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A befejező, rövid terjedelmű ötödik fejezet 
a nyelv keletkezésével és biológiájával foglal-
kozik (126–144). Benne Pléh friss szakirodal-
mi adatokra támaszkodva a közeli (proximális) 
és távoli (disztális) folyamatok szemszögéből 
bemutatja a nyelv kialakulásának folyamatát. 
Chomsky nézeteivel szemben itt is hangsú-
lyozza a nyelv társas-kommunikatív funkci-
óját az eredetvizsgálatban. A könyv a nyelv 
agyi, érintett idegrendszeri központjainak 
funkcionális ismertetésével zárul.

Elkerülhetetlen, hogy egy ilyen profillal 
rendelkező könyvben ne forduljanak elő olyan 
elméleti vagy technikai szakkifejezések, ame-
lyeket a szakértői tudással nem rendelkező 
olvasó nem ismer. Ezért az ilyen nyelvészeti 
vagy pszichológiai eredetű szakterminusok az 
olvasóbarát megjelenítés céljából értelmezést, 
magyarázatot vagy magyarítást igényelnek. 
Összességében Pléh eleget is tesz ennek a kö-
vetelménynek, de mégis maradt néhány ki-
fejtetlen, értelmezés nélküli szakterminus 
a könyvben: átkulcsolás, előfeszítés, exaptáció, 
facilitálódik. Hasznos lett volna még egy ilyen 
rövid terjedelmű, de ismertető célú, tankönyv-
ként is használható írásműhöz tárgymutatót, 
sőt, glosszáriumot is mellékelni.

Az ismertetésben említett tematikai hiá-
nyokra csupán a kiegészítés igényével kíván-
tam rámutatni. Ezek a megjegyzések cseppet 
sem vonnak le a mű magas értékéből, jelen-
tőségéből. Nyilvánvaló, hogy egy célzottan 
igen korlátozott hosszúságú összefoglaló, is-
meretterjesztő funkciójú könyvben lehetetlen 
tárgyalni valamennyi mai kutatási témát, el-
járást, az őket képviselő valamennyi elméleti 
vagy módszertani modellt. Pléh Csaba köny-
vének a diszciplínát átfogóan ismertető és 
szintetizáló státusa mellett az is jelentős ér-
deme, hogy mélységénél és rövid terjedel-
ménél fogva kiválóan alkalmazható tan-
könyvként a hazai nyelvtudományi képzés 
moduljaiban, legfőképpen az MA és a dokto-
ri programok szintjén.

Andor József
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Napjainkban, a harmadik évezred hajnalán 
a felgyorsult élettempó, az internet, a mobil-
hálózatok és egyéb kommunikációs csatornák 
világában az idegennyelv-tudás egyre erőtel-
jesebb társadalmi igény. Budai László – Budai 
Andrea – Budai Dániel Lépten-nyomon an-
golul című nyelvkönyve – több más mellett 
– ezt az igényt elégíti ki. A könyv, amely 
2011-ben látott napvilágot a Líceum Kiadó 
(Eger) gondozásában, az angol nyelvet tanítók 
és tanulók körében méltán tart számot nagy 
érdeklődésre. Elsősorban azokat célozza meg, 
„akik a szigetországba(n) akarnak utazni, 
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közvetve pedig bárkinek [szól], aki angolul 
tanul, függetlenül attól, hogy milyen szinten 
van angolnyelv-tudása” – írják a szerzők a be-
vezetésben (7). Bár számtalan új tankönyv, 
szótár, nyelvtanulást segítő kiadvány jelenik 
meg napjainkban, ez a könyv az angol nyelv-
tanulásnak-nyelvtanításnak rendhagyó s egy-
ben egyedülálló, a modern nyelvtanítás igé-
nyeit kielégítő munkája, amely szinte minden 
nyelvtanuló igényéhez igazodva integrálja a 
készségek fejlesztését.

