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és az életkori sajátosságoknak. Ugyanez 
vonatkozik az országismereti, civilizációs 
témakörökre is.

A nyelvtan tanítása során a nyelvhasz
nálat és nem a tételes nyelvtan áll a kö
zéppontban, de a tankönyv végén lévő 
összefoglalóban ez is elolvasható.

A könyv egyik nagy erénye az úgyneve
zett ismétlő, rendszerező, ellenőrző egysé
gek beiktatása, amelyek természetesen 
ugyanazt a szemléletet tükrözik, ami az 
egész tankönyvet jellemzi. A záró tesztek
hez a pontszámok és a szintek megadása 
segíti az önértékelést, ami serdülőkortól 
kezdve egyre nagyobb szerepet kell kapjon.

Összefoglalva: ez a tankönyv nemcsak 
deklarálja, hanem meg is valósítja a kom
munikatív szemléletet. Kiválóan alkalmas 
iskolai használatra, a középiskolai kor
osztály számára, „lefedi” az elsős-máso
dikos tananyagot. Várjuk, hogy mielőbb 
megjelenjék a második kötet is, hogy to
vábbi lépéseket tehessünk előre, hiszen 
erről a könyvről nagyon nehéz két év 
után áttérni -  folytatás híján -  egy merő
ben más szemléletű, hagyományos tan
könyvre. Ez az egyetlen, ami visszatart
hatja a használatától a kollégákat. Feltét
lenül helyet kell kapjon az egyetemi-főis
kolai módszertani órák programjában, és 
mivel új magatartást, új szerepet kíván a 
tanár részéről is, célszerű lenne, ha vala
milyen formában (esetleg tanári segéd
könyv kiadásával) vagy továbbképzések 
szervezésével az érdeklődők segítséget 
kaphatnának használatához.

A Q uattro  p a s s i  in ita lian o  két éve jelent 
meg, tehát volt már némi idő kipróbálni. 
Mindazok a kollégák, akik dolgoztak vele, 
igen pozitívan nyilatkoztak, kiváló eredmé
nyeket érnek el vele. Azt hiszem nem mel
lékes a másik érdekelt fél, a diákok véle
ménye sem. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a tanulók nagyon szeretik ezt a tan
könyvet használni. Tehát arra biztatnék 
mindenkit, hogy dolgozzon bátran ezzel a

tankönyvvel, biztos vagyok benne, hogy 
mind a kollégáknak, mind tanítványaik
nak sok örömük fog telni benne.

J ó zsa  J u d it
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Szalay Györgyi ízléses kiállítású, vékony, 
ám annál tartalmasabb könyve már a cí
mével utal arra, hogy az üzleti életben bi
zony nem csupán a magas szintű nyelvis
meret általános követelmény, hanem egy
re több múlik a közlendők nyelvi megfor
málásán, sőt azon túl a nonverbális és a 
metakommunikációs (szórend, szóválasz
tás, mondatfelépítés stb.) jeleken.

Ma már senki sem vitatja, hogy a sike
res üzleti tárgyalások előre átgondolt stra
tégia szerint zajlanak és a szakmai felké
szültség mellett elengedhetetlen a befo
lyásoló célzatú üzenetkibocsátás (kódo
lás). Tudnunk kell, miként értelmezi a 
partner az általunk használt nyelvi jele
ket, továbbá képeseknek kell lennünk a 
tárgyalófél jeleinek adekvát befogadására 
(dekódolás). Hogy a nyelvi és nem nyelvi 
jelek végtelen számú kombinációjából ép
pen melyik vezet sikerre bennünket, azt 
segít megtudni e menedzsereknek készült 
nyelvi és kommunikációs tréning.

Szerkezete könnyen áttekinthető, vilá
gos. A német nyelvű bevezetőből kiderül, 
hogy a mű a Porsche Hungária Holding 
támogatásával íródott. A szerzőnek így 
alkalma nyílt a gyakorlati életből vett 
példák és egy jól működő autókereskedő 
cég információi alapján értekezni már
kákról, társasági formákról, vállalati arcú
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latról, reklámról, személyzeti politikáról 
és egyebekről. Életszerűvé válnak ettől 
nevek, adatok, beszélgetések. A szponzo
ráló kereskedelmi vállalat számára nyil
vánvalóan jó reklámot jelent a bemutat
kozás egy színvonalas gazdasági-nyelvi 
gyakorlókönyvben, mely esetleg éppen 
saját munkatársainak képzését is segíti. 
Gyakorlat és elmélet szervesen és termé
szetesen kapcsolódik így egymásba.

Igényes a könyv a nyelvi megformálás
ban és a felölelt óriási témakört illetően, 
de az olvasóval/tanulóval szemben is, 
akitől nemcsak erős középfokú nyelvtu
dást, hanem alapos kommunikációelméle
ti és gazdasági ismereteket is elvár.

