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séges információt. Természetesen a többség 
magyar és orosz nyelvű. Van köztük egy
nyelvű rövidítés szótár, informatikai folyó
irat melléklete, több sajtónyelvi feldolgozás, 
néhány újabb kiadású kétnyelvű szótár, üz
leti nyelvi kalauz, közgazdasági szakszótár, 
három moszkvai újság és folyóirat (Москов
ские новости, Независимая газета, Ого
нёк), két legfrissebb bővítésű orosz értelme
ző szótár, valamint egy informatikai gyakor
lókönyv. Angol nyelvű tételként csak egy 
etimológiai szótár szerepel a bibliográfiában 
(The Concise Oxford Dictionary of English 
Etymology).

Nagyon hiányolom a források közül az 
orosz és magyar nyelvű Internetet. Egy gyors 
Yandex keresést követően 614 találatot kap
tam а список сокращений (rövidítés-lista) 
keresőszavakra. Csak az első tíz témakört 
sorolom - pravoszláv kalendárium, orosz 
egészségügyi nyelv a kirgizeknél, kozmikus 
távérzékelés, anyakönyv- és családfakutatás, 
hajókra irányítható szárnyas rakéták, kör
nyezeti hatásvizsgálatok, mikrobiológia és 
gyógyszertan, héber-orosz betűszavak, szál
optikai mérőeszközök, neurológia - azért, 
hogy érzékeltessem, milyen bő lelőhelye a 
világháló is az orosz rövidítések magyaráza
tának. Magyar vonatkozásban talán csak 
annyit, hogy amikor ezt a recenziót írom, a 
www.rovidites.hu lap 20 témakörben már 
12 843 rövidítést tartalmaz, és ráadásul nap
ról napra bővül... Ez is azt mutatja, hogy na
gyon közel a váltás, előbb-utóbb mindenki
nek ki kell törni a klasszikus papír alapú 
adatgyűjtés világából, ha nem akar lema
radni.

Természetesen az ismertetett mű nagy ér
ték, akárhogy is készült. Különösen kétnyel
vűsége figyelemre méltó. Jankovics Mária új 
könyvének még akkor is helye van a könyv
tárak, dolgozó- és tanulószobák polcain, ha 
ugyanitt már jó ideje csendesen ciripelnek a 
modemek, villognak a képernyők, peregnek 
a billentyűk, kattannak az egerek, és a kere
sők ontják a találatokat.

Cserhátiné Acs Adrienne

Jerry G. Gebhard és Robert Oprandy
Language Teaching
Awareness
A Guide to Exploring 
Beliefs and Practices
Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999. 237 p.

Jerry G. Gebhard, az Indiana University pro
fesszora, és Robert Oprandy, a Monterey In
stitute of International Studies professzora, 
könyvét elsősorban azok vegyék kezükbe, 
akik hajlandók úgy fogadni a könyv gondo
latait, hogy közben félreteszik, amit a nyelv
tanításról tudnak, és ahogyan eddig tanítot
tak. S véleményt a könyvről és a szerzők 
nyelvtanítási megközelítéséről is csak azu
tán alkossanak, miután „érintetlen” tudattal 
átolvasták, alaposan végiggondolták, és ta
lán ki is próbálták a szerzők által javasolt 
módszereket, ahogyan tettem én is. Adjanak 
tehát időt és lehetőséget a könyvben javasolt 
megközelítésnek, s nem fognak csalódni.

Mostanában nem tanárképzésről, hanem 
„tanárfejlesztésről” beszélünk, írja szerkesz
tői előszavában Jack C. Richards, a nyelv
oktatás-módszertani sorozat szerkesztője. A 
tanárfejlesztés olyan folyamat, amely során 
a tanárjelölt az elméleti és gyakorlati tudni
valók és nyelvtanári készségek elsajátításá
val párhuzamosan, állandóan elemzi vagyis 
„feltárja” saját tanítási óráit.

A „feltáró megközelítés” hívei jelen könyv 
szerzői is, akik szerint a nyelvtanítási gya
korlat tudatosításával és a tanítás mélyebb 
feltárásával értjük meg valójában a tanítási 
és tanulási folyamatot, s ez adja az alapot a 
jó tanári döntéshez.

A könyv három fő részből áll: 1. rész. Be
vezetés: feltáró megközelítés a tanításban 
(1-2. fejezet), 2. rész. Hogyan tárjuk fel ta
nításunkat? (3-7. fejezet), 3. rész. Példák a 
tanári feltárásról (8-11. fejezet). Amint az 
egyes részek címeiből is kitűnik, az első rész 
a bővebb elméleti összefoglaló, a második
ban a feltáró módszerek bemutatása után 
gyakorlati megvalósításukról olvashatunk

http://www.rovidites.hu
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példákat, míg az utolsó rész konkrét „feltá
rásokat” ismertet.

