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ízléses és kellemes nyelvezetű kötetet érlelt 
a kitartó kutatómunka, amely Horváth Jó
zsef nyelvészeti és pedagógiai elhivatottsá
gát adatolja. Az adat lehívható, a vizsgálat 
megismételhető, a gép iterál: ami nem meg
ismételhető, az Horváth József mint peda
gógus, és ez így van rendjén egy elhivatott 
tanár esetében. A szerző valószínűleg azon 
kevesek közé tartozik, akinek már napi taní
tásában sikerült összeegyeztetni a számító
gép sokoldalú használatát a modem pedagó
giai elvárásokkal. Megnyerő, elbűvölő az a 
szellemi és manuális ügyesség, amellyel 
Horváth József korunk egyik új hangszerén 
játszik. Szoftver-ismerete, azok alkalmazá
sa és saját módszertani újításai érdemes mű
vészre vallanak. Az a bizonyosság, amellyel 
Horváth József alkalmazott nyelvészeti kö
vetkeztetéseit a számítógép feleselésével ki
tünteti, mindenképpen imponáló, előremu
tató, és egyelőre unikum. Miért van az még
is, hogy a pedagógiai következtetések rövi- 
debbek, áttételesek vagy inkább - és főként 
- a jövőben megvalósítandó témák között 
szerepelnek? Talán a szerző maga sem tudta 
eldönteni, hogy inkább nyelvpedagógiai, 
vagy inkább alkalmazott nyelvészeti művet 
írjon? Nem kétséges, hogy az oda-vissza 
álcázás jól sikerült, az anyag karakteréből is 
következik, hogy sziámi ikrekkel állunk 
szemben a páratlan és páros számú fejeze
tekben.

Talán az egyetlen, de meglehetősen tere
bélyes problémám a könyvvel kapcsolatban 
abból ered, hogy a számomra eléggé egyér
telműen alkalmazott nyelvészeti munka egy 
olyan cím alatt jelenik meg, amely túl tág és 
egyértelműen nyelvpedagógiai munkát su

gall. Ezzel szemben az elkészült műben 
egyedül a 3. fejezet az, amely nyelvpedagó
giai szempontból is igazán izgalmas, ahol a 
szerző végig is járja a tantárgypedagógia 
ilyenkor kötelező didaktikai hétfátyoltáncát 
az alapelvektől a célokon át a bemeneti pon
tokkal, szövegtípusokkal, megoldásokkal és 
természetesen a visszacsatolás és értékelés 
mozzanataival körbe-körbe járva. E fejezet 
életszerűségéhez képest a szakirodalmi is
mertető (vagyis az első fejezet) kicsit halo- 
ványabb. Mennyivel könnyebb lenne a hely
zetünk, ha a mű címe valahogy így hangoz
nék: Application of corpora in advanced 
EFL writing (Nyelvészeti korpuszok alkal
mazása magas szintű, angol nyelvű írás
készség fejlesztésekben). Ettől függetlenül 
a művet - jelen címével együtt - elsősorban 
egyetemi oktatóknak és hallgatóknak ajánl
juk, beleértve a doktori kurzusok hallgató
ságát is. Nem kevésbé hasznos a monográfia 
a gyakorló nyelvtanár számára, aki az első 
két fejezetből szerezheti meg a szükséges 
háttérismereteket (Az írás pedagógiája, il
letve korpusznyelvészet).

