
Inklúzió a nevelésben

A különböző kisebbségekkel, így a sérült gyermekekkel és felnőttekkel
foglalkozó tudományok és tevékenységek csak rövid múltra 

visszatekintő kérdése az inklúzió. A társadalmi és az 
oktatási-nevelési inklúziót elsősorban az angol nyelvű 

szakirodalomból ismerhettük/ismerhetjük meg. A különböző 
társadalmak, kultúrák és nyelvterületek által használt fogalmak 

egymásnak nem feleltethetőek meg teljes mértékben, azaz a bevált 
formák, elvek és gyakorlati példák alkalmazása átdolgozást, 

átértelmezést kíván. Az írás az inkluzív nevelésre vonatkozó angol
nyelvű szakirodalom gondolatainak egy részét foglalja össze. 

Akülönbözõ fogyatékkal élõ emberek helye a világunkban nincs meghatározva. Ha-

gyományosan a társadalom szélén élnek, és mint másodrangú emberekkel vagy

még annál is rosszabbul bánunk velük. Bár a társadalom minden szektorától hall-

ható már, hogy a fogyatékos személyeknek ugyanaz a hely jár a társadalomban, mint bár-

ki másnak, azaz õk is a széles társadalomnak ugyanolyan jogokkal, felelõsséggel, szük-

ségletekkel, erõkkel rendelkezõ tagjai, mint bárki más, de létezik egy másik nézet is, mi-

szerint a fogyatékosok nagy részének nincs olyan joga egy helyre a többségi társadalom-

ban, mint a nem fogyatékosoknak. Ez utóbbi gondolkodásmód szükségtelennek tartja azt

a fajta bánásmódot, ami õket a társadalmi interakciók részesévé tenné. 

A jog mint kötelezettség

A társadalom széles rétege folytatja a küzdelmet, hogy teljesítse a kötelezettségét,

hogy (ki)fejlessze azokat a lehetõségeket és módszereket a világban, amelyek nem külö-

nítik el a társadalmat faj, származás és képességek alapján. A küzdelem régen kezdõdött

és valószínû, hogy a jövõben még sokáig folytatódni fog. Több szakértõ szerint a fogya-

tékosokkal kapcsolatos küzdelmet a jóindulat, az emberi jog fogja eldönteni. Bár nyil-

vánvaló az is, hogy a vita folytatódni fog még egy ideig. A nevelési rendszer ennek a küz-

delemnek a középpontja. Az elmúlt században a gyerekek, akik különböztek a kortársa-

iktól fizikai, érzékszervi, érzelmi, intellektuális jegyeikben, megkapták a jogot a tanulás-

hoz. Ebben a változásban a legfontosabb az, hogy ez a jog adta lehetõség egy másfajta

környezetet is jelent azoknak, akiket fogyatékosként bélyegeztek meg. Minden gyermek-

nek joga van az oktatáshoz, amelyet törvénybe is foglaltak sok országban, és csak támo-

gatnak más országokban. A legtöbb ország fogyatékos tanulói nem tanulhatnak ugyanab-

ban az osztályban, ahová nem fogyatékos barátaik és a szomszédos gyerekek járnak. A

jogok lefordítása a nevelés jelenlegi gyakorlatára gyerektõl függõen különbözõ egy-egy

ország domináns nevelési rendszerén belül. Amikor elõször néztünk szembe azzal a tár-

sadalmi szemlélettel, amely szerint minden gyerek a maga jellemzõivel férhessen hozzá

a neveléshez, akkor az oktatásügy a szegregált speciális nevelés kialakításával reagált a

felvetésre. Meggyõzõdéssé vált mostanra, hogy a fogyatékos tanulóknak szükségük van

a tanuláshoz védõ környezetre; egy helyre, amely távol van a többi tanuló gúnyolódásá-

tól, egy helyre, ahol a speciális programok segíthetik õket; egy helyre, ahol speciális ta-

nárok és speciális személyzet van; egy helyre, ahol a fogyatékos gyermek élvezheti a
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hozzá hasonló társak által nyújtott biztonságot. Nincs semmi rossz ebben a gondolatban,

ha az idõ függvényében nézzük. 

A szegregált speciális nevelés fejlõdése a nevelõk, pszichológusok, az orvostudomány,

a kormány és a szülõk legjobb jóindulatára épült. Azok, akik a fejlesztésen, javításon és

a speciális nevelési hálózat fenntartásán dolgoztak és kemény munkát szenteltek neki,

ténylegesen jó szándékúak voltak. Sok tanuló kapott lehetõséget a tanulásra, amikor egy

speciális programú iskolának és osztálynak része lett. A szegregált nevelés fejlõdése ál-

dás volt a szülõknek, a gyerekeknek, az érintett társadalmat pedig elõre vitte. Ugyanak-

kor ma a nevelõk, támogatók, szülõk és a fogyatékos személyek számának a növekedé-

se bizonyítja, hogy bár a speciális nevelés fontos kezdõ lépés volt, nem szabad elégedett-

nek lenni az elért eredménnyel. Rámutathatunk azoknak a programoknak a sikerére, ame-

lyek keretében sérült tanulók többségi iskolák normál osztályaiban tanulnak, ugyanabban

az iskolában, ahol testvéreik és barátaik is. Rámutathatunk azoknak a vizsgálatoknak az

eredményeire, amelyek azt bizonyítják, hogy a speciális osztályban való elhelyezés, még

ha az a legjobb szándékú is, nem bizonyítja sem a megszerzett ismeretek, sem a szociá-

lis készségek szintjén a fogyatékos gyermekek elõnyét. Valójában a többségi iskolákban

való együttoktatás gyakorlatában a vizsgálatok egyre jobb eredményeket dokumentálnak

a szociális képességekben és az ismeretekben is (http://www.ed.wright.edu/~prenick/). 

Nem mindenki ért egyet a fejlõdés ilyen fajta értelmezésével. Dudley-Marling és

Dippo (1995) úgy véli, hogy a jelenkori gondolatok többsége még alapvetõen konzerva-

tív, amire a mára kiépült szegregált iskolarendszer elfogadása hat. Evans (OECD, 1999)

az inkluzív nevelésrõl szóló, nyolc országot bemutató tanulmányában rámutat arra, hogy

nincs támogatható oka, ésszerûsége a speciális nevelésnek, és hogy csak a törvények és

az akarat hiánya és a társadalmi változásokkal szembeni ellenállás az, amely késlelteti az

elmozdulást az inkluzív nevelés felé. Ezek az elemzések helyeslik az inkluzív szemléle-

tet, de hozzáteszik, hogy sokan nem értik az inkluzív gondolkodás erejét és a benne rej-

lõ lehetõséget. Nem értik a negatív következményeit sem a múlt nevelési megoldásainak,

így õk megmaradtak a múlt gyakorlatánál és a múlt elveinél. Problémák sokaságával

szembesül az, aki megkísérli megvizsgálni a fogyatékos gyermekek befogadását. Például

tisztázatlanok és gyakran keverednek a fogalmak, amelyeket használunk ezeknek a gye-

rekeknek az elhelyezésével, besorolásával kapcsolatban. Ezek: az inkluzív vagy inklú-

zió; az integráció; és a többségi osztály. Noha ezek a fogalmak mást és mást jelentenek,

gyakran egymást helyettesítõként használják a szakirodalomban és a gyakorlatban. Az az

iskola, amelyik minden fogyatékos gyermeket befogad a normál osztályaiba teljes idõ-

ben, együtt az egészséges kortársaikkal, leggyakrabban az inkluzióval azonosított. Néhá-

nyan használják az integráció fogalmát ugyanerre a helyzetre, de az integráció fogalma

általában „több”, mint a befogadás, mert jelen van a speciális nevelési modell is. Egy

ilyen modellben a tanuló egy hagyományos osztályban van, de ott a napnak csak egy ré-

szét tölti, az ideje más részét speciális osztályban vagy tutori helyzetben, egy speciális

nevelõvel. Egy integrációs helyzetben, egy normál osztályban vagy azon kívül a speciá-

lis tanár, nem pedig a hagyományos tanár az, aki felelõs a diákért. A „többségi” fogalma

pedig a mûködõ iskolai rendszerek normál osztályait jelenti.

A szegregált és az inkluzív nevelés eredményei

A világban általában kiutasítják a fogyatékos gyermekeket a hagyományos iskolák tel-

jes idejû nevelésébõl. Néhány országban az alacsony gazdasági fejlõdés miatt sok sérült

gyermeknek egyáltalán nincs lehetõsége iskolába járni. Más országokban az iskoláztatá-

suk elsõsorban speciális iskolákban valósul meg. És vannak olyan országok, amelyeknek

átfogó speciális iskolarendszerük van, bár a jog biztosított a többségi iskolába járásuk-

hoz. A valóságban azonban a jognak ugyanez a rendszere olyan megszorító intézkedések-
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kel is él, amelyek a hagyományos iskolákkal szemben a speciális szegregált iskolai elhe-

lyezést részesítik elõnyben. Mindezt azon vizsgálatok ellenére teszi, amelyek adatokkal

támasztották alá, hogy a fogyatékos tanulók szociális készsége és ismeretanyaga egy be-

fogadó, normál iskolai környezetben magasabb vagy ugyanolyan, mint a speciális szeg-

regált iskolai környezetben tanulóknak. A befogadó neveléssel szembeni ellenállás és a

szegregált speciális neveléssel szemben fennmaradt bizalom közös eredménye a követ-

kezõkben foglalhatók össze:

– a fogyatékos gyermekek állampolgári jogainak a csökkenése;

– a fogyatékos gyermekek nem a „legjobb” nevelésben részesülnek;

– annak a társadalmi meggyõzõdésnek a támogatása, miszerint a fogyatékos gyerme-

kek képességhiányosak és negatívan hatnak környezetükre;

– annak a meggyõzõdésnek a támogatása, ami a hagyományos pedagógusok között él,

hogy õk nem felelõsek a fogyatékos gyermekekért és hogy a fogyatékos gyermekeknek

jobb a speciális szegregált nevelésen belül;

– a fogyatékos gyermekek között annak a

negatív folyamatnak az erõsödése, amely az

önmegvalósításukban és önmeghatározásuk-

ban tapasztalható: nevelésük magasabb költ-

ségei. (Bunch – Valeo, 2000; www.uni.edu/

coe/inclusion/index.html)

Az inkluzív nevelés támogatói szerint az,

hogy a fogyatékos gyermekek nem kerülhet-

nek be a többségi iskolák hagyományos osz-

tályaiba, a fogyatékos gyermekek jogainak a

megsértését jelenti, és akadályozza a teljes

állampolgári jogok érvényesülését. Ez az ér-

velés igencsak kedvelt néhány jelenlegi kor-

mány közvetlen oktatáspolitikájában az in-

tegráció érdekében. Néhány ország oktatási

törvénye támogatja a befogadó oktatási mo-

dellt (a legkevésbé elutasító környezet/ha-

gyományos osztály alternatíváját) mint el-

sõdleges választási lehetõséget. Ezzel a tör-

vényhozók határozottan megerõsítették azt a

meggyõzõdésüket, hogy a fogyatékos gyer-

mekek a speciális nevelési környezetnek a

kiszolgáltatottjaivá válhatnak.

Az angliai inkluzív nevelést kutató központ (CSIE, 1998) azt állítja, hogy a befogadás

„jó” pedagógiát eredményez. A CSIE kiemelten leszögezi:

– vizsgálatok mutatják, hogy a gyermekek az ismeretek szintjén és szociálisan jobban

teljesítenek integrált vagy inkluzív környezetben; 

– nincs olyan oktató vagy gondoskodó tényezõ a szegregált iskolában, ami ne kaphat-

na helyet egy normál iskolában;

– az inkluzív nevelés eredményesebben használja fel a nevelés erõforrásait.

Jelenleg kutatások vizsgálják (és bizonyítják) azt a küzdelmet, hogy sérült tanulók ese-

tében az inkluzív nevelés eredményei a speciális nevelés hatásához képest ugyanolyan-

ok vagy jobbak lehetnek. Tanulmányok dokumentálják a befogadás elõnyeit az ismeret-

szerzés és a szociális képességek terén. Többek között Baker, Wang és Walberg három

elemzésbõl származó eredmények alapján hasonlítja össze a befogadó és a speciális osz-

tálykörnyezet hatását (az ismeretszerzésben és a szociális képességekben). 1980-at meg-

elõzõ, 50 egymástól független vizsgálatra alapozott tanulmányban Carlberg és Kavale a
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Az inklúzió ellenzői állandóan
„megkövetelik”, hogy a fogyaté-
kos gyermek érje utol a többie-
ket, vagy ha nem így történik,

akkor helyezzék máshová a diá-
kot. A vizsgálatok és a gyakorlat
ellenkező tapasztalatait elutasít-

ják. Néhányan azt gondolják,
hogy a társadalom továbbra is

meg lesz arról győződve, hogy a
sérült gyerek nem képes a tanu-
lásra, vagy csak a speciális okta-

tás keretein belül. A szemlélet
érvényesül tovább a felnőttkor-

ban, meghatározva az állampol-
gári jogokról való gondolkodás

alapjait a munkaerőpiacon, 
az életvezetésben, az 
önmeghatározásban. 



tudományos és szociális hatások mértékét egyaránt jobbnak találta az inkluzív környezet-

ben. (Bunch – Valeo, 2001) Ez a vélemény válasz volt azon tanulmányok összefoglalásá-

ra, amelyeket McGregor (1998) összegzett. Ötvennégy, 1981–1998 között inkluzív kör-

nyezetben tanuló fogyatékos gyerek eredményét mutatta be. A következõket találták a

különbözõ jártasságokat szem elõtt tartva:

– a fogyatékos tanulók a szociális kapcsolatok magas szintjét mutatják a kortársaik kö-

zött (azonban ez önmagában nem garantálja a szociális sikert);

– fejlett szociális kompetenciát és kommunikációs képességeket találtak, amikor a be-

fogadó környezetben tanuló fogyatékos diákokat vizsgálták;

– a fogyatékos tanulók a fejlõdés más területein is elõrelépnek, amikor inkluzív kör-

nyezetben tanulnak;

– barátságok alakulnak ki a fogyatékos tanulók és egészséges kortársaik között;

– a tanárok egy karmester szerepét játsszák a barátságok elõsegítésében.

Az együttlét hosszú idõn keresztül, valamint az iskola mindennapi rutinja segíti elõ a

barátságok és a kapcsolatok kialakulását.

A vizsgálat azonban nem támasztja alá teljes egészében ezeket a téziseket. Fuchs és

Fuchs (1994) felveti, hogy speciális esetekben az inklúzió és a speciális nevelés hatása

közötti különbség az ismeretek szintjén kevésbé felismerhetõ. Azzal magyarázzák, hogy

néhány esetben a szegregált speciális nevelés hatása sokkal pozitívabb. Egy óvatos elem-

zõ egyetérthet a Manitoba Special Education Review szerzõjével, miszerint az ismeretek-

ben az eredmények különbözõségét figyelmen kívül hagyják azok a szakirodalmak, ame-

lyek általánosan beszélnek a speciális nevelésben részesülõ gyerekek pozitív és ugrássze-

rû fejlõdésérõl a szociális készségekben és a kapcsolataikban. (Bunch – Valeo, 2000) A

legtöbb oktatásügy támogatja, hogy a fogyatékos diákokat teljes idõben speciális környe-

zetbe helyezzék, szembehelyezkedve az olyan elemzésekkel, amelyek az inklúzióval és

integrációval szembeni ellenállásra mutatnak rá, valamint arra a vonakodásra, amely a

speciális iskola/osztály formától való elmozdulást jellemzi.

Az inklúziót ugyan sok helyen megvalósították, de végül sok fogyatékos gyermeket

helyeztek át alacsonyabb szintû oktatásba. Az érintett pedagógusok az inklúzióval járó

változást túlságosan nagy kihívásnak érezték, vagy nem értették/érezték meg az inklúzió

gondolatának a jelentõségét.

A különbözõ nevelési formák és a pedagógusok attitûdje

A speciális nevelés gondolata visszatükrözi a sérülés múltbeli (nevelési) értelmezését.

Ezen az értelmezésen belül a fogyatékos gyerekeket ép tanulókhoz viszonyítva az isme-

retei és/vagy a viselkedése alapján ítélik meg, és úgy vélekednek róluk, hogy nem képe-

sek együtt tanulni ép kortársaikkal. (Bunch, 1994) Az elmúlt 40–50 évben meggyõztük

magunkat, hogy néhány gyermeket akkor segítünk a legjobban, ha ép társaiktól elkülö-

nítve neveljük õket. A legjobb az, ha hasonló tanulási nehézséggel küzdõ gyerekek közé

helyezzük. Akkor vannak a legjobb helyen, ha biztosítjuk számukra a speciális gyakor-

lattal rendelkezõ pedagógusokat. Ha másként tennénk, az kevesebb lenne, mint ami szük-

séges és megfelelõ a számukra. A törvényhozók többsége olyan iskolákat tart fenn, ame-

lyekben csak speciális nevelést kaphat a gyerekek egy része. Az inkluzív nevelés támo-

gatói a speciális nevelés elméletét és gyakorlatát problémának tekintik. Az együttneve-

lést támogatók kedvelik azt a filozófiát, miszerint minden gyermek akkor tanul a legjob-

ban, amikor a hagyományos iskolák közösségében nevelkednek. Az inklúzió támogatása

abból a meggyõzõdésbõl fakad, hogy nincs a tanulóknak két, a normál és a sérült lét alap-

ján elkülönülõ csoportja. Minden tanuló a normál, a hétköznapi csoport része. A tanítási

gyakorlatnak csak egyféle eszköztára van, vagyis nincs egy eszköztára többségi gyere-

keknek és egy másik a különleges tanulók számára. (Bunch, 1994) E nézet szerint az erõ-
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forrásokra, amelyeket korábban közvetlenül a speciális nevelésnek juttattak, még mindig

szükség van, azaz az igény a támogatásra nem szûnik meg, csak a pedagógusok szemlé-

lete, s vele együtt a nevelés körülménye. (Bunch, 1994)

Bár a nevelésnek ezt a minden gyermekre érvényes szemléletét szélesebb körben ké-

sõbb elfogadták, mégis azok a rendszerek a dominánsak, amelyek a teljes idõs speciális

nevelést képviselik. Az a nézet, amely a sérülést a személy képességeinek a hiányaként

szemléli, jelentõs mértékben fennmaradt. A legtöbb pedagógus, egyáltalán nem megle-

põen, meg van gyõzõdve arról, hogy a hagyományos osztályok nem alkalmasak a sérült

tanulók ellátására, hogy az iskolai elõmenetelük nem lehet olyan sikeres, mint lenne egy

szegregált iskolában/osztályban, és hogy a normál osztályok diákjainak tanulását hátrál-

tatja a sérült tanuló jelenléte.

Az inklúzió ellenzõi állandóan „megkövetelik”, hogy a fogyatékos gyermek érje utol

a többieket, vagy ha nem így történik, akkor helyezzék máshová a diákot. A vizsgálatok

és a gyakorlat ellenkezõ tapasztalatait elutasítják. Néhányan azt gondolják, hogy a társa-

dalom továbbra is meg lesz arról gyõzõdve, hogy a sérült gyerek nem képes a tanulásra,

vagy csak a speciális oktatás keretein belül. A szemlélet érvényesül tovább a felnõttkor-

ban, meghatározva az állampolgári jogokról való gondolkodás alapjait a munkaerõpia-

con, az életvezetésben, az önmeghatározásban. Vannak azonban, akik azt vallják, hogy

ha a szociális és gazdasági juttatások és a nevelés egy haladóbb szellemû gondolaton ke-

resztül valósul(hat) meg, a sérülés eltûnhet. 

Az inkluzív nevelés szemléletének a terjedése a normál pedagógusok elfogadó menta-

litásától függ, ami egyben az inkluzív osztály vezetésével járó felelõsséget és a szüksé-

ges szakmai képességeket is jelenti.

Az inklúzióval való szembenállás a tanári tekintélybõl is fakadhat. A pedagógusok és

irányítóiknak az ellenérvei – miközben bár hisznek az inklúzió fontosságában – a kivite-

lezéssel kapcsolatos kérdésekbõl fakadnak. Az elsõ ezek közül az a meggyõzõdés, hogy

az átlagos tanár nincs szakmailag felkészítve az inklúzióra. (Bunch, 1994) Ennek az ag-

gálynak valóban komoly alapja van. A tanárképzõ intézeteket meglepetésként érte az

inklúziós nevelés koncepciójának a terjedése. A tipikus pedagógusképzõ program olyan,

hogy a programok legnagyobb része a fogyatékos gyermekek ellátására a speciális neve-

lést, azaz a szegregált oktatási formát ajánlja. Csak néhány pedagógusképzõ programja

emeli ki az inklúzió létezését, de ezek túl kevesen vannak a teljes pedagógusképzés ha-

tásához képest. Különbözõ országokban, de fõleg Kanadában tapasztalták vizsgálatok

során, hogy azok a tanárok, akik alapvetõen érzékenyek az inklúzióra, elkezdték alkal-

mazni a munkájukban anélkül, hogy vártak volna a szakmai képzésre. Ezek a tanárok bi-

zonyították, hogy az inklúzió szemlélete spontán módon is lehetséges és célszerû

(http://www.uni.edu/coe/inclusion/index.html). Számos egyetem ajánl képzést az inklú-

zió gyakorlásához. További néhány kisebb program is van kifejlõdõben, amely kiegészí-

ti majd a meglévõ kínálatot. Külsõ nyomásra és az inkluzív szemlélet növekvõ elismeré-

sének a hatására egyre inkább jelen van sok egyetemen az inklúzió képzési tananyagként. 

A fokozódó nyomásra egy példa a kanadai Ontarióban mûködõ Coalition for Inclusive

Education projektje. A koalíció valójában a szülõk, fiatalok és más támogató csoportok

egyesülése, amely azt tervezi, hogy Ontario megye minden neveléstudományi karának

dékánjával tárgyalásokat folytat. Kérik és támogatják, hogy az inklúzió gondolata jusson

el minden pedagógus hallgatóhoz, és remélik, hogy ezek a karok maguk is elõremutató-

an fognak változni. Közösségi aktivistákat is ki akarnak képezni megyeszerte, akik

együttmûködhetnének az érintett egyetemi karokkal. (Bunch – Valeo, 2000) 

Érdemes megállni néhány gondolat erejéig a szülõknél. Kétségtelen, hogy egy család-

nak az élete, sokféle szükséglete, értékrendje megváltozik akkor, amikor sérült gyerme-

ke születik, illetve akkor, amikor felismerik vagy megtudják, hogy gyermekük más, mint

a többi gyermek. Egy fogyatékos gyermek szüleinek lenni olyan feladatokat és nehézsé-
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geket is jelent, ami más szülõk életében nincs jelen. A környezet stigmatizáló reagálása

miatt a kihívás nagysága nõ, ami hat a családi nevelésre is. Összehasonlítva a különbözõ

nevelési helyzeteket, ha a család gyermeke iskoláztatására egy hagyományos osztályt vá-

laszt, akkor csökken a különbözõ típusú, a családokat érintõ nehézség. Segítheti a csalá-

dot a tudat, hogy mindent megtett, hogy a hátrányos helyzetben lévõ gyermek a széle-

sebb közösség tagja lehessen. Csökkenhet az aggodalom a gyermek jövõjére gondolva.

Remélhetik, hogy fogyatékos gyermekük önálló életvezetésre és munkába állásra képes

lesz. Az is tény, hogy megnõtt a szülõk szerepe a fogyatékos gyermekük oktatásában az-

zal, hogy a nevelési-oktatási döntést hozó bizottságok tagjai lettek.

McGregor és Vogelsberg 1998-as, az USA-ban készült tanulmánya azokról a szülõk-

rõl szól, akiknek gyermeke inkluzív ellátásban részesült. A tanulmány is igazolja azt az

ismert tényt, hogy a családok találkoznak és barátságokat alakítanak ki a szülõszövetsé-

geken és a hasonló jellegû hálózatokon keresztül. Ezek a szövetségek az inkluzív gyakor-

latot támogatják, mert a szülõk tapasztalatai pozitívak, értékelik azoknak a barátságok-

nak a lehetõségét, amelyeket a gyermekük az inkluzív oktatáson keresztül szerzett.

