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Nem vagy-vagy, hanem is-is
Csak az arányokra és a hangsúlyokra kell ügyelni

A közelmúltban a Nemzeti Tankönyvkiadótól azt a megbízást kaptam, hogy az egyik 
angol nyelvi tankönyvemhez készítsek egy munkafüzetet. Amint az lenni szokott, a 
terjedelmet a Kiadó megszabta. A terjedelmi korlátoknak mindig az a következménye, 
hogy van, ami belefér a könyvbe, és van, ami kimarad belőle. Kérte még a Kiadó, hogy 
minden öt egység (Unit) után legyen egy teszt. Ezen megkötések után a kevéssel több 
mint száz oldalt nekem tetsző tartalommal tölthettem meg.

A Nemzeti Tankönyvkiadó Jungné Font Judit kolléganőt kérte fel bírálatra, aki olyan 
elemzést adott a munkafüzetről, amely nagy szakértelemről tanúskodik, és expressis 
verbis megfogalmazta azt is, ami a rutinszerű munka közben hasonlóképpen nem 
mindig fogalmazódott meg bennem. Az Arany Jánosnak tulajdonított „Akarta a fene” 
megjegyzéssel szemben jómagam vállalom, hogy valóban szándékosan tettem, amit 
tettem. A kolléganőtől ugyan nem kértem engedélyt arra, hogy sorait idézhessem, de 
elmarasztaló megállapításait sem fogom kétségbe vonni, mindössze kifogásaival kap
csolatban a terjedelem szabta korlátokat említeném meg. Azért is szívesen idézek a 
bírálatból, mert benne a hagyományt is tisztelő sorok mellett elsősorban a mai angol
szász nyelvpedagógia preferenciái jutnak kifejezésre, amelyeket a hazánkban oktatott 
más nyelvek tanárai esetleg csak fenntartásokkal tudnak elfogadni. Jungné Font Judit 
mondatait saját mondanivalómnak megfelelően átrendeztem, de mindent szó szerint 
fogok idézni. Dicsérő szavai nem mindenki szerint számítanak dicséretnek, bár én 
tényleg azoknak tekintem őket. A bírálatából vett idézetek némelyike pedig arra ad 
lehetőséget, hogy az idegennyelv-oktatással kapcsolatos néhány tapasztalatomat, meg
győződésemet, hitvallásomat papírra vethessem. Máris kezdem:

A korszerű idegennyelv-oktatás nem lehet sem kirekesztő, 
sem eklektikus
Az általam korszerűnek tekintett idegennyelv-oktatás - de mondhatunk nyelvpedagó
giát is, ha valakinek ez az elnevezés jobban tetszik - nem igyekszik összeegyeztetni 
az összeférhetetlen nézeteket, tehát nem eklektikus, de megpróbálja integrálni 
mindazt, ami elméletileg összeegyeztethető és gyakorlatilag célravezető. Az idegen
nyelv-oktatás feladatainak sokrétűsége szükségessé és lehetővé teszi, hogy a célok
nak, az objektív és a szubjektív feltételeknek legmegfelelőbb módszereket, eljárá
sokat, lépéseket válasszuk ki. El tudom hinni, hogy a kurrens módszerek mindegyike 
célravezető, de az már nem igaz, hogy mindig minden körülmények között csak az 
a bizonyos a legcélszerűbb. A hagyományos nyelvtanítási szemléletnek, amely fontos
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szerepet szán a tudatosításnak, a tanuló anyanyelvének, a kiejtés, a grammatika és a 
lexika tervszerű és a fokozatosság elvére épülő kimunkálásának, megfelelő arányban 
ugyancsak megvan a maga helye az iskolai nyelvoktatásban. A munkafüzet erre a 
hagyományra épít:

„A hagyományos nyelvtanítási szemléletet követi[...J”
„Mindenekelőtt a primer készségek fejlődését, beépülését segíti elő a kiejtési, 

helyesírási, szókincsfejlesztési és nyelvtani struktúrák elsajátítását célzó feladatokkal.” 
„Jó, hogy szisztematikus hangtani bevezetővel kezdődnek az egyes leckék.” 
„Üdvözlendő a fonetikai, hangképzési gyakorlatok megjelenése, betűhang megfe
leltetések, fonetikai átírás, rövid alakok, stress-patterns.” 
„Az alapszókincset [...] tökéletesen begyakoroltatja.”
„A hagyományos, kontrollált gyakorlatokban [...] a szerző jól és kimerítően járja 
körül a nyelvi probléma minden aspektusát.”
„A gyakorlatok nem megerőltetőek, érthetőek[...], tanítási órára adagoltak, ponto
sak, precízek, lényegre törőek.”
„Tökéletes a megfeleltetés a tankönyvi oldalak és a munkafüzet oldalai között, 
rendkívüli módon megkönnyítve ezzel a tanár és a tanuló munkáját.”
„A munkafüzet világos, áttekinthető, logikus felépítésű. Könnyen eligazodik benne 
tanár és tanuló. Önálló tanulásra is alkalmas.”

Minden nyelvben vannak hangok, a hangokra rátelepedő szupraszegmentális jelensé
gek, lexémákat realizáló szóalakok, valamint összeszerkesztési szabályok, amelyek a 
fonetika-fonológia, a lexika és a grammatika hatáskörébe tartoznak. A nyelvpedagógia 
primer készségeknek nevezi őket. A primer szó sorrendiségre utal. A mondatokká 
formált és a beszédszándékok kifejezésére alkalmassá tett primer készségek előfelté
telei a szekunder készségeknek, azaz a hallás utáni megértésnek, a szövegértésnek, a 
szóbeli és az írásbeli kifejezőkészségnek. A primer és a szekunder készségek egymásra 
gyakorolt hatásai ugyan ennél bonyolultabbá teszik a sorrendiség kérdését is, de most 
ettől eltekinthetünk, és határozottan állíthatjuk, hogy megfelelő arányokban mind a 
primer, mind a szekunder készségek kialakítása, fejlesztése szerves része kell, hogy 
legyen a nyelvoktatásnak. Bizonyos komponensek elhanyagolása más komponensek 
öncélú eltúlzásához vezet. Minden öncélúvá válik, ha arányaiban más fontos tényezők 
fölé nő, ha más feladatokat elnyom.

A primer készségekkel kapcsolatban csupán a kiejtéstanításról szólok kissé bőveb
ben, mert a munkafüzet szisztematikus hangtani bevezetőit külön is üdvözli a bíráló.

