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Az iskolai nyelvművelés tehát akkor le
het eredményes, ha a korszerű nyelvészeti 
ismeretekkel kiegészített, szociolingviszti
kai megalapozottságú anyanyelvi nevelés 
nem a szigorú normaközpontúságra és sza
bálykövetésre kötelezi a tanulókat, nem ül
dözi a nyelvjárásosságot vagy a normától 
eltérő nyelvhasználatot, hanem kompetens
sé teszi és felkészíti a diákokat arra, hogy 
képesek legyenek választani a beszédszitu
ációhoz illő, adekvát nyelvi kódokból. A 
második kötet gondolatébresztő előadásai 
többek között ehhez próbálnak segítséget 
nyújtani.

Steklács János és Szinger Veronika

J. Charles Alderson
Assessing Reading
Cambridge University Press: 
Cambridge, 2000, 398 pp.

Charles Alderson Assessing Reading című 
kötete abban a Cambridge Language Assess
ment sorozatban jelent meg, amelynek célja, 
hogy a nyelvtudás értékelése területén eddig 
elért elméleti és empirikus kutatási eredmé
nyek átfogó, kritikus vizsgálatával hasznos 
információt nyújtson, mindenekelőtt a nyel
vi méréssel foglalkozó gyakorlati szakem
berek számára. A sorozat szerkesztőinek, 
ezen kötet szerzőjének és Lyle Bachmannak, 
a kitűzött cél megvalósítása iránti eltökéltsé
gét jelzi többek között az a tény is, hogy 
2000-ben Alderson kötetén kívül két másik, 
az Assessing Reading-hez hasonlóan a nyelv
tudás egy-egy aspektusának értékelésével 
foglalkozó alkalmazott nyelvészeti írásmű is 
megjelent (John Read Assessing Vocabulary 
és Dan Douglas Assessing Languages for Spe
cific Purposes), majd röviddel azután, az 
érdeklődő olvasó nagy örömére, ez év júli
usában a sorozat tovább bővült egy újabb 
nyelvi készségnek, a hallás utáni megértés 
készségének az értékelését feldolgozó kö
tettel (Gary Buck Assessing Listening, 2001).

Az itt ismertetett kötet, amint azt a címe 
is jelzi, az olvasási készséget vizsgálja, en
nek a nyelvi készségnek a mérésével és ér
tékelésével kapcsolatos, olykor korántsem 
könnyen megválaszolható kérdésekben 
nyújt eligazodást a sorozat célkitűzésével 
összhangban, a téma iránt általában érdek
lődő olvasó számára éppúgy, mint azok szá
mára, akik olvasási tesztek összeállításában 
a mindennapi gyakorlat szintjén érintettek, 
legyen szó akár osztálytermi felhasználás, 
nyelvvizsga vagy alkalmazott nyelvészeti 
kutatás céljából készülő tesztekről. A könyv 
előszavában, a nyelvi mérés területén a szer
zőhöz hasonlóan a világ egyik vezető szak
tekintélyének számító Lyle Bachman nem 
ok nélkül jegyzi meg, hogy az ún. nyelvi 
készségek közül az írott szöveg értésének a 
készsége, vagyis az olvasási készség a leg
alaposabban kutatott, ugyanakkor a legrej
télyesebb készség is. A különböző tudo
mányterületeken dolgozó kutatók, beleértve 
nyelvészeket, pszichológusokat, oktatási 
szakembereket és második nyelv elsajátítá
sával foglalkozó kutatókat is, számtalan 
megközelítést alkalmaztak már az olvasás 
bonyolult folyamatának feltárására, aminek 
következtében a készség óriási szakirodal
mi háttérrel rendelkezik. Ennek ellenére úgy 
tűnik, a kutatási eredmények mindmáig 
nem adnak egyértelmű választ az eredmé
nyes és hatékony olvasás elsajátításának 
számos alapvető kérdésére.

Az Assessing Reading szerzője, Charles 
Alderson, széles körű tapasztalattal rendel
kezik mind az olvasási készség tanítása, 
mind annak mérése és értékelése területén, 
és maga is számos kutatást végzett mindkét 
területen. Kiemelkedő szaktudása és az 
évek során szerzett sokrétű tapasztalata teszi 
lehetővé számára, hogy az olvasáskutatás 
szakirodalmában fellelhető, esetenként elté
rő módon értelmezett fogalmak, szakkifeje
zések, elképzelések, kutatási eredmények 
közül hozzáértően szűrje ki, és egy kötet 
kereteinek lehetőségein belül eredménye
sen összegezze azokat, amelyek a készség 
értékelése szempontjából a legfontosabb-
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nak tekinthetők. E minden bizonnyal nem 
könnyű szerzői feladat sikeres megoldásá
nak eredménye ez a rendkívül sok hasznos 
információt nyújtó, a maga nemében kissé 
vaskosnak számító kötet, amelynek tartalma 
azonban a könyv szerkezetének, téma-meg
közelítésének és nem utolsó sorban a szerző 
által használt nyelvezet stílusának köszön
hetően az olvasó számára könnyen követhe
tő. Fontos jellemzője még a könyvnek, hogy 
a gyakorlati alkalmazást közvetlenül érintő 
kérdéseket a szerző mindenütt valós olvasá
si tesztekből vett példákkal illusztrálja.

