
Könyvszemle 83

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-
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dó szerepek esetében milyen stílusok hasz
nálandók (lezserség, közvetlenség, gúnyoló
dás, szemtelenség). Majd - megint csak iro
dalmi példán - helyzetelemzést végez a meg
felelő modor kiválasztásához. „A társalgási 
szövegszervező elemek a magyarban, német
ben és az oroszban” című rövid alfejezet vi
szont felvillantja a kommunikációs kompe
tencia összevető vizsgálatának lehetőségét. A 
párbeszéd nem verbális eszközeiről szólva 
fontos az a metodológiai megállapítása, mely 
szerint Jóllehet az idegen nyelvi ismeret
anyag határai megszabják a dialógus-szer
kesztés szövegépítő elemeinek ... kiválasztá
sát, de az adekvát nyelvi és nem nyelvi kom
munikáció az idegen nyelvek elsajátításának 
kezdő szakaszában is megvalósítható feladat, 
ha élünk ehhez a tudatos kommunikatív hely
zetelemzések előkészítő lehetőségével” (51).

A továbbiakban a beszédtónus, a mimi
ka és a gesztusnyelv elemzési lehetőségeit 
vizsgálja meg a szépirodalom segítségével, 
majd ezek jelölésének szövegértelmező sze
repét tárgyalja. A kommunikációval kap
csolatos nem verbális cselekvések közül 
azokat elemzi, melyek nemcsak tanulmá
nyozhatók, hanem taníthatók is. A kommu
nikatív jellegű kinémák érdekes és tanulsá
gos összevető elemzését végzi el a szerző 
orosz, német és magyar példákon.

A harmadik fejezetben (Szövegszerke
zeti vizsgálatok a különböző kommunikatív 
szándékkal indított dialógusokban; pp. 
81-138) a beszédpartnerek két-két megszó
lalását tartalmazó dialógusok taxonómiáját 
adja. Sajnos nem derül ki, hogy az anyag a 
szerző saját kutatásának eredménye, vagy 
pedig átvétel, s ha ez utóbbi, akkor milyen 
nyelvű példákon alapul. A dialógustípusok 
leírásához nem ad példákat, így aztán az 
olvasó nyelvi kreativitásán múlik, hogy ér
ti-e őket, egyetért-e velük. Zavarba ejtő ez 
után a részletes taxonómia után a szerző 
azon megállapítása, hogy „nincsenek kötött 
dialógusmodellek” (108). Talán szerencsé
sebb lett volna arra utalni ismét, hogy a 
dialógusok szituációfüggők: meghatározó

ik például a szereplők, a helyzet, a helyszín, 
s így a taxonómia mindig bővíthető.

A következő alfejezetben néhány példán 
keresztül szemlélteti, hogy a - mégiscsak 
meglévő? - dialógusmodellek hogyan hasz
nálhatók az idegennyelv-oktatásban.

A szerző fontos megállapítása, hogy a 
mondatok aktuális tagolása nem egyetemes 
jellegű, hanem nyelvfüggő, mert bár e kije
lentés magától értetődőnek tűnik, hangsú
lyozása az idegen nyelv oktatása során na
gyon fontos; ahogy a dialógusokban elhang
zó kérdések és válaszok, valamint az őket 
kísérő gesztusok elliptikus jellegéé is.

A könyv „Mindennapi kommunikáció” 
című záró részéből tudhatjuk meg, hogyan 
alakult ki a szerző azon nézőpontja, hogy a 
nyelvtanulás egyrészt a nyelvi anyag, más
részt a kommunikatív helyzetek pontos 
elemzéséből kell álljon, s hogy a szerző 
kutatásait - ebben az értelemben - két irány
ban folytatja: az anyanyelvi fejlesztést célzó 
szövegszerkesztés-tan, valamint az idegen 
nyelvi adaptáció területén. E rövid össze
foglaló németül is olvasható a kötetben.

Szót kell ejtenem azonban a könyv egy 
szembetűnő hibájáról is, a hivatkozásokról 
és a bibliográfiáról. Szembetűnően sok a 
pontatlanság, a nyilvánvaló hiba; ezért a bib
liográfia forrásként alig-alig használható.

Miként értékelhetjük a könyvet? Én a ma
gam részéről - Cs. Jónás Erzsébet gondolko
dásmódját követve - egy tanácsot (96) vagy 
figyelmeztető közlést (98) tartalmazó dialó
gusként tartom számon: felhívja figyelmünket 
arra, hogy az idegen nyelvek oktatásában 
szükség van bizonyosfajta szemléletváltozás
ra. Ennek néhány aspektusát ki is dolgozza a 
szerző (szép példái ennek összehasonlító táb
lázatai). Most másokon (vagy rajta is) a sor, 
hogy a könyvben csak vázlatosan felvillantott 
elméleti megalapozást is elkészítsék ehhez, 
esetleg tankönyv jelleggel, mely bemutatja - 
pontosan - azokat az elméleteket, irányzato
kat, melyre már ez a könyv is támaszkodik.

Kárpáti Eszter
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A RIGÓ NYELVVIZSGAKÖNYVEK sorozatban megjelenő Tesztre készen című 
CD-ROM anyagát az Idegennyelvi Továbbképző Központ tanárai állították 
össze. Az 1000 autentikus tesztfeladatot alapul vevő interaktív és intelligens 
program képes a kérdéseket nyelvtani kategóriák szerint csoportosítani, érté
kelni és összesítő statisztikát készíteni. További nyelvtani gyakorlatokat és 
hallás utáni szövegértési feladatokat is kínál a CD-ROM - német és angol 
nyelven egyaránt!

A Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán a Rigó utcai Nyelvvizsgaközpont 20 
eredeti vizsgaszövegét tartalmazza. A feladatok, a rendelkezésre álló idő, a 
megoldási kulcs ugyanaz, mint a vizsgán. így a vizsgára készülők pontosan 
megismerhetik az elvárásokat, és maradéktalanul felkészülhetnek erre a fela
dattípusra is. A kiadvány német és angol nyelven kapható.

A Magyar Mozaik CD-ROM, amely Hegedűs Rita és Oszkó Beatrix ugyanezen a 
címen megjelenő nyelvkönyvsorozatának haladó kötete alapján készült, inter
aktívan feldolgozható szövegeket, fordítási és szövegértési lehetőséget, inte
raktív gyaakorlatokat, teszteket, szótárt, nyelvtani összefoglalót, valamint egy 
igen gazdag országismereti modult kínál Internetkapcsolatokkal a magyar 
nyelvet tanulóknak.

Ki ne szeretne minél kevesebb erőfeszítéssel, jókedvűen tanulni nyelvet?
Hol találhat az angol nyelvet tanuló szórakoztató nyelvtani gyakorlatokat, 
ötletes szókincsnövelő, beszédértést könnyítő és kiejtésjavító feladatokat? Az 
Akadémiai Kiadó zenés nyelvoktató anyagaiban!
A hANGOLka Szabados Mária televíziós angol nyelvleckesorozatához kapcso
lódó munkafüzet - megoldási kulccsal.
Rock Your English - azaz rockzenével erősítsd az angoltudásod! Segít ebben 
Suzanne Vega, Joan Osborne, Bob Geldof és zenésztársaik, valamint az önál
lóan feldolgozható feladatok és tanároknak szánt ötletek szerzői: Szabados 
Márta, Szirkó Zsánna, Geoff Gibson és Simon Gooch.
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