Visszatérve a pedagógusok szakmai felkészítettségére, külön kérdést jelent a pedagó-

gusok attitûdje. Különbözõ vizsgálatok az inklúzióhoz közelítõ tanári attitûdöket elemez-

ték a gyermek megszerzett képességeinek az oldaláról. Scruggs és Mastropieri (1996) 28

tanulmányt összegezve úgy véli, hogy a tanárok fele vagy több, mint a fele úgy érzi, hogy

az inklúzió járhat elõnyökkel, és alig harmaduk gondolta azt, hogy elegendõ idejük, ké-

pességük-jártasságuk, gyakorlatuk és/vagy más forrásuk van ahhoz, hogy inkluzívak le-

gyenek. Kanadában Bunch, Lupart és Brown jutottak hasonló konklúziókra. A kanadai ta-

nárok nagy többsége úgy tekint az inklúzióra, mint  vonzó elméletre, de egyben olyan

óriás mennyiségû munkát látnak benne, amelynek során a sérült gyerekekkel való foglal-

kozás idõveszteséggel jár, és amihez hiányos a szakmai felkészültségük. Jellemzõ ez a

pesszimista vélemény a többségi pedagógusok között, de az oktatás hátterét biztosító

szakemberek vagy a speciális képzettségû tanárok között is. Ilyen mértékû pesszimiz-

must mutattak a pedagógusképzõk hallgatói, a jövõ tanárai is. (Bunch – Valeo, 2001)

Nem meglepõ felismerés, hogy a sérült gyerekek osztályba való befogadása a pedagógus

számára felelõsséget jelent. A fogyatékos gyerekek külön feladatnak, olyan extrának tûn-

nek, amely túl nagy kihívást jelent a normál osztályok pedagógusai számára. A sérült ta-

nulók alkotják azt a csoportot, amellyel kapcsolatban a felmerülõ felelõsséget a tanárok

elutasíthatják, mert létezik a sérült diákok számára más típusú hely (speciális iskola, osz-

tály) is, és léteznek a speciális képzésre, nevelésre felkészített pedagógusok. Eszerint a

nézet szerint a sérült gyermek jogilag a speciálisan képzett pedagógusok felelõssége,

akik rendelkeznek a szükséges szakmai képzettséggel és gyakorlattal, akiknek a szaktu-

dása az oktatásirányítás által is elismert és támogatott. 

Az iskolákban minden gyermeknek lehetõsége van, hogy kortársaival összehasonlítva

értékelje önmagát, és megérezze, hogy mit várnak tõle a felnõttek. Ismert, hogy úgy lát-

juk önmagunkat, mint ahogy mások látnak bennünket. Fogyatékosság esetén a környezet

hajlik arra, hogy a sérült személyeket stigmatizáltként, valamilyen módon és mértékben

csökkent értékûként kezelje, amit az egyén magáévá teszi, saját véleményként él majd

meg s énképe tükrözni fog. A fogyatékos személy kialakuló énképének nem feltétlenül

kell negatívnak lennie, de az iskolai gyakorlat és az iskolarendszer struktúrája mégis ezt

erõsíti benne. Az egyéni képességek és szükségletek elfogadása az inklúzió irányelve. A

tanulást az egyéni képességek alapján és nem valaki másnak a képességei alapján ítéli

meg. A tanulás minden szintje és típusa egyenrangúnak tekinti az egyént. Nincs a „töb-

bieket utolérni”  elõfeltétele, így minden, a gyermek által kifejtett erõfeszítés dicsérhetõ.

Az inkluzív tanítás-tanulás szemléletében alapvetõ az a gondolat, hogy leghatékonyab-

ban a hagyományos közösségi környezetben tanulhat minden gyermek, de ott is mind-

annyian saját szintjükön tanulhassanak, és hogy nem várható el tõlük mások, a sajátjuk-
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nál magasabb vagy alacsonyabb teljesítménye egyetlen területen sem. Az inklúzió törek-

szik arra, hogy minden gyermeket segítsen a pozitív énképfejlõdésben, a mindenkire ér-

vényes jogokra épülõ méltányos bánásmóddal és megítéléssel.

A speciális és az inkluzív nevelés költségei

Az inkluzív és a speciális nevelés költségeinek az összehasonlítása alaposabb elemzést

igényel, bár a vizsgálatokból az látszik, hogy az inkluzív forma nem drágább és nem ol-

csóbb, mint más formák. Hamiltonban (Kanadában) egy 30 éve mûködõ hálózat jóvoltából

alap- és középfokú képzésben részt vevõ diákok inkluzív nevelésben részesülnek saját kö-

zösségükön belül, ami ellen nagyon ritka a környezet ellenvetése. E katolikus hálózat,

amely csaknem 30 ezer diákkal foglalkozik, ugyanazt a támogatást kapja (diákonként),

mint bármelyik más intézményfenntartó a tartományban. Tanítványaik teljesítményét és a

képzés költségeit összehasonlították olyan intézmények diákjaiéval, amelyek csak sérült

gyerekeket foglalkoztatnak, s állítják, hogy az inkluzív nevelés nem kerül többe, mint az

összehasonlításban részt vevõ speciális nevelési formák. (Bunch – Valeo, 2001)

Evans (OECD, 1999) nyolc országot érintõ, inkluzív nevelést vizsgáló OECD-tanul-

mányában rámutat a költségkülönbségekre. Aláhúzza, hogy általában egyetértenek azzal,

hogy az inkluzív környezet kevésbé költséges, mint a gyerekek szegregált elhelyezése.

Az OECD-tanulmányban speciális esetként mutatja be Izlandot. Evans feltárja, hogy a

speciális szükségletû gyerekek nevelésének egy fõre jutó költségét a reykjaviki nevelés-

ügyi hatóságok állapították meg. Az oktatási költségek a fogyatékos diákot be nem foga-

dó hagyományos iskola/osztály költségeihez képest 1,4-szeresére emelkedtek, ha a spe-

ciális igényû gyerekek is a hagyományos iskolában/osztályban tanultak, 6,6-szeresére, ha

ezeket a kisebbségben lévõ tanulókat speciális iskolában helyezték el. (A két csoport ter-

mészetesen nem hasonlítható össze közvetlenül úgy, mint azok, ahol nagyobbak, kifeje-

zettebbek a különbségek.) 

Nevelési célok és az idõ viszonya

A kérdés idõrõl-idõre felmerül azok részérõl, akik a szegregált speciális nevelési formák

teljes megszüntetésében reménykednek és azok részérõl is, akik ugyan támogatják az

inklúziót, de aggódnak, hogy átfogó inklúzió esetén semmibe fognak veszni a speciális ne-

velésben rejlõ értékek. Még a szegregált társadalmi intézmények, így a szegregált nevelés

is festhet úgy, mint egy lépés az inklúzió felé, hiszen ismert a tény, hogy a szegregált neve-

lés-oktatás megvalósulása elõtt a legtöbb fogyatékos ember ki volt zárva az oktatásból.

Hosszabb idõegység folyamatát követve látható, hogy a fogyatékos tanuló befogadá-

sának esélye a lakóhely szerinti normál osztályba folyamatos. Ennek ellenére azok, akik

érdemeket látnak a szegregált nevelésben, igyekeznek megerõsíteni helyzetüket. Az

inklúzió sikereinek köszönhetõen a speciális nevelés helyzete alapjaiban kezdett megvál-

tozni a közelmúltban. Húsz évvel ezelõtt az inklúzió fogalma szinte teljesen hiányzott a

nemzetközi szakirodalomból. Húsz évvel ezelõtt az integráció volt a sztárfogalom mint

a speciális nevelés fejlõdésében tapasztalható legfontosabb jelenség. Mára helyébe lépett

az inklúzió, ez áll a szakmai beszélgetések fókuszában. Ennek ellenére sok szakember-

nek az az érzése, hogy lassul az inkluzív nevelés terjedése. A kérdés attól függ, hogy hon-

nan nézzük a helyzetet. Észak-Amerikában egy gyors váltással került be az inklúzió a

gyakorlatba és a törvényekbe. A kanadai Ontarióban 1980-ban csak egyféle inkluzív is-

kolai szisztéma volt. Mára ez megközelíti a tízet. Észak-Amerikában ugyanakkor egyfaj-

ta szünet következett be. Optimista vélemény szerint a szünet nem más, mint egy hullám

lecsendesült szakasza, és egyben elõjele egy késõbbi, mindent elsöprõ hullámnak. Ami-

kor távolabbról szemléljük az eseményeket, úgy tûnhet, hogy az inklúzió hullámai át-
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csapnak az egész világon. Indiában az inkluzív nevelés elvét jellemzõen elfogadták, és a

megvalósítása elkezdõdött. Boszniában a szülõk és a szakemberek összefogásának az

erejébõl indult ki a változás. Japánban, amelyrõl sokan azt gondolják, hogy a speciális

neveléshez ragaszkodás mintapéldáját nyújtja, az inklúzió gondolatáról egyre többször

beszélnek. Olaszországban az iskoláskorú gyermekek 99,9 százaléka többségi iskolákba

jár 1977-tõl kezdõdõen, amikor egy törvény megszüntette a tanköteles korú fogyatékos

gyermekek speciális osztályainak az indítását. Az olasz törvényhozás és a bíróság több-

ször megerõsítette az inklúziót mint a speciális szükségletû gyerekekkel való bánásmód

nemzeti modelljét. A törvények következetesek, az osztálylétszám maximalizálva védett,

hagyományos osztálytanítókkal és segítõ tanárokkal támogatják a tanári munkát minden

iskolában. (Bunch – Valeo, 2000; http://www.enablinginclision.org/; http://www.inclu-

sion-europe.org) A kormányok politikájában folyamatos a közeledés az inkluzív szemlé-

let felé, ám a határozott és jól felismerhetõ eredmények hatására, még ha azok a sokat vi-

tatott inkluziós nevelésbõl fakadnak is, a kormányok úgy alakítják a törvényeiket, hogy

azokkal a hagyományos osztálykörülményeket támogatják. 

Hány oldalú az elõny egy inkluzív 

osztályban?

A speciális nevelésben részesülõ tanulók-

kal való összehasonlításban az inkluzívan

oktatott fogyatékos gyermekek elõnyei a kö-

vetkezõk:

– nagyobb esély a teljes elfogadásra ál-

lampolgárként, a társadalom tagjaként;

– fejlõdõ, erõsebb öntudat;

– közelkerülés az általános tantervhez;

– a megszerezhetõ és megszerzett ismere-

tek magasabb szintje;

– a megszerezhetõ és megszerzett szociá-

lis jártasság magasabb szintje;

– a képességek fokozottabb megbecsülése

a kortársak, a tanárok és mások által a kö-

zösségben;

– az önálló életre és önfenntartásra (jöve-

delmezõ munkára) való nagyobb esély felnõttkorban;

– magasabb iskolázottság esélye. (Bunch – Valeo, 2000)

A gyerekeknek van egy második csoportja, amelynek a helyzetét szintén végig kell

gondolni. Õk a hagyományos osztályok egészséges, átlagos gyerekei. Gyakran emlege-

tik azt az indokot mint ellenérvet, hogy a fogyatékos tanuló személyisége és jelenléte a

normál osztályban zavarja a nem fogyatékos gyerekek tanulási folyamatát. (Bunch,

1997) Ez a vélemény megalapozatlannak tûnik. Staub és Peck (1994. dec./1995. jan.)

vizsgálatok eredményeim mutatja be, hogy a nem fogyatékos tanulók ismeretszerzését

nem gátolja az inkluzív helyzet, a tanár nem foglalkozik aránytalanul sok idõt a fogyaté-

kos gyermekekkel és a gyerekek sem vesznek át nem kívánatos viselkedésformákat és

szokásokat fogyatékos osztálytársaiktól. Sõt, inkább eltûnnek a nem fogyatékos gyermek

szemében is a különbségek, nõ a szociális érzékenységük és ismeretük, fejleszti az énké-

püket és személyiségüket, meleg és gondoskodó barátság alakul ki a fogyatékos társaik-

kal. Salend és Dukaney (1999) szintén arról számolt be különbözõ vizsgálatok áttekinté-

se után, hogy az inkluzív osztályterem körülményei nem zavarják a nem fogyatékos ta-

nulókat a tanulásban. Az inkluzív körülmények között tanuló nem fogyatékos gyerekek
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pozitív változásokról számoltak be és úgy vélték, hogy az inklúzió számukra is hasznot

jelentett: jobb elfogadást és megértést, az egyéni különbségek tolerálását, nagyobb tuda-

tosságot és érzékenységet a mások szükségleteivel kapcsolatban, több lehetõséget, hogy

barátokat szerezzenek a fogyatékos kortársaik közül, és tökéletes lehetõséget, hogy meg-

ismerkedjenek a fogyatékosokkal és az életükkel.

Összegzés

Jelenleg nem világos, hogy a fogyatékos gyermeknek joga-e az, hogy választhassa az

iskolarendszer hagyományos formáit. A törvények eltérõek a különbözõ országokban, és

a gyermekek jogai ebben a vonatkozásban további pontosításokat kívánnak. Szükség len-

ne egy törvényileg garantált jog elõkészítésére és törvénybe iktatására, amely a hagyo-

mányos osztályokba való részvételt támogatná. A nevelési körülmények megválasztásá-

nak jogát támogatóknak nyomást kellene gyakorolniuk a kormányokra, hogy biztosítsa

ezt a jogot.

Egy OECD-jelentés (1999), amely nyolc ország helyzetképét fogja össze, megjegyzi,

hogy bár teljes inkluzív nevelési rendszert nehéz találni, de létezik, ha nem is elég teljes

példa arra, hogy elkezdõdjék az inkluzív nevelés fontosabb összetevõinek az azonosítá-

sa. A jelentés rámutat arra is, hogy bizonyos intézkedések szervezeti, tantervi stb. szin-

ten a szegregált forma megõrzésére irányulnak

Vannak jelentõsebb és kevésbé jelentõs példák, amelyek megvalósíthatóak egy neve-

lési rendszeren vagy egy országon belül. Nemzetközi szinten az egyik nagy feladat, hogy

áttekintsék a nevelési rendszereket, az egyes országok nemzeti vagy nemzetközi terveit. 

A társadalom egy része nem ért egyet azzal, hogy ezeknek a sérülteknek joguk van

ugyanahhoz a képzéshez, mint nem sérült társaiknak. A prioritás néhány fejlõdõ ország-

ban az, hogy az erõforrásaikat azoknak a nem fogyatékos tanulóknak az iskoláztatására

fordítsák, akik még nem járnak iskolába. Mások vágyakoznak az iparosodottabb orszá-

gokra jellemzõ speciális nevelési struktúrára. Néhány országot elborít egy háború tragé-

diája.  Bár a világ azon van, hogy egyre inkább figyeljen azokra, akik közöttünk fogya-

tékossággal élnek, a változás még sok idõt igényel. Vágyunk az, hogy a fogyatékos em-

berek megkapják jogos helyüket a nevelés hagyományos rendszerében (is) úgy, mint

ahogy bárki más, de ehhez még sok, pontosan nem ismert eljövendõ lépés szükséges.
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Az Ister Kiadó könyveibõl



A japán nyelv oktatásának helyzete

hazánkban

Kérdőívek és interjúk módszerét alkalmazva reprezentatív felmérést
készítettem arról, milyen a japán nyelv oktatásának helyzete ma

Magyarországon. Személyesen vagy kérdőívvel megkerestem minden
olyan intézményt, ahol valaha folyt vagy jelenleg is folyik 

japánnyelv-oktatás. E tanulmány ennek a munkának 
az eredményét összegzi.

A napjainkban japán nyelvet oktató 27 magyarországi intézménybõl 26 töltötte ki a

kérdõíveket, így majdnem teljes képet alkothatunk. Az 1. táblázatban (lásd Mel-

léklet) áttekinthetõek a legfontosabb statisztikai adatok. 

A tanárokat érintõ kérdéskör

A kérdõívet kitöltõ tanárok közül szinte mindenki tagja a Magyarországi Japánnyelv

Oktatók Társaságának. A magyar anyanyelvû tanárok közül két kivétellel mindenki élt

Japánban hosszabb-rövidebb ideig. Legtöbben különbözõ ösztöndíjjal. (Például: Mon-

busho ösztöndíjjal, Kita-Urawában a Japán Alapítvány Nyelvi Központjában, Japán

nyelvtanár továbbképzés vagy Tankönyvkészítõ ösztöndíjjal.) Van, aki gyermekkorában

élt Japánban és ott járt iskolába; van, aki mûvészettörténetet tanulmányozott Tokióban;

van, aki feleségként sok-sok évet töltött Japánban; kereskedelmi cég kiküldöttjeként dol-

gozott ott; de akad olyan is, aki egy hónapot utazgatott az országban ösztöndíjjal. 

Az idõsebb korosztály tagjai eredeti szakképzettségük mellett japán nyelvi tanulmá-

nyokat folytatva az ELTE Kelet-Ázsiai Tanszékén átképezték magukat, vagy ösztöndíjak

révén Japánban is tanultak. Van, aki eredetileg például mérnök, mûvészettörténész vagy

kereskedelmi szakember volt. A fiatalabb korosztály tagjai közül sokan vannak, akik vi-

szont különbözõ intézményekben japán szakon nyelvtanárként végeztek. A legkülönbö-

zõbb tankönyvekbõl tanultak. Sokan Yamaji Masanori ,Japán nyelvkönyv’-ébõl; vannak,

akik a ,Japanese for Today’, a ,Nihongo Shoho’ címû tankönyvbõl; van, aki Major Gyu-

la tankönyvébõl, az ,An Introduction to the Modern Japanese’ címû tankönyvbõl, a

Mizutani sorozatból, a ,Total Japanese’ kötetbõl tanult. Arra a kérdésre is eltérõ válaszo-

kat kaptam, ki hogyan került kapcsolatba a japán nyelvvel. Sokan középiskolai vagy

egyetemi tanulmányaik folyamán, többen Japánban való tartózkodásuk során. Volt olyan

is, aki a klasszikus zenén vagy a japán küzdõsportokon keresztül. 

A kérdõíveket kitöltõ japán anyanyelvû tanárok többsége a JOCV-n (Japán Önkéntes

Szolgálat, azaz Japanese Overseas Cooperation Volunteers) keresztül került kapcsolatba

Magyarországgal. Olyan is van, akinek a házastársa magyar. Közülük csak egy tagja a

Magyarországi Japánnyelv Oktatók Társaságának. Egy részük jól vagy valamelyest be-

szél magyarul és angolul.

A válaszok alapján általánosságban megállapítható, hogy a tanárok módszertani tudá-

suk oroszlánrészét gyakorlatból és saját tapasztalataikból szerezték. Azok a tanárok, akik

végeztek tanári szakon, a hospitáláson kívül 15–30, illetve 60 órás tanítási gyakorlatot

végeztek, mielõtt tanári diplomát szereztek. 
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Figyelemre méltó adatként említem meg, hogy szüleink korosztálya ahhoz, hogy taní-

tói diplomát szerezhessen, egy teljes tanévet gyakorolt, amit késõbb fél évre, majd három

hónapra csökkentettek. Az még minimális szintre csökkentve is jóval több lehetõséget

adott a tanítás „begyakorlásához”.

Az egyes oktatási intézményekre vonatkozó kérdések

Az egyes oktatási intézményekben különbözõképpen vetõdött fel a japán nyelv okta-

tásának lehetõsége. Például a JOCV irodavezetõje kereste fel és ajánlotta az önkéntesek

segítségét; vagy Zsolnai József értékközvetítõ pedagógiai programjának részeként; peda-

gógusok, szaktekintélyek (így Csongor Barnabás, Hidasi Judit, Gergely Júlia, Kazár La-

jos, Zsolnai József…) kezdeményezésére, javaslatára, de akadtak olyan intézmények is,

ahol a hallgatók kérésére indult el az oktatás. Volt olyan általános iskola és gimnázium,

ahol a két iskola igazgatója beszélte meg egymással, hogy ami már kiválóan mûködött az

általános iskolában, folytatódhasson a gimnáziumban is. 

A japán nyelv bevezetését is különbözõ elõkészületi munkák elõzték meg. Például tan-

terv készítése és jóváhagyatása; konzultáció a Mûvelõdési Minisztériummal, az önkor-

mányzattal, a Japán Nagykövetséggel és az ELTE tanáraival; igényfelmérés, közvéle-

ménykutatás; tankönyv és segédanyag kiválasztása; tanárok kiválasztása; tanulói érdek-

lõdés felkeltése a fakultatív nyelv iránt; elõakkreditációs anyag kidolgozása; elõkészítõ

évfolyam indítása; könyvtár kiépítésének megkezdése stb. Olyan hely is akadt, ahol egy-

általán nem folyt felkészülés, csupán belefogtak a tanításba. 

Az oktatás meghirdetésekor a legtöbb helyen nagy volt az érdeklõdés a japán nyelv

iránt. Általános iskolákban nincs elõfeltétel, felvételi vizsga a japán nyelv tanulásához.

Néhány középiskolában más idegen nyelv (angol, német) ismerete szükséges. Van, ahol

tagozathoz (például informatika) kötött a japán nyelv tanulása. Az egyetemeken válasz-

tott szakon japán nyelvet tanulók számára felvételi vizsga van, másutt szabadon választ-

ható a japán nyelv, így elõfeltétel sincs. 

Oktatásmetodikai kérdéskör

Szinte mindenütt alkalmaznak szemléltetõ eszközként magnót, videót, a Japán Alapít-

vány által adományozott kép-paneleket, fénymásolatokat, reáliákat a nyelvtanítás során.

Van, ahol diavetítõt, CD-t, kiegészítõként saját készítésû kártyákat, meséskönyveket, ja-

pán játékokat és a hétköznapi életben használatos dolgokat (evõpálca, pénz stb.) is alkal-

maznak a szemléltetéshez. 

A módszertani játékok is elterjedtek. (Például: kvízjáték, szituációs szerepjáték, bingo,

„maru-batsu” (igaz-hamis) játék, keresztrejtvény, „Activity”, „Ki tud többet Japánról”

vetélkedõ, szimulációs játékok az üzleti nyelv elsajátításához stb.) 

A speciális módszerekre vonatkozó kérdésre kevesen válaszoltak, de van olyan általános

iskola, illetve gimnázium, ahol minden óra elején japán nyelven jelentenek, amivel a köszö-

néseket, dátumot, idõjárás kifejezéseit és egyéb alapvetõ mondatszerkezeteket rögzítik.

Ugyanitt említették meg az állandó visszakérdezés módszerét is. Az egyik helyen azt hang-

súlyozta a japánnyelv-tanár, hogy az iskola mindennapi életközegében (ebéd, kirándulás,

rendezvény, kosárlabdaedzés stb.) is japán nyelven kommunikál a diákokkal, és mindig is-

merteti az adott szituációra vonatkozó japán kulturális kapcsolatot. Arról is beszámolt, hogy

mindig minden tanuló egyéni fejlettségi szintjéhez igazítja az oktatást. Másutt a japán cse-

reprogramokat emelték ki specialitásként. Volt, aki azt válaszolta, hogy igyekszik meglehe-

tõsen sokat játszani az órán. Az egyik nyelviskolában pedig azt említették meg, hogy idõn-

ként japán anyanyelvû vendégeket hívnak meg az órákra. Van olyan felsõoktatási intézmény,

amelyik azt válaszolta, hogy az írás és üzleti nyelv oktatására van speciális módszerük. 
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A nyelvoktatás során nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvtan, az olvasáskészség, a beszéd-

készség, a szövegértés és a beszéd, illetve hallás utáni megértésre. Néhány tanár tett csak

említést arról, melyiket tartja a legfontosabbnak, illetve melyikre mekkora hangsúlyt fek-

tet. A japán nyelvet szakként tanulható egyetemeken az egyes területek fejlesztését külön

tantárgyak szolgálják (szakszöveg-olvasás, lexika, média-nyelv, társalgás stb.).

A nyelvórák a megkérdezett tanárok válaszai szerint magyar, japán és angol nyelven

folynak, illetve vegyesen.

A nyelv és kultúra oktatásának, tanulásának körülményei és feltételei

Japán nyelvterületre kevés intézmény tudja kijuttatni tanulóit, és õk sem valamennyit.

(Huszonhét intézménybõl egyelõre még csupán két általános iskola, három egyetem és egy

középiskola.) Ez az arány nem biztató, ha azt nézzük, hogy hány tanuló tanulja a japán

nyelvet. Több helyen felmerült az igény társiskolákkal való kapcsolat felvételére (nem tud-

ják, hogyan kezdjenek hozzá), esetleges ösztöndíjak elnyerésére. Egy nyelviskola megszer-

vezi tanulói számára az utat Japánba, ha a tanuló saját maga fedezi az utazás költségeit. 

Nyelvi labor nem áll rendelkezésre a ja-

pán tanulmányokhoz négy felsõoktatási in-

tézményben, négy középiskolában, két álta-

lános iskolában és négy nyelviskolában. 

Az iskolák bizonyos japán könyvállo-

mánnyal többnyire rendelkeznek. Az adott

oktatási intézmény japánnyelv-oktatása sú-

lyának mértékében rendelkeznek különbözõ

mennyiségû és fajtájú könyvekkel. Két

egyetemen körülbelül 2000 kötet a Japánnal,

illetve japán nyelvvel kapcsolatos könyvál-

lomány, az egyik fõiskola tanszékén pedig

mintegy 1000 kötetes. 