Budai László tanár úr az 1960-as évek kö-
zepétől tölt be kulcsfontosságú szerepet az 
angolnyelv-tanításban, nyelvtanár-képzésben; 
nemzetközileg is elismert tankönyvíró, okta-
tó. Több mint hatvan könyv szerzője vagy 
társszerzője, melyek között egyaránt találha-
tunk nyelvészeti, nyelvpedagógiai kiadványo-
kat és nyelvkönyveket. Tankönyvei, nyelv-
könyvei népszerűek számos más európai 
országban is. Joggal hiszem, hogy e legújabb 
munkája is, melynek sikeréhez két társszer-
zője, Budai Andrea és Budai Dániel nagyban 
hozzájárul, pótolhatatlan segédeszköz lesz 
a nyelvtanárok mindennapi munkájában.

A nyelvtanulás-nyelvtudás jelentőségének 
megértése mellett újra és újra felvetődik a kér-
dés, hogyan lehet legkönnyebben és legered-
ményesebben elsajátítani egy idegen nyelvet. 
A nyelvtanulás eredményessége számtalan 
tényezőtől függ, egyénenként változhat, kinél 
mely szempont befolyásolja legjobban a haté-
konyságot. Fontosak a megfelelő módszerek, 
a motiváció, a tanár személye, a folyamatos-
ság, a jól használható tankönyv. Minél rész-
letesebben vizsgáljuk és kutatjuk a nyelvta-
nítás történetét, annál inkább felismerhetjük: 
nem annyira módszerek egymásutániságáról 
van szó, hanem azok együttéléséről. Olyan 
módszereket kell alkalmazni, amelyek – bár-
minemű újdonság ingerével – alkalmasak 
a tanuló tudásvágyának felkeltésére (Bárdos 
2005). A hazai angolnyelv-oktatás nem szű-
kölködik tanítást, tanulást segítő kiadványok-
ban, így jogosan vetődik fel a kérdés, hogyan 
válasszuk ki a megfelelőt a magyarországi 
tankönyvpiac bőséges kínálatából. Brassai 

Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor szerint 
a jó tankönyv kritériumai közül az egyik leg-
fontosabb tétel, hogy a mű szerkezete tegye 
lehetetlenné a gyermeki lélek megkötését. 
Budai és szerzőtársai könyve mind tartalmá-
ban, mind stílusában, szerkesztésében és ki-
vitelezésében megfelel ennek az elvárásnak. 
Rendhagyó, újdonság erejével ható alkotás. 
Egyrészt, eltérően a hagyományos nyelvköny-
vektől, az egyes fejezetek nyelvi anyaga nem 
épül fokozatosan egymásra, hanem a szerzők 
által készített sok száz fotó tematikus rende-
zése határozza meg a nyelvi tartalmat és an-
nak nehézségi fokát. Például a Unit 1 Pro hi-
bition című fejezet nyelvtani anyaga a no mint 
tiltás kifejezése egyes vagy többes számú 
főnévvel, az ige -ing végű alakjával, az allow 
és a permit ige harmadik alakjával: No ball 
games. No cycling. No skating or skateboards 
allowed on park (18), de foglalkozik a felszó-
lító mód tagadó alakjával kifejezett tiltással: 
Do not attach cycles to this structure (19) és 
a tiltást kéréssé finomító please használatával: 
Please do not feed the pigeons (19), illetve 
a felszólító mód második személyben való 
kifejezésével is: Help us to improve your en-
vironment (20). A Unit 17 By train című feje-
zet feliratai, képi anyaga a szenvedő szerkezet 
különböző igeidejű és módbeli segédigés 
alakjainak a tárgyalását indokolja: This scheme 
is operated by… (203); Physical or verbal 
assaults on our staff will not be tolerated… 
(204); Alcohol must not be consumed on Trains 
or at Stations… (216). A Unit 26 Health care 
című fejezetben tanulhatja meg a diák a should 
segédige if kötőszó utáni használatát: If you 
should want to visit outside these times, please 
speak to the nurse in charge to discuss your 
request (374). Másrészt a színes, igényesen 
összeállított témakörök változatos és gazdag 
szókinccsel segítik a nyelvtanulókat a szó-
kincsbővítésben, nyelvvizsgára, érettségire 
való felkészülésben, hisz sok, különböző szi-
tuációba építhető kifejezés, pragmatikai elem 
szerepel az egyes leckékben: Do you know 
where to ask for an application form? (80); 
designated smoking area (99); Let me watch 
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television. (128); You can’t park your car here. 
(162); served with garlic bread and salad 
(174); How long are the tickets valid for? 
(179); Which ticket do I need? (188); Have I 
got to change for London? (236); Have you 
got any money on you? (284); politic behaviour 
(344).

