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időről időre összegyűljenek és megvitassák 
tudományuk jelenlegi helyzetét, kijelöljék a 
kutatás és az oktatás főbb irányait. Ebben a 
munkában jelentős állomás ez a gyűjtemé
nyes kötet, amely fontos hozzájárulás a for
dítástudomány mai - rendkívül színes - ké
pének, jelenlegi helyzetének megismerésé
hez, és amely egyaránt számot tarthat a for
dítással foglalkozó szakemberek, nyelvé
szek, irodalmárok, nyelvtanárok, idegen
nyelv-szakos egyetemi hallgatók és a gya
korló fordítók érdeklődésére.

Albert Sándor
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Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Köz
pont gondozásában megjelent ünnepi kiad
vány az ITK (Rigó utca) 30 éves fennállásá
ra rendezett konferencia előadásait tartal
mazza.

A többnyelvű (magyar, angol, német, 
francia, spanyol, orosz) kötet az ITK három 
évtizedes munkájának tapasztalatait foglal
ja össze a nyelvtanulás és nyelvoktatás el
mélete és gyakorlata sorozatos átalakulása
inak figyelembevételével. E tanulmányok 
szerzői a hazai nyelvvizsgáztatás legfonto
sabb igényét fogalmazzák meg: „tükröt kí
vánnak tartani a hazai nyelvtanulók, nyelv
tanárok, tankönyvírók, módszertani kutatók 
és oktatáspolitikusok elé ... azért, hogy a 
kor támasztotta szükségletek kielégítésére 
alkalmas nyelvi ismereteket mind pontosab
ban meghatározzák, értékeljék, elsajátításukat 
serkentsék” (p. 5.). Az 1997-es tudományos 
ülésszak fő témájaként a rendezők azokat a 
kommunikációs helyzeteket jelölték meg, 
melyekben a nyelvtanuló, a nyelvet használó 
nem kerülheti meg a kétnyelvűséget.

A két- és soknyelvűség elvéhez megala
kulásának pillanatától ragaszkodó intéz
mény évfordulójának alkalmából számos 
hazai és külföldi kutató plenáris előadása 
gondolatébresztő bevezetésként szolgált az 
öt szekció munkájához: az angol, német, 
francia, spanyol és a szláv, valamint a Ma
gyarországon ritkán használt nyelvek terü
letén végzett legújabb kutatások eredmé
nyeinek ismertetéséhez.

A jelenlegi vizsgatípusok országonkénti 
bemutatását Gáborján Lászlóné kezdi: „Az 
ITK 30 éve” (7—11) címmel az elmúlt évti
zedekben megtett útról, az idegen nyelvi 
mérés, értékelés és vizsgamódszertan válto
zásairól, hatékonyabbá tételéről számol be. 
Felsorakoztatott adatai jól szemléltetik az 
állami nyelvvizsgák és az idegen nyelvek 
iránti növekvő érdeklődést, illetve a felhasz
nálói igények mind pontosabb kielégítését, 
valamint a nyelvoktatás módszertani fejlő
dését: 1967-ben 5591 vizsgázót regisztrál
tak 6 nyelvből, s az intézet 15 tanárt foglal
koztatott, míg 1997-re 104 000-re nőtt a 
vizsgázók száma, a választható nyelveké 
52-re, s a 720 vizsgáztató tanárból 40 volt 
főállású. A kétnyelvűség témakörét az elő
adó a standardizált külföldi nyelvvizsgák 
honosíttatása kapcsán érinti, melyre az ITK 
1990 óta jogosult. Az elemzések egyetlen 
megkülönböztető jegyet találtak a vizsga
rendszerek összehasonlításakor: Magyaror
szágon a nyelvvizsgák (a beszéden, értésen, 
íráson, olvasáson kívül) egy ötödik készsé
get is mérnek, az anyanyelvről idegen 
nyelvre, illetve az idegen nyelvről magyarra 
történő közvetítő készséget, mely e három
napos konferencia központi témájává vált.

Sybille Bolton a Goethe Intézet német 
mint idegen nyelv vizsgatípusait írja le „Die 
Festlegung von Prüfungsinhalten” (A vizs
gatartalmak meghatározása, 12—18) című 
tanulmányában. E vizsgák mindegyike egy
nyelvű, ugyanis alkotóik kételkednek ab
ban, hogy alap- és középfokon egy nyelvta
nuló gyakran kerülne olyan valós szituáció
ba, mely a szó szerinti fordítás készségét 
követeli meg. Elképzelhetőbb az a helyzet,
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amelyben a beszédpartner számára egy 
adott szövegrészt a célnyelven össze kell 
foglalni - ez azonban más módszertani esz
közöket igényel.