A nyelvtanítást elõkészítõ és a tanítás során

nélkülözött eszközök, feltételek a következõk:

fénymásolók, videók, élõ nyelvet bemutató

videókazetták; kanji (kínai írásjegy) szótárak,

angol-japán szótárak, japán-magyar és magyar-japán szótárak, nyelvi laboratórium, szó-,

kép- és kanji-kártyák, mágneses tábla, tankönyvek, tanterem, magyar nyelvû tankönyvek,

autentikus demonstrációs eszközök, több számítógép és japán nyelvû szövegszerkesztõ,

munkafüzetek, frissebb tan- és segédanyagok, japanológiai folyóiratok, komoly nyelvészeti

szakkönyvek, fehér táblához filctollak, télen fûtés. Volt, aki a jó nyelvtanárt hiányolta.

Szakkör vagy egyéb, Japánnal kapcsolatos, órán kívüli tevékenység viszonylag kevés

intézményben folyik. Az egyik általános és középiskolában lehetõséget nyújt a tanár

egyéni dzsúdó-foglalkozásokra, amikor a diák igényli. A másikban évente egyszer tarta-

nak japán napokat, amikor a japán kultúra különbözõ aspektusaival (kimonó-bemutató,

rizsgombóc-készítés, teaszertartás, videózás) ismerkedhetnek az érdeklõdõk. Egy harma-

dikban pedig érettségi és felvételi felkészítõ foglalkozást is tartanak. Van olyan gimnázi-

um, ahol kalligráfia-tanfolyam mûködik. Az egyik fõiskolának vannak saját, Japánnal

kapcsolatos rendezvényei, japán-napok. Ahol nincsenek szakkörök, ott a tanárok egy ré-

sze leginkább a japán filmklubot, japán fõzõtanfolyamot, ikebana-szakkört és egyéb kul-

túraközvetítõ szakköröket hiányolja. 

Japán karakteres számítógépet viszonylag kevés intézmény tud biztosítani. 

A tanulók többsége részt vesz a Japán Alapítvány, a Magyar-Japán Baráti Társaság, va-

lamint a Japán Nagykövetség által szervezett rendezvényeken. 
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Japán nyelvterületre kevés intéz-
mény tudja kijuttatni tanulóit,
és ők sem valamennyit. (Hu-

szonhét intézményből egyelőre
még csupán két általános iskola,
három egyetem és egy középis-

kola.) Ez az arány nem biztató,
ha azt nézzük, hogy hány tanu-
ló tanulja a japán nyelvet. Több
helyen felmerült az igény társis-
kolákkal való kapcsolat felvételé-
re (nem tudják, hogyan kezdje-
nek hozzá), esetleges ösztöndí-

jak elnyerésére.



Alapvetõen mindenütt angol-japán és japán-angol nyelvû szótárakat használnak a diá-

kok. Van, ahol egynyelvût (japán értelmezõ) és a tanár által készített szószedeteket, a

Kanji és kana-t is használják a tanuláshoz. Egy helyen a szegedi japán-magyar szótárral

dolgoznak. Az egyik fõiskolán orosz-japán, német-japán és francia-japán szótárat is

használnak.

A tudásszint mérése

Az általános iskolák közül kettõben szoktak a diákok a 4-es szintû Nemzetközi Japán

Nyelvvizsgán részt venni. A középiskolákban a 4-es, 3-as szintû nyelvvizsgát teszik le a

legtöbben, de néhány tanuló a 2-es szintû nyelvvizsgával is megpróbálkozik. A japán sza-

kon tanuló egyetemisták közül sokan teszik le eredményesen a 2-es, 1-es szintû Japán

Nemzetközi Nyelvvizsgát. Ahol csak szakkör vagy tanfolyam jellegû az oktatás, ott több-

nyire a 3-as, 4-es szintû nyelvvizsgát vállalják a diákok. (A nyelvvizsgák a kezdõ, 4-es

szinttõl tartanak az igen erõs felsõfokú 1-es szintig.)

Érdemes megemlíteni a nyelvtudás felmérésének másik jelentõs eseményét, az évente

megrendezésre kerülõ Japán Nyelvi Szónokversenyt, amelyen szinte minden iskola tanulói

részt vesznek, méghozzá sokuk figyelemreméltó eredménnyel. A megkérdezett oktatási in-

tézmények közül csak négy felsõoktatási intézmény, két általános iskola, két középiskola

és három nyelviskola válaszolta azt, hogy tanulói nem vesznek részt a szónokversenyen. 

A japán nyelvoktatás késõbbi hasznáról

A kérdõíves felmérésemben feltettem az a kérdést is, hogy a tanárok véleménye sze-

rint tanítványaiknak hanyadrésze fogja használni a jövõben is a japán nyelvet. Erre a kér-

désre a kérdõívet kitöltõ intézménybõl 13 pedagógus válaszolt, a válaszok igen szórtak:

10 százalék, 20 százalék, harmada, töredéke, a fele biztosan, 60 százalék, egy osztályból

3–4 fõ, 80–90 százalék, szinte mindenki… Az ennyire eltérõ válaszok arra engednek kö-

vetkeztetni, hogy a becslések rendkívül szubjektívek. 

Sok intézményben nincs visszajelzés arról, hogy a tanítványok mely területen használ-

ják a megszerzett japánnyelv-tudásukat. Ott azonban, ahol kaptak ilyen visszajelzést, a

következõket nyilatkozták: egyetemen folytatják japán tanulmányaikat; többen Japánban

élnek és ott folytatnak tanulmányokat, illetve ott dolgoznak; néhányan nyelvet tanítanak;

a turizmusban dolgoznak idegenvezetõként; tolmácsolnak; magyarországi japán vállalat-

nál vagy japán kapcsolatokkal rendelkezõ cégeknél helyezkednek el vagy Magyarorszá-

gon japán baráti körben.

Jövõbeli kilátások

Az eddigi eredmények veszélybe kerülhetnek, mert nem hivatalos forrásokból szárma-

zó értesüléseim szerint felmerült annak a lehetõsége is, hogy ha Magyarország az Euró-

pai Unió tagja lesz, a JOCV nem delegál többé japán önkénteseket hazánkba. Ennek oka

az, hogy a JOCV csak a fejlõdõ országokat támogatja, és Magyarországot mint az EU

tagállamát a továbbiakban fejlett országnak tekinti. Amennyiben ez bekövetkezik, az ko-

moly gondokat, sõt akár végzetes csapást mérhet a magyarországi japánnyelv-oktatásra,

hiszen a japán önkéntesek munkája pótolhatatlan.

Irodalom

Juhász Borbála Anna (2003): A japán mint idegen nyelv helye és szerepe a magyarországi idegen nyelv okta-

tásban. Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Japán Nyelv és Kultúra Szak, szakdol-

gozat.
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2. táblázat. A japán nyelvet oktató intézmények – középfokú oktatás
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4. táblázat. Japán nyelvet oktató nyelviskolák, nyelvtanfolyamok

Tanulmányom elkészülte után jutott tudomásomra,

hogy a Nagy Lajos Király Magánegyetem Bölcsészeti

Egyesület, az Életfa Általános és Alapfokú Mûvészet-

oktatási Iskola, valamint a Széchenyi István Gimnázi-

um Soproni Polgárok Tanköre intézményekben is folyik

még japánnyelv-oktatás. Ezért a tanulmány ezek ada-

tait nem tartalmazza. 

Ezúton köszönöm a segítségét minden olyan kollégá-

nak, aki a kérdõív kitöltésével segítették munkámat.
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1. ábra. A 2003-ban japán nyelvet oktató intézetek számának mutatója

A Korona Kiadó könyveibõl
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Logo-pedagógia

Pedagógiai informatika, tanítás a Logóval

Seymour Papert, mint Piaget tanítványa, mint LEGO-professzor, beül
a gyerekek közé, abba a szobába, amelyet teleraktak például a 
legújabb LEGO-készletekkel, és figyeli, mit játszanak, hogyan 

játszanak a gyerekek. Magam is igyekszem kutatni a gyermekek 
szellemi fejlődését. Ez történik éppen a Játékos Informatika órán is, 

amikor kötetlenül foglalkoznak a gépekkel. Közben csak mosolygok és
helyeselek, megvárom, amíg valaki kérdez. Olyankor Pólya György ta-
nácsára gondolok és próbálok csak annyit válaszolni, amennyi elég-

séges. Ha támad valami ötletem, a játékot, a segítőeszközt, 
gyakorta a Logo eljárást, a környezetükbe helyezem. Ha használják,

ha továbbfejlesztik, megpróbálom örömömet megosztani 
pedagógustársaimmal. Mindig akadnak tanítók, tanárok, akik 

észreveszik, továbbviszik mindazt, aminek Papert volt a katalizátora,
amire „megtanítottak” a gyerekek. 

A pedagógiával is egyre bõvülõ kölcsönhatásban áll az informatika. Az információ-

technológiát a pedagógiai célok megvalósítását elõsegítendõ is fejlesztik, az in-

formatika oktatása, az informatikával való oktatás pedig hatással van az egész pe-

dagógiára, sõt az emberiség egész gondolkodására. A pedagógiai informatikának lénye-

ges része a logo-pedagógia.

A logo-pedagógia

A logo-pedagógia Seymour Papert téziseinek, javaslatainak alkalmazása. Papert (1)

sokunk szerint a ma élõ legnagyobb pedagógus. A Logo programnyelv egyik apostola,

több világsikerû könyv szerzõje. A Logo programnyelv kiváló eszköz temérdek pedagó-

giai cél megvalósításához. Papert a konstruktivista tanulást helyezi elõtérbe, a gyerme-

kek számára „csak” a megfelelõ környezet megteremtését javasolja, az önálló próbálko-

zásokkal történõ tanulást részesíti elõnyben (1988). Nem feledve, sõt magasztalva a ta-

nító szerepét hazánkban is sokan hangsúlyozzuk a tanulás individuális részének jelentõ-

ségét. Zsolnai József például így fogalmaz új könyvében (2002. 68.): „Valóságosan pe-

dig tudjuk, hogy csak az számít, amit önmagunk, önállóan tanulunk meg. Csak azt tud-

juk hasznosítani. (Persze ez a felfogás nem jelenti azt, hogy a segítõ, beavatkozó, meg-

világító, »fölvilágosító« tanítói, tanári szónak nincs jelentõsége abban, hogy egy tanuló

valamit megértsen. De ez nem több mint motiváció, mint arra való »bíztatás«, hogy te

magad, aki valamit meg akarsz tanulni, csak úgy tudod birtokba venni a megtanulandót,

ha önállóan oldasz meg feladatokat, gondolsz végig problémákat.)” 

A számítógép ma már egyre több tudományterületen – bizton állítom – nélkülözhetet-

len eszköze az önálló tanulásnak, vitathatatlanul szükséges eleme a jövõre készülõ gyer-

mek optimális környezetének. A számítógép a paperti-differenciálmû (gondolati fogó-

dzó, asszociációs alap) ezernyi fajtáját testesíti meg. Tény, hogy „…a gyerekek mesteri

módon megtanulják használni a számítógépet, a számítógép használatának elsajátítása

Farkas Károly
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minden más tanulásukat megváltoztathatja…” (Papert, 1988. 12.) Elsõsorban ezért érde-

mes, ezért kell felhasználni a számítógépet és a többi információtechnikai eszközt az ok-

tatásban. A számítógép, persze, legyen ott a jövõ nemzedék keze ügyében, mint írógép,

mint levelezõrendszer, mint könyvtári katalógustár, mint „ablak” (Internet), tehát mint

információszervezõ gép, kommunikációs eszköz, de még inkább legyen ott tudásgép-

ként, oktatási eszközként, a gondolkodási kísérletek laboratóriumaként! Ez utóbbi szere-

pe a számítógépnek talán még jelentõsebb is. Erre a feladatra hazánkban még kevésbé

használjuk a komputert. Ennek oka nyilván az e téren végzett pedagógiai kutatások sze-

rény mértéke is. A számítógép az oktatásban még mindig inkább csak az az eszköz, ame-

lyet jó, ha tudunk kezelni (ott van minden munkahelyen!), néhány diáknak az a gép, ame-

lyet szolgálnunk/ kiszolgálnunk kell, s nem a tanulást, a kísérletezést, a gondolkodást se-

gítõ univerzális szerszám, nem játékeszköz, nem szolga. Még nem feledhetjük Papert

azon megállapítását, amely szerint „a számítógéppel való oktatás sok mai iskolában azt

jelenti, hogy megpróbálják a számítógéppel taníttatni a gyerekeket. Azt is mondhatnánk,

hogy a számítógépet a gyermek programozására használják. Az én elképzelésem szerint

a gyermeknek kell programoznia a számítógépet; eközben egyrészt megszerzi a legmo-

dernebb és leghatékonyabb technika fölötti uralom érzését, másrészt bensõséges, intim

kapcsolatba kerül a tudomány, a matematika és az intellektuális modellalkotás legmé-

lyebb gondolataival.” (Papert, 1988, 10.)

A technika tantárgy is összhangban van Papert javaslatával. (2) A rendszerszemlélet, a

modellalkotás elõtérbe helyezése mindkettõ jellemzõje.

Sok méltán sikeres író is, például Adams (2002. 116.), a számítógépek nagy rajongója

(3) Paperthez hasonlóan vélekedik a számítógéprõl: „A számítógép tulajdonképpen egy

modellezõ eszköz. Amint ezt belátjuk, rá kéne jönnünk, hogy bármit tudunk vele model-

lezni. Nemcsak a valós világ dolgait, hanem azokat is, amelyek túllépnek a valós világ

korlátjain.”

A pedagógiai informatika helyzete hazánkban

A probléma, a kihívás megkerülhetetlen! Az információtechnika fejlesztése napjaink-

ban odáig jutott, hogy ma már csak nagyon kevesen merik állítani, hogy az informatika

mellõzhetõ volna a pedagógiában. Aki nem vak, annak látnia kell, hogy a gyerekek, a

számítógépes generáció ezzel az eszközzel tartós és forrón lángoló szerelmi viszonyban

áll. (4) A számítógép szinte függetlenül az oktatásirányítástól, a pedagógiai megfontolá-

soktól, gyakran azok ellenére (5) ott van az iskolákban, ott van az otthonokban. Lénye-

gesen jelentõsebb volt a spontán terjedés, a gyermekek és szülõk igénye, a számítógép-

terjesztõk üzleti érdeke, mint a pedagógiai indikációk. A számítógéppel együtt, arra épül-

ve egyre teljesebben jut be az oktatásba az információtechnika egésze. Azon sem csodál-

kozunk ma már, ha egy pedagógus a tanításban mobiltelefon(oka)t szeretne használni.

Nincs olyan tantárgy, amelynél felesleges volna az informatikai támogatás, és már az ál-

talános iskola elsõ osztályában is lehet a számítógépet, valamint a távoktatás elemeit

használni. Az informatika oktatása hazánkban is általánossá vált. Két lényeges, egymás-

sal holisztikusan összefüggõ hiányosságot látok azonban ezen a téren.

A nagyobb baj, hogy az informatika direkt – sõt a közvetett – oktatása is hivatalosan

eddig csak a felsõbb korosztályok számára volt elvárt, csak ott általános. Eddig a kisgyer-

mekeket óvták az informatikától, vagy sokan éppen a kicsik felesleges féltésével palás-

tolták ez irányú felkészületlenségüket. Ezt az álláspontot még a számítástechnika-taná-

rok egy része is képviselte. Azok, akik nem akarták átengedni az elsõ lépések tanítását a

tanítóknak, hiszen nekik akkor már a második lépést kellene oktatniuk. 

A másik hiányosság ennek forrása és következménye: a pedagógusképzésben nem ka-

pott elegendõ szerepet a pedagógiai informatika. Véleményem szerint a tanítók többsé-
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ge, a tanárok egy része még mindig nem eléggé képzett ezen a téren. A szövegszerkesz-

tés és az elektronikus levelezés még csak ismert – többen már csak a praktikussága mi-

att is átveszik ezeket az ismereteket gyakorta éppen a diáktársaiktól, a kollégáktól –, de

a számítógéppel való tanulás, a számítógéppel való képességfejlesztés lehetõségeit kevés

tanár ismeri.

A felsõfokú oktatásirányítás, az oktatáskutatás és a különféle tantervek szerint az in-

formatika tantárgy a felsõ tagozatban indul. Egyre többen kérdezzük azonban, hogy a

számítógép mint ordinátor (információszervezõ) miért ne lenne ott már a tanulás koráb-

bi éveiben is, és egyre többen hirdetjük, hogy ott kell lennie, hogy nélkülözhetetlen esz-

köz, taneszköz az alapképességek kialakításához. A számítógép oktatóeszközként, kísér-

leti szerszámként való felhasználásához pedig elõbb és ezzel párhuzamosan annak (nem-

csak mint játékszernek) a közvetlen megismerése, a géppel való kommunikálás elsajátí-

tása is szükséges.

A gyakorlat erõsen ellenkezik is a hivatalos véleménnyel. Mindazon iskolákban, ahol

többet akarnak a diákoknak nyújtani, az alsó tagozaton is van informatika tagozat, infor-

matikaoktatási kísérlet, szakkör, tanfolyam,

de legalább Internet-használat. (Általában

persze csak pénzért, tehát gyakorta sajnos az

éppen leginkább rászoruló gyerekek nem

jutnak ezekhez a lehetõségekhez.) Az ottho-

nokban az iskolások, sõt az óvodások is

használják a gépeket. A 4–5 éves csöppsé-

geknek is készültek honlapok. (6) Otthon ál-

talában, de gyakran az iskolában is a felhasz-

nálás spontán játék, szabad „csavargás”,

csak ritkán irányított, sõt általában nem is

kontrollált. Pedig fontos, nagyon fontos,

hogy ez a használat pedagógiailag segített

legyen. Hogy mást ne említsek, a gyermek

kifáradása, netán hipnotikus állapotba kerü-

lése elõtt a képernyõtõl el kell vonni õt! 

Oktatási miniszterünk az informatikaokta-

tás kezdetérõl végre áttörõ gondolatokat

hangoztat.

A felsõoktatásban, a pedagógusképzésben

az informatika oktatása terén véleményem szerint hazánkban jelentõs a lemaradás. Van

olyan egyetemi végzettséggel rendelkezõ fiatal tanár, aki nem tudja az információtechni-

kát ECDL (Európai számítógép-kezelõi jogosítvány) szinten kezelni, diplomásként infor-

matikából nincs esetleg még érettségi szinten sem, de ami szerintem még nagyobb baj,

hogy a jövõ tanárai közül sokan nem rendelkeznek elegendõ pedagógia-informatikai is-

meretekkel. Nem élték át, nem ismerik például azt a paperti élményt, amelyet a mester

így jellemez: „…a differenciálmûvel való játszadozásom többet használt matematikai

fejlõdésemnek, mint mindaz, amit az általános iskolában tanultam”. (Papert, 1988. 5.) A

jövõ tanárainak világosan kell látniuk, hogy az információtechnika nem csak mint csúcs-

technika, nem csak instrumentálisan, de sokkal jelentõsebben, konceptuális módon is hat

gondolkodásunkra, szellemi világunkra, kultúránkra, a pedagógiára, még akkor is, ha fi-

zikailag nincs is mindig jelen. Információtechnikáról írok, hiszen a számítógép után itt

van a videó és az életünkre ugyancsak a számítógépnél még jelentõsebb hatást gyakorló

mobiltechnika is. 

A pedagógia-informatika szerény hazai súlyát mutatja az is például, hogy ,Az informa-

tika a felsõoktatásban 2002’ elnevezésû konferencián mûködött mûszaki informatika

A számítógéppel való oktatás
sok mai iskolában azt jelenti,
hogy megpróbálják a számító-
géppel taníttatni a gyerekeket.
Azt is mondhatnánk, hogy a

számítógépet a gyermek progra-
mozására használják. Az én el-
képzelésem szerint a gyermek-

nek kell programoznia a számí-
tógépet; eközben egyrészt meg-

szerzi a legmodernebb és legha-
tékonyabb technika fölötti ura-
lom érzését, másrészt bensősé-
ges, intim kapcsolatba kerül a

tudomány, a matematika és az
intellektuális modellalkotás leg-

mélyebb gondolataival.
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szekció, gazdasági informatika szekció, ám csak az egyéb témák között, nem nevesítet-

ten szerepelt a – véleményem szerint az említett két kiemelt szakcsoporttal azonos szint-

re helyezendõ – pedagógiai informatika.

A pedagógiai informatika téziseirõl

A számítógép egészségkárosító hatása

Napjaink pedagógusának világosan kell látnia, hogy a számítógép egészségkárosító

hatása csak annak nem megfelelõ felhasználása esetén jelentkezik – ugyanúgy, mint bár-

mely más technikai eszköz gondatlan, tudatlan használata esetén. A képernyõ szemet

rongáló hatása miatt joggal aggódunk, de a monitorok mai mûszaki fejlettségi szintjén,

helyes felhasználói körülmények közepette, a veszély már nem nagyobb, mint a tévéné-

zés, sõt mint a könyvolvasás esetén. A könyv olvasása is lehet szemet erõltetõ, károsító,

ha nem megfelelõek az ergonómiai körülmények, de ezért kinek jutna eszébe óvakodni a

könyvektõl! Sõt! Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a számítógép a lehetõségek tá-

gabb intervallumát kínálja e téren is, hiszen a szemet legkevésbé igénybevevõ és/vagy a

kisgyermek olvasását elõsegítõ optimális betûméret a könyvek esetén ritkán adott, míg

az elektronikusan tárolt szöveg megjelenítésekor ez mindenkor beállítható, és a többi

szöveg-paramétert is mindenkor igazíthatjuk az olvasóhoz. 

A gerinc esetleges túlterhelése, sérülése – amely a nem megfelelõ testhelyzet lehetsé-

ges következménye, és ez vitathatatlanul a számítógép használatakor gyakrabban, erõ-

sebben elõfordulhat – ugyancsak nem új probléma. A kisgyermekkorban, az osztályte-

remben mindig is téma volt a hátratett vagy ölbe tett kéz. Napjainkban is van mire figyel-

nünk az iskolabútorokon! Odafigyeléssel, gondossággal, a gyermekek megfelelõ fizikai

állapotának megtartásával, megfelelõ bútorzattal, szünetek tartásával a szomatikus túlter-

helés megelõzhetõ. 

Tehát a korszerû információtechnikai eszközök használata esetén a veszélytényezõk

dinamikusabban hathatnak, de ezek ergonómiai, pedagógiai irányítással ugyanúgy pre-

ventálhatók, mint a hagyományos információhordozók esetén. (7) 

A „komputer-idiotizmus”

Az informatika használatakor a legreálisabb, legjelentõsebb veszély szerintem a káros

mértékû függõség kialakulása. De ez sem új probléma! A vidióta (csak tévén/videón fel-

növekvõ) gyerek gondja ugyanaz, mint a számítógép-függõség, és ez ugyanúgy csakis

pedagógiai tévedés, csakis nevelõi vétség következménye. Sõt bármely kevésbé hasznos,

de akár értékes foglalatosságot is lehet túlzásba vinni, és az is válhat kóros mértékûvé.

Ezek megakadályozása pedagógiai feladat, amelyre az informatika korában a pedagógus-

nak fokozottan kell figyelnie, és kötelessége ismerni a prevenció módjait. A mai pedagó-

gusnak mesterien értenie kell(ene) ahhoz, hogyan vonja el a gyermekeket a képernyõtõl,

hogyan ötvözze az információtechnika eszközeinek használatát a hagyományosabb fog-

lalkozásokkal, hogy egy percig se hanyagolja a szomatikus nevelést, a testkultúrát. 

Könyvtárhasználat és Internet

A jövõ és a ma pedagógusainak világosan kell látniuk egy tendenciát: az információk

tárolása és ennek függvényében azok felkereshetõsége egyre inkább elektronikus. A

könyvtárhasználattal egyenrangú és –  merem leírni – idõvel jelentõsebb ismeret az Inter-

neten való eligazodás, a hatékony keresés képessége. Ezért napjainkban még a tudás ér-

telmezését is újra kell gondolnunk. Ma már végképp nem a lexikális tudás az egyedül ér-

tékes, nem az ismeretekre emlékezés, nem az információk felidézése a kiemelten fontos

képesség, hiszen az információk tárolását, keresését sok nagyságrenddel hatékonyabban

végzi a gép. Ebbõl a ténybõl ered következõ tézisem:



Is
k
o
la

k
u
lt

ú
ra

  
2
0
0
3
/1

0

25

Farkas Károly: Logo-pedagógia

„Puskázni” kötelezõ

Az informatika korában az információkból való építkezés, azok újszerû összekapcso-

lása, a kreatív alkotás, az információgazdálkodás (Farkas, 1984) kerül elõtérbe. (Ez ter-

mészetesen nem jelenti azt, hogy a memóriafejlesztést feleslegesnek nyilvánítsuk!) En-

nek egyik didaktikai vetülete, hogy – szerintem – puskázni nemcsak szabad, de kötele-

zõ! Azt tanítani kell! A szükséges információk gyors, hatékony megkeresését, megszer-

zését kell megtanulnunk, tudnunk. Az utóbbi években a felsõfokú oktatásban alapelvem,

hogy minden számonkéréskor használhatják hallgatóim az általuk elõkészített, magukkal

hozott információforrásokat. Sokan még meglepõdnek ezen, és nehezen hiszik el, hogy

a képleteket a képlettárból, a törvények pontos szövegét a jogtárból, az adatokat, részle-

teket a könyvekbõl elõvehetik, hogy az információk agyukból való elõhívásának katali-

zálására jegyzeteikben lapozgatni szabad. A zárthelyi dolgozatokat, a vizsgákat ennek fi-

gyelembevételével szervezem. A feladatsorok e „játékszabályok” mellett is összeállítha-

tók úgy, hogy a megoldások eredményességének eloszlása a normálist – vagy az általam

optimálisnak tartottat (!) – kövesse. Elsõsorban azt mérem, azt értékelem, hogy mire jut-

nak hallgatóim az általuk korábban megismert, elõkészített információkkal.