Az angol kiejtés terén kettősség mutatkozik. Egyrészt egyre több tanárnak és 
diáknak adatik meg a lehetőség, hogy megfelelő kiejtést sajátítson el valamelyik angol 
nyelvű országban, másrészt viszont a kiejtés szegmentális és szupraszegmentális jelen
ségei terén a kollégák tekintélyes részénél a tudatosság munimuma sem fedezhető fel. 
Vannak ugyan kollégák, akik maguk sem igazán tudják, hogy miért, de néha-néha a 
fonetikus átírást is használják a lexika tanítása során, de nem zavarja őket, hogy szinte 
minden második szóban hibát ejtenek. Ez nem rémkép, hanem gyakorta tapasztalt 
valóság. Ez persze már nem nyelvpedagógiai kérdés. Ez erkölcsi kérdés, ez már bűn! 
Nem várható el a tanártól, különösen egy kezdőtől, hogy mindent naprakészen tudjon, 
de az kötelessége, hogy felkészülése során nézzen utána mindannak, amit nem tud
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pontosan. Jól teszi, ha általában kételkedik tudásának megbízhatóságában, és mindent 
kontrollál, mielőtt belép az osztályba, mielőtt helyrehozhatatlan hibákat vét.

A munkafüzetben a kiejtési feladatok legalább annyira szólnak a tanároknak is, mint 
a tanulóknak. Nem arról van szó, hogy olyan kémeket akarnánk képezni iskoláinkban, 
akiket a kiejtésük sem buktatna le. Ez csak a mesében lehetséges. Nagy különbség van 
azonban kiejtés és kiejtés között. Legalább azokkal a hangokkal ne legyen baj, amelyek 
a magyarban is megtalálhatók.

Ha a magyarban is van például szóvégi /-st/ (gázt) vagy /-ft/ (most), akkor az angol 
kissed, illetve washed utolsó két hangja se legyen /-zd/ vagy /-3d/ a helyes /-st/, illetve 
/-ft/ helyett!

Az elfogadható angol kiejtést viszonylag könnyen meg lehet tanítani a kezdőkkel, 
de az elrontott kiejtés többnyire helyrehozhatatlan. Különösen nagy tehát azoknak a 
nyelvtanároknak a felelőssége, akik kezdőket tanítanak. Felelősségük persze kiterjed a 
grammatikára, a lexikára és egyebekre is.

A munkafüzetben található, főként a primer készségeket fejlesztő feladatok csak 
részben oldják meg a nyelvoktatás problematikáját, és kiegészítésre szorulnak. Az 
elvégzendő feladatok sora csak akkor válik teljessé, ha a bíráló további észrevételeit és 
igényeit is figyelembe vesszük:

„A kommunikatív nyelvtanulás, a komplexebb nyelvszemlélet kevésbé érvényesül 
benne.”
„A gyakorlatok túlnyomó része drillszerű, mechanikus, nincs beágyazottság, kon
textus adta érdekesség, játékosság, humor. Az értelmes, kreatív nyelvhasználat 
háttérbe szorul. A kommunikatív elem beemelése (problémamegoldás, info-gap 
gyakorlatok) változatosabbá tehetné a szöveget.”
„[... jnem jutnak el a szabadabb gyakorlásig, a tanuló saját világát megfogalmazói • • • ] 
produktív fázisig. A beszédszándékok nem jelennek meg szisztematikus pattemekben.” 
„[.. Jtúlsúlyban vannak a mondatszintű gyakorlatok, megnyilvánulások.”

A fenti kifogások helytállóak a munkafüzettel kapcsolatban, és korszerű nézeteket 
juttatnak kifejezésre. Az igazi cél ténylegesen a primer készségek szintézise és a 
komplexebb szekunder készségek szolgálatába állítása. A kiejtés, a grammatika, a 
lexika első szintézisét, kontextusát a beszédszándékok jelentik, amelyek elsősorban a 
tankönyvekben kapnak helyet. A szituációba helyezés, a játékosság, a humor ugyancsak 
megjelenhet a taneszközökben, ha a szerző(k)nek elegendő terjedelem és nyomdai 
eszköztár áll a rendelkezésére, de vállalkozhat ilyen feladatokra a szaktanár is. Igénybe 
vehetők továbbá az egyre szaporodó modern technikai eszközök is.

A korszerű vagy sokszor inkább csak divatos nézetek igazságtartalma azonban nem 
mindig evidencia, és ha nem vigyázunk a hangsúlyokra, ugyancsak aránytalanságokhoz 
vezethetnek.

A tanuló idegen nyelvi teljesítményeire nem a kreativitás, 
hanem a reprodukció és a produktivitás a jellemző
A produktivitás és a manapság különösen kedvelt kreativitás között érdemes különb
séget tenni. A kreativitás az anyanyelvi beszélő jellemzője, aki metaforikusán kiter
jesztheti anyanyelve bizonyos elemeinek a használatát addig ismeretlen területekre is,
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vagy egyéb nyelvi újdonságokkal állhat elő. Jellemző lehet a kreativitás az anyanyelvét 
próbálgató kisgyerekre is. A minap az egyik unokám - két és fél éves - a kezét a csepegő 
vízcsap alá tartva, az apja „Veronika, mit csinálsz?” kérdésére ezt válaszolta: „Csep- 
peszkedek.” Ez kreativitás.

Az idegen nyelvet tanulótól nem kreativitást, hanem reprodukálást és produktivitást 
lehet elvárni. Sok szituációban nem tud mást csinálni a tanuló, és nem is kell mást 
csinálnia, mint szó szerint reprodukálnia valamilyen nyelvi egységet. Sok beszédszán
dék változatlanul ismételgetett kifejezésekből, mondatokból áll. Ilyenek például az 
udvariassági formulák. A produktivitás az analógiára épül, amelynek a lényege az 
invariáns és a variábilis elemek együttes kezelése. A variábilis elemek a behelyettesítés, 
a bővítés, a törlés és az átrendezés műveletei során kerülnek az invariáns struktúrába. 
Ezekre a műveletekre nagy szükség van a nyelvtanulás során még akkor is, ha mecha
nikus jellegüktől teljesen megszabadulni nem lehet, bár szituációkhoz kapcsolva vál
tozatosabbakká tehetjük őket. Ezek a műveletek nemcsak a szószerkezetekre és a 
mondatokra, hanem a szituációkra és a szövegekre is alkalmazhatók.

