
HORVÁTH ILDIKÓ

Tantermi kommunikáció: 
két eset tanulmánya

1. Bevezető
Kutatásom célja két különböző tanár által tartott tanóra összehasonlítása. A vizsgálathoz 
a következő alapfeltevésből indultam ki: úgy gondoltam, hogy a két tanár személyisé
ge és kulturális háttere osztálytermi kommunikációjukban is megmutatkozik. Kutatá
som másik célja, hogy megvizsgáljam, vajon lehetséges-e megbontani a tantermi ke
retek között alapvetően jellemző tanár-diák hatalmi viszonyt. Először a kutatás tárgyát, 
majd a módszerét és a mintavétel körülményeit mutatom be. Végezetül az összegyűj
tött adatok konkrét elemzésével foglalkozom.

2. A kutatás tárgya
Kutatásom tárgya a társas érintkezés egyik intézményesített formája: a tantermi kom
munikáció. A tantermi kommunikáció alapvetően meghatározó jellemzői tehát intéz
ményes voltából fakadnak, és a diszkurzus szerkezete elsődlegesen pedagógiai célt 
szolgál, amely nem más, mint a tanulás elősegítése (Seedhouse 1996). Általában véve 
elmondható, hogy a tantermi interakcióra nem a mindennapi beszélgetés a jellemző. A 
beszélgetési szekvenciákra, az általános beszélgetés elemi alkotórészére jellemző két 
beszédlépéshez (kérdés-felelet) a tantermi kommunikáció esetében még egy harmadik 
is hozzáadódik (visszajelzés). A visszajelzés sokféle szerepet tölthet be: lehet értéke
lés, elfogadás / visszautasítás, megjegyzés, ezen belül pedig példa, kifejtés, igazolás 
stb. (Nassaji és Wells 2000).

A tantermi kommunikáció során az esetek többségében a tanár a kezdeményező fél, 
hiszen általában a tanár a tudás elsődleges forrása. Itt nem a minden beszélő által bir
tokolt hétköznapi tudásról van szó, hanem nagy presztízsű, a tanteremben a tanár által 
közvetítendő, intézményesült tudásról. A tanár szükségszerű feladata továbbá, hogy a 
tanóra során mindenki számára biztosítsa a lehetőséget a részvételre, a hozzászólásra 
és a tudás átadására. Ez a szerep pedig még akkor is megmarad, ha nem a tanár az át
adandó tudás forrása, és mint „menedzser” kér magyarázatot vagy bizonyítást a diá
koktól (Nassaji és Wells 2000).

A tantermi kommunikációról elmondható az is, hogy a tantermi beszéd kerete és 
díszlete állandó. A tanári kérdések funkciója sem feltétlenül az, hogy azokra informa
tív válasz szülessen, hanem pl. elicitáció [a tanulók válaszadásának elősegítése], té
maváltás, hibajavítás, értékelés, ellenőrzés stb. A beszélőallokálás [a beszélő kijelölé
se] sem szimmetrikusan történik, és a csönd is más szerepet tölt be a tanteremben. A 
köznapi társalgásnál a tanteremben a hatalmi viszonyok sokkal kötöttebbek. A tanter
mi kommunikáció során a megnyilatkozások többszörös funkciót töltenek be, és „az
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órának nevezett társas eseményt kialkudott konvenciók alkotják, s egynél több ember 
vesz részt az óra komponenseinek, akár egyetlen megnyilatkozásnak a létrehozásában 
is” (Griffin és Mehan 1997: 541).

Kutatásom kettős célt szolgált. Az egyik, hogy két különböző kulturális háttérrel 
rendelkező tanár tanítási „stílusát” a konverzáció-elemzés eszközeivel összehasonlít
sa. A másik, hogy megpróbáljak válaszolni a következő kérdésre: vajon a tantermi 
kommunikáció közelíthet-e a mindennapi általános kommunikációhoz, vagy a tanár- 
és diákszerep annyira kötött, hogy ezt nem teszi lehetővé?

