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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

SZOFTVER-KRITIKA

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-
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dik fejezet kategóriái alapján nem találtak 
megfelelő leírást, a könyv végén a Mutató 
segíthet. Ha ott sincs szerencséjük, írhatnak 
a szerzőnek, aki azt ígéri, mindenkinek vá
laszol. (Aki szaván akarja fogni, írjon neki 
a sperling@ eslcafe.com e-mail címen.)

A címlistát tartalmazza a CD-ROM is, 
így a gyakran igen hosszú s így sok hibát is 
előidéző http címek begépelését is megspó
rolhatja az olvasó.

Külön fejezet („Welcome to the Inter
net!”) foglalkozik a médiummal most is
merkedő olvasó számára alapvető ismere
tekkel és azzal, milyen módszerrel lehet in
formációhoz jutni („Finding Resources and 
Information”). A harmadik fejezetben a kü
lönböző kommunikációs technikákat mu
tatja be („Communicating on the Net”), 
majd rövid (nyolc oldalas) leírást ad arról, 
hogyan írhatjuk meg első honlapunkat 
(„Creating a Basic Web Page”). A hatodik 
fejezetben azokat a helyeket mutatja be, 
ahol álláskeresők tölthetnek le információt 
a legfrisebb lehetőségekről („Jobs on the 
Net”), az utolsóban pedig azokba a szerzői

jogi megfontolásokba kapunk betekintést, 
melyek szabályozzák az interneten elérhető 
anyagok felhasználását („Copyright Law on 
the Net”).

Magyarország az álláskereső rovatban 
kapott helyet (p. 138): itt négy anyagot is
mertet a szerő. Ezek közül a HuDir: Jobs 
tartalmaz releváns információt azoknak, 
akik itt szeretnének munkát találni az okta
tásügyben.

A Guide főszövegét négy melléklet egé
szíti ki, köztük további olvasmányok jegy
zéke. A Mutatón kívül pedig tartalmazza a 
leggyakrabban előforduló szakzsargon ér
telmező szótárát is.

A kötet tördelése világos és tetszetős: a 
tájékozódást jól segítik a kiemelések és az 
internetes oldalakról készült bőséges il
lusztráció. A szövegközi ikonos és keretes 
tippek eredetien szolgálják azt a célt, hogy 
a régebbi és újdonsült böngésző megtalálja 
azt, amit keres, s amit a könyv nélkül esetleg 
sokkal tovább kereshetne.

Horváth József

eslcafe.com


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 le
bonyolító 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.

Szablyár Anna 
rovatvezető

KONGRESSZUSI NAPTÁR

1999

Március 3-5.
8. Göttingai szakmai tanácskozás
Színhely: Göttinga, Németország
Téma: Idegen nyelvi képzés a felsőoktatás
ban
Felvilágosítás: Universität, Sprachlehr
zentrum, Weender Landstraße 2,
D-37073 Göttingen, Németország

Március 3-13.
A TESOL (Teachers of English to Speakers 
of Other Languages) éves konferenciája
Színhely: New York, USA
Felvilágosítás: TESOL Central Office, 1600
Cameron Street, Suite 300, Alexandria, Vir
ginia 22314-2751, USA

Március 25-25.
A spanyoltanítás 12. németországi konfe
renciája

Színhely: Berlin, Németország
Téma: A spanyol nyelv didaktikája: A ha
gyományos országismerettöl az 
interkulturális tanulásig
Felvilágosítás: Ursula Vences,
Wittekindstraße 15, D-50937 Köln, 
Németország

Március 29 - április 9.
Általános és középiskolákban tanító euró
pai angoltanárok nemzetközi továbbkép
zése

Színhely: Brighton & Hove (Anglia) 
Felvilágosítás: Informationszentrum für 
Fremdsprachenforschung (IFS) der Philipps- 
Universität, Lahnberge, D-35032 Marburg, 
Németország

Április 8-10.
IX. Országos Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszus

Színhely: Veszprém



A Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Nyelvészeti Bizottsága, 
a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvoktatók Egyesülete 

és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara

1999. április 8. és 10. között a Veszprémi Egyetemen megrendezi a
IX. ORSZÁGOS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST 

amelynek fő témája
Nyelvi kihívások a harmadik évezredben

1. Alkalmazott nyelvészet az 
anyanyelvi nevelésben

2. Alkalmazott szövegnyelvészet
3. Fordítás, tolmácsolás
4. Gyógypedagógiai alkalmazott 

nyelvészet
5. Interkulturális kommunikáció és 

EU-kérdések
6. Interlingvisztika
7. Két- és többnyelvűség
8. Kontrasztív nyelvészet
9. Magyar mint idegen nyelv

