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Ezek a szövegek „előre kipreparáltak” (vigyázat, 
nem feltétlenül mindig a saját céljainknak megfele
lően!) és így önálló tanulásra is alkalmasak, hiszen 
a magyarázatok segítségével szinte automatikusan 
ráirányítják az olvasó figyelmét a nyelv mint orga
nikus rendszer (és nemcsak az angol, de a magyar 
nyelv) természetére, szabályszerűségeire, valamint 
különlegességeire is, ami nemcsak komoly élvezetet 
kínál, de nagyban elősegíti a hatékony nyelvtanuláshoz 
szükséges nyelvi tudatosság kialakulását is.

Legjobban hasznosítható a két kötet azonban a 
fordítási készség elsajátításának területén. Heltai Pál a 
fordítás tanításának kiváló szakértője és avatott mes
tere finom kézzel elemzi, magyarázza Szász Imre 
nagyszerű műfordítási megoldásait, miközben szinte 
észrevétlenül ráirányítja az olvasó figyelmét a fordítás 
során elvégezett „szabályszerű műveletekre", a fordí
tás technikai megoldásaira, megmutatja, hogyan „vo
natkoztatja a fordító egymásra a két nyelvet”, felbe
csülhetetlen segítséget nyújtva ezzel mindazoknak, 
akik a fordítást tanítani, vagy éppen elsajátítani kíván
ják. A három Shakespeare mesét Bart Dániel maga 
fordította le, és a magyarázatok mellé még néhány 
ügyes feladatot is szerkesztett, kijelölve ezzel a szöveg 
további feldolgozásának néhány lehetséges útját. (Ki
váló például az a feladat, amely arra sarkallja az olvasót, 
hogy a szövegben előforduló régies angol szavakat és 
kifejezéseket próbálja meg mai szavakkal és kifejezé
sekkel helyettesíteni, vagyis a régies nyelvi elemeket 
„hozzárendelni” a ma használt nyelv elemeihez.)

Folytatva H. Widdowson gondolatát, ahhoz, hogy 
az olvasó megértse az általa olvasott szöveget, nem
csak nyelvi ismereteinek kell erős lábakon állnia, ha
nem szert kell tennie megfelelő kulturális jártasságra 
is. Az autentikus szövegek legfőbb jellemzője, írja 
Widdowson a „The Ownership of English” című cik
kében (TESOL Qarterly 28/2, 1994), hogy körös
körül párnázottak kuturális konnotációkkal és komoly 
kulturális tartalmat hordoznak. Mindez szinte elkerül
hetetlenül arra sarkallja az olvasót, hogy ezeket meg
próbálja, amennyire lehetséges, föltérképezni és ki
bontani, saját kulturális ismereteinek közegében elhe
lyezni, és arra vonatkoztatva értelmezni, illetve a hi
ányzó információkat sürgősen beszerezni, vagyis a 
„lyukakat betömni". Sem Shakespeare, sem Mark 
Twain nem ismeretlen az átlag magyar olvasó számá
ra, így remélhetőleg nem lesz nehéz dolga kulturális 
szempontból is autentikus viszonyt kialakítania a két 
kötetben közzétett művekkel; így a választás ebből a 
nézőpontból is jónak mondható.

Több szempóntból is üdvözlendő tehát, hogy a 
Corvina főielevenített egy régi hagyományt, a hét
nyelvű kiadások” hagyományát, továbbfejlesztve és 
jelentősen kibővítve azt. A két kötet, a Lamb testvérek, 
valamint Mark Twain művei, akárcsak Heltai Pál és 
Bart Dániel értő és gyakran igen mélyreható magya
rázatai, nemcsak hasznos, hanem igen élvezetes olvas
mányélményt igér.

Róna Annamária

SZOFTVER-KRITIKA

ITEMAN™: Item and Test 
Analysis Program Komplett 
teszt- és tesztelem-analizáló 
program
Változat: 3.50
Fejlesztő: Assessment Systems 
Corporation
Hardver-igény: IBM kompatibilis PC 
(min.: AT 286)
Memória-igény: 1 MB RAM

Bármely teszt hatékonysága csak az eredmények 
beható elemzésének tükrében válhat ismertté. Mi
vel viszont az ilyen elemzés statisztikai számításo
kat igényel, sokan beérik a könnyen felismerhető 
tendenciák beazonosításával. A program azoknak 
kínál segítséget, akik a teszteredmények elemzése 
során nem elégednek meg az intuitív értékeléssel.