3. A kutatás módszere
A kutatás első lépéseként magnófelvételt készítettem két tanóráról az ELTE BTK For
dító- és Tolmácsképző Központjának posztgraduális kurzusán. A két tanóra nem tipi
kus, hiszen nem a magyar általános vagy középiskolai oktatási rendszer keretei közé 
illeszkedik. Még a felsőoktatási rendszeren belül is „különös” helyet foglal el, hiszen 
a diákok már rendelkeznek valamilyen diplomával. A hallgatókról elmondható, hogy 
motiváltak, és autonóm módon képesek saját tanulási folyamatukban részt venni, azt 
irányítani és ellenőrizni (Benson 2001). A két tanórán két különböző csoport vesz részt.

Az egyik tanóra témája tolmácsolás magyarról németre. A tanár magyar anyanyel
vű, és Magyarországon magyar iskolákba járt az általános iskolától a felsőoktatáson 
keresztül a tolmácsképzőig. Az órát magyar nyelven vezeti. A 12 diák szintén mind 
magyar anyanyelvű. A feladat német írott szöveg szóbeli magyar fordítása (blattolás).

A másik tanóra fordításóra magyarról angolra. A tanár angol anyanyelvű amerikai, 
és minden iskoláját angol nyelvi területen végezte. Az órát angolul vezeti. A 12 diák 
magyar anyanyelvű.

Mindkét tanóra a második félév első találkozása: a csoport hét hét szünet után ta
lálkozik újra. A tanárok mindketten képesített fordítók és tolmácsok, azonban egyikük 
sem rendelkezik tanári végzettséggel.

Az elemzéshez a magnófelvételek első tíz-tíz percét választottam ki, mert vélemé
nyem szerint a tanóra eleje általában véve stratégiai jelentőséggel bír az egész óra és 
az ott történő tanulás szempontjából. Az első tíz percből nemcsak a hangnemről, ha
nem a tanár-diák viszonyról is sok információt nyerhetünk „tömörített” kiadásban.

4. Elemzés
Először nézzük a magyar nyelvű tanórát. Az első tíz perc összesen 49, köztük 25 tanári 
beszédlépésből (turri) áll. A diákok megszólalásai általában (két kivételtől eltekintve) 
az órai feladat megoldását jelentik.

A szekvenciák struktúrájára a triadikus (három beszédlépésből álló) szerkezet a 
jellemző, amelyben a tanár a kezdeményező és a lezáró, általában értékelő szerepet vesz 
föl. A harmadik beszédlépésben a tanár gyakran először közvetlen rácsatlakozással, tehát 
szünet nélkül megismétli a diák válaszát, és utána egy értékelő, helyeslő vagy rosszal
ló kifejezéssel zárja a témát, mielőtt egy másik kérdéssel továbbvinné a beszédet. A 
diák helyes válaszának megismétlését a tanári hatalom egyik eszközeként lehet értel
mezni, amelyet csak megerősít a rácsatlakozás és az azonnali értékelés ténye. Ezt már 
az óra első öt beszédlépése is jól illusztrálja:
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K 1.T Az oka annak, hogy ezt a cikket választottam, az az volt, hogy 
ez egy olyan cikk, amiben nagyon sok háttérismeret van [...], 
már tudjátok is, hogy milyen eseményről tudósít ez a cikk. 
Na, melyik az?

gyakorlat előkészítése, 
kérdés funkciója: 
téma elicitációja

Vá 2. D1 A világgazdasági fórumról./

Vi/K 3.T / A világgazdasági fórumról.
Aha. Hogy hívták eddig ezt a világgazdasági fórumot, [...]?

válasz értékelése, 
kérdés funkciója: 
tájékozottság 
ellenőrzése

Vá 4. D1 Davos./

Vi/K 5.T / Ez a Davos, úgy van, [...]. Miért rendezték 
New York-ban, [...]?

válasz értékelése, 
kérdés funkciója: 
tájékozottság 
ellenőrzése

A beszédlépés-allokálást jellemzően a tanár irányítja. Konkrét feladatvégzéskor a ne
vén szólítja fel azt a diákot, akit hallani szeretne. A tanóra vizsgált részében a diákok 
kétszer nyilatkoznak meg anélkül, hogy a tanár szót adott volna nekik. Az egyik eset
ben a diák a beszélgetés témájához kíván szabadon hozzászólni egy rövid megnyilat
kozással. A tanár azonban itt is rácsatlakozással megismétli a diák hozzászólását, majd 
azt azonnal értékeli is.

