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köteteinek bibliográfiai adatait tartalmaz
za), valamint a magyar fordítástudományi 
és fordítástechnikai szakirodalom áttekinté
se; mindkettő megnyitja az utat a téma iránt 
érdeklődő olvasók előtt.

A könnyen érthető, világos logikai el
rendezésű, nagy szakmai igényességgel ké
szült könyv pótolhatatlan segítséget nyújt a 
fordítás iránt érdeklődő hallgatóknak, kuta
tóknak és oktatóknak. Különösen azok szá
mára ajánlott a borítón egyetemi jegyzet
ként feltüntetett mű, akik most indítanak 
intézményükben fordítóképzést és/vagy tol
mácsképzést, mivel minden lényeges infor
mációt egy helyen találhatnak ebben a 
könyvben.

Márta Anette

Horváth Zsuzsanna
Anyanyelvi tudástérkép 
Országos Közoktatási Intézet, 
Budapest, 1998, 334 p.

Vajon „hasznos” tudás-e a középiskolában 
megszerzett tudás? Segít-e a társadalmi élet
ben való eligazodásban, a munkavállalás
ban, a továbbtanulásban? Vannak-e fölösle
ges, az érettségi után könnyen feledhető ele
mei? A magyar iskolarendszer maradéktala
nul ellátja-e a társadalmi életben való rész
vételre felkészítő feladatát? Ezekre a kérdé
sekre keresi a választ könyvében Horváth 
Zsuzsanna, az Országos Közoktatási Intézet 
munkatársa.

Az intézményes oktatás-nevelés az in
formációörökítés és a kultúraközvetítés fel
adatát látja el. Mint „tudás-kánont legitimá
ló szervezet” egyfajta minőségellenőrző 
szűrőként működik. A magyar oktatáspoli
tika hagyományai szerint a szükséges és a 
szükségtelen tudástartalmak elkülönítése 
még napjainkban is a tudományosság és a 
pedagógia szempontjai szerint történik. Az 
iskolai oktatás társadalmi relevanciájának 
megnövelése érdekében ezeket a szempon
tokat ki kell egészítenünk a „diákok valós

szükségletei” kielégítésének további szem
pontjával. S miután e szükségleteket az ál
landó időbeli és térbeli társadalmi-politikai 
mozgások motiválják, az oktatás csak a vál
tozásokra reflektáló folytonos önmegújulás 
által töltheti be funkcióját. A nyelv egyrészt 
a kulturális folytonosság egyik hordozója, a 
művelődés lényegi összetevője, s e szerepé
ben az állandósult értékek hordozója, örökí- 
tője, másrészt a mindenkori tapasztalatok 
értelmezésének referenciakerete, s mint 
ilyen, az értékbeli változásokra, súlypont
eltolódásokra legérzékenyebben reagáló te
rület. A legtöbb európai állam anyanyelvi
irodalmi oktatásbeli szándékai kettősek: a 
cél egyrészt az individuális kiművelés, más
részt az aktuális társas-társadalmi színtere
ken való adekvát megnyilvánulási képesség 
fejlesztése.

Az irodalmi és az anyanyelvi képzés 
mibenlétének, funkciójának korábbi legiti
máló elvei a hatvanas-hetvenes években vi
tás kérdéssé váltak. A képzési rendszerek, 
koncepciók két nagy vonulata alakult ki. A 
„hagyományelvű” (elsősorban kulturális) 
paradigma képviselői a humán kultúra ön
értékét, az elméletnek a gyakorlattal szem
beni elsőbbségét hangsúlyozzák, céljuk ér
tékek őrzése és közvetítése. A „pragmatiz
muselvű” (elsősorban civilizatorikus) para
digmát preferálók célja a gyakorlat elsőbb
ségének megszilárdítása, a nyelvi kompe
tencia fejlesztése, a tudás hasznosíthatósá
gának, piacképességének erősítése.

