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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
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Cultural Relations
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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
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mindegyike kisebb, téma szerinti egységek
re oszlik. Ezeken belül találhatók „Reading 
A-B-C” stb.-vel jelölve az egyes olvasmá
nyok, és szorosan - és igen praktikusan - 
ezek köré szerveződnek a feladatok is. Az 
országonkénti szerkesztés párhuzamossá
gát, és a nagy fejezetek önállóságát hangsú
lyozza a minden országhoz tartozó térkép és 
egy „Facts and Figures”-oldal (befogadható 
méretű adattár) a fejezetek elején, valamint 
az egyes országokhoz csatlakozó kétnyelvű 
szószedet. Hasonlóképpen párhuzamosan 
minden fejezet foglalkozik az adott ország 
politikai, választási rendszerével, gazdaságá
val, vallásokkal, kisebbségekkel és őslakos
sággal, természetvédelemmel. Azonban ép
pen e példamutató, remekül áttekinthető, ám 
mégis eklektikus-változatos párhuzamosság 
miatt szembeötlő a következetesség hiánya 
bizonyos pontokon. Nem derül, a négy feje
zetből miért csak kettő végén van játékos kvíz, 
vagy miért csak kettőben szerepelnek a Ma
gyarországgal kapcsolatos feladatok, és miért 
nem egységesebb tartalmúak a fordítások meg 
a tömörítések. Fontos kérdést vet föl a mind
egyik országra egyaránt jellemző, a magyartól 
gyökeresen eltérő angolszász jogrendszer, 
amely az amerikai részben egy teljes unitot, 
azaz három „Reading”-et kap, míg a többiben 
(Ausztrália egyik „Reading”-jét leszámítva) 
semennyit: érdemes-e az otthon, egyedül ta
nulók, valamint a kötetet nem lapszám szerint 
forgatók számára az azonos témájú szöveget 
mindegyik fejezetbe beiktatni. Nyilvánvalóan 
nem, ám nem ártana erről a bevezetőben tájé
koztatni az autodidakta olvasót vagy a kurzu
sát tervező tanárt.

Az élvezetes eklektikusság forrása 
(avagy a bölcs következetlenség erénye) az 
a tény, hogy mindegyik állam sajátossága 
vagy sajátosságai megfelelő hangsúlyt kap
nak: Ausztráliában a flóra, fauna, a termé
szetvédelem, és a karácsonykor is strand 
közeli, kertvárosi életmód érdemel megkü
lönböztetett figyelmet; Kanadában a fran
cia-angol nyelvterületek ellentéte kap kie
melt helyet. Azonban a dicsérendő párhuza
mos szerkesztés hatására bukkan elő az a

kérdés is, vajon mi okból soványabb, még
pedig jóval, a kanadai és az ausztrál fejezet, 
mint a másik kettő. Akut kérdés ez, hiszen 
talán egyetlen kiindulópontja, kályhája le
hetne e két fejezet az érdeklődők számára. 
Míg a brit és amerikai részek olyan ínyenc
ségeket tálalnak, mint a pop, a brit kocsma, 
a jazz, a „political correctness”, a hollywoo
di „showbiz” vagy Thoreau amerikai iden
titást meghatározó transzcendentalizmusa, 
addig a kanadai és az ausztrál fejezetek dié
tás kosztjából hiányoznak az irodalmi, kép
zőművészeti, zenei vagy színházi témák, va
gyis túl zsíros falatként a jelen gondolkodás
ra, vitára késztető, kreatív szellemi termékei 
egyszerűen kimaradnak.

A szokatlan tananyag jórészt különféle 
szakmák szókincsének vegyülékéből áll; en
nek emésztését segítendő a kötet sok és sok
féle feladatot ad: fordítás vagy tömörítés épp
úgy megtalálható, mint mondatkiegészítés, 
szinonimák párba állítása, feleletválasztás, já
tékos kvíz, igaz, illetve hamis állítások eldön
tése, fogalommagyarázat vagy történeti doku
mentumok részleteinek vizsgálata stb. A hátsó 
borító szerint az önálló munkát a megoldó
kulcs és a fejezetenkénti, kétnyelvű szószedet 
teszi lehetővé, sőt, könnyűvé.

A Cultural Relations című könyvnek épp
úgy, mint a hasonló című kurzusoknak a lé
nyegéhez tartozik az utánaolvasásra való buz
dítás, valamint az alapinformációk, viszonyok 
világos feltérképezése. Minden esélye meg
volna tehát a népszerűségre a nyelvtanulók, 
felvételizők és nyelvet- vagy kultúrát tanítók 
körében, ám az ára könnyen elriaszthatja a 
szakmailag oly pontosan eltalált célcsoportot. 
A bibliofil gyakran a finom papírral, a tökéle
tes kontraszté képekkel vigasztalódik, de a 
Cultural Relations olykor pontatlanul szken- 
nelt, „koptatott” fotói (ráadásul a Fehér Ház 
alatt White Hall [ríc/J felirattal, p.154) keve
seket kárpótolhatnak.

Kitöltős, beleírós könyvnek tán a feke
te-fehér is megtenné, s akkor nyugodt szív
vel mondhatnám, tolle, lege, vedd és olvasd.

Reuss Gabriella


