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formai egybeeséseket, de méginkább a kü
lönbségeket. Az olvasót mindenekelőtt az 
lepi meg, hogy mekkora különbség le- 
het/van érettségi vizsga és érettségi vizsga 
között. Ez a tény mindenképpen elgondol
kodtató, ugyanis az azonos érdemjegyben 
kifejezésre jutó különböző tudás félrevezeti 
a felhasználót. Az érettségi reformja remél
hetőleg ezt a visszás helyzetet is képes lesz 
kiküszöbölni. Erre minden esély megvan, 
hiszen az már az előmunkálatok során is 
nyilvánvalóvá vált, hogy a német érettségi 
vizsgáról alkotott korábbi felfogás alapvető
en megváltozott: új a kialakítandó nyelvtu
dás szerkezete, változik a nyelvelsajátítás 
folyamata, az eredménynek mindenképpen 
jól hasznosítható tudást kell tükröznie.

A validitás és objektivitás, mint a formá
lis tesztfeladatokkal szemben támasztott két 
legalapvetőbb követelmény vizsgálatát vég
zi el Einhorn az 1997-ben az ELTE német 
szakára felvételizettek ún. közös érettségi
felvételi írásbeli dolgozatán. Következteté
sei mind a tesztkészítők, mind a felvételi 
vizsga követelményeit megfogalmazók szá
mára fontos és megszívlelendő információt 
tartalmaznak. Az adott tesztről ugyanis meg
állapítja, hogy „...nem teljesen tisztázottak 
... belső arányai” és „... nincsenek tisztázva 
a mérési célok ...” (p. 151).

Külön fejezetben elemzi Einhorn Ágnes 
és Dávid Ágnes a fent említett teszt fordítási 
feladatait (3. fej.). Céljuk annak tisztázása, 
hogy mit és hogyan mér a fordítási feladat. 
Különösen a német nyelvet tanító tanárok 
körében oszlik meg a vélemény a fordítás 
szükségességéről. Az ellenzők szerint nem 
alkalmas a fordítás a négy alapkészség szint
jének kiegyensúlyozott mérésére, a támoga
tók ennek épp az ellenkezőjét állítják. Tény, 
hogy ez a tipusú feladat, bár az egész dolgo
zathoz viszonyítva változó súllyal, de mind
ig is elmaradhatatlan eleme volt a felvételi 
dolgozatoknak. Gyakorló, érettségire felké
szítő tanárok hasznosan forgathatják a két
irányú fordítás alapján készült hibaelemzést. 
All, illetve 17 leggyakrabban hibás szö
vegrész feldolgozása, a hibák nyelvi és javí

tói szempontból történő vizsgálata különö
sen érdekes fejezetei a tanulmánynak. Való
színűleg további kutatásokra és mérésekre 
lesz még szükség ahhoz, hogy megállapítha
tó legyen, milyen szerepet kapjon a fordítás 
a készülő közös érettségi-felvételi dolgozat
ban.

A III. fejezetben bemutatott külföldi 
érettségi vizsgamodellek sokféleségükkel 
azt bizonyítják, hogy nincs egy minden 
szempontból minden elképzelést kielégítő 
modell. Az érettségi vizsga egy adott ország 
iskolarendszerének szerkezetét, a tanterv
ben megfogalmazott követelmény rendszert, 
a tanítás során alkalmazott módszereket tük
rözi vissza. A hazai közoktatásnak meg kell 
küzdenie ezzel a nem kis feladattal.

A szerzők külön-külön bő irodalomjegy
zéket kínálnak tanulmányaik végén, ami le
hetővé teszi, hogy ki-ki érdeklődésének 
megfelelően tovább mélyítse ismereteit.

Zetényi-Csukás Agnes

Мария Йоббадь-Жирош
Витайце у нас! 15 лекциї 
бачванско-сримског’о руского 
язика
Zsírosné Jobbágy Mária
Ismerjenek meg minket!
15 bács-szerémi ruszin 
nyelvlecke
Nyíregyháza, 1998, 353 p.

Zsírosné Jobbágy Mária a Miskolci Egye
tem oktatója figyelemre méltó bács-szerémi 
ruszin nyelvtant állított össze. Jelen ismerte
tésünk tárgyát a Magyarországon kiadott el
ső ruszin nyelvkönyv képezi, mely a Nyír
egyházi Bessenyei György Tanárképző Fő
iskola gondozásában Udvari István kezde
ményezésére és aktív közreműködésévelje
lent meg.

Az utóbbi időben örvendetesen megsza
porodott a ruszin nyelvű kiadványok száma.
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Talán nincs is olyan szlavisztikai konferen
cia, amelyen ne hangoznának el a ruszin 
nyelvvel, e kis nép kultúrájával kapcsolatos 
előadások (Udvari István tanulmányaiban, 
számos aspektusban vizsgálta a bács- 
szerémi ruszinok nyelvét).