A gondolatébresztő (és érzelemkeltő!) 
elméleti bevezetés és a leírt jelenségek kul
turális és történeti problémahátterének is
mertetése után az Országos Közoktatási In
tézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont
jának gondozásában megjelent kötetet ol
vasva egy érdekes tanulságokkal szolgáló 
felméréssorozatnak lehetünk a tanúi. A vizs
gálatok egy holland-magyar projekt kereté
ben: a CITO (az Amhemben működő hol
land tantervi és vizsgaközpont), az Amster
dam! Egyetem Oktatásszociológiai Tanszé
ke és a sorozatgondozó együttműködésében 
történtek.
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A kutatási koncepció első lépése a ma
gyar és a holland, fiatal, 19-29 éves felnőtt 
érettségizettek, felsőoktatásbeli tanárok és 
gazdasági vezetők kommunikációs tevé
kenységeinek gyakorisága, ismerete és fon
tossága közötti összefüggések és feszültsé
gek feltárása volt. A feltett kérdések a be
szédértés, az olvasás, a beszéd és az írás 
élethelyzeteire vonatkoztak. A vizsgálati 
eredmények alapján feltárultak a nyelvhasz
nálati tudás és nem tudás összetevői: mind
három holland, illetve magyar csoport szá
mára a legjelentősebb problémát a nyilvá
nos szereplés jelenti, akár írásbeli, akár szó
beli megnyilatkozásról van szó. A kultúra
közi összehasonlításból kiderült, hogy a 
holland nyelvhasználati tudás „piacképe
sebb”, társadalmi érvényessége erősebb, 
szemben a magyaréval, amely helyenként 
annyira bizonytalan, hogy a közéleti infor
mációkhoz való hozzáférést és a társadalmi 
konszenzusok létrejöttét is veszélyezteti. Az 
eredmények figyelembevételével tananyag
elemzési kritériumok, tantervi és vizsgatar
talmakra vonatkozó prioritások állíthatók 
össze.

A második kutatási szakaszban a kuta
tók az anyanyelvi érettségi vizsgatartalmak 
és értékelési eljárások vizsgálatait és kultú
raközi összehasonlítását végezték el. A 
civilizatorikus és a kultúraközpontú anya
nyelvi érettségi változatok Európa-szerte 
kevert formában élnek, a különbségeket a 
kettő közötti súlypont-eltolódások eredmé
nyezik. A magyar szépirodalmi alapú tan
anyag-rendszer elsajátíttatását „irodalmi 
tárgyú értekezés vagy műközpontú elem
zés” típusú érettségi vizsga követi. A vizs
garendszer homogén, a továbbtanulási igé
nyekre nem reflektál. A vizsga értékelésé
nek célja a vizsgázó általános műveltségi 
szintjének holisztikus megítélése. Az érté
kelés módját általános központi minőségi 
elvek határozzák meg néhány tartalmi és 
általános szövegszerkesztési kritérium alap
ján. Az eredmények összehasonlíthatóságá
nak gyenge alapjául a központilag meghatá
rozott feladat szolgál. A holland anyanyelvi

oktatás tananyaga nem irodalmi alapú, a 
vizsga ebből következően „nem irodalmi 
tárgyú szöveg értése és alkotása”, valós élet
helyzetek reflexiója. A vizsgák a diák irá
nyultságától függően alternatívák. Az érté
kelés központi kulcs: részletes analitikus ér
tékelési-pontozási útmutató alapján törté
nik. Az eredmények nagymértékben össze
mérhetők. Az összehasonlításból kiderül, 
hogy a magyar írásbeli anyanyelvi érettségi 
vizsga a kultúraközpontú, a holland pedig a 
civilizatorikus jellegű.

Az igényfelmérés nyomán kirajzolódó 
nyelvhasználati tudástérkép és hiánytérkép 
alapján, illetve a vizsgatartalmak összeveté
sének tapasztalatai és tanulságai alapján 
született meg az írásbeli anyanyelvi érettsé
gi vizsga kísérleti modellje. A modell ele
mei: vizsgafeladatok, javítási útmutatók, a 
javító tanárok eligazító segédanyaga.

Az első vizsgafeladat nem irodalmi tár
gyú érvelő szövegek elemző és kritikai ér
telmezése, a második feladat érvelő szöveg 
alkotása megadott témában és kritériumok 
alapján. A diákok munkái kettős megméret
tetésben részesültek: a dolgozatokat első
ként saját tanárok, majd korábbi teljesítmé
nyeket nem ismerő tanárok értékelték, még
pedig előre meghatározott, azonos szem
pontok és értékelési útmutató alapján. A 
modell kipróbálásának legszembetűnőbb 
tanulságai a következők voltak:

- az anyanyelvi teljesítmény értékelé
sének nincs általános érvényű egységes 
kritériumrendszere, az alapelveket minden 
egyes szöveg feldolgozásakor adaptálni 
kell;

- a kettős, konkrét és nyilvános kritériu
mok szerinti értékelési mód korrektebbé te
szi a teljesítménymérést;

