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kel ismerkednek meg a tanulók, mint példá
ul a főnévi igeneves szerkezetek, előidejű- 
ség, időhatározói, célhatározói mellékmon
datok. Több feladat szolgálja az új nyelvta
ni anyag begyakorlását, elmélyítését.

A leckék szókincse egyre nehezebb, az 
egyes szövegekhez többféle gyakorlat tarto
zik. A témához kapcsolódó szókincset rend
szerezi valamilyen szempont alapján a mun
kafüzet utolsó része. A kifejezések listája a 
csoport érdeklődési körének megfelelően 
tetszés szerint bővíthető, kiegészíthető.

A szókincs bővítésének egyik elengedhe
tetlen eszköze a szótár. Mind a tankönyv, 
mind a munkafüzet tartalmaz olyan felada
tokat, amelyek a szótár használatát megkö
vetelik.

A Grips második kötetéhez tanári kézi
könyv is készült, hasznos segítség az órákra 
való felkészülésben. Nemcsak ötleteket ad a 
tananyag feldolgozásához, hanem tartalmaz
za a leckékhez kapcsolódó kiegészítő anya
got, a munkafüzet feladatainak lehetséges 
megoldását és a hanganyag szövegeit.

Összességében elégedett vagyok a tan
könyvvel, diákjaim élvezik az új nyelvtaní
tási módszereket, a szövegeket és a felada
tokat. Különösen beszédkészségükben ta
pasztaltam hatalmas fejlődést az elmúlt 
tanévben, és ezt ők maguk is észrevették.

Homolyáné Kovács Erzsébet

Gáspár Anikó
Angol-magyar varázsszótár 
Harry Potter rajongóknak
Budapest: Corvina Kiadó, 2003.183 p.

Bevallom, az elmúlt néhány évben (évtized
ben?) elég sokat gondolkodtam azon, hogy 
amivel mi, idősödő nyelvtanárok hajthatat- 
lanul és kétségbeesetten próbálkozunk, az 
végérvényesen és visszavonhatatlanul ki
ment a divatból. Ami a mi bölcsész életünk
ben olyan természetes volt, mint a természet

tudományos műveltségű emberek, a „műsza
ki értelmiségiek” számára az egyszerűbb 
matematikai feladatok fejben való megoldá
sa, az mára már, sajnos, a múlté. Az olvasás
ról, a szövegről, mint alapvetésről, talán nem 
túlzók, ha azt mondom, az élet egyik legfon
tosabb bázisáról, bizonyosságáról, sok min
den egyéb kiindulópontjáról beszélek. Egy
re inkább úgy érzem, hogy mindaz, amit mi 
csökönyösen, szöveg alapúan próbálunk 
közvetíteni az utánunk jövő generációknak, 
teljesen fölösleges, sőt olyasmit erőltetünk 
rájuk, ami, ha komolyan veszik, még hátrá
nyukra is lehet azokkal a kortársakkal szem
ben, akik már a modem képi kultúrára ala
pozzák tudásukat.

Ugyanakkor viszont arra is gondolok, lé
vén „érzéki olvasó”, vagyis hogy a betű szá
momra egyfajta drog (és igen, kimondom, 
betűfüggő vagyok, mindent elolvasok, ami 
a kezem ügyébe kerül), kifejezetten élvezet
ből olvasok, és képtelen vagyok megérteni, 
hogy mások miért nem így működnek, hogy 
kimaradnak valami csodálatos élvezetből, és 
ezáltal szegényebb lesz az életük.

Ugyan nem hiszem, hogy az a változás, 
amit a Harry Potter sorozat megjelenése 
okozott, hosszú életű lesz, mégis nagyon 
örülök neki, mivel, úgy érzem, azt jelenti, 
hogy nyertünk még egy kis időt, hogy elavult 
szemléletünket még egy darabig nem kell 
végleg sutba dobnunk és megszégyenülten 
elkullognunk nyugdíjba, hogy átadhassuk 
helyünket egy új, más módon élő és gondol
kodó generációnak.

Sokan sok helyütt elemezték már, hogy mi 
az, ami gyerekek millióit babonázta meg és 
vonzotta ellenállhatatlan erővel vissza (?) az 
olvasáshoz, jelesül Harry Potter kalandjai
nak olvasásához. Mindegy is, a tény a fon
tos, a gyerekek újra olvasnak, és azt remé
lem, ha egyszer elkezdi az ember, akár a ká
bítószerek élvezetét (lásd dohányzás stb.), 
hát bizony nehezen képes letenni róla. Az 
pedig nekünk, angoltanároknak különös sze
rencse, ahogy J. K. Rowling angol nyelven 
írja kiváló műveit, kezünkre játszva azt a
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lehetőséget, hogy világsikerét orvul kihasz
nálva lecsapjunk a szövegre és saját érde
keink szolgálatába állítsuk azt. (Itt hívnám 
föl a kedves kollégák figyelmét a szerző kar
rierjének példaértékű történetére, hogyan lett 
elcsapott, fillér nélküli tanárnőből egy nem 
is túl korszerű ötlet segítségével a világ egyik 
leggazdagabb embere!!!)

