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kor a hallás után megértés, az információ
szerzés vágya, a Verstehensabsicht is beköl
tözzön a tanterembe?

Nem túlzott követelmény-e, hogy Antal 
Mária vagy bármely más szerző szövegeit, 
híreit a németül tanulók valamennyien 
olyan előzetes információk birtokában, 
olyan pszichés állapotban, olyan várakozás
sal hallgassák meg, mint az életüket húsba- 
vérbe vágóan befolyásoló napi gazdasági, 
politikai híradásokat vagy akár a lottószá
mokat a rádióban vagy a tévében?

A kérdésben benne van a recenzens vé
leménye és válasza.

Tegyük tehát félre a túlzott és ezért tel
jesíthetetlen elvárásokat, és akkor Antal 
Mária hanganyagával és gyakorlataival elé
gedettek leszünk. Mind a tanár, mind pedig 
a nyelvet tanuló, megbízható, hasznos esz
közt kap a kezébe az idegennyelv-tanítás és 
tanulás rögös útján.

Károlyi Andrea

Peter May
Exam Classes
Oxford University Press, Oxford, 
1996, 168 p.

Sok nyelvtanár idegenkedik a nyelvvizs
gákra felkészítő kurzusoktól, mert úgy gon
dolják, azok túlságosan megkötik a kezüket 
mind a tananyag, mind pedig a tanítási mód
szerek kiválasztásában, s gyakran valami 
nagyon unalmas, előre kiszámítható, sőt 
sokszor a valós élettől teljesen idegen tanfo
lyamot képzelnek maguk elé. Pedig ennek 
nem feltétlenül kell így lennie. A vizsgafel
adatok által szabott kötöttségek ellenére is 
tarthatunk a célirányos tudás megszerzését 
biztosító, ugyanakkor a tanár és a diákok 
számára egyaránt élvezetes tanfolyamokat. 
Igaz, ehhez nagy szükség van színvonalas 
tankönyvekre, amelyek mind a tanítandó 
anyag, mind pedig a hozzákapcsolódó mód
szertani fogások tekintetében változatosak,

érdekesek, s a későbbiekben is jól felhasz
nálható ismereteket közvetítenek korszerű 
eszközökkel.

Eddig, ha valamilyen nyelvvizsgára sze
rettük volna felkészíteni tanítványainkat, 
sokféle, a fent említett követelményeknek 
többé-kevésbé megfelelő könyv közül vá
laszthattunk. Ezeknek a kiadványoknak kö
zösjellemzője, hogy mind vizsga-specifiku
sak, azaz egy adott vizsgára (pl. a TOEFL, 
a cambridge-i vagy akár a „Rigó utcai” 
nyelvvizsgákra) készítenek fel. Nemrégi
ben azonban megjelent egy másfajta kiad
vány is, amely ezeket az egy adott vizsgára 
felkészítő köteteket remekül kiegészíti s le
hetővé teszi olyan tanfolyam megtervezé
sét, amely a fenti követelményeket teljes 
mértékig kielégíti. Ezt a könyvet Peter May 
írta, s tudomásom szerint ez az első általá
nos jellegű, bármely nyelvvizsgára való fel
készítés során jól használható feladatgyűjte
mény, amelyet az Oxford University Press 
bocsátott a tanárok és a diákok rendelkezé
sére.

A kötet bevezetőjét érdemes alaposan 
áttanulmányozni, hiszen a szerző nemcsak 
azt határozza meg benne, kiknek szánta 
könyvét, hanem felsorolja a vizsga-előké
szítő kurzusok előnyeit s hátrányait is, majd 
hasznos tanácsokat ad arra vonatkozóan, 
hogyan lehet ilyen tanfolyamokon tanítani, 
sőt még alternatív módszereket is ajánl. Kü
lön felhívja a figyelmet a diákok céljainak 
tudatosítására, egyben javaslatot is tesz arra, 
hogyan lehet az eltérő tudásszintű diákokkal 
differenciáltan foglalkozni, majd a vizsga
előkészítőkhöz elengedhetetlen tananyag
bankok felállításához ad tippeket, végül a 
könyv és az egyes feladatok szerkezeti fel
építését ismerteti.