A szerzők olyan hosszabb-rövidebb szöve-
geket, feliratokat és hozzájuk kapcsolódó 
képanyagot dolgoznak fel és tárnak a tanulók 
elé, amelyekbe az Egyesült Királyságban való 
tartózkodásuk alatt „lépten-nyomon belebot-
lanak”, így „kénytelenek” angolul olvasni, 
értelmezni, gondolkodni, beszélni. Látva, 
hallva, olvasva, átélve, megértve a minden-
napi valós helyzeteket könnyebben elsajátítják 
az angol nyelvet, mivel akarva-akaratlanul 
aktív befogadóvá válnak. A Unit 9 Shops és 
a Unit 18 By bus című fejezetek jó példák erre, 
hisz külföldön járva a vásárlási és az utazási 
szituáció elkerülhetetlen: Please do not leave 
anything outside this shop […] Shoplifters will 
be prosecuted (101). Great food at amazing 
prices (103). Buy ticket here before boarding 
(225). Merseytravel will not tolerate violent 
or abusive behaviour (227). Park and ride bus 
stop (229).

A könyv képei, feliratai, segítő, figyelmez-
tető és eligazító szövegei Nagy-Britannia 
hangulatát idézik. Ezáltal még érdekesebbé, 
még vonzóbbá válik a tanulás, az információ 
befogadása, a szavak, szószerkezetek elsajá-
títása, bevésése, ugyanakkor olyan informá-
ciók birtokába is jut segítségükkel a tanuló, 
amelyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, 
hogy kevesebb kulturális sokk, meglepetés, 
tájékozódási zavar, bizonytalanság, zavaro-
dottság érje angliai tartózkodása során, pél-
dául: Self catering (89), Hotels (93), Symbol 
keys (93). Amikor idegen kultúrába kerülünk, 
megpróbálunk a helyi szokásokhoz igazodni, 
de az ember sokszor nem tudja azonnal, mi 
a megfelelő, és mi nem. Ebben az eligazodás-
ban is segítséget nyújt Budai Lászlóék köny-
ve, amely sok-sok apró, színes érdekességet 
közöl a brit mindennapi életről, a szokásokról, 
a meglepő helyzetekről. Például megtudhat-

juk, mi a biryani (164), a fayre (164), a scone 
(169), a marie rose (171), a Bus only Solo (178), 
a Railpass (179), a Union Jack (261), a sweepings 
és a peelings (333), a Jospice (419), hogyan 
keressünk munkát (75), mennyibe kerül egy 
tipikus angol ház (87), hány hüvelyk egy láb 
(63), vagy azt, hogy az utcák nevét nem szokás 
megváltozatni az Egyesült Királyságban (53). 
Így egy percre sem válik unalmassá a tanulás 
a diák számára. Olvashatunk továbbá a Beatles 
együttesről (58), a Twinings teáról és elkészí-
tési módjáról (143), a londoni metróról (237–
240), a Beefeaterekről (246), London építé-
szeti nevezetességeiről (243–256), a par kolási 
szabályokról (296), a Fish and Chipsről (162) 
és az általánosan fogyasztott halféleségekről 
(169–172), az angol rendőrökről (21), történel-
mi és földrajzi tényekről, utalásokról (97, 60). 
A terjedelmes, 475 oldalas könyvben és a vele 
járó DVD-mellékleten található több száz 
színes kép és reklámfelirat motiváló, felkelti 
a tanulók érdeklődését, akik így kedvvel for-
gatják a kötetet, hallgatják a hanganyagot. A 
szó- és nyelvtani anyag elsajátítása vizuális 
és auditív élményen keresztül történik, ezáltal 
élményszerűvé válik.