Minden műnek számos olvasata lehet. 
Belülről szemlélve itt is lehetséges legalább 
három-négy: kutatási jelentés, szaktudomá
nyi monográfia, tudományos ismeretter
jesztés, tudományos kísérlet inter-, illetve 
multidiszciplináris területek feltérképezé
sére. Egyik változat sem szorul különöseb
ben védelemre: az eredetileg doktori disz- 
szertációként benyújtott munka tudományos 
kísérleteken alapul; a feltérképezendő há
rom-négy nagy és több tucat apró terület 
összességéhez csak kevesen értenek egyfor
mán jól; a könyvforma monográfiát kíván; 
a hazai ismerethiány a nyelvészeti korpu
szokkal kapcsolatosan pedig tudományos 
ismeretterjesztést. A számomra legvonzóbb 
olvasat mégiscsak az, hogy kevés olyan 
munka található Magyarországon, amely 
ilyen egyértelműen mutatja be egy kutatás 
belső világát az ötlet megszületésétől a mé-
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réseken át az eredmények értékeléséig. Ta
lán éppen ezért érthetetlen számomra, hogy 
miért kellett ennek a műnek Magyarorszá
gon angolul megjelennie. Angolul ugyanis 
írtak már korpusznyelvészetről, írástanítás
ról meg végképp. A más nyelveken tanítók 
magyarul tudnának leginkább profitálni 
Horváth József invenciójából: mintául szol
gálhatna ahhoz, hogy miképpen lehet ezeket 
az alkalmazásokat tudományosan feldol
gozni. A nyelvi problémától függetlenül na
gyon hiányoznak az ilyen könyvek Magyar
országon, amelyek a szűkebb szakmán kí
vüli közösségnek is képesek megmutatni, 
hogy a pedagógiai nyelvészet kiváló kutatá
si eszközöket ad a nyelvpedagógia kezébe; 
ugyanakkor azt is szemléltetik, hogy milyen 
messzire jutott a nyelvpedagógia tudomá
nya az osztálytermi KRESZ-től: a szűkkeb
lű módszertantól. Számos kutató még ma is 
a múlt század szakmetodikai feladványain 
rágódik: Horváth József semmiképpen sem 
tartozik közéjük.

Bárdos Jenő
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Indítékok. Az Európai Bizottság „Leonar
do” programja keretében nyelvkönyvek ké
szültek, amelyek nyelvi anyaga az angol, 
német, francia és olasz egyházi nyelvre 
épültek. Tehát egy tankönyvcsalád jelent 
meg, amelynek négy alapkötetéhez tanári 
kézikönyv, valamint audio- és videokazetta 
csatlakozik.

A szóban forgó művek tehát szabálysze
rű nyelvkönyvek, s legalább annyira nem 
teológiai szakkönyvek, amint a forgalom

ban levő - pazar kiállítású és méregdrága - 
külföldi nyelvkönyvek sem csupán a disz
kóvilágnak, meg a földön kívüli űrlények 
tudományos-fantasztikus világának vagy az 
információs társadalomnak a speciális nyel
vét tükröző nyelvkurzusok.

Az angol kötetet Ábrahám Károlyné és 
Egey Emese írta azoknak a középhaladó és 
haladó szintű nyelvtanulóknak akár egyéni 
tanulásra, akár iskolai felhasználásra fő kur
zusként, vagy kiegészítő tankönyvként, aki
ket különösen is érdekel, hogy a célnyelv 
(angol) országaiban hogyan is élnek és gon
dolkodnak, mely értékeket tartanak fontos
nak, hogyan gondolkodnak másokról az 
emberek, főleg a fiatalok, és ezzel összefüg
gésben abban kívánnának ismeretekhez jut
ni, hogy hogyan működnek egyházon belül 
vagy kívül azok, akik magukat keresztény
nek (vagy -tyénnek) vallják, netán valamely 
egyházközséghez tartoznak, esetleg mint 
gyakorló egyháztagok, „ifik”.

Egy újabb színfolttal bővült tehát a pa
letta. S ha meggondoljuk, hogy a rendszer
változás során és után visszaadott, illetőleg 
újonnan létesült felekezeti vagy ökumeni
kus iskolák száma hihetetlenül felszökött, 
több ezer pedagógus - köztük nyelvtanárok 
- és több tízezer tanuló tanul ezekben az 
iskolákban, már ez a tény is elég ok arra, 
hogy egy az egyházi nyelvet feldolgozó 
nyelvkönyv is besoroljon az egyéb szaba
don választható nyelvkönyvek sorába.

Szándék. Egy laza kerettörténeten belül 
fiatalok elkalauzolnak bennünket a tágabb 
értelemben vett Angliába, ahol megismer
kedhetünk az egyházi építészet és művészet 
szépsége mellett az egyházi élet szokásai
val, ünnepeivel, valamint a szeretetszolgálat 
különböző válfajaival, amelyek a mai élet 
gondjaival küszködőkön igyekeznek se
gíteni.

A szerzők nem „téríteni” akarnak (bár az 
se lenne bűn), hanem művelni és tanítani, s 
olyan ismeretanyagot átadni, amelyről az 
elmúlt 50 évben célszerűbb volt hallgatni, s 
amely mélységes hiányosságokat „produ
kált” legalább két generáció általános mű-