K 26. D5 Tolmácsok álma /

Vi 27.T /Tolmácsok álma. Pontosan. [...] Oké, folytathatod. értékelés

A tanár kérdései tipikus „tanári kérdések”, tehát ellenőrző kérdések, és nem olyan in
formációt kémek, amelynek ő ne lenne birtokában. Funkciójuk, hogy a szekvenciákat 
kezdeményezik, és a diákok megnyilatkozását elicitálják.

A beszélő félbeszakítása csak a tanár részéről figyelhető meg. Ilyenkor gyakran a 
feladatot végző diák teljesítményét értékeli az „ühüm”, „pontosan”, „így van”, „nagyon 
jó” kifejezésekkel. Erre a jelenségre jó példa a következő néhány szekvencia:

Vi 7. T Egyrészt így van, értékelés
Vá 8. D2 És a szeptember 11-i támadások dacára, meg akarták [mutatni],
Vi 9. T [ühüm ] értékelés
Vá 10.D2 hogy nem félnek, és [biztonságos]
Vi 11.T [ühüm ] értékelés
Vá 12.D2 New York-ban megszervezni, és ez politikai lépés is [volt ].
Vi 13.T [pontosan], [...]. értékelés

A tanári közbeszólások a diákok tájékoztatását is szolgálják. A tanár úgy ítéli meg, hogy 
sok kiegészítő információra lesz szükségük a diákoknak a feladat sikeres teljesítésé
hez (lásd 25. beszédlépés).

A magyar nyelvű tanórán a diákok részéről alapvetően jellemző a kezdeményezés
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hiánya és a csend: nincs nevetés, és nincs háttérzaj. Az sem fordul elő, hogy egyszerre 
több diák szólalna meg. Mindezek és a fent említett jelenségek, vagyis, hogy a beszéd- 
lépés-allokálást, az értékelést, az elicitációt is a tanár végzi, valamint, hogy neki van 
joga félbeszakítani a beszélőt, jól illusztrálják az osztályteremre jellemző kommuni
kációs és hatalmi viszonyokat.

Felmerül az a kérdés, hogy ugyanezek a diákok másképp kommunikálnának-e más 
tantermi körülmények között. Erre a kérdésre biztos választ nem lehet adni. Valószí
nűsíthető azonban, hogy igen, hiszen a tanár kérdéseire adott válaszokból kiderül, hogy 
a diákok tájékozottak a témában, tehát ők is szolgáltathatnának inputot, ami megvál
toztatná a megnyilatkozások, a szekvenciák és a kommunikáció struktúráját is. Ezen
kívül két ízben láthattunk kísérletet arra is, hogy a diákok megpróbáltak tanári felszó
lítás nélkül hozzászólni a beszélgetés témájához.

A másik, angol nyelvű tanóra első tíz perce összesen 64 beszédlépésből áll. Itt ke
vesebb a hosszú csend, és több olyan jelenség is jellemzi, amely a magyar nyelvű órán 
nem volt tapasztalható (pl. nevetés, háttérzaj). A tanár az első megnyilatkozásával is 
ezt a hangulatot erősíti meg:

K 1.T OK. Just like we are not being recorded. I always like to think 
about Postabank that says a thing like there's a camera in this 
building, please act accordingly. <nevetés> What does that 
mean? [...]<nevetés> [...]So, Happy New Year everybody! 
(OK. Mintha nem vennének minket Mindig jót szórakozom 
a Postabankon, ahol ki van írva, hogy kamera működik az 
épületben, kérjük, viselkedjen ennek megfelelően. <nevetés> 
Mit jelent az? [...]<nevetés>[...] Hát akkor, Boldog Új Évet 
mindenkinek!)

hangulatteremtés

A tantermi kommunikáció hagyományosnak vélt triadikus struktúrája ezt a tanórát nem 
jellemzi a másik órához hasonló mértékben. Ehelyett inkább a dialogikus szerkezet 
figyelhető meg. A tanár kérdései között vannak „tipikus” tanári kérdések is (lásd 7. 
beszédlépés). Ezzel egy időben azonban sok esetben megfigyelhetők „igazi”, spontán, 
mindennapi beszélgetésre jellemző kérdések is, amelyek valós érdeklődést fejeznek ki.

