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Nyelvtan más súlypontokkal, de az elő
zőéhez hasonló módon szerepel a könyv
ben. A magyarázatok itt a függelékben talál
hatók néhány kiegészítő gyakorlattal és egy 
szókincsteszttel együtt. A hanganyag mind
két könyv végén írott formában is megtalál
ható, és ugyancsak mellékelték a gyakorla
tok megoldási kulcsait. Nyomdai hibát csu
pán egyetlenegyet fedeztem fel (Schreiben 
und Telefonieren 36. lap), ami szintén azt 
bizonyítja, hogy a logikus, világos elrende
zésű, szép, de nem tarka kiállítású könyvek 
értékes tartalmat rejtenek. Bátran ajánlhatók 
a felsőoktatásban és szakmai nyelvi tanfo
lyamokon.
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Napjainkban az alkalmazott nyelvészet, 
mint önálló diszciplína oktatása egyre in
kább helyet követel magának a felsőoktatás
ban nem csupán a nyelvészképzés stúdiu
mai között, de a nyelvtanárképzés keretein 
belül is. A rendelkezésre álló szakirodalom 
bőséges ugyan, ám egy adott kurzus gyakor
ta a számtalan forrásnak inkább szintézisét 
igényelné a könnyebb feldolgozhatóság ér
dekében. Ilyesfajta szintetizálásra tesz kí
sérletet Brian Martin és Molnár Katalin kö
tete.

Már a címből kiderül, a szerzőpáros nem 
kis feladatra vállalkozott. Az alkalmazott 
nyelvészet napjainkban igen dinamikusan 
fejlődő tudományterület. Az előszóból meg
tudjuk, hogy a kötet valójában csak az ala
pok ismertetésére kíván vállalkozni, s azt is

oly módon kívánja megtenni, hogy a Ber
zsenyi Dániel Tanárképző Főiskola hallga
tói számára szervezett angol nyelvű alkal
mazott nyelvészeti bevezető kurzus tan
anyagát fedi le.

Ez az elsősorban, bár nem kizárólago
san, gyakorlatközpontú és nyelvtanításra 
orientált szemlélet a kötetnek mind szer
kesztésére, mind tartalmára jellemző. A 
szerzők az alkalmazott nyelvészet számos 
részterületét érintik, s célkitűzéseiknek 
megfelelően elsődlegesen a nyelvtanítás 
szempontjából lényeges területeknél időz
nek el hosszabban.

Szerkezetileg a kötet első három fejezete 
kronológiai sorrendben tekinti át a nyelvta
nítás történetére leginkább jellemző mód
szerek történetét, illetve hátterét. Ebben a 
részben a manapság legnépszerűbb kommu
nikatív megközelítés elemzése dominál, 
amely ismét a szerzők pragmatikus szem
pontjaira utal. Érdekes a kötetnek ezt a ré
szét összevetni egy néhány évvel korábban 
megjelent hasonló fókuszú és hasonló kö
zönség számára íródott magyar nyelvű 
munkával (Bárdos, Jenő: A nyelvtanítás tör
ténete és a módszerfogalom tartalma. 
Veszprém: Veszprémi Egyetem 1993, 119 
p.), amely jórészt a módszerek történeti át
tekintésére és értékelésére koncentrál. Bár
dos műve elsősorban informatív, s a kom
munikatív nyelvtanítás a többi módszerhez 
képest arányos terjedelemben kerül tárgya
lásra, míg Martin és Molnár elsősorban kon
cepcionális alapon közelít a történeti átte
kintéshez is. Feltehetően ez az oka annak, 
hogy a kommunikativitással foglalkozó har
madik fejezet terjedelme megegyezik a ko
rábbi módszereket és megközelítéseket tár
gyaló megelőző két fejezet együttes terje
delmével.