A 20-25 ezres lélekszámú ruszinok sajá
tos helyet foglalnak el a szláv népek és nyel
vek között. Egyes kutatók (P. Csucska, J. 
Dzendzelivszkij) ukránoknak, míg mások 
(Király Péter, Štefan Švagrovský) szlová
koknak tartják őket, nyelvüket szlovák, illet
ve ukrán dialektusnak.

A bácskai ruszin nyelv viszonylag ké
sőn, századunk első éveiben vált irodalmivá. 
Napjainkban, а XXI. század küszöbén ez a 
nyelv reneszánszát éli. Ennek bizonyítéka a 
most bemutatásra kerülő bács-szerémi ru
szin nyelvkönyv.

A szerző bevezetőjéből megtudhatjuk, 
hogy a nyelvtan elsősorban a Nyíregyházi 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola uk
rán szakos hallgatói részére készült, akik az 
orosz és ukrán nyelvtudás birtokában har
madik szláv nyelvként ismerhetik meg ezt a 
legkisebb, sorban a tizenharmadik szláv iro
dalmi nyelvet.

Felépítésében a nyelvtan nem tér el a 
hagyományos nyelvtanoktól. Amint az már 
az alcímből is kitűnik 15 leckéből, témából 
áll. A leckéket az élő nyelv anyagából össze
állított szövegek nyitják, pl. Magamról és 
családomról, A mi házunk, Egészség beteg
ség stb. így talán a legközvetlenebbül szol
gálják a nyelvhasználat gyakorlatában je
lentkező problémák megoldását. A szövege
ket ruszin-magyar szótár követi, melyek a 
mindenkori téma alapvető szókincsét tartal
mazzák.

A „Kifejezések és frazeologizmusok” (a 
téma II. része) elsajátításával a nyelvtanuló 
tudását valóságos párbeszédben is képes al
kalmazni, alkalmassá válik a kérdések meg
válaszolására, a szituációk felépítésére, fel
készíti a hallgatót a kommunikációban való 
részvételre. Tapasztalataim szerint a kifeje
zések elsajátításával a nyelvtanuló alkal
massá válik a nyelvtani formák beszédbeli 

(szövegbeli) használatára (mely elengedhe
tetlen része az aktív nyelvtudásnak).

Színesebbé, játékosabbá teszik a nyelv
tanulást a leckékhez tartozó különböző típu
sú feladatok, pl. „Válaszoljanak a kérdések
re!” „Fordítsák le ruszin nyelvre!” „Szituá
ciós szerepjátszás.” A szituációs szerepját
szás során a szerző létrehozta azokat a hely
zeteket, amelyek megoldásához a résztve
vőknek nemcsak megoldási tervekkel kell 
rendelkezniük, hanem azokat menet közben 
fejleményüknek megfelelően változtatniuk.

A témák utolsó oldalain találós kérdé
sek, anekdoták, versek (megzenésített ver
sek) sorakoznak. Nem véletlen, hisz az élő 
beszélt nyelv, a rímek, valamint a ritmus 
segítik a nyelv elsajátítását.

A nyelvtan a bács-szerémi ruszin nyelv 
elsajátítását szolgálja, ám Jobbágy Mária 
könyve többet nyújt a címben jelzett témá
nál, segítségével bepillantást nyerhetünk a 
jugoszláviai ruszinok egyházi-vallási és kul
turális életébe. A szerző külön oldalt szentel 
a görögkatolikus ünnepeknek, hisz а XV1IL- 
XIX. században a görög katolikus egyház 
volt az egyedüli intézmény, mely segítette a 
bács-szerémi ruszinok konszolidálását.

Információs telítettségűek a nyelvtan kö
vetkező részei: „Leggyakoribb ruszin női és 
férfi nevek”, ahol a hivatalos formák mellett 
megtalálhatjuk a kicsinyítő alakokat (Ге- 
ленка, Магдаленла, Марча) és vokati- 
vuszokat (Геленко! - ко!, Магча/о, - 
аленко!, Мар/йо, - чо!); „Leggyakoribb 
foglakozásneve” (агроном, адвокат, учи- 
тель/ка); „Rokoni kapcsolatok” (дїдо, 
стрико, андя).

