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Érdemes-e különbséget tenni a nyelvtanulási és az általános tanulási motiváció között? Hogyan 
befolyásolja a mindennapos internethasználat a fiatalok nyelvtanulását, és hogyan vonhatjuk 
be ezeket a forrásokat az osztálytermi munkába? Milyen alternatív módszerek léteznek a nyelv-
tudás értékelésére, és hogyan érhetjük el, hogy a diákok a lehető legtöbbet profitáljanak a ta-
nári értékelésből? Milyen előnyöket kínál a pozitív pszichológia az oktatás számára, és milyen 
módszerekkel ültethetjük át őket a mindennapi gyakorlatba? Hogyan tehetünk különbséget 
a tanulási stílusok között, és mi a teendő, ha tanulóink többsége introvertált típus? Hogyan 
működik a gyakorlatban a dinamikus rendszerelmélet? Hol tart ma az alkalmazott nyelvésze-
ti kutatás, és várhatóan milyen irányban halad majd ezután?

Temérdek kérdés, és így is csupán töredéke annak, ami még napirendre került a 2014 má-
jusában Grazban megrendezett Matters of the Mind: Psychology and Language Learning című 
rangos alkalmazott nyelvészeti konferencián. A háromnapos rendezvény 18 hónapnyi szerve-
zést követően több mint 106 előadással és számos egyéb ismeretszerzési lehetőséggel fogadta 
a 30 országot képviselő, körülbelül 250 fős közönségét. Beszámolómban elsősorban a konfe-
rencia központi, plenáris témáit, az általam látogatott és legérdekesebbnek tartott előadásokat, 
valamint a résztvevők kérdéseit és válaszait ismertetem, majd a szervezés figyelemre méltó 
részleteiről és a grazi kezdeményezés jövőjéről teszek említést.

Dörnyei Zoltán színvonalas nyitó előadása nemcsak a konferencia tudományos légkörét 
teremtette meg, hanem a motivációkutatás aktuális irányvonalába is részletes betekintést 
nyújtott. Innovatív megközelítésében a „vízió” (vision) mint fogalom játszik központi szerepet. 
A módszer lényege, hogy a tanuló olyan pozitív jövőképet alkosson önmagáról, amelyben már 
a számára legfontosabb nyelvi készségek birtokosa, s ezáltal képessé váljon önnön motiváci-
ójának fenntartására. Ezen víziók megteremtésének és feltárásának eszközeként Dörnyei nagy 
hangsúlyt fektet a személyes történetalkotás „megváltó” erejére és a narratív identitás tudatos 
formálására, mellyel egyrészt a narratívakutatás jelentős alakjait (Bruner, McAdams, Polking-
horne) idézte fel, másrészt a konferencia egyik központi témáját vezette be. Ugyanezt az 
irányvonalat vitte tovább Paula Kalaja, aki kissé bizonytalan előadásában a narratívakutatás 
gyakorlati lehetőségeit mutatta be saját munkásságára visszatekintve. Eredményei egyszerre 
voltak meggyőzőek és érdekesek, hiszen példái jól illusztrálták, hogyan válhatnak a tanulók 
saját nyelvi önéletrajzuk hősévé, hogyan válhatnak az „iparosmester” tanárok a „szadisták 
királynőjévé” a diákok metaforáiban, hányféle módon tükrözhetik a tanulók rajzai ugyanazt 
a nyelvtanulási folyamatot és környezetet, és legfőképpen azt, hogyan válhatnak a tanárok és 
diákok egymás tükreivé a közös narratívák által.
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Az előzőekhez ugyancsak szorosan kapcsolódott Ana Maria Ferreira Barcelos sokak által 
látogatott előadása, melyben a brazil kutató a hiedelmek (beliefs) és az érzelmek elválasztha-
tatlanságáról és közös identitást formáló erejéről beszélt. Kalajával ellentétben Barcelos inkább 
a téma elméleti oldalát járta körül, s az előadás során gyakran a jegyzeteire hagyatkozott. 
Elmondása szerint mind azok vagyunk, aminek magunkat látjuk és hisszük, de az identitás-
kutatás konkrét módszereire, mint például az osztálytermi megfigyelés vagy a rajzok, videók 
által kísért visszaidézés, csak a közönség kérdésére adott válaszában tért ki. A narratívakuta-
tás sorában utolsóként érdemes megemlítenem a szintén brazil Climene Arruda előadását, aki 
több állami iskolában tett látogatást azért, hogy az ott sikeresnek tartott diákok szóbeli törté-
neteit rögzítse arról, hogyan és mennyiben járult hozzá az „öncselekvés” (agency) a nyelvta-
nulásban elért eredményeikhez.