Az idegennyelv-oktatás valódi problémái nyelvi problémák
Az idegennyelv-tudás ritkán éri el azt a szintet, amikor „a tanuló a saját világát” tudja 
megfogalmazni a tanult nyelven. Tantermi keretekben nemigen tátong valódi info-gap. 
Betöltésére egyébként is kevés nyelvi eszköz áll a tanuló rendelkezésére. Nem tudom, 
mi a nyomasztóbb: az a kitörő illokúciós aktus-e, amelyet legfeljebb csak gyatra 
lokúciós aktus tud követni vagy az a tudat, hogy még csak tanulgatunk, gyakorolgatunk, 
próbálgatunk, de még vámunk kell az igazi produkcióra. A problémamegoldásra 
ugyanakkor a lehetőségek százait kínálja maga az idegen nyelv. A beszédszándékokkal, 
a szövegekkel való bánásmód csak kis részben nyelvspecifikus. Az igazi problémát a 
megformálásukhoz szükséges nyelvi alakzatok kimunkálása jelenti. A nem igazán 
nyelvspecifikus kívánalmak (például a problémamegoldás, amelyen nem nyelvi prob
lémák megoldását értik, az info-gap) a rosszul értelmezett motivációval kapcsolatosak. 
A korszerűnek mondott egyes irányzatok azt a látszatot szeretnék kelteni, hogy a 
nyelvtanulás önfeledt, játékos, szórakoztató tevékenység, nem pedig munka. A nyelv
elsajátítás motivációs bázisát nem lehet egyszersmind a nyelvtanulás feltételeként is 
igényelni, ami nem jelenti azt, hogy a tanárnak nem a leginkább motiváló eljárásokat, 
tevékenységi formákat kellene keresnie a lehetőségek határain belül, ügyelve persze az 
arányokra.

Az alábbi, hazai iskoláinkban ugyancsak tantervi keretekben tanított élő idegen 
nyelvek tanárai és tanulói aligha hiányolják a nyelven kívüli problémákat:

Nous aurions fini notre travail hier, si nous avions eu plus de temps.
Erfragte, was er denn hätte tun sollen.
Questa lettera La prego di spedirmela raccomandata.
De haber ido a la tienda con su mujer, Jorge no habria comprado ese coche.
(Orosz példát csak azért nem hoztam, mert a gépemen nem boldogultam a cirill- 

betűkkel.)
A francia, a német, az olasz, a spanyol és az orosz nyelv tanulóinak bőven van 

lehetősége a problémamegoldásra, mire a fentiekhez hasonló mondatok produkálására 
képesekké válnak. A morfológiában gazdagabb nyelvek tanárai kevésbé tudnak elru
gaszkodni a valóságtól, a valóság lehetőségeitől, de maga az angol nyelv is, miközben
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eldobálta végződéseit és nemeit, megteremtette azokat a problémákat, amelyeknek a 
megoldása ugyancsak lehetne az intellektuális örömök forrása. Az iskolai angolnyelv
oktatás sem képes a szükséges mennyiségű és minőségű comprehensible input adago
lására ahhoz, hogy a „ha meg kellett volna csináltatnom”-féle mondatok lefordítására 
is vállalkozni tudjon a tanuló: Ifi had had to have it done/fixed/repaired/ made/mended 
vagy Had I had to... Jól tudom, hogy ez csak agytoma, csak annyi, mint egérnek a 
papírrágás. Sok olyan nyelvi probléma van azonban az angolban is, amelynek a 
megoldásához be kell kapcsolni a Krashen-féle monitort. Nem érti Krashent, aki azt 
hiszi, hogy az iskolai nyelvoktatás keretei között lebecsülendő a monitor - a tudatosítás 
és a tudatosság - szerepe. Arra ugyan csak közvetve, csak kismértékben jó, amire a 
comprehensible input, de sok minden egyébre jó! Krashen világosan elkülöníti egy
mástól a nyelvelsajátítást (language acquisition) és a nyelvtanulást (language learn
ing). Az előbbihez elsősorban a comprehensible input kell, de az utóbbi rászorul a 
monitor működtetésére. Iskolai keretek között a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás nem 
zárják ki egymást, de tisztában kell lennünk feltételeik különbözőségeivel. A heti 
két-három vagy akár négy órában folyó idegennyelv-oktatás elsősorban csak a nyelv
tanulást (language learning) teszi lehetővé. Krashenék szerint a comprehensible inputtá 
épülő középszintű nyelvtudás több mint 700 órát igényel. Csak a számtani alapműve
letekre van szükség ahhoz, hogy szembesíthessük vágyainkat a lehetőségekkel.

Az idegennyelv-oktatás nyelvi problémái ritkán lépnek ki 
a mondatból
A „túlsúlyban vannak a mondatszintű gyakorlatok, megnyilatkozások” észrevétel mö
gött az a tény rejlik, hogy a mondatnál magasabb rendű szerveződése is van a nyelvnek: 
a szöveg. Manapság nem illik megrekedni a mondatnál. Virágkorát éli a szövegnyelvé
szet. Természetesen a szövegről is érdemes mindent megtudni, ami megtudható, főként 
az anyanyelvvel kapcsolatban abban a hitben, hogy - mutatis mutandis - az ismeretek 
és a jártasságok átplántálódnak a tanult idegen nyelvbe is. Meggyőződésem szerint 
azonban nem sok idegen nyelvi feladata marad annak a tanulónak, aki a mondatban - 
beleértve az összetett mondatokat is -, a rendszermondatban és a szövegmondatban 
található problémákkal meg tud birkózni. Lehet, hogy eretnekség kijelenteni, de a 
szövegnyelvészet nem sokban járult hozzá az idegennyelv-oktatás gyakorlatához. A 
mondaton, sőt egy-egy szószerkezeten belül van az is, ami túlmutat a mondaton. A 
szövegszintű nyelvi jelenségek is a mondatokban realizálódnak, például az ellipszis is 
a mondatok, illetve a szószerkezetek bizonyos összetevőinek a hiánya.