K 27.T 0 So how was everything? How were your Christmas 
vacations [...]?
(() Mi újság? Milyen volt a karácsonyi szünet? [...])

hangulatteremtés

vagy

K 33.T anyone got something especially interesting or had especially 
interesting work that might be relevant to anything that 
we do? [...]
(Csinált valaki valami érdekeset? Kapott valaki olyan érdekes 
munkát, amely kapcsolatba hozható az óránkkal? [...])

érdeklődés

A tájékozódó kérdések nem csak a tanár kommunikációját jellemzik: a diákok részé
ről is megfigyelhető, hogy olyan kérdéseket tesznek fel, amelyekre a tanártól a szemé
lyes véleményét várják (és ezt meg is kapják).
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K 10.D1 /What do you think of the level of of that task because I think 
it was very similar to the entry öö entry exam and I just 
do not find it much more difficult /
(/Mit gondolsz annak a feladatnak a szintjéről, mert 
szerintem nagyon hasonlított a felvételi öö felvételi 
vizsgához, és nem találom sokkal nehezebbnek í)

érdeklődés

Kö 11.T /the/ 
(/a/)

12.D1 /we were just doing the same thing. 
(/ugyanazt kellett csinálnunk)

érdeklődés

vagy

K 59.D1 OK. Let's change the subject. Where did you go? érdeklődés
(OK. Váltsunk témát. Hol voltál?)

A diákok számos esetben félbeszakítják a tanárt, illetve „belebeszélnek” az ő monda
nivalójába. Ez sokszor helyeslés, mint a következő példában:

Vá 13.T [.. JFor example what they talked about at the very end 
and they say Budapest rossz közlekedés /
(Pl. a legvégén a rossz budapesti közlekedésről volt szó, /)

Kö 14.D1 /[yeah] 
/Z/a ]

helyeslés

Vá 15. T /[and ] in the external tests 
at least four or five people wrote Budapest's bad public 
transportation, ([amit] a külsős vizsgázók közül legalább 
négyen vagy öten rossz budapesti tömegközlekedésnek 
fordítottak)

A diákok közbeszólása azonban tartalmazhat kiegészítő információt is, mint pl. a kö
vetkező esetben:

Vá 20.T it's an enormously small amount of text if you ask me 
[about this]
(ez hihetetlenül kis mennyiségű szöveg 
[véleményem szerint])

Kö 21.D1 [four or five, helyeslés,
three paragraphs] / 
([négy vagy öt, három 
bekezdés] /)

információ

A fenti példák véleményem szerint jól illusztrálják a két tanár tantermi kommunikációjá
ra jellemző stratégiákat. Az első esetben a tanár irányítja a beszélgetést: ő végzi a beszéd- 
lépés-allokálást, ő értékel, neki van joga közbeszólni és kezdeményezni is. A második 
esetben a tanári kommunikáció közelebb áll a mindennapi kommunikációhoz, hiszen



Tantermi kommunikáció: két eset tanulmánya 53

a tanári kérdések között vannak olyan kérdések, amelyek valós érdeklődést fejeznek 
ki. A beszélő félbeszakításához nem csak a tanárnak van joga, és a beszédlépés-allo- 
kálást sem csak ő végezheti.

Úgy gondolom, hogy a különbségek elsősorban a két személy eltérő iskolai „történeté
ből” fakadnak. Mivel mindketten kizárólag a saját anyanyelvűk területén jártak iskolába, 
ezért biztonsággal feltételezhetjük, hogy az ott tapasztalt kommunikációs és interakciós 
mintákat viszik tovább saját tanóráikon. Ezt még az a tény is alátámasztani látszik, hogy 
egyikük sem vett részt semmilyen tanári módszertani képzésben. Mint ismeretes, az 
Egyesült Államokban a kooperatív tanulás, a csoportmunka és pármunka, valamint az 
a kommunikációs minta, amelyet mindez eredményez, sokkal jobban elterjedt az oktatá
si rendszerben (lásd pl. Cohen 1994, Slavin-Stevens 1995), mint Magyarországon. En
nek értelmében a tanár-diák viszony is jelentősen átalakul, és a hétköznapi beszélgetés
hez közelebb álló kommunikációs struktúrák jellemzik a tantermi „beszélgetést” is.