A szoftver a MicroCAT rendszer egyik eleme
ként csekély mérete ellenére (a két kulcsfájl alig 
több, mint 200 kB-nyi helyet igényel a merevleme
zen) minden fontosabb statisztikai számítást elvé
gez, s a felhasználó igényei szerint külön fájlokban
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el is tárolja azok eredményeit. A program szolgál
tatásait tekintve ugyan nem kényezteti el a felhasz
nálót, ám mégis viszonylag széles skálát biztosít a 
különféle célú elemzésekhez.

A program indításakor a felhasználónak elő
ször az input és az output fájlok nevét kell megadni, 
ami rávilágít a program első komoly hiányosságára, 
nevezetesen, hogy az adatfájlnak már előre készen 
kell állnia; az adatbevitelre a program nem képes, 
ráadásul kizárólag ASCII karakterekben írt adatfáj
lokat képes olvasni. Ezzel természetszerűen együtt 
jár az is, hogy a bevitt adatok helyessége sem elle
nőrizhető. Lehetőség van viszont a vizsgázók pont
számának külön fájlban történő tárolására, a 
megoldókulcsban valamilyen okból fel nem tünte
tett tesztelemek azonosítására (bár ez újabb külön 
adatfájlt igényel), illetve a statisztikai számítások 
külön fájlban történő rögzítésére. A konfigurációs 
menüben beállítható a számítandó korreláció típu
sa, a vizsgázók teljesítmény szerinti csoportosítása 
(mely az egyes elemek diszkriminációs index-szá
mításához szükséges), illetve az esetleges populá
ciós alcsoportok összevető vizsgálata is, bár ez 
utóbbi funkció csak erre előkészített adatfájl eseté
ben vehető igénybe. Alacsony számú vizsgázó ese
tében mód van a korrelációs számítások korrigálá
sára is, bár ez nem jelenti a hibák teljes kiküszöbö
lését. A menü emellett még egy-két kényelmi funk
ció beállítására is lehetőséget ad.

A program futása gyors, a számításhoz szüksé
ges idő - természetesen az adatfájl mérete és a gép 
teljesítménye függvényében - csekély, másodper
cekben mérhető.

A kimenőfájl a programon belülről a „browse” 
funkcióval olvasható, de ASCII karakterekből álló 
önálló fájl lévén bármely, még a legegyszerűbb 
szövegszerkesztő számára is hozzáférhető. Maga a 
fájl először rövid, de jól áttekinthető összefoglalá
sát adja az input paramétereknek, majd elemenkét 
közli az adott tesztelemre jellemző statisztikai ada
tokat, nevezetesen a helyes válaszok arányát, a 
diszkriminációs indexet és a korrelációs együttha
tót. Erénye a programnak, hogy mindezen adatok 
feleletválasztós teszt esetében minden egyes opci
óval kapcsolatban is a felhasználó rendelkezésére

állnak. A program külön figyelmeztet arra, ha egy 
disztraktor kedvezőbben látszik diszkriminálni a 
helyes válasznál. Ugyancsak pozitívum, hogy a 
program megjeleníti az egyes opcióknál a magasan 
és az alacsonyan teljesítő vizsgázók válaszainak 
százalékos arányát is.

Az egyes elemekre vonatkozó elemzést köve
tően a program részletes adatokat közöl a teszt 
egészéről is. Ebben az adategyüttesben számos más 
statisztikai adat mellett szerepel például az átlagos 
pontszám, a variancia, a médián, a mérési hiba, az 
átlagos korreláció, vagy a Cronbach-féle alfa meg
bízhatósági együttható. Ez utóbbi különösen érté
kes és beszédes lehet a teszt hatékonyságának meg
ítélése során.

Ha a bemenő adatfájlban alteszteket is elkülö
nített a felhasználó, a fenti statisztikát a program 
minden egyes alteszttel kapcsolatban megadja, s az 
altesztek közötti interkorrelációs együtthatókat is 
kiszámolja.

Befejezésül a ponteloszlási histogram követke
zik, mely azonban grafikailag nem túlzottan látvá
nyos, s esetlegesen két oldalra elnyúlva valamelyest 
az értelmezést is nehezítheti. A konfigurációs menü 
mindemellett lehetővé teszi a histogram zsugorítá
sát, bár ezt csak a részletesség rovására lehet meg
tenni.