A negyedik fejezettel kezdődően, bár 
erre a kötet tagolása nem utal, a szerzők 
olyan átfogóbb témakörök vizsgálatára tér
nek át, mint a nyelvtanuló szerepe és jelleg
zetességei, az any any elv-elsajátítás elméleti 
kérdései, a nyelvtanulás folyamatának el
méleti megközelítése, illetve a kommuniká-
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ció fogalmának tágabb értelmű elemzése. 
Ebből a sorból némiképp kilóg a hetedik 
fejezet, amely ismét módszerek ismerteté
sére vállalkozik. Igaz, ezek a módszerek 
elméleti hátterüket illetően kapcsolódnak a 
megelőző fejezetek nyelvelsajátítást tárgya
ló, pszicholingvisztikai színezetű leírásai
hoz (Bárdos „A kortárs pszichologizáló 
módszerek” című fejezetében tárgyalja 
őket).

Elméleti szempontból a kötet szemmel 
láthatóan nem kíván túlzottan részletes 
elemzésekbe bonyolódni. A különböző, 
egymással szemben álló elméleti iskolák ál
tal képviselt nézeteket kiegyensúlyozottan 
kívánja ismertetni, bár némileg zavaró, 
hogy a kortárs kutatások szempontjából 
olyan lényeges terület, mint a nyelvtanuló 
életkora, illetve a feltételezett kritikus peri
ódus hipotézise csak hiányosan kerül tár
gyalásra a negyedik fejezetben. Sajnálatos 
módon, a hipotézist részben megkérdőjele
ző nézeteket alátámasztandó, mindössze 
anekdotikus bizonyítékokkal találkozunk, s 
olyan művekről, amelyek empirikus ada
tokra támaszkodnak (pl. Singleton, D. és 
Lengyel, Zsolt (szerk.): The Age Factor in 
Second Language Acquisition. Clevendon, 
Philadelphia, Adelaide: Multilingual 
Matters Ltd. 1995,156 p.) nem történik em
lítés.

Némileg zavarólag hat az is, hogy bár az 
anyanyelv-elsajátítás jelentős teret kap akö- 
tetben, az idegennyelv-elsajátításról, illetve 
a különböző ehhez kapcsolódó elméleti mo
dellek tárgyalásáról ez már nem mondható 
el. Bár a hatodik fejezet bemutat két egy
mástól eltérő megközelítést, a többi, jelen
tősebb modell mellőzésére adott magyará
zat („...it would be impractical, as well as 
unnecessary, to give a comprehensive 
account” [105]) nem tűnik meggyőzőnek.

Ezzel kapcsolatban különösen érthetetlen, 
miért nem szerepel még az ajánlott biblio
gráfiában sem egy a témával foglalkozó je
lentős forrás (Larsen-Freemen, D. & Long, 
M. H.: An Introduction to Second Language 
Acquisition Research. London and New 
York: Longman, 1991, 398 p.).

Mindezek ellenére a kötet számos 
erénnyel is rendelkezik. Nyelvtanítás-cent- 
rikussága kiváló segédanyaggá avatja bár
mely felsőoktatási angol nyelvtanárképző 
program számára. Külön figyelemre méltó, 
hogy a szerzők szinte valamennyi érintett 
témát igyekeznek a nyelvoktatás közvetlen 
kontextusában is elhelyezni, s ezzel hozzá
segítik a hallgatókat az elméleti ismeretek 
gyakorlati felhasználhatóságának megérté
séhez. A kötet további erénye, hogy min
den fejezet végén összefoglaló, a megér
tést segítő kérdéseket is találunk. Ez a vo
nás tovább erősíti a mű tankönyv jellegét, s 
egyben jól példázza, hogy a szerzők 
mennyire szem előtt tartották leendő olva
sóik szükségleteit. A kötetet gazdag biblio
gráfia teszi teljessé, mely az érintett terüle
teknek általában minden jelentősebb forrását 
magában foglalja.

Tipográfiai szempontból a kötet kétség
kívül szerény kivitelű; a külalak inkább szö
vegszerkesztő, semmint kiadványszerkesz
tő software használatára utal; ez azonban, 
figyelembe véve a célokat, nem mondható 
igazán zavarónak.

Összességében a mű jó szívvel ajánlható 
mindenki számára, aki angol nyelvű alkal
mazott nyelvészeti kurzus hallgatója, illetve 
aki oktatóként jól használható tankönyvet 
keres hasonló, gyakorlatorientált stúdium 
céljaihoz.
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