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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
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gyakorlóanyag lehet - alapvetően a vizsgá
ra való célirányos felkészülést szolgálja a 
’finisben’, az utolsó hónapokban. Az írásbe
li (vagyis a B) vizsga mind az öt feladattí
pusához, valamint a szóbeli (vagyis az A) 
vizsga négy feladata közül kettőhöz hat-hat, 
az ’éles’ tételekhez minden tekintetben ha
sonló ’vizsgatételt’ tartalmaz.”

A szerző az ITK tapasztalt oktatója és 
vizsgáztatója, tehát a nyelvtanulók és nyelv
tanárok első kézből kaphatnak hasznos út
baigazítást az egyes vizsgafeladatokról. 
Ezek fejezetenként a „Tudnivalók, tippek, 
tanácsok” részben olvashatók magyarul, 
közérthetően megfogalmazva. Elsősorban 
laikusokhoz, tehát a tanulókhoz szólnak.

A tudnivalók között helyenként szere
pelnek az értékelés szempontjai is, de a szer
ző itt nem törekedett/törekedhetett teljes
ségre. Pl. a fordítás magyarról németre fel
adatok előtt ugyan megemlíti, hogy a hibá
kért 0,5 vagy 1 pontot lehet levonni és van
nak 0,25 és 2 pontos hibák, de egy-egy 
példán túl (helyesírási hiba, illetve múlt idő 
helyett jelen idő) nem ismerhetjük meg a 
pontozás rendszerét.

Vagy az irányított fogalmazás esetében, 
ahol tulajdonképpen megadja az értékelés 
szempontjait: tartalom, szókincs, stílus, 
nyelvhelyesség, helyesírás, az előirt minimá
lis terjedelem és a német levélre jellemző 
formai jegyek, „...a pontozásnál lényeges 
szerepe van a dolgozatról alkotott összbenyo
másnak.” Ezenkívül még sok fontos dologra 
kitér (témaválasztás, terjedelem, a hárítás stra
tégiája stb.), mégsem tudom, hogy egy diák 
pl. mit tud kezdeni a „stílus”, „a stílus egysé
ge” és az „összbenyomás” fogalmakkal. 
Ugyanakkor több helyen történik - igen he
lyesen - utalás a tanárra, aki nélkül még a 
„legélesebb” vizsgatételek megoldásával 
sem sikerülhet felkészülni a vizsgára.

A - bizonyos feladatok esetében egy, 
másoknál két - megoldáson túl, még továb
bi gyakorlóanyagot is kínál a szerző: a tan
fordításokhoz, ún. lyukas szövegeket, a ké
pekhez szókincslistákat, a szituációs párbe
szédekhez a mintamegoldások előtt ún. fél

kész párbeszédeket. Biztos vagyok benne, 
hogy mind a nyelvtanulók mind tanáraik 
szívesen fogadják ezeket a plusz gyakorlási 
lehetőségeket, és további feladatok készíté
séhez is kedvet kaphatnak.

Ez a rövid recenzió nem vállalkozhat 
arra, hogy a hasonló céllal készült gyakor
lókönyvekkel egybevesse a Corvina Kiadó 
új kötetét, bár minél több hasonló profilú 
kiadvány van a piacon, annál nagyobb szük
ség lenne rá, hogy szakemberek tájékoztas
sák a tanácstalan laikus vevőt, mire érdemes 
pénzt adni és mire nem. Azt mégis meg kell 
jegyeznem, hogy a tanácsokat tartalmazó 
bevezető részek jól strukturáltak és az álta
lam ismert hasonló kiadványokhoz képest 
több releváns szempontot tartalmaznak.

Ugyanakkor, ha az ember egy ilyen fel
adatgyűjteményt forgat, néhány szakmailag 
vitatható kérdés nem maradhat említés nél
kül: a nyelvtani tesztekkel kapcsolatban a 
kontextus nélküli mondatok problematikus- 
sága, helyenként nem autentikus volta; a 
tanszövegek fordítása mint eszköz a nyelv
tani, kisebb részben a lexikai tudás tesztelé
sére; az irányított fogalmazások és a képle
írások esetében a mintamegoldások kicsit 
szépelgő stílusa (amit nem várhatnak el 
semmiképpen a vizsgázóktól); a németről 
magyarra fordítandó, illetve a szövegértést 
ellenőrző szövegek autentikus sága (nem de
rül ki honnan származnak!), az utóbbiak 
esetében a két nyelv keverése (német szö
veghez magyar kérdések megválaszolása!). 
Továbbá az egész vizsga, illetve az egyes 
feladattípusok relevanciája a nyelvtudás 
szempontjából - ezek a kérdések komoly 
szakmai elemzés tárgyát képezhetnék.

A kiadvány - ismerve deklarált célját - 
támadhatatlan, hiszen a szerző arra vállalko
zott, hogy a jelenleg érvényben lévő vizsga
feladatokra készítse fel olvasóit, ez pedig 
megtörténik.

