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A „Kultúra” című fejezet tanulmányainak sorát 
Újfalusi Németh Jenő „Kultúrák kommunikációja, 
nyelvtanítás és klasszikus irodalom” című tanulmá
nya nyitja, melyben a különböző nyelvi kultúrák
ban nevelkedett partnerek nyelvben is tükröződő 
látásmódjának eltérő sajátosságait tálja fel a szerző 
a francia nyelv vonatkozásában. Egy diákcsere
program és továbbképzési modellként történő al
kalmazásának bemutatása a témája Darabos Zsuzsa 
előadásának. Fried Ilona az olasz irodalom és kul
túra megismerésének módszertani kérdéseivel fog
lalkozik, miközben a témához kapcsolódó publiká
ciókat, előadásokat, tanulmány köteteket mutat be. 
Mit tehet a latintanár annak érdekében, hogy bebi
zonyítsa, a latin holt nyelvként is hasznos - ezt a 
kérdést vizsgálja Jávor György munkája. A nem 
klasszikus szövegek és a magyarországi latinitás 
tanításának problémáit elemezve Tóth Sándor meg
állapítja, hogy „Kevés lehetőséget adnak tanköny
veink a nem klasszikus szövegek és a magyarorszá
gi latinság históriájának bemutatására.” A művé
szeti emlékek bemutatásának lehetőségét, célját, 
értelmét, illetve az elemzés módjait ismerhetjük 
meg Czeglédi Sándor tollából. Az antik orvostudo
mány tanulmányozásához jól használható művek 
bemutatásán keresztül ismerkedhetünk meg az óko
ri görög-római világ orvostudományával Dér Teré
zia kalauzolásával.

Bácskai Mihály „A francia irodalom tanítása a 
franciatanárok továbbképzésében” című tanulmá
nyában az elmélet, a módszer és a gyakorlat hármas 
egységét hangsúlyozza; és arra a végkövetkezte
tésre jut, hogy az irodalom egy olyan kulturális 
mikrokozmosz, amely nemcsak hasznos lehet, 
hanem élvezetessé is teheti a nyelvoktatás-tanulás 
folyamatát.

A kötetet záró összegzésben a nyelvtanárok 
továbbképzéséhez javasolt curriculum leírása talál
ható. Ebből kiderül, hogy egyetértés van a nyelv
tanárok és a kormányzat között abban, hogy „Ma
gyarországon is szükség van államilag finanszíro
zott, a tanári karrierbe illesztett olyan nyelvtanár
továbbképzési rendszerre, amelynek feladata minő
ségileg garantálni a tanár munkájának magas szín
vonalát egész pályafutása során”. A curriculumból 
megismerhető a képzési programok modulkínálata 
- külön változatban a latin, illetve az élő idegen 
nyelvek kívánalmainak megfelelően -, valamint a 
különféle kurzusok profilja, tematikája. Mindebből 
kiviláglik a szisztéma sokoldalúsága, rugalmas
sága, melynek köszönhetően minden nyelvtanár

választhat érdeklődésének megfelelő, szakmai, tu
dományos felkészültségét fejlesztő programot ma
gának.