A könyv esősorban szókincsgyarapító, 
több mint háromezer-ötszáz szót dolgoz fel: 
minden egyes témához szószedet kapcsoló-
dik, szómagyarázattal, szóképzéssel kiegé-
szítve. A szerzők a szókincstanítás legkorsze-
rűbb módszerét alkalmazzák: a mindennapi 
életből vett példák kontextusba ágyazva, vi-
zuális és auditív csatornán keresztül, írott és 
hangzó formában kerülnek a tanuló elé. Bár-
dos (2000) a szókincstanítás történetét ele-
mezve rámutat annak paradox jellegére, hi-
szen egy-egy nyelv szókészlete hatalmas, 
milliós nagyságrendű, melyet azonban meg-
tanítani, tanulóinkkal elsajátíttatni lehetetlen-
ség. A nyelvtanár mégis a teljességet kívánja 
megragadni, s általában arra törekszik, hogy 
az adott szavakat tipikus szövegkörnyezetben, 
tipikus helyzetben mutassa be. Budai Lászlóék 
könyvében az elsajátítandó szavak pontos 
hangalakja, kiejtése, jelentése képi szemlél-
tetéssel, megjelenítéssel társul, kontextusba 

MNYO2013_4.indd   62 2013.11.26.   22:42:11



63Könyvszemle

helyezve tipikus mondatokban, tipikus szókap-
csolatokban jelenik meg. Például a Unit 7 Jobs 
and Careers című fejezetében a szószedet 
seasonal, festive és season szavai a Seasonal 
Jobs, We’re recruiting for the festive season 
(77) hirdetés szövegében fordulnak elő. A kép, 
a képpel megjelenített szituáció egyértelmű-
sége segíti a szó, a kifejezés pontos megérté-
sét, és egyúttal az egyéni felfedezésen alapu-
ló szókincstanulást is. Mindez kiegészül az 
adott szavak fonetikai megjelenítésével, illet-
ve a DVD-n az anyanyelvi beszélők pontos 
kiejtésével. A szókincs tanításának ez a komp-
lexitása aktív nyelvismeretet épít, fejleszti 
a kommunikatív kompetenciát.

A nyelvtanulás egyik legfontosabb kérdé-
se, hogyan, mely módszerek alkalmazásával 
aktivizálható leghatékonyabban a passzív 
szókincs. Brassai Sámuel az 1862-ben meg-
jelent francia nyelvkönyvében, az Ingyen ta-
nító francia nyelvmesterben azt javasolja, 
minden szót csak mondatba foglalva ismerjen 
meg a tanuló, s a szó ismerete ne csak abból 
álljon, hogy a jelentését vagy jelentéseit meg-
tanulják a diákok, hanem a használatát is meg 
kell tanítani, mivel a „megtartása” sokkal 
könnyebb és biztosabb az értelmes mondatban 
tanult szavaknak. Mindezek a gondolatok, 
módszertani fogások összhangban vannak 
a Budaiék könyvében alkalmazott legkor-
szerűbb szótanítási módszerekkel. A bevésést 
a tankönyvi írott szöveg és a DVD hangzó 
anyaga egyaránt segíti, illetve a tematikus 
elrendezés is kitűnő szókincsfejlesztő. A vi-
zuális és auditív módon megjelenített szavak 
bekerülnek a rövid távú memóriába, s a figye-
lem, az ismétlés és a kontextus nagy szerepet 
játszanak abban, hogy a megjegyzendő sza-
vak, egységek a hosszú távú memóriába ke-
rüljenek. A bal agyfélteke dominanciájával 
rendelkező diákok sikeresebbek a szóalkotás-
ban, a csoportosításban, a jobb agyfélteke 
dominanciájával rendelkezők pedig eredmé-
nyesebbek az általánosításokban, az összefüg-
gések felfedezésében (Stevick 1982). Budai és 
szerzőtársai a hang és a kép látványos össze-
kapcsolásával azt az autentikus szituációt, azt 