Eredeti rendeltetése mellett a nyelvtan 
segítséget nyújthat a ruszin nyelv kutatásá
ban kezdő magyar szlavisták számára. Tük
röződnek benne a keleti szláv nyelv elemei, 
a nyugati szláv nyelv sajátságai és a délszláv, 
mindenekelőtt a szerb nyelv elemei pl. lexi
kai szerbizmusok (амбалажа, орман, тепих 
stb.); nyelvtani elemek, amelyek nyugati 
szláv hatásról tanúskodnak (овоц, мидло, 
патриц stb.); hungarizmusok (бачи, Ба
роні, овода, пайташ, погар, файта stb.).
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Végezetül két megjegyzés: a) hiányzik a 
nyelvtanból a leckékre lebontott grammati
kai anyag, s hiányoznak a gyakorlatok; b) a 
nyelvtan végén a bács-szerémi ruszinok tör
ténelméről, irodalmáról, magyar nyelven írt 
válogatott bibliográfiát célszerű lett volna 
kibővíteni más nyelveken írt munkákkal is.

A nyelvkönyv fontos eszköze a magyar
országi bács-szerémi ruszin nyelv és kultúra 
oktatásának. A szerző a Kárpát-medencei 
nyelvi értékek és interetnikus kapcsolatok 
árnyaltabb felmutatása, valamint Kelet-Kö- 
zép-Európa népei hitelesebb megismerésé
nek szándékával bocsátotta útjára a bács- 
szerémi ruszin nyelvkönyvet.

Medvigy Katalin

Jack London
The White Silence. Three
Stories
A fehér csend.
Három elbeszélés
Corvina, Budapest, 1998, 102 p.

Edgar Allan Poe
The Black Cat. Three Stories 
A fekete macska.
Három elbeszélés
Corvina , Budapest, 1999, 168 p.

A Corvina kiadó gondozásában megjelent 
két könyv neves írókat és igazi irodalmat 
kínál az angol nyelvet magas szinten elsajá
títani igyekvő, igényes tanulónak, olvasó
nak. Jack London és Edgar Allan Poe írásai 
fordításban olvasva is nagyszerű élménnyel 
kecsegtetnek, hát még mekkora lehet az örö
münk, ha már az eredeti szövegekkel is pró
bálkozhatunk.

A kétnyelvű kiadványokban az idézett 
szerzők három-három elbeszélésével talál
kozhatunk, méghozzá mind az eredeti nyel
ven írott szöveggekkel, mind pedig azok 
neves és gyakorlott fordítók által készített

műfordításaival. Jack London három el
beszélését Határ Győző (Az élet törvénye; 
A fehér csend) és Szász Imre (Messze föl
dön), a Poe kötetét pedig Babits Mihály (A 
Fekete macska; A kút és az inga) és Pásztor 
Árpád (A Malstrom poklában} fordításaiban 
ismerhetik meg a magyar olvasók. Az elsőt 
Sárik Györgyi, a másikat Tokaji András látta 
el jegyzetekkel.

A kötetek - amint ez a Poe kötetet válo
gató Tokaji András előszavából is nyilván
valóvá válik - kettős céllal készültek: egy
részt a nyelvtanulást, a különböző nyelvi 
készségek fejlesztését kívánják segíteni, 
másrészt a fordítástechnikai jártasság elsajá
títását igyekeznek szolgálni. A következők
ben tehát ezt két, bizonyos szempontból 
összefüggő, ugyanakkor egymástól függet
len alapcélt szem előtt tartva szeretnénk a 
könyveket bemutatni és értékelni.

Mai nézeteink szerint a nyelvtanítás és 
nyelvtanulás célja az, hogy az idegen nyel
vet tanulók megismerjék a nyelv használatá
nak az adott nyelvközösségre jellemző sajá
tosságait, felfedezzék a szókincs és a mon
datszerkezet beszédszituációtól és szociális 
szituációtól függő változásait, másszóval 
képessé váljanak a nyelven kompetens mó
don kommunikálni. A nyelvtanítás és nyelv
tanulás mai állása szerint az élőnyelvhez 
közeli nyelvtudás és nyelvi készség elsajátí
tásának egyik nélkülözhetetlen kelléke az 
autentikus szöveg; egyrészt azért, mert - 
lévén hogy egy másik kultúra tagjai számára 
készült - valóban segít közel kerülni az illető 
nyelvi közösséghez, másrészt azért, mert bő
séges nyelvi anyagával szinte kimeríthetet
len tanulási és tanítási lehetőségeket kínál a 
nyelvvel foglalkozók számára. Az eredeti 
szövegek olvasása ugyanis nagyban segíthe
ti a szókincs bővítését és a már tanult szavak 
új szövegkörnyezetben történő ismétlését, 
valamint felhívhatja a tanulók figyelmét a 
jelentés kontextustól függő változásaira és a 
mondatszerkesztés, a koherens szöveg épí
tésének és az ehhez szükséges kohéziós esz
közök használatának az angol nyelvre jel
lemző sajátosságaira.


