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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.”
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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
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felét kitevő jegyzetrész, ahol az irodalomlis
ta lényegesen bővült és aktualizálódott, fő
leg, ami a többi idegen nyelvet (tehát az 
angolon túl a német, francia, olasz és orosz 
nyelvet) illeti. Mostani, a szakirodalomra tá- 
gabb kitekintést nyújtó formájában a köny
vet még jobban lehet a konkrét nyelvtől füg
getlenül nyelvtanároknak ajánlani.

A könyv megtartotta eredeti dialógus-jel
legét. Ez a beszélgető, kérdve kifejtő és anek- 
dotázó stílus igen olvasmányossá teszi a 
könyvet. A gondolatmenet a „jó nyelvtanár
tól” indul el, foglalkozik a nyelvtanár tudá
sával és tanulásával, képzésével és tovább
képzésével, majd a tervezés, a tananyag, az 
óravezetés, a nyelvi elemek elsajátításának, 
a készségek fejlesztésének témáján keresz
tül jut el a hibajavításhoz és méréshez, ami 
valahol az eredményesség mércéje is lehet. 
Természetesen nem marad ki a nyelv kultú
raközvetítő funkciója sem. A könyv tehát 
csupa olyan témát taglal, amely a nyelvtanár 
napi gyakorlatában jelen van, munkáját köz
vetlenül érinti. Az egyes részek tárgyalásá
nál nem kész receptet ad a szerző, hanem öt
leteket, illetve arra készteti az olvasót, hogy 
saját tanítási gyakorlatáról elgondolkozzon. 
Ebből a szempontból igen elgondolkodtató 
rögtön az első fejezet, ahol a „jó nyelvtanár” 
meghatározása ürügyén két egymástól hom
lokegyenest eltérő tanári munkát mutat be a 
szerző, ámde e leírásból kiderül, a maga mód
ján mindegyik hatékonyan tanította az ide
gen nyelvet. Ennek titkát el is árulja: „Egy 
valamiben hasonlítottak egymásra: mindket
ten igényesek voltak. Az egyik morcosabban 
volt az, a másik kedvesen. De mindketten 
megkövetelték, hogy tanuljak” (p. 13). A töb
bi fejezet is hasonló módon áll hozzá a nyelv
tanítás és nyelvtanulás folyamatához. Ezek 
közül az egyik kedvenc részem az a fejezet, 
ahol a szerző azt a kérdést veti fel, hogy job
bak-e az anyanyelvű tanárok. Ezt a részt 
azért tartom különösen fontosnak, mert pl. 
a tanárjelöltek közül is sokan úgy gondolják, 
hogy az anyanyelvű nyelvtanár mellett ők 
labdába sem rúghatnak. Természetesen alap
vetően fontos az igen jó és biztos nyelvtudás,

ámde a nem anyanyelvű tanár is tud valamit, 
mégpedig olyat, amit az anyanyelvű nem: is
meri az adott nyelv elsajátításában rejlő ne
hézségeket, problémákat, s ezáltal jobban 
tud a tanulóknak segíteni. Ennek bemutatá
sa ráébresztheti a nem anyanyelvű nyelvta
nárt arra, hogy azért ő is labdába rúghat...

Az egyes dialógusokat a Major Éva nevé
vel fémjelzett jegyzetek követik. Ezeknek 
több feladatuk van: A jegyzetek a dialógus 
témájához elméleti hátteret, rövid magyará
zatokat adnak (pl. mi az autonóm tanulás, 
vagy mi a szociolingvisztika), de van, ahol 
gyakorlati tanácsokat sorol fel (pl. hogyan 
válasszunk nyelvkönyvet). Itt szerepelnek a 
feladatok és kérdések is, melyek megoldá
sát a könyv végén lehet megtalálni. E felada
tok elolvasása és megoldása is igen tanulsá
gos lehet nemcsak a leendő, de a már gya
korló nyelvtanár számára is. Az egyik feladat 
pl. két dán angoltanár naplójából idéz, s en
nek alapján kell eldönteni, hogy melyikük
nél érhető tetten a tanárközpontú és a diák
központú nyelvoktatás. Ezt tükörként tart
hatja maga elé a nyelvtanár, ha megkérdi 
önmagától, rám ezekből mi jellemző. A jegy
zeteket a két részből álló irodalomlista zár
ja. „Irodalom” címszó alatt főleg angol nyel
vű, illetve a ténylegesen felhasznált szakiro
dalom található, míg az „Irodalom más 
nyelvek tanításához” abban ad segítséget, 
hogy a nem angol szakos nyelvtanároknak az 
adott témához milyen egyéb forrásokat érde
mes kézbe vennie. A könyv legvégén talál
ható index jól segíti a tájékozódást, hogy me
lyik fogalommal hol találkozhatunk a könyv
ben.

Az átdolgozott módszertani könyv jó idő
ben jelent meg újra. A mostani kihívások (pl. 
az új nyelvi érettségi) óhatatlanul arra kész
tetik a nyelvtanárokat, hogy újra átgondolják 
tanítási gyakorlatukat. Ebben is segítséget 
tud nyújtani ez a könyv, melyet a nyelvtanár
képzésben eddig is sokan örömmel használ
tunk.

Petneki Katalin