a kontextust teremtik meg, amelyben élő nyel-
vet, gyakorlati szókincset és kontextusban 
használt nyelvtant kapcsolnak össze, így mind-
két agyfélteke aktivizálódik a tanulási folya-
matban, s ez jobb teljesítményhez vezet. Ily 
módon a szerzők lehetőséget adnak arra, hogy 
a tanár olyan tananyaggal lássa el a tanulókat, 
amely segít a kapott információ tényleges tu-
dássá alakításában és az ehhez illő helyes 
nyelvtanulási szokás kialakításában. A Lépten-
nyomon angolul című nyelvkönyvben mind 
a kognitív, mind az affektív tényezők jelentős 
szerepet játszanak; a verbális tevékenységek 
(a könyv szövegeinek olvasása), a vizuális 
készségek (a könyv képi anyagának feldolgo-
zása) és az érzelmek (a látott és a hallott anyag-
hoz társulnak) segítik és stimulálják a két agy-
félteke aktív működését, összhangját.

Sajnos gyakran lehet találkozni manapság 
azzal a véleménnyel, hogy nem szükséges 
a fonetikus átírással és a kiejtés tanításával 
bajlódni. Sokan állítják, hogy az idegen nyel-
vek sajátos kiejtését úgysem lehet iskolai ke-
retek között megtanulni. Azt, hogy ez a véle-
mény nem teljesen helytálló, az is bizonyítja, 
hogy a kiejtéstanítás a nyelvtanítás-történet 
folyamán többször került központi helyre, s 
fontosságát a kommunikatív módszer hang-
súlyozta újra. A Lépten-nyomon angolul című 
nyelvkönyvben Budai és szerzőtársai nagy 
hangsúlyt fektetnek a helyes kiejtés tanítására, 
gyakoroltatására azáltal, hogy az egyes leckék 
szóanyagát a DVD-mellékleten anyanyelvi 
beszélők ejtik ki kétszer egymás után, lassab-
ban, majd gyorsabban, segítve ezzel a ponto-
sabb értést. Ezen túl már a nyelvtanár felada-
ta és felelőssége, hogyan építi be hatékonyan 
a kiejtés tanítását és gyakoroltatását az órai 
munkába.

Fokozhatja a nyelvtanulási kedvet az is, 
hogy nem hagyományos értelemben vett 
nyelvtantanulással találkozunk a könyvben. 
Gazdag, szituációba ágyazott, képpel kísért 
példaanyagtól – induktív módszerrel – gya-
korláson át valósul meg a nyelvtani jelenség 
tudatosulása, a funkcióközpontú nyelvtan 
tanítása. A nyelvtani jelenségek bemutatása 

MNYO2013_4.indd   63 2013.11.26.   22:42:11



64 Könyvszemle

előfordulásuk sorrendjében történik, a meg-
értést szabályok, a bevésést táblázatok, mon-
datmodellek, drillek segítik, a tanuló eligazo-
dását pedig a Függelék nyelvtani tárgy mutatója 
támogatja.

Budai Lászlóék nyelvkönyve a képi szem-
léltetés segítségével azt a módszertani elvet 
alkalmazza, hogy a megismerés folyamatába 
minél több érzékszervet kapcsoljunk be. Ki-
emelkedő szerep jut a szemnek, miként az 
újabb pszichológiai kísérletek is arra hívják 
fel a figyelmet, hogy az egyes érzékszervek 
információátbocsátó képessége nem egy-
forma: a látásé körülbelül háromszor olyan 
erős, mint a hallásé (A. Jászó 2011: 22). Fontos 
tehát, hogy a tanulás a diák több érzékszer vét 
vegye igénybe, így a tanuló több információt 
tud feldolgozni, s ennek követ keztében erő-
teljesebb a megismerési folyamat. A motivá-
ciónak fontos eszköze a képi szemléltetés, s 
általa a diákok teljes bevonása a tanulásba.