Bányai Sándor - Kocsis Margit

öt esztendős a Nyelv*info, 
a nyelvtanárok lapja

Örvend a szakma és ünnepel: a Nyelv*info, a nyelv
tanárok lapja hatodik évfolyamába lépett. Eddig 
megjelent huszonnégy lapszáma az igényességgel 
párosult hivatástudat iskolapéldája lehet minden 
szakfolyóirat számára. Még értékesebb ez az évfor
duló akkor, ha a megmaradásért, a folyamatosságért 
vívott küzdelem kínjait is elképzeljük: az oktatással 
oly mostohán bánó világunkban ez a komoly-barna 
folyóirat megjelenik, él. Igazi fóruma a tanároknak, 
vitára hív, tájékoztat, oldalain szót kaphat a tanyasi 
elemi iskolai tanító éppúgy, mint a tudós szakkuta
tó. Kommunikációra serkent az újság, jó arány ér
zékkel válogatva össze a különböző műfajú közle
ményeket. A Nyelv*info eddigi tevékenysége során 
tiszteletet parancsolóan következetes maradt vá
lasztott útjához, elég tehát a tények felsorolása. Az 
igazi ünnepet - évfordulótól függetlenül - az jelen
ti, hogy van egy szakmai folyóirat, amely segít 
mindnyájunknak hinni és e hitet napi tanítási-ku
tatási gyakorlatra váltani. Az pedig, hogy ez a kö
szöntő egy másik szakmai lapban jelenhet meg, 
igazán okot ad a bizakodásra.

A Nyelv*info 1993. februárjában jelentette be 
megalakulását. Alaptó főszerkesztője, Berényi Pál, 
független szakmai lap indulását hirdette meg, a 
kiadó a Nyelvtanárok Országos Egyesülete. A szak
mai információk mellett az elsődleges cél az volt, 
hogy a lap eszmecsere-fórum legyen tanárok, intéz
mények és programok között. Szakmai és alkotó
közösségek állásfoglalását, hivatalos dokumentu
mait szívesen közli ugyan, de közlönnyé nem kíván 
válni. Módszertani, didaktikai vagy egyéb szakkér
désekkel foglalkozó cikkeket elfogad, de - nem 
lévén olyan kutatói háttérbázisa, amely a műveket 
érdemi szakmai kritikával tudná kísérni - ezek az 
írások a szerzők álláspontját tükrözik. Vitára ösztö
nöznek, van, hogy a téma, van, hogy egy-egy meg
fogalmazás készteti továbbgondolásra az ország 
távoli táján, egészen más oktatási körülmények kö
zött dolgozó nyelvtanár kollégákat. így készül a 
lap: az olvasók a szerzők. A beküldött cikkek igazán
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arról szólnak, amiről a nyelvtanárok lapjának szól
nia kell: a nyelvtanítás mai helyzetéről. Anyaghi
ányba még sohasem került az újság, s ez elsősorban 
annak az inspirativ szellemnek tudható be, amely 
minden egyes lapszámból árad. Tudatosan „vegyes
re” szerkeszti a lapot a szerkesztőbizottság azért, 
hogy mindenki találjon benne a maga számára va
lami érdekeset. A 4-5 ezerre becsült állandó olva
sóközönséget, úgy tűnik, sikeresen lehet megtartani 
ezzel a módszerrel. Mivel csak előfizetéssel lehet a 
laphoz hozzájutni, arra is volt már példa, hogy a 
nagy érdeklődés miatt régebbi lapszámokat újra 
kellett nyomni azért, hogy egy konferencia, illetve 
szakmai fórum résztvevői hozzájuthassanak. Nem 
avulnak tehát el a cikkek, évek múltán is érdekes 
lehet egy-egy témafelvetés, vita vagy oktatási kísér
leti dokumentum.

A lap frissessége elsősorban a szerkesztőbizott
ság igényességét dicséri. A nyelvoktató szakma 
legjobbjait sikerült megnyerni a lap számára, akik 
Klaudy Kinga elnökletével válogatják össze az 
egyes számokba tartalmilag és téma szerint is leg
jobban illeszkedő írásokat. Az impresszumra pil
lantva biztosan nem jut eszébe a nyájas olvasónak, 
hogy mekkora munkát végeztek a szerkesztők és a 
főszerkesztő az elmúlt öt évben. 145 szerző írt 254 
cikket, közülük 27-en külföldiek, s ehhez jön még 
a hatvan könyvszemle ötven szerző tollából. Nem
csak az anyag mennyisége tiszteletet parancsoló, 
hanem a szerzői kör is azt bizonyítja, hogy ez a lap 
a téma iránt érdeklődő legszélesebb szakmai kö
zönségnek szól: a cikkek felét a felsőoktatásban 
dolgozók, kutatók írták, 23 százalékát a közoktatás 
tanárai, tanítói, 17 százalékának a szerzői pedig 
újságírók, magániskolái tanárok, egyéb szakmák 
képviselői.