Az 1. fejezetben a szerzőit megfogalmaz
zák a feltáró megközelítés kilenc alapelvét:
1. Vállaljunk felelősséget saját tanításunkért!
2. Vonjunk be másokat a feltárásba! 3. Le
gyünk leíróak és ne előíróak! 4. Ne mond
junk ítéletet! 5. Figyeljünk a szavainkra: le
gyünk egyértelműek! 6. Kövessük a tudatos
ságig vezető „feltáró” utakat! 7. Adjuk 
magunkat a tanításban! 8. Koncentráljunk a 
„feltáró” folyamatra! 9. Gondolkodjunk a 
kezdők fejével! A 2. fejezet rátér a feltáró 
folyamatok rövid bemutatására, melyek a 
következők: 1. óralátogatás, önmegfigyelés;
2. akciókutatás; 3. intraperszonális vagy 
dialogikus naplóírás; 4. óramegbeszélés; 
5. személyes tapasztalatok feltárása. A 3. fe
jezettel kezdődik a módszerek gyakorlati be
mutatása, s először az önmegfigyelésről és 
az óralátogatásról olvashatunk. Mindkét 
esetben adatokat gyűjtünk, majd elemezzük 
és értelmezzük azokat. Az adatgyűjtés lehet 
részleges vagy folyamatos, történhet ellen
őrzőlistával, kvantitatív vizsgálattal, jegyze
teléssel vagy magnófelvétellel. A leíráshoz 
használhatunk kódokat, például Fanslaw 
(1987) FOCUS kódrendszerét. Az értelme
zési és kiértékelési szakaszokban adataink 
alapján mindig konkrét kérdésekre keressük 
a választ.

A 4. fejezet az akciókutatásról szól, melynek 
ciklikusan ismétlődő lépései a következők:
1. problémafelvetés; 2. célmeghatározás;
3. akciótervezés; 4. terv szerinti akció-kivite
lezés; 5. akció-megfigyelés; 6. akció-elem
zés (a ciklus bezárult); 7. következő cél meg
határozása, 8. beszámoló.

Az 5. fejezetben a szerzők a naplóírást 
mutatják be, és természetesen a mindnyá
junkban megfogalmazódott kérdéssel kez
dik: Mi a tanítási napló? A tanítási naplóban 
egyes szám első személyben számolunk be 
tanítási tapasztalatunkról. A tanítási napló
nak két fajtája van: az intraperszonális vagy 
személyes és a dialogikus napló. Az intra
perszonális vagy személyes napló esetében 
mi magunk vagyunk az író és az olvasó. Egy

fajta introspekcióról van szó, amikor nem 
kell figyelnünk a stílusra, a szöveg szerke
zetére, a nyelvtanra stb. A dialogikus nap
lóírásnál úgy tudatosul bennünk saját taní
tásunk, hogy közben másokkal kommuniká
lunk, majd mások visszajelzései alapján 
megállapításokat teszünk saját tanításunkról. 
Megalapozott döntéseket saját tanításunkról 
mindkét napló esetében csak úgy hozhatunk, 
ha naplónkat többször és rendszeresen átol
vassuk. A tanítási naplóban írhatunk sike
reinkről, felfedezéseinkről, kritizálhatunk, ké
telkedhetünk, kifejezhetjük frusztrációnkat, 
és kérdéseket vethetünk fel. Szembenézhe
tünk a tanítás érzelmi oldalával is, leírhatjuk, 
hogy mi bosszant, mit rontottunk el. A nap
lóban készíthetünk óratervet és kielemezhet
jük óráinkat, együttműködhetünk projektek
ben kollégáinkkal vagy vezetőtanárunkkal.

A 6. fejezet azt ismerteti, hogyan végez
hetünk feltárást vezetőtanárral folytatott kol
legiális és kooperatív óramegbeszélés során. 
Elemzi a tanár és a tanárjelölt viselkedését 
(1. passzív beszélgetőtárs; 2. együttműködő 
beszélgetőtárs; 3. ellenséges beszélgetőtárs), 
majd tanácsot ad a tanárjelölteknek, hogyan 
vegyenek felelősségteljesen részt a vezető
tanárral folytatott óramegbeszéléseken. Ez
után a szerző bemutatja a „feltáró” órameg
beszélést összehasonlítva a hagyományos 
óramegbeszéléssel.

A 7. fejezet a tanításhoz fűződő személyes 
viszonyunk kialakításának szükségességét 
hangsúlyozza. A tanításnál nemcsak tanári 
tapasztalatunk fontos, hanem az is, hogy 
mint emberek kik vagyunk, s életünk ré
sze-e a tanítás. Talán a legfontosabb, hogy 
mindig magunkat adjuk.

A harmadik részben több esettanulmányt 
olvashatunk a feltárás sikeres alkalmazásá
ról (8. fejezet, 9. fejezet és a 10. fejezet). 
Végül, all. fejezetben Jerry Gebhard arról 
ír, hogyan segítette őt a jóga a tanításban: a 
jógatanulásnál szerzett tapasztalatai többek 
között ráébresztették arra, hogy tanári és ta
nulói énünket össze kell kapcsolnunk, más
fajta tudatossággal, ítélkezés nélkül, a tanu
ló szemszögéből is szemléljük a tanítást.
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Összefoglalva, a könyv újfajta megköze
lítést hoz az idegen nyelv oktatásában és for
rásként felhasználható a feltáró módszer 
gyakorlati bevezetésénél.

