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oktatási folyamatának kapcsolatát, és rész
letesen kitér azoknak a színházi eszközök
nek a bemutatására, melyek a drámapedagó
gia nyelvórái alkalmazásának elengedhetet
len feltételei. Vizsgálja az emberrel született 
játékigényt, a nyelvelsajátítás menetét, a test 
és érzések tanulásban betöltött szerepét, 
melyek a kizárólag kognitív iskolai tanulás 
során erős gátlás alá kerülhetnek.

Ehhez az elméleti bevezetőhöz csatlako
zik a könyv mintegy háromnegyedét kitevő 
gyakorlati rész, mely a drámapedagógia fog
lalkozás három fő egysége - kezdés („Ein
stieg”), főrész („Hauptteil”), lezárás („Ab
schluss”) - szerint tovább tagolódik. Az ol
vasó betekintést nyerhet a drámapedagógiai 
foglalkozások építkezési módjába, a fiktív 
kontextusok megteremtésének eszköztárába 
és metodikájába, mindezt konkrét, részletes 
feladat- és óraleírások segítségével. Ezek a 
vázlatok a drámában még nem járatos olva
só számára komoly segítséget nyújtanak a 
kipróbálásához, és alapul szolgálhatnak sa
ját órák megtervezéséhez is. A könyvben le
írt gyakorlatokhoz mindig csatlakozik a gya
korlat céljának meghatározása és az alkal
mazhatóság feltételének körvonalazása, ami 
a kezdőknek jelent segítséget. A feladatokat 
gyakran lehetséges variációk egészítik ki.

A szerző hangsúlyozza, hogy a drámape
dagógia folyamata nagymértékben a cso
porttól függ, s ebben a folyamatban a tanár 
szerepe alapvetően megváltozik. A csoport
folyamatok többnyire kiszámíthatatlanok, s 
ez a tervezést nagyban megnehezíti. Ezért 
annyira fontos a tervezés, amikor a tanár az 
esetleges nehézségekre már előre felkészül
het.

A könyvet gyakorlatok és drámapedagó
giai technikák gazdag gyűjteménye zárja (tí
pusok szerint csoportosítva). A témában to
vábbolvasni vágyó tanárok a könyv végén 
gazdag bibliográfiát találnak. A zárszó Tse- 
likas foglalkozásain részt vett diákok és fel
nőttek véleményéből ad egy kétoldalas ízelí
tőt, ami a könyvben leírtakat igazolja vissza.

Elektra Tselikas Dramapädagogik im 
Sprachunterricht című könyve véleményem

szerint igen élvezetes, újszerű, áttekinthető, 
drámapedagógiában még nem járatos, de a 
technikák nyelvórai kipróbálásához kedvet 
érző tanárok számára igen jó bevezető mű.

Mariok Zsuzsa

Károly Krisztina - Szentesi Tímea
Angol szókincskönyv
Budapest: Corvina Kiadó, 2002.154 p.

Kell-e a nyelvvizsgán szavakat is tudnunk, 
vagy elég, ha van beszédkészségünk? Es a 
nyelvvizsgán kívül? A kérdés értelmetlennek 
tűnik, mégis hosszú ideig az állami nyelv
vizsga egyik legvitatottabb kérdése volt. Ma 
már nincs állami nyelvvizsga, csak állami
lag elismert nyelvvizsgák, a harci zaj is 
alábbhagyott, így elfogulatlanabbul köze
líthetünk a kérdéshez. Józan belátás (és a 
szakirodalom) alapján is világos, hogy a szó
ismeret elengedhetetlen része a nyelvtudás
nak, és fontos összetevője a beszédkészség
nek. Éppen ezért a „beszédkészség” vizsgá
lata során az állami nyelvvizsga utódvizsgái 
is többnyire külön értékelik a szóismeret 
színvonalát.

Természetesen nemcsak ezért kell szava
kat tanulnunk, hanem azért is, mert a tény
leges idegen nyelvi kommunikáció sem le
het meg szavak nélkül. Az utóbbi évek egyik 
új nyelvtanítási irányzata a szavakat és szó
kapcsolatokat állítja a nyelvoktatás közép
pontjába (Lewis, M. 1993. The Lexical App
roach. London: LTP). Ezzel nem feltétlenül 
kell egyetértenünk, de azzal igen, hogy a 
szókincs tanulását nem lehet mellékesnek, 
mintegy magától megoldódó kérdésnek te
kinteni.

A kérdés ezek után az, hogy mi az a szó
kincs, amit különböző szinteken el kell sa
játítanunk, és melyek a legcélravezetőbb 
módszerek. A józan megfontolás (és a szak
irodalom alapján) adható válasz: a legfonto
sabb (a leggyakoribb és leghasznosabb) sza
vakat kell először elsajátítanunk, és a szavak
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tanulása egy sor különböző módszerrel le
hetséges. A legfontosabb szavakat - az alap
szókincset - erőteljes egyszerűsítéssel meg
határozhatjuk úgy is, mint a leggyakoribb 
társalgási témák során előforduló leggyako
ribb szavakat.