Pontosan ezt teszi Gáspár Anikó is. Le
csap és orvul kihasznál. Mint a borítóról 
megtudhatjuk: „A Varázsszótár az angol 
nyelvű meseirodalmat és a Harry Potter re
gényeket eredetiben olvasó nyelvtanulók 
számára készült. Részben hagyományos 
angol-magyar kisszótár, mely az általános 
alapszókincset tartalmazza (például loathing 
utálat, gyűlölet, p. 94; cur korcs kutya, p. 38; 
hip flask lapos pálinkásüveg, zsebbe illő, p. 
78 stb.), másrészt pedig különleges szó- és 
fogalomgyűjtemény, melyben az olvasók 
megtalálhatják az ismertebb művekben sze
replő egyedi és különleges varázsfogalmakat 
és varázsigéket (pl. Expecto Patronum \&~ 
rázsige, expect vár vki/vmi megjelenésére; 
patron patrónus, pártfogó; a Patronus Charm 
varázsszava, mely elűzi a Dementorokat p. 
55.), neveket (pl. Ripper név, „Marcang”; rip 
tép, szaggat, felszakít; Marge Dursley vér
ebének neve, akit mindig magával hoz láto
gatásai alkalmával p. 132), intézményeket 
(pl. Leaky Cauldron név, „Foltozott üst”; 
leaky szivárgó, lyukas; cauldron üst; London 
egyik legforgalmasabb utcájáról nyíló, kizá
rólag varázslók által látogatott fogadó és 
kocsma, amelynek hátsó udvaráról lehet be
menni a Diagon Alleyrc p. 92), mondókákat. 
A szótár megadja a szavak jelentését, a for
dításokban elterjedt magyar névváltoza
tokat, és elmagyarázza a szavak eredetét, eti
mológiáját is (pl. Floo Powder név, „Hopp
por”, ez az anyag lehetővé teszi a varázslók 
tűzön keresztüli utazását. A kandalló tüzé- 
be kell szórni, és utána a tűzben állva a cél
állomás nevét jól érthetően kimondva máris 
hihetetlen sebességgel utazik a varázsló a 
kandallók rendszerében, míg meg nem érke

zik a célállomás kandallójába; floo épít, ké
ménycső, füstvezeték; powder por p. 62). 
Fontos segédeszköz a játékos és szórakozta
tó nyelvtanulásban.”

Azon kívül, hogy beteges szótárolvasók 
számára, akik a szótárt is úgy olvassák, mint 
valami regényt, ez a szótár igen szórakozta
tó olvasmány, kiváló segítséget nyújt az 
egyéni angoltanuláshoz és ebben a tekintet
ben akár hiánypótlónak is tekinthető. Másik 
nagy erénye, hogy az annyit hangoztatott tar
talommal megtöltött nyelvtanulást (content 
based language teaching) is remekül előse
gíti, hiszen a Harry Potter történetnél igazán 
nem kell érdekesebb, szórakoztatóbb, jobban 
motiváló tartalom.

Ugyanakkor, a kimerítően széles körű ku
tatás eredményeképpen a szó és névmagya
rázatok hihetetlen mennyiségű fontos infor
mációt közvetítenek a gyanútlan olvasó, 
illetve nyelvtanuló számára az angliai kul
túráról (pl. Eton név, angol város London 
közelében, Windsorral szemben (?); kollégi
umát VI. Henrik alapította 1440-ben, Ang
lia egyik legkitűnőbb magániskolája, p. 54), 
történelmi és mitológiai alakokról és esemé
nyekről (pl. Ptolemy név, „Ptolemaiosz”; 
Claudius Ptolemaeus (Kr. u. 2. század) Ale
xandria híres matematikusa, asztronómusa 
és földrajztudósa; Almagest című művében 
-13 kötetben összegyűjtött munkái- találha
tó többek között a XVI. századig elfogadott
nak tartott világegyetem elve, miszerint a 
Föld a világ központja, e körül kering a Nap, 
a Hold és az összes többi bolygó, valamint 
az általa meghatározott 1020 csillag; Harry 
csokibékakártya gyűjteményének egyikén 
szerepel, p. 122), valamint a kviddics játék 
mikéntjéről és szabályairól (p. 124).