Miután a közelmúltban módomban volt 
az összevont érettségi-felvételi dolgozatok 
fordítási feladatait javítani, a recenzió írása
kor arra kellett gondolnom, hogy vajon jobb 
megoldások, jobb dolgozatok születhettek
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volna-e, ha a dolgozatírók korábban elol
vasták és alaposan átgondolták volna Eger- 
szegi Erzsébet idevágó tanácsait. Azt hi
szem, erre a kérdésre, feltétlenül igenlő vá
laszt kell adnom. De talán az sem áll messze 
az igazságtól, ha azt feltételezem, hogy a 
diákokat felkészítő tanárok egy része is 
megszívlelhetne néhány javaslatot, ajánlást. 
Például azt az igen egyszerűt, hogy a fordí
tási feladatok sikeres megoldásához elen
gedhetetlen, hogy a diákokat valaki megta
nítsa fordítani.

SzablyárAnna

Kathleen Graves (szerk.)
Teachers as Course 
Developers
Cambridge University Press., New 
York, 1996, 213 p.

A mű 8 fejezetre oszlik, melyből az első 
kettőt a szerkesztő írta, aki a vermonti Nem
zetközi Nyelvgyakorló Iskola tanárképző 
tanára. Az első fejezet a könyv címét ma
gyarázza meg a 4. lapon található ábrát ér
telmezve, miszerint minden nyelviskola te
remtése a megtervezésével kezdődik, ezt 
követi első oktatása, az ennek kapcsán ész
lelt hibák, hiányok kiértékelését az újrater
vezés, újraoktatás, újraértékelés végtelen 
sorozata követi. - A 2. fejezetben minden 
nyelviskola-tervezés nélkülözhetetlen lépé
seinek egymásutánját taglalja. Ezek: a szük
ségletek felmérése, a célkitűzés megfogal
mazása, az oktatás tartalma (mire irányul), 
a felhasználandó anyagok és a tanulói-tanári 
teendők ismertetése, végül a kiértékelés.

A megteremtett nyelviskolák a világ 
szinte minden részén működtek, de Európá
ban nem; a tanulók kínaiak vagy japánok 
vagy latin-amerikaiak, esetleg nemzetközi
ek voltak. A tanárok egy kivételével más 
nemzetiségűek, mint a tanulók. A könyv 
nyelve, az alkalmazott módszerek, segéd
könyvek jellegzetesen amerikaiak.

A részletekre térve, a 3. fejezetben a 
belga származású Johan Uvin egy bostoni 
ápolónő-otthonban a kínai egészségügyi dol
gozók számára teremtett munkahelyi ESOL 
(angol mint második beszélt nyelviskolát. A 
szükségletek felmérése az első tervezésnél 
csak a munkahelyi teendőkre szorítkozott, 
és így elégtelennek bizonyult. Mivel a tanu
lók kognitív, érzelmi és szociális igényeire 
ez nem terjedt ki, a tanulók úgy érezték, 
hogy néma térbe kerültek, társadalmi hely
zetüket elvesztették és egyre inkább elma
radtak az órákról. Ezért Uvin kiegészítette 
az igényfelmérést. A tanulók önbizalmát fo
kozta azzal, hogy rámutatott arra, miszerint 
ők sok személlyel angol nyelven érintkez
nek, hasznos munkát végeznek. Feladatuk 
volt a betegeket táplálkozásra rábeszélni, ez 
úgy történt: „nyissa ki a száját evésre!” 
Megtanította a helyes szöveget. Úgy vette 
észre, hogy a kínai elemi oktatás gyors, de 
rövid tartamú megjegyzésre törekszik.

A 4. fejezet azt tartalmazza, hogy a ka
nadai származású Pat Fisher japán középis
kolásoknak (7. oszt.) egyetemi társadalom
tudományi tanulmányok előkészítésére 
EAP- (angol akadémiai célokra) tanfolya
mot szervezett. Felismerte, hogy a tanulók
nak kommunikatív (elemi szinten beszélge
tő) kompetenciája kitűnő ugyan, de az el
vont szavak jelentését nem ismerik. Ezért a 
szociális ismeretek oktatásán keresztül el
érendő célkitűzése a kognitív akadémiai 
nyelvtanulás megközelítése volt. Ez magá
ba foglalja a főáramlatnak megfelelő auto
nóm tevékenységet, mely anyanyelven elsa
játított fogalom-ismereteket, angol akadé
miai nyelvhasználatot és hatékony gondo
latátviteli stratégiát követel meg.

Az 5. fejezet tartalma, hogy a kanadai 
származású M. Carmen Blyth az ecuadori 
Quitóban szervez az ott egyetemet végzettek 
számára EAP nyelvtanfolyamot, hogy ered
ményesen tudjanak részt venni USA-egyete- 
meken történő továbbképzésen. Az ecuadori 
- főként környezetvédelmi - szakemberek le
endő képzésének tartalma: egyrészt előre 
meg kell ismerniük az USA-beli életet, más-


