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A dokumentumok új tantárgyi progra
mok kidolgozására és szerkezeti minőség
váltásra adtak és adnak lehetőséget az isko
láknak. Azóta rájuk van bízva annak megíté
lése, hogy a körülményeikhez képest a köz
ponti tantervek és az „alulról” indult inno
vatív és elfogadott programok milyen minő
ségű adaptációját vállalják fel.

Újító tendenciát mutató törekvése a lap
nak az 1997-től induló „Tankönyvek bemu
tatása és bemutatkozása”. A szerzők révén 
kapunk ajánlást és metodikai segítséget 
újonnan megjelent tankönyveikről, prog
ramjaikról (1997/1). De nem ritkán szaklek
torok nyilatkoznak a praxist szolgáló tan
könyvekről, tanítási segédletekről (1998/1)

Az újabb évfolyamokban egyre inkább 
helyet kapnak a tantárgyi programok tanme
netjavaslatai is (1996/4; 1997/5; 1998/2).

A Magyartanítás alcímében módszerta
ni folyóiratként feltüntetve jelöli ki helyét a 
szaklapok sorában. Kérdéses, hogy metodo
lógiai szempontból mennyit vállal(t) fel az 
anyanyelvi nevelés fejlesztése érdekében.

Átnéztem a folyóirat 1994-1998 kö
zötti számait az anyanyelvi nevelést bemu
tató, illetve értékelő írások után kutatva. 
Csak azokat a munkákat vettem figyelem
be, amelyeknek a tanítási-tanulási folya
matra vagy a tanítási lépéssorra vonatkozó 
didaktikai vagy metodológiai vonatkozása 
is volt.

Tanulni tanítást bemutató, elemző vagy 
értékelő szakcikkeket, óraleírásokat nem ta
láltam.

Szövegalkotást, fogalmazástanítást elem
ző, segítő írás is mindössze öt számban je
lent meg. Közülük az 1997/1-es szám Mel
léklete egészében fogalmazástanítást felvál
laló munkák gyűjteménye, amely közalapít
ványi támogatással és tipográfiailag is eltérő 
szedéssel került be a lapba.

Kifejezetten kommunikációtanítással 
foglalkozó írást sem találtam a folyóiratban.

Tudom, az elmúlt öt év megjelent írásai 
alapján nem lehet messzemenő következte
tésekre jutni. De a jelzések figyelemre mél
tók lehetnek.

Többet és egyszersmind kevesebbet vál
lal fel a Magyartanítás a szakmódszertani 
folyóiratokhoz képest.

Többet, mert felvállal irodalom- és mű
velődéstörténeti írásokat. Népszerűsítő for
mában megírt tudományos igényű szakcik
kek is helyet kapnak, elsősorban a modem 
nyelvtudomány köréből. De az irodalomtu
dományt reprezentáló írások és versinterpre
tációk is megtalálhatók a rovatokban.

Kevesebbet, mert hiányoznak a nyelvé
szeti szempontból a nyelvet az emberi kom
munikáció eszközeként bemutató és a taní
tását elősegítő didaktikai és metodológiai 
szempontokat is beemelő szakcikkek, órale
írások.

Csak a hiányosságok pótlásával együtt 
járulhatna hozzá a folyóirat a napi praxist 
gyakorló szaktanárok mindennapi munkájá
hoz és elméleti felkészültségéhez.

Sárái Edit

David Graddol
The Future of English?
British Council, London, 1997, 64 p.

A XX. század végéhez közeledve laikusok, 
pedagógusok, politikusok és nyelvészek 
egyaránt szembesülhetnek az angol mint vi
lágnyelv szerepének és használatának válto
zásával, annak ellenére, hogy számtalan s 
gyakran emlegetett érv szerint a világnyelv 
ellenáll a változásnak és érintetlen marad. 
Az utóbbi időben tudományos értekezések 
egész sora igyekszik magyarázatot találni és 
bizonyítékkal szolgálni ezen két egymásnak 
ellentmondó nézet valamelyikére, eddig 
hasztalan. David Graddol könyvében külön
böző kutatások eredményeit gyűjti össze és 
a jövőkutatásban használt prognosztizáló 
technikák alkalmazásával igyekszik választ 
keresni azokra a kérdésekre, melyek az an
gol nyelv jövőjével kapcsolatban manapság 
felmerültek. Mivel a mű, a jövőkép elemzé
sén kívül a British Council és egyéb szerve-



Könyvszemle 69

zetek munkájának útmutatójaként is szolgál, 
a nyelvi jogok és tervezés kérdéskörét, ezen 
keresztül az angol nyelv tanításának és tanu
lásának tartalmát és mikéntjét is érinti.