A szótár tartalmát kedves illusztrációk te
szik teljessé, még több is jó volna belőlük, 
bár néha kissé félrevezetőek. A 16. lapon 
található armadillo (fn. áll. tatú /örvös állat) 
például inkább tarajos sülre (porcupine) em
lékeztet, míg a 16. lapon látható „mágikus 
lény” ki tudja micsoda. Mindenesetre szép.



136 Szoftver-kritika

A 21. lapon található rajz a kedvencem, a 
bogey fii. mumus, kísértet szócikk illusztrá
ciója.

Azt hiszem, ezzel a szótárral a Harry Pot
ter rajongó angolul tanuló fiatalok hihetet
len előnyre tettek szert a műért nem annyira 
lelkesedő kortársaikhoz képest. Hát még ha 
majd egynémely szemfüles angoltanár neki-

áll és olyan kurzust dolgoz ki, amely erre (és 
a regényre) épül! Azt ajánlom, siessenek, 
kedves kollégák, mert azt beszélik az Angol 
Tanárképző Központban, hogy a hadműve
let már meg is kezdődött!

Róna Annamária

SZOFTVER-KRITIKA

Utazás után, utazás előtt 
Válogatás szállodák között 
az Interneten

Most, hogy vége a nyárnak és kezdődik az 
új tanév, szívesen emlékszünk vissza a va
kációra - szülő, diák, tanár egyaránt. Az új 
tanév angolnyelv-oktatásában szerepet kap
hat ez az élmény és az, hogy olyan web
helyeket kerestessünk fel az órán, szakkör
ben vagy otthoni feladatként, amelyek a jövő 
évi utazás szervezéséhez adnak segítséget, 
így hozva hasznot szülőnek, diáknak, tanár
nak egyaránt. Nézzük, miből válogathatunk, 
milyen feladatokat adhatunk.

Először is érdemes ellátogatni egy magyar 
nyelvű szállodás adatbázisra, mint amilyen 
például a www.travelport címen található. Itt 
megismerhetik a diákok, hogy város, szállo
dai kategória és -típus, valamint érkezési és 
távozási időpont szerint is lehet keresgélni 
az idegenforgalmi létesítmények közt. Vala
mennyi, a minőségre és a vendégek odacsá- 
bítására adó panzió, vendégfogadó, motel és 
szálloda adatai megtalálhatók itt, képekkel, 
az érvényes árakkal, házon belüli és a tele
pülésen található szolgáltatatással, progra
mokkal kiegészítve. Ha komolyak az utazá
si tervek, le is foglalhatók a szobák. Első 
lépésként tehát már az sem valószínűtlen, 
hogy akár az osztálykirándulás előtt jó elő
re, a diákok segítségével, tájékozódhatunk a 
kínálatról.

Miután megismerkedtek a diákok a kere
sés módozataival, ajánlatos konkrét, egysze
rű feladatot, akár kisebb csoportban, párban 
végeztetni. Ilyen lehet például ez: Keresse
tek kétcsillagos londoni szállodákat, ahol 
egy kétágyas szoba ára alacsonyabb 100 eu- 
rónál. (Angliában egyes szállodákat nem
csak csillaggal, hanem koronával is szoktak 
jelölni - a keresésnél ezt is figyelembe lehet 
venni.) Természetesen a feladatszabás nyel
ve legyen inkább angol, és azt az első sike
rek után a diákok egymásnak adott felada
tai is követhetik.

Nem csak a diákok, az iskolák és tanárok 
pénztárcája is kímélendő - ezért jó ötlet, ha 
eleve olyan oldalakon barangolunk, amelyek 
az olcsó, ám jó minőségű szállodákat ismer
tetik. Ilyen többek között a Cheapo Hotels a 
www.cheapohotels.com címen.

Ez az adatbázis is könnyen kezelhető, szá
mos olyan modulja van, amellyel könnyen 
összehasonlíthatók az árak és szolgáltatások. 
Rendezhetők a keresési eredmények minő
ség és ár szerint, de ABC-sorrendben is. 
Nemcsak szálláshelyekről ad információt 
gyorsan, hanem teljes utazási programcso
magokról, repülőjegyekről, autóbérletről is. 
A nyaralási csomagok ikonjára kattintva 
azonban egyelőre csak Európába, az USA- 
ba, Mexikóba és a Karib-tenger szigetvilá
gába kapunk betekintést.

A keresést ábrák és térképek is segítik 
(lásd az 1. képen Dél-Európa szeletét).

http://www.travelport
http://www.cheapohotels.com