A tanár személye, kisugárzása kulcsfon-
tosságú a tanítás-tanulás folyamatában, ered-
ményességében. A megfelelő módszer meg-
találásához nem csupán a tárgy ismerete, 
hanem lélektani vonatkozásai is szükségesek. 
Nem kétséges, aki tanítani akar, annak jól kell 
tudnia tanításának tárgyát, s oly mértékben 
otthon kell benne lennie, hogy képes legyen 
azt úgy alkalmazni, ahogyan az adott pilla-
natban, helyzetben szükséges (Brassai). Kor-
tól független az a megállapítás, hogy „a jó 
tanár nem születik, hanem lesz, azzá válik 
mások által vagy önmaga kínos-keserves 
munkája árán, ha van hozzá lelkesedése, ki-
tartása” (Budai 1984: 565). Különösen igaz 
ez akkor, ha ilyen könyvek, komplex multimé-
diás anyagok segítik a munkáját, mint a Lép-
ten-nyomon angolul című nyelvkönyv. A szer-
zők a könyv bevezetőjében felsorakoztatják 
azokat a motívumokat, amelyek a témaválasz-
tást életre hívták; ezek elsősorban nyelvtudás-
fejlesztés, országismeret-gyarapítás, illetve 
egyfajta élménybeszámoló, szubjektív refle-
xió, azaz magyar angoltanár szemmel járva-
kelve Nagy-Britanniában.

A könyv három fő fejezetre tagolódik.

Az első fejezet, Használati utasítás (9–11), 
gyakorlati útmutatót ad ahhoz, hogyan lehet 
a könyvet tanári segítség nélkül használni, 
továbbá közli a szókincs és nyelvtani anyag 
megjelenítésének módját és helyét.

A második fejezet, Unit 1 – Unit 31 (11–443), 
a mindennapi élet általános témáit dolgozza 
fel: közlekedés (43–53), lakóhelyek (81–101), 
vásárlás (101–141), étkezés (141–176), utazás 
(176–237), különféle szolgáltatások (300–
325), egészség (357–375), de sok hasznos in-
formáció kerül birtokunkba a környezet vé-
delem (325–346), a jótékonykodás (419–436), 
a kulturált szórakozás (395–412), a vallás 
(412–419) jellegzetességeiről, a jegyvásárlás 
módjairól (178–181), az évszámok (257), a szá-
mok és betűk angolos írásáról (392) is. Min-
den egyes leckét gazdag kép- és szóanyag 
bont ki érdekességekkel, sajátosságokkal fű-
szerezve, kiegészítve a szituációhoz szüksé-
ges nyelvtani ismerettel.

A harmadik fejezet, a Függelék (443–451), 
az angol nyelv beszédhangjait mutatja be, il-
letve nyelvtani tárgymutatót közöl, kiegészít-
ve a könyvben előforduló rendhagyó igék 
táblázatával s a tanítandó szavak jegyzékével.

Összegzésül elmondható, hogy Budaiék 
kötete egyedülálló a magyar nyelvpedagó-
giában, több okból is. Egyrészt a tanuló olyan 
komplex multimédiás anyagot tarthat a kezé-
ben, amely megfelel a legkorszerűbb mód-
szertani kihívásoknak, s gyakorlati példák 
sorával nyújt segítséget. A könyv világos, 
logikus felépítésű, a szerzők az elmélet és 
a gyakorlat integrálásával szisztematikusan 
tárják az olvasó elé az elsajátítandó anyagot. 
A kötetben, melyet áthat a szakmai igényes-
ség, nem száraz elméletet és adathalmazt ta-
lálunk, hanem gazdag kincsestárat, melynek 
különlegessége, hogy a szerzők saját minden-
napi életükből, tapasztalataikból vesznek szá-
mos, helyenként humoros példát, mellyel még 
élményszerűbbé teszik a tanulást. Az idegen 
nyelvet tanító tanárok és tanárjelöltek jól al-
kalmazhatják a kötetben található számos 
példamondatot, gyakorlatot a mindennapi 
oktatásban.
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A mű igazi jelentőségét abban látom, hogy 
a legkorszerűbb multimédiás technikával 
olyan komplex tananyag született, mely ered-
ményesen használható az órai munkában, s 
az otthoni, önálló tanulás során is.