Arra a kérdésre, hogy hogyan tanuljunk 
szavakat, a nyilvánvaló válasz az, hogy sza
vakat sokféleképpen tanulhatunk. A szak
irodalom egyes adatai szerint a szavak két
nyelvű szószedetből történő tanulása akár 
eredményesebb is lehet, mint a kontextusból 
történő tanulás. Ez ugyan nem jelenti azt, 
hogy vissza kell térnünk a kétnyelvű szósze
detek magoltatására, arra azonban figyel
meztet, hogy doktriner módon, elvi megfon
tolásokból nem célszerű egyetlen módszert 
sem elutasítani.

A szóelsajátítás egyik legfontosabb mód
szere a megtanult szókincs rendszerezése és 
kiegészítése. Ez történhet témakörök vagy 
más rendező elvek szerint is. Mivel az érett
ségi vizsga és az államilag elismert nyelv
vizsgák jelentős része a szóbeli vizsgához 
témaköröket ad meg, ezért kézenfekvő a szó
kincs rendszerezését és gazdagítását a téma
körök alapján végezni. Természetesen nem 
arról van szó, hogy társalgásnak álcázva ki
kérdezzük egyes témakörök szavait (Milyen 
Zöldségféléket ismer? Melyek a porszívó al
katrészei?), hanem azt, hogy a témakörről 
folytatott beszédgyakorlatok előtt (vagy 
után) áttekintjük a szükséges, illetve esetleg 
szükséges, nagyjából már ismert szókincset, 
egyrészt a felidézés megkönnyítése, más
részt az egyes szavak közötti viszonyok jobb 
megértése, harmadrészt egyes lexikai mezők 
kiegészítése céljából.

Károly Krisztina és Szentesi Tímea köny
ve ehhez a munkához kíván segítséget nyúj
tani. A könyv sok hasznos ötlettel segíti a 
tanulók és a tanárok munkáját. Bár fő célja 
a társalgási témák szókincsének összefogla
lása és rendszerezett bemutatása, és korlá
tozott terjedelme nem teszi lehetővé, hogy 
részletes szókincsfejlesztő gyakorlatokat ik
tasson be, igyekszik az egyes témakörök le
xikai feldolgozását kérdésekkel és gyakor

latokkal is segíteni. Ötleteket ad ahhoz, hogy 
miről lehet beszélgetni, és mit lehet válaszol
ni egyes kérdésekre. Egyes témákkal kap
csolatban szövegvázat ad néhány soros vá
laszhoz. Minden fejezet tartalmaz egy-egy 
rövid, autentikus szöveget (hirdetések, re
ceptek, ismertetők), egy-egy szó szóképzési 
lehetőségeinek bemutatását, néhány illuszt
rációt és a témakörhöz tartozó idiomatikus 
kifejezést. A témától függően rámutat kultu
rális különbségekre is, és a fejezet zárása
ként kiegészítő szószedetet ad.

A könyv kiállítása és tipográfiai elrende
zése vonzó. Ez egyik legfontosabb érdeme: 
a szókincs rendszerezését szolgáló könyv 
esetében nagyon fontos, hogy a könyv jól 
áttekinthető legyen (ha már maga a szókincs 
olyan nehezen áttekinthető). Ez a könyv eb
ből a szempontból kiváló. A szókincset jól 
áttekinthetően mutatja be az angol kulcssza
vak részletesebb kibontásaképpen. Az anya
nyelvet ésszerűen használja, tudva azt, hogy 
az kétélű fegyver: részben segítséget jelent 
a szójelentés azonosításához, de félreveze
tő is lehet. így a tematikus részben nem min
den szónak adja meg a magyar jelentését, 
hanem csak a kulcsszavakét, illetve egyes 
nehezebb (megcsillagozott) szavak magyar 
megfelelőjét. Ez mindenképpen helyeselhe
tő, hiszen fölösleges minden szó magyar je
lentését leírni, különösen akkor, ha ismert 
szavak rendszerezéséről van szó.

Mindezekkel a vonásokkal úgy gondolom, 
hogy a könyvet előnyösen lehet használni a 
szerzők által megjelölt célokra, a szókincs 
ismétlésére, kiegészítésére és gyakorlására, 
akár vizsgára készülünk, akár arra, hogy 
tényleges kommunikáció során használjuk a 
nyelvet.