Richard West „Opportunities and threats 
in English language testing” (Az angol 
nyelv tesztelésének lehetőségei és veszé
lyei, 19-33) esszéje az angol mint idegen 
nyelv vizsgatípusainak (ICC, ACELS, CPE, 
FCE, CAE) fejlődését mutatja be. Az előtér
ben itt is a négy alapkészség és a kommuni
katív készség értékelése áll, a fordítás méré
se sem a Cambridge, sem az Oxford, sem az 
Európai Unió nyelveire kifejlesztett DIA- 
LANG vizsgákra nem jellemző.

Vitalij G. Kosztomarov: „Pojib h MecTO 
pyccKoro H3tiKa b Hamu jjhh” (Az orosz 
nyelv helye és szerepe napjainkban, 34-40) 
három nagy régióban veszi sorra az orosz 
mint idegen nyelv helyzetét, mely szükség
szerűvé teszi az állami nyelvvizsga reform
ját és új utak keresését. A volt Szovjetunió 
tagállamai területén az orosz nyelv presztí
zse - bár továbbra is hivatalos és kötelező 
nyelv - fokozatosan csökken, s az idegen 
nyelvek között az angol szerepe a döntő. 
Közép- és Kelet-Európa államaiban az a 
tény, hogy az orosz nyelv tanulása már nem 
kötelező, presztízsének növekedését jelen
tette, míg az oroszt beszélők száma egyelőre 
csökkent. A nyugati országokban az orosz 
iránti érdeklődés csak Németországban és 
az Egyesült Államokban erősödött jelentő
sen. Gazdasági és kereskedelmi okok az 
Arab Emirátusban és Ázsia egyes területein 
is hozzájárultak az orosz nyelv helyzetének 
javulásához, mely Oroszországban számos, 
e nyelv felvirágoztatására alakított intézet 
létrejöttét eredményezte.

Á plenáris előadások sorát Bárdos Jenő 
„Az idegen nyelvi mérés és értékelés meta
morfózisai” (41-53) című összefoglaló írá
sa zárja. Áttekintése részletesen végigvezet 
a nyelvtanítás-történet legfontosabb mód
szerein az idegen nyelvi tesztelés XX; szá
zadi korszakainak kialakulásáig (‘Éden- 
kert’, ‘Siralomvölgy’, ‘ígéretföldje’), s arra 
a következtetésre jut, hogy az egyes idő

szakok jellegzetes és sikeres technikáit a 
tesztelés és vizsgáztatás mindennapi gya
korlata tovább élteti. Nem szabad azonban 
megfeledkezni arról a szomorú tényről, 
hogy egyes esetekben a szakmailag már bu
kott, vagy nem divatos módszerek túlélését 
üzleti vagy kereskedelmi érdekek tartják 
fenn.

A szekcióüléseken a fordítás és kétnyel
vűség problematikája több szemontból ve
tődik fel. Csak néhány példát kiragadva: az 
egy- vagy kétnyelvű vizsgák létjogosultsá
gát Fonyódi Jenő, Frank Königs, Kiss 
György, Heltai Pál tárgyalja; a fordításelmé
let, műfordítás témakörében Molnár Judit, 
Antal Mária, Ferencz István írásai olvasha
tók; a szakfordítás módszertanáról Wolf
gang Herrlitz, Helmut Renner, Bakonyi Ist
ván munkái születtek; az egyes nyelvek sze
repének és szükségességének kérdését Ida- 
mis Chiazzaro, Reiman Judit mutatja be; és 
a kétnyelvűség szociolingvisztikai, nyelv
politikai aspektusait Radácsy László, Liza- 
nec Péter, Julio Zavaleta tollából ismerhet
jük meg.

Szabó László beszámolója is hasznára 
válhat a kötet bármely olvasójának: az ITK 
Webside-járól (http://www.itk.hu) nyelv
vizsgákkal kapcsolatos információkról, az 
ITK kiadványairól, minta-vizsgaanyagok
ról, vagy nyelvvizsga-eredményekről érte
sülhetünk.

A kötetet méltatva zárszóként kijelent
hető, hogy az ITK kiadványa valóban tanú
sítja: az elmúlt 30 év alatt Magyarországon 
új, önálló szakma, szakterület született, a 
profi szintmérés, a nyelvvizsgáztatás gya
korlatával és elméletével együtt. E folyamat 
alakítói remélik, hogy ez az önálló szakte
rület a jövőben megtalálja a helyét a tanár
képzésben is.

Simon Orsolya -Navracsics Judit
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