A korszerűnek mondott kommunikatív nyelvoktatás is csak 
félmegoldás
Fentebb már hozzáadtuk a primer készségekhez a szekunder készségeket is, hogy teljes 
legyen az idegennyelv-oktatás célrendszere. Az is előfordulhat azonban, hogy primer 
készségekkel kell aládúcolni az ingoványos talajra rakott szekunder készségeket. Ez a 
kívánalom jut kifejezésre a bírálat következő mondatának utolsó szavában:

„Ideális egy kommunikatív tananyag biztos nyelvtani alapozásához, kiegészíté
séhez.”
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Tehát a kommunikatív tananyag is alapozásra, az alapok hiányában kiegészítésre szorul.
Hasonló problémák húzódhatnak meg a következő idézet mellékmondatának hátte

rében is:

„A hagyományos módszerekkel haladni kívánók nyelvkönyve és munkafüzete ez - 
azoknak ajánlható, akiket inkább összezavar a kizárólag kommunikációs nyelvta
nítás.”

Vajon mi lehet az, ami a kommunikációs nyelvtanításban összezavarhatja a nyelvtanárt? 
Szerintem a következőkről van szó:

1. A jó szituációk, a sikeres info-gapek által kiváltott kommunikációs igények, 
beszédszándékok és a kifejezésükhöz nem elegendő mennyiségű és minőségű, az 
anyanyelvinél jóval silányabb nyelvi eszközök konfliktusa.

2. A mondatok elemeinek jelentéséből általában kihámozható nyelvi jelentéssel 
szemben a megnyilatkozások megjósolhatatlan pragmatikai jelentése. Egy-egy beszéd
szándéknak általában sokféle megnyilatkozás felelhet meg, egy-egy megnyilatkozás 
pedig többféle beszédszándékot juttathat kifejezésre.

3. A valódi kommunikatív nyelvhasználat a mindenkori szituáció függvénye. A 
szituációnak megfelelő nyelvi eszközök automatikus vagy kisebb-nagyobb mértékben 
tudatos kiválogatásához figyelembe kell venni a szereplők hierarchikus viszonyait, 
lelkiállapotát, a témát, a szűkebb és a tágabb környezetet, a beszédszándékokat. 
Minthogy az újabb és újabb szituációk más és más nyelvi anyagot igényelnek, a 
tananyag nyelvileg tervezhetetlen, nem érvényesíthető a fokozatosság elve, nem bizto
sított a nyelvi anyag ismétlése a megkívánt kommunikációs keretek között.

Az első pont frusztrációhoz vezet. A második pontban foglaltak következtében a 
beszédszándékok nem is tudnak megjelenni „szisztematikus pattemekben”. Osztályoz
hatók, felsorolhatok ugyan a beszédszándékok, listázhatok a nyelvi struktúrák, de a 
mondanivaló és a nyelvi forma túl lazán kapcsolódik egymáshoz. A harmadik pontban 
leírtak következménye a valódi szituációkat torzító utánzás. Természetes szituációk 
csak a tartermi, az iskolai élettel kapcsolatos szituációk lehetnek. Az ismétlés érdekében 
újra és újra elővett azonos vagy hasonló szituációk pedig legalább annyira unalmasak, 
bár kétségtelenül hasznosabbak, mint a drillszerű feladatok. Mind az első pontban 
foglaltak, mind az ismétlések hiánya arra készteti a tanárt, hogy a leghagyományosab
baknak minősített eljárásokat is igénybe vegye, ami viszont megingatja munkája 
korszerűségébe vetett hitében.

Hosszú távon tehát nincs lényeges különbség a két folyamat között: a szisztemati
kusan kimunkált primer készségeknek a szekunder készségek szolgálatába állítása, 
valamint a közvetlenül a szekunder készségeket megcélzó, de foltozgatásra szoruló 
nyelvoktatás között. Jómagam az elsőt természetesebb folyamatnak tartom. A termés 
betakarítását is meg kell előznie a talajművelésnek, a vetésnek és a növényápolásnak. 
Az edzéseken is sok olyasmi történik, aminek látszólag kevés köze van a tényleges 
sporteseményekhez. Tévedés azt hinni, hogy a primer készségek érdekében kifejtett 
erőfeszítések és az itt elért eredmények kevésbé tudják motiválni a tanulót, ha maga a 
tanár is kellően motivált.
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Amit a tanár nem szeret, azzal a tanuló sem könnyen 
barátkozik meg
Kár, hogy a fenti állítás fordítottja nem ilyen egyértelmű, de megvan a lehetősége annak, 
hogy a tanár lelkesedése is hasson.

„Nagyon világos mintákat kap a tanuló, így könnyen el tudja végezni a feladatokat, 
s ezáltal sikerélménye nő.”
„Mivel a feladatok ennyire zárt rendszerűek, kevéssé gondolkodtatnak, egy-egy 
kérdésre drillszerű, mechanikus válasz is adható. A középiskolás korosztály elég 
nehezen viseli az egyénítés nélküli, drillszerű kérdés-feleleteket, szabvány szerinti 
válaszokat.”

A sikerélmény könnyen megkedvelteti a tanulóval az egyesek által unalmasabbaknak 
tartott feladatokat is, míg a sikertelenség a játéktól is elveheti az ember kedvét. Hogy 
mit visel el a középiskolás és akármelyik korosztály, az többnyire a tanártól függ. A 
tanulók mindent el tudnak fogadni, ha beavatjuk őket titkainkba, ha értelmét látják a 
feladatoknak. Egykori gimnáziumi tanítványaim a harminc-negyven éves érettségi 
találkozókra is elhozzák, és büszkén mutogatják a kis kártyákat, a hajdan kapott 
részosztályzatokat jelentő piros pontokat, mert annak idején egyet tudtak érteni azzal, 
hogy a reálisabb értékelést segítő, a folyamatos munkára serkentő „dedós” módszerek 
is jobbak, mint a felelőtlen ex-has osztályzatok, az eredménytelenség.

Egyébként a nyelvtanárok egy része - köztük magyartanárokkal - legtöbbször a 
tanulóknak a nyelvtan iránti averzióját hangoztatja. Ilyenkor a tanár saját érzéseit vetíti 
a tanulókra. Az persze nem mindegy, hogy hogyan történik az anyanyelv nyelvtanának 
vagy egy idegen nyelvnek a tanítása és tanulása. Bármennyire is igyekszünk, és 
igyekeznünk is kell affektive is megtenni mindent a tanulás sikere érdekében, a 
következő mondat igazán aligha tudunk változtatni:

Az idegennyelv-tanulás nem játék, hanem fáradságos 
munka; de nem is robot, tehát intellektuális örömök 
forrásává válhat

„A munkafüzet nagyon helyesen a fiatal felnőtteket célozza meg, ez annál is 
indokoltabb, mivel a fiatalabb korosztályok számára nem lenne elég játékos és 
érdekfeszítő: a munkafüzet már eleve feltételezi a tanuló motiváltságát, odafigye
lését.”