„Az angol nyelvet és világszerte meglé
vő népszerűségét nem fenyegeti közvetlen 
veszély . . . vakmerőség lenne azonban azt 
feltételezni, hogy a világ gazdasági, demo
gráfiai és politikai arculatának változásával 
a jelenleg betöltött világnyelvi pozícióját 
nem érik majd kihívások a világ egyes régi
óiban, illetve főbb használati területein” (2), 
írja a szerző könyve bevezetőjében. Vélemé
nye szerint e folyamatban döntő szerepet 
játszik majd az angolt mint második nyelvet 
beszélők számának növekedése, egy standard 
lingua franca iránti igény, valamint a glo- 
balizációs folyamatok eredményeként kiala
kuló új kulturális és kommunikációs rend
szer s az azt kísérő, megváltozott társadalmi 
értékrend megjelenése. Az így felvázolt jö
vőkép bonyolult és többszörösen összetett, 
ahol „a nyelv használhatósági köre és sok
színűsége fokozódik, mégis ezzel egyidőben 
globális szerepe relatív csökkenést mutat 
majd” (3).

A mű öt fejezetre tagolódik. Az első fe
jezet történetiségében vizsgálja az angol 
nyelv fejlődését, és feltárja, miként válhatott 
ilyen széleskörben alkalmazott kommuniká
ciós rendszerré. A nyelv jelenének tárgyalá
sakor a szerző az egyes globális demográfiai 
és gazdasági irányzatokat és azok implikáci
óit elemzi. Tárgyalja a nyelv, a terület és a 
kulturális identitás összefüggéseit alakító 
globalizációs tényezők, mint például a mű
holdas kommunikáció és az internet szere
pét. Véleménye szerint ezáltal azokban az 
országokban, melyekben az angolt mint má
sodik nyelvet beszélők száma nő, ott az an
gol átveheti az érintett anyanyelveknek tár
sadalmi identitás és kapcsolatok kialakításá
ban, fenntartásában játszott szerepét.

Az „angol nyelv dicsőséges pályafu
tásáénak felvázolása mellett Graddol nem 
kerüli ki a kis helyi nyelvek kihalásának 
következtében felmerülő azon kérdéseket, 
melyek az angol szerepére és felelősségére

vonatkoznak. A szerző inkább magyarázó, 
mint kritikus hangon tárgyalja a világnyelv 
ismeretének diszkriminatív felhasználását a 
foglalkoztatásban, a tudományos tevékeny
ségben s az élet egyéb területein. Vallja, 
hogy az angol nyelv ismeretének birtoklása, 
illetve „nem birtoklása” megváltoztatja a 
társadalmi és etnikai erőviszonyok hagyo
mányos rendszerét, ráadásul e folyamatot 
erősítheti az internet is, amely eredeti funk
ciójától eltérően, éppen a globális informá
cióáramlásból rekeszt ki országokat, főként 
a harmadik világ államait.

A következő fejezet esettanulmányokra 
támaszkodva kísérletet tesz a globális folya
matok helyi kontextusba helyezésére. A 
szerző itt kijelenti, hogy az angol mint ide
gen nyelv népszerűsége a jövőben megvál
tozhat, elsősorban a nem európai, regionális 
nyelvek jelentőségének növekedése miatt. A 
műholdas kommunikáció jelszava is a loka
lizáció, hiszen az amerikai kultúra dominan
ciája mára nagyban csökkent, a helyi nyel
vek használata egyre több nézőt vonz, vagyis 
úgy tűnik, hogy a média nyelvileg pluráli- 
sabb lesz, mint bármikor ezelőtt.

Az utolsó fejezetben a korábban tárgyalt 
trendek és jelenségek figyelembevételével 
Graddol megállapítja: az angol nyelvokta
tásban és nyelvkönyv-kiadásban jelenleg 
uralkodó brit változat várhatóan elveszíti ve
zető pozícióját. A világ fő kereskedelmi egy
ségei valószínűleg a regionális kommuniká
ciós rendszereket használják majd, mint pél
dául az arabot, a malájt, a kínait, az oroszt 
vagy a spanyolt. A nyelvek megváltozott 
státusa új nyelvi hierarchiát alakít majd ki, 
ahol a felső szinten több nyelv foglal majd 
helyet, biztosítva ezzel a nagyobb változa
tosságot, míg a világ több ezer kisebb nyel
vének kihalásával az alsóbb szinteken a sok
színűség erősen csökkenni fog.