A dolgozat következő részében arra a kérdésre keresem a választ, miszerint lehetsé
ges-e a hatalmi viszonyokat felbontani. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához elvi
leg jó alapanyagunk van; hiszen a diákok már nem az első diplomájukat szerzik és mo
tiváltak. A tanárok fiatalok, dinamikusak, érdeklődők, tehát elvileg adottak a felté
telek ahhoz, hogy a tanár-diák viszony kiegyenlített legyen.

Ennek ellenére a vizsgált részletekből az tűnik ki, hogy egyik tanár sem engedi ki 
az irányítást a kezéből. A magyar nyelvű tanóra esetében ezt nemcsak a fent jellemzett 
kommunikációs struktúrából derül ki, hanem rögtön az első mondatból egyértelműen 
kitűnik, hiszen a tanár azonnal a „tárgyra tér”.

K 1.T Az oka annak, hogy ezt a cikket választottam, az az volt, hogy 
ez egy olyan cikk, amiben nagyon sok háttérismeret van, [...], 
milyen eseményről tudósít ez a cikk. Na, melyik az?

gyakorlat előkészítése, 
kérdés funkciója: 
téma elicitációja

Ezenkívül az órán elvégzendő feladatot és az azt elvégző diákot is a tanár jelöli ki.

Vi 13. T [...]Orsi. Kezdheted, jó? beszélő kijelölése

Az angol nyelvű óra esetében már nem ilyen egyértelmű a válasz a hatalmi viszonyok
kal kapcsolatban feltett kérdésre. Az interakciós elemzés konklúziója azt sugallhatná, 
hogy ebben az esetben olyan óráról van szó, ahol a tanár és a diákok egyenlő jogokkal 
rendelkeznek, és ezért a hatalmi viszonyok sem felelnek meg a hagyományos tanár
diák viszonyoknak. Azonban, ha alaposan megvizsgáljuk az elemzett részletet, kide
rül, hogy az irányítás itt is a tanár kezében van, hiszen ebben az esetben is ő határozza 
meg az óra menetét:

K 7.T [...]So today I'd like to talk about, () first of all just talk about 
how things went, [...] then I wanna talk [...Jabout this 

wonderful assignments..]
([...] Tehát ma arról szeretnék beszélni, () először is nagyon 
röviden arra lennék kíváncsi, hogy hogyan töltöttétek 
a szünetet, ezt követően [...] azt a csodálatos házi feladatot 
szeretném veletek megbeszélni [...])

program kijelölése
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Ezenkívül joga van helyteleníteni a diákok viselkedését, és nyíltan leszidni őket, a 
miért a feladatokat nem készítik el időre.

Vá 49.T Yeah, actually that's not the way translation jobs actually 
work [in the real world. You have a deadline, you do the job 
before the deadline, you get the job and you never hear 
about it if you're lucky]
(Hát igen, azonban a fordítási megbízások nem így működnek 
[valójában. Van egy határidő, és a fordítás erre a határidőre 
kell elkészíteni, megkapod a munkát, és ha az embernek 
szerencséje van, többet nem hall róla])

diákok 
magatartásának 
helytelenítése

50.DD [<nevetés, zaj> ]

Vá 51.T [...] That's why I don't like you guys not getting things done 
by the deadline. [...]
([...] Ezért nem tetszik nekem, hogy nem csináljátok meg a 
határidőre a házi feladatokat. [...])

diákok 
magatartásának 
helytelenítése

Összefoglalva, a két tanóra interakciós vizsgálata ugyanarra engedhetne következtet
ni, hogy az a tény, hogy a második esetben a diákok is kezdeményezhetnek, félbe
szakíthatják a tanárt, tehetnek fel neki kérdéseket, egyszerre többen is megnyilatkoz
hatnak, a tantermi körülményekre hagyományosan jellemző hatalmi viszonyok felbom
lásához vezet. Ezt azonban nem sikerült kimutatni, hiszen vannak olyan jogok, amelyek 
ebben az esetben is csak a tanárt illetik meg.
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FÜGGELÉK
Tanóra 1. / magyar nyelvű