Az ITEMAN viszonylag egyszerű és könnyen 
kezelhető, s hiányos szolgáltatásai ellenére is nagy 
segítséget nyújt a tesztek statisztikai elemzése so
rán. Hátránya, hogy gyakorlatilag csak dichoto- 
mikusan pontozható elemekre használható, s hogy 
az adatfájl elkészítése rendkívüli figyelmet és a 
programtól teljesen elkülönülő munkát igényel, 
igaz ugyan, hogy az esetlegesen értelmetlen elüté
sekből eredő hibákra a program figyelmeztet. A 
legnagyobb problémát azonban az elérhetőség je
lenti, mivel forgalmazó híján beszerzése csak közvet
lenül az amerikai fejlesztőtől lehetséges. Itt szükséges 
megemlítenünk, hogy már folyamatban van egy telje
sen hazai fejlesztésű tesztelemző szoftver elkészítése, 
mely felhasználási profiljában hasonlít az ITEMAN- 
re, ám mind kezelhetőségét, mind szolgáltatásait ille
tően meghaladja azt.

Szabó Gábor



HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK

Tisztelt olvasóink!

Folyóiratunk a jövőben is folyamatos tájékoztatást szeretne adni a szakma hazai és 
külföldi rendezvényeiről, konferenciákról, továbbképzésekről, valamint a különböző 
ösztöndíj- kiírásokról és egyéb, a szakmát érintő eseményekről. Ahhoz, hogy minél 
pontosabb információkkal szolgálhassunk, szükségünk van a szervező, illetve a lebo
nyolító intézmények együttműködésére.
Továbbra is kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe ilyen jellegű híreiket, hogy időben 
közzétehessük őket, és így minél több érdeklődő szerezhessen tudomást a küszöbön 
álló szakmai eseményekről.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

SzablyárAnna 
rovatvezető

KONGRESSZUSI NAPTÁR

Április 14-17.
Intenzív továbbképzés 
európai angoltanároknak

Színhely: Brighton & Hove, Anglia 
Téma: Országismeret.
Felvilágosítás: Informationszentrum für 
Fremdsprachenforschung der 
Philipps-Universität,
Hans-Meerwein-Straße, Lahnberge, 
35032 Marburg, Németország

Április 14-18.
Az IATEFL (International Association of 
Teachers of English as a Foreign 
Language)
32. konferenciája

Színhely: Umist, Manchester, Anglia 
Felvilágosítás: IATEFL, 3 Kingsdown 
Chambers, Whitstable, Kent, CT5 2FL, 
Anglia

Április 16-18.
Vili. Országos Alkalmazott Nyelvészeti 
Konferencia

Színhely: Szombathely, Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola
Téma: A nyelv mint szellemi és gazdasági 
tőke.
Felvilágosítás: BDTF Szombathely, 
Filológiai Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszék, Balaskó Mária, konferenciatitkár

Április 16-18.
Az FMF (Fachverband Moderne
Fremdsprachen) kongresszusa

Téma: Modern idegennyelv-oktatás 
Európa polgárainak.
Színhely: Luxemburg
Felvilágosítás: FMF-Büro, 
von-Graevemeyer-Weg 33, 
30539 Hannover, Németország
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Április 24-25.
A Janus Pannonius Tudományegyetem 
ВТК Szláv Filológiai Tanszéke és az 
Orosztanárok Nemzetközi Szervezetének 
(MAPRJAL) 4. nemzetközi konferenciája

Színhely: Pécs
Téma: A szláv nyelvek oktatásának 
elmélete és gyakorlata.
Szekciók: Nyelvészet irodalom, 
módszertan, fordítás, országismeret. 
Felvilágosítás: Végvári Valentyina,
Tel.: (72)327 622/4662; Fax: (72) 501 558.

