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– Hol és hogyan találkoztak először az 
angol nyelvvel?

Rónay Ágnes: – Én a popzenében hal-
lottam először angol szót. A gimnáziumban 
kezdtem tanulni a nyelvet, és annyira megsze-
rettem, hogy az egyetemen is ezzel akartam 
foglalkozni, és azóta is rendületlenül tanulom.

Sárdi Csilla: – Az én találkozásom is a 
hetvenes évekre datálható. Akkor még beatze-
ne volt a neve annak, amit később pop-rock-
nak neveztek. Én is a gimnáziumban kezdtem 
komolyan tanulni angolul, és azóta sem hagy-
tam abba. Mindig van hová továbbfejlődni.

– „Közös gyermekük” a két szókincsbőví-
tő. Mi az újdonságuk?

R. Á.: – Bátran mondhatjuk, ilyen nyelv-
könyv még nincs a piacon. Az egész első kö-
tet szóképzéses feladatokat tartalmaz, és ez 
egyedülálló megközelítés. A másik, az elöljá-
rós szerkezetek kötete pedig rengeteg elöljá-
rós kifejezést vesz végig, és ezeket több típus-
feladattal gyakoroltatja.

S. Cs.: – Több olyan szókincsbővítő könyv 
létezik, ami a nyelvet tanulókat a középfokú 
tudásszint elérésében segíti. A mienk viszont 
azoknak nyújt segítséget, akik már elérték 
ezt a célt, vagyis képesek önállóan használ-
ni a nyelvet, azonban szeretnének mesterfokú 
nyelvhasználókká válni, vagyis minél jobban 
meg szeretnék közelíteni az anyanyelvi beszé-
lők nyelvismeretét. Angol kiadásban megje-
lent ugyan néhány kiadvány, amely ezt a célt 
szolgálja, ám ezek nemzetközi piacra készül-
tek, vagyis nem veszik figyelembe a tanulók 
anyanyelvét. Mi azonban kifejezetten magyar 
anyanyelvűek számára készítettük a könyvün-
ket.

– Valóságos iparág ma Angliában az an-
gol nyelvkönyvek, munkafüzetek kiadása, 
amelyek természetesen a világ bármely or-
szágában felhasználhatók. Miért szükséges 
kifejezetten a magyar nyelvtanulók számára 
kifejleszteni eszközöket ezekben a kategóri-
ákban?

S. Cs.: – A nyelvtanulók fejében meglévő 
(anyanyelvi) és formálódó (idegen nyelvi) rend-
szerek nem egymástól elszigetelten léteznek. 
A tanuló számára nem szűnik meg a magyar 
nyelvtudása, amikor az idegen nyelvvel fog-
lalkozik. Ez nem megváltoztatható adottság. 
Ezért nem arra biztatjuk a tanulókat, hogy 
hagyják figyelmen kívül a magyart, amikor az 
angollal foglalkoznak. A célunk az, hogy meg-
mutassuk, miképpen lehet hatékonyan segít-
ségül hívni az anyanyelvet az idegennyelv-is-
meret fejlesztése érdekében.

R. Á.: – Angliában rengeteg kiváló tan-
könyv jelenik meg. A hazai kiadványok azok-
ra a pontokra koncentrálnak, melyek az itt-
honi nyelvtanulók számára okoznak gondot. 
Ezeket próbálják megvilágítani és kiküszöböl-
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ni sok gyakorlat segítségével. A könyveinkben 
több, az adott pontra koncentráló feladat ta-
lálható.

– Többféle, nagyon hatékonynak reklá-
mozott módszer forog a szakmában: tesz-
tek, drillek, beszélgetések. Véleményük sze-
rint melyik a leghatékonyabb?

R. Á.: – Ezeket nem lehet szétválasztani. 
Tanulótól függ, hogy neki mi segít a tanulás-
ban. Szerintem mindegyikre egyformán szük-
ség van.