Szekciók
10. Nyelvi jogok (nyelvi közösségek, 

tanárok és tanulók nyelvi jogai)
11. Nyelvoktatás története
12. Nyelvpedagógia
13. Pszicholingvisztika és 

alkalmazott pszichiolingvisztika
14. Szaknyelv, kutatás, oktatás, 

akadémiai készségek fejlesztése
15. Számítógép és nyelvészet - 

Internet
16. Szociolingvisztika és alkalmazott 

szociolingvisztika
17. Vállalati kommunikáció

Kerekasztal beszélgetések
1. A magyar nyelv fenntartása 

határainkon túl
2. Alkalmazott nyelvészeti és 

nyelvpedagógiai PhD programok: 
magyarországi körkép

3. Az idegen nyelv oktatásának 
története

4. Internet a nyelvoktatásban
5. Reklámnyelv
6. Új államalakulatok nyelvi 

problémái
7. Világnyelv - regionális nyelv

A szervezőbizottság szívesen fogad más alkalmazott nyelvészeti témákat is, illteve 
kerekasztal vagy műhelybeszélgetések szervezésére vonatkozó javaslatokat.

A kongresszus helyszíne: Veszprémi Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Jelentkezési lap kérhető a Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszékén a 88/406 360-as telefon- és faxszámon.

A kitöltött jelentkezési lapot a szervezők 1998. december 15-ig várják, a tartandó 
előadás 200 szavas téziseit pedig 1999. január 15-ig.
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Május 6-9.
Nemzetközi német diákolimpia
Színhely: Brac szigete, Horvátország 
Téma: Országismeret
Felvilágosítás: Ljerka Biskupic, Debanic 
Brijeg 23, 41090 Zagreb, Horvátország

Június 7-10.
II. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai 
Napok

Színhely: Balatonalmádi
Felvilágosítás: Veszprémi Egyetem, Alkal
mazott Nyelvészeti Tanszék, 8200 Veszp
rém, Egyetem tér 10. Tel/Fax: 88/406 360

Július 5-16. és 19-30.
Nemzetközi tanfolyam angoltanároknak
Színhely: Brighton& Hove, Anglia 
Téma: Nyelvi továbbképzés és metodika 
Felvilágosítás: Prof. Dr. Reinhold 
Freudenstein, Am Weinberg 72, D-35096 
Weimar/Lahn, Németország

Augusztus 1-6.
Az AILA (Asssotiation Internationale de 
Linguistique Appliquée) 12.
Világkongresszusa

Színhely: Tokyo, Japán
Téma: A nyelv szerepe a XXI. században: 
egységesség és különbözőség 
Felvilágosítás: Secretariat for AILA 99, Si
mul International Inc., 13-9 Araki-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160, Japan; Tel.: 81 3 
3226 2822; Fax: 81 3 3226 2824; e-mail: 
AILA99simul.co.jp; website: 
/http//www.langue.hyper.chubu.ac.jp/jacet/ 
AILA99

Augusztus 3-10.
A FIT (Fédération Internationale des 
Traducteurs) kongresszusa
Színhely: Mons, Belgium 
Felvilágosítás: FIT Congress 1999, Ecole 
d'lnterprétes Internationaux, 17 Avenue

du Champ de mars, B-7000 Mons, Belgi
um; e-mail: fit99writeme.com

Augusztus 16-21.
MAPRIAL, a Nemzetközi
Orosztan árszövetség 9. világkongresszusa
Színhely: Bratislava (Szlovákia)
Téma: Orosz nyelv és irodalom a század
fordulón
Felvilágosítás: Katedra rusistiky, Fakulta 
humanitnych vied, Univerzita Mateja Bela, 
Tajovskeho 51, SK-974 01 Banska Bystrica, 
Szlovákia

Augusztus 30- szeptember 3.

