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- a kettős, konkrét és nyilvános szem
pontok szerinti értékelési mód korrektebbé 
teszi a teljesítménymérést;

- a nemzetek közötti kooperáció és a 
közös szakmai munka reális igény az okta
táspolitikai és a tantervi kutatásokban, de az 
eltérő kulturális meghatározottság és igé
nyek okán minden stratégiát az adott nemzet 
kulturális-társadalmi jellemzőit is figyelem
be vevő kritikai adaptációnak kell alávetni.

A vizsgálati eljárások és eredmények is
mertetése mellett helyet kapott a kötetben a 
modell elemeit (feladatszövegeket, értékelé
si útmutatókat és segédanyagokat) tartalma
zó melléklet is, ennek köszönhetően az 
egész munkafolyamat pontosan végigkövet
hető: a szemünk előtt játszódik le a modell 
születésének és megmérettetésének minden 
fázisa. Ebből a szempontból példaértékű ez 
a könyv. A szerző oktatáspolitikai állásfog
lalása végig rejtve maradt előttem, s végül 
sajnálattal kellett nyugtáznom azt a tényt, 
hogy a tananyag-tartalmak társadalmi érvé
nyességének kérdése megválaszolatlan ma
radt annak ellenére, hogy a problémafelve
zetés legsarkalatosabb pontja éppen ez a té
nyező volt.

Bertalan Regina
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„... ha az emberek általánosan egyetértené- 
nek a kifejezéseknek ugyanabban a módjá
ban, mint ahogyan egyetértenek ugyanab
ban a fogalomban, akkor megszabadul
nánk a nyelvek összezavarodásától és an

nak minden szerencsétlen következményé
től” - mondja John Wilkins filozófus egy 
1661-ben megjelent munkájában. (Vö. The 
Mathematical and Phylosophical Works of 
the Right, London.)

Már a XVII. században Descartes-ot és 
kortársait is foglalkoztatta egy leegyszerűsí
tett, mindenki által könnyen megtanulható 
univerzális nyelv megalkotásának és beve
zetésének gondolata. Az évszázadok folya
mán számos elgondolás született arra, hogy 
két eltérő nyelven beszélők kommunikálását 
hogyan lehetne segíteni. Voltak és vannak 
olyan elképzelések, amelyek egyes nyelvek 
prioritását szorgalmazzák, mások egy sem
leges segédnyelv használatát javasolják.

Az ebben a kötetben közreadott előadá
sok és hozzászólások - melyek részben an
golul, franciául vagy eszperantóul olvasha
tók - az 1996. július 20. és 30. között Prágában 
megrendezett Eszperantó Világkongresszus 
Nitobe Szimpóziumán hangzottak el. A 
szimpózium célja az volt, hogy megvizsgál
ja az eszperantó fontosságát a nemzetközi 
életben olyan emberek szemszögéből, akik 
maguk is részt vesznek az eszperantó moz
galomban, illetve a mozgalmon kívül állnak.

Az előadások négy téma köré csoporto
sulnak. Az első fejezet az eszperantó mozga
lom kiemelkedő egyéniségének, Inazo Nito- 
bénak a Nemzetek Szövetségének helyettes 
főtitkárának emlékét idézi fel. Az előadók fel
elevenítik Nitobe küzdelmét a nyelvi demok
ráciáért és a világbékéért, majd teljes terjedel
mében olvasható beszámolója, amelyet a 
Nemzetek Szövetségének főtitkárához írt, 
mely egyben az eszperantó mozgalom egyik 
mérföldkövét is jelöli. Nitobe beszámolója 
elején az 1921-ben megrendezett 13. Eszpe
rantó Világkongresszust értékeli, majd terje
delmes áttekintést kapunk az eszperantó moz
galom történetéről, az ez idő alatt létrejött 
szervezetekről, azok munkájáról, valamint az 
egyre gyarapodó eszperantó irodalomról. A 
beszámoló utolsó részében nyelvi kérdéseket 
vizsgál. A Nemzetek Szövetségében szüksé
gesnek tartja egy segédnyelv használatát, ami
nek szerepét a semleges eszperantó tölthetné
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be. Nitobe gondolatait az eszperantisták a 
mai napig aktuálisnak tartják.