S. Cs.: – A tapasztalataim azt mutatják, 
hogy nincs egyetlen, kizárólagos módszer, 
ami minden nyelvtanuló esetében ugyanolyan 
hatékonysággal működik. Minden tanuló más, 
ezért könnyen előadódhat, hogy ami az egyik 
esetben sikeres, az a másikban kevésbé haté-
kony vagy esetleg kudarcos. Másfelől az angol 
nyelv kompetens használata mindig számos 
készség elsajátításának az eredménye. Célsze-
rű tehát a rendelkezésre álló technikák minél 
szélesebb körét alkalmazni.

– Egy ideje már azt is hirdetik, hogy inter-
netes segédanyagok önálló felhasználásával 
meg lehet tanulni tanár nélkül is angolul. Hi-
hető ez az ígéret?

R. Á.: – Egy bizonyos szintet persze hogy 
el lehet érni. De utána már szükség van a ta-
nárra, aki rávezeti a tanulót, hogyan tudja 
rendszerbe szedni az innen-onnan összesze-
dett tudását. Terelgeti, kiválasztja számára a 
legmegfelelőbb anyagokat, és azokat gyako-
roltatja.

S. Cs.: – A rövid válasz erre az, hogy vala-
milyen mértékben igen. A hosszabb válasz: at-
tól függ, mit értünk azon, hogy valaki „megta-
nul angolul”. Természetesen önállóan is meg 
lehet tanulni, sokaknak sikerült már. Feltéte-
lezem azonban, hogy ehhez nem elegendő az 
interneten fellehető segédanyagok használa-
ta. Ezek minősége egyébként is meglehetősen 
vegyes, ezért a megfelelő anyagok kiválasztá-
sa már önmagában is próba elé állíthatja az 
önálló nyelvtanulót.

– Tanári tapasztalatuk szerint mit a legne-
hezebb elsajátítani a magyar diákoknak?

R. Á.: – Az angol nyelvtan mindig gon-
dot okoz. Már alap- és középszinten is vannak 
problémát okozó nyelvtani szerkezetek, és ez 
csak fokozódik emelt szinten. Szintén problé-
más a szavak és kifejezések helyes használa-
ta a választékos beszédben, pedig ez lényeges 
lenne.

S. Cs.: – Az angol nyelvben olyan nyelvta-
ni jelenségek vannak, amelyek nem találhatók 

meg a magyarban. Ezek megértése és helyes 
használatának elsajátítása sokak számára idő-
be telik. Az első példa, ami általában eszünkbe 
jut, a befejezett aspektus (pl. present perfect, 
past perfect, future perfect) elsajátítása. Ha 
azonban a kommunikáció eredményessége 
szempontjából nézzük a kérdést, akkor még-
is inkább a választékos szókincs elsajátítása 
az igazi nehézség, pedig ez kulcsfontosságú 
azok számára, akik felsőfokú angolnyelv-tu-
dás megszerzésére törekednek.

– És ha már előbb szóba került a világhá-
ló: van-e még létjogosultságuk a papír alapú 
nyelvoktató kiadványoknak?

R. Á.: – Mindenképpen. Ezek jobban for-
gathatók, mindenhol használhatók, ott is, ahol 
nincs internet-hozzáférés.

S. Cs.: – Igen. A választ azonban onnan 
kezdem, hogy az elektronikus tananyagok 
hasznosságához nem fér kétség. Lehetővé 
teszik több médium együttes felhasználását, 
interaktívak, rugalmasak is, tehát szükség 
szerint alakíthatók, módosíthatók és kiegészít-
hetők. Azonban a digitális tananyagok nem 
feltétlenül érhetők el mindenki számára, mert 
megfelelő eszköz és megbízható internetkap-
csolat is szükséges hozzájuk. Másrészről a pa-
píralapú segédkönyvek használata más él-
ményt nyújt, így a tanulás folyamatát is más 
módokon segíti. Az elektronikus tananyagok 
használata során a tanulást nem támogat-
ják fizikai tapasztalatok. Hiányzik a nyomta-
tott könyv érintésének, lapozásának élménye 
vagy a megoldások beírása ceruzával vagy tol-
lal. Ezek a hétköznapi mozdulatok nagyon so-
kat segítenek memóriánknak a tudás elmélyí-
tésében.