A kötet kilenc fejezetre tagolódik. Az 
első két fejezet (The nature of reading ; Vari
ables that affect the nature of reading) átte
kintést nyújt, egyrészt a különböző olvasás
elméleti modellekről, az olvasás természe
tére vonatkozó eddigi elképzelésekről, más
részt az elméleti modelleket kiegészítő, azo
kat alátámasztó vagy cáfoló empirikus ku
tatásokról, vizsgálati megközelítésekről. Ez 
a két fejezet olyan alapvető kérdésekre ke
resi a választ, mint például: mit jelent az, 
hogy valaki tud olvasni, más szóval, mit 
értünk az olvasási készség fogalmán, mi
lyen alkotóelemekből áll ez a készség, való
jában mit csinálunk, amikor olvasunk, mi
lyen feladatok, tevékenységek, készségek 
jellemzik az olvasás folyamatát, mely té
nyezők befolyásolják magát az olvasási fo
lyamatot és annak végeredményét, végső 
soron az olvasás eredményességét - hogy 
csak néhányat említsünk a felvetett kérdé
sek közül. A következő fejezet (Research 
into the assessment of reading) a nyelvi 
tesztek fejlesztésével és értelmezésével 
kapcsolatos főbb kutatási eredményeket 
összegzi, elsősorban az olvasási készség ér
tékelését befolyásoló változókra koncent
rálva (pl. az olvasó kulturális ismerete és 
egyéb háttértudása; az olvasott szöveg 
hossza, témája, műfaji sajátosságainak és 
információs szerkezetének ismerete; a teszt
kérdések típusa, nyelvezete).

A negyedik fejezetben (The reader: de
fining the construct of reading ability) a 
szerző áttér a tesztkészítés gyakorlati kérdé

seinek vizsgálatára. Fő célja, hogy feltárja 
az olvasási elméletek, a valós életben törté
nő olvasás és a készség értékelése közötti 
kapcsolatot. Először a mérés/értékelés tar
talmát a gyakorlat szintjén meghatározó, ún. 
teszt-specifikációk és az olvasás elméleti 
konstruktuma közötti kapcsolatot vizsgálja. 
Valós példákkal (pl. a DIALANG projek
tum, a Cambridge First Certificate, és az 
IELTS dokumentumai) illusztrálja azokat a 
lehetséges módokat, ahogyan az olvasás 
konstruktuma(i) konkrét olvasási céloknak 
megfelelő feladatok és szövegek formájá
ban a teszt-specifikációban megjeleníthe- 
tő(k). Az ötödik fejezet azután (A frame
work for test design) Bachman és Palmer 
modellje alapján {Language Testing in 
Practice. Oxford, 1996) felvázol egy olyan 
tesztkészítési keretet, amelyen belül egy 
adott olvasási teszt feladatai, a mérés során 
alkalmazott eljárások, azok jellemzői össze
vethetők valós életben előforduló olvasási 
feladatokkal, illetve azok jellemzőivel. En
nek illusztrálására a hatodik fejezetben 
(Tests in the real world: test purposes) a 
szerző részletesen elemez négy olyan szitu
ációt, amelyekben az olvasási készség mé
résére különböző célból kerül sor. Az elem
zés során összehasonlítja a vizsgaszituáci
ókban alkalmazott olvasási feladatokat 
azokkal a valós olvasási feladatokkal, ame
lyekre vonatkozóan a tesztkészítők a vizs
gaszituációban alkalmazott feladatok ered
ményeiből következtetéseket vonnak le. 
Hangsúlyozza, hogy egy adott feladattípus 
kiválóan alkalmas lehet egy bizonyos érté
kelési célra, de kevésbé (vagy egyáltalán 
nem) egy másikra, amit a feladatírók a teszt
készítés során nem hagyhatnak figyelmen 
kívül. E fontos szempontnak Alderson nyo- 
matékot ad azzal is, hogy egy teljes fejezetet 
szán az olvasási készség hagyományos és 
újabb, a kommunikatív szemléletet jobban 
tükröző, alternatív mérési módszereinek 
vizsgálatára, a vonatkozó kutatások áttekin
tésére (Techniques for testing reading).

