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vábbi alkalmat nyújtanak a nyelvtan- és szó
kincsfejlesztésre. Az egyes leckék végén 
megjelenő Language Check blokkok szilárd 
megerősítést adnak a tanulóknak. Minden 
ötödik lecke ismétlés, összefoglalás. Ezek
nek a leckéknek a felépítése azonos. A 
Focus on ... egység átismétli és kibővíti a 
megelőző négy lecke nyelvtanát és szó
kincsét. A Paula 's Problem Page egy teen- 
agermagazin stílusában dolgozza fel az an
golul tanulók tipikus problémáit, arra biztat
va ezzel a diákokat, hogy ők is fogalmazzák 
meg saját nyelvi kérdéseiket. Ez nagyon jó 
irány ahhoz, hogy a magyar középiskolások 
tudatos nyelvtanulókká váljanak. Az ismét
lőleckék Wordpower feladatai a szókincs 
tudatos fejlesztését segítik elő. A Progress 
Check oldal pedig az osztály előrehaladását 
méri mind a tanár, mind a tanulók számára. 
A tankönyv végén részletes nyelvtani össze
foglalás és szógyűjtemény található.

A Prospects Beginner munkafüzet egya
ránt alkalmas órai feldolgozásra és otthoni 
munkára. Nyelvtani, szövegértési és fogal
mazási feladatokkal egészítik ki a tankönyv 
leckéit. A munkafüzet fordítási feladatokat 
is tartalmaz.

A tanári kézikönyv árulkodik leginkább 
arról, hogy szerzője kitűnő szakember. For
gatókönyvszerűén vezeti a tanárt, ha az erre 
igényt tart, de nem áll útjába a kreativitás
nak. Pontosan kijelöli minden egyes lecke 
nyelvtani, funkcionális, lexikai és tematikai 
célját. Ötletet ad arra, hogyan vezényeljük 
le a páros és csoportos munkát, sőt arra is jut 
ideje, hogy a tábla minél hasznosabb kiak
názására irányítsa figyelmünket. A részle
tes óravázlat arra is kiterjed, hogy mit te
gyünk, mielőtt kinyitnánk a könyvet (Before 
you open the book ... ), és hogyan fejezzük 
be stílusosan az órát (Before you go ... ). A 
kézikönyv tartalmaz 20 fénymásolható mun
kalapot, amelyek a leckék szabadabb nyelvi 
feldolgozását segítik elő.

A Prospects mind tartalmát, mind for
máját tekintve rendkívül igényes könyv. Jó 
kézbe venni, és elgyönyörködni a fotókban 
és az illusztrációkban. Ez a vonzó külső

mindenki számára azonnal érzékelhető. Re
mélem, a könyv belső értékeit is sok diák és 
tanár fogja felfedezni.

Jilly Viktor

David Newby
Grammar for Communication
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
Österreichischer Bundesverlag, Wien, 
1996, 200 p.

Mutasd a nyelvtan könyved, és megmon
dom ki vagy! íme egy rendkívüli mű, amely 
azokkal is megszeretteti a nyelvtantanulást, 
akik számára a forma nem sokat jelent, azon
ban a funkció annál többet. - Ez a könyv, 
amely a középiskola harmadik-negyedik 
osztályában, valamint egyéni és csoportos 
foglalkozásokon középhaladóknak ajánlha
tó, a nyelv elsajátítására biztos, rendszeres 
alapot nyújt és mindig a ma használatos, élő, 
praktikus nyelvre alapozza gyakorlatait. 
Összefoglaló kézikönyvet tartunk a kezünk
ben, amely táblázatokba rendszerezve, ma
gyar nyelvű magyarázatokkal és gyakorla
tokkal ismerteti az angol nyelv szabályait.

David Newby, a grazi egyetem tanára, 
több, középiskolásoknak szánt nyelvkönyv 
és tanulmány szerzője. Könyve sikerét mu
tatja, hogy nemcsak Ausztriában, hanem 
Németországban, Horvátországban és Szlo
véniában is megjelent. A magyar változat 
rendkívülien találó megjegyzései, nyelvi 
fordulatai és világos magyarázatai Gönczi 
Éva munkáját dicsérik.