Május 6-8.
4. Nemzetközi fordítói és tolmács 
konferencia

Színhely: Barcelona, Spanyolország 
Felvilágosítás: http://cc.uab.es/congres_ti/

Május 12-15.
Worlddidac 1998

Színhely: Basel, Svájc
Felvilágosítás: Schweizer Mustermesse in 
Basel
CH-4041 Basel

Május 13-15.
Idegen- és másodiknyelv-elsajátítás
11. nemzetközi konferenciája

Színhely: Szczyrk, Lengyelország 
Felvilágosítás: Prof. Janusz Arabski, 
Institute of English, University of Silesia, 
ul. Zytnia 10, PL-41-205 Sosnowie, 
Lengyelország

Május 19-23.
2. Nemzetközi konferencia jogi, 
egészségügyi, oktatásügyi és 
közigazgatási témák tolmácsolási 
feladatairól

Színhely: Vancouver, Canada 
Felvilágosítás: Silvana Carr, Vancouver 
Community College (VCC), Continuing 
Education Division, Court Interpreting 
Programme, 100 West 49th Avenue, 
Vancouver, BC, V6J 3W2, Canada

Június 4-6.
A FaDaF (Fachverband Deutsch als 
Fremdsprache) 26. közgyűlése

Színhely: Jéna, Németország
Témák: 1. Szaknyelv; 2. Nyelvoktatás a 
felsőoktatásban; 3. Alternatív módszerek 
a gyakorlatban; 4. Országismeret; 5. 
Interkulturális tanítás és tanulás; 6. Fórum: 
német mint idegennyelv.
Felvilágosítás: Geschäftsstelle des 
Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache, 
Hüfferstr. 27, 48149 Münster, Dr. Barbara 
Biechele
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Insitut 
für Auslandsgermanistik/DaF, 07740 Jena

Június 8-10.
Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Napok

Színhely: Balatonalmádi
Témák: anyanyelv-elsajátítás és anyanyelvi 
nevelés; második vagy idegennyelv-elsa- 
játítás; két- és többnyelvűség.
Felvilágosítás: Veszprémi Egyetem, 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 8201 
Veszprém, Egyetem u. 10.

Június 24-27.
A „Language Awerness" szövetség
4. nemzetközi konferenciája

Színhely: Cegep de Sainte-Foy 
Felvilágosítás: Joyce M. Angio, 
Departement des langes,Cegep de 
Sainte-Foy (Québec)
2410 chemin Sainte-Foy.QC G1V 1T3

Július 6-17. és 20-31.
Nemzetközi nyári tanfolyamok 
angoltanároknak

Színhely: Brighton & Hove, Anglia 
Felvilágosítás: The English Language 
Centre, 33 Palmeira Mansions, Hove, 
Sussex BN3 2GB, Anglia

Július 13-17.
WORDCALL világkonferencia

Színhely: Melbourne, Ausztrália

http://cc.uab.es/congres_ti/
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Téma: Komputerrel támogatott 
nyelvtanulás.
Felvilágosítás: Fauth Royale, РОВ 895, 
North Sydney, NSW 2060 Ausztrália; 
e-mail: fauroy@ozemail.com.au

Augusztus 4-8.
8. Nemzetközi EUROLEX kongresszus

Színhely: Liege, Belgium
Felvilágosítás: EUROLEX '98, University of 
Liege, Department of English Language 
and Lingusitics, Building A2, 3, Place 
Cockerill, B-4000 Liege, Belgium

Augusztus 20-22.
17. Skandináv nyelvészeti konferencia

Színhely: Funen, Dánia
Felvilágosítás: Institute of Language and 
Communication, Odense University, 
Campusvej 55, DK-5230 Odense, Dánia

Augusztus 27-30.
A NELLE (Networking English Language 
Learning in Europe)
6. nemzetközi konferenciája

Színhely: Bielefeld, Németország 
Téma: Mit tanítanak a tanárok és mit 
tanulnak a diákok?

Felvilágosítás: Wolfgang Ridder,
Beethovenstr. 4, D-33604 Bielefeld, 
Németország

Szeptember 23-25.
Az EST (European Society for Translation 
Studies) 2. nemzetközi kongresszusa

Színhely: Granada, Spanyolország 
Felvilágosítás: EST Congress - Granada 
1998, Organising Committee, 
Gymnasiumstraße 50, A-1190 Wien, 
Ausztria

1999

Augusztus 2-6.
Az AILA (Assotiation Internationale de
Linguistique Appliquée)
12. világkongresszusa

Színhely: Tokyo, Japán
Téma: A nyelv szerepe a 21. században: 
egységesség és különbözőség.
Felvilágosítás: Secretariat for AILA '99; do 
Conference and event Dept., Simul 
International Inc., Kowa Building no. 9, 
1-8-10, Akasaka, Minato-ku; Tokyo 107, 
Japan;
http://langue.hyper.chuber.ac.jp/jacet/AILA99

mailto:fauroy@ozemail.com.au
http://langue.hyper.chuber.ac.jp/jacet/AILA99


A Corvina tavaszi kínálatából

Hamarosan megjelenik!

