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ködött, tulajdonképpen a baloldaltól kölcsön
zött eszközökkel szervezkedett, folytatott 
propagandát, tömörítetté a szimpatizánsokat. 
A párt pedig úgy tett szert a munkásság kö
rében jelentős számú támogatóra, hogy sza
kított az addigi clitjellegű működéssel, nyel
vezettel, és nyitott a tömegek felé. Mondan
dójával olyan társadalmi befolyást érve el, 
amely eredményesebbnek nevezhető, mint 
1923-ig az NSDAP-é volt. A Horthy-korszak 
képviselet nélkül maradottjainak hangját ez
által nem a baloldali, forradalmi, osztály har
cos, hanem ellenkezőleg, egy szélsőjobbol
dali, forradalmi jellegű, de a társadalmi mo
dernizációt beváltani nem képes alternatíva 
artikulálta.

Malkovics Tibor

A recenzens kommunikációval is foglalkozó poli
tológus. Ez magyarázza, hogy miért kerültek előtér
be a műnek a politikai kommunikációra irányuló 
vonatkozásai. Úgy látszik, hogy az alkalmazott nyel
vészet alkalmas interdiszciplína arra, hogy kereté
ben más - szövegekkel is foglalkozó - diszciplínák 
számára közvetlenül felhasználható, illetve gondo
latébresztő művek szülessenek. - A szerk.

Martin Peris, Ernesto &
Sans Baulenas, Neus
Gente 1 Spanyol nyelvkönyv 
kezdőknek
Gente 2 Spanyol nyelvkönyv 
haladóknak
Barcelona: Difusión-Klett, 2004. 
165, illetve 167 p.

Milyen jó a magyaroknak, akik spanyol nyel
vi tanulmányokra szánják el magukat, és úgy 
hozza a sors, hogy éppen a Gente (’Embe
rek’) című tankönyv feljavított változatával 
kezdik el a nagy vállalkozást. A városi sétá
nyon készült pálmafás címlapfotóra a szoká
sos tankönyv, szerzők neve és Spanyol nyelv 
kezdőknek felirat mellé fontos információkat 
applikáltak a kiadók, a Difusión és a Kiéit:

az első köteten az A1-A2 - a másodikon B1 
- Közös Európai Referenciakeret, a +C£> 
Audio és Új kiadás feliratok olvashatók. A 
hátlapon egyéb fontos adalékok is megtalál
hatók. Megtudhatjuk, hogy a Gente cím egy 
tankönyvcsaládot takar. További komponen
sei a munkafüzet - melyet, terjedelme mi
att (128 p.) célszerűbb lenne gyakorlókönyv
nek nevezni -, a hozzá járó CD-vel és egy 
olvasmánnyal, valamint a tanári kézikönyv 
(127 p.). Kiegészítő komponensei egy 11 dalt 
tartalmazó CD (vagy kazetta) egy módszer
tani kézikönyvvel és a sorozat két kötetéhez 
csatlakozó két videokazetta (vagy DVD) a 
mindennapi élet történéseivel, és a feldolgo
zást segítő gyakorlatokat tartalmazó mód
szertani kézikönyvvel.

Bizony jó a magyaroknak és más országok 
spanyolul tanulni vágyó közönségének, hogy 
az eredetileg 1997-ben első változatában 
megjelent Gente megújult és a magyar (vagy 
más) anyanyelvű tanulók „fogyasztására” 
szánt regionális változatát tarthatják kezük
ben. A magyar változatban az első leckék 
feladatainak utasításai vannak magyarul, va
lamint a könyv végén a nyelvtani magyará
zatok és példamondatok.