Természetesen minden könyvnek vannak 
kevésbé sikeres vonásai vagy hiányosságai 
is. Ez a jelen könyvre is vonatkozik, és a kö
vetkezőkben néhány problémát vetek fel, 
amelyek a könyv alapvető hasznosságát és 
használhatóságát nem érintik, mégis meg
gondolandó szempontokat adhatnak hason
ló munkákhoz.

Károly Krisztina és Szentesi Tímea köny-
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ve a magyar-angol szótárak (szerintem nem 
haladó) hagyományát követve nem tartalmaz 
fonetikai átírást. Ezt különösen hasznosnak 
tartanám a 13. fejezetben, amely tele van 
földrajzi nevekkel, de más esetekben is (pél
dául országok és nemzetek neveinél vagy a 
zodiákus jeleinek esetében).

A társalgási témakörök szókincsének ösz- 
szeállításában hagyományosan a tárgyi szó
kincs dominál, és háttérbe szorulnak az igék, 
melléknevek és a több szóból álló lexikai 
egységek, illetve szókapcsolatok. A temati
kus szógyűjtemények esetében tehát mindig 
lehet vitatni, hogy igazából mi a fontosabb: 
a kredenc (p. 25) vagy a fogselyem (p. 28) szó 
angol megfelelője, vagy esetleg a témakör
höz nem köthető szavak és szókapcsolatok?

A szógyűjtemény nem mindig következe
tes a kiindulási nyelv tekintetében. A téma
körök szókincse az angolból indul ki, és 
ezekhez ad a margón esetenként magyar 
megfelelőket. A szókincs kiválasztása azon
ban érezhetően a témakörök magyar szókin
cse alapján történik. A kifejezések esetében 
éppen fordítva, látszólag a magyar a kiindu
lási nyelv, valójában azonban az angol, így 
furcsa hatást kelt a körülírás jellegű magyar 
kifejezés után következő idiomatikus angol 
kifejezés, például: nem igazán jönnek ki egy
mással - they don ’t see eye to eye; unalmas 
az olyan ember, aki csak folyton dolgozik - 
all work and no play makes Jack a dull boy. 
Itt a nyilvánvaló megoldás a sorrend megfor
dítása lenne: semmi nem indokolja a magyar 
nyelvi kiindulást. Más szempontból zavaró 
a nem a ruha teszi az embert angol megfele
lőjének megadása (it is not the gay coat that 
makes a gentleman, p. 13). Ez a szólás a gay 
melléknév nélkül is létezik. A kifejezések 
stilisztikai minősítése szintén hiányzik, ezt 
talán meg lehetett volna oldani.

A kiindulási nyelv, illetve kultúra problé
mája jelentkezik a kulturális ismeretek tekin
tetében is, így például kérdéses, hogy a Bank 
Holiday és a Valentine's day (p. 17) besoro
landók-e a magyar ünnepek közé, kérdés to
vábbá, hogy a magyar tulajdonneveket lefor- 
dítsuk-e angolra (Margaret Island): utóbbi

időben inkább az eredeti nevek szerepelnek 
fordításokban is.

Mindent összevetve azonban az Angol 
szókincskönyv nagyon hasznos és jól hasz
nálható olvasmány, amely remélhetően je
lentős segítséget nyújt majd mind a nyelv
vizsgára, mind a nagybetűs életre történő 
felkészülésben.

Heltai Pál

Dan Douglas
Assessing Languages 
For Specific Purposes 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000. 311 p.

A szaknyelvet oktató tanárok számára a 
tesztkészítéshez eddig nem voltak gyakorlati 
útmutatók, és gyakran elméleti háttér sem 
segítette értékelő munkájukat. Egészen 
mostanáig, amikor kezünkbe vehetjük Dan 
Douglas Assessing Languages for Specific 
Purposes című könyvét, amely két, Magya
rországon is közismert szaktekintély, J. 
Charles Alderson és Lyle F. Bachman szer
kesztésében jelent meg. A könyv a The Cam
bridge Language Assessment Series sorozat 
része, melynek további kötetei John Read: 
Assessing Vocabulary és J. Charles Aider- 
son: Assessing Reading.

Mind a vizsgafejlesztőknek, mind a szak
nyelvet oktató és vizsgáztató tanároknak is 
nagy segítséget nyújthat a könyv, mivel az 
elméleti háttér felvázolása, a szaknyelvi 
teszteléshez kapcsolódó legfontosabb definí
ciók (communicative competence and lan
guage ability, specific purpose language abi
lity, criterion-referenced and norm-refe
renced tests stb.) ismertetése mellett (1-5. 
fejezet) szakmai nyelvvizsga-teszteket (6- 7. 
fejezet) is elemez a szerző.

A könyv nyolc fejezetből áll, s már az első 
fejezet címében provokatívan felteszi a kér
dést: Miért van szükség szakmai nyelvvizs
gára? A szaknyelvi tesztekkel szakmai kon
textusba helyezett kommunikációs és nyel-