Kellő motiváltság nélkül nincs eredményes idegennyelv-tudás. A tanulók életkorától 
nagymértékben függően fontos szerepe van természetesen az idegennyelv-oktatásban 
a játékos munkaformáknak, a valódi szituációkat imitáló szerepjátszásnak, bizonyos 
fokig a nyelvi játékoknak is, de legyen tudatában mind a tanár, mind a tanuló, hogy 
alapvetően munkáról van szó, amihez szorgalomra és kitartásra van szükség. Vannak, 
akik játszi könnyedséggel el tudnak ugyan jutni egy bizonyos szintig, de egy ponton 
túl már könnyűnek találtatnak. Különösen tudatosítani kell a nyelvtanulás munkajelle
gét azokkal, akik az osztályon kívüli megmérettetésre is vállalkoznak. Nőttön-nő
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azoknak a felvételizőknek a száma, akiket minden bizonnyal sohasem világosítottak 
fel arról, milyen tudással illik egy bizottság elé állni.

Nagymértékben takarékoskodhatunk tanítványaink energiájával, és ugyanakkor 
fokozhatjuk munkájuk eredményességét, ha az idegennyelv-oktatás minden fázisában, 
minden kisebb vagy nagyobb feladatában mérlegeljük az alábbiakat:

Az idegennyelv-oktatásban a „lehet" parttalan, 
a „szükséges" körülhatárolható és körülhatárolandó
Itt a Tehet’ nem azt mondja, hogy lehet, mert a feltételek adottak valaminek a megvaló
sítására, hanem szabadságot és szabadosságot jelent. A tanár adottságain, felkészültsé
gén - vagy alkalmatlanságán - és szabad akaratán múlik, hogy mit csinál. Cselekedetei 
azonban nem okvetlenül a legcélravezetőbbek.

Egy nyelv gazdagsága, használatának változatossága kimeríthetetlen mennyiségű 
és fajtájú feladat elé állítja mind a tanárt, mind a tanulót. A feladatokkal pedig 
sokféleképpen lehet bánni, sőt elbánni. Ugyanakkor egyrészt a tudnivalók sokasága, 
másrészt pedig a nyelvtanulásra fordítható korlátozott mennyiségű idő és energia 
szelekcióra, a „hogyan” megfontolására kell, hogy kényszerítse a tanárt és a tanulót. 
Az idegennyelv-oktatás ezért a kompromisszumok sorozata a „lehet” és a „szüksé- 
ges/kell” ellentétpár között. Ezeket a kompromisszumos megoldásokat dicsérik a 
következő idézetek:

„A szerző nagy nyelvtanári tapasztalatára utal, hogy figyelembe veszi az egyszerre 
elsajátítható mennyiségeket, nyelvi egységeket. A munkafüzet pontosan azt nyújtja, 
amit ígér: alapszintű tudást, kiemelt, fontos, alapvető nyelvi struktúrákat és alap
szókincset az alapszintű társalgáshoz.”
„A szerző biztos kézzel azokat a szerkezeteket veszi sorra, amelyek nélkülözhetet
lenek. Ennek a lényegkiemelő technikának a segítségével gyors előrehaladás érhető 
el, hiszen nincs mellékvágány, csak egyenes vonalú fejlődés a kijelölt úton. Kicsit 
olyan ez a munkafüzet, mint egy gyakorisági szótár, nincs benne szinte semmi 
felesleges vagy különleges. Ez a lineáris, nagyon ökonomikus előrehaladás jellemző 
mind a nyelvtani struktúrák, mind a lexika tanítására.”
„Bizonyos nyelvi egységek a megszokottnál később jelennek meg a munkafüzetben 
[...], de ez végül is nem okoz nehézséget.”

Annak a ténynek, hogy az idegen nyelvi környezetben a nyelvelsajátítás jóval hatéko
nyabb, mint az iskolai nyelvtanulás, egyik oka az, hogy az élet szelektíve adagolja a 
nyelvi anyagot. Nem kényszerít teljes paradigmasorok memorizálására, amikor tény
legesen csak egy-két alakja használatos az adott lexikai egységnek - nem kell sok száz 
igével gyakorolni olyan igeidőket, amelyekben csak néhány ige fordul elő. A lehetsé
gesnél jóval kisebb számú, de alaposan elsajátított nyelvi alakzatok analógiájára viszont 
megoldódnak a ritkábban adódó feladatok is.

A természetes közegben történő nyelvelsajátítás során ugyan nem lehet nehézségi 
sorrendeket felállítani, a fokozatosság szempontjait érvényesíteni, de az iskolai nyelv
oktatásban erre megvan a lehetőség. Bizonyos szerkezetek tanítása későbbre halaszt
ható, míg másoké lexikai kezelésbe véve előbbre hozható.
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A tantervi célok ismeretében az idegennyelv-oktatás minden fázisában és minden 
egyszerűbb vagy komplexebb feladatával kapcsolatban a felvetendő kérdések így 
hangzanak:

Mit és hogyan lehet tanítani?
Itt már a „lehet” mind a kettőt jelentheti:
1. Lehet, mert a feltételek adottak.
2. Lehet, ha a tanár úgy akarja, mert:
a) szerinte - meggyőződése vagy tévhite szerint -s az a helyes,
b) csak arra képes,
c) csak arra hajlandó.
Mit és hogyan érdemes tanítani?
Erre a kérdésre mindenkor csak kellő szakértelemmel, alapos mérlegeléssel adható 

kielégítő válasz. A jól felkészített és nem a maga kárán tanuló nyelvtanár erre is képes. 
A körültekintő válaszok meghatározzák az arányokat, kijelölik a hangsúlyokat.

Példákat most csak a „lehet”-nek az iménti 2. pontban adott értelmezésére hozok. 
A kívülálló nem mindig tudja eldönteni, hogy az ok az a) vagy a b), vagy a c):

Meg lehet tanítani egy gazdag morfológiával rendelkező nyelv ragozási paradigmáit 
kivételekkel együtt. Memorizáltat/iíztjuk a nyelvtani szabályokat, akár erre a célra 
rendezetten is: a, ab(s), cum, de, ex és e, sine, tenus, pro és prae. Egyforma intenzitással 
taníthatunk minden kategóriát, minden szerkezetet függetlenül attól, hogy milyen 
gyakorisággal fordulnak elő. A nyelvtani tananyag tálalásakor a tudatosítás különböző 
módjait választhatjuk, de le is mondhatunk a tudatosításról.