A kötet nyelvtani feladatai változatosak: 
alkalmasak az alapismeretek rögzítésére, 
automatizálására és készségszintre emelé
sére, ugyanakkor nem sablonosak, a nehe
zebb feladatok megoldása nyelvi leleményt 
igényel. Minden nyelvtani témakörhöz ké
szültek egyszerűbb, egy behelyettesítést 
vagy átalakítást, kiegészítést kívánó és ne
hezebb, több mondatrész együttes változta
tását, az egész mondat transzformálását meg
követelő feladatok.
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A kommunikatív elvű tananyag-elren
dezés hangsúlyozza a formák és a funkciók 
összefüggését, azonban a taníthatóság érde
kében fokozatosság és egymásra építhető- 
ség szerint válogat közülük. A hagyomá
nyos nyelvtankönyvek túlnyomó többsége 
azt sugallta, hogy csak a formáknak van 
rendszerük. David Newby Grammar for 
Communication könyve azonban arra törek
szik, hogy a funkciók rendszerét is felépítse. 
Kiválasztott példái is azt közvetítik, hogy a 
pragmatikus jelentés változhat attól függő
en, hogy a beszédfolyamatban közvetlenül 
előtte és utána mi áll.

Kiváló szerkezetét a könyv hátlapján is 
található előnyök felsorolása érzékelteti: 
rendkívül világos és áttekinthető; a kommu
nikatív nyelvhasználatra helyezi a hang
súlyt; a nyelvtani jelenséget egy mini
dialógus, majd egy rövid magyar nyelvű 
magyarázat világítja meg; a „Commu
nicative Uses” elnevezésű táblázatokban 
olyan helyzeteket, alkalmazásokat mutat be, 
amelyek jellemzőek az adott nyelvtani je
lenségre; az „Aha! Box”-ban alaki, jelentés
vagy stílusbeli különbségeket magyaráz 
meg; a jelenségekhez kapcsolódó gyakorla
tok és kulcs segít a nyelvtani problémák 
rögzítésében.

A címszók - szám szerint 174, amelyet 
161 gyakorlat követ - az egyes nyelvtani 
alakok, a kommunikációs folyamatban be
töltött funkciónak kifejezését tartalmazzák. 
A szerző szavaival élve, jelen könyv elma
gyarázza, hogy miként segít a nyelvtan a 
kommunikáció során a megértésben.

A könyv 16 fejezete a hagyományostól 
eltérő módon közelíti meg a szófajokat. A 
főnevek csoportjában érdemes kiemelni az 
egyes számú alak, többes számú jelentést, 
illetve a többes számú alak, egyes számú 
jelentést, valamint a cselekvést kifejező fő
neveket. A névelőkön belül jól körvonala
zódnak az utalási módok (általános, határo
zott, határozatlan). A névmások estében a 
megszokott szófaji megközelítés mellett 
helyt kapnak a nyomatékosítás eszközei, a 
kölcsönösség, az általánosítás, a birtokvi

szony. - A szerző nagy körültekintéssel mu
tatja be a középhaladó tanuló számára kü
lönlegesnek és nehezen elsajátíthatónak tű
nő jelzős szerkezeteket és jelzői birtokoso
kat. A határozók családja együtt tárgyalja a 
távolságot, az időt és az érzelmeket kifejező 
nyelvtani jelenségeket. Ezt követi a rendha
gyó módon bevezetett altalános, birtokvi
szonyra vonatkozó, kiválasztó kérdések 
problematikája. A bővítő értelmű informá
ciós blokkot a nem fontos dolgok csoportja 
követi, valamint a kiemelés, teljesség, 
mennyiség, maradék kifejezésére használt 
nyelvi formák. Amint haladunk a könyvben, 
bonyolultabb kérdések is sorra kerülnek. A 
melléknevek használatában a leírás módjain 
és az összehasonlítási stratégiákon túlmenő
en, megjelennek a leíró kifejezések és a 
meghatározó értelmű jelzői mellékmonda
tok.

Az igék a cselekvés fajtáitól indulnak el, 
felvonultatva az igeidőket, ezúttal a meg
szokottnál logikusabb, a valóságos idővi
szony kifejezésének sorrendjében. Remekül 
érzékelhetjük az igeidők előfordulását a ki
választott szövegtípusok alapján. íme egy, a 
könyvből kiemelt példa: „A Past Pro- 
gressive-Nc\ olyan események, körülmé
nyek írhatók le, amelyek a főbb esemény 
vagy időpont kísérői.” A Future igeidő leg
inkább a bizonytalanság, a semleges vi
szony, a bizonyosság, illetve a feltételes 
mód körében kerül tárgyalásra. Ezt követő
en szinte észrevehetetlenül siklik át a mód
beli segédigék funkcióinak kifejezésére. A 
tanulók számára oly megfoghatatlan igene
vek viselkedését részletesen tárgyalja. Érde
mes megfigyelni a rövid és pontos magya
rázatokat: Cselekvés kifejezésére általában 
igét használok. Az ige azonban más funkciót 
is betölthet. Az igealakok funkciói szerint, a 
Gerund tevékenységet, a főnévi igenév tör
ténést fejez ki. Mint eddig minden alkalom
mal, most is összefoglalásra kerülnek a ne
hezebben érthető jelenségek.