A könyv felépítése, módszertana, színvo-
nala, magyarázó és példaanyaga kezdő és 
haladó nyelvtanulók érdeklődésére egyaránt 
számot tarthat. Formáját tekintve esztétikus, 
a tartalomjegyzék jól áttekinthető. A kiad-
vány tipográfiailag igényes, jól kivitelezett.

Jó szívvel ajánlom a könyvet minden ide-
gen nyelvet oktató tanárnak, tanárjelöltnek, 
a nyelvtanítás különböző területein munkál-
kodóknak, az angol nyelvet tanuló, Nagy-Bri-
tanniában tanulni, dolgozni kívánó diákoknak, 
akik hiányos ismereteiket kívánják pótolni, 
vagy jobban meg szeretnének ismerni és ér-
teni egy másik világot, kultúrát, ezáltal alapo-
sabban elsajátítva a célnyelvet.
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A szerző a Nemzeti Tankönyvkiadónál 2012-
ben kiadott munkája hiánypótló mű – szám-
talan recenzió kezdődik így, és ezt a könyvis-
mertetést is így kell kezdenem. A továbbiakban 
pedig azt mutatom be, miért. A cím ugyanis 
csak annyit árul el, hogy ez a könyv felada-
tokról szól, de hogy miképp, az csak akkor 
derül ki, ha bele is olvasunk a műbe.

A kötet bevezetőből és ezt követően kilenc 
fejezetből áll. A fejezetek közül nyolc egy-egy 
kérdést fogalmaz meg a feladatokkal kapcso-
latban, míg az utolsó fejezet a könyvben leír-
tak összegzését adja. De mégis, miről és kinek 
szól ez a könyv? Erre rögtön a könyv beveze-
tőjében választ kapunk. A szerző egy problé-
ma – szinte lehetetlennek tűnő – megoldására 
vállalkozik. Az iskolákban a legkülönbözőbb 
tantárgyakhoz számos feladatot használnak, 
tankönyveink tele vannak feladatokkal, ám 
ezek sokszor hagyományokon alapulnak. Meg 
tudja-e újítani a tanár a feladatokhoz fűződő 
viszonyát, meg tudja-e ítélni a feladatok mi-
nőségét, tud-e új feladatokat készíteni, és 
ezeket megfelelő céllal alkalmazni? Ha meg-
nézzük a könyv végén található irodalomjegy-
zéket, kevés olyan forrást találunk, amelyik 
kifejezetten avval a kérdéssel foglalkozik, 
mitől függ egy feladat minősége, hogyan fog-
junk neki a feladatkészítésnek. A szerző olyan 
szabályszerűségeket gyűjtött csokorba, „ame-
lyek tantárgyfüggetlenül is érvényesek” (7). 
Célcsoportnak pedig mind gyakorló, mind 
leendő tanárokat nevez meg, illetve tankönyv-
íróknak, vizsgakészítőknek is ajánlja a művet. 
De ha a javaslatok az összes tantárgyra vo-
natkoznak, miért foglalkozunk vele a nyelv-
tanároknak szóló folyóiratban? Az egyik ok, 
hogy maga a szerző is nyelvtanár, sok gya-
korlati tapasztalattal mind a vizsgafeladatok, 
mind a készségfejlesztő feladatok készítése 
terén. A további okokat pedig a könyv rész-
letesebb elemzésénél igyekszem bemutatni.
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