A második fejezet a Nyelvpolitika és 
nyelvi gyakorlat címet viseli. Az itt közzétett 
előadások rámutatnak arra, hogy egyetlen 
nemzetközi szervezetben sem sikerül teljes 
mértékben tiszteletben tartani a nyelvi jogo
kat, ami sok esetben az adott szervezetek 
szűkre szabott költségvetésével magyaráz
ható. Az eszperantó megoldást jelenthetne 
mint az egyetemes nyelvi egyenlőség eszkö
ze. A nyelvi egyenlőség pedig fontos felté
tele annak, hogy az emberek közelebb kerül
jenek egymáshoz. Az előadók rámutatnak 
arra, hogy a jelenlegi nyelvpolitika sok eset
ben nemzeti érdekeket szolgál. Ha új pers
pektívák nyílnának meg, beleértve az eszpe
rantó mozgalmat, akkor olyan nyelvpolitika 
valósulna meg, amely a valódi demokrácia 
és tolerancia felé mutat, és tiszteletben tartja 
a nyelvi jogokat.

A nyelvi sokszínűség és nyelvi demokrá
cia a címe a következő fejezetnek. Az elő
adások hangsúlyozzák, hogy a nemzetközi 
kommunikációban az eszperantó nem fe
nyegetné egyetlen kultúra vagy nyelv létét 
sem. Előnyeiként említik semlegességét, de
mokratikus voltát, valamint azt a tényt, hogy 
könnyű megtanulni, és ismerete segíti más 
nyelvek elsajátítását. Használata csökkente
né a tolmácsolási és fordítási költségeket. A 
nyelvi sokszínűség megőrzésében is fontos 
szerepet játszhatna, hiszen egy híd szerepét 
fölthetné be, így a kis nyelvek sem szorulná
nak háttérbe. A nyelvprobléma mindig a 
gyengébb és kisebb nyelvcsoportok eseté
ben létezik. Ha az eszperantó létjogosultsá
got akar magának kivívni, akkor nem az 
Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát vagy 
Franciaországot kell meggyőznie, hanem a 
kis nyelveket kell a maga oldalára állítani.

A negyedik fejezetben A nyelvek az ok
tatásban címmel találjuk azokat az előadá
sokat, amelyek a nyelvoktatás kérdéseit 
vizsgálják. Beszámolót találhatunk az 
UNESCO nyelvprogramjáról, valamint az 
eszperantó Japánban elért sikereiről. Az elő
adások rámutatnak arra, hogy egy nyelv,

amely kulturális, politikai és egyéb termé
szetű információk hordozója, „az értelem 
gyarmatosítását” is szolgálhatja. Az angol 
nyelv egyeduralma például a világ kultúrá
jának homogenizálásához vezethet. Felvető
dik a kérdés, hogy a Coca-Cola vagy a 
McDonald’s eszméit fogadjuk-e el, vagy pe
dig a nyelvi demokráciát, amelyet az eszpe
rantó kínál.

A könyvet kerekasztal-beszélgetés és 
konklúzió zárja.

Cz. Farkas Mária
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Bár némely gyakorló tolmács és fordító vi
tatja a fordítástudomány szerepét a szakma 
elsajátításában és gyakorlásában, a fordítók 
és tolmácsok képzésében a hallgatók nem
csak gyakorlati, hanem egyidejűleg elméleti 
felkészítésben is részesülnek. Radegundis 
Stolze könyve - mint ahogy címe is jelzi - 
bevezetés a fordításelmélet összetett rend
szerébe. A fordítástudomány interdiszcipli
náris volta, sokoldalú összefüggése a kap
csolódó tudományágakkal, valamint az 
egyes iskolák elszigeteltsége különböző el
méletekhez és terminológiához vezetett. Ek
latáns példa a fogalmi sokszínűségre a tudo
mány megnevezésére szolgáló két szinoni
ma: fordításelmélet és fordítástudomány. A 
mű alapfogalmakkal és fontosabb - nem
csak német, hanem egyéb európai és ameri
kai - fordításelméleti irányzatokkal és isko
lákkal ismerteti meg az olvasót, így a fordí
tástan hallgatói számára az alapművek sorá
ba tartozik. Gyakorló fordítók és tolmácsok, 
akik tudni szeretnék, mit jelent a fordításel
mélet, szintén választ találnak kérdésükre 
ebben a könyvben.

A tizenkét fejezet, melyek megértését és 
rögzítését a fejezetek végén található 
absztraktok jól segítik, négy átfogó téma