SZ. EGERSZEGI ERZSÉBETNÉMET
NYELVVIZSGA

GYAKORLÓKÖNYV

KÖZÉPFOK 
ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI

CORVINA

A Gyakorlókönyv feltételezi, hogy a nyelvtanuló már birtokában van a középfokú 
szint közelében lévő nyelvtudásnak, és - bár másoknak is hasznos gyakorlóanyag 
lehet - alapvetően a vizsgára való célirányos felkészülést szolgálja a „finisben”, az 
utolsó hónapokban. Az írásbeli „B” vizsga mind az öt feladattípusához, valamint a 
szóbeli „A” vizsga négy feladata közül kettőhöz hat-hat, az „éles” tételekhez minden 
tekintetben hasonló „vizsgatételt” tartalmaz. Az írásbeli gyakorláshoz tehát felelet
választós tesztek, mind magyar, mind német fordítási szövegek, irányított fogalma
zási és szövegértési feladatok szerepelnek benne; a szóbeli vizsga feladatai közül 
pedig szituációs párbeszédek, valamint minták a kép(ek) alapján történő önálló 

témakifejtésre.

Kb. 128 oldal, kb. 800 Ft.

A nagy sikerre való tekintettel újra megjelenik!

Kovács János-Lázár A. Péter-Marion Merrick
A-Z ANGOL NYELVTAN. LEXIKON

3. kiadás, 888 oldal, kb. 2600 Ft

Kovács János-Gráf Zoltán Benedek-Vízi Katalin
A-Z ANGOL. GYAKORLÓKÖNYV 

2. kiadás, 284 oldal, kb. 1200 Ft



LEVELEZÉSI ROVAT

Dr. Szépe György
Főszerkesztő
Modern Nyelvoktatás

Tisztelt Tanár Úr!
Sajnálattal vettem észre, hogy a Modern Nyelvoktatás 1997. szeptemberi számában 
megjelent könyvkritikámból egy lényeges bekezdés kimaradt. Mivel úgy érzem a Corvina 
Kiadót hátrányosan érintené, ha azt kellene hinnem, azért maradt ki a kritikát tartalmazó 
bekezdés, mert kiadványukra vonatkozott, ezért kérem a következő számban hiba
igazításként jelenjen meg az alábbi szövegben kiemelt rész.
Meglepett, hogy írásom velem történt egyeztetés nélküli változtatással jelent meg. A 
Modern Nyelvoktatásnál tapasztalatom szerint ilyen eddig nem fordult elő.

Köszönettel,
Nikoíov Marianne

Tisztelt Recenzens, Kedves Tanárnő, 

kérésére itt közöljük a hiányolt mondatot, és az Olvasók tájékoztatására hozzátesszük, 
hogy a recenzió tárgya a következőképpen feltűntetett könyv volt: Medgyes Péter: A 
nyelvtanár. A nyelvtanítás módszertana. Dialógus. Major Éva jegyzeteivel és feladataival. 
Corvina, Budapest, 1997.

„Ugyancsak szokatlan az a mód, ahogyan a két szerző munkája elkülönül, ugyanis bár 
mindkettőjük írásának együttes hatása teszi a könyvet különleges egésszé, Major Éva 
mégsem egyenrangú szerzőtársként jelenik meg a könyv borítóján."

A Recenzens és az Olvasók szíves elnézését kérjük.
Blaschtik Éva 

felelős szerkesztő

Szerkesztőségünkhöz beérkezett újabb könyvek

Ablonczyné Mihályka Lívia - Pápai Vilma: Distance Learning. English Intermediate. Széchenyi István 
College [Győr], 1. köt. 1996, 126 p., 2. köt. 1996, 126 p., 3. köt. 1997, 128 p. (2 hangkazettával)

Ablonczyné Mihályka Lívia - Pápai Vilma: Distance Learning. Let's go! Basic English. Széchenyi Istvan 
College [Győr], 1. köt. 1996, 158 p., 2. köt. 1996, 138 p., 3. köt. 1997, 154 p. (2 hangkazettával)

Funk, Hermann - Neuner, Gerhard (szerk.): Verstehen und Verständigung in Europa. Konzepte von 
Sprachenpolitik und Sprachendidaktik unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen als 
Fremdsprache. Cornelsen Verlag, Berlin, 1996, 244 p.