Számítógép és bezárkózás

Azt a véleményt, amely szerint a számítógép és a többi informatikai eszköz elidegenít

a társainktól, végképp tévedésnek nyilváníthatjuk. Az elektronikus levelezés segítségével

barátaink számát sokszorozzuk, a kapcsolatok permanensek. Az Internet segítségével

újabb területen, szinte korlátlanul megmutathatjuk magunkat, közösségek tucatjaihoz

kapcsolódunk. De már maga az informatika tanulása is – mert élvezetes, mert a gyermek

a sikerélményeit meg akarja osztani, mert az jelentõs részében éppen a kommunikáció

(közösség-képzés) gépesítésének tanulása – növeli a közösségi érzést. A Játékos Informa-

tika oktatása például – Sakamoto-Farkas teszttel mértük a JIO beválás vizsgálatakor –

szignifikánsan növelte a gyermekek empátiakészségét. (Farkas, 2000) 

Nyaranta a Balatonon számítógépes táborokat szervezek, vezetek. Egyik alkalommal

a részt vevõ száz kisdiák között volt egy „nem beszélõ” gyermek. Semmi szervi rendel-

lenessége nem volt, de csak az édesanyjával volt hajlandó néhány szót váltani. Pszicho-

lógus tanácsára hozták el a táborba, és tudatosan nem jelezték a foglalkozásokat vezetõ

tanároknak a problémát. Amikor utólag beavattak a terápiába, megdöbbentõ volt szá-

munkra az eredmény. A kisfiú a számítógéprõl szóló mesék, bemutatók során több tucat

társa között, gyakran éppen az elsõk között jelentkezett és szólt hozzá a történetekhez.

Közös tanulás

Az informatika mindennapos használata újszerû viszonyt tesz lehetõvé a diákok, illet-

ve – még inkább – a pedagógus és az osztály között. A jó tanároknak mindenkor céljuk

volt az osztállyal „együtt élni”, de különösen napjainkban ezt rengeteg munkával és a

szabadidõ feláldozásával, mégis csak igen korlátozottan tudjuk megvalósítani. Amennyi-

ben azonban van az osztálynak csoportos levelezési listája, a kvázi folytonos informáci-

ós kapcsolat ezzel megvalósul. A BMF Neumann János Informatikai Karon az egyik év-

folyam befogadott a csoportba. Így tájékoztatásaim, követelményeim, a tananyagot segí-

tõ kiegészítõ információim azóta  rendszeresen, maradandóan, könnyen szervezve, idõ-

takarékosan jutnak el hallgatóimhoz. Továbbá a hallgatóknak a közösségtõl valamit ké-

rõ, a közösségnek, a tagoknak szóló e-mailjeibe pillantva teljesebben megértem hallga-

tóim gondjait, tanulmányi problémáit, életét. Az információk mennyiségi növekedése a

kapcsolat minõségi változását eredményezte.

Ma már a távoktatásban, a felsõoktatásban a hallgatók közösségét igen jelentõsen szol-

gálja a Net. Ez fõként a tananyag közös felkutatásában, értelmezésében, majd a tanulás

során a problémák megoldásában, a megerõsítésekben segít. Jelentõs a „riadólánc” szol-
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gáltatás is, „A tanulmányi osztályon azt mondták, aki még nem…”. A hallgatók nem egy-

szer olyan, a tananyaghoz kapcsolódó dokumentumokat is felkutattak, amelyek számom-

ra, a tanár számára is érdekesek, hasznosak voltak, így fokozottabban segítik a tantárgy-

fejlesztést.

Az információtechnika a pedagógiai fejlesztés katalizátora is

Az informatika tanítása és az informatikával való tanulás a visszajelzések mennyisé-

gét jelentõsen növeli. Számomra a neveléselmélet szorgos tanulmányozása, évtizedes ta-

nítási praxis után a legjelentõsebb pedagógiai felismeréseket az elsõ osztályom informa-

tika-oktatása hozta. Pedagógiai nézeteim ekkor, ezért rendezõdtek, szilárdultak. Akkor az

informatika-tanítás módszereinek kutatása, fejlesztése során (Játékos Informatika Okta-

tása) olyan új informatika-módszertani fogalmakat alkottunk meg (a gyerekek, a kísérlet-

be kapcsolódó kollégák és személyem), amelyek mára már közhasználatúvá, általánossá

váltak. A használók többsége nyilván nem is tudja, hogy: a betûk elõírása a teknõccel, a

robotjáték, az „Etesd a teknõcöt!”, a teknõc kertje, a gyufalogo, a téglalogo, a teknõcve-

zérlések, az indák kutatása, a teknõc-egységkör segítségével a radián fogalmának magya-

rázata, a szimatoló teknõc alkalmazása háromszög szerkesztésekor, kinetikus geometria,

informatek stb. módszertani elemei a JIO iskolakísérlet találmányai. Úttörõkként jelez-

tük, hogy az elsõs gyermekek a számítógép segítségével szívesebben olvastak és írtak, a

géppel való írás pozitívan hatott a kézírástanulásra is, azaz a matematika egyes fogalma-

it a tantervhez képest korábbi életévekben játékosan, élvezetesen tudtuk megtanítani.

(Farkas, 1993)

A Logo programnyelv a logo-pedagógia prominens eszköze, példája

A felsõ tagozaton és a középiskolában a Logo tanítása – igen nagy örömünkre – kel-

lõen általánossá vált. Az örömömet csak az csökkenti, hogy sok iskolában programnyel-

vet tanítanak, Comenius Logót, programozási szabályokat, vagy éppen a Logo verseny-

re készítenek fel. Betanítanak, megpróbálják a gyermekek gondolkodását forgatókönyv

szerint fejleszteni. Több helyen a Logo iskolás lett, tanítása skolasztikus. Ugyanakkor

sok tanár látja, hogy a tizenéves diákok számára a Logo tankönyvek példái gyakran unal-

masak, a tinédzsereknek gyerekes az a játék, amit az egészen kisgyermekek részére al-

kottak, amit az alsó tagozatosok találnak szórakoztatónak. A Logo elemeivel való játék

célszerû ideje az általános iskola elsõ-második osztálya! Informatikába bevezetni tizen-

éveseket? Olyan ez, mintha az olvasást vagy a matematika tanítását is csak a felsõ tago-

zatban kezdenénk, nehogy, úgymond, túlterheljük õket kisiskolás korukban! A tizenéve-

seknek is hasznos a Logo, de természetesen nekik már másféle játékra van szükségük, a

Logoval való magasabb szintû alkotásra (irányítástechnika, matematika láttatása, animá-

ciók, dinateknõc, hálózat-használat, nyelvi kísérletek), ehhez viszont készségként szük-

séges a logo-programozás alapjainak ismerete és még inkább a logós gondolkodásmód,

amiket kisebb korban lehet – érdemes – kialakítani. Ugyanakkor a legtöbb helyen az el-

sõs gyermekek a számítógéppel csak valamely rajzoló programmal vagy éppen a Logo

rajzszerkesztõjével rajzolgatnak, jobb esetben didaktikus játékokkal foglalkoznak, eset-

leg a szövegszerkesztõvel is játszanak. Ennél többre képesek!

A Logo programnyelv használatának értelme a kísérletezés, a próba-siker alapján tör-

ténõ tanulás, ez pedig minden életkorban hasznos ugyan, de leginkább a kisgyermekek

esetén. A Játékos Informatikát a mérések az elsõ osztályban találták a leghatékonyabb-

nak. (Farkas, 2000) A Logo tudása nem egy nyelvjárás ismeretét, nem szabályok bevé-

sését, nem jónak kikiáltott, még csak nem is az eddig jól bevált algoritmusok alkalmazá-

sának begyakorlását, számonkérését (dolgozatírás?) jelenti. A Logo tudása a gyermeki

nyitottság, a kreativitás, az útkeresés örömének bemutatását és megõrzését, játékot, a ku-
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tatás örömének, a kísérletezõkedvnek, a kreativitásnak az élvezetét, az önbizalomnak, a

fantáziának, az informatika szeretetének birtoklását, a hatékony gondolkodásra való ké-

pességet, a technika helyénvaló (nem idegenkedõ és nem fetisizáló) szemléletét, saját

gondolkodásunk és a világ megismerésének egy kellemes módját jelenti.

Nézzünk egy példát: Hogyan rajzolhatunk kört?

A Logo nyelvet skolasztikus módszerekkel alkalmazó iskolában vagy akkreditált tanfo-

lyamon elsajátító tanárok és tanítványaik számára a válasz nyilván egyértelmûen csak ez:

Repeat 360 [fd 1 rt 1]

Ismételd háromszázhatvanszor: elõre lépsz egyet (forward 1), jobbra fordulsz egy fo-

kot (right 1). Ez a Logo algoritmus „alapismeret”. A jó informatikatanár szerintem a kér-

désre originálisabb választ ad. „A lépjünk elõre kicsit és forduljunk kicsit megfelelõ szá-

mú ismételgetése is közelíti a kört” választ már papertibbnek tartom, de az õ eszméit kö-

vetõ pedagógustól további algoritmusok keresését, kerestetését, felmutatását várom.

A kört rajzoló algoritmusok mindegyikének megértetésében jelentõs segítség a testszin-

tónia. A szintónia makacs keresése eredményezte, hogy publikációkban eddig meg nem je-

lent algoritmusokat találtunk. A körmozgás érzetébõl indultunk ki. Ha a gyerekek átélik a

teknõc mozgását, ha eljátsszák a teknõcöt, többségük a klasszikus körrajzoló algoritmus, az

alapismeret felismeréséhez könnyen elvezethetõ. Ennek egyik lehetséges módja a szakem-

berek által jól ismert, a skinneri apró lépésekkel közelítõ didaktikai sorrend: 

Járd végig a háromszöget, ismételd háromszor: elõre valamennyit, jobbra fordulj har-

mad fordulatot:

Repeat 3[fd 5 rt 120]

Most képzeletben vagy valósan rajzolj négy lépésre bontva négyzetet: 

Repeat 4[fd 5 rt 90]

Hatszöget:

Repeat 6[fd 5 rt 60]

A sokszögek végigjárása során mennyit kellett a csúcsokban fordulnod? (Harmad, ne-

gyed, hatod körbefordulást.) Mennyit kellett összesen fordulni? (Három harmadot, négy

negyedet, hat hatodot, vagyis minden esetben egy teljes körbefordulást, 360 fokot.)

Hogyan rajzoljunk tehát hétszöget? Hétszer ismételjük az elõrelépést és a körheted

nagyságú fordulatot!

Repeat 7[fd :a rt 360 / 7]

A lépésnagyság tetszõleges lehet, ezt jelöltük :a-val. Akkor végezetül rajzoljunk rövid

oldalhosszúságú, 360 oldalú, szabályos sokszöget!

Repeat 360 [fd 1 rt 360 / 360]

A kör tehát az egyre többoldalú szabályos sokszögek sorának határértéke. A további-

akban ezt az utasítást az elsõ algoritmusnak nevezem.

Sokáig nem tudtam megbarátkozni ezzel a paperti algoritmussal. Bár nem okoz nehéz-

séget a megjegyzése, bár sorozatok, határérték fogalmát mutatja be, amit kicsiknek ho-
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gyan is lehetne másképpen, de...! A testszintónikusan kapcsolható modellek – a friss hó-

ban egymás elé téve lábunkat, közben minden alkalommal kicsit fordulni, vagy a körjá-

tékok esetén a széthúzott kör (a kör középpontja helyett nézhetünk érintõ irányában is!),

a vasútmodell körpálya elemek rakosgatása –, mindegyike kissé erõltetett. A kisgyermek

elõször nem így alkot kört!

Kört még sokféleképpen rajzolhatunk. A felnõtt nyilván elõször a körzõre gondol. Bár

a kisgyermek, az intakt elme számára a körzõ legalább annyira idegen, mint az elsõ algo-

ritmus, a sugár fogalma, érzete, a kinyújtott kar, mégis sok gyermek tudatában egzisztál. 

A kör-rajzolás szintónikusabb algoritmusai

Egy gyermekcsoportot második osztálytól nyolcadikig tanítottam Játékos Informatiká-

ra. Harmadikban, tehát egyévi logózás, rengeteg teknõc-megszemélyesítõ játék után,

Csorba Gábor a következõ algoritmussal lepett meg:

Repeat 360 [pu fd 50 pd fd 1 pu bk 51 rt 1]

Ismételd háromszázhatvanszor: tollat fel-

emeled, elõre ötven, a tollat a rajzlaphoz le-

engeded, elõre egy lépés, tollat fel, hátrálj

ötvenegyet, jobbra fordulj egy fokot. 

Ez a második algoritmus, azt hiszem, job-

ban megfelel a kisgyermek gondolkodásá-

nak. A képernyõn megjelenõ kör nem olyan

szép, bár a fél osztály számára természetes

volt, hogy ha sûrûbb pontokat akarunk, hát

az ismétlések számát kell növelni, és ennek

megfelelõen kisebbeket fordulni, és még egy

elõnyt kórusban kiáltottak: a sugár értékét mi

adjuk meg. További értéke a második algo-

ritmusnak, hogy a körvonal vastagsága is

változtatható. (A korai Logókban még nem

volt vonalvastagságot állító utasítás!) Én

örültem, mert a szintóniát jobban segítségül

hívtuk, ezt az algoritmust könnyebben és

pontosabban lehet eljátszani. 

Akkor még nem gondoltam, hogy Gábort

is felül lehet múlni. Két éves kislányom ezt

tette. Ildike félórákat játszik a LEGO vonat-

tal. A villanyvasút-pályát maga köré építi!

Óvodás fiaim a homokozóban a várat önma-

guk köré készítették. Nem volt nehéz észrevennem, hogy a körmozgás tapasztalása a kö-

rülnézés, körbeforgás után, a karnyújtásnyira elérhetõ terület birtokbavételével, körülha-

tárolásával kezdõdik. E korai tapasztalatok alapján alkothatta meg Gábor is algoritmusát.

Ezt a játékos építést figyelve találunk még szintónikusabb körrajzoló Logo utasítást.

Amikor erre rájöttem, ijedten kérdeztem magamtól: „Miért nem ezt, ezt a következõkben

bemutatásra kerülõ harmadik algoritmust használta, ismertette Papert? Valamit rosszul

értelmezek? Talán csak én nem ismerem a mester újabb mûveit?” 

Az elsõ Logo nyelvjárásokban még csak álom volt a több teknõc. Ha két teknõcöt

használhatunk, az egyik teknõc magunk vagyunk, a másik a hozzánk mereven kötött rajz-

eszköz, a kör rajzolása így történhet magunkból, a középpontból szemlélve, indulva is,

forogva a másik teknõc – a körzõ hegye – keringetésével, körözésével. 

A Logo elemeivel való játék cél-
szerű ideje az általános iskola

első-második osztálya! Informa-
tikába bevezetni tizenéveseket?
Olyan ez, mintha az olvasást,

vagy a matematika tanítását is
csak a felső tagozatban kezde-
nénk, nehogy, úgymond, túlter-
heljük őket kisiskolás korukban!
A tizenéveseknek is hasznos a
Logo, de természetesen nekik

már másféle játékra van szüksé-
gük, a Logoval való magasabb
szintű alkotásra (irányítástech-
nika, matematika láttatása, ani-

mációk, dinateknőc, hálózat-
használat, nyelvi kísérletek), eh-
hez viszont készségként szüksé-
ges a logo-programozás alapjai-
nak ismerete, és még inkább a
logós gondolkodásmód, amiket
kisebb korban lehet – érdemes

kialakítani. 
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Ennek megfelelõ Logo algoritmus bemutatása elõtt ismerkedjünk („Ádám és Éva nap-

lójára” is asszociálva) a teknõcvilág mai – a Paradicsom kezdete utáni – állapotával, ami-

kor már nem egyedül, elsõ és egyetlenként mozoghatunk a mikrovilágban. Legyen két

teknõcünk! Ádám után teremtsük meg Évát, és felváltva képzeljük magunkat hol egyi-

kük, hol másikuk szerepébe!

Elektronikus drámapedagógia a teknõcök világában

Az elsõ teknõc neve legyen tehát „Ádám”. A MicroWorlds Logo esetén (Demo válto-

zat letölthetõ az LCSI Logo Computer System Inc. Honlapról. (8) A továbbiakban ezt a

nyelvjárást használom.) induláskor nincs egy teknõcünk sem. (9)

A teremtés: tojáshéjas teknõc ikonra, majd a rajzmezõn valahová kattintás. Névadás:

jobb egérgomb, ”t1 név átírása. Teremtsük meg „Évát”! (Elõbbi mûveletek ismétlése.) A

második teknõc legyen rózsaszínû (jobb egérgomb, parancs: setc 12).

„Amikor felébredtem, már nem voltam egyedül. Egy új teremtmény bukkant fel mel-

lettem – a hosszú hajú!” (Twain, 1957)

1. jelenet: Ádám megmutatja magát Évának:

Következõ parancsunk ez lehet Évának: Folytonosan nézz Ádám felé. Írjuk be a jobb egérgombbal

elõhívható parancstáblázatába: towards „Ádám”, jelöljük a „Many times” lehetõséget! Ezután kattintva

Évára (Évát mozgásra serkentjük, „animáljuk”): Éva Ádám felé fordul. Ádámot ide-oda helyezgethetjük

az egérrel megragadva: Éva „szemével követi”, utána fordul. 

Ádám helyére képzeljük magunkat! Haladjunk el Éva elõtt! Ádámot „animáljuk”, eh-

hez elég kattintani rá bal egérgombbal. Az animálás alapmozgása (a teknõc alapképessé-

ge) a folyamatos haladás. 

1. ábra. Éva követni fog minket szemével, mindig felénk fordulva.

„Ez a hosszúhajú teremtmény mindenütt az utamban van, mindig vár rám, vagy sza-

lad utánam.” 

2. jelenet: Éva körül forog minden:

Állítsuk le a mozgásokat a Stop ikonra kattintással. Évát helyezzük a „világ közepébe”, a parancsme-

zõbe (képernyõ alsó része) írjuk be: 

Éva, setpos [0 0] 

Ádámot vezéreljük mellé: 

Ádám, setpos [114 0]

Kezdjünk körözni Éva körül. Ádám animálását, mozgatási parancsát javítsuk (jobb

egérgombbal kattintás Ádámra, edit menüpont választása, az fd 1 wait 1 parancs átírása

fd 2 rt 1 parancsra). Kattintás Ádámra: körözünk Éva körül. Kattintsunk Évára: forogva,

szemével követni fog minket.
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„Az utóbbi idõben néha olyan gondolatom támadt, hogy van valami vonzó Éva egyéniségében.”

Ádám szerepében, Ádám mozgását átélve, a körmozgás a jól ismert elsõ, a kanonikus

paperti algoritmus. De van másik nézõpont is, Éváé, a középpont, ahol Éva forog. Éva

szemében Ádám folyton csak elõtte áll. Az Évával együtt mozgó koordinátarendszerben

Ádám egyhelyben áll. A körmozgás tehát csak az abszolút koordinátarendszerben való-

sul meg. Ez a példa nemcsak a két teknõc és a szakmai körökben is kevésbé ismert

MicroWorlds Logo nyelvjárás bemutatásához kellett, hanem a szállító, a relatív és az ere-

dõ mozgás szemléltetésére is. 

Amennyiben Ádám tollat szorít a laphoz, kört rajzol. Ádám algoritmusa a jól ismert

paperti kör. A Logo további bemutatása, a játék miatt, a kör harmadik szintónikus algo-

ritmusa bemutatása céljából cseréljenek a résztvevõk szerepet, és a kör legyen a két sze-

replõ összekötésének az eredménye!

3. jelenet: A teremtés koronája helyére kerül

Álljunk mi, Ádám középre, ragadjuk meg Évát, húzzuk magunk elé, nézzünk Éva szemébe, és két

kézzel fogjuk meg, kössük magunkhoz. Ha fordulunk, két kézzel tartsuk magunk elõtt! Így, ha forgunk,

Éva körmozgást fog végezni.

A MicroWorlds Logo Macintosh változatában van a hozzákötésre parancsszó. Mivel

mi nem ezzel a Logo nyelvjárással rendelkezünk, megalkotjuk azt. A Logo program-

nyelvben, ha hiányzik egy utasítás, az megalkotható, a teknõcöt új szavakra, a saját nyel-

vünkre taníthatjuk. A gépet, a programot igazítjuk igényeinkhez, tanítjuk a gépet, nem

(csak) mi tanuljuk a gép nyelvét. (10) A fog (megragad) eljárás haladó logósoknak lehet

feladat, a kicsiknek készen vihetünk valami ilyesmit:

to fog :e

;a megszólított, az aktív teknõc megfogja „e-t

make „d distance :e

make „alfa heading

make „x xcor

make „y ycor

ask :e [setpos list :x + :d * sin :alfa :y + :d * cos :alfa]

end

Csekély angol tudással az eljárás jól érthetõ. Ádám szerepe tehát: 

fog „Éva rt 1

Ha Ádámot animáljuk, Évát forgatja maga körül. Ha Éva tollat szorít a földhöz, kört

fog rajzolni. Ha Ádám mellett Évát is „animáljuk”, (az õ szerepe továbbra is csak ennyi:

towards „Ádám) Éva forgása közben folytonosan Ádámot fogja nézni. A csárdás forgása

közben is csak egymást látják a párok.

2. ábra. „Majd õ dolgozik, és én irányítom, tanácsokkal látom el.”

A kör-rajzolás harmadik algoritmusa: ismételjük, egyik teknõc megfogja a másikat,

majd forog.
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Epizód az eljárás szépítésére

Ádámot vagy Évát áthelyezve, Éva Ádám elé ugrásakor is vonalat húz. Ezt kiküszö-

bölhetjük.

Ha Ádám lovagias, nem Évát húzza maga elé, hanem õ perdül elébe. A fog eljárás in-

verzét is megírhatjuk, ez legyen a köt eljárás.

to köt :a

;hozzákötlek a-hoz

make „i :i + 1

if :i > 2 [pd]

towards :a

make „d distance :a

make „alfa ask :a [heading]

make „x ask :a [xcor]

make „y ask :a [ycor]

setpos list :x + :d * sin :alfa :y + :d * cos :alfa

end 

to Ádámforgat

Éva, köt „Ádám 

Ádám, rt 1

Ádámforgat

end

to start

Ádám, towards „Éva

make „i 0

Ádámforgat

end

Az :i paramétert és az annak kezdõértéket adó start segédeljárást azért alkalmaztuk,

hogy a teknõcök ide-oda helyezgetésükkor még ne húzzanak vonalat, csak a körözés in-

dítása után.

4. jelenet: Éva önálló is,  kötött is:

Amennyiben Éva engedelmeskedik és engedi magát forgatni, de ezen kívül még önállóan is mozog, a

szállító körmozgásra szuperponálunk egy sugárirányú egyenes mozgást, eredõként spirált kapunk. Ádám

tehát forgat, Éva elõre lép:

to spi

Éva, köt „Ádám fd 0.2 if (distance „Ádám) < 30 [stop]

Ádám, rt 1

spi

end

(Ha a távolság Ádámtól kisebb, mint 30 egység, a mozgás leáll.) A spi parancs kiadása elõtt a köt el-

járásban szereplõ :i változó értékét meg kell adnunk, például így: make „i 0

3. ábra. A spirál két mozgás – forgatás és közeledés – eredõje.
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Második felvonás

Együtt dolgozó teknõcök, Logo oszcilloszkóp

Két mozgás eredõjeként vektoralgebrát játszhatunk, szemléltethetjük a szinuszgörbét,

létrehozhatjuk a cikloisokat stb. Olyan alakzatokkal ismerkedhetnek, játszhatnak a tizen-

évesek, amelyeknek korábban csak a matematikai képlet felhasználásával, esetleg fárad-

ságos munkával megrajzolt többé-kevésbé pontos utánzataival találkozhattak. Három

teknõc szerepeltetésével az egyik végezheti a szállító, a második a relatív, a harmadik az

eredõ mozgást.  A vek(tor) eljárást így is megírhatjuk:

to vek :a :b

;:a szállító mozgás, :b relatív mozgás

; elsõ-fekete eredõ, második-piros szállító, harmadik-kék relatív görbe, negyedik-zöld segítõ 

t1, if (abs xcor) > 320 [stop]

t1, if (abs ycor) > 160 [stop]

ask [t1 t2] [run :a]

ask [t1 t3] [run :b]

vek :a :b

end

Az eljárással jól szemléltethetõ, mozgással, dinamikusan, hogyan épül fel egy görbe.