Meg lehet tanítani sok száz szót melléjük írt egy vagy több magyar jelentéssel, 
rendezettebb vagy rendezetlen halmazokban, szöveghez kötötten vagy kontextustól 
függetlenül. A jelentésfeltárás direkt módjait is preferálhatjuk.

A szöveg, amelyből a nyelvi anyagot merítjük, lehet régi, lehet mai. Lehet olyan 
régi is, hogy már az anyanyelvi beszélő sem igazán érti. Választhatunk monológot vagy 
dialógust, verset vagy prózát. A szöveget le lehet fordíttatni az anyanyelvre, sőt vissza 
is lehet fordíttatni az eredeti nyelvre. A rövidebb vagy a hosszabb szöveg memoriterként 
is jelenthet feladatot. A versek el szavalható/:, a jelenetek dramatizálható/:. Fontosnak 
találhatjuk a szöveg tartalmát, mert érdekel bennünket a történelem, az irodalom stb., 
és feltételezhetjük, hogy a tanulónak hasonló az igénye, az ízlése.

Hallgattathatjuk a magnót egész órán a hallás utáni megértés fejlesztése ürügyén. 
Nézhetünk filmeket, használhatunk számítógépeket becsengetéstől kicsengetésig.

A comprehensible inputot gyarapítandó, a tanár végig is beszélheti idegen nyelven 
az egész órát. (Mellesleg minél többet beszél egy nyelvtanár a tanítási órán, annál 
nagyobb a valószínűsége, hogy nem készült az órára.)

Igényes, a tanuló saját gondolataival teli fogalmazásokat is lehet íratni. (El is 
felejthetjük a fogalmazásokat kijavítani, nehogy szembesüljünk szárnyaló vágyaink és 
a silány valóság közötti igazi ,,gap”-pel.)

El lehet tölteni az órákat nyelvi játékokkal, szerepjátszással, dalolással, mert állító
lag csak ezekhez van kedvük a tanulóknak.

Vannak, akik megkérdezik, hogy miért baj az, ha ezt is és azt is megtanítjuk, ha így 
vagy úgy kellemesebbé tesszük a nyelvi órákat. Baj csak akkor van, amikor a tantervi 
célok megvalósítása érdekében fontosabb vagy legalább annyira fontos feladatokra nem 
jut idő és energia. A nyelvtudás és a műveltség gyarapodásával együtt járó tevékeny-
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ségek természetesen részei kell, hogy legyenek az idegen nyelvi óráknak, a nyelvvel 
kapcsolatos feladatoknak. Ismét csak az arányokra, a hangsúlyokra kell ügyelnünk.

Nemcsak pletykákból, de szakfelügyelői, (nagy)szülői tapasztalataimból is ismert, 
egyértelműen negatív példák:

Egész órán számon kérhetjük azt, amit sohasem tanítottunk meg - az óra végén 
pedig feladójuk a leckét, hogy a következő órán is legyen mit számon kérni.

(Vajon nem valami hasonló dolog történik akkor is, amikor a kommunikatív 
nyelvoktatás ürügyén a komplexebb, a kommunikatívabb feladatokat előnyben része
sítve valakik elfelejtik megfelelő módon prezentálni, feldolgozni, szintetizálni a gram
matikát, a szókincset és a kiejtést? Mindezt áthárítva a tanulókra. Vagy azért, mert a 
primer készségek tanítását nem tekintik elég korszerűnek és szórakoztatónak- vagy 
azért, mert - tévesen - hisznek abban, hogy ezek maguktól is kifejlődnek a komplexebb 
tevékenységek árnyékában iskolai feltételek közepette is. Nem ritka ugyanakkor, hogy 
merőeszközeik elsősorban a negligált primer készségeket célozzák meg, és osztályza
taik szódolgozatokra, grammatikai tesztekre épülnek.)

Egész órán tart/iaí erkölcsi prédikációt is a tanár, természetesen magyarul, bűntu
datot ébresztve tanítványaiban a tanári munka iránti hálátlanságukért, találó jelzőkkel 
illetve a mai ifjúság erkölcseit, magatartását.

A csúcspont lehet a dolce far niente. Valaminek persze történnie kell az órán. 
Negyedóránként be lehet például kapcsolni vagy az egyik, vagy a másik masinát, és közben 
relaxálto a tanár, no meg a tanuló is. (A korszerű technikai eszközök nem a készületlen 
tanár kezébe valók! Haszonnal járó használatuk nagy szakértelmet igényel!)

Mindezt és még nagyon sok mindent lehet csinálni az idegen nyelvi órákon. Akkor 
is lehetett, amikor még voltak szakfelügyelők. Ma már szakfelügyelet sincs!

(Nagyon kérem a becsülettel, a nagy szakértelemmel és odaadással dolgozó kollé
gákat, hogy ne háborodjanak fel a szakma elitélendő szélsőségeit ostorozó soraimon, 
mert az ő méltatlankodásuk azokat leplezi, akik magukra ismerhetnének.)

Van még egy nagyon fontos tény, amely alapvetően befolyásolja a „lehet” és a 
„szükséges/kell” dichotómiáját:

Az anyanyelv mindenkor jelen van a tanuló tudatában, 
és kifejti hasznos vagy káros hatásait

„Külön érdeme a munkafüzetnek az angol és magyar nyelv közötti kontrasztivitás 
kiemelése, a magyar anyanyelvű diákoknak nehézséget okozó olyan nyelvi jelen
ségek gyakoroltatása, amelyekre egy angol anyanyelvű szerző nem fordítana figyel
met, hiszen fel sem merülne benne, hogy ez gondot okozhat. Ráirányítja tehát a 
figyelmet olyan kulcsproblémákra, amelyek vagy csak túl későn, vagy egyáltalán 
nem kerülnének be a tananyagba. Az anyanyelv legfontosabb megjelenési területe 
a szóbeli és írásbeli fordítás tudatos tanítása és gyakorlása. A munkafüzetben ennek 
rendszeres megjelenése tehát nagyon üdvözlendő. A munkafüzet visszahelyezi az 
anyanyelvet az őt megillető helyre.”