- a nemzetek közötti együttműködés és 
a közös szakmai munka reális igény az ok
tatáspolitikai és a tantervi kutatásokban, de 
az eltérő kulturális determináltság és igé
nyek miatt minden stratégiát az adott nem
zet kulturális-társadalmi jellemzőit is figye
lembe vevő kritikai adaptációnak kell alá
vetni.
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A vizsgálati eljárások és eredmények is
mertetése mellett helyet kapott a kötetben a 
modell elemeit (feladatszövegeket, értékelési 
útmutatókat és segédanyagokat) tartalmazó 
melléklet is, ennek köszönhetően az egész 
munkafolyamat pontosan végigkövethető: a 
szemünk előtt játszódik le a modell születésé
nek és megmérettetésének minden fázisa. Eb
ből a szempontból példaértékű ez a könyv. A 
szerző oktatáspolitikai állásfoglalása végig 
rejtve maradt előttem, s végül sajnálattal kel
lett nyugtáznom azt a tényt, hogy a tananyag- 
tartalmak társadalmi relevanciájának kérdése 
megválaszolatlan maradt annak ellenére, 
hogy a probléma-felvezetés legsarkalatosabb 
pontja éppen ez a tényező volt.

Bertalan Regina

Cs. Jónás Erzsébet
Mindennapi kommunikáció
Bessenyei György Könyvkiadó, 
Nyíregyháza, 1998, 151 p.

A könyv Cs. Jónás Erzsébet nyíregyházi 
főiskolai tanár Kommunikatív készségfej
lesztés az anyanyelvi és idegen nyelvi okta
tásban című munkájának javított, átdolgo
zott kiadása. Vállalt célja, hogy ráébresszen: 
„... a nyelvi kommunikáció alapismeretei 
(pl. az adekvát beszédkezdeményezés, a be
kapcsolódás, kilépés a beszélgetésből, az 
’odafigyelést’jelentő aktivizáló nyelvi ele
mek stb.) önmagukban tisztázandó lényeges 
ismeretek, amelyeket önálló tantárgy kere
tében lenne szükséges fokozatosan felépíte
ni” (6). A szerző munkáját figyelmébe ajánl
ja „a gyakorló tanároknak, tanárjelölteknek 
és valamennyi érdeklődőnek, aki szeretne 
ismerkedni a dialógus kommunikatív és 
szövegszerkezeti sajátosságaival” (6).

Az első fejezetben (Elméleti, módszer
tani kérdések; pp. 7-34) Cs. Jónás Erzsébet 
fogalmi tisztázásra vállalkozik. A szöveg 
meghatározása után kísérletet tesz a dialó
gus körülírására két lehetséges vizsgálati

irányt jelölve ki: a) a kommunikatív kompe
tencia felől a nyelvi megformálás, az adek
vát nyelvhasználat irányában; b) a szöveg
szerkesztés sajátosságaiból kiindulva a kom
munikatív funkció felé, megengedve az in
terdiszciplináris megközelítés lehetőségét is.

Ez utóbbinak felvázolását kezdi meg a 
továbbiakban. A dialógust mint bonyolult 
több aspektusú cselekvést tárgyalja: meg
említi a grice-i társalgási maximákat, a dia
lógus lokális szerveződését, a beszélővál
tást; szó esik a dialógusok globális szerke
zeti elemeiről - ennek során nagyon vázla
tosan érinti a beszédaktus-elméletet -, majd 
a dialógus szerkezeti felépítéséről.

A fejezet két óratervvel zárul, melyek 
célja a dialógusok elemzése és modellezése. 
Az óratervek egyszerűségükben nagy okta
tási tapasztalatról tanúskodnak. Hiányzik 
azonban annak tisztázása, hogy a szépiro
dalmi művek dialógusai nem dialógusok - 
kommunikációs értelemben -, hanem dialó
gusok leírásai, „jelei”, így értelmezésük 
alapvetően más, mint a mindennapi kom
munikációban elhangzó dialógusoké.

A második fejezet (A tudatos kommuni
katív viselkedés kialakítása; pp. 35-80) az 
általános iskola nyelvi, irodalmi és kommu
nikációs nevelési programjából kiindulva 
tartja fontosnak hangsúlyozni a kommuni
kációs helyzetek elemzésének, a nyelvi és 
nem nyelvi eszközök tudatosításának fon
tosságát, melyek nagyon jól alkalmazhatók 
az idegennyelv-oktatásban is. Két párbe
széd-szerkezeti kérdést vizsgál meg: a sze
repcserét és a „beszédépítő” választ. Mind
kettőre jellemzőnek tartja, hogy míg az 
anyanyelvben szinte automatikusan jól mű
ködnek, addig az esetek többségében eltérő 
struktúrát mutató, illetve követelő idegen 
nyelvekben nagy nehézséget okoznak. Pél
dáit az orosz és a német nyelvből veszi.

A továbbiakban az idegen nyelven törté
nő párbeszéd tanításához ad javaslatokat: 
milyen kommunikatív beszédhelyzeteket 
kell elemezni (kapcsolatfelvétel módja, vé
leménynyilvánítás, kérés, felszólítás stb.), 
milyen társadalmi szituációkhoz kapcsoló-