Mozogjon például a piros teknõc egyenletes sebességgel x irányban, a kék félakkora lé-

pésekkel y irányban, a fekete „fõteknõc” az eredõ mozgást szemlélteti, a fekete vonal a

két komponens vektor eredõje.

4. ábra. Két mozgás eredõje. vek [setx xcor + 1][sety ycor + 0.5]

Legyen a relatív mozgás alternáló, egyenletes sebességû! Ehhez az eljárás így írható

meg:

to alternáló

fd 1 

if (abs ycor) > 10 [rt 180]

end

A fûrészfog-görbét rajzoló utasítás ezt a parancsot használja:

5. ábra. Fûrészfogazás vek [setx xcor + 1] [alternáló]

Hogyan írhatnánk meg a laposmenet-profilnak megfelelõ görbe eljárását?

A vek eljárással könnyen állíthatjuk elõ a cikloisok nyújtott (6. ábra), hegyes (7. áb-

ra) és hurkolt fajtáit (8. ábra), hiszen ezek az egyenes szállítómozgás és a körmozgás

eredõjeként létrehozhatók:
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6. ábra. vek [setx xcor + .5][fd .25 rt 1]

7. ábra. vek [setx xcor + .5] [fd .5 rt 1]

8. ábra. vek [setx xcor + .5][fd .75 rt 1]

A cikloisok, a fekete színnel rajzolt görbék – a kék kör- és a piros egyenes mozgás ere-

dõi. Kapunk-e más jellegû cikloist a körözés lépésnagyságának további növelésével? A

görbéket állítható, általunk kiválasztott sebességgel parallel rajzoltathatjuk és figyelhet-

jük meg. Példák a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság MicroWorlds Logo

Szakosztályának honlapján (11) találhatók. 

A cikloisok változtatgatásával – a vízszintes szállítómozgás és a körmozgás egymás-

hoz viszonyított sebességének változtatásával, pl. a setx xcor + 1 parancsban az 1 növe-

lésével – a ciklois egyre nyújtottabb, egyre jobban hasonlít a szinusz szögfüggvény gör-

béjéhez. Egymásba alakítható-e a ciklois és a szinuszgörbe?

„Semmi nincs az értelemben, ami ne lett volna az érzékekben.” Ötödik-hatodik osz-

tályos diák voltam. Rádiós szakkörön a tanárunk azt mondta, a szinuszgörbét megraj-

zolhatjuk, ha egy lapra az egyik gyerek köröket rajzol, miközben a másik gyerek víz-

szintesen egyenletes sebességgel húzza a lapot. Lelkesen próbálgattuk. A tanár valamit

tudott, de maga saját kezûleg nem ellenõrizte a fejében levõ algoritmust, útmutatása

pontatlan volt! Így hát hiába próbálkoztunk, nem sikerült az oszcilloszkópot utánoz-

nunk, nem sikerült szinuszgörbét rajzolnunk. A körmozgás és ugyanazon síkban az

egyenes mozgás – amint elõbb láthattuk – a cikloisokat eredményezi. A körmozgást

végzõ pont y irányú vetületei adják a szinusz függvényértékeket, ezt kell az x függvé-

nyében ábrázolnunk. Az egyenes vonalú mozgásra egy arra merõleges – nem egyenle-

tes sebességû, mint az 5. ábra algoritmusában – alternáló mozgást kell szuperponálni.

A folyamatosan, lépésrõl lépésre változtatgatott cikloisok nézegetésekor értettem meg,

hogy a szinusz a cikloisok határértéke. A vízszintes szállítómozgásnak végtelen nagy-

gyá kell válnia, vagy a körmozgás vízszintes összetevõjét kell zérusra állítanunk. Ez

utóbbi eset könnyen modellezhetõ, ha a relatív körmozgás síkját a piros szállítómoz-

gásra merõlegesre állítjuk. Egy negyedik zöld teknõcöt hívjunk segítségül. A zöld se-

gédteknõc (a képsíkba forgatva) köröz, és a kék teknõc a zöld kör függõleges vetületét

mindenkor átvéve, annak megfelelõ mértékben tér ki az x tengelytõl, a vízszintes piros

vonaltól. A kék teknõc tehát nem egyenletes sebességgel végzi alternáló mozgását, al-

ternáló mozgása pulzáló sebességû. A fekete szinuszgörbe: a vízszintes piros szállító és

a kék relatív mozgás eredõje. (12)

A szinuszgörbét ezek után így is elõállítjuk:

to alter

t4, fd 1,57 rt 1 ask [t1 t3] [sety ask „t4 [ycor]]

end
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9. ábra. Szinuszgörbe: a ciklois határértéke. vek [setx xcor + 1][alter]

Négyes teknõc körözz, az egyest és a hármast pedig arra kérem, vegye fel mindenkor

a négyes y koordinátáját! (Kettes a szállító, õ vízszintesen halad egyenletes sebességgel.)

A függvénytranszformáció játékos tanítására a szinuszgörbét (is) alakítgathatjuk. A

szinuszgörbe transzformált alakjait az azt létrehozó teknõcök lépésnagyságainak változ-

tatásával is kaphatjuk. 

10. ábra. Zsugorított szinuszgörbe. vek [setx xcor + .5] [alter]

Ez a példa is szemlélteti azt a középiskolai Logo oktatási tapasztalatom, amely alap-

ján határozottan állítom, hogy a függvénytranszformáció játékos, kísérletezõ megismeré-

se nemcsak szórakoztatóbb, de hatékonyabb is. (13)

Az informatikát tehát alkalmaztuk a matematika és a fizika tantárgy témaköreiben.

Most következzen egy példa a csillagászat területérõl.

Modellezzük a Nap – Föld – Hold rendszert

Amennyiben körmozgásra szuperponálunk körmozgást, nap-bolygó-hold rendszer

modelljét mutathatjuk be. A holdpálya alakja függ a két forgás sebességviszonyától és a

rendszer elemek egymástól való távolságától:

11. ábra. Nap-bolygó-hold rendszer modellje

A nap-bolygó-hold eljárást így írtuk meg:

to nbhstart :omega

t1, make „d1 distance „t2

make „x1 xcor
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make „y1 ycor

make „d2 ask „t2 [distance „t3]

nbh

end

to nbh 

t1, rt 1

make „alfa1 heading

ask „t2 [setpos list :x1 + :d1 * sin :alfa1 :y1 + :d1 * cos :alfa1 rt :omega]

ask „t2 [make „alfa2 heading]

ask „t2 [make „x2 xcor make „y2 ycor]

ask „t3 [setpos list :x2 + :d2 * sin :alfa2 :y2 + :d2 * cos :alfa2]

nbh

end

Az eljárással jól szemléltethetõ, hogy a t3 által rajzolt pályagörbe a t1 és t2 teknõc for-

gató hatásának eredõje. A kiinduló helyzet változtatásával a cardioid (12. ábra), a nephroid

(13. ábra) és az ellipszis (14. ábra) görbéket is elõállíthatjuk szuperpozícióval. Az :omega

értékét egy csúszkával a program futása, a modell mûködtetése közben is változtathatjuk!

Az égitesteket modellezõ teknõcök sebességét állítva látványos modelleket kapunk.

12. ábra. t2, sety 80 t3, sety 120 :omega 2 cardioid az eredõ

13. ábra. t2, sety 91 t3, sety 120 :omega 3 nephroid

14. ábra. t2, sety 110 t3, sety 120 :omega 3 ellipszis?

Kör a középiskolában

A körrajzolás negyedik algoritmusának elve jól ismert. Kört rajzolhatunk a koordináta-

geometriai ismereteink alapján is, ábrázoljuk a kör egyenletét! A teknõc x irányban lép
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egyet, és minden egységnyi vízszintes lépéssel együtt y irányban a kör egyenlete x2 + y2 =

r2 alapján y = négyzetgyök (r2 – x2) értéket. A setpos Logo primitív (alaputasítás) kiválóan

alkalmas ennek végrehajtatására. A teknõc a pozitív félkör megrajzolása után visszafelé lé-

pegethet az alsó félkörön. Ezt én a következõ Logo eljárásokkal oldottam meg:

to kör

if :x > :r [kör2]

setpos list :x sqrt ((:r * :r) – (:x * :x))

make „x :x + 1

kör

end

to startkör :r

make „x -1 * :r kör 

end

to kör2

make „x :x – 1

if :x = -1 * :r [setpos list :x 0 stopall]

setpos list :x -1 * sqrt ((:r * :r) – (:x * :x))

kör2

end 

A kör-rajzolás a startkör utasítással és a sugár megadásával történik (például startkör 50).

A setpos utasításszóval és e gondolatsorral különféle függvénygörbéket rajzoltatha-

tunk, a függvénygörbék transzformációit rajzoltathatjuk meg a teknõccel, teknõcökkel. A

középiskolás matematikát is lehet láttatni, lehet játszani. 

Jegyzet

(1) Papert honlapjának címe: http://papert.www.media.mit.edu/people/papert/

(2) Vitathatatlan, hogy hazánkban az elsõ középiskolás tankönyv, amely a számítógéppel foglalkozott, a gim-

náziumi Technika tankönyv volt. (Szücs, 1982)

(3) Adams honlapjának címe: http://www.douglasadams.com

(4) „Across the World children have entered a passionate and enduring love affair with the computer.” – írja

Papert könyvében (1993. Preface ix.), amelynek címét így fordíthatjuk: A gyermekek gépe. Az iskola újragon-

dolása a számítógép korában.

(5) 1980-ban még az egyik tanítóképzõ fõiskolán az intézmény több vezetõje – köztük a mai informatikai ve-

zetõoktató – határozottan állították: „A tanítóképzésben, a kisgyermekek oktatásában soha nem lesz a számító-

gépnek szerepe!”

(6) Például: http://www.users.bigpond.net.au/deasey/kinder.html

(7) Magam életemben akkor tapasztaltam jelentõs derékfájdalmakat, amikor, szinte egyhuzamban, napokon ke-

resztül, ágyon ülve – még hagyományos írógéppel (!) – írtam meg egyik jegyzetem.

(8) http://www.microworlds.com/index.html

(9) A teknõcgeometria nem az egyedüli, és egyre inkább nem is a leggyakoribb területe a Logonak!

(10) Ezért jelentõs játék a Logo az anyanyelvtanításban is!

(11) http://logopedagogia.fw.hu

(12) Mindezt sokkal jobban szemléltethetném a tisztelt olvasónak egy dinamikus hipertextben, egy Logo olda-

lon vagy internetes oldalon, de hát az Iskolakultúra ma még lineáris.

(13) A Logo programban mozgó képeket látunk.
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A korai magyar akadémikus

pszichológia

A modern pszichológia bevezetésének különbözõ modelljei 

Magyarországon

Írásom célja annak bemutatása, hogy a 19. század végén, a 
20. század elején milyen gondolati mintákat követve alakult ki 

Magyarországon az akadémikus pszichológia szemlélete. Ennek 
megértéséhez tudnunk kell persze, hogy ezzel párhuzamosan jött 

létre Magyarországon egy másik pszichológusi szerepminta is – s ez
utóbbi a jóval ismertebb –, a pszichoanalitikus 

gondolkodás mintája.  

Nagyjából ugyanabban az idõben, amikor Ferenczi Sándor munkássága révén a

hazai pszichológia olyan közvetlen érintkezésbe került a 20. század egyik leg-

döntõbb pszichológiai gondolkodási mintájával, a pszichoanalitikus eszmerend-

szerrel, létrejött egy másik kapcsolatfelvétel is, mely az akadémikus pszichológia csíráit

eredményezte. Ez az akadémikus pszichológia – különösen annak vezetõ irányzata, a kí-

sérleti pszichológia – önállósulása tekintetében különleges helyzetben volt Magyarorszá-

gon, de szerte Európában is. Szabadságharcként fogalmazta meg saját küldetését, amikor

a lélektani kérdéskört igyekezett leválasztani a filozófiai hagyományról s ennek megfe-

lelõen kiterjeszteni rá a diadalmas természettudományok érvényét, illetve sajátos össze-

kapcsolási, hibridizációs küzdelmeket folytatott, mivel szerette volna megmutatni, hogy

a pszichológia egy új tudományos szerepet képvisel, amikor összekapcsolja a diadalmas

természettudományok kísérleti módszertanát a filozófiai kérdésfeltevéssel. 

A pszichológia mint hibrid tudomány

A modern pszichológiát Ben-David és Collins (1966, Ben-David, 1971) munkája óta

gyakran emlegetjük úgy, mint hibridizációs tudományt. Ben David és Collins elképzelé-

sének lényege az volt, hogy a korai kísérleti pszichológia (a pszichológia wundti mintá-

ja) egy alapvetõ kettõsségben fogalmazta meg saját hivatását: a természettudományos kí-

sérletezést a filozófiai fogalomalkotással kapcsolta össze sajátos, hibrid módon. A filo-

zófia világába tört be (hiszen egzisztenciálisan ezek az elsõ német kísérleti pszichológu-

sok filozófiai tanszékeken érvényesültek), s ugyanakkor érvényesülésének alapját itt egy

máshonnan áthozott, nagyobb tekintélyû készség, a természettudományos kísérletezés és

matematizálás használata biztosította. Mint azóta Danzinger (1990) számos munkában

rámutatott s mint magam is megpróbáltam ebben az irányban vizsgálódni (Pléh, 1998,

2000), Ben-David koncepciója valójában kiterjeszthetõ többféle szerepmodellszerû szer-

vezõdés irányába. A pszichológia többféle módon határozta meg önmagát, vagy – ahogy

Danzinger (1990) fogalmaz – többféle módon konstruálta meg tárgyát. Mindegyik meg-

konstruálás során azonban egy sajátos hibrid alakulás ment végbe; valamit valamivel

összekombináltak. Danzinger felfogásában ez a három jellegzetes megoldás a kísérlete-

zõ és filozófus szerepét kombináló akadémiai pszichológia, a köznapi ember emberisme-

Pléh Csaba
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retét és a darwinista biológiát összekapcsoló, az egyéni különbségeket elõtérbe állító, al-

kalmazott pszichometriai kutatás, melynek eszménye a tömeges adatszerzés és a gyors

gyakorlati haszon (Galton és Binet itt a kiinduló minta), végül a betegágy, ahol a mágus-, a

guru- és az orvosszerep összekombinálásából születik meg egy sajátos klinikai minta,

például Charcot Freud által is látogatott klinikai közegében.

Ha ebbõl a szempontból tekintjük, a magyar századforduló sajátossága, hogy itt éppen a

sokféle nemzetközi hatás, a pozitivista-darwinista vonzalmak, a németes filozófiai vonzó-

dások, az orvosi modellek, a franciás reformpedagógiai törekvések együttélése révén egy-

szerre egy közegben, egy kulturális térben éltek együtt ezek a különbözõ szerephibridi-

zációk és témakeresések a pszichológiát illetõen. Ez a sokrétûség adja tulajdonképpen a

magyar pszichológia különleges ízét és kis szabadsággal azt is mondhatjuk, hogy ezeknek

a különbözõ megkonstruált felfogásoknak az együttes léte mindmáig érvényes a magyar

pszichológiában. Az 1. táblázat ezeket a korabeli többszörösségeket foglalja össze.

1. táblázat. A korai magyar pszichológia néhány jellegzetes szerepviszonya

A szerephibridizáció típusa Érintett területek Képviselõk

Akadémikus Filozófia-társadalomelmélet Posch Jenõ, Pikler Gyula

Kísérletezõk Orvoslás-kísérletek Ranschburg Pál, Révész Géza

Pszichoanalízis Orvoslás-kultúra Ferenczi Sándor

Pedagógiai Nevelés-filozófia Dienes Valéria, Nagy László

A magyar pszichológia akadémikus kezdeteire, akárcsak gyakorlati kezdeteire is, a

sokrétûség mellett jellemzõ azután néhány olyan vonás, amely szintén a kezdetektõl

mindmáig tartó jellegzetesség. Ilyenek a következõk: 

– társadalmi elkötelezettség: a pszichológia nem csupán tudomány, hanem hivatás is;

– interdiszciplináris érdeklõdés: a pszichológiának nyitottnak kell lennie más tudomá-

nyok felé;

– a hagyományok megtörése: a politika állandóan beleszól a pszichológiába;

– erõs emberi hálózatok: áttekinthetõ kulturális mintázatok vannak, ahol szinte min-

denki ismer mindenkit és az egyes hálózatok közt jellegzetes áthallások vannak;

– a kutatás és gyakorlat közelsége: ez a hálózatok kicsi méretébõl fakad, valamint a

már említett társadalmi elkötelezettségbõl.

A filozófiai múlt

Múltról beszélek itt, mert olyan szerzõkrõl van szó, akik, miközben jelentõs alakjai

voltak a századforduló magyar értelmiségi életének s jelentõsen hozzá is járultak a pszi-

chológiai szemlélet terjedéséhez, éppen azt a kritikus hibridizációs lépést nem tették

meg, hogy az általuk hordozott filozófiai mondanivalót határozottan összekapcsolják egy

másik pólussal. Az egyik ilyen szerzõ Pikler Gyula (1864–1937), az újító társadalomtu-

dományi élet szervezõje és kiemelkedõ jogfilozófus. Számára a pszichológia a jog egyik

megalapozó lehetõségeként jelenik meg. Ugyanakkor Pikler megpróbált fellépni mint

analitikus spekulatív pszichológus is. Vezetõ eszméje – s ebben nem áll egyedül, gondol-

juk csak Titchenerre (1896), egyáltalán a Wundt-követõ korabeli német pszichológiára –

a mentális élet végsõ elemeinek keresése. Híres mûve (Pikler, 1917) az érzékelésben

megnyilvánuló tagadást állítja elõtérbe. Hering (1878) s mások érzékelésfiziológiai gon-

dolatmenetébõl indul ki, amelyben az ellenfolyamatokat (kontraszt, utókép) állították

elõtérbe mint az észlelés aktív összetevõinek bizonyítékát. Õ odáig megy, hogy minden

érzékelésben feltételez egy jellegzetes tagadó mozzanatot. A tagadás lenne a puszta pas-

szív recepcióval szemben az aktív percepció vezérelve a pszichológiában. 
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Érdekes, spekulatív elmélet ez, mely azonban különösebb visszhangot nem keltett. Na-

gyon tanulságos, hogy még a korabeli magyar érzékeléspszichológiai irodalomban sem

jelenik meg, Posch vagy Ranschburg számára nem releváns vonatkoztatási keret. Ennek

központi oka az volt, hogy miközben a társadalomtudományok szervezésében jog, társa-

dalmi mozgalom és mai értelemben vett politológia összekapcsolásában Pikler rendkívül

energikus hálózatszervezõ ember volt, magán a pszichológián belül nem próbált meg el-

jutni más tudományok és a filozófiai spekuláció közötti kapcsolatteremtéshez; vagyis

magából a pszichológiából nem faragott egy külön hibridizált intellektuális fülkét.

Ugyanez mondható el – a hagyományos filozófiai ismeretelmélet kereteit nála sokkal

radikálisabban megkérdõjelezõ – Posch Jenõrõl (1859–1923). Posch objektív pszicholó-

giája (1914/1915) Herbert Spencer eszméinek kidolgozása hivatott lenni. Posch alapgon-

dolata a viselkedés motoros elméletének részletes kidolgozása. Az emberi gondolkodás

és az „elme”, jellegzetes alkalmazkodási funkcióinak köszönhetõen, nem önmagában te-

kintendõ kartéziánus identitás, hanem olyan szervezõdés, amely a külvilágban való visel-

kedést és ahhoz történõ alkalmazkodást biz-

tosítja. Ez azonban Poschnál nem csupán va-

lamiféle intellektuális fõhajtás a darwiniánus

alkalmazkodási eszmék elõtt, számára – el-

térõen a kor jeles német és francia motoros

percepció elméleteitõl – a mozgásos mozza-

nat sem mentális attitûdökben, vagyis belsõ

tényezõkben fogalmazódik meg, hanem köz-

vetlenül az adaptáció szempontjából. Maga-

sabb lelki jelenségeink a mozgásos szerve-

zõdésben lelik eredetüket. (E tekintetben ko-

rabeli, hasonló radikalizmusú párhuzamának

egyedül az orosz Szecsenovot tarthatjuk.)

„Az eszme megkezdett mozdulat” – hangzik

Posch jelszava. 

Radikális pszichológia ez, mely egyéb-

ként a korban – Posch ugyanis középiskolai

tanár volt – meglehetõsen nagy politikai

hangzavart is keltett. A progresszív erõk szá-

mára világos volt, hogy Posch számos bevett

értéket és koncepciót megkérdõjelez.

Ugyanúgy világos volt ez a konzervatív erõk

számára is. Posch munkája parlamenti viták

tárgya lett. (Kende, 1974) Posch radikalizmusával együtt mégsem tette meg azt az ugrást

– mert nem tudta megtenni körülményei miatt –, amely az igazi hibridizált modern pszi-

chológiához átvezetett volna: megmaradt a karosszék-pszichológia világában, bármeny-

nyire is kivezet tartalmát tekintve a karosszékbõl Posch radikalizmusa. 

A kísérleti hagyomány

A magyar kísérleti pszichológia hagyományának vezetõ személyisége kétségtelenül

Ranschburg Pál (1870–1945). Ranschburg, miközben a magyar kísérleti pszichológia ha-

gyományait megalapozó kutató, mégpedig olyan teljesítménnyel, melynek révén máig

rendkívül sokat idézett szerzõ szerte a világban,  emellett egy másik hagyományt is kez-

deményezett; azt a hagyományt, amely a kísérleti pszichológiát összekapcsolja a klinikai

gyakorlattal és a gyógypedagógia szükségleteivel, s a nem túl radikális reformpedagógi-

ai elkötelezettséggel. (Ranschburg, 1913) 

Ranschburg Pál 1902-ben írt
egy dolgozatot arról, hogy mi-
lyen emlékezeti nehézségeket
okoz az egymáshoz hasonló

anyagok tanulása. Ennek kimu-
tatása során egy sajátos új esz-
közt, a mnemométer egy válto-

zatát készítette el, részletesen ki-
dolgozta a jelenség demonstráci-
ós feltételeit és sajátos magyará-
zatot is javasolt. Ez azóta is róla
elnevezett jelenségként szerepel

a szakirodalomban mint
Ranschburg-effektus. Nemzetkö-
zi hírnevének igazi alapja tulaj-
donképpen ez a világos jelenség-

azonosítás, a mérési módszer,
az elméleti magyarázat és a je-
lenség sajátos összekapcsolása.   
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Ranschburg Pál 1902-ben írt egy dolgozatot arról, hogy milyen emlékezeti nehézségeket

okoz az egymáshoz hasonló anyagok tanulása. Ennek kimutatása során egy sajátos új esz-

közt, a mnemométer egy változatát készítette el, részletesen kidolgozta a jelenség demonst-

rációs feltételeit és sajátos magyarázatot is javasolt. Ez azóta is róla elnevezett jelenségként

szerepel a szakirodalomban mint Ranschburg-effektus. Nemzetközi hírnevének igazi alapja

tulajdonképpen ez a világos jelenség-azonosítás, a mérési módszer, az elméleti magyarázat

és a jelenség sajátos összekapcsolása. (Marton, 1971, Greene, 1991, Fagot, 1995)

A magyar pszichológia sajátos sorsa szempontjából azonban fontos rámutatni, hogy

Ranschburg végzett orvosként, a pszichiátriai klinika munkatársaként sok akadállyal ta-

lálta magát szemben. Habilitációja nehézségekbe ütközött, több fordulóban sikerült csak

elfogadtatnia, éppen azért, mert a lelki jelenségek mérését vezette be az orvosi fakultá-

son, s mintegy „kiszorult” az orvosi egyetem világából. (Torda, 1995) Ez a kiszorulás

azonban szerencsés volt. Egy magánrendelõt alapított, amelyben késõbb – állami és

egészségügyi támogatást is kapva – egyszerre lett a mai Akadémiai Pszichológiai Kuta-

tóintézet és a Gyógypedagógiai Fõiskola pszichológiai laboratóriumának szellemi elõd-

je. Mégpedig azért, mert Ranschburg egy határozott követõi gárdát maga mögé állítva,

nem csak egyedi kísérleti jelenségeket demonstrált különbözõ klinikai és fogyatékos po-

pulációknál (Ranschburg, 1912, 1923), hanem ezeket sajátos gyakorlat szolgálatába is ál-

lította. Az õ munkássága indítja meg a hálózatképzõdést és ugyanakkor a különbözõ

szakmai hálózatok közötti jellegzetes átbeszéléseket és áthallásokat.

Révész Géza (1878–1955) hazai munkássága az elsõ próbálkozás arra, hogy a kísérle-

ti szemléletet ne az orvoskaron, hanem a spekulatív filozófia és pszichológia legdöntõbb

bástyáján, a bölcsészkaron honosítsa meg. Révész útja a jellegzetes németes akadémiai

út. Egy vezetõ egyetemen, a göttingeni egyetemen szerez doktori fokozatot G. E.