1. T: Az oka annak, hogy ezt a cikket választottam, az az volt, hogy ez egy olyan cikk, ami
ben nagyon sok háttérismeret van, rengeteg minden benne van, ami ma foglalkoztatja a világot, 
a közvéleményt. Nemcsak a politikusokat, hanem minket is. ÖÖÖ. Talán, ha egy picit beleol
vastatok, már tudjátok is, hogy milyen eseményről tudósít ez a cikk. Na, melyik az?
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2. Dl: A világgazdasági fórumról./
3. T: / A világgazdasági fórumról. Aha. Hogy hívták eddig ezt a

világgazdasági fórumot, illetve hogy hívják még most is tulajdonképpen.
4. Dl: Davos./
5. T: / Ez a Davos, úgy van, davosi Weltwirtschaftsforum, ö, amelyet most New York

ban rendeztek meg. Miért rendezték New York-ban, miért nem rendezték Davos-ban?
6. D2: A pénzügyek miatt.
7. T: Egyrészt, így van,
8. D2: És a szeptember 11-edikei támadások dacára, meg akarták [mutatni],
9. T: [uhum]
10. D2. hogy nem félnek, és [biztonságos]
11. T: [uhum]
12. D2: New York-ban megszervezni, és ez politikai lépés is [volt].
13. T: [pontosan], pontosan erről van szó.

Tehát az egyik az a gyakorlati, a finanszírozás volt, és ugye megmagyarázni mindig meg kell 
valamit, meg is lehetett most egészen pontosan a szeptember 11-dikei támadásokkal. Jó. Hát 
ugye rengeteg mindenki részt vett ezen a fórumon, nemcsak politikusok, hanem közéleti sze
mélyiségek is, de a () kancellárnak a () mondatával kezdődik ez a cikk. Oké. Akkor azt szeret
ném, hogy ha Mattolnánk és ha valakinek valamilyen problémája van, akkor akkor megállunk, 
és megbeszéljük, hogy miért azt írta, mire gondolt, amikor azt írta az újságíró. Jó? Öhhh. Orsi. 
Kezdheted, jó?

14. D3: A német vezető /
15. T: /vagyis?
16. D3: A német kancellár /
17. T: /anémet kancellár
18. D3: egy egy egyszerű tanáccsal ( ) <hosszú szünet>
19. T: Hát próbálj meg elvonatkoztatni a szövegtől! Hát nem kell ezt így: kéznél van egy ta

nács!
20. D3: Egy tanáccsal kezdi a beszédét: Olvassátok el az önéletrajzomat.
21. T: Az életrajzomat.
22. D3: Az életrajzomat.
23. T: Ühüm. Ühüm.
24. D4: Az életrajz nem ugyanaz, mint az önéletrajz?
25. T: Nem, dehogy is. Hát az életrajz az, amit mások írnak rólam, az önéletrajz meg, amit én 

írok magamról. Valószínű egyszer majd ő is fog magáról egy önéletrajzot írni, de hát az majd 
csak akkor lesz, ha már nyugdíjba vonul. így van ez az egyszerű tanácsa. A Schröder - bocsá
nat egy csomószor bele fogok szólni, mert ez egy olyan cikk, ami sok magyarázatot igényel - 
a Schröder a Kohllal szemben sokkal egyszerűbb nyelvezetben is beszél, hogyha ezt megfigyel
tétek, és hogyha egyáltalán figyeltétek, hogy a Kohl hogy beszél, és tényleg ilyen egyszerűen 
fogalmaz: Lest meine Biographie vagy például, hogyha történik valami nagyon () öhh az euró
pai egységesülési folyamatban történik valami kimagasló esemény, valami nagyon jó dolog, amit 
mindenféle cirádákkal kommentálnak a a állam és kormányfők, akkor a Schröder egyszerűen 
azt mondja, hogy das ist ein Schritt, den ich gut finde, és akkor kész, ezzel ezzel meg van oldva. 
Erről híres ő. Tessék?

26. D5 : Tolmácsok álma /
27. T: /Tolmácsok álma. Pontosan. Pláne összehasonlítva a Kohllal, tolmá

csok álma. Szép a kiejtése is, tehát ugye észak-német, amit, német, amit ugye megszokhattunk, 
és egyszerűbben is beszél, és ez is egy ilyen egyszerű tanács, ezért mondja, hogy Er hat immer 
einen Rat zur Hand. Lest meine Biographie. Pontosan. Oké, folytathatod.