– Közkeletű vélekedés, hogy az angol nyel-
vet viszonylag könnyű megtanulni alapszin-
tig, de aztán már nagyon nehéz továbblépni.

R. Á.: – Teljesen igaz, egy bizonyos szint 
fölött rengeteg fejtörést okoz.

S. Cs.: – Igen. Az angol sok kezdő nyelv-
tanuló számára lehet vonzó, mert az an-
gol nyelv körülvesz bennünket, így az is fel-
ismer és használni tud mozaik-kifejezéseket 
(pl. happy birthday, thank you very much, I’m 
loving it) és szavakat (pl. airport, supermarket, 
smartphone), aki nem tanulta a nyelvet. Vagy-
is viszonylag kis idő- és energiabefektetéssel 
el lehet érni egy bizonyos társalgási szintet. 
A sikeres kommunikációhoz elég egy viszony-
lag csekély, néhány ezer szavas szókincs. Ha 
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azonban azt szeretnénk, hogy a nyelvhasz-
nálatunk pontosan tükrözze az üzenetünket, 
akkor a szóképzés, az állandósult szókapcso-
latok vagy a rokon értelmű szavak jelentés-
árnyalatbeli különbségei is fontossá válnak. 
Ezek elsajátítása és magabiztos használata 
időbe telik.

– Az angol nyelvet tanuló mai diákok sok-
ban különböznek a tíz-húsz évvel korábbiak-
tól?

R. Á.: – A maiak sokkal többet találkoz-
nak a filmek, internetes anyagok, játékok ré-
vén a nyelvvel. Ragad rájuk, könnyebben értik 
a beszédet, használják is, de hiányzik a rend-
szer. Sok helyről szedik össze a tudásukat, de 
az felszínesebb.

S. Cs.: – A maiak nagyon szerencsés hely-
zetben vannak, mert számukra az angol va-
lóban élő nyelv. Körülveszi őket akkor is, ha 
nem jutnak el angol nyelvterületre. Ezért át-
értékelődik az iskolai nyelvórák szerepe is, 
hiszen számos módon használhatják és fej-
leszthetik a tudásukat. Mindezt a nyelvtanítás 
folyamata során is érdemes figyelembe venni 
és kihasználni.

– Az angol az utóbbi évtizedekben egyed-
uralkodóvá vált a világban. Elveszítheti-e va-
laha ezt az elsőbbségét?

R. Á.: – Nem tartom valószínűnek, sőt 
még többen fogják használni. Mindenhol ta-
nítják, tehát esélyes arra, hogy általános kom-
munikációs nyelvvé (lingua francává) váljék.

S. Cs.: – Nincs jóstehetségem… A glo-
balizált világnak azonban szüksége van köz-
vetítő nyelvre. Ez most az angol, és belátható 
időn belül nem is várható változás. Az egyik 
oka ennek az, hogy az angol anyanyelvi be-
szélők fellegvára, az USA továbbra is a világ 
egyik vezető nagyhatalma. A másik ok pedig 
az, hogy Kínában is – ami azért a világ másik 
legnagyobb gazdasági hatalma – angolt taníta-
nak az iskolákban. Ugyanez a helyzet az arab 

országokban és Indiában is. Tehát nem látszik 
olyan tendencia, hogy a legnagyobb lélekszá-
mú országok vagy közösségek nyelve – a kí-
nai, az arab, a hindi vagy az urdu – venné át 
az angol szerepét.

– Terveznek további kiadványt az angol 
nyelvet tanulók számára?

R. Á.: – Igen. Az egyik könyvhöz az online 
tanítás adta az ötletet, és talán megkönnyít-
heti a tanárok óratervezését. Ezenfelül a szó-
kincs fejlesztésére további ötleteket tartalmazó 
kiadványt tervezünk.

S. Cs.: – Igen. Rónay Ágnes kolléganőm 
sikeres nyelvtani gyakorlókönyvei mellett még 
több lehetőséget szeretnénk adni a magyar 
nyelvtanulóknak arra is, hogy az angol szókin-
csüket felsőfokú szintre fejlesszék, illetve ezt a 
nyelvtudást szinten tartsák.
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