Az új kiadás belső címlapján még spanyo
lul szerepel a lényeg: Curso de español en 
el enfoque por tareas, amit az előszóban már 
magyarul olvashatunk: „a spanyol mint ide
gen nyelv első feladatcentrikus kézikönyve” 
(bár a „kézikönyv” itt inkább „tankönyv” 
értelmű). Az előszóban arról is olvashatunk, 
hogy a könyv tanulóközpontú, s ez nem el
lentétes a feladatközpontúsággal. Valóban 
így van, a Gente szerzői a tanulókat és a ta
nárokat egyaránt értelmes lényekként tiszte
lik, akik a maguk önálló személyiségével és 
identitásával, előzőleg megszerzett tudásával 
és tapasztalataival vesznek részt a tanulás, 
illetve, más oldalról, az elsajátíttatás folya
matában. Ez már a Gente első változatában 
is így volt: a szerzők elméleti és gyakorlati 
szempontból kiválóan felkészült módszerta
ni szakemberek, de ez még nem volna elég 
ahhoz, hogy ilyen nyelvkönyvet írjanak. A 
szerzők felfogásában az a többlet, hogy a
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nyelvtanulókat - a felhasználókat - társadal
mi szereplőknek tekintik, akiknek különfé
le szerepeikben különféle feladatokat kell 
megoldaniuk - és manapság miért is ne kel
lene ugyanezeket a feladatokat netán egy 
másik országban, idegen nyelven megolda
niuk? Nem csupán szimulációról van itt szó, 
hiszen azért mégiscsak a tanteremben folyó 
nyelvoktatás van itt jelen, ám a társadalmi 
szereplők alkalmanként nyelvet is szoktak 
tanulni. A nyelvtanulás pedig - a jelenben, 
a posztkommunikatív nyelvoktatás korában 
- már nem a korábbi idők kommunikatív 
nyelvoktatásra jellemző „semmi nyelvtan, 
nagy színes képek, kis, elszigetelt monda- 
tocskák és azok ismételgetése, majd a nyelv
tanulás alkalmából történő többszöri variál- 
gatása” szerint történik, hanem korszerűen, 
nyelvtanulói tudatossággal. A tankönyv ele
jén lévő tartalomjegyzékben jól áttekinthe
tő formában és minden egység elején is taxo- 
nomikusan fel van sorolva, hogy mit tanulhat
nak meg a könyv segítségével, az egységek 
végén pedig önértékelő lapon pipálhatják ki, 
hogy mit végeztek el, és hogyan működtek, 
mint nyelvtanulók. Mi több, a néhány soros, 
egy-egy szóval kiegészítendő nyelvtanulói 
napló segítségével fejlődhetnek autonóm 
nyelvtanulókká. Az önértékelő lapot megelő
zően minden leckében tanuláskönnyítő fogá
sokat, technikákat javasolnak a szerzők.

A gyakorlókönyv tartalommutatójában 
nem csupán a témát jelölik meg a szerzők, 
hanem azt is, hogy a gyakorlat melyik kész
ség fejlesztését célozza. így könnyebben el
érhető, hogy a tanuló és segítője, a tanár, 
testre szabottan használja a tankönyvet: a 
tanulói szükségletek függvényében.

A feladatközpontúságra visszatérve: olyan 
feladatokat kell a nyelvtanulónak megolda
nia, amilyeneket a való életben is, elsősor
ban az információkezelés révén. Az értés és 
a kifejezés szóbeli és írásos készségeinek a 
fejlesztésére számos esetben egy-egy téves 
információt kell javítania pótlólagos írott 
vagy hangzó adatok alapján.

Mind az első, mind a második tankönyv
ben 11 egység van, a gyakorlókönyvekben

ugyancsak. A tankönyvi egységek színes ké
pekkel és ráhangoló szövegekkel indulnak 
{Entrar en materia), amelyekben felvezetik 
a témát. Ezt követi mindig az En contexto, 
amely többféle kontextusban mélyíti el 
ugyanazt. A harmadik fejezet a Formas y 
recursos, amelyben nyelvi minták szolgál
nak a grammatikai-szemantikai-pragmatikai 
tudnivalók illusztrálására és gyakoroltatásá
ra, a kettős lap belső margóin a legszüksége
sebb nyelvtani-pragmatikai ismeretek váz
latos feltüntetésével. A lap alján piros mező
ben fehér nyíllal történik hivatkozás arra, 
hogy bővebben a tankönyv végén található 
narancssárga oldalakon lehet még utánanéz
ni a kérdésnek. Ezután következnek a felada
tok {Tareas) majd a két oldalas {Mundos en 
contacto) ’(Eltérő) világok kapcsolata’ be
fejező rész, ahol a tanultak alapján a célnyel
vi és a forrásnyelvi kultúra összevetésére, 
hasonlóságainak felderítésére, kifejezésére 
van lehetőség. Minden egység címében vi
seli a gente szót: „Emberek, akik spanyolul 
tanulnak”, {Gente que estudia español), „Az 
emberek és a vásárlás”, „Emberek formá
ban”, „Emberek és az otthon” stb. így foly
tatódik a címek sora a második kötetben is, 
ahol a leckék (egységek) is ugyanolyan rend
szerű fejezetekre tagolódnak.

A hangzó anyagok - kellemes meglepetés 
- a könyvekhez járnak, az első kiadásokban 
ez nem így volt. Változatos a hangzó anya
gok műfaja, és gyönyörködtető a különféle 
spanyol nyelvű országokból származó sze
replők kiejtésének sokfélesége is. Ez a mű
faji és kiejtésbeli sokszínűség azonban soha
sem öncélú, vagy kimódolt, hanem mindig 
a feladathoz illeszkedő és autentikus. A ta
nári kézikönyvben megtalálható a hangzó 
anyagok átírása.