28. D3: De miután nem a, a kora a németek számára <nem hallható> ez magyarázatot ad a mon
datára, hogy miért kell, hogy tanácsot adjak a Világgazdasági Fórum résztvevőinek és a de-
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29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.

monstrátorok, a tüntetők, akik az épület előtt a kapitalisták, a háborút folytatók és a kizsákmá
nyolok ellen demonstráltak. () És akik [ellen]

T:
D3: Itt elfolytam egy pillanatra.
T: Na nézzük meg még egyszer!
D3: Ja igen! Akik ellen ők demonstrálnak, tüntetnek /
T: / Aha, tehát a Schröder azokhoz beszél,

akik ellen a () ajtó előtt állók demonstrálnak. Ühüm. Jó.
D3. 30 évvel ezelőtt, mondta Schröder, a politikai pályám kezdetén kint álltam volna a tün

tetők között, de most bent vagyok. A helyzetem megváltozása () azzal magyarázható, hogy kész
séges vagyok tanulni [és nyitottsággal].

T: [Ühüm]. Jó. Figyelj, mondjuk ez apróság, de
ez konjuktív, tehát itt már arról van szó, hogy ő úgy magyarázza, hogy, hogy készséges, tehát 
nem készséges vagyok, hanem?

D3: Készséges /
T: / készséges. Itt már nincs idézőjel, látod? Lehet úgy mondani ezt, hogy el

mondása szerint, ez azzal áll összefüggésben, hogy készséges. Ugye magyar nyelvtannal nem 
tudjuk ezt kifejezni, hozzá kell fűznünk valamit. Ühüm.

D3: A téma és az érdeklődés, érdeklődés megmaradt, azonban a ()<nem hallható> módja, 
vagy ami kezelésüket illeti /

T:
D3:
T: 

megváltozott, /
D3: / megváltozott. <nem hallható> A nem jelen levő /
T: / vagyis? [távollevő]
D3: [távollevő] külügyminiszter sem ott állt volna 30 évvel ezelőtt, ha ott [lett volna] 
T: [ühüm, úgy van]
D3: vagy legalábbis, a külügyminiszter is [<nem hallható>]
T: [úgy van], miért?
D4: a külügyminiszter baloldali /
T: /Hát persze, ő is ugye extrém baloldali volt és az utcán tün

tetett sokszor. Jól van. Ö. Oké. Tehát ez az első kis bekezdés, ebből, megtudhattuk, hogy az eu
rópai közönség, főleg ugye hát a német közönség, akiknek a kancellárjáról szó van, valóban 
sokkal fogékonyabb erre a finom humorra, mer’ hát ők ismerik a kancellárnak életét, Ameriká
ban ezt nem annyira ismerik. Oké. De hát mi tudunk róla, hogy mi minden történt a kancellár
ral régebben. Oké. Ööö. Másik Orsi? Folytathatod, jó?

[ühüm]

/ Pontosan, vagy az ezekhez való [hozzáállás]
[hozzáállás] /

/ így van,

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Tanóra 2. / angol nyelvű

1. T: OK. Just like we are not being recorded. I always like to think about Postabank that says 
a thing like there’s a camera in this building, please act accordingly. <nevetés> What does that 
mean? Megfelelően viselkedni? <nevetés> How am I supposed to act with this camera on? So, 
Happy New Year everybody!

2. DI: ye [the same to you]
3. T: [To all of you] It’ been a long long time since I’ve seen most of your faces but it’s

good to see you back that no one has decided to leave or do anything else, I think in the other 
group there have been some changes oh, ye one of the guys who has German I think decided to 
drop English as his C language and concentrate on his [German]

4. Dl:[ühüm]
5. T: <nem hallható> well there’s a wonderful book by Shakespeare that you should all know,
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6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

which is Discretion that is the better part of <nem hallható>, which means that sometimes 
it is better to run away then just run in <nevetés>

DD: <nevetés>
T: and get killed. Very important book Ahm. So today I’d like to talk about, () first of all 

just talk about how things went, how things were during your vacation for just a minute, then I 
wanna talk about this I was just talking with Kálmán about this wonderful assignment that I 
gave you that you are still unhappy about what was this?