A mindössze hét fejezet mindegyike két 
részre oszlik. Az „A” részben nyelvtani, 
lexikai és természetesen szakmai ismeret- 
bővítésre nyílik mód változatos formában. 
A „B” rész az üzleti életben előforduló 
kommunikációs szituációkat gyakoroltatja. 
Sok a játékos találgatással, kiegészítéssel, 
hozzárendeléssel, átalakítással megoldan
dó feladat, az ismeretátadás, illetve elmé
lyítés eszköze gyakran egy-egy jól átte
kinthető táblázat vagy szemléletes ábra.

A néhány kiegészítendő vagy átalakí
tandó levél csupán a meglévő készségek 
felfrissítésére vagy bizonyos kereskedel
mi levéltípusok bemutatására elegendő. A 
technikai segédeszközök (számítógép, te
lefax, internet) fejlődésével párhuzamo
san átalakuló hagyományos üzleti levele
zés megtanítása nem célja a könyvnek.

Rendkívül hasznos a német kifejezések 
gyakori lefordíttatása, hisz a kontrasztivi- 
tás feltétlenül követelmény a gyakorlat
ban. A 4. fejezet G.4. gyakorlatában nem 
ártott volna felhívni a figyelmet a hímne
mű csomagoló- és mértékegységekre is, 
hisz azok -  a szerepeltetett nőneműekkel 
ellentétben -  többes számban változatla
nul maradnak.

A legtöbb fejezet gyakorlatokkal kez
dődik, s a továbbiakban sem tartalmaz

ún. megtanulandó leckéket vagy olvasmá
nyokat. A közbeiktatott hosszabb-rövi- 
debb szakmai tárgyú szövegek vagy áb
rák a vállalati arculatról, vagy a fizetési 
módok közül kiemelt akkreditívről össze
foglaló, áttekintő jellegűek és elegendő 
háttérismeretet feltételeznek. Azoknak je
lentenek tehát sok örömöt, akik a már ta
nultakat akarják magasabb nyelvi szintre 
hozni vagy elmélyíteni.

A fejezetek „B” részét az éppen begya- 
korlandó beszédszituációhoz tematikusán 
kapcsolódó rövid, szellemes, hasznos ta
nácsokkal teletűzdelt, elméleti vagy gya
korlati jellegű kedvcsináló vezeti be. Az 
ilyen szöveg szürke mezőben, jobb sarká
ban a szituációt szimbolizáló piktogram- 
mal vonja magára a figyelmet. A 7. feje
zetnél jó tippek mellett olyan elméleti 
utalásokat is tartalmaz (Sachebene, Bezie- 
hungsebene), melyek az átlagmenedzser 
számára valószínűleg kiegészítésre szo
rulnak (Appell, Selbstoffenbarung).

Az üzleti gyakorlathoz kapcsolódást 
nem csupán a Porsche Hungária jelenti a 
könyvben, hanem az 1. fejezetben felada
tul kitűzött „vállalatalapítás” is. Ez a ta
nulók által létrehozott termelő vállalat az
tán -  akárcsak Jürgen Boltén M a rk tch a n ce  
W irtsch a ftsd eu tsch  című munkájában -  a 
későbbiekben is működni kényszerül és 
mint „cégtulajdonosokat” ügyesen moti
válja a tanulókat.

Ugyancsak a figyelem ébrentartását és 
a tréningcsoport valamennyi résztvevőjé
nek aktív közreműködését szolgálják az 
interakciókat (sajtókonferencia, felvételi 
beszélgetés, telefonbeszélgetés) kísérő, 
megfigyelési szempontokat tartalmazó 
feladatlapok (Arbeitsblatt für die Be- 
obachter).

Végül a megoldási kulcsban megtalál
juk az összes Ü-vel jelölt, egyéni feldol
gozásra szánt feladat megoldását. A né
met-magyar szójegyzék megmagyaráz 
egy sor idegen, a német nyelvhasználat-
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ban új szót, fogalmat, nem szolgál vi
szont a főnevek és igék teljes szótári 
alakjával. Egyéb kiegészítő (pl. hang
vagy videokazetta) hiánya valószínűleg 
senkiben sem merül fel a munka során, s 
ez a könyv további erénye.

Minden bizonnyal nagy élvezettel fog
ják forgatni ezt a hasznos könyvet mind
azok, akik akár a felsőoktatásban gyakor
lásra, akár vállalati továbbképzéseken is
mereteik bővítésére használják majd.

G ács Judit
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Mike Scott

WordSmith Tools is an integrated suite of programs 
designed to carry out detailed analises of how words 
behave in texts.
The WordSmith Tools package consists of six different 
tools, each for a specific text analysis task.

On-line help
Extensive on-line help provides a general introduction 
to the suite of tools together with detailed instructions 
and examples for each part of the package.

WordSmith Tools is distributed exclusively via the
World Wide Web.

http ://www. ou p. co. u k/elt/software/wsm ith/

DEMO VERSION DOWNLOADABLE