Müllernél, az egyik legjelentõsebb német kísérleti pszichológusnál. Hamarosan a hallás-

kutatás egyik vezetõ szakértõjévé válik. (Révész, 1913) Emellett elsõk között kezdi a spe-

ciális tehetségek vizsgálatát. (Révész, 1916) Nagy nemzetközi elismertségének és termé-

szetesen gazdag társadalmi kapcsolatainak köszönhetõen, az elsõ világháborút követõ

forradalmak hullámában mintegy betör a bölcsészkar világába, elõször kapva jogot egy

pszichológiai tanszék indítására. Sorsa azonban jól példázza az alapvetõ magyar jelleg-

zetességek között emlegetett állandó, visszatérõ megszakadást. 1920-ban el kell hagynia

Magyarországot, éppen a tanszékalapítás és baráti körének politikai konnotációi miatt. Õ

lesz a jellegzetes nemzetközi magyar pszichológus, aki a harmincas évektõl rendkívüli

tekintélyre tesz szert Hollandiában mint az elsõ európai pszichológiai folyóirat (Acta

Psychologica) szerkesztõje, a tapintás- (1946), a halláspszichológia és a gondolkodás-

lélektan (1954) mûvelésével. Sorsa jól példázza azt, hogy milyen nehezen, sokszoros lé-

péseken keresztül történhetett meg a bekapcsolódás a bölcsészet világába.

Csak a hatvanas (!) évekre stabilizálódik ez a bölcsészeti és kísérleti pszichológia az

egyetemen, Kardos Lajosnak és tanítványi körének köszönhetõen.  

A korai magyar pszichológia néhány tartós, érdemleges vonása

A korai elsõ akadémikus pszichológusok világa is jól mutatja a magyar pszichológia

mindmáig tartó néhány jellegzetességét. Ezt másutt (Pléh, 1998) kifejtettem már ugyan,

hadd foglaljam azonban még egyszer össze!

Kulturális és politikai vonások

– Központi szervezõdés és törekvés a központról való leválásra: állandó feszültség a

központi támogatás keresése és az önálló hang megtalálása között;

– a hagyomány megszakadása: a hagyomány, a tudományos hagyomány, a politika ál-

landó beleszólásai miatt sokszor törik meg és sokszor kell újrakezdeni;
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– az informális hálózatoknak nagyon nagy szerepük van: a könnyû, áttekinthetõ, vi-

szonylag korlátozott értelmiségi világ jól ismert személyes kapcsolatrendszereivel egy-

szerre segíti és hátráltatja a tudomány kibontakozását.

Társadalomtudományi vonások

– Felelõsségérzet, állandó törekvés a tudomány hivatásának betöltésére;

– a függetlenség és a hatás dinamikája: egyszerre küzdünk azért, hogy befolyásoljuk a

politikusokat, és ugyanakkor szeretnénk, ha magunkra hagynának.

A szakmára sajátosan jellemzõk

– Szorosabb kapcsolat az akadémiai és az alkalmazott területek között, viszonylagos

autonómia;

– áttekinthetõ emberi hálózatok.

Mindezek olyan jellegzetességek, amelyek érdekessé és relevánssá teszik múltunkat

abból a szempontból is, hogy mi az, amiben éppen a hagyomány révén ellenállóbbak tu-

dunk lenni az egyoldalúságokkal szemben. 
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Nyelvújítás Itáliában

Az Accademia della Crusca szótárának szakszókincse

A tudományos és a műszaki terminológia használata, megújulása, 
illetve beépülése  a köznyelvbe folyamatos kutatás tárgya, melynek 

révén a ma lejátszódó jelenségekhez hasonlókat más 
művelődéstörténeti korszakokban, történeti szempontból 

vizsgálhatunk. A tanulmányunkban bemutatott kísérlet, amely a 
17. századi Itáliában játszódott le a tudományos lexika, a 
művészetek és mesterségek szavainak lejegyzésére és azok 

köznyelvben való elterjesztésére, a magyar nyelvű szakirodalomban
kevéssé ismert.

Ma a rendkívül gyorsan fejlõdõ tudományágak, a tudományos-technikai robbanás

(vö. Solla Price, 1979), a piacgazdaság átalakulási folyamatai következtében

hatalmas mennyiségû új szakszókincs keletkezik a feltalálók nyelvén, és a be-

vezetett új terminológia együtt terjed el az új eredménnyel. Az idegen nyelvek tanítása

során egyre szélesebb körben, már a közoktatásban is felmerül a szaknyelvek oktatásá-

nak és elsajátításának problémája, amely interdiszciplináris szemléletet igényel, és nyel-

vészek, nyelvoktatók és a különbözõ szakmákban jártas szakemberek együttmûködését

feltételezi. A tudományos nyelv és a mûszaki nyelv megújítására nemcsak napjainkban,

hanem elõdeink körében is történtek kísérletek, hiszen a nyelv fejlõdésének korábbi sza-

kaszában is rendre jelentek meg új tudományos, ipari, gazdasági eredmények, ennek kö-

vetkeztében új eszközök, fogalmak, amelyek nyelvi megjelölését meg kellett adni. Az új

terminológia kidolgozása mindig kemény munka volt, mely áldozatkész szakemberek

munkáját és tudatos összefogáson alapuló szervezést igényelt. 

Elõzmények

A tudományos nyelv és a mûszaki nyelv eredetükben, történeti fejlõdésükben jelentõ-

sen különböznek egymástól. A tudomány nyelve az európai kultúrkörben hosszú idõn ke-

resztül a latin volt, emiatt az egyes európai nyelvekben idõbe tellett, míg a tudományos

terminológia megszületett, majd gyökeret vert. Giovanni Nencioni szerint az olasz nyel-

v (1) esetében a nehézségek a reneszánsz idején kezdõdtek, amikor a görög és latin nyel-

vû tudományos tárgyú szövegeket köznyelvre kezdték lefordítani. (Nencioni, 1987, Nen-

cioni, 1985) Ehhez a feladathoz az Accademia Fiorentina és a Medici család, különösen

I. Cosimo nagyherceg, jelentõs támogatást nyújtott. A tudományos nyelv vulgarizálásá-

nak következményeként nemcsak az úgynevezett „mûvelt” kifejezések (latin és görög

eredetûek) – hagyományosak és újabbak – kerültek bele a köznyelvbe, hanem a mester-

ségek szókincse is a különféle mûhelyekbõl. Ezek a mesterségbeli szavak amúgy is a be-

szélt nyelv részét képezték, így nem is jelentett gondot meghonosodásuk. Azonban azok

az elsõsorban tudományos terminusok, amelyeket a klasszikus nyelvekbõl kellett lefor-

dítani neologizmusok létrehozásával, már számos nehézséget okoztak. Ugyanakkor a 17.

századig Itáliában a latin maradt a tudományos nyelv, ezért eddig a periódusig nem érez-

ték kérdésesnek a vulgarizálódást, és különválasztható maradt az irodalmi és a beszélt
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nyelv. A felvilágosodás idõszaka az, amelyben „a mûveltség azonosul az írott nyelv hasz-

nálatával. Az emberek társadalmát két határvonal osztja három szembeötlõen egyenlõt-

len rétegre: vannak, akik olvasnak latinul, mások a nemzeti, vulgáris nyelven olvasnak

folyamatosan, végül kilenctized rész (…) hagyományos módszerekkel, »látás és hallo-

más útján« jut a tudáshoz (…). A második dinamikus idõszak ezeket a határvonalakat is

elmozdítja. Az elsõ eltörlõdik: a latin elveszti privilégiumait, a második azonban megerõ-

södik.” (Chaunu, 1998. 9.) A 17–18. században a felvilágosodás Itáliában is újító moz-

galmakat indított el, a közös nyelv kérdése újra elõtérbe került, a mûvelt rétegek tisztább

és élõbb nyelv kialakításáért szálltak síkra. (2) Az olasz nyelv tisztaságának megõrzése

felett egy tudományos társaság, az Accademia della Crusca õrködött.

Az „akadémia” szó témánkhoz kapcsolódó jelentése tudományos vagy mûvészeti tár-

saság. A továbbiakban ebben az értelemben használjuk. Az elsõ akadémiák alapítása az

itáliai reneszánszhoz kötõdik. Kialakulásuk Itáliában a szellemi életre jelentõs hatást

gyakorolt, Európa többi részén pedig az itáliai mintának köszönhetõen terjedtek el. A re-

neszánsz idején olyan olasz akadémiák születtek, mint az Accademia Alfonsina (1443),

az Accademia Pontaniana (Nápoly, 1498), az Accademia Platonica (Firenze, 1439) vagy

az Accademia della Crusca (Firenze, 1582). A 16. század második felében valamelyest

visszaesett az akadémiák szerepe, a 17. században azonban az egyetemek szerepének

csökkenésével újra nagy jelentõségre tettek szert. A felvilágosodás idején a királyi aka-

démiák fontos szerepet játszottak a tudományos ismeretek terjesztésében, mint például az

Accadémie française vagy a brit Royal Society, a 18. század folyamán pedig számtalan

vidéki akadémia jött létre. (3) (Delumeau, 1997, Chaunu, 1998) Alapvetõen kétféle típu-

sú akadémiát szokás megkülönböztetni: egyetemest és nem egyetemest. Az egyetemes tí-

pusú akadémia több osztállyal rendelkezik a legkülönfélébb tudományterületekrõl. Ilye-

nek például a Magyar Tudományos Akadémia (4) és a volt Szovjet Tudományos Akadé-

mia (ma az utódállamok ilyen típusú akadémiái), amelyek magas rangú irányító jellegû

tudományos testületként mûködnek. A nem egyetemes típusú akadémia egy tudományág

magas szintû mûvelésére alapított tudományos, legtöbbször nyelvi és irodalmi társaság,

mint például az olasz Accademia della Crusca, a francia Accadémie française vagy a brit

Royal Society. (LUI, 1968; Larousse, 1998) Napjainkra is jellemzõ az ilyen típusú tudo-

mányos társaságok alapítása, erre jó példa a firenzei központú Academy of Laser

Medicine. (Firenze, 2001)

Az olasz nyelv megújításának, a tulajdonképpeni nyelvészeti munkának erõs bástyája

16. századi keletkezésétõl fogva az Accademia della Crusca, amely több, mint négy év-

százada aktívan mûködik, jelenleg három kutatóközpontja van: a Centro di filologia ita-

liana, a Centro di lessicografia és a Centro di grammatica. Fõ céljait alapításakor a kö-

vetkezõkben jelölték meg: olvasni (leggere), fogalmazni (comporre), valamint rendezvé-

nyeket szervezni (fare spettacoli), az általános cél pedig az olasz nyelv megtisztítása, a

firenzei nyelv elterjesztése volt. (5) Az elsõ két konkrétan megfogalmazott feladat Dan-

te Alighieri ,Isteni Színjáték’-ának kritikai kiadása és az olasz nyelv szótárának összeál-

lítása volt. (Parodi, 1983) Az utóbbi, az olasz nyelv szótárának elsõ kiadása 1612-ben

Velencében, ,Vocabolario degli Accademici della Crusca’ címmel jelent meg. E szótár

nem csak az olasz irodalmi és köznyelv szempontjából bír nagy jelentõséggel, de máso-

dik és harmadik kiadása a tudományos és a mûszaki lexika leírása szempontjából is.

A ,Vocabolario degli Accademici della Crusca’ a modern lexikográfia elindítójaként

számon tartott mû. A lexika kiválogatásának technikáját véglegesen és alapvetõen meg-

határozták a készítõi, a válogatás szempontjait és átgondoltságát, a szócikkek felépítését

e szótár esetében jellemezte elõször gondosan megválasztott munkamódszer, aminek kö-

szönhetõen az európai egynyelvû történeti-normatív szótárak mintájául szolgált. Érdekes

megjegyezni, hogy a szótár elsõ kiadásának készítése idején a Crusca kb. 50 akadémikus

tagjának semmiféle „nyelvészeti” vagy lexikográfiai tapasztalata nem volt. Találunk köz-
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tük ügyvédeket, közalkalmazottakat, orvosokat, jogászprofesszorokat, orvosprofesszoro-

kat és egy kisebb, fiatal irodalmárokból álló csoportot. (Parodi, 1983) Ennek a hatalmas

lexikográfiai mûnek az összeállítása egy teljesen gyakorlatlan csapat feladata volt, ame-

lyet kiválóan megoldottak. A szótár elsõ kiadása 1612-ben jelent meg, s kizárólag a Tre-

cento nagy íróinak szókincsét tartalmazta. (6) Második, bõvített kiadásába a kor írói ál-

tal használt szavak is bekerültek, és kiegészítették a tudományos szókinccsel, illetve a

már létezõ címszavak tudományokban használatos jelentését is felvették magyarázat-

ként. A harmadik kiadásba bekerült a mesterségek szókincsének egy része, és a tudomá-

nyos nyelvi anyagot is tovább bõvítették. A negyedik kiadásba a tudomány és a mester-

ségek lexikájának nagy része már nem került bele, a szerkesztõk döntése alapján ismét

visszatértek a tisztán irodalmi, toszkán nyelvváltozathoz. A ,Vocabolario della Crusca’

megmaradt az irodalmi és a köznyelv normatív szótárának. Az 5. kiadást elkezdték, majd

újrakezdték, de a betûrendes szótár a 11. kötetnél (az „O” betûnél) anyagi okok miatt fél-

bemaradt. A hatodik kiadáson jelenleg is

dolgoznak. (7)

Galileo Galilei szerepe az olasz nyelv

szótárában

Galileo Galilei úgy ismert, mint híres ma-

tematikus és fizikus, aki lerakta a kísérleti

természettudományok alapjait. Új szemléle-

tével „a természettudományok mûvelésére

nemcsak módszert adott, hanem azt konkrét

feladatok kapcsán a gyakorlatban is eredmé-

nyesen bemutatta”. (Simonyi, 1986. 197.) A

nyelvészet szempontjából nagy jelentõségû

tette, hogy megújította az anyanyelv szere-

pét a köznyelv és a szaknyelv viszonyában,

mivel könyveit olaszul írta és nem latinul,

ahogy azt a tudományos hagyomány alapján

megtehette volna. Ennek következtében a

tanult közönség érdeklõdését sikerült felkel-

tenie a tudományos kérdések iránt.

Galileo Galilei Pisában született 1564-

ben, de firenzeinek vallotta magát, mivel ap-

ja és õsei firenzeiek voltak. Arisztotelészi fi-

zikán alapuló tanulmányai befejezése után, 1586-ban, ,Bilancetta’ címû mûvével bizonyí-

totta, hogy megértette ugyan Archimédeszt, de egy új fizika irányába tart. Elkészítette el-

sõ munkáit a súlypont meghatározásáról és egy olyan eszköz tervérõl, melynek segítségé-

vel meghatározható a testek fajsúlya. Amikor matematikát tanított Padovában, lejtõ segít-

ségével kimutatta, hogy a levegõ ellenállását kiküszöbölve a testek egyenletesen gyorsu-

ló mozgással esnek. A lejtõvel kapcsolatos vizsgálatai közel juttatták a newtoni mechani-

ka inerciatörvényéhez, mely szerint nem a testek mozgásállapotának fenntartásához, ha-

nem annak megváltoztatásához van szükség erõhatásra. Galilei elõször vett észre és ma-

gyarázott egy sor jelenséget, mint amilyen például a Jupiter négy holdjának a létezése, me-

lyeket távcsöve segítségével fedezett fel (a holdak a bolygó körül mozognak: vagyis nem

a Föld volt többé az egyetlen mozgási középpontja a világnak). Az új felfedezésekrõl írta

,Sidereus Nuncius’ címû könyvét, amely 1610-ben jelent meg. Még ugyanebben az évben

a toszkán nagyherceg kinevezte „elsõ matematikusnak és filozófusnak”, és megkapta a pi-

sai egyetem matematika tanszékét, de helybenlakási kötelezettség nélkül. (8)
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Galileo Galilei úgy ismert, mint
híres matematikus és fizikus, aki
lerakta a kísérleti természettudo-
mányok alapjait. Új szemléleté-

vel „a természettudományok
művelésére nemcsak módszert
adott, hanem azt konkrét fel-

adatok kapcsán a gyakorlatban
is eredményesen bemutatta”.  
A nyelvészet szempontjából
nagy jelentőségű tette, hogy

megújította az anyanyelv szere-
pét a köznyelv és a szaknyelv vi-
szonyában, mivel könyveit ola-
szul írta és nem latinul, ahogy
azt a tudományos hagyomány
alapján megtehette volna. En-
nek következtében a tanult kö-
zönség érdeklődését sikerült fel-

keltenie a tudományos 
kérdések iránt.



Galilei az Accademia della Cruscát az alapítástól fogva jól ismerte. 1605-ben az aka-

démia rendes tagja lett, 1610-ben, amikor visszatért Firenzébe, szorosabban bekapcsoló-

dott a tudós társaság tevékenységébe. Ezekben az években az Accademia della Crusca

nyugodt és bõvülõ szakaszánál tartott, és a firenzei kultúra egyik legélénkebb központjá-

nak számított. 

Kevéssel Firenzébe való visszatérése után a ,Discorso intorno alle cose che stanno in

su l’acqua’ (1612) és az ,Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari’ (1613) címû

könyveivel Galilei köznyelven kezdte írni mûveit. Paola Manni szerint a latin elhagyása

a köznyelv kedvéért sürgõssé vált az 1610-es égi felfedezések után, „hogy Galilei meg-

szabadulhasson a régi kultúra béklyóitól egy olyan széleskörû kommunikációs akción

keresztül, amely szinte misszióként értelmezhetõ”. (9) (Manni, 1985. 122.) A tudós e

szándékát több levelében is leírta, számára a köznyelv használata nem egyszerû elhatá-

rozás, hanem ennél jóval több volt: politikai-kulturális döntés, mint ahogy azt barátjának,

Paolo Gualdónak írta 1612. június 16-i levelében (10): „azért írtam köznyelven, mert

szükségem van arra, hogy mindenki olvashasson”.

Tudományos közlemények Galilei elõtt is jelentek már meg köznyelven, de Galilei

munkájának jelentõsége és volumene, valamint politikai aktualitása miatt a firenzei nyelv

használata fontos esemény, különösen a Medici-udvar számára. A nagy irodalmárok a fi-

renzeit használták irodalmi nyelvként, a köznyelv használata mint a tudomány nyelve azt

is jelezte, hogy a nyelv fejlettsége következtében széles lexikai repertoárral rendelkezik.

Már amikor az Accademia della Cruscát alapították, szerepelt a célok között a toszkán (fi-

renzei) nyelv lexikájának kiszélesítése. Severina Parodi összegyûjtötte és rendszerezte a

Crusca jegyzõkönyveit az alapítástól kezdve, és ezek között olvashatjuk az alábbiakat:

„2) Se la lingua toscana sia capace di ricevere in sé le scienze” (Hogy a toszkán nyelv képes legyen

magába fogadni a tudományokat) (1589. augusztus 9-i jegyzõkönyv, Parodi, 1983. 17.)

A Vocabolario elsõ kiadására vonatkozó dokumentumok között (amelyeket Severina

Parodi adott közre) található egy jegyzék, amely az 1611 és 1612 között a szótárat író

akadémikusok kétségeinek felsorolása. Mint írják: ezek megoldása sürgõs, és a változta-

tásokról értesíteni kell Bastiano de’ Rossit, aki a nyomdai munkálatokat felügyeli Velen-

cében. A jegyzet azért nagyon érdekes, mert a „mare” (tenger) szó után ez szerepel: „Ga-

lileit kell megkérdezni róla”. Tehát az akadémikusok tudták, mennyire foglalkoztatja Ga-

lileit a tenger, és emiatt akartak éppen hozzá fordulni. (11) (Parodi, 1983; Manni, 1985)

Galileo Galilei az újabb kutatások szerint jelentõs szerepet játszott a Vocabolario 2. ki-

adásában. Eleinte csak feltevés volt, de Paola Manni kimutatta (Parodi, 1983), hogy a szó-

tár 2. kiadásának készítésekor Galilei, mint a Crusca akadémikusa, a szótárkészítõket taná-

csaival segítette. Olyan szavak vallanak rá, mint például „momento”, „meccanico”, „vite”,

és megjegyzések olyan szócikkekbõl, mint „cannocchiale”, „revoluzione de’ pianeti” stb. 

Érdemes megvizsgálnunk néhány szócikket a ,Vocabolario della Crusca’ 1. és 2. kiadá-

sából, valamint meghatározásukat Galilei mûveibõl, hogy lássuk, hogyan változott meg

bizonyos címszavak definíciója Galilei véleménye és útmutatása alapján. Nézzük a

„momento” terminust.

A ,Discorso sui galleggianti’ (Az úszó testekrõl) 1. kiadásában az alábbiakat találjuk:

Questa voce momento è latina e tolomeida, ma non usata, nel preso significato, dal volgare nostro

moderno e meno dall’antico; poiché nel vocabolario copiosissimo ed esquisitissimo della Crusca non ve

n’è esempio. Questo dico, non per attendere alla purità e proprietà della lingua, ma perché qui molto

importa alla vera intelligenza e dichiarazione della materia proposta. (G. G., IV. 158.) 

Galilei ebben az idézetben azt elemzi, hogy a „momento” szó latin és ptolemaioszi ere-

detû, de ilyen formájában sem a köznyelvben, sem az antik nyelvben nem használatos.
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Emiatt az Accademia della Crusca szótárában nincs rá példamondat. A Galilei ezen írá-

sával körülbelül egyidõben megjelenõ Crusca szótár 1. kiadása még rövid idõszakként

(magyarul „pillanat”) definiálja a szót, amely a köznyelvben használatos:

MOMENTO. Brevissimo spazio di tempo. (...) L’usiamo anche per IMPORTANZA, Cosa di momen-

to (Voc. Crusca 1612, s.v.).

A ’Discorso sui galleggianti’ (Az úszó testekrõl) 2. kiadásában Galilei pontos definí-

ciót ad a „momento” értelmezésére:

Momento, appreso i meccanici, significa quella virtù, quella forza, quella efficacia, con la quale il mo-

tor muove e’l mobile resiste; la qual virtù depende non solo dall’a semplice gravità , ma dalla velocità del

moto, dalle diverse inclinazioni degli spazii sopra i quali si fa il moto, perché più fa impeto un grave

descendente in uno spazio molto declive che in un meno. Ed in somma, qualunque si sia la cagione di tal

virtù, ella tuttavia ritien nome di momento. Né mi pareva che questo senso dovesse giugner nuovo nella

nostra favella; perché, s’io non erro, mi par che noi assai frequentemente diciamo «Questo è ben negozio

grave, ma l’altro è di poco momento», e «Noi consideriamo le cose leggiere, e trapassiamo quelle che

son di momento»: metafore, stimere’ io, tolte dalla meccanica. (G.G., IV. 68.)

Vagyis a „momento”, magyarul „nyomaték”, Galilei megfogalmazásában a mechani-

kusoknál olyan erõt, hatást jelent, amellyel a mozgató mozog, és a mozdulatlan ellenáll.

Függ a gravitációtól, a mozgás sebességétõl, a helyek különbözõ ferdeségétõl, amelye-

ken a mozgás történik, mivel nagyobb egy esõ test impetusa egy nagyon ferde helyen,

mint egy kevésbé ferdén. Ezt a jelenséget nevezi el „momento”-nak, és feltételezi, hogy

a köznyelvben használatos formája metafora, melyet a nyelv a mechanikából kölcsönöz.

A ,Vocabolario della Crusca’ 2. kiadásában már Galilei definíciója tûnik fel a köznyelv-

ben használatos „rövid idõszak” után, mely szerint a „momento” olyan mechanikai ter-

minus, amely azt az erõt, nehézséget jelenti, amivel a nehéz testek rendelkeznek, amikor

természetes mozgást végeznek a középpont felé:

MOMENTO. Brevissimo spazio di tempo. (...) § Per quella forza, peso, o violenza, che acqiistano i

corpi gravi nel muoversi naturalmente verso il lor centro, termine di meccanica. Onde per metaf. Cosa di

momento, cosa d’ importanza. (Voc. Crusca 1623. s.v.) 

Galilei a ,Discorsi’ címû mûvében késõbb már teljes pontossággal fejti ki az esõ test

által megtett utat mint az idõ függvényét. Oda jutott, hogy „az esõ test által különbözõ

idõk alatt megtett utak úgy aránylanak egymáshoz, mint a megtételhez szükséges idõk

négyzetei”. (Simonyi, 1986. 190.) Simonyi Károly részletesen is elemzi Galilei gondolat-

menetét, a jobb megérhetõség kedvéért mai jelölésmóddal. (12) Végül, mint láthattuk, a

Vocabolario 2. kiadásába a „momento” már Galilei által megfogalmazott jelentésében, a

mechanikai értelemben is belekerülhetett.