Visszakanyarodva a plenáris előadókhoz, Peter MacIntyre lehengerlő prezentációja az 
egyre nagyobb szerephez jutó dinamikus rendszerek elméletét helyezte újszerű és közérthető 
megvilágításba. Az „idiodinamizmusról” alkotott elméletét a motiváció, szorongás (anxiety), 
kommunikációra való hajlandóság (willingness to communicate, WTC) és a magunknak ítélt 
kompetencia dinamikus négyesén keresztül illusztrálta. Kutatási módszerének lényege, hogy 
az említett tényezők hatását nem hosszú távon és elkülönítve, hanem percről percre és össze-
hangoltan vizsgálja egy adott tantermi eseménysorozatra kivetítve. Idiodinamikus profiljai 
alapján, melyek egyszerre ábrázolják a tanulók szóbeli, nonverbális és belső fizikai reakcióit, 
elmondható, hogy a nyelvtanulási motiváció leggyakrabban feladatokhoz van kötve, hiszen 
azok nehézsége vagy érdekessége nagyban meghatározza a tanulók hozzáállását és élménye-
it. Bár MacIntyre tartalmas és szórakoztató előadása önmagában is példaértékűnek bizonyult, 
péntek délután a Tammy Gregersennel, Rebecca Oxforddal és Elaine Horwitzcel közösen 
tartott interaktív workshopon további gyakorlati színezetet is kapott. A workshop általános 
témája az alternatív, dinamikus oktatási módszerek által megkövetelt alternatív, eredeti és 
érzelemgazdag értékelés problémakörét vizsgálta. Míg Oxford a formabontó tanulási straté-
giákról, Horwitz pedig a nyelvi szorongás leküzdéséről beszélt, addig Gregersen és MacIntyre 
az egyoldalú, táblázatos tanári értékelések hagyománya ellen érvelt, mivel a tanulók megfe-
lelő indoklás és magyarázat hiányában keveset profitálnak belőlük. Elmondásuk alapján 
a megfelelő alternatív értékelés folyamatos, kontextualizált, egyénre szabott, nyitott, kreatív, 
közös és közérthető kritériumokra épül, valamint elsősorban folyamatorientált. Hangulati és 
tartalmi szempontból a workshop egyaránt kiemelkedőnek bizonyult, hiszen elejétől a végéig 
a közönség és az előadók párbeszéde jellemezte.

A plenárisok sorában ugyancsak formabontónak számított Ema Ushioda előadása, melyben 
azt vizsgálta, lehetséges, illetve érdemes-e különbséget tenni a nyelvtanulási és az általános 
tanulási motiváció között, tekintettel arra, hogy az angol nyelv elsajátítása ma már sok helyen 
legalább olyan alapvetőnek számít, mint a négy matematikai alapművelet vagy éppen a törté-
nelemtanulás. Ushioda szerint a „nyelvtanuló” önmagában véve téves fogalom, mivel magát 
a tanuló személyét hagyja figyelmen kívül – azt a szociális és egyéni identitást, amelynek a nyelv-
tanulási motiváció csupán egyetlen szeletét alkotja. Érdemesebb a motivációt olyan személyes 
és társas kontextusban vizsgálni, melynek középpontjában a cselekvő személy, az egyéni 
esettanulmány áll. Ellentétes módon, ám témájában szorosan idekapcsolható konferenciazáró 
előadásában Jean-Marc Dewaele közvetlen és humoros stílusban óvott attól, hogy kizárólago-
san a dinamikus rendszerek mellett törjünk lándzsát. Bár elismerte, hogy az egyéni különb-
ségek (individual differences) nem mindig lineárisan és egyoldalúan, hanem más egyéni jel-
lemzőkkel és vonásokkal együttesen hatnak a tanulás folyamatára, leszögezte azt is, hogy az 
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egyéni különbségek azonosítása és vizsgálata továbbra is a dinamikus rendszerelmélet alapja, 
hiszen minden rendszer ezekből az egyéni elemekből épül fel.