Mivel a mű eredeti céljai között szerepel 
a British Council tevékenységének irányítá
sa, így a záró rész azokkal a lehetséges in
tézkedésekkel foglalkozik, amelyek az an
gol nyelv jövőjének alakítására lehetnek ha
tással. Jóllehet a helyzet igen összetett, és a
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nyelv már túllépett azon a határon, hogy tár
sadalmilag befolyásolható lenne, a szerző sze
rint „gondos stratégiai tervezés, jövőbelátó 
irányítás, körültekintő felkészülés és az össze
hangolt cselekvés ... valóban megszilárdíthat
ná a brit változat pozícióját a XXI. században” 
(62). A szerző hangsúlyozza továbbá, hogy az 
angol nyelvoktatás erkölcsi alapjainak meg
erősítésére is feltétlen szükség lenne. A fő 
probléma, véleménye szerint, a tananyagok és 
az oktatási szolgáltatások exportja. „A jövő
ben érzékenyebb hozzáállásra lesz szükség, és 
arra a felismerésre, hogy az angol nyelv nem 
univerzális gyógyír a társadalmi, gazdasági és 
politikai bajokra, ezért a tananyagokat, mód
szereket s az oktatáspolitikát a helyi viszo
nyokhoz kell igazítani” (63).

A szerző által felvázolt jövőkép ismere
tében az olvasó nagy valószínűséggel azzal 
a benyomással csukja be majd a könyvet, 
hogy a jövő évtizedei a változások időszaka 
lesz: nyelvek tűnnek el, más nyelvek meg
változnak és megint mások születnek. Nem 
lesz szinte olyan nyelv, mely változatlan ma
radna, beleértve napjaink legnagyobbikát, 
az angolt. A kérdésre, miszerint a könyvben 
megjósolt folyamatok valóban bekövetkez
nek-e és úgy, ahogy azt Graddol feltételezi, 
csak a jövőben kapunk majd választ. Egy 
valami azonban vitathatatlan: a döntéshoza
talban, a nyelvtervezésben résztvevő min
den személynek és szervezetnek felkészül
ten, szakértő fogékonysággal kell reagálnia 
az eljövendő változásokra.

Sebestyén Rita

Berényi Pálné (szerk.)
Szaknyelv és kommunikáció 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskola. Budapest, 
1997,68 p.

A szaknyelv és kommunikáció című kötet 
nyolc tanulmányt tartalmaz, melyek minde
gyike a szaknyelvoktatás jelenlegi helyzeté

vel, aktuális kérdéseivel foglalkozik más
más szemszögből közelítve a témához. Az 
eredmény árnyalt, de egybehangzó leírás és 
vélemény a szaknyelvek oktatásáról: nagy 
kihívást jelent a feladat, melynek kezelésé
hez nem kevés energia, tudás, tapasztalat 
szükséges.

Sorrendben az első tanulmány Hidasi Ju
dité, aki a szaknyelvet az általános nyelvvel 
veti össze. A nyelvoktatás körülményei 
nagymértékben megváltoztak az elmúlt né
hány évben mind a bemeneti szinten - az 
oktatási idő, a források lecsökkentek, a fel
sőoktatásban résztvevő hallgatók száma 
megnövekedett, az oktatás tartalma és mód
szerei megváltoztak -, mind a kimeneti, va
gyis a vizsgakövetelmények, a munkaerőpi
ac elvárásai szintjén. Ennek következtében 
a nyelvtanárokból „szak(nyelvi) ismeretek 
oktatói” lesznek, és ennek többek között to
vább- és átképzési kihatásai vannak. A tanár
nak nemcsak általános nyelvi ismeretekkel 
kell rendelkeznie, hanem egyre nagyobb 
mértékben szakmai ismeretekkel is, hogy 
helyt tudjon állni a megváltozott körülmé
nyek között. Ily módon a ránehezedő teher 
jelentősen megnövekedik.

A második tanulmány az „Interaktív fo
lyamatok a szaknyelvi kommunikációban” 
címet viseli, a szerző Kurtán Zsuzsa. A szak
nyelv mibenlétét határozza meg először, 
mellyel kapcsolatban számos elképzelés lé
tezik a szakirodalomban. Legcélszerűbbnek 
látszik a nyelv alkalmazási szférája szerinti 
megkülönböztetés, illetve a valamilyen 
„speciális szakmai kommunikációs cél meg
valósítása érdekében” történő felhasználás. 
A hymesi kommunikációs modell elemei
nek a vizsgálata visz közelebb a szaknyelv 
leírásához. Kiemelendők az interakciós fo
lyamatok, melyek lejátszódhatnak a receptív 
készségek szintjén olvasó és írott szöveg 
között, a beszéd és az üzenet fogadója kö
zött, a produktív készségek szintjén pedig a 
résztvevő személyek között. Mindegyik in
terakció más-más követelményeket állít a 
befogadóval szemben, számbavételük, spe
cifikumaik egy-egy szakterületre lebontott