Egy mondat erejéig térjünk még vissza a lehet problematikájára. Jómagam is vallom, 
hogy meg lehet tanítani egy idegen nyelvet anélkül is, hogy a tanításba bevonnánk a 
tanuló anyanyelvét. Az angol mint idegen nyelv szakos brit tanárok nagy mesterei
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ennek. Őket azonban a kényszer vitte, viszi arra, hogy következetesen angol nyelvű 
legyen a nyelvoktatás minden mozzanata. Ők általában nem tudják a tanítványaik által 
beszélt nyelve(ke)t. A magyar anyanyelvű angoltanár helyzete magyar iskolákban 
egészen más. Tudomásul lehet és kell venni az anyanyelv mindenkori jelenlétét mind 
a tanár, mind a tanuló tudatában. A primer és a szekunder készségek jellemzői, a 
mindenkori feltételek szerint differenciáltan építenünk lehet és kell az anyanyelv 
pozitív hatásaira, illetve meg lehet és kell próbálni semlegesíteni vagy csökkenteni 
zavaró hatásait.

A kontrasztív szemlélet implicit vagy explicit kontrasztivitást jelent. Implicit kon- 
trasztivitásról akkor beszélünk, amikor ugyan egyetlenegy anyanyelvi szó sem hangzik 
el az idegen nyelvi órán, de a taneszközök készítői és/vagy a tanár következetesen 
figyelembe veszi a két nyelv hasonlóságait és különbözőségeit. Az explicit kon- 
trasztivitás valamilyen módon, metanyelven vagy nem verbálisán, például vizuálisan, 
tudatosítja is a hasonlóságokat és a különbözőségeket az ismeretek átadása és szükség 
esetén a nyelvoktatás egyéb fázisai során is.

A magyar anyanyelvnek az angolra gyakorolt negatív hatásai többé-kevésbé ismer
tek angoltanári körökben. A tesztek készítői is figyelembe szokták venni az anyanyelv 
csábításait. (A Corvina hamarosan megjelenteti az angol nyelvi hibákról szóló köny
vemet.) Itt most az anyanyelvnek a nyelvtanári munkát közvetlenül segítő és rejtőzkö- 
dőbb pozitív hatásaira kívánok rámutatni. Az anyanyelvre a következő főbb területeken 
támaszkodhatunk:

1. A munka, a feladatok megszervezése, irányítása, értékelése során mindaddig, 
amíg mindez a célnyelven csak időpocsékolás lenne.

2. Az idegen nyelvi ismeretek tekintélyes része ráépíthető az anyanyelvi ismeretek
re, tudatállapotra. Az anyanyelv a tanult idegen nyelv bázisául szolgálhat.

3. Az anyanyelvnek és az idegen nyelvnek a szituációkhoz kötött, a beszédszándé
kokat kifejező tartalmi jellemzői, aktusai, tehát a nyelvhasználat általános szabályai 
alapvetően megegyeznek egymással.

A 2. és a 3. pontban foglaltak igazát elfogadva, az alábbi kérdést is következetesen 
fel kell tennünk:

Mit nem kell tanítanunk az anyanyelv és az idegen nyelv 
hasonlóságainak az ismeretében?
Az angolszász nyelvpedagógiai írások és taneszközök kellően palástolva ugyan, de egy 
cél érdekében és egy tévhitben látnak napvilágot. Autentikusnak vallják magukat, ami 
persze bizonyos szempontból igaz is, de ennek hangoztatása elsősorban üzleti célokat 
szolgál. A versenyt azonban legtöbbször nem atartalommal, hanem a vonzó külsővel nyerik 
meg. Tévhitük az, hogy akinek nem az angol az anyanyelve, azt mindenre meg kell, meg 
kellene tanítani. Itt maga a nyelv, a nyelvi kódrendszer másodlagos szerepet játszik, pedig 
azt tényleg meg kell tanítani az idegen ajkúakkal. A szigorúan vett nyelvi gyarlóságok iránt 
azonban toleránsak, de sokkolják őket a kulturális különbözőségek, és hiszik, hogy a 
tanítványoknak is a kulturális sokk jelenti a legfőbb problémát. Feltételezik, hogy az 
idegen ajkú kommunikálni sem tud, és az olyan fogalmakat, mint a feltétel, az ok-okozat, 
a szükségesség, a valószínűség, a bizonyosság stb. fel sem tudja fogni. Nem tudják 
elképzelni, hogy azonos vagy nagyon hasonló tartalmakat, érzéseket más nyelveken is 
ki lehet fejezni az angolhoz hasonló vagy attól különböző nyelvi eszközökkel.
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Sok évvel ezelőtt, amikor egyszer a jó nevű Trim professzor egyik cambridge-i 
előadásában az angol nyelv jelentésámyalatokban gazdag szupraszegmentális eszkö
zeiről értekezett, bátorkodtam megjegyezni, hogy hasonlóan árnyalt jelentések kifeje
zésére esetleg más eszközökkel más nyelvek is képesek, a felsőbbrendű ember maga
biztosságával csak ennyit mondott: „így beszélnek azok, akik a kelet-európai országok
ból jönnek.” Azóta sem igazán értem, mit vétettem, bár sejtéseim vannak. Sajnos, 
diákjaink nagy része is hajlamos az anglomániára, és különleges revelációként hat 
számukra, ha a kontrasztív nyelvi stúdiumokon a magyar nyelv gazdagságára is fény 
derül.

A Magyar angol nyelvtani feladatsorok kulccsal és magyarázatokkal. Az alapfoktól 
a felsőfokig című könyvemben, amelyet 2001-ben jelentetett meg a Corvina, az angol 
nyelvtan a magyarra mint bázisnyelvre épül rá. E könyvben sok példa illusztrálja a 
fentebbi második pontban megfogalmazott, az anyanyelv nyújtotta lehetőséget, ezért 
itt csak az idegen nyelvi fogalmazás tanítását érintem, amely a harmadik pontban 
kifejtett nézetekkel függ össze:

Meggyőződésem, hogy az idegen nyelvi órákon fogalmazni nem kell tanítani azt, 
aki az anyanyelvén tud fogalmazni. A fogalmazáshoz szükséges nyelvi eszközöket 
ugyan ki kell munkálni, de gondolatai, mondanivalója vagy van valakinek, vagy nincs. 
Gondolatait vagy megfelelően tudja tálalni, vagy sem. Ha ezt a cikket angolul írtam 
volna meg, a lényeget, a tartalmat, az érvelés menetét tekintve semmiben sem térne el 
jelenlegi változatától. Megírása hasonló szellemi tevékenységet jelentett volna. A 
nyelvi megoldások természetesen nagymértékben különböznének a két nyelv eltérő 
jellemzőinek a következtében. Nem valószínű, hogy azonos lenne a mondatok 
száma, más típusúak lennének a tagmondatok, és a verbum finitum rovására például 
megszaporodott volna a verbum infinitum. Mindennek kevés köze van a fogalmazás 
lényegéhez.

