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Lényegében a fenti lépések jelennek meg a könyv harmadik részében grafikus formában is ábrá-
zolva, a „referálás alapmodelljében” (57). 

A fenti lépések hatékony végrehajtásához további fogódzókat is kapunk. Az első lépéssel 
kapcsolatban „kiemelt szerepet kap az olvasás, amelynek hatékonnyá tétele érdekében a referáló 
speciális olvasási technikákat alkalmaz” (32). Ilyen például a válogató (jellegű) olvasás, amelynek 
során „az ismert tényeket ismert módon tárgyaló szövegrészeket nem olvassuk el, hanem csak át-
tekintjük. […] A kiválogatott, az átolvasásra érdemesnek minősülő szövegrészeket nem memori-
záljuk, hanem kijegyzeteljük, aláhúzzuk” (32–33). A harmadik lépéssel kapcsolatban felmerül annak 
a kérdése, hogy „kövessék-e a referátumok az elsődleges dokumentumban megtalálható kifejtés 
sorrendjét” (37). A szerző szerint célszerű „ragaszkodnunk az elsődleges dokumentumban talált 
sorrendhez mindaddig, amíg az logikus, és nem tartalmaz ismétléseket. Amikor azonban logikátlan 
formával és/vagy ismétlésekkel találkozunk, el kell térnünk az elsődleges dokumentumban talált 
sorrendtől” (38). Mindezeket (az itt helyhiány miatt nem érintett, további részletekkel együtt) 
a szerző egy konkrét, kidolgozott példán keresztül szemlélteti (46–55). 

3. „A referálás elmélete és gyakorlata” igényes, bizonyos értelemben teljességre törekvő
összegzése egy olyan kérdéskörnek, amely alapvető fontosságú mindazok számára, akik a referálást 
hivatásszerűen végzik. A könyv azonban jóval szélesebb olvasótáborra számíthat: hasznos, gondo-
latébresztő olvasmány mindazok számára, akik a referálás lényegét jelentő „információsűrítést” 
munkájuk során nap mint nap alkalmazzák – ilyenek például a tudományos kutatók, (nyelv)tanárok, 
diákok. Nyelvészek számára különösen érdekesek lehetnek a téma kognitív és számítógépes nyel-
vészeti vonatkozásai, amelyek nagyon sok nyitott, megválaszolatlan kérdést tartalmaznak, így tág 
teret nyújtanak a további kutatómunka számára. 

Boda István Károly–Porkoláb Judit 

Antalné Szabó Ágnes: Helyesírásunk öröksége (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 112 o.) 

A Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában megjelent a Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny 2002. és 2003. évi anyagának, feladatlapjainak és tollbamondásszövegeinek a gyűjteménye. 
A könyv szerzője az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének tanára, akinek irányításával 
a tanszék 1998 óta minden évben megszervezi a helyesírási verseny döntőjét az 5–8. osztályos diákok, 
vagyis a 10–14 éves korosztály számára. A verseny és az arra való felkészülés igen fontos szerepet 
tölt be a részt vevő tanulók anyanyelvszeretetének, nyelvi tudatosságának a fejlesztésében; a könyv 
pedig nagy mértékben segíti, megkönnyíti a felkészítő tanárok és az érdeklődő diákok munkáját 
azzal, hogy hozzáférhetővé teszi számukra (és így az érdeklődő közvélemény számára is) az emlí-
tett két év területi megyei, fővárosi, valamint Kárpát-medencei döntőjének az anyagát. Ez a ver-
seny nemcsak a magyarországi tanulók komoly szellemi erőpróbája, hanem a határontúli magyar 
közösségeké is, hiszen minden évben részt vesznek rajta a határontúli magyar iskolák legjobb he-
lyesíró diákjai is. 

A könyv tartalmánál fogva azonban nemcsak a Simonyi-versenyre való felkészüléshez nyújt 
hasznos segítséget, hanem tanítási segédkönyvként is használható, és így ajánlható minden magyar 
szakos tanárnak. Az anyanyelvüket szerető diákoknak pedig gyakorlókönyvként tehet jó szolgála-
tot. Érdekes, sokoldalú, gyakran játékos feladataival szinte észrevétlenül hozzájárulhat ahhoz, 
hogy az igényesség legyen az egyik döntő szempont az anyanyelven történő írásbeli munkák létre-
hozásakor. Másrészről, a feladatmegoldások segítenek tudatosítani a helyesírás értelemtükröző
szerepét. Ebből a szempontból érdemes kiemelni, hogy a könyv tartalmaz két igen jól használható 
tanulmányt a magyar helyesírás legnehezebben elsajátítható területeiről, a földrajzi nevek, valamint 
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az egybeírás-különírás kérdésköréből, elsősorban tanítás- és tanulásmódszertani oldalról közelítve 
meg a kérdést. A szerző saját tanítási tapasztalataiból kiindulva hangsúlyozza, hogy minden eset-
ben a szabályok közötti összefüggések megláttatására, a rendszerszerűség bemutatására kell töre-
kedni; hiszen a helyesírás nem csak képesség, készség dolga, hanem megtanulható területe az 
anyanyelvoktatásnak, mivel logikus, egymással összefüggő szabályokból áll. 