Veresné Valentinyi Klára

A. Jászó Anna és Bódi Zoltán (szerk.)
Szociolingvisztikai 
szöveggyűjtemény 
Budapest: Tinta könyvkiadó, 2002. 
310 p.

A kötet a „Segédkönyvek a nyelvészet tanul
mányozásához” sorozat köteteként jelent 
meg. Elsődleges célja a hiánypótlás - miként 
arra az előszóban utalnak is a szerkesztők -, 
minthogy szociolingvisztika tudományágá
nak viszonylagos újdonsága miatt ma még 
nehézkes a kutatók, tanárok számára a szak
irodalomhoz való hozzáférés. A könyv első
sorban tanárok számára készült, és emiatt a 
legfontosabb elméleti cikkeken kívül olyan 
szociolingvisztikai felméréseket is tartalmaz, 
amely elősegíti, hogy a tanárok pontos ké
pet kapjanak tanulóik nyelvérzékéről és nor
matudatáról.

A kötet hét fő egységre tagolódik, követve 
a szociolingvisztika tantárgy főbb kutatási 
területeit, kiegészülve egy rövid fejezettel, 
amely a hazai szociolingvisztika kezdeteiről 
szól. Az első fejezet a szociolingvisztika fo
galmát, tárgyát, témáit és vizsgálati módsze
reit mutatja be. A fejezet Willaim Labov cik
kével indít, amely a társadalmi folyamatok 
tükröződését jellemzi a nyelvi szerkezetek
ben. A fejezet többi szerzője - örvendetes 
módon - a legújabb magyar kutatások ered
ményeiről számol be. Kontra Miklós buda
pesti élőnyelvi kutatásairól ír. Kiss Jenő azt 
elemzi, hogy mi a nyelvtanilag helyes és 
helytelen fogalma általános iskolások nyelv
helyességi tudatában, Felde Györgyi pedig 
egy a nyelvérzék és normatudat összefüg
géseire irányuló kutatás eredményeit ismer
teti.

A második nagy fejezet a nyelv és kultú
ra összefüggéseit tárgyalja. A nemzetközi 
szakirodalom képviselőjeként Edward Sapir 
„Nyelv és környezet” című cikke jelenik meg, 
rajta kívül A. Jászó Anna ír a szemantikai 
relativizmusról, Lőrinczi Réka pedig a ro
konsági nevekről.

A társadalmi és nyelvi változások össze
függéseiről szóló harmadik fejezetben csak 
magyar szerzők cikkeit olvashatjuk. Grétsy 
László ír a szaknyelvek és csoportnyelvek 
jelentővégéről. Szuts László a fiatalok nyel
véről, Kis Tamás a magyar katonai szleng
ről, Benkő Loránd végül a nyelvhasználat
beli sznobságról.

A negyedik fejezet a kétnyelvűség, kettős 
nyelvűség és a diglosszia fő kérdéseit tár
gyalja. A nemzetközi szakirodalom két ne
ves képviselője Charles A. Ferguson és Juliet 
Langman is helyet kap a fejezetben. Előbbi 
a diglossziáról ír, utóbbi a kétnyelvűség ku
tatásának modern irányzatairól. A magyar 
kutatók közül Susan Gal a nyelvcsere folya
matát elemzi. Kiss Jenő a kétnyelvűség, ket
tősnyelvűség és diglosszia különbségeit mu
tatja be. Lanstyák István a magyar-magyar 
diglosszia kérdéseiről ír. Péntek János pedig 
az anyanyelv ökologóiájáról Erdélyben.

A következő fejezet a nyelvi hátrányos 
helyzet különböző aspektusait mutatja be. A 
jelenség első nagytekintélyű kutatója - Basil 
Bernstein - elméletét olvashatjuk először a 
nyelvi szocializáció és oktathatóság kapcso
latáról. Ót követi Bíró Zoltán, aki városi és 
falusi iskolások fogalmazásait hasonlítja 
össze a nyelvi kód kidolgozottsága szem
pontjából. Péntek János „A magyar nyelvi 
különfejlődés a Kárpát-medencében” című 
írása a magyar nyelv négy különböző hely
zetét: a tömbmagyarságot, a nyelvi szigetet, 
a szórványhelyzetet és az emigráns magyar 
nyelvet hasonlítja össze. Borbáth Erzsébet a 
moldvai csángó gyermekek székelyföldi is
koláztatási tapasztalatairól ír. Kiss Jenő az 
anyanyelvoktatást vizsgálja különböző 
nyelvjárási hátterű iskolákban. Réger Zita a 
cigány gyermeknyelvi korpusz elemzéséhez 
nyújt számos új szempontot.