Ugyancsak meglepő lehet a hagyományos 
nyelvoktatáshoz szokott tanámak-tanulónak 
a hangzó szövegek természetes beszédsebes
sége. Ez is a szerzői koncepció része: a ta
nulók valódi értési készsége a természetel
lenesen lassú hangfelvételekkel nem fejlő
dik. Azonban hamar rá lehet szoktatni őket 
arra, hogy természetes beszédsebesség mel-
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lett is megértsék azt az információt, amelyet 
eleve keresnek, hogy annak segítségével vég
re tudják hajtani a kitűzött feladatot.

Az első gyakorlókönyv végén egy 11 fe
jezetből álló kisregény található: egy-egy 
folytatást az egyes egységek elvégzése után 
élvezettel és meglehetős sikerélménnyel ol
vashatnak a tanulók. Ez a kisregény is vala
ha a kiegészítők között szerepelt, most be
emelték a tankönyvbe, és nem kell külön 
megvásárolni.

A tanári kézikönyv - a módszertani taná
csokon kívül - olyan információkat is tartal
maz, amelyeket a nyelvországon kívül élő 
nyelvoktató esetleg nem tud, ezért biztonság
gal támaszkodhat rá.

A szerzők az 1997-es kiadást alaposan fel
frissítették, a tanár és tanuló felhasználók 
javaslatait messze menően figyelembe vet
ték, és ha lehet, még az előzőnél is barátságo
sabb változatot tettek le az asztalra. A köny
vek hátlapján található www.difusion.com és 
a www.klett.hu honlapok megbízható forrást 
jelentenek a módszertani újításokra vágyók 
igényeinek folyamatos kielégítésére, sőt, 
biztosak lehetünk benne, hogy építő javas
latainkat a szerzők megfontolás tárgyává te
szik, és a következő kiadásban talán viszont
látjuk őket.

A Gente tankönyvcsalád magyarországi 
megjelenése nagyban hozzájárulhat a ma
gyar nyelvoktatás-kultúra fejlődéséhez, mo
dernizálódásához.

Győri Anna

Budai László
Angol hibaigazító 
Segédkönyv az angol nyelvi 
hibák megelőzéséhez és 
kijavításához
Budapest: Corvina, 2004. 271 p.

„Többen is mondták már, hogy az idegen 
nyelv az egyetlen olyan dolog a világon, ame
lyet rosszul is érdemes tudni. Nem kell te
hát félni a hibáktól, a hibák a korlátozott em

beri agy természetes megnyilvánulásai. A 
nyelvi hibák ritkán vezetnek súlyos félreér
tésekhez egy-egy konkrét szituációban, a hi
bákat lehet ritkítani, a hibákat részben meg 
is lehet előzni.” Többek között ezekkel a 
gondolatokkal vezeti be könyvét a szerző, 
Budai László.

Mint gyakorló nyelvtanár egyre gyakrab
ban találkozom olyan nyelvtanulókkal, akik 
hosszabb időt töltöttek angol nyelvterületen, 
és magabiztosan, folyékonyan beszélik az 
angol nyelvet. De nem hibátlanul. Sokszor 
nagyon nem. De vajon kívánalom-e az, hogy 
pontosan, helyesen beszéljünk? No de pon
tosan, helyesen - mihez képest? Nem elég, 
ha minden helyzetben sikeresen kommuni
kálunk, azaz megértjük, amit mondanak ne
künk, illetve megértetjük magunkat? De. Bi
zonyos helyzetekben. Vagyis a helyzetek 
többségében. Egy olyan helyzet van, amikor 
biztosan nem. Ha az ember éppenséggel an
goltanár. Akkor mindent kell tudni, hogy mi 
a pontos és mi a helyes, hogy melyik nyelvi 
variáns használja ezt így és melyik úgy, sőt 
azt is, hogy miért. Persze hogy ez lehetetlen, 
de erre kell törekedni. Eszembe jut egyete
mi tanulmányaimnak a múlt ködébe vesző 
idejéből az a leíró nyelvtan jegyzet, amelyet 
felejthetetlen tanárom Stephanidesz Károly
né írt, és kegyetlenül számon is kért rajtunk, 
leendő angoltanárokon.

Visszatérve azokra a nyelvtanulókra, akik 
hosszabb angliai (amerikai stb.) nyelvtanu
lás után magabiztos folyékonysággal beszé
lik az angolt (és angol nyelvtanári pályára 
készülnek), általában különös gondot jelent 
az, hogy a már (esetleg) rögzült pontatlan
ságokat hogyan lehet kijavítani. Nehezíti a 
helyzetet az is, hogy ezek tanulónként vál
toznak, kevés a közös „fehér folt”.

Hogyan lehet tehát a leggyakrabban elő
forduló hibákat csokorba gyűjteni? Kell hoz
zá egy akkora hatalmas adag tudás, gyakorlat 
és tapasztalat, mint amekkora Budai László 
tanár úrnak rendelkezésére áll. Persze, gon
dolom, az is segít, hogy ha az ember maga 
is idegen nyelvként sajátította el valaha az 
angolt.

http://www.difusion.com
http://www.klett.hu

