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nálom a feltételes módot? Hogyan tudnám megfo
galmazni saját szavaimmal az adott nyelvtani jelen
ség lényegét? Ezek a kérdésfeltevések teszik oly 
szimpatikussá az új tankönyvet - amelyből inkább 
a tanulás játékossága, a tanuló személyiségének 
szabad kibontakoztatása sugárzik, az a fajta megen
gedő, türelmes magatartás, amelyből sohasem lehet 
elég a tanulási-tanítási folyamat során.

Összegezve a készségfejlesztés szintjén a 
könyvben nyújtottakat: kiváló beszéd-, olvasás- és 
írásfejlesztő munka, változatos, érdekes didakti- 
zálási lehetőségekkel.
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Míg egyfelől erősödni látszik az a nézet, mely 
szerint a nyelv kommunikatív használatának el
sajátításához elengedhetetlenül szükséges ún. 
autentikus, vagy „eredeti” szövegek felhasználá
sa az oktatásban, többen figyelmeztetnek az auten
tikus szövegek alkalmazása során felmerülő veszé
lyekre is. Henry Widdowson (Explorations in 
Applied Linguistics, OUP 1979) szerint ugyanak
kor az autenticitás nem feltétlenül a szöveg erede
tiségét jelenti, vagyis csupán azt, hogy anyanyelvi 
beszélő hozta létre, hanem azt, hogy az olvasó a 
szöveggel képes autentikus viszonyt teremteni, 
vagyis megérti és céljainak megfelelően képes 
felhasználni azt.

Az irodalmi alkotások nyelvtanulási célra való 
alkalmazásának is megvannak a maga veszélyei. 
Képzeljük csak el, mit érez egy akár haladó szintű 
angol nyelvtudással rendelkező magyar diák, aki 
önhatalmúlag és igen meggondolatlanul egy Sha
kespeare darabot emel le a polcról azzal a szándék
kal, hogy szókincsét, nyelvtani ismereteit bővítse!

A Corvina kiadó új, tetszetős külsejű sorozatá
nak első két darabja szinte egyetlen huszárvágással 
hidalja át a problémát. Minkét kötet esetében ki
emelkedően magas irodalmi értéket képviselő an
gol szöveget kap kezébe az olvasó, eredeti, átdol- 
gozatlan formában, ám ezúttal egyszersmind min
den lehetősége megvan arra, hogy „fájdalommen
tesen” autentikus viszonyt teremtsen a szöveggel, 
hiszen a kötet tartalmazza a szövegek magyar nyelvű 
műfordítását is, sőt, ahogy Bart Dániel a Lamb kötet
hez írott előszavában leírja, „...a ritkábban előforduló 
szavak, kifejezések és jelentések vagy szokatlan szer
kezetek...magyarázatát megtalálja az olvasó az oldal 
alján; az angol szöveg alatt angolul, a magyar szöveg 
alatt magyarul”. A két kötet tehát nem leegyszerűsíti 
a szöveget, hanem értelmezi (különleges „csavarként” 
foghatjuk fel azt a tényt, hogy a Lamb testvérek már 
önmaguk is értelmezik Shakespeare-t), és feltéve, 
hogy az olvasó számára épp azok a szavak és kifeje
zések okoznak nehézséget, amelyeket a válogatás és 
a jegyzetek szerzője megmagyarázandónak ítélt, meg
szabadít a szótározás kínjaitól. (Örömeitől is persze, 
de feltételezzük, hogy a nyelvtanulónak még ezer és 
egy alkalma adódik elsajátítani a szótár használatát) 
Igazi olvasási sikerélményt nyújt és, ahogy Heltai Pál 
(aki a Twain kötetet válogatta és jegyzetekkel látta el) 
fogalmazza kedvcsináló bevezetőjében, ugyanakkor 
hozzásegít a tartalomra koncentráló, folyamatos olva
sási készség megszerzéséhez, illetve elsajátításához. 
Ugyan saját bevallása szerint „a kiadvány a szótanu
láshoz is segítséget kíván nyújtani. Az egyes szavak 
jelentését az angol szószedetből vagy a magyar fordí
tásból - vagy a kettő összevetéséből - általában elég 
pontosan azonosíthatjuk, így nem kell a szavakat kü
lön megnéznünk a szótárban”; ez különösen a Lamb 
mesék esetében nem biztos, hogy a passzív szókincs 
bővítésénél többre is kiterjeszthető.