Olvastam már nagyon értékes, szakszerűen megírt, az angol nyelvű fogalmazás 
tanításával foglalkozó disszertációt is, de lényegében nem másról van benne szó, mint 
az angol nyelv tanításáról fogalmazások elemzése és íratása mint fő tevékenységi 
formák segítségével. Ez is egyfajta tanítási módja a nyelvnek, amely eredményes is és 
kellően motiváló is lehet. Mindent persze ily módon sem lehet megoldani, az arányokra 
itt is ügyelni kell. Azt is elismerem, hogy fogalmazni is jobban fog tudni ezáltal az, aki 
a fogalmazást nem gyakorolta elégszer anyanyelvén. Mindenkinek adhat valami pluszt, 
de a fogalmazástanítás nem idegen nyelvi feladat, bár a fogalmazás gyakorlása alkalmas 
az idegen nyelv tökéletesítésére.

Az idegennyelv-oktatás fontos nevelési tényező
A bírálat apropóján már csak a fenti mondatban megfogalmazott meggyőződésemmel 
kapcsolatban van mondanivalóm:

Az idegennyelv-oktatás legfőbb célja, hogy egy kommunikációs eszközzel gazda
gítsa a tanulót, de emellett, jobb esetekben ezzel szerves egységben műveltséget is 
nyújt, továbbá munkára nevel, pallérozza az értelmet, általa toleránsabb lehet az ember, 
megtaníthat a másság tiszteletére stb. A tanár részéről számtalan lehetőség nyílik a 
példaadásra. Csak egyetlenegy konfliktus-helyzetről kívánok szólni a bírálat alábbi 
soraiból kiindulva:
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„A leckéket követő tesztekben is teljesen azonos felépítésű, ugyanolyan jellegű 
gyakorlatok találhatók. A tanulónak nem szükséges tehát tudását valamilyen kom
munikatív cél érdekében felhasználnia. Csak és kizárólag azt kéri számon, amit be 
is gyakoroltatott. (Kiemelés tőlem.) Ez egyrészt előny, mert arról kap visszajelzést 
a tanár, hogy mennyire sajátította el a tanultakat a tanuló, másrészt viszont kár, hogy 
most sem kell használnia a tanulónak azt a szerzett képességét, aminek a kifejlesz
tésén fáradozott a sok mechanikus gyakorlat elvégzésével. Valamilyen értelmes cél 
érdekében most felhasználhatná ezeket.”
„A tanár munkáját segíti a biztos alapok kialakításában, de azután a nyelvtanárra 
vár, hogy a nehezebben kivitelezhető, időigényesebb kommunikációs tevékenysé
gek rendszerét megtervezze, kitalálja és alkalmazza, hiszen a szerző nyíltan vallja, 
hogy a munkafüzet feladatainak elvégzése nem“ alkalmas a tanuló összteljesítmé
nyének az értékelésére, sőt ezek a mechanikus gyakorlatok csak kisebb részét adják 
a tanulóktól elvárandó tudásnak.”

A kiemelt mondat minden pedagógus erkölcsi kötelessége. Ha erről megfeledkezünk, 
mindent tönkretehetünk. Az értékelés és az osztályozás mindig nagy kihívás a tanár 
számára. A pedagógus legnagyobb jóindulata mellett sem tudja mindig elfogadtatni 
értékítéletét a tanulóval és/vagy a szülővel, de legalább a jó szándékban ne lehessen 
kételkedni.

A számonkérés komplexebb, kommunikative célratörőbb formáit is választhattam 
volna a munkafüzetben, és választottam volna is, ha biztosítékot kaptam volna arra, 
hogy a tesztek eredménye nem válik dokumentált érdemjeggyé. Ha érdemjeggyé válnak 
is a tesztek eredményei, a végelszámolás érdekében az értékelésnek az idegennyelv-tu- 
dás minden komponensére ki kell terjednie!

„A tesztek gyorsan javíthatóak, a gyors ellenőrzés eszközei - tiszta képet adnak az 
alapkészségek elsajátításának mértékéről, de nem átfogó jellegűek - a tanuló 
nyelvtudásának, nyelvi kompetenciájának mérésére nem alkalmasak. A nyelvtanár
ra hárul tehát a feladat, hogy más jellegű feladatokkal kiegészítve alkalmassá tegye 
őket a tanulók nyelvi szintjének mérésére.”

A nyelvoktatásban különösen érvényes a valamit valamiért elve. Minden módszernek, 
eljárásnak lehetnek előnyei és hátrányai egy másikkal szemben. Amelyik feladat 
gyorsan javítható, az ritkán tud komplex is lenni. A kevésbé összetett feladatokra épülő 
mérések könnyen gyarapítják az érdemjegyeket, de tudni kell ellenállni a csábításnak, 
és az osztályzatnak a szekunder készségeket is megfelelő arányban kell tükröznie. A jó 
nyelvtanárnak külön-külön rubrikái vannak az egyes tevékenységi formák számára. 
Érdemes azonos mértékben figyelembe venni az elsősorban csak szorgalmat és kitartást 
igénylő primer készségekre és a képességek szélesebb skáláját feltételező szekunder 
készségekre adott érdemjegyeket. így szorgalommal is lehet boldogulni, és a tehetség 
is kevés szorgalom nélkül. A jeleshez a kettőnek együtt kell érvényesülnie. Az értékelés, 
az osztályozás fontos nevelési eszköz. Nagyon érzékeny eszköz! Tilos vele játszani, 
nem szabad bagatellizálni.

*
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Van, aki mindezt másképpen gondolja? De merjen is meggyőződése szerint csele
kedni akkor is, ha nem húzható rá arra, amit tesz, a modernség kényszerzubbonya. 
Attól még lehet nagyon eredményes nyelvtanár. Vajon nem az-e az igazán modern, 
aki optimális idő- és energiaráfordítással meg tudja valósítani a kitűzött célokat, aki 
eredményes?
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