Örömteli volt, hogy a közönség élénk érdeklődése nem csak a plenáris előadókat övezte. 
Elaine Horwitz a workshopot követő önálló előadásában legalább százfős hallgatóság előtt 
magyarázta tovább a nyelvtanulással járó szorongás (anxiety) tényezőit. Frappáns beszédében 
elsősorban két dologra intette kutató és pedagógus kollégáit: pozitív, azaz inspiráló ( facilitating) 
szorongás nem létezik, a jelenség legjobb ellenszere pedig a diákokkal való párbeszéd, a ta-
nulási problémák megbeszélése, a közös megoldáskeresés. Egy-egy személyes történetét 
mindannyiszor derült nevetés kísérte, előadását pedig elsöprő tapssal jutalmazta a közönség. 
Bizonyára örömmel fogadták Rebecca Oxford felszólalását is, akinek Lourdes Cuéllarral 
közös prezentációján sajnos nem tudtam részt venni. Rajtuk kívül a pozitív pszichológiában 
jártas és nem mellesleg Magyarországon tanító Candy Fresacher is élénk érdeklődésnek ör-
vendett. Dinamikus előadását rengeteg képpel, a közönséget megmozgató játékokkal és ter-
mészetesen a pozitív pszichológia technikáival tűzdelte tele. Filozófiája szerint az optimizmus 
egészséges, cselekvésre sarkall, alkalmazkodóvá tesz, nyomás alatt is nagyobb teljesítményre 
ösztönöz, és óriási csapatépítő erővel bír, éppen ezért a hatékony osztálytermi munkához is 
elengedhetetlen. Meghonosításának első lépései a diákok erősségeinek megismerése (akár 
online teszttel), a napi jó dolgok feljegyzése, az egyéni célok szem előtt tartása és a mások 
iránti konstruktív kritika, valamint az örömöt okozó dolgokra szánt idő (éneklés, nevetés, 
meditáció, akár a fülek masszírozása). Fresacher tapasztalata szerint a diákok (még a tinédzse-
rek is) nyitottak az optimizmusra, és az előadás alapján ezt mindannyian el is hittük neki.

A konferencia „házigazdái” is kiválóan szerepeltek. Jennifer Schumm Fauster és Nancy 
Campbell, a Karl-Franzens Universität oktatói olyan értékelési rendszer kialakításáról szá-
moltak be, amelynek alapja csaknem szó szerint a tanárok és diákjaik párbeszéde. Kurzusaik 
keretében minden hallgató öt kérdést csatolhat írásbeli munkájához, és a tanári reflexió kizá-
rólag az adott kérdésekre összpontosul. Dupla nyereség, hiszen a tanár megtudja, mely kész-
ségeket, területeket kell fejlesztenie egy adott diáknál, miközben az aprólékos értékelés többi 
részét megspórolhatja, a diákok pedig önállóbbá válnak, hiszen a megfelelő kérdések kivá-
lasztása felelősségteljes és kreatív önértékelő feladat. Sarah Mercer főszervezői tevékenysége 
mellett a tanulói identitás témakörében tartott interaktív workshopot Kimberly Noels, Fernando 
D. Rubio és Florentina Taylor közreműködésével. A graziak érdemeit pedig fokozza a tény, 
hogy a felsoroltakon kívül legalább nyolc különböző témájú előadás hangzott el az intézmény 
oktatóinak jóvoltából. A magyarok részéről Csizér Kata, Kontráné Hegybíró Edit és Piniel 
Katalin a konferencia gyógypedagógiai vonalát erősítették a siket idegennyelv-tanulók moti-
vációját tárgyaló előadásukban. Piniel Katalin a négy nyelvi alapkészség és a nyelvi szorongás 
kapcsolatáról önálló előadást is tartott.

Utolsó előttiként a sorban három olyan előadót említek meg, akiknek az előadásait különö-
sen inspirálónak ítéltem. Lisa Zimmermann nemcsak a témaválasztása miatt, hanem gyakor-
latias, sokszínű stílusának és közérthető, ám látványos diáinak köszönhetően is tökéletes 
összhangot teremtett 30 fős közönségével. A tanulási stílusok közül az introvertált diákok 
sajátosságait és a velük való hatékony bánásmódot emelte ki. Megoldásai végtelenül egysze-
rűek: adjunk nekik sok írásbeli és online feladatot, hiszen válaszaikat szeretik jól átgondolni; 
ne az egész osztály előtt értékeljük és kérjük számon őket, hisz ezt kellemetlennek, stresszes-
nek érezhetik; és főleg ne sajnáljuk az időt arra, hogy az introvertált tanuló bizalmát elnyerjük. 
De honnan tudjuk, milyen típusú diákokkal dolgozunk együtt? Ennek megválaszolására 
Zimmermann számos forrást és eszközt javasolt hallgatóságának. Vele ellentétben Denyze 
Toffoli szokatlan kérdéssel nyitotta előadását: miért nem lehet minden tanuló önálló? A jelen-
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ség okát Toffoli a „kötődési elmélet” (attachment theory) alapján próbálta megvilágítani, mely 
szerint a felnőttkori önállóság mértékét a korábban tapasztalt érzelmi kötődés mértéke határoz-
za meg. Bár esettanulmányának eredményei nagyrészt szembemennek azzal, amit a téma szak-
irodalma diktál, Toffoli hangsúlyozta a tanárok felelősségét a tanulói kötődések formálásában. 
Neil J. Anderson – Andrew D. Cohenhoz hasonlóan – a tanulási stratégiák és a metakognitív 
tudatosság szerepét vizsgálta, ám véleményem szerint túlszárnyalta Cohen plenáris előadását. 
Mottója: „oda kell figyelnünk arra, hogyan figyelünk oda”. Ebből adódóan olyan egyedülálló 
(és egyre népszerűbb) egyetemi kurzus eredményeiről számolt be, melynek keretében a diákok 
egy-egy teljes hetet töltenek egy adott idegen nyelvi olvasási stratégia elsajátításával, majd az 
így megszerzett tudást pár napig önállóan gyakorolják, fejlesztik. Mondandóján kívül Anderson 
nyugodt, tapasztalt és letisztult előadásmódjával is levette a lábáról közönségét.