A gyűjtemény 90 feladatot tartalmaz, 
amelyek hat nagy egységre tagolódnak: 
négy rész a fő nyelvi készségek fejlesztésé
hez ad jól hasznosítható ötleteket, valamint 
külön egység foglalkozik a nyelvtani isme
retek elsajátít(tat)ásával, s rendkívül érde
kes az alkalmazott nyelvészeti kutatások 
legújabb eredményeire támaszkodó „Straté-
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giák” című rész is, amely a diákok nyelvta
nulási tudatosságát és önbizalmát hivatott 
fejleszteni különféle gyakorlatok segítségé
vel. Ahogy a bevezetőben hangsúlyozza a 
sorozat szerkesztője, Alan Maley, a könyv 
egyik célja, hogy a vizsgákat övező rejté
lyesség leplét lerántsa, s mintegy bevezesse 
(a tanárokon keresztül) a diákokat a jelentő
sebb angolszász vizsgák „kulisszái mögé”, 
ezzel is növelve felkészülésük tudatosságát 
s önbizalmukat. A másik fontos cél, amit a 
könyv szerzője maga elé kitűzött, az, hogy 
ne csupán egy adott vizsgára készítsen fel a 
kiadvány, hanem a segítségével az angol 
nyelvet is továbbtaníthassa a tanár, hiszen ez 
a két tevékenység még a vizsgára készülés 
időszakában sem választható el egymástól. 
Ehhez nagy segítséget ad a könyv végén 
található, feladattípusok szerinti tárgymuta
tó, valamint a részletes tartalomjegyzék, 
amely a hat nagy egységen belül nemcsak a 
feladat nevét, hanem a típusát és végrehaj
tásának időigényét is megadja. Ha az egyes 
feladatokhoz lapozunk, ott még több infor
mációt kaphatunk róluk: a szerző leírja a 
szintjüket, céljukat (azaz a feladattípust és a 
gyakoroltatott nyelvi készséget), a megol
dásukhoz szükséges időt s előkészületeket, 
majd pedig a végrehajtásuk módját adja 
meg lépésről-lépésre, és ha van rá lehetőség, 
fénymásolható példákat mellékel s esetleg 
variációkat is javasol, majd további taná
csokkal és megjegyzésekkel zárja őket.

A gyakorlatok úgy íródtak, hogy a szer
ző a fontosabb angolszász nyelvvizsgákat 
tartotta szem előtt, s az ott alkalmazott fel
adattípusokat használta fel gyűjteményé
ben, de ügyelt arra is, hogy a feladatok ér
dekesek, szellemesek és a diákok motiválá
sára is alkalmasak legyenek. Emellett nagy 
hangsúlyt fektetett az ún. „test-wiseness”, 
vagyis a tudatos vizsgázás technikáinak el
sajátíttatására, amihez - álláspontja szerint 
- a jól használható vizsgamegoldási tippe- 
ken kívül még az is hozzátartozik, hogy a 
diákok maguk is megpróbálkozzanak né
hány vizsgafeladat megírásával, s társaikon 
ki is próbálják őket. A kötet a nagy angol

szász vizsgák rövid összefoglalásával és 
olyan bibliográfiával zárul, amely az érdek
lődőknek útmutatóul szolgál, ha további in
formációra van szükségük az egyes vizsgák
ról, hasznos anyagok forrásáról vagy példa
tárakról. I'

Úgy gondolom, hiánypótló könyvet 
ajánlok kollégáim figyelmébe, amely nem 
hiányozhat egyetlen angol nyelvet oktató és 
nyelvvizsgára felkészítő tanár könyvespol
cáról sem, s bízom benne, hogy erről talán 
a fenti leírás is meggyőzte az olvasókat.

Katona Lucia

Sz. Egerszegi Erzsébet
Német nyelvvizsga 
Gyakorlókönyv
Középfok. írásbeli és szóbeli
Corvina Kiadó, Budapest, 
1998 131 p.

Az utóbbi években a szaksajtó, de általában 
a médiák is rendszeresen foglalkoztak a ma
gyar nyelvvizsga-rendszerrel és annak meg
reformálásával. Az Idegennyelvi Tovább
képző Központ nyelvvizsga-monopóliumá
nak megszüntetése, illetve legújabban az 
akkreditáció kérdései nyelvtanárokat, 
nyelvtanulókat, de a szélesebb közvéle
ményt egyaránt foglalkoztató kérdések. Míg 
a vita folyik, a legkülönbözőbb, régi és újon
nan alakult kiadók azon fáradoznak, hogy a 
változatlanul nagy számú nyelvvizsgára ké
szülőnek gyakorlóanyagokat biztosítsanak 
a nyelvvizsga különböző feladattípusaihoz 
külön-külön vagy együtt. (Számításaim sze
rint 1990 és 1995 között a kimondottan 
nyelvtani gyakorlókönyveket leszámítva 46 
ilyen kiadvány jelent meg.)

Sz. Egerszegi Erzsébet bevezetőjében 
világosan megfogalmazza kihez is szól és 
mi a célja: „Ez a Gyakorlókönyv tehát fel
tételezi, hogy a nyelvtanuló már birtokában 
van a középfokú szint közelében lévő nyelv
tudásnak, és - bár másoknak is hasznos