Pólyák Ildikó (szerk.): Hetedik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Budapest, 1997. április 
3-5. Külkereskedelmi Főiskola [Budapest], 1997, 1. köt. 310 p., 2. köt. 338 p.

Terts István (szerk.)-.Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára 
barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. Janus Pannonius Tudományegyetem - PSZM Projekt 
Programiroda, 1996, 1. köt. 340 p., 2. köt. 322 p.

Továbbra is köszönettel fogadunk recenzálásra ajánlott könyveket, hogy Könyvszemlénkhöz 
válogathassunk közülük.
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ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA, Széchenyi István Főiskola, Idegen Nyelvi Tanszék, Győr 
ANTAL ZSUZSANNA, Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
BÁNYAI SÁNDOR, Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 

Idegennyelvi Lektorátus, Pécs
CATES, KIP, University Tottori, Tottori, Japán
CSEH BORBÁLA, Iparművészeti Főiskola, Idegennyelvi Lektorátus, Budapest 
FORINTOS ÉVA, Veszprémi Egyetem, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, Veszprém 
GOLDMAN LEONÓRA, Veszprémi Egyetem, Idegennyelvi Lektorátus, Veszprém 
GOMBOCZ ESZTER, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Német Tanszék, Piliscsaba 
GOMBOS ZSUZSA, Budapesti Műszaki Egyetem, Nyelvi Intézet, Budapest
CS. JÓNÁS ERZSÉBET, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Orosz Nyelv és Irodalom 

Tanszék, Nyíregyháza
KÁROLY KRISZTINA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet, Angol 

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest
KLAUDY KINGA, Miskolci Állami Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Miskolc és 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest
KOCSIS MARGIT, Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 

Idegennyelvi Lektorátus, Pécs
KOHN JÁNOS, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Német Tanszék, Szombathely 
LENGYEL ZSOLT, Veszprémi Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Veszprém és 

Janus Pannonius Tudományegyetem, Nyelvtudományi Tanszék, Pécs
MICHELBERGER PÁL, Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar, Járműváz- és 

Könnyűszerkezetek Tanszék, Budapest
MOHÁCSI JÁNOS, Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
NAVRACSICS JUDIT, Veszprémi Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Veszprém 
NIKOLOV MARIANNE, Janus Pannonius Tudományegyetem, Angol Tanszék, Pécs 
PETNEKI KATALIN, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Német Szakdidaktikai Központ, 

Budapest
RÓNA ANNAMÁRIA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol Tanárképző Központ, 

Budapest
SOMOS EDIT CSILLA, Budapesti Műszaki Egyetem, Nyelvi Intézet, Budapest
SZABÓ GÁBOR, Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol 

Tanszék, Pécs
SZÉPE GYÖRGY, Janus Pannonius Tudományegyetem, Nyelvtudományi Tanszék, Pécs és 

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest
TÓTH MARIANNE, Janus Pannonius Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló 

Gimnáziuma, Pécs
WIECHNO, BARBARA, Lengyel Intézet, Budapest
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Ez a könyv az első kötete egy három részből álló angol nyelvkönyvnek, mely egy 
detektívtörténet segítségével a teljesen kezdő szinttől a középfok előtti (preintermediate) 

szintig készíti fel a nyelvtanulókat. A három könyv nyelvtani anyagát a negyedik, 
Nyelvtani összefoglaló kötet foglalja egységes rendszerbe.

A leckék utasításai és a nyelvtani magyarázatok magyar nyelvnek. Minden kötet végén 
angol-magyar szójegyzék található, valamint a kötetben közölt gyakorlatok megoldásai, 

ami mind az egyénileg, mind a csoportosan tanulók munkáját megkönnyíti. A három 
könyvnek fontos kiegészítő'része az egyenként négy kazettából álló hanganyag.

Segíti a könyvsorozat használatát, hogy anyaga lll-IIÖM-on is hozzáférheti. A három lemez 
sok és változatos kiegészítő'gyakorlatot is tartalmaz.

CORVINA KIADÓ KFT.

Budapest V.,Vörösmarty tér 1.


