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talán már most sem emlékszünk rá, hogy 
kicsoda.
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A székesfehérvári főiskola sorozatának 6. 
füzete az Angol Tanszék munkatársainak 
cikkeit tartalmazza a kommunikatív nyelv
oktatásáról, a nyelvtan tanításáról, illetve a 
Kodolányi János Főiskola történetével, tevé
kenységével kapcsolatos témákról. Elsősor
ban a felsőoktatásban oktató nyelvtanárok 
számára ad praktikus információkat. (A 
könyv végén a szerzőkről rövid szakmai in
formációt kapunk, valamint a tanulmányok
ról tömör tartalmi összegzést.)

Az első írásban Sárdi Csilla arra keres 
választ, hogy vajon létezik-e kommunikáció 
az idegennyelvi tanteremben, illetve hogy 
annak minősül-e mindaz, ami nyelvórán fo
lyik.

Szemere Pál írásával folytatódik a kiad
vány, választ keresve arra, hogy eltérő-e a 
oktatás a középfokú és felsőfokú intézmé
nyekben. Didaktikai, metodikai ötletet kínál 
az egyetemi előadáshoz és szemináriumhoz: 
milyen technikai eszközökkel, szemléltetés
sel motiválhatjuk a hallgatót óráinkon, s a 
szemináriumnak melyek a főbb típusai, azaz 
mely módszerekkel, milyen óravezetéssel 
érhetjük el eredményesebben kitűzött cél
jainkat.

Az ismert anglista, Stephanides Éva a 
nyelvtan tanításának szükségességét vizs
gálja: véleménye szerint ez elengedhetetlen 
nemcsak nyelvszakos hallgatók esetében, 
hanem mindazoknál, akik a nyelvet szakmá
jukban kívánják használni. A magyar és az 
angol nyelvet veti össze néhány nyelvtani 
struktúrában, számos - megértést segítő -

nyelvi példával. A dolgozat végén rövid tan- 
könyvértékelést is találunk egyes Magyaror
szágon is használatos angol nyelvkönyvek
ről, mint a Strategies, Hotline, The New First 
Certificate, The New Cambridge English, 
Blueprint, ezekről megtudhatjuk, hogy mi
lyen hiányosságaik, illetve erényeik vannak 
a szerző által vizsgált nyelvtani szempont
ból.

Ferenczy Judit a pragmatikának a nyelv
oktatásban játszott szerepéve foglalkozik. 
Ennek fontosságát szerinte az igazolja, hogy 
a beszédaktus-elmélet ismerete számos 
nyelvtani-szemantikai jelenség megértésé
ben segít, így a hallgató nyelvtanulását is 
megkönnyíti. A tanulmány második részé
ben metodikai útmutatót kap az olvasó a 
függő beszéd beszédaktus alapú tanításához.

A Kodolányi János Főiskola megalapítá
sát, a tanárképzést és az elért eredményeket 
mutatja be Székely Mária a következő feje
zetben. A szerző elmondja javaslatait a fej
lesztés lehetőségeiről, a diplomaszerzést kö
vető továbbképzés lehetőségeiről, s hogy 
mindez minőségi változáshoz vezethet a 
képzésben.

Kiszely Zoltán dolgozatát olvashatjuk az 
utolsó részben, mely két szakmát ölel fel: az 
alkalmazott nyelvészetet és a turizmust. Az 
összetett témáról készített kutatási beszámo
lók összefoglalóit műfaji alapon hasonlítja 
össze (ezt számos példával és táblázattal il
lusztrálva).

Bárcsak minden főiskolának volna ilyen 
sorozata, azon belül sok ilyen kötete.

Nagy Szilvia