Nézzünk egy másik példát a szótárból a kidolgozott szócikkek közül:

’Vocabolario della Crusca’, 1. kiadás:

VITE strumento. Vite di strettoio (Voc. Crusca 1612. s. V.)

(CSAVAR eszköz. Szorítócsavar)

’Vocabolario della Crusca’, 2. kiadás:

VITE strumento meccanico, che anche si dice chiocciola, composto d’un cilindro solido, e d’un cavo,

intagliati amendue a spira: il solido entra nel cavo, e le loro intagiature s’adattano in maniera insieme,

che il pieno dell’una, riempiendo il voto dell’altra, uniscono di maniera i detti cilindri, che non si posson

disgiugnere, se non girandone un di loro in se stesso. Fassene di legno, di ferro, e d’ogni metallo, per uso

di premere, o di strignere insieme. I manifattori di detto strumento, chiamano propriamente il solido vite,

e’l cavo chiocciola (Voc. Crusca 1623. s. V.)

(CSAVAR mechanikai eszköz, hívják chiocciola-nak is, amely egy egyszerû hengerbõl és egy házból

(üreges test) áll, mindkettõ spirálisan bevágva: a henger belemegy a házba, a bevágásaik pedig pontosan
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fedik egymást úgy, hogy az egyik teli része kitölti a másik üres részét, és egyesülnek az említett henger-

ré úgy, hogy nem választhatók szét, hacsak nem tekerjük le egyikrõl a másikat. Készíthetõ fából, vasból,

bármilyen fémbõl, a célból, hogy összenyomjunk vagy összeszorítsunk vele valamit. Ennek az eszköz-

nek a készítõi a hengert csavarnak hívják, a házat pedig csavaranyának.

Galileinek sikerült a „momento” mechanikai jelentését a szótárba bevetetni. A kutatók az

1. és a 2. kiadás szócikkeit elemezve felfedeztek más galileiánus szócikkeket is, mint a fent

bemutatott „vite” (csavar) és mások: „meccanico” (mechanikai, mechanikus), „chiocciola”

(csiga, ház), „cilindro” (henger), „spira” (spirál, csavarmenet). Más címszavak Galilei ha-

tását tükrözik, mint pl. „polo” (pólus), „asse” (tengely), „parallelo” (párhuzamos), „stella”

(csillag), „lucido” (fényes, csillogó), „occhiale” (szemüveg, nagyítóüveg). 

A mûvészetek és mesterségek szókincse

A toszkán nyelv használata és presztízse mindig fontos volt a Mediciek számára,

ezért jelentõs anyagiakkal támogatták a nyelvvel kapcsolatos kutatásokat és a különbö-

zõ intézetek létesítését és fenntartását. A Medici család egyes tagjai a tudományos ku-

tatásba és egyesületek munkájába is aktívan bekapcsolódtak, igen szép eredménnyel.

Az Accademia della Crusca fennállásának négyszázadik évfordulójára írta Nencioni,

hogy az ülések jegyzõkönyveinek újraérté-

kelése ismeretlen részleteket világított meg,

mint amilyen például Leopoldo de’ Medici

bíboros kezdeményezése a mûvészetek és

mesterségek mûszaki lexikájának össze-

gyûjtésére, hogy tágítsák a szótár eredetileg

irodalmi horizontját. (Nencioni, 1985) Bi-

zonyos, hogy ebben a bõvítésben jelentõs

szerepet játszott az, hogy a Crusca más te-

rületekkel is foglalkozott, amelyek egyéb-

ként kívül estek a kompetenciáján – például

az antik zene vagy a nehéz és a könnyû tes-

tek köre –, ami egyfajta enciklopédikus nyi-

tást eredményezett. A szótár 3. kiadásában

bekövetkezett szókincs-bõvítésben vitathatatlan Leopoldo de’ Medici szerepének je-

lentõsége, aki 1641-tõl volt a Crusca tagja, és aki alapvetõ szerepet játszott a szaknyel-

vi szókincs lejegyzésében és összegyûjtésében. Severina Parodi fedezett fel egy sor do-

kumentumot a Cod. IX (cc. 233–368) jelzésû kódexbe belekötve, amelyek közt egy

olyan nómenklatúra található, amely különbözõ mesterségek címszavait és terminusa-

it tartalmazza, és Leopoldo de’ Medici jegyezte le õket. (Parodi, 1983) Módszere az

volt, hogy az egyes mesterekkel pontosan leíratta mesterségüket, akik között volt ko-

vács, fûszeres, szûcs, matrackészítõ, ékszerész, varga, gyapjúkártoló, kalapos, asztalos

stb., így közvetlenül, a legkompetensebb forrásból tudta összegyûjteni a mesterségek

szakszókincsét. Ezeken kívül rögzítette a kémia, a desztillálás, a sebészet, a zene, a ha-

lászat, a pincészet, a hadmérnökség és a lovagság szókincsét, és tengerészeti szavak

gyûjteményét is elkészítette.

A nómenklatúrák készítése, a mesterségek, a mûvészetek és a tudományok lexikájának

gyûjtése azonban  vitát váltott ki az akadémikusok között, hiszen jópáran azon a vélemé-

nyen voltak, hogy a Vocabolario elkészítésének célja nem ezeknek a közhasználatú sza-

vaknak az összegyûjtése, hanem azoknak a szavaknak a megmagyarázása, amelyek a

nagy íróknál megtalálhatóak, valamint néhány fontos és szükséges szóé. A terminológia

pedig szerintük nem fontos és nem szükséges. (Parodi, 1983) A viták ellenére a ,Vocabo-

lario della Crusca’ 3. kiadását még tovább bõvítették, már a mesterségek nyelve is bele-
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került. A mesterségek nyelvének szókincsén felül e kiadásban negyvenöt olyan címszó

található, melyhez példaként Galilei mûveibõl vették az idézetet.

Eredetileg a Vocabolario az 1300–1400-as évek firenzei irodalmi lexikájának kodi-

fikációjaként született. Az irodalmi szókincs kibõvítése a tudományos terminológiával,

késõbb a mûvészetek és a mesterségek szókincsével fontos állomása az olasz köznyelv

standardizálásának és az olasz lexikográfiának.

A Vocabolario további kiadásaiban már nem található meg sem a tudományok, sem a

mûvészetek és mesterségek szókincse, azonban megjelentek (igaz, nem az Accademia

della Crusca gondozásában) többségükben kétnyelvû mûszótárak, amelyek a különféle

mûvészetek, mesterségek és tudományok szókincsét gyûjtötték össze.

A 17. századhoz hasonlóan az utóbbi években ismét elindult egy nyelvújítási, standar-

dizálási folyamat Itáliában, méghozzá nagyrészt befogadó jellegû. A gazdaság és a reklám

nyelvérõl elmondható, hogy nagy mennyiségû angol szót fogadott magába, és egyre gya-

koribb, hogy olaszos kiejtéssel ejtik õket. A tudomány nyelve esetében még folynak a vi-

ták a nyelvészek között arról, milyen mértékben megengedhetõek az angol átvételek, de a

mindennapi tudományos kommunikáció során nagy mennyiségû angol szót használnak.

A mesterségek nyelvének terminológiáját nem más nyelvekbõl, hanem a regionális be-

szélt nyelvi változatokból történõ átvételek jellemezték. Ennek eredményeként gyakran

szlengként, alacsonyabb nyelvi változatként kezelik. (Fóris, 2001; Fóris, 2002)

A Crusca-szótár a nyelv õreként, történeti szótárként éled újjá, a köznyelvi szótárak-

ban azonban megjelennek az angolból átvett kifejezések, legújabb eredményként pedig

Tullio De Mauro köznyelvi szótára (De Mauro, 1999, vö. Kollár, 2003), mely nagy szám-

ban tartalmazza a tudományos és a mûszaki lexika köznyelvben használatos szavait. Kö-

rülbelül 1997–98-ig a köznyelvi szótárakban csak elvétve jelentek meg angol vagy an-

golból átvett szavak, 1999-tõl kezdve a szótárakban azonban ugrásszerûen megnõtt ez

utóbbiak száma.

Jegyzet

(1) Az olasz nyelv kialakulásának kezdetei a 10. századra nyúlnak vissza. A 13. század végére a toszkán, pon-

tosabban a firenzei dialektus vált olasz köz-, irodalmi, nemzeti nyelvvé. A firenzei dialektus annak köszönhet-

te irodalmi, majd köznyelvvé válását az itáliai félszigeten, hogy területileg Itália közepéhez kötött, magas szin-

tû irodalma volt (Dante, Boccaccio, Petrarca), és a klasszikus latinhoz a legjobban hasonlított. Köznyelvvé vá-

lása azonban elsõsorban a tanult réteget érintette, hiszen még Itália 19. századi egyesülésekor is a nagyrészt

írástudatlan lakosság különféle dialektusokat beszélt, és mindössze 2,5–10%-uk beszélte az olasz nyelvet. Tul-

lio De Mauro 2,5%-ra teszi az Itália egyesítésekor olaszul beszélõk számát (De Mauro, 1987), Arrigo Castel-

lani pedig 10%-ra. (Castellani, 1982) Az igazság valahol a kettõ között lehet. A többiek, kb. a lakosság 90%-a

a számtalan dialektust beszélhette, melyek sokszor olyannyira különböztek, hogy az emberek meg sem értették

egymást.

(2) A 17. század a magyar nyelvújításnak is fontos korszaka. Pázmány Péter és más erdélyi tudósok foglalkoz-

tak szorosan vett nyelvi kérdésekkel, akik közül Apáczai Csere János rájött arra, hogy a magyar nyelv alkal-

matlan a tudományok tanítására, szükséges a magyar tudományos terminológia kidolgozása. Magyar En-

cyclopaedia (1654) és Logikácska (1654) címen megjelent mûveiben kísérletet tett a tudományos terminológia

kidolgozására, és a mennyiség-, a mértan, a természettudományok stb. magyar szaknyelvét alapozta meg. (vö.

Tolnai, 1929, Vekerdi, 1984) A tudományos nyelv megújítása a 18. században indult meg erõteljesebben, Bu-

gát Pál, Kováts Mihály, Schuster János, Fazekas Mihály és mások a természettudományos és az orvosi nyelv

szókincsét dolgozták fel, és szótárakat, magyar nyelvû rendszertanokat készítettek. (vö. Tolnai, 1929; Fábián,

1955; Kovalovszky, 1955) A mesterségek nyelve (amelynek szókincse nagyrészt német eredetû volt, vagy a né-

met nyelvbõl vették át) sokáig mostoha területnek számított a magyar nyelvészek között. Születtek ugyan kü-

lönféle nómenklatúrák, de az elsõ nagy anyagot felölelõ mû Frecskay János Mesterségek szótára (Frecskay,

1912) címmel írt mûve, melyben a mesterségek lexikáját gyûjti össze magyar nyelven, illetve magyar-német és

német-magyar szótárat találunk benne.

(3) Harald Weinrich a német akadémiák születése kapcsán azt írja, hogy „akadémia” elnevezéssel elõször 1949-

ben jött létre a Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung darmstadti székhellyel. Ennél azonban már jóval

korábban, 1617-ben megalapítottak Koethen városában (Felsõ-Szászországban) Fruchtbringende Gesellschaft

néven egy tudományos társaságot, mely nyilvánvalóan a firenzei Accademia della Crusca mintájára létesült

Is
k
o
la

k
u
lt

ú
ra

  
2
0
0
3
/1

0

49

Fóris Ágota: Nyelvújítás Itáliában



nyelvészeti társaság volt, és melynek tagjai Németország legkülönbözõbb területeirõl és különbözõ társadalmi

osztályokból származtak, és protestánsok és katolikusok egyaránt találhatók voltak köztük. Az egyik legjelen-

tõsebb német tudományos társaság volt a Societät der Wissenschaften (1711) (amelyet több forrás az elsõ né-

met területen létrejött akadémiaként jelöl, és amelyet késõbb átkereszteltek Akadémie des Sciences et Belles

Lettres névre), amely egy tudományos és egy nyelvi-irodalmi osztállyal mûködött. Ennek a társaságnak az ala-

pítója és lelke Gottfried Wilhelm Leibniz, a nagy matematikus volt. Leibniz ajánlotta, hogy a francia akadémia

szótárának (’Dictionnaire de l’Académie Française’) mintájára készítsék el a német nyelv nagyszótárát. Erede-

ti gondolata szerint három nagy szótárat kellett volna elkészíteni: egy köznyelvit, egy etimológiait és egy mû-

szaki-tudományost. (Weinrich, 1985)

(4) Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia (1838) elõdje Magyar Tudós Társaság néven 1930-ban

alakult meg, Széchenyi István és más fõurak által felajánlott támogatással, tulajdonképpen a magyar arisztok-

rácia kezdeményezésére. Megalakításának célja volt a rendszeres nyelvmûvelés, a nyelvújítás azonban eddig-

re gyakorlatilag lezárult, és az Akadémiára már csak a helyesírás megállapítása maradt. Napjainkban is sokat

tesznek a nyelvért, fõleg a helyesírási szabályzat rendszeres kiadásával, díjak és pályázatok kiírásával.

(5) A „crusca” jelentése magyarul „korpa”, vagyis jelképesen meg akarták tisztítani a nyelvet a korpától. Az

akadémikusok ennek megfelelõen választott neveket kaptak, mint pl. „Infarinato, Ricoverato”. Galileo Galilei

neve „il Linceo” volt.

(6) 1964-ben a CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) és az Accademia della Crusca közös projektjeként

elhatározták, hogy elkészítik az olasz nyelv történeti szótárát a kezdetektõl fogva, mégpedig lehetõleg olyan

teljes szótárat, amely a nyelv minden szektorára kiterjed. Mivel azonban elõre látható volt a munka óriási vo-

lumene, részfeladatként létre kívántak hozni Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO) címmel egy, a

nyelv elsõ két-háromszáz évére alapozott szótárat. Mára igen széles körû, nemzetközi összefogáson alapuló

projektté nõtte ki magát, mely több altémát ölel fel, ezek egyike a TLIO, amely az alább megadott internetcí-

men hozzáférhetõ, a 2001-es állapot (a tanulmány megírásakor az utolsó módosítás idõpontja) 7000 konzultál-

ható szócikket jelent, elsõsorban A és B betûs címszavakat. (vö. Nencioni, 1985; Beltrami, 1997,

http://ovipc44.csovi.fi.cnr.it/TLIO/)

E projekt keretében, önálló altémaként hozták létre a Vocabolario della Crusca 1612. évi kiadásának elektroni-

kus változatát (2001), melyet az Accademia della Crusca és a Scuola Normale Superiore di Pisa együttmûkö-

désében készítettek, és online formában elérhetõ az alábbi címen: http://vocabolario.biblio.cribecu.sns.it/

Vocabolario/html/index.html3. Az elektronikus kiadás célja, hogy megmérje és pontosítsa a szöveg lexikai gaz-

dagságát, és a szócikkek és az irodalmi nyelv részletes vizsgálatán keresztül a mûszaki-tudományos termino-

lógiát és az akadémikusok által használt nyelvet. 

(7) A következõ kiadásokban jelent meg:

1. kiadás: Venezia, 1612

Az impresszumon szereplõ teljes szöveg: Vocabolario degli Accademici della Crusca, con tre indici delle voci,

locuzioni, e proverbi latini, e greci, posti per entro l’opera. Con privilegio del sommo Pontefice, del Re cat-

tolico, della Serenissima Repubblica di Venezia, e degli altri Principi, e Potentati d’Italia, e fuor d’Italia, della

Maestà Cesarea, del Re Cristianissimo, e del sereniss. Arciduca Alberto, in Venezia, 1612, apresso Giovanni

Alberti.

2. kiadás: Venezia, 1623, 3. kiadás: Firenze, 1691, 4. kiadás: Firenze, 1729–1738, 5. kiadás: 1843–1852,

1863–1923

6. kiadás: A történeti szótáron jelenleg is folynak a munkálatok.

(8) Galileo Galilei életével és mûveivel kapcsolatban vö. bõvebben p. es. Geymonat, 1961, Simonyi, 1978, Tí-

már, 1991, Fóris, 1995.

(9) Az idegen nyelvû idézetek a szerzõ fordításai.

(10) „Ho ricevuto dal S. Velsero avviso come la mia gl’è pervenuta, e che gl’è stata grata; ma che Apelle per

hora non potrà vederla, per non intender la lingua. Io l’ho scritta vulgare perchè ho bisogno che ogni persona

la possi leggere, e per questo medesimo rispetto ho scritto nel medesimo idioma questo ultimo mio trattatello

[il Discorso sui galleggianti]: e la ragione che mi muove, e il vedere, che mandosi per gli Studii indifferente-

mente i gioveni per farsi medici, filosofi, etc., sì come molti si applicano a tali professioni essendovi inettissi-

mi, così altri, che sariano atti, restano occupati o nelle cure familiari o in altre occupazioni aliene dalla litte-

ratura, li quali poi, benché, come dice Ruzzante, forniti d’un bon snaturale, tutta via, non potendo vedere le

cose scritte in boas, si vanno persuadendo che in que’ slibrazzon ghe suppie de gran noelle de luorica e de filu-

orica, e conse purassé che strapasse in elto purassé; et io voglio ch’e’ vegghino che la natura, sì come gl’ha

dati gl’occhi per veder l’opere sue così bene come a i filuorichi, gli ha anco dato il cervello da poterle inten-

dere e capire (G.G., XI, p. 327).” (Manni, 1985. 125.)

(11) „Fra i documenti relativi alla prima edizione del Vocabolario, editi alcuni anni fa da Severina Parodi, c’è

una « Nota di cose da cercarsi quanto prima e mandare a Ms. Bastiano » : si tratta d’un elenco degli ultimi dubbi

che gli accademici, fra il 1611 e il 1612, contano di risolvere al più presto, per poi avvertire delle eventuali

modifiche Bastiano de’ Rossi, che è a Venezia per sorvegliare la stampa dell’opera. La « nota » è per noi molto

interessante, perché registra la voce mare seguita dalle parole: « considera la definizione e tutto, e domandane

il d. Galileo ».Per rivedere questa voce gli accademici pensano quindi di rivolgersi a Galileo, consapevoli del

suo particolare interesse per il mare (...)”. (Manni, 1985. 127.)
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(12) „A sebesség legyen arányos az idõvel: v = at. A közepes sebesség, ha a test nulla sebességgel indul:

v
k

= v/2 = at/2.

Így tehát a megtett út:

s = v
k
t = (at/2)t = (at

2
)/2.

Ebbõl rögtön az következik, hogy:

s/t
2

= a/2 = konst.

vagy más szóval:

s
1
/t

1
2

= s
2
/t

2
2

= …

Ez az eredmény már mérésekkel igazolható. Hiszen mind az utat, mind az idõt mérni lehet, és így meg lehet

vizsgálni, hogy vajon az összetartozó út-idõ értékpárokra vonatkozóan fennáll-e az elõbb meghatározott ará-

nyosság. A mérés közvetlen végrehajtásánál azonban újabb akadály merül fel: túlságosan kis idõket kellene

mérni ahhoz, hogy a törvényt igazoljuk. Galilei ezen a nehézségen úgy segített, hogy egy kis hajlásszögû lej-

tõt vett, és ezzel – megtartva a jelenség idõbeli lefolyásának jellegét – mintegy lelassította a szabadesés folya-

matát úgy, hogy most már a rendelkezésére álló idõmérõ eszközzel is kellõ pontosságú mérést tudott végezni.”

(Simonyi, 1986. 190.)
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Tanulás és nyelvi fejlesztés

A nyelvi képességek fejlesztésének lehetőségeit kutatta az 
Iskolakultúra márciusi, illetve szeptemberi számában Szalai Tünde és
Horváth József (Szalai, 2003; Horváth, 2003) főként az idegennyelvi

fogalmazásmódszertan külföldi szakirodalmából idézve 
gondolatébresztő elemeket. Az előbbi a fogalmazástanítás 

folyamatközpontú megközelítését emelte ki, az utóbbi a tanár 
lehetőségeit a szövegalkotási feladat életszerűvé tételében. 

A mindkettőjük által hasznosnak, a diákok fejlődését elősegítőnek 
talált eszközök mögött olyan elvek és értelmezések állnak, amelyek
ugyan nem újak a magyar pedagógiai gondolkodásban, de arról,

hogy az iskoláinkban a mindennapi osztálytermi gyakorlat 
meghatározói vagy általános jellemzői volnának, egyáltalán nem 

beszélhetünk. 

A z idegen nyelveket tanítók olyan problémákkal szembesülnek, amelyek elsõ pil-

lantásra az új nyelv szerény ismeretének tulajdoníthatók. A szókincs, a szintaxis

esetében ez a magyarázat minden bizonnyal még a leghelytállóbb, bár már itt is

felvetõdik a fogalmi fejlettség és a nyelvi tudatosság („értelmezõ nyelvtudás”, Nagy, 2000)

hatásának szerepe. Úgy véljük, érdemes szélesebb összefüggésekben is megvizsgálni a nyel-

vi készségek és képességek fejlesztésének hatékonyságával összefüggõ kérdéseket. Nem ke-

ressük az összes lehetséges választ, és azt sem hisszük, hogy amit írunk, az egyedül érvé-

nyes vagy a legérvényesebb lenne. Csupán azt reméljük, hogy a nyelvi fejlesztésrõl megkez-

dõdött diskurzus termékeny jellegéhez hozzá tudunk járulni néhány szemponttal. Három

okot említünk itt: a tanulás fogalmának értelmezése; a szövegértés és szövegalkotás fogal-

mainak értelmezése; az iskolázást meghatározó mûveltségkép néhány jellemzõje.

A pedagógiai gondolkodásban régóta egyértelmû, hogy a tanítás a tanulás folyamatá-

nak elõsegítése. (Strauss, 2002) A különbözõ kutatóközösségek között kitapintható az

egyetértés aban, hogy a tanulás konstruktív, szituatív és társas folyamatként egyaránt

értelmezhetõ. (de Jong, 2002) A tudást elemeibõl saját magunk építjük fel az elménkben

bonyolult és buktatóktól sem mentes folyamat során (pl. Nahalka, 1997); az adott tan-

ulási helyzet jellemzõi befolyásolják a tanulási eredményeket, pl. az új tudás alkalmazha-

tó-ságát (pl. Marton, 2002); a tanulás társas interakciókban folyik, ezek jellemzõitõl

befolyásolt, illetve a közösségi jelentésteremtés részének tekinthetõ (pl. Olson – Tor-

rance, 2001). A tanulás sikeres befolyásolásához olyan környezetet kell létrehozni, amely

mindhárom aspektust figyelembe veszi. (de Corte, 2001) A hangsúlykülönbségek ellené-

re az sem kérdés, hogy az ismeretek és készségek elsajátításának segítésére egyaránt

hangsúlyt kell helyezni. (Nagy, 2000) Az újabb kutatások – az elõbbieken kívül – az af-

fektív szféra (énkép, attitûdök, motiváció stb.) szerepét is meghatározó erejûnek mutat-

ják. (Józsa, 2002) Rendelkezésünkre áll tehát egy elméleti keret, amely alkalmas arra,

hogy legjobb szándékaink és legjobb tudásunk szerint hatékony, eredményes fejlesztõ-

programokat dolgozhassunk ki. Ezeknek az elveknek az érvényesülése elõtt azonban a

nyelvi készségek fejlesztésének napi gyakorlatában számos akadály emelkedik.

Az egyik akadály a szövegértésnek olvasásként, egyszerû dekódolásként, a szövegal-

kotásnak pedig írásként, egyszerû kódolásként, szinte technikai kérdésekként való értel-
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mezése. Ezzel szemben, még ha a megfogalmazás talán túlzásnak tûnik is, egyikben sem

elsõsorban betûkrõl és szavakról van szó, hanem sokkal inkább értelemteremtésrõl: fo-

galmakról, fogalomrendszerekrõl, azok viszonyairól, világtudásról, gondolkodási mûve-

letekrõl és a saját intellektuális folyamatok irányítására való készenlétrõl, illetve képes-

ségrõl (metakognícióról, önszabályozásról: Molnár É., 2002). A szövegértés, a szövegal-

kotás tehát csak részben nyelvi probléma. Az információ strukturálása, megértése/meg-

értetése, a szövegértés és -alkotás folyamatainak fejlettsége rendkívüli fontossággal bír.

A szövegértés fogalmának értelmezésében – mind az olvasáskutatásban, mind a nem-

zetközi és hazai olvasásvizsgálatokban – a nyelvi kifejezésrõl áthelyezõdött a hangsúly a

szövegben közölt információstruktúra mentális reprezentációjának megkonstruálására és

az ezen végzett mûveletekre. (Cs. Czachesz, 2001) Ezért fontos, hogy az olvasástanítás

nem érhet véget a betûk automatikus azonosításával és összeolvasásával, valamint a

mentális lexikonba való illesztéssel (dekódolás), hanem minden tudásterületen – többek

között – az adott terület alapismereteit és elsajátítási stratégiáit is tartalmazza. A nyelvi-

logikai mûveletek fejlesztése is elengedhetetlen.