DI: the glossary /
T: / the glossary ye, because <nem hallható>. I really hope you have it since

you had something of eight weeks to do it. I talked to Krisztina and she said that some of you 
mentioned that it was taking longer than some of you thought it was going to. Yeah I mean <nem 
hallható> I think we’ve discussed the pedagogical value of that, and then I have your exams 
from the middle of the year, these things which I take no responsibility for the choices of the 
text, but I was given them to grade, but unfortunately it’s a text that I have <nem hallható> this 
is exactly the same text that they used for the external exams so I was unfortunately very familiar 
with the original Hungarian text and I was pretty much annoyed by all the kinds of mistakes 
they made in the English because I had to grade 25 translations, so/

DI: /What do you think of the level of
of that task because I think it was very similar to the entry öö entry exam and I just do not find 
it much more difficult /

T: / the /
DI: /we were just doing the same thing.
T: () Well, the difficulty of this text I would say is quite is rather high because there are not 

rather high but certainly there’re a couple of several things in the text where people were led 
astray and got things wrong and you really had to pay attention. Probably you may have thought 
it was an easy text but there were a lot of people who failed not in this class actually I don’t 
think anyone failed in this class but a lot of people failed because if you didn’t pay attention, 
you made mistakes. For example what they talked about at the very end and they say Budapest 
rossz közlekedés /

Dl: /[ye]
T: [and] in

the external tests at least four or five people wrote Budapest’s bad public transportation.
D2: [yeah]
D3: [yeah]
T: They <nem hallható> things like that when there’s just one little slip like that and that 

happened a lot. Ahm. In terms of your question though, the real problem is is is essentially is 
that the texts are too short and it’s very very difficult I think to give you a very difficult text with 
that size. Ahm. It’s just not really that possible to give you the right text with that [size],

DI: [yeah]
T: it’s an enormously small amount of text if you ask me [about this]
D1 : [four or five, three paragraphs] /
T: /and to give you three hours to do something like this I mean you guys would all

be <nem hallható> so how difficult can you get if you have only that many characters to give 
someone to translate? () So whether or not it was better or worse, I don’t know ahm if you think 
<nem hallható>

DD: <nevetés>
T: when you get to the end of the year. Is anyone missing today?
Dl: <nem hallható>
DD: <nevetés>
T: () So how was everything? How were your Christmas vacations that were meant to do 

good to all of you. () You had time to sit back and reflect ()
D2: Oh yes
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29. T: about your life
30. D3: yeah
31. T: about your choice especially <nem hallható> what kind of soft drink you like to drink 

something like that
32. DD: <nevetes>
33. T: anyone got something especially interesting or had especially interesting work that might 

be relevant to anything that we do? Otherwise, did anyone get paid to translate?
34. Dl: I did.
35. T: Did you?
36. DI : Yeah, <nem hallható>
37. T: Really?
38. DI: Yeah.
39. T: <nem hallható>
40. DI: It was a lot of money.
41. DD: <nevetes>
42. T: Ahm. So. The glossary job. Who didn’t do it?
43. D3: [<nem hallható>]
44. D4: [<nem hallható>]
45. D5: [<nem hallható>]
46. T: five, six?
47. D6: [we didn’t have time.]
48. DD: [<nevetes>]
49. T: Yeah, actually that’s not the way translation jobs actually work [in the real world. You 

have a deadline, you do the job before the deadline, you get the job and you never hear about it 
if you’re lucky]

50. DD: [cnevetés, zaj>]
51. T: unless someone comes back to do a szerzó'désmódosítás and you’ve got to change point 

seven to this or that. That’s why I don’t like you guys not getting things done by the deadline. 
That’s what it’s all about, it’s getting it done by the deadline, unfortunately.

52. D6: But we didn’t [know the deadline].
53. DD: [yeah, <nem hallható>]
54. D6: Because you said that [<nem hallható>]
55. T: [ well I mean obviou sly the latest deadline would be the first class]

and I said I wanted it back, [and I said I wanted it]
56. D6: [<nem hallható>]
57. T: I mean I said that when [I gave it to you]
58. D6: [I know]
59. T: that I wanted it back when I came back
60. DI: OK. Let’s change the subject. Where did you go?
61. DD: <nevetés>
62. T: Yeah, change the subject yeah <nevetes> yeah the subject declines to my favourite subject 

students [not doing work on time]
63. DD: [<nevetes>]
64. T: Ahm. I was in Geneva for two weeks.


