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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
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„Tévedni emberi dolog. Különösen így 
van ez, ha annyi mindent akarunk megje
gyezni és jól használni, mint amennyit egy 
idegen nyelv kínál a számunkra. [... ] Az ide- 
gennyelv-tanulás minden pillanatában ki va
gyunk téve a magyar anyanyelv csábításá
nak. Akaratlanul is anyanyelvűnket vetítjük 
a tanult idegen nyelvre, a mi esetünkben a 
magyart az angolra, de magában az idegen 
nyelvben, az angolban is könnyen összeté
vesztjük a hasonló jelenségeket,” írja a tanár 
úr könyvéhez írott előszavában. Majd így 
folytatja: „Tévedéseink okát nem mindig 
tudjuk kinyomozni. Lehet ok az izgalom, a 
fáradtság, a kelleténél kevesebb szorgalom 
és - amit kevésbé vagyunk hajlandóak elis
merni - a szerényebb képesség [Vö. „aca
demically challenged” RAJ. [...] Bármi le
gyen is azonban az ok, a végeredmény, a hi
bás nyelvi produkció meglepően sok közös 
vonást mutat, néhány könnyen megnevezhe
tő típushiba formájában jelentkezik. Az is 
megállapítható, hogy a hibák általában »sza
bályosak«, az anyanyelv szabályait követik 
az idegen nyelven belül.”

Nagyon nagy értéke a könyvnek, hogy a 
magyar anyanyelvű nyelvtanulók által leg
gyakrabban elkövetett hibákat gyűjti össze, 
így nemcsak a diákok forgathatják nagy ha
szonnal, hanem a Magyarországon tanító an
gol anyanyelvű tanárok is.

Felmerül továbbá a kérdés, hogyan és mi
re használhatjuk ezt a kitűnő gyűjteményt. 
„Egyszerű nyelvtanulóként” például vissza
kereshetjük benne azokat a hibákat, ame
lyekre a tanárunk szóban, vagy írásban fel
hívta a figyelmünket, és biztosan szeretnénk 
tudni, mi is a helyes használat. Tanárként 
írásbeli feladatok vagy dolgozatok javítása
kor akár oda is írhatjuk a hiba mellé, hánya
dik pont alatt találja meg a tanuló az odavo
natkozó magyarázatot. De ha angoltanárnak 
készülünk, azt javaslom, tekintsük a köny
vet tankönyvnek, amelyet elejétől a végéig 
érdemes alaposan tanulmányoznunk, és azt, 
ami benne van, egy életre meg is jegyeznünk. 
Fordítóként is sok segítséget kaphatunk, 
hogy csak egy példát említsek, a 4.12.2. és

3. fejezetekből, amelyek bizonyos főnevek, 
illetve igék utáni elöljárószók helyes hasz
nálatához nyújtanak eligazítást. De az csak 
a jéghegy csúcsa, persze. Bevallom, egyet
len dolgot tartok fölöslegesnek, a Függelé
ket, amely az angol igeragozás rejtelmeinek 
leírását, a rendhagyó igéket, a rendhagyó 
többes számú főneveket, valamint a legfon
tosabb rendhagyó fokozású mellékneveket 
tartalmazza. Azt hiszem, ha valaki már olyan 
szintű nyelvtudással rendelkezik, hogy az itt 
összegyűjtött hibákra koncentrál, erre talán 
már nincs szüksége. De az is lehet, hogy nincs 
igazam. Valószínűleg egyetlen módja volna 
annak, hogy a könyv még hasznosabb legyen: 
ha valaki venné a fáradságot és készítene 
hozzá egy feladatgyűjteményt.

Végezetül álljon itt még egy gondolat az 
előszóból: „Bármennyire is elnézőek vagyunk 
azonban a hibákkal szemben, és különösen 
megbocsátóak [? RA] az angol anyanyelvű
ek, igényeink, terveink különbözőek. Ez a 
könyv elsősorban azoknak készült, akik igé
nyesebb angolnyelv-tudásra vágynak vagy 
azért, mert bensőjükből fakad az igényesség 
[no comment, RA], vagy azért, mert jelen
legi tudásukkal nem boldogulnak, ha meg
mérettetnek.”

Róna Annamária

Medgyes Péter és Major Éva
A nyelvtanár
A nyelvtanítás módszertana
Budapest: Corvina Kiadó, 2004.
2., átdolgozott kiadás. 199 p.

Újból megjelent a Corvina Kiadó Egyetemi 
Könyvtár sorozatában Medgyes Péter mun
kája, amelyhez a jegyzeteket Major Éva ké
szítette. Az első kiadás 1997-ben jelent meg, 
magam azóta használom ezt a könyvet a né
met szakos nyelvtanár-képzésben. Maga a 
dialógus nem változott, csak a mű mintegy