Ugyanígy a szövegalkotás nyelvi kifejezésként való értelmezése, szókincsbeli, nyelv-

helyességi, stilisztikai problémaként való kezelése esetén csak a hogyanra kérdezünk rá,

elhanyagoljuk a mit, miért, kinek kérdéseit:

azt, hogy a szöveg létrejöttének a célja vala-

milyen, az író elméjében létrehozott gondo-

lati tartalom közlése egy címzettel, valami-

lyen okból, céllal. Kognitív folyamatról van

szó, társas kontextusban, nevezzük azt akár

kommunikatívnak, akár retorikainak. Ag-

gaszthatja az írót az, hogy nem tudja szépen,

szabatosan kifejezni, amit akar. Ha a cél

megvalósulásának esélyeit nagyban megha-

tározza is ez a körülmény, rendszerint nem az

idegennyelv-tudásának a szintje szabja meg,

hogy mit és miért akar közölni valakivel.

A megfelelõ nyelvi kifejezõeszközök ki-

választásában (fogalmazás) és a szöveg

megértésében (olvasás) alapvetõ változó az

író és az olvasó közötti kapcsolat. Az olvasás esetében például az, hogy milyen mûfajt

választott az író: egészen másképpen kell olvasni egy verset, mint egy ismeretterjesztõ

szöveget. A szövegalkotás esetében pedig az, hogy az író milyennek látja az olvasó és

közte lévõ viszonyt, az adott helyzetet hogyan értékeli, abban milyen lépést lát a célja

megvalósításához legmegfelelõbbnek, mit tud az adott témáról, kérdésrõl, ebbõl mennyit

akar tudatni és elhallgatni, mit feltételez az olvasója céljairól, szándékairól, diszpozíció-

iról, elvárásairól, milyen reakciónak hogyan akar vagy tud elébemenni, mennyit számít

neki, hogy az olvasója az, aki.

Talán sokakban felmerült már, hogy az idegen nyelveket tanulók problémáinak legalább-

is egy része az anyanyelvi képességek, készségek fejletlenségének tulajdonítható. Aki nem

használ anyanyelvén függõ beszédet történetmondáskor, az idegen nyelven sem fog próbál-

kozni ezzel. Aki anyanyelvén sem érti a feltételes mondatokban kifejezett logikai mûvele-

teket, az talán különösen megszenved az idegen nyelvû feltételes szerkezetekkel. (Csapó,

Csirikné és Vidákovich, 1987; Nagy, 2002) Aki nem tud magyarul menetrendet vagy szak-

irodalmat olvasni, annak spanyolul, franciául sem fog sikerülni. Aki nem tud receptet vagy

szemináriumi dolgozatot írni magyarul, az valószínûleg angolul, németül is hiába próbálja.

Mindazok a kognitív folyamatok, retorikai megfontolások, amelyeknek a nyelv ad kö-

zölhetõ formát, valamelyest függetlenek lehetnek a nyelvtõl. Feltételezhetõ, hogy ezért
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az egyik nyelv közegében megtanult mûveletek, stratégiák alkalmazhatók, sikeresen át-

vihetõk lehetnek egy másikba is. Az összehasonlító retorika népszerû felvetését (Kaplan,

1987), hogy tudniillik az anyanyelvi kultúra retorikai hagyományai jelennek meg az ide-

gennyelvi szövegekben (ahol viszont gyengeségnek, hibának minõsülhetnek), értelmez-

hetjük azok reflektálatlanságaként (a stratégiahasználat terén) vagy hiányosságként is (a

szövegtani szabályok ismeretében, az alkalmazásukra való hajlandóságban vagy képes-

ségben). Véleményünk szerint a nyelvi készségek esetében a szöveg létrehozására, illet-

ve értelmezésére vonatkozó (tehát nem csak szövegtani) szabályok ismerete mellett fõ-

ként a szövegfeldolgozó mûveletek tudatosabb alkalmazásáról és végrehajtásáról, na-

gyobb fokú önreflexióról, magasabb szintû önszabályozó folyamatok mûködésérõl lehet

szó, amely anya- és idegen nyelven egyaránt érvényesülhet.

Ma már magyarul is hozzáférhetõk összefoglalások az egyik legnagyobb hatású kog-

nitív-retorikai fogalmazásmodellrõl, Linda Flower és John Hayes (Hayes – Flower,

1980; Flower – Hayes, 1980) klasszikus munkájáról. (Eysenck – Keane, 1997) Még ke-

véssé ismert nálunk Hayes (1996) késõbbi felvetése, amelyben az írásbeli szövegalkotást

az egyén és környezete interakciójaként értelmezve a szöveg létrehozásának folyamatát

annak kognitív, affektív, környezeti (társas) feltételei kontextusába helyezte. 

A feladatkörnyezet társas aspektusát a közönség és a szöveg létrehozásában közremû-

ködõk jelentik; a tanulócsoportra, illetve azokra a (diskurzus)közösségre irányul figye-

lem, amelyekben az egyén részt vesz. (Horváth J. (2003) cikke ide kapcsolódik.)

A feladat fizikai környezete egyrészt az adott pillanatig elkészült szöveget jelenti, más-

részt pedig a szövegalkotás médiumát (például kézírás, szövegszerkesztõ). Az affektív

szféra, a motiváció körébe tartozó kérdések az egyén céljai, beállítódásai, meggyõzõdé-

sei, attitûdjei, költség-haszon becslései. 

A szövegalkotási folyamatokban érintett memória-folyamatok: munkamemória, fono-

lógiai memória, vizuális-téri munkaterület, szemantikai memória. 

A szövegalkotásban mozgósítandó speciális fogalmi területek közé tartoznak az éppen

adott témára vonatkozó tartalmi tudáson kívül a feladatsémákról, a közönségrõl, a nyelv-

rõl és a mûfajokról való ismeretek. 

A kognitív szövegalkotási folyamatok három csoportba sorolhatók: (fogalmi) tervezés

– reflexió, (nyelvi elemekké) fordítás, (szöveggé) formálás – szövegprodukció; átdolgo-

zás/javítás – szöveginterpretáció. A dõlten szedett terminusok a korábbi (Flower és

Hayes, 1980) fogalmak tágabb értelmezésére utalnak. Magát a szövegalkotás folyamatát

továbbra is rekurzívnak tételezi fel Hayes, vagyis nem egyszerûen letanítható (a napi

gyakorlatban nálunk eléggé uralkodó) vázlatírás, szövegírás, (helyesírás)ellenõrzés sort

mutat be. Valójában a szöveg alkotásának különbözõ szakaszaiban e folyamatok egyike-

másika dominál, sorrendjük nem kötött. – Szalai (2003) ehhez a ponthoz kapcsolódó iro-

dalmat mutatott be.

Az idegen nyelven való szövegalkotás modelljeinek kidolgozásakor nagyban támasz-

kodnak a kutatók Hayes és Flower munkáira. A leginkább a második nyelvvel kapcsola-

tos problémák felmerülését a nyelvi elemekké fordítás fázisában látják. A kérdés az, hogy

az ilyen problémák megoldása hogyan és mennyiben befolyásolja a szövegalkotás többi

elemét. (Archibald – Jeffery, 2000) Ha az idegen nyelvi fogalmazásdidaktika a nyelvi

megfelelésre helyezi a hangsúlyt, nem biztos, hogy a szövegalkotás többi problématerü-

letén segítséget tud nyújtani.

A fentiekben olyan tényezõket soroltunk fel, amelyek egy jó szöveg létrehozásában

szerepet játszhatnak. Gondoljuk át most, az akár anyanyelvi, akár idegen nyelvi fejlesz-

tés miben segít egy átlagos magyar diákot. Gondoljuk át, miben nem kap segítséget át-

lagos diákunk, minek a létérõl még csak célzást sem. Több lehetõségünk van erre, ki-

nek-kinek saját iskolázásától, ismerõsei példáitól kezdve tankönyvek, tantervek, társa-

dalmi elvárások elemzéséig. (Kádárné, 1996; Horváth Zs., 1998) Nem lehetünk elége-
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dettek, ha a fejlõdés ívérõl, a továbblépés lehetõségeirõl gondolkodunk a jelenlegi hely-

zet alapján. Ma még a bölcsésztudományokban elmerülni szándékozó (tehát feltételez-

hetõen az írásbeliséget az élet legtermészetesebb elemének tekintõ), a korábban a leg-

jobb középiskolai tanulók közé tartozott egyetemi hallgatók jelentõs része súlyos prob-

lémákkal küzd. Sokan nem képesek önállóan feldolgozni, megérteni a szakirodalmat,

nem tudják az írásbeli szövegalkotást sem tanulásuk, sem tudásuk bizonyításának esz-

közéül felhasználni. 

Ebben nem feltétlenül az õ képességeik vagy motívumaik gyengeségét kell látnunk.

Lehet, hogy az iskolázásuk során nem feltétlenül nyílik módjuk a szövegértés, szövegal-

kotás ilyen szerepét és lehetõségeit megérteni. A lehetséges okok egyike a mûveltségkép-

hez kapcsolódik. (Horváth Zs., 1998) A magyar anyanyelvi fejlesztés gyakorlatát egy

kultúraközpontú nézet határozza meg; lényegében az utóbbi évek központi tanterveiben

is ez hat. Ebben a bölcseleti jellegû tudás kap központi szerepet, inkább az irodalmi ká-

non, az identitásfejlesztés a hangsúlyos, mint a kommunikáció. A nyelvi készségek fej-

lesztése alárendelõdik az irodalom tanításának. A szövegfeldolgozás (akár olvasás, akár

írás, akár anyanyelven, akár idegen nyelven) mûveleteit jobbára adottnak veszik. (Indo-

kolhatja ez a felfogás azt, hogy a magyar diákok szerény olvasási készségeinek média-

ügyként való megjelenésekor a legtöbb vélemény arról szólt, vajon hangoztató vagy szó-

képes módszerrel kell-e tanítani a dekódolást?) A magyar iskolarendszerben az anyanyel-

vi képességek fejlesztése hagyományosan az önkifejezéshez és az esztétikai neveléshez

kapcsolódik. Kultúránk jellemzõje, hogy irodalmunk nemzeti identitásunk egyik fõ hor-

dozója; ezért az olvasástechnika elsajátítása után a szövegek olvasásába irodalmi mûvek

megismerésén keresztül, a fogalmazásba pedig az íráskészség elsajátítása után irodalmi

minták révén és irodalmi témák által vezetjük be a tanulókat. Azonban kimondásra esõ

hangsúlyok elfedhetik a megértetés fontosságát, az esztétikai válaszokra esõk pedig ezek

elõfeltételéét, az érvényes olvasatok létrehozásának szabályaiét.

Ezt a kultúrközpontú megközelítést számos kihívás érte, például az akadémiai mûvelt-

ségkép-meghatározásban (MTA Elnöki Közoktatási Bizottsága, 1976; majd pl. Szépe,

1977), vagy éppen az Iskolakultúra hasábjain, ahol a közelmúltban folyt vita az iroda-

lomtanítás (vagy az irodalmi befogadás tanításának) kapcsán. Gazdasági, társadalmi el-

várások ugyanúgy érzékelhetõk (a munkaerõvel szembeni igények, a részvételi demok-

rácia és a civil társadalom eszméjének térhódítása, a demokratikus állami berendezkedés,

a tömegkommunikáció és a világháló teremtette táguló információhozzáférési lehetõsé-

gek; a közép- és felsõfokú oktatás expanziója, az élethosszig tartó tanulás, a távoktatás

stb.), mint tudományosak (a kommunikációelmélet, a diskurzus vizsgálatának elõtérbe

kerülése az utóbbi évtizedek nyelvvel/irodalommal foglalkozó tudományaiban).

Ugyanakkor azonban a nyolcvanas-kilencvenes évek politikai és gazdasági változásai

közepette a stabilitás iránti természetes vágy és a nemzeti identitás megerõsítésének vá-

gya abban is kifejezõdött, hogy egyre hangsúlyosabbá vált a kívánalom: a felnövekvõ ge-

nerációk hagyományos, a magyar irodalmat, nyelvet és történelmet a középpontba állító

iskolázásban részesüljenek. Számos pedagógiai vizsgálat mutatta ki más szükségletek lé-

tét is, amelyek a régi nyelvtani-irodalmi hangsúlyok átértékelését kívánnák meg (pl. fo-

galmazás: Orosz, 1972; Kádárné, 1990; Molnár E., 2002; olvasás: Kádárné, 1985; Hor-

váth Zs., 1997; Vári és mtsai, 2002), de a változáshoz nem elegendõek a tantervi vagy

vizsgarendszerbeli változtatások. A közoktatásban dolgozó tanárok közül még azok sem

kapnak elegendõ segítséget, akik felismerték a változtatás szükségességét. Az állandóan

változó oktatási környezet, a változó tantervek és szabályozás lekötik az alkotó pedagó-

gusok energiáit is, szükségük van (lenne) olyan jól felépített fejlesztõ programokra, ame-

lyek tartalmazzák a tanulással kapcsolatos új tudományos ismereteket és azok gyakorla-

ti-módszertani variációit is. A tanító- és tanárképzésben pedig az elõbbiek szellemében

gyökeres átalakulás szükséges. 
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A nyelvi-kognitív készségek komplex fejlesztése, a mûveltségkép újragondolása, a ta-

nulás folyamatának komplex értelmezése (Szalai, 2003), a tanári szerepnek a tanulás se-

gítéseként való értelmezése (Horváth J., 2003) talán ösvények egy olyan iskola felé, ahol

a tanulók  magától értetõdõ saját célja és megélt tapasztalata lehet a fejlõdés.
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Idegen nyelvi íráspedagógia és fordítás

Horváth Józsefnek az Iskolakultúra 2003. június-júliusi számában
,Szöveg születik: válaszok diákok írásaira’ címmel megjelent cikkét
továbbgondolva ezúttal azt vizsgáljuk, vajon miként kapcsolódik a

fordítás az idegen nyelvi íráspedagógia kérdéseihez. 

A z írásoktatás és a fordításoktatás néhány alapvetõ problémája nagyon is hasonlít

egymáshoz: a fordítás tanításában is központi helyet foglal el a folyamat- vagy

produktum-orientáltság illetve az értékelés kritériumainak és autentikusságának

kérdése. Nyilvánvaló számomra, hogy hosszú ideig a fordításoktatásnak is egyik alapve-

tõ gondja produktum-orientáltsága volt.

Folyamat-orientáltság a fordításoktatásban is

Saját tanári gyakorlatomban is az okozta a legtöbb frusztrációt (valószínûleg nemcsak

nekem, hanem a diákjaimnak is), hogy miközben igyekeztem a lehetõ legrészletesebben

javítani a diákok fordításainak hibáit, gondosan aláhúzva és megjegyzésekkel ellátva

azokat, gyakran volt olyan érzésem, hogy a visszajelzésnek ez a formája nem éri el a kí-

vánt hatást, vagyis nem segíti kellõképpen a fordítási készség fejlõdését a hallgatókban.

(Nem más ez valójában, mint a Grundy és Li (1998)-féle piros toll szindrómának a for-

dításra adaptált „te fordítasz, én javítok” változata.)

A tanári válasznak ez a módja nem hatékony, mégpedig azért nem, mert csak a fordí-

tási folyamat végtermékét illetõen ad visszajelzést, de nem segít a hallgatónak a folya-

mat közben adódó döntési helyzetek felismerésében, átgondolásában és értékelésében. A

döntési helyzetek feldolgozását célozza persze a fordítások utólagos diszkussziója, ám

ennek hatékonysága ugyanolyan kétséges a fordítások, mint a nem-fordított szövegek

esetében.  A megoldást ugyanott kell keresni, mint az írásdidaktika esetében, tehát az ok-

tatás folyamat-orientálttá tételében. Ezen a téren a fordításoktatás számára is útmutató-

nak tartom a Horváth (2001) által kitûnõen áttekintett írásdidaktikai kutatásokat, melyek-

re röviden visszatérek még a késõbbiekben. Úgy látom például, hogy némely általuk ja-

vasolt alternatív válaszadási technika (így a Grundy és Li [1998] vagy a Horváth [1998]

által említettek) minimális változtatásokkal a fordítás oktatására is adaptálhatók.

Azt gondolom tehát, hogy a fordítás oktatásának, lényegében ugyanazon okokból,

mint az írásoktatásnak, folyamat-orientáltnak kell lennie annak érdekében, hogy a fordí-

tási készség fejlõdését hatékonyan segítse elõ. Ezt az állítást az írásdidaktika mûvelõi va-

lószínûleg nem tartják kifejezetten forradalminak vagy érdekfeszítõnek, én mindeneset-

re érdemesnek éreztem megjegyezni a párhuzamot a két terület között, már csak az alább

következõk miatt is.

Fordítás az idegen nyelvi írásdidaktikában

Nikolov (1999) felmérését idézve Horváth (2001. 20.) megjegyzi, hogy az írásoktatás

terén „nem pozitív” a helyzet a 10., 11. és 12. évfolyamokban, ahol a leggyakrabban al-

kalmazott írásfeladat a fordítás és a hézagpótló teszt, minden bizonnyal e technikák –

nyelvvizsgákon betöltött – domináns szerepének visszahatásaként. Valószínûnek  tartom,
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hogy ez az értékelés a fordítás „nem pozitív” voltáról egy meglehetõsen általános nézetet

tükröz, amely szerint a fordítási feladat szükségképpen nyelvtani irányultságú, statikus, s

ekképp nem használható sem általában az idegennyelv-tudás, sem speciálisan az idegen

nyelvi íráskészség fejlesztésének eszközeként. Ezért aztán javarészt ki is szorult a kom-

munikatív nyelvoktatás eszköztárából, holott ha valóban dinamikus, kommunikatív és

kreatív feladatra van szükség, a fordításnál keresve sem találunk jobbat. Feltéve persze,

hogy megfelelõ módon alkalmazzuk. Az tény, hogy a nyelvtani-fordítási módszer nem

ilyen módon alkalmazta a fordítást, s valószínûleg részben ez vezetett oda, hogy ezt az õsi

technikát megfosztották kiemelt szerepétõl a nyelvoktatásban, és egyszerû tesztelési esz-

közzé degradálták. Ez azonban nem más, mint a „fordítással való visszaélés”, ahogyan

Alan Duff (1989. 8.) írja. A fordítást másként is lehet és másként is kell használni.

Egy korábbi írásomban (Vermes, 1999) amellett érveltem, hogy a fordításnak fontos

szerepet kell játszania a nyelvtanárképzésben, nem utolsósorban azért, mert haszonnal al-

kalmazható a nyelvtanítás eszközeként. Teljes mértékben egyetértek Duff-fal, aki szerint

a fordítás fejleszti a nyelvtanulásban alapvetõ három tulajdonságot: a pontosságot, a vi-

lágos kifejezést és a rugalmasságot. (Duff, 1989. 7.) Nem épp ezek azok a tulajdonságok,

amelyeknek a fejlesztése az írásdidaktikának is elsõrangú feladata? Szerintem a fordítá-

si feladatnak lehet helye az írásoktatásban, s ezt támasztják alá a Horváth (2001) által idé-

zett kutatók megállapításai is, melyekre most szeretnék visszatérni.

Néhány további érv

Krashen (1984) hipotézise szerint az íráskészség fejlõdésének szükséges feltétele az olva-

sás révén nyert értelmezhetõ input. Késõbbi munkája (Krashen, 1993) megerõsíti ezt az állí-

tást, amikor úgy találja, hogy az egyéni stílus nem annyira a több írásgyakorlat, mint a gya-

kori olvasás eredményeként alakul ki. Ha pedig arról van szó, hogy miként tanulhat meg va-

laki jól olvasni egy idegen nyelven, a fordításnál nem ismerek erre alkalmasabb módszert.

Anélkül, hogy részleteznénk a konkrét technikák kérdéseit, azt gondolom, hogy az idegen

nyelvrõl az anyanyelvre történõ fordítás kitûnõ eszköz arra, hogy értelmes olvasási feladattal

lássuk el a diákot. Hányszor tapasztalja bárki, hogy fordítás közben látja be: mégsem érti pon-

tosan a szöveget! A fordítás-feladat egyik nagy erénye, hogy megtanít alaposan olvasni.

Ugyancsak az olvasás és az írás integrálásának fontosságára hívja fel a figyelmet Bár-

dos (2000) és Zamel (1992), elõbbi a mindkettõben mûködõ folyamatoknak az egyéni ta-

pasztalat részévé válásával kapcsolatban, utóbbi pedig azért, mert véleménye szerint ez

az integráció szükséges ahhoz, hogy az idegen nyelven írni tanuló megtapasztalja, ho-

gyan lépjen interakcióba olvasóként a szöveggel, hogyan erõsödjék benne a felismerés az

írás céljának fontosságát illetõen. Ezen a ponton megint csak azt gondolom, hogy e ta-

pasztalat megszerzésének kiváló eszköze lehet a fordítás, akár az idegen nyelvrõl az

anyanyelvre, akár az anyanyelvrõl az idegen nyelvre történik, ha például a fordítási fel-

adat során különbözõ kontextusokat írunk elõ a célszöveg számára, ami által megtapasz-

talhatóvá válik, hogyan befolyásolhatja mind a kommunikáció tartalmát, mind a formá-

ját a kommunikáció célja, környezete és olvasója.

Egy másik tradíció, a kontrasztív retorika (Kaplan, 1983) célja az volt, hogy az anya-

nyelv és az idegen nyelv sémáinak összevetése révén tudatosítsa a két nyelv közötti re-

torikai különbségeket. Bár produktum-orientált és preszkriptív természete miatt ez a

módszer háttérbe szorult, ahogyan Leki (1991. 137.) rámutat, a szövegstruktúrák kont-

rasztív vizsgálata hozzájárulhat ahhoz, hogy a sikeres kommunikáció fogalma kialakul-

jon a tanulóban. Ebben az összefüggésben is alkalmazhatónak látom a fordítási feladato-

kat abban az esetben, amikor számottevõ különbségek figyelhetõk meg két nyelv retori-

kai hagyományai között. Magának a fordítási folyamatnak a során is lehetõség kínálko-

zik e különbségek tudatosítására (leginkább talán az anyanyelvre való fordítás során, hi-
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szen annak retorikai tradícióját feltehetõleg jobban ismeri a tanuló), de itt még inkább

hasznosnak érzem, ha profi fordítók szövegeit vetjük össze az eredetivel.

Horváth (2003) is utal rá Frankenberg-Garcia (1999) alapján, hogy a folyamat-orien-

tált megközelítés azért is fontos, mert csak ezen a módon szerezhetõ információ a diák

által alkalmazott esetleges elkerülõ stratégiákról. Bizonyos mértékben itt is az íráspeda-

gógus segítségére lehet egy jól megválasztott fordítási feladat, hiszen lehetõséget teremt

arra, hogy szelektált anyanyelvi input felhasználásával a pedagógus kontrollálja az írás

folyamatának egyes szakaszait.

Megemlítem még, hogy a fordítás nem feltétlenül olyan feladat, amelyet magában vé-

gez az ember, sõt igen alkalmas lehet arra, hogy tanórán csoportmunkában végezzék a di-

ákok, hiszen „természeténél fogva alkalmas a megbeszélésre”, hogy megint Alan Duff

szavait idézzem. (1989. 14.) Nem beszélve arról, amit Cioran jegyez meg egy helyen,

hogy tudniillik „a fordításban több a reflexió, mint az írásban” (1999. 46.), márpedig ki

tagadná a reflexió szerepét a tanulásban?

Néhány olvasnivaló

Végezetül hadd ajánljak az olvasó figyelmébe néhány könyvet, melyekben talán meg-

gyõzõbb érvekre talál, mint ebben a rövid hozzászólásban. Elõször is Alan Duff  ,Trans-

lation’ címû munkáját említem, amelyet a szerzõ nem fordítók képzésére szánt, hanem

olyan fordítási feladatokat ad benne közre, melyek az angol mint idegen nyelv tanításá-

ban felhasználhatók. A feladatok jelentõs részének kifejezett célja, hogy írásfeladat vagy

megbeszélés alapjául szolgáljon. Leendõ professzionális fordítók tankönyve Douglas

Robinson ,Becoming a Translator’ címû mûve, melyet tanuláselméleti megközelítése, il-

letve a fordításra mint kommunikációs folyamatra helyezett hangsúlya miatt mégis min-

denkinek lehet ajánlani, aki a kommunikáció valamely formájával foglalkozik. Ugyan-

csak a fordítás folyamat-orientált kognitív felfogását adja Ernst-August Gutt ,Translation

and Relevance’ címmel immár második kiadásban megjelent könyve. Ez a munka –

Sperber és Wilson (1986) relevancia-elmélete nyomán –  a fordítást olyan nyelvek közöt-

ti értelmezõ aktusként definiálja, mely adott kontextusban maximális interpretációs ha-

sonlóságra törekszik az eredetivel, s ezáltal szükségképpen elõtérbe állítja az olvasó sze-

repét és az értelmezés kontextuális függõségének kérdését.
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