Az utolsó két fejezet az olvasási készség 
két olyan aspektusát vizsgálja, amelyek az
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értékelés szempontjából a mai napig talán a 
legnagyobb kihívást jelentik kutatók és más 
szakemberek számára. Az egyik a készség 
fejlődési szakaszainak, az olvasási teljesít
mény különböző szintjeinek meghatározása 
(The development of reading ability), míg a 
másik, az utóbbi évek számos kutatását mo
tiváló terület az olvasás során alkalmazott 
stratégiák és folyamatok kérdése, illetve a 
feltételezett olvasási stratégiák mérési/érté- 
kelési lehetőségei (The way forward: As
sessing the interaction between reader and 
text: processes and strategies). Alderson rá
mutat, hogy az olvasási készség feltárásá
ban való továbbfejlődés érdekében az érté
kelésének túl kell lépni a hagyományos el
járásokon, és hasonlóképpen a kutatás 
szempontjából is új módszerek alkalmazá
sára van szükség. A kötet az olvasáskutatás 
jövőbeni lehetséges irányainak felvázolásá
val zárul (pl. a számítógépes értékelés lehe
tőségei).

A fentiek tükrében az Assessing Rea
ding hasznos olvasnivalóként ajánlható a 
területtel ismerkedő, és az azt mélységében 
jól ismerő, tapasztalattal rendelkező kutató 
és gyakorlati szakember számára egyaránt.

Cseresznyés Mária

Jancsó-Pintér-Suba-Surányi-Szántó
Cultural Relations
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2001. 
324 p.

Ez az angol nyelvtanulók számára készült 
könyv a hátoldali tájékoztató vállalása sze
rint a „modem nyelvtanulás elengedhetetlen 
területére ad betekintést azáltal, hogy az 
angolszász történelmi, politikai, társadalmi, 
földrajzi és kulturális ismeretek elsajátításá
hoz nyújt segítséget” - s valóban, régi hi
ányt, ráadásul élvezetesen, pótol ezzel.

Noha nemrégiben nemcsak külföldi ki
adásban (The Oxford Guide to British and

American Culture, Oxford University Press 
1999), hanem magyar szerzőtől is megjelent 
e területen néhány olyan mű, amely ötvözi 
a kellemest a hasznossal, mint például Bart 
István két, angol, illetve amerikai Kulturális 
szótára (Budapest: Corvina, 1998, 2000), 
vagy Bán Zsófia Amerikánere (Budapest: 
Magvető, 2000), nem született még olyan 
könyv, amely a jelen angolszász kultúráját 
szintetizálva mutatta volna be.

A korábbi,jól ismert könyvek, legyenek 
azok honi, egyetemi vagy külföldi kiadvány
ok, melyeket általában a szaktudós szerzők 
többnyire egyirányú elmélyültsége jellemez 
(például Ilonszki Westminstert változatok. Az 
angolszász országok politikai rendszerei, Bu
dapest: Aula, 1999), a felvételizni szándékozó 
középiskolások vagy egyetemi gólyák civili
záció-kurzusához mindennapi tankönyv gya
nánt nem praktikusak. Más probléma merül 
fel a közismert Spotlight-sorozat kapcsán: e 
dinamikus, kezdőknek szánt vékonyka, csu- 
pakép könyvek ugyan iránymutatóak lehet
nek fotóik vagy témaválogatásuk okán, azon
ban a közölt információk mennyisége, tartal
ma, árnyalása, feldolgozása nyilvánvalóan 
kevés nyelvi-szellemi kihívás jelent (sőt kell, 
hogy jelentsen) a haladó nyelvtanulók számára.

Egy országismereti vagy civilizáció-tan
könyv összeállításának mindenkori nehéz
sége nyilvánvalóan abban rejlik, hogy sike
rül-e megtalálnia az egyensúlyt a szükséges 
mélységű, de széles spektrumú, horizontális 
ismeretközlésben anélkül, hogy felszínessé 
és unalmassá válna. Nem elhanyagolható 
körülmény, hogy a fakultációsok, előkészí
tősök, gólyák rétegének már semmiféle sze
mélyes tapasztalata nincs a hazai „ancien 
regime”-ről, és meglehetősen közömbös a 
politikai felépítménnyel, közélettel szem
ben. Ezért nem tűnnek feleslegesnek a könyv 
magyarországi viszonyokkal való összevetés
re ösztönző feladatai.

A Cultural Relations öt tanár-írójának 
válasza erre az összetett kihívásra kifejezet
ten érdekes és közel tökéletes.

A kötetben a négy nagy angolszász or
szág négy nagy fejezetet foglal el, amelyek