És ez a legfontosabb. Hogy írnak, hogy írunk, 
mindahányan, akik tanítunk. Hogy a tanári munka 
napi rutinja nem morzsolja szét az energiáinkat, hogy 
igenis van erő, igény, akarat a gondolatok megírására 
és a szélesebb körben folytatott vitára is.

A Nyelv*info számára kulcsfogalom a tanár. A 
tanár a záloga a hatékony tanulásnak, a tanár a 
letéteményese annak, hogy a tanuló a tananyagot 
-jelesül az idegen nyelvet - úgy tudja elsajátítani, 
hogy az eredmény elérésének folyamatában az 
egész személyisége pozitív irányban formálódjék 
tovább, több legyen, jobb legyen és kedvvel lásson 
neki újabb és újabb dolgok megtanulásának. Sok
féle habitusú tanár lehet jó tanár. Nem módszerek 
vagy a tanítás intézményei, szintjei a fontosak, ha

nem a hitelesség és a biztos tudás. Ha a tanár 
hitelesen tudja képviselni a tanulók előtt, hogy a 
tudás érték, a tanulás pedig soha meg nem szűnő, 
örömteli és az élethez természetesen hozzá tartozó 
folyamat, és ha erre a legjobb példa a saját életvite
le, megfellebbezhetetlen tudása és lankadatlan ku
tatókedve, akkor az a tanár már igen közel jár ahhoz, 
hogy a tanítványai mesterként tiszteljék.

Az ilyen tanár nem „csak úgy lesz”, az ilyent 
csinálni kell. S kikerülvén az intézetek falai közül, 
megdiplomásodva, ez a felelősség nem hárítható át 
senkire soha többé. A szakma mi vagyunk, rajtunk 
mindnyájunkon áll, hogy szakma-e ez a szakma. 
Elbizonytalanodó világunkban igenis kellenek az 
értékeket konzervatív következetességgel képvise
lő fórumok, hogy legyen kedvünk megszólalni és 
hogy tudjunk miként vitatkozni.

Ilyen fórum a Nyélv*info. Bevonja a szakmai 
élet tanulságos töprengéseibe a kollégákat, együtt
gondolkodásra serkentve mindenkit. A napi politi
kai sajtó hivatkozásaiból pedig kiderül, az újságban 
megjelent cikkek szakmai háttéranyagnak számíta
nak az elemzők számára.

Öt éves a Nyelv*info. A kisgyermekkornak 
vége. Megőrizve az eddigi eredményeket tovább 
lépni; ez talán a legnehezebb. Az Interneten már 
olvasható, de a jövő útja a szakmai közönség még 
jobb, még hatékonyabb szervezése. Fordítások, saj
tószemle, konferenciák. Legyen ereje a magyaror
szági nyelvoktatóknak a továbbhaladáshoz, a szer
kesztőségnek pedig a lap életbentartásához.

Cseh Borbála

Zalán Péter
Német fordítóiskola. 
Fordítás 
magyarról németre
Corvina Kiadó, Budapest, 1997, 98 p.

Zalán Péter munkája a fordítói együttgondolkodás 
iskolája: a szerző alapvető célkitűzése, hogy tuda
tosítsa a magyarról németre való fordítás bonyolult 
problémáit, tipikus nehézségeit és a fordítást tanu
lóval közösen mérlegelve a lehetőségeket, megfe
lelő megoldások felderítésére ösztönözzön. Iskola 
abban az értelemben is, hogy tapasztalatokra és meg
alapozott ötletekre építve rávezet a fordítói tevékeny-