A könyv felépítése a következő:
A kiadvány első oldalain a nyelvről szóló rövid írást olvashatunk Simonyi Zsigmondtól, 

majd Tóth Árpád, Bárczi Géza, Tompa József és mások néhány soros emlékezései következnek 
Simonyiról. Ezt a kiemelkedő nyelvész főbb műveinek felsorolása követi. 

Az emlékező oldalak után a korábban említett tanulmányok kaptak helyet. Majd ezt követi 
a verseny szervezőbizottsága által összeállított versenyszabályzat, illetve a verseny részletes tan-
anyaga, amely egyértelművé teszi, hogy mindenki egyenlő eséllyel indulhat rajta, aki kellő érdek-
lődéssel és szorgalommal foglalkozik a helyesírással. A kiadvány közzéteszi az útmutatót is a toll-
bamondáshoz és a feladatlapok javításához. 

Ezután megismerhetjük a 2002. és a 2003. évi egyéni és csapatverseny eredményét. Majd 
következnek a feladatlapok és a tollbamondásszövegek (évenkénti és területi bontásban), továbbá 
a feladatlapok megoldása. Végül a helyesírási verseny támogatóinak sora zárja a könyvet. 

Balogh Judit 

Alapinformáció és metainformáció. Debreceni Egyetem, Debrecen, Lévai Béla (szerk.) 
2004. 212 lap. 

Az ismertetendő mű címében szereplő alap- és meta- előtagok mindegyike az információra 
vonatkozik. De mit is jelenthetnek/jelentenek valójában a velük alkotott összetételek? Közelebb 
juthatunk a kérdés megválaszolásához, ha felütjük a kötetet, amelynek egyik szerzője, nevezetesen 
Pete István, akit a magyar nyelvészközönségnek aligha kell bemutatni, a következő passzusokat 
idézi Metakommunikáció a közbeszédben (55–8) című írásában: „A meta-, met- görög eredetű szó. 
Számos nyelvben szóösszetételek előtagjaként a jelentése: -val, -vel, között, túl, gyakran a vele 
összetett fogalomnak a módosulását jelenti. Vö.: metafora ’átvitt értelmű kifejezés’, metamorfózis 
’átváltozás’, metatézis ’hangvetés’. […] A metakommunikáció kommunikáció a kommunikációról, 
azaz a beszélők kijelentései és megjegyzései a nyelvről, annak rendszeréről vagy beszélt változatá-
ról. […] A metanyelv az a nyelv, amelyen a metakommunikáció folyik. Ez lehet természetes vagy 
mesterséges nyelv. Idegen nyelvek tanításakor sokszor az anyanyelv szolgál metanyelvként. A 
nyelvtudományban a természetes nyelv a leírás tárgya és a metanyelv a leírás eszköze is” (Pete 
55). Persze a metainformáció, a metakommunikáció, a metanyelv és a hozzájuk kapcsolódó továb-
bi fogalmak és képzetek bonyolult szövetének átlátásához nem elégséges csupán néhány jól meg-
alkotott definíció. A kérdés összetettségét támasztja alá az az immár óriásira nőtt, döntő többségé-
ben angol nyelvű szakirodalom is, amellyel könyvtárakat lehetne megtölteni, és amelyben 
biztonsággal tájékozódni ma már szinte alig vagy legalábbis igen nehezen lehet. Első rátekintésre 
ebbe a sorba illik a jelen kötet is, azaz hogy mégse! Az előszót olvasva azonnal feltűnik, hogy itt 
nem vagy nem csak az információról és a metainformációról már meglévő tudásanyag másfajta el-
rendezéséről és „új köntösben” történő közreadásáról van szó, hanem a Debreceni Egyetem Szla-
visztikai Intézetében működő kutatócsoport munkájának legfrissebb eredményeiről is. Ezért más 
ez a kötet, mint a már megszokott, e tárgyban született könyvek, ebben áll eredetisége. 

A Metainformációs Kutatócsoport „célul tűzte ki az orosz, lengyel, bolgár, ukrán és magyar 
nyelv metainformációs elemeinek és szerkezeteinek kutatását: az (alap)információs elemek meta- 