Amikor a tanár autentikus szöveget kíván hasz
nálni a tanításban, bizony nem kis feladatra vállal
kozik. Meg kell fontolnia először is, milyen szöve
get választ, majd a kiválasztott szöveget metodikai 
szempontból feli kell dolgoznia, „kipreparálnia”, 
ahhoz, hogy saját módszerének, tanulói igényeinek 
megfelelővé, céljainak elérésére alkalmassá tegye.
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Ezek a szövegek „előre kipreparáltak” (vigyázat, 
nem feltétlenül mindig a saját céljainknak megfele
lően!) és így önálló tanulásra is alkalmasak, hiszen 
a magyarázatok segítségével szinte automatikusan 
ráirányítják az olvasó figyelmét a nyelv mint orga
nikus rendszer (és nemcsak az angol, de a magyar 
nyelv) természetére, szabályszerűségeire, valamint 
különlegességeire is, ami nemcsak komoly élvezetet 
kínál, de nagyban elősegíti a hatékony nyelvtanuláshoz 
szükséges nyelvi tudatosság kialakulását is.

Legjobban hasznosítható a két kötet azonban a 
fordítási készség elsajátításának területén. Heltai Pál a 
fordítás tanításának kiváló szakértője és avatott mes
tere finom kézzel elemzi, magyarázza Szász Imre 
nagyszerű műfordítási megoldásait, miközben szinte 
észrevétlenül ráirányítja az olvasó figyelmét a fordítás 
során elvégezett „szabályszerű műveletekre", a fordí
tás technikai megoldásaira, megmutatja, hogyan „vo
natkoztatja a fordító egymásra a két nyelvet”, felbe
csülhetetlen segítséget nyújtva ezzel mindazoknak, 
akik a fordítást tanítani, vagy éppen elsajátítani kíván
ják. A három Shakespeare mesét Bart Dániel maga 
fordította le, és a magyarázatok mellé még néhány 
ügyes feladatot is szerkesztett, kijelölve ezzel a szöveg 
további feldolgozásának néhány lehetséges útját. (Ki
váló például az a feladat, amely arra sarkallja az olvasót, 
hogy a szövegben előforduló régies angol szavakat és 
kifejezéseket próbálja meg mai szavakkal és kifejezé
sekkel helyettesíteni, vagyis a régies nyelvi elemeket 
„hozzárendelni” a ma használt nyelv elemeihez.)

Folytatva H. Widdowson gondolatát, ahhoz, hogy 
az olvasó megértse az általa olvasott szöveget, nem
csak nyelvi ismereteinek kell erős lábakon állnia, ha
nem szert kell tennie megfelelő kulturális jártasságra 
is. Az autentikus szövegek legfőbb jellemzője, írja 
Widdowson a „The Ownership of English” című cik
kében (TESOL Qarterly 28/2, 1994), hogy körös
körül párnázottak kuturális konnotációkkal és komoly 
kulturális tartalmat hordoznak. Mindez szinte elkerül
hetetlenül arra sarkallja az olvasót, hogy ezeket meg
próbálja, amennyire lehetséges, föltérképezni és ki
bontani, saját kulturális ismereteinek közegében elhe
lyezni, és arra vonatkoztatva értelmezni, illetve a hi
ányzó információkat sürgősen beszerezni, vagyis a 
„lyukakat betömni". Sem Shakespeare, sem Mark 
Twain nem ismeretlen az átlag magyar olvasó számá
ra, így remélhetőleg nem lesz nehéz dolga kulturális 
szempontból is autentikus viszonyt kialakítania a két 
kötetben közzétett művekkel; így a választás ebből a 
nézőpontból is jónak mondható.

Több szempóntból is üdvözlendő tehát, hogy a 
Corvina főielevenített egy régi hagyományt, a hét
nyelvű kiadások” hagyományát, továbbfejlesztve és 
jelentősen kibővítve azt. A két kötet, a Lamb testvérek, 
valamint Mark Twain művei, akárcsak Heltai Pál és 
Bart Dániel értő és gyakran igen mélyreható magya
rázatai, nemcsak hasznos, hanem igen élvezetes olvas
mányélményt igér.
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Bármely teszt hatékonysága csak az eredmények 
beható elemzésének tükrében válhat ismertté. Mi
vel viszont az ilyen elemzés statisztikai számításo
kat igényel, sokan beérik a könnyen felismerhető 
tendenciák beazonosításával. A program azoknak 
kínál segítséget, akik a teszteredmények elemzése 
során nem elégednek meg az intuitív értékeléssel.

A szoftver a MicroCAT rendszer egyik eleme
ként csekély mérete ellenére (a két kulcsfájl alig 
több, mint 200 kB-nyi helyet igényel a merevleme
zen) minden fontosabb statisztikai számítást elvé
gez, s a felhasználó igényei szerint külön fájlokban