LSP99- 12. Európai szaknyelvi szimpózium 
Színhely: Bolzano, Olaszország
Téma: Az ezredforduló kilátásai 
Felvilágosítás: European Academy of 
Bolzano, Via Weggenstein 12/a, 39100 
Bolzano, Olaszország; tel: 39 471 306 111; 
e-mail:LSP99eurac.edu; website: 
http//www.eurac.edu/LSP99

Szeptember 16-18.
EUROCALL 99
Színhely: Besangon, Franciaország 
Felvilágosítás: Thierry Chanier, Laboatoire 
d'lnformatique de Besan^on, Université de 
Franche-Comté, 16 route de Gray, 25030 
Besan<;on, Franciaország; tel.: 33 3 81 58 
84 70; e-mail: thierry.chanieruniv- 
fcomte.fr; website: http//lib.univ- 
fcomte.fr/RECHERCHE/P7EUROCALL/ 
EUROCALLE.html

Október 4-6.
A DGFF (Deutsche Gesellschaft für Fremd
sprachenforschung) 18. kongresszusa
Színhely: Dortmund, Németország 
Téma: Többnyelvűség és multikulturalitás 
Felvilágosítás: Prof. Dr. Günter Nőid, 
Universität, Institut für Anglistik und 
Amerikanistik, D-44221 Dortmund, Német
ország

AILA99simul.co.jp
file:///http//www.langue.hyper.chubu.ac.jp/jacet/
fit99writeme.com
mail:LSP99eurac.edu
http//www.eurac.edu/LSP99
fcomte.fr
fcomte.fr/RECHERCHE/P7EUROCALL/


Angoltanároknak ajánljuk
A Fővárosi Pedagógiai Intézet és a Corvina Kiadó közösen továbbképző 
tanfolyamot hirdetnek meg angoltanárok számára. A tanfolyam száma és 
címe: 125. Surviving in Britain.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium könyvjegyzékén az egyik ajánlott 
segédkönyv éppen ezt a címet viseli. Nem véletlen, hogy a tanfolyam elneve
zése megduplázza ezt a címet. A könyv szerzője, Illés Éva közel tíz éves 
londoni tartózkodása után ismét hazajött. Szívesen közreadja újabban szerzett 
tapasztalatait a megjelenés alatt álló Angliában minden másképpen van azaz 
Ways and Words in England című munkájában (Corvina Kiadó).

Izgalmas témák kerülten megvitatásra a bevezető előadást követő „work 
shop” jellegű foglalkozásokon. Mi az, ami egy külföldinek, aki történetesen 
magyar, föltűnhet Nagy-Britanniában? Az eltérő szokások, melyekkel min
denkinek meg kell birkóznia, akár turistaként, akár diákcserét szervező tanár
ként vagy baby sitterként stb. tartózkodik rövidebb-hosszabb ideig a szigetor
szágban. Hogyan kezdeményezzen társalgást a tartózkodó britekkel; mivel 
szíveskedjen vendéglátóinak; megköszönje-e a vacsorát; az automatából vagy 
inkább a jegypénztárnál váltson metrójegyet; mi módon vehetne igénybe 
valamiféle kedvezményt a közlekedésben; mikor van ingyenes múzeumláto
gatási alkalom; stb.

Az angoltanárt kifejezetten érdekli a brit iskolarendszer. A tanfolyamon 
mód lesz első kézből hallani arról, hogyan szerveződik egy iskolás élete; kell-e 
neki házi feladatot írnia; melyik a legnehezebb tantárgy; hogyan történik az 
osztályozás; milyen a szülői ház és az iskola kapcsolata; stb. Amit a tanfolyam 
vezetője erre a célra félretett.

Nagyon gazdag a fent említett témakörök nyelvi vetülete, sok új szót és 
kifejezést hallunk majd, amelyeket eddigi köny veinkben hiába is keresnénk, 
most azonban mód lesz arra, hogy megtudjuk, hogyan fejezhetjük ki magunkat 
akkor is, ha az adott fogalomra nincs kifejezés a célnyelven vagy az anya
nyelvben.

A tanfolyam időtartama: 30 óra (10 alkalom)
Időpontja: szerda, 14,30-tól
Kezdés: február 10.
Helye: Fővárosi Pedagógiai Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.) 
Részvételi díj: 15 000 Ft.

A továbbképzés akkreditációja folyamatban van. A hétévenkénti továbbkép
zésbe addig is beszámítható. A jelentkezést a Fővárosi Pedagógiai Intézetbe 
kérjük beküldeni Ábrahám Károlyné nevére a Fővárosi Pedagógiai Intézet 
címre.



LEVELEZÉSI ROVAT
Tisztelt Olvasóink!
Mindenekelőtt köszönjük, hogy érdeklődésükkel eddig is megtisztelték folyóiratunkat. Előfizető
inknek az 1999-es évben is kedvezményes előfizetési lehetőséget szeretnénk nyújtani, de a kedvez
ményt az árak növekedése miatt csak akkor tudjuk biztosítani, ha az előfizetők száma emelkedik.