Mielőtt rátérek a konferencia szervezésbeli sajátosságaira, pár mondatot szánok még az 
előadásokat kísérő legfontosabb hallgatói kérdésekre, valamint azokra a fiatal doktorandu-
szokra, akiknek előadásai a szociolingvisztika iránti újjáéledő érdeklődést mutatták. Az 
utóbbi témában egyrészt Meryl Kusyk neve emelhető ki, aki a dinamikus rendszerelméletet 
ötvözte egyetemi hallgatók internetes szokásainak felmérésével, és bár előadása olykor túlsá-
gosan aprólékosnak tűnt, eredményei jól tükrözték, miként hatnak a különböző online alkal-
mazások a nyelvtanulásra, és hogyan lehet ezeket az osztálytermi munkába is bevonni. Egy 
másik fiatal kutató, Stephanie Arnott a kanadai társadalom egyik problémás nyelvi jelenségé-
ről számolt be, melyből kiderült, hogy az ottani diákok csupán 3%-a őrzi meg a franciát 
mint második hivatalos nyelvet a középiskola befejezése után. A probléma természetesen nem 
egyedi, ezért Arnott szerint fontos, hogy felmérjük a diákok álláspontját arról, miért, illetve 
miért nem érdemes egy adott nyelv tanulását hosszú távon fenntartani.

Általánosságban elmondható, hogy a konferencia közönségét mind az előadásokon, mind 
a szünetekben a tudományos érdeklődés és nyitottság, valamint az előadókkal szembeni kri-
tikus párbeszéd jellemezte. Ez nem is csoda, hiszen a nyolc teremben párhuzamosan futó 
előadások száma és sokszínű tematikája gazdag eszmecserére ösztönzött. Pozitív tapasztalat 
volt, hogy a leghevesebb reakciók, a lenyűgözött hallgatások és aztán a záporozó kérdések 
nem feltétlenül voltak egyenes arányban az adott terem nagyságával és az előadást hallgatók 
számával. Az elhangzott kérdések között mazsolázva két tábort különíthetünk el: az aggódó 
és olykor szkeptikus pedagógusokét (Kell-e attól tartani, hogy az internetes alkalmazásokból 
a diákok a „rossz angolt” tanulják meg? Hogyan lehet egyáltalán a diákok személyes kötődé-
sét irányítani? Hogyan reagálnak a diákok az alternatív értékelési módokra, és a tanár hogyan 
szerezzen erről tudomást? Hogyan szűrhetőek ki a „rossz” tanulási stratégiák?) és a lehetősé-
gekre lecsapó kutatókét (Milyen módszereket alkalmazzunk a dinamikus rendszerek kutatá-
sára? Hogyan vélekednek a diákok a nyelvi szorongásról? Honnan tudják, mi is az, amit éppen 
éreznek? Ha a motivációt a személyiség részeként kutatjuk, hol ér véget a kutatás, és hogyan 
lehet az ilyen terjedelmes leírásokat publikálni?). Talán nem meglepő, hogy az elhangzott 
kérdések közül nem sok maradt megválaszolatlanul, a kialakult párbeszéd pedig sok esetben 
a hallgatóknak és előadóknak egyaránt új irányt mutatott. Hogy azokról se feledkezzünk meg, 
akik e beszámolóból kimaradtak, a teljes angol nyelvű programért érdemes az esemény hon-
lapját (http://www.unifdz.at/pll2014) meglátogatni, további részletekért pedig igény szerint 
hozzám fordulni.

Végszóként a konferencia szervezésbeli sajátosságaira hívnám fel a figyelmet, mivel a gra-
ziak ezen a téren is kiválóan teljesítettek. Jól szervezett, népes csapatuknak köszönhetően az 
előadások mindig időben, zökkenők és technikai problémák nélkül zajlottak, az előadóterme-
ket könnyű volt megtalálni. A kávé- és ebédszünetekben feltálalt ételek és italok minden igényt 
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kielégítettek, a svédasztalok és desszertes pultok roskadásig tele voltak, az étkezésekre beren-
dezett folyosókon és aulákban mindenkinek elegendő hely jutott, a szünetek hangulata pedig 
végig pezsgő és beszélgetésektől hangos volt. További érdekesség, hogy a