A könyv végén a szerző ismét a mondat
tan szintjét érinti, amikor is alanyi és tárgyas 
mellékmondatokkal foglalkozik. A leíró
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igék viselkedését a cselekvés közti kapcso
latok kifejezése követi. A sort a prepozíciók 
idiomatikus táblázata zárja.

A törzsanyagot a mellékletek követik: 1. 
119 rendhagyó ige betűrendbe szedett táb
lázata, II. központozási tudnivalók, III. sti
lisztikai megjegyzések a hivatalos és beszélt 
nyelvre jellemző fordulatokkal, IV. beszéd
jelenségek a nyelvtan tükrében.

Közismert, hogy vannak a nyelvhaszná
latnak olyan szabályai, amelyek nélkül a 
nyelvtani szabályok hiábavalók. íme egy 
nyelvtankönyv, amelynél nem áll fenn a 
kommunikatív megközelítés egyik negatív

tulajdonságaként emlegetett veszély, misze
rint csak a funkció nyelvtanát tanítaná. A 
Grammar for Communication nagyon jól 
egyezteti a formát és funkciót összekötő 
elemeket, valamint a funkcióval nem ren
delkező formai ismeretek tanítását.

Szeresse meg a nyelvtant egy újabb 
megközelítésből! Newby Grammar for 
Communication könyve tökéletesen kiegé
szíti a már polcaikon található hasznos, ha
gyományos nyelvtan könyveket.

Hortobágyi Ildikó
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Dave Sperling
Internet Guide
2. kiadás, Upper Saddle River, 
Prentice Hall Regents, 1998, 
184p. + CD-ROM melléklet.

A Prentice Hall egy év alatt másodszor je
lentette meg Dave Sperling internetes kala
uzát. A nagy sikerű mű 1998-as kiadását a 
szerző friss adatokkal és újabb, a nyelveket 
tanulókat és tanítókat érdeklő internetes for
rások listájával és leírásával egészítette ki. 
A könyvhöz ingyenes CD-ROM tartozik, 
melynek használatával még egyszerűbb 
azoknak az anyagoknak a megtalálása, me
lyeket a nyomtatott változatban megismer
hetünk.

Mint a legtöbb válogatás, Sperlingé is 
esetleges. Mivel a Guide olyan percről perc
re változó médiumot mutat be az olvasónak, 
mint az internet, ez itt különösen igaznak 
tűnik. Sperling azonban valóban nagyon jól 
ismeri az internetet, s annak idegennyelv
oktatásban, elsősorban az angoléban, való 
felhasználását. Tanárként kezdte hat évvel 
ezelőtt az ismerkedést, évek óta tízezrek 
látogatnak rendszeresen internetes kávézó

jába (Dave 's ESL Café). Jól ismeri látogató
inak igényeit. A kalauzban bemutatott több 
mint ezer honlap leírása pontos és egyszerű: 
a lényeget emeli ki és közben a tájékozódást 
is jó ötletekkel segíti.

A könyv a bevezető után hat fejezetre 
tagolódik, melyek közül a lényegi az ötödik: 
itt, a Dave kedvenceiben („Dave’s Guide to 
the Best of the Web”) ABC-sorrendben mu
tatja be tömören azokat a kategóriákba ren
dezett internetes anyagokat, melyek a nyel
vek iránt érdeklődőknek fontosak lehetnek. 
A kategóriák között könyvkereskedőket és 
enciklopédiákat, játékokat és költészetet, 
nyelvtörőket és óravázlatokat találunk.

Az ismertetést mindig a honlap címe 
illetve a szervezet neve indítja, ezt követi az 
interenetes cím, majd egy-két mondatos an
notáció a tartalomról vagy annak egy elemé
ről. Az anyag igen gazdag: s mivel a szerző 
állítása szerint valamennyi címet ellenőrizte 
az új kiadás előkészítése során, hosszas ku
tatás és keresés eredménye.

Sperling kalauzának éppen ez a fő hasz
na: akik nem feltétlenül szeretnének időt 
szánni arra, hogy maguk keressék ki az 
internetes bázisok közül az őket érdeklőket, 
itt megbízható segédletet kapnak. Ha az ötö-