Az előfizetési díj az 1999-ben megjelenő négy számra 1800 Ft, de ezt csökkenteni tudjuk 1500 
Ft-ra azok számára, akik új előfizetőket tudnak toborozni (a toborzott új tag is kedvezményes, 1500 
Ft-os díjat fizet). Ezért kétfajta megrendelőt készítettünk: egyedi megrendelőknek, illetve „toborzó” 
megrendelőknek.

A megrendelések visszaküldési határideje 1999. március 1.
A feldolgozás megkönnyítése érdekében kéijük, hogy a visszaküldött, kitöltött megrendelőhöz a 

befizetést igazoló csekkszelvény másolatát mellékelni szíveskedjenek. Régi és új megrendelők 
„páros megrendeléséhez” mindkét csekkszelvény másolatát a toborzó megrendelőlappal egy borí
tékban várjuk. Közreműködésüket köszönjük, és reméljük, hogy a Modem Nyelvoktatás olvasói 
tábora folyóiratunk megjelenésének ötödik évében még jobban bővül.

Egyedi megrendelőlap

D példányban megrendelem a Modem Nyelvoktatás című alkalmazott nyelvészeti folyórat 1999-ben 

megjelenő négy számát évi 1800 Ft-os, teljes áron. A megrendelőhöz csatolom az előfizetési díj 
befizetésének igazolásául a mellékelt készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát.

Név: .................................................................................................................................................
Pontos cím:.......................................................................................................................................
A megrendelés kelte:.........................................................................................................................

Az előfizetési díjról számlát kérek O

A megrendelő (cégszerű) aláírása

Toborzó megrendelőlap

D példányban megrendeljük a Modem Nyelvoktatás című alkalmazott nyelvészeti folyórat 1999-ben 
megjelenő négy számát évi 1500 Ft-os, kedvezményes áron. A megrendelőhöz csatoljuk az előfizetési 
díj befizetésének igazolásául a mellékelt készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát.

Régi megrendelő
Név:.................................................................
Pontos cím:.....................................................

Új megrendelő
Név:..................................................................
Pontos cím:........................................................

A megrendelés kelte:.......................................

Az előfizetési díjról számlát kérek D

A megrendelés kelte:........................................

Az előfizetési díjról számlát kérek D

A megrendelő (cégszerű) aláírása A megrendelő (cégszerű) aláírása
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Helyesbítés
A Modem Nyelvoktatás legutóbbi számában (1998. szeptember) Petneki Katalin „Az idegen nyelvi 
tantervek és a NAT’ című cikkében a 73. oldalon az egyik ábra hibásan jelent meg. Az ábra helyesen így 
néz ki:

A. 3. Funktionális tanterv: a párhuzamos modell esetében a tanítás programja szinte bárhol elindítható, 
ez együtt mozgatja a nyelvoktatás többi elemét:
A szerző és az olvasók szíves elnézését kérjük.

Szerkesztőségünkhöz beérkezett újabb könyvek

Berényi Pálné (szerk.): Szaknyelv és kommunikáció. Tanulmánykötet. Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest, 1997, 68 p.

Bowler, Bill & Parminter, Sue: Network. Student's Book 1. Oxford University Press, Oxford stb., 
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EGYETEMI KÖNYVTÁR

Ferdinand de S assure

BEVEZETÉS AZ ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETBE

Ferdinand de Sassure korszakalkotó műve a „Nyelvtudomány 
klasszikusai” című sorozat első köteteként jelenik me£. Az új magyar 

kiadás abban különbözik az előzőtől, hogy B. Lőrinczy Éva 1967-es úttörő 
fordítása mellett a jeles olasz nyelvész, Tullio De Mauro kritikai 

kiadásának a húszas évek óta folyamatosan gazdagodó „Saussure- 
irodalmat” is feldolgozó, bőséges kommentárjait és jegyzeteit is 

tartalmazza.
Kötetünk tehát lehetővé teszi, hogy az olvasó megismerkedjék a Sassure 

életútjára, személyére vonatkozó adatokkal, magát a művet pedig a fő 
tételek történeti előzményeinek, az egyes gondolatokhoz kapcsolódó 

visszhangnak, vitáknak, bírálatoknak az ismeretében tanulmányozhassa.

396 oldal, 2800 Ft.

A NYELVTUDOMÁNY KLASSZIKUSAI 
előkészületben lévő kötetei:

BÁNRÉTI ZOLTÁN (szerk.): Neurolingvisztika 
BEAUGRANDE-DRESSLER: Szövegnyelvészet 

PAPP FERENC (szerk.): A moszkvai szemantikai iskola
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