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ban. így a kézikönyv nemcsak azoknak az 
olvasóknak hasznos, akik először találkoz
nak az adott témával és átfogó képet szeret
nének kapni róla, hanem azoknak is, akik az 
adott területet jól ismerik.

A kötet az idegen nyelv elsajátítást első
sorban pszichológiai kérdésnek tekinti; a 
benne foglalt tanulmányok főként a nyelv
tanulás pszichológiai aspektusaival foglal
koznak, kivételt ez alól mindössze két tanul
mány képez, amely a nyelvi szocializációt 
(Karen Ann Watson Gegeo és Sarah Nielsen) 
és az idegennyelv-elsajátítás társadalmi kér
déseit tárgyalja (Jeff Siegel).

A könyv hét fő témakörre osztható, me
lyek közül az első, bevezető rész a szerkesz
tők tanulmánya az idegennyelv-tanulás cél
jairól és kutatásának áttekintéséről. - A má
sodik témakör az idegen nyelvi kapacitás és 
reprezentáció kérdéseivel foglalkozik. Az 
első három fejezet a nyelvtanulás három fő 
elméletét mutatja be: az univerzális nyelvtan 
elméletét (Lydia White), a veleszületett 
nyelvelsajátítási készség univerzális nyelv
tan nélküli elméletét (William O’Grady) és 
a konnekcionista elméletet (Nick Ellis). Eb
ben a részben olvashatunk még a beszéd és 
beszédértés kognitív folyamatairól (Judith F. 
Kroll és Gretchen Sunderman) és a majdnem 
anyanyelvi szintű nyelvtudás fogalmáról is 
(Antonella Sorace). - A harmadik fő téma
kör az idegennyelv-elsajátítás környezetét 
tárgyalja, és itt található a fent említett két 
tanulmány a nyelvtanulás társadalmi aspek
tusairól, Susan Gass cikke az input és inter
akció szerepéről, valamint Catherine 
Doughty írása arról, hogy milyen hatással 
van a tanítás a nyelvtanulásra. - A negyedik 
témakör a nyelvelsajátítás folyamatait mu
tatja be. Az első három tanulmány a tanulás 
folyamatát vizsgálja (Robert DeKeyser: Im
plicit and explicit learning; Jan H. Hulstijn: 
Incidental and intentional learning; Norman 
Segalowitz: Automacity and second langua
ges), míg a további cikkek inkább nyelvésze
ti aspektusból tárgyalják a nyelvelsajátítást 
(Suzanne Romaine: Variation; Terence Od- 
lin: Cross-linguistic influence; Michael Long: 

Stabilization and fossilization in interlan
guage). - Az ötödik témakör a nyelvtanulás 
biológiai és pszichológiai korlátáit taglalja. 
A tanulmányok a fejlődési korlátokról (Ken
neth Hyltenstam és Niclas Abrahamsson), a 
figyelem és a memória szerepéről (Peter Ro
binson), valamint a szintaktikai tudás elsa
játításának lépcsőfokairól (Manfred Piene
mann) szólnak. Ebben a témakörben talál
hatjuk volt kollégánk, Dörnyei Zoltán és 
Peter Skehan cikkét az egyéni változók sze
repéről a nyelvtanulásban. - A hatodik téma
kör a kutatásmódszertannal foglalkozik két 
cikk erejéig, amelyek közül az első a nyelv
elsajátítás fogalmának meghatározását és 
mérését tárgyalja (John Norris és Lourdes 
Ortega), míg a második igen részletesen mu
tatja be a szakterületen használt kutatási esz
közöket (Craig Chaudron). - A hetedik, a 
tanulmánykötetet lezáró szekció az idegen
nyelv-elsajátítás elméletének jelenlegi állá
sát foglalja össze és értékeli.

A kötet a talán kissé elvontnak tűnő tanul
mánycímek ellenére a pszichológia és nyelv
tanulás kérdéseiben minimális háttértudás
sal rendelkező olvasó számára is érthető és 
érdekes olvasmányokat tartalmaz, és valóban 
átfogó képet nyújt a nyelvelsajátítás pszicho
lógiai aspektusairól. Ha valaki azonban azt 
gondolja, hogy a nyelvtanulás nem csak 
pszichológiai kérdés, annak sajnos egy má
sik kézikönyvet kell fellapoznia.

Kormos Judit

Bánki Tímea, Csete Beatrix 
és Nagy Erika
Correcto
300 ejercicios gramaticales 
Niveles básico e intermedio 
Budapest: Editio Mediterranica, 
2005. 199 p.

A Magyarországon spanyol nyelvet tanulók 
és tanítók számára válóban régi hiányt pótol 
a 300 alap- és középszintű feladatot tartal
mazó, az Editio Mediterranica magánkiadó
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gondozásában megjelent nyelvtani gyakor
lókönyv. Ebben a műfajban a hazai spanyol 
nyelvoktatás egyáltalán nincs elkényeztetve, 
ha figyelembe vesszük, hogy hasonló fel
adatgyűjtemény mintegy tizenöt éve je
lent meg Spanyolországban, itthon pedig kö
rülbelül egy évtizede, a Kertész Judit-féle 
spanyol középszintű nyelvtani gyakorlatok, 
majd minden spanyolul tanuló és oktató 
alapkönyve.

A Correcto című kiadvány, ahogy címé
ben is jelzi, alap- és középfokú nyelvtani fel
adatokat tartalmaz, így bármelyik hasonló 
szintű tankönyvcsaláddal párhuzamosan jól 
használható, kiegészítendő azokat a felada
tokat, amelyek a magyar anyanyelvű tanu
lók számára rendszerint nehézséget jelen
tenek.

A kiadvány ötvenhárom nyelvtani kérdés/ 
jelenség köré csoportosítja a feladatokat, 
melyek átfogóbb tematikája, az eredeti sor
rendtől függetlenül, a következő: a spanyol 
létigék használata, a spanyol igeragozás rend- 
hagyóságai és a különböző igeidők haszná
lata, névmások, elöljáró szavak, mellékne
vek és összehasonlításuk, igemódok: külö
nös tekintettel a felszólító, a feltételes és a 
kötőmód használatára.

A szerzők a nyelvtani jelenségek kiválasz
tásakor elsősorban azokra a kérdésekre he
lyezték a hangsúlyt, amelyek a spanyol nyel
vet tanulók számára általában problémát 
jelentenek, mint például a létigék vagy a kü
lönböző igeidők használata, de jó érzékkel 
olyan grammatikai szerkezetek gyakorolta
tását is fontosnak tartották, amelyek a ma
gyar anyanyelvűek számára, a két nyelv el
térő felépítése miatt jelentenek nehézséget. 
Ebbe a körbe tartozik a gustar típusú igék 
használata, vagy például különböző igeidők
nek a valószínűség kifejezésében betöltött 
szerepe stb.

Az egyes grammatikai kérdésekhez kap
csolódó feladatok száma azok nehézségi fo
kától függően változik, az egyszerűbb fel
adatoktól haladva a bonyolultabbak felé. 
A kötetnek ez a fajta strukturális felépítése 
nemcsak a nyelvet szervezett keretek között

tanulók, de az önállóan gyakorlók és az is
métlők számára is lehetővé teszi az egyre 
nehezebb feladatok begyakorlását, amit a 
kötet végén található megoldó kulcs segítsé
gével ellenőrizhetnek.

A leggyakrabban alkalmazott feladattípu
sok között említhetjük meg a mondat kiegé
szítést, irányított mondatalkotást, szöveg ki
egészítést, mini-dialógusalkotást, kérdés-fel
tevést, kérdésekre adott választ, képleírást, 
mely feladatokat az egyes nyelvi jelenségek 
specifikus gyakorlatai egészítenek ki.

A szokványos mondat kiegészítési gya
korlatok sorában újszerű és üdvözlendő meg
oldás a sokszor erőltetettnek tűnő „nyelvta
ni példamondatok” helyett az életszerűbb, 
egy-két mondatos párbeszédek alkalmazása 
első sorban a kezdő szinten, valamint a kép
leíró feladatok alkalmazása, mely képek kö
zött, sajnálatos módon, olyanok is szerepel
nek, melyek felismerése vagy értelmezése 
nem mindig könnyű.

Külön csoportot alkotnak az önálló mon
datalkotásra, dialógus rögtönzésére vagy ön
álló beszámolóra szólító, többségükben kö
zépszintű feladatok, melyek a kommuni
katív nyelvoktatás módszerét alkalmazva 
segítik a beszédkészség fejlesztését, megtör
ve ugyanakkor a nyelvtani feladatsorokat ál
talában jellemző egyhangúságot. Hasonló 
célt szolgálnak azok a gyakorlatok is, ame
lyek antonímák, tagadó mondatszerkezetek 
alkalmazására vagy önálló véleményalkotás
ra késztetve segítik valamely nyelvtani jelen
ség elsajátítását.

A feladatgyűjteményben külön kiemelen
dők azok a részek, amelyek országismereti 
és civilizációs témákkal összefüggésben gya
koroltatják például a számneveket, vagy az 
igeidőket, például Salvador Dali életpályá
jának bemutatásával a Pretérito Indefinido 
igeidőt.

A gyakorlókönyv egyik legnagyobb érde
me, hogy a kötet mintegy fele a spanyolul 
tanuló magyarok számára a legtöbb problé
mát jelentő, különböző igeidők használa
tával foglalkozik. Ezek a feladatok először 
magukra az igei paradigmákra, ezen belül a
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rendhagyóságokra összpontosítanak, majd a 
nyelvtani példamondatokat tartalmazó gya
korlatokat olyan összefüggő, szöveges ré
szek követik, amelyek életszerűbb módon 
segítik a helyes igeidő használat elsajátítá
sát. Ezt erősíti az a szerencsés elrendezés is, 
mely szerint, például a kijelentő mód három 
múlt idejének gyakoroltatása több szövegen 
belül, először a kontrasztív használatokat 
kiemelve, párhuzamosan, majd egyszerre 
történik, összefoglalásképpen pedig több, 
hosszabb lélegzetű szöveg által.

Ugyancsak pozitívumként kell szóba hoz
nunk a spanyol jövő idő, valamint a feltéte
les mód használatában a sajátos esetekre is 
kiterjedő gyakorlatokat, melyek a legtöbb 
feladatgyűjteményben csak érintőlegesen 
szoktak szerepelni. Itt elsősorban a valószí
nűség kifejezésében betöltött szerepükre 
utalunk.

A spanyol nyelvben ugyancsak problema
tikus kötőmód használatát is többféleképpen 
járják körül a szerzők, a középhaladó szint
nek megfelelően tematizálva a különböző 
gyakorlatokat.

Az Editio Mediterranica vitathatatlanul 
széleskörű igényt kielégítő kiadványának 
egyetlen hiányosságaként említhetjük meg 
az instrukciók néhol pontatlan megfogalma
zását, de ez semmit sem von le a kiadvány 
vitathatatlan értékéből, és reméljük, hogy a 
szerzők hasonló, haladóknak szóló gyakor
lókönyv megírására is vállalkoznak majd.

Czöndör Klára

Charles van Leeuwen &
Robert Wilkinson (szerk.) 
Multilingual Approaches in 
University Education: 
Challenges and Practices 
Universiteit Maastricht: Uitgeverij 
Valkhof Pers, 2003. 189 p.

A Maastrichti Egyetem által kiadott kötet 
dán, finn, holland, magyar, norvég, svéd és 
svájci egyetemek idegennyelvű képzéseit

mutatja be. Azoknak a kihívásoknak, prob
lémáknak és jól bevált módszereknek a gyűj
teményét találhatjuk benne, amelyek a több
nyelvű oktatáshoz vezető útra jellemzőek.

Az 1. fejezetben „Az egyetemi nyelvtaní
tás megvalósíthatósági programja ma” cím
mel C. Van Leeuwen a nyelvi központ sze
repét taglalja a két-és többnyelvű egyete
meken. A szerző háromrétű kurzuskínálatot 
mutat be, melyben elsődleges fontosságú az 
angolnak, a tudományok nyelvének, az ok
tatása. A második szempont az egyetem he
lyi nyelvének az oktatása, míg a harmadik 
további nyelvek elsajátításának az igénye. A 
nyelvoktatásnak az egyetemi képzésben 
kompakt, célirányos kurzusokon kéne foly
nia egy központi elhelyezkedésű intézetben.

A 2. fejezetben M. Lagner „Szaknyelvek 
idegen nyelvként: a kétnyelvű egyetemi ta
nulmányok szervezési és didaktikai kihí
vásai” címmel a Freiburgi Egyetem Mul
timédiás Nyelvi Laborjának gyakorlatát 
mutatja be. A francia-német nyelvi határon 
elhelyezkedő egyetem francia, német és an
gol általános, továbbá a két hivatalos nyelv
ből szaknyelvi kurzusokat indít. A médiatár
ban az önálló tanuláshoz szükséges anyagok 
és eszközök állnak a hallgatók rendelkezé
sére, itt részesülhetnek tanulási tanácsadás
ban, s van lehetőségük bekapcsolódni az 
unitandem programokba.

A 3. fejezetben G. O. Hellekjaer és M. R. 
Westergaard „Felmérés a skandináv egyete
meken folyó angol nyelvű képzésről” című 
cikkében 52 dán, finn, norvég és svéd felső
oktatási intézmény képzési programját tekin
teti át és veti egybe. Úgy vélik, több figyel
met kéne szentelni a képzés során az idegen 
nyelvben rejlő potenciálnak. Nyelvi segítsé
get kell nyújtani a hallgatónak és az oktatók
nak - az előbbieknek az egyetemi tanulmá
nyaikhoz szükséges készségeik, az utóbbiak
nak az idegen nyelvű pedagógiai készségük 
szempontjából.

A 4. fejezetben G. O. Hellekjaer és R. Wil
kinson „Az angol nyelvű egyetemi képzés
ben megnyilvánuló tendenciák: kritikai ész
revételek” című írásukban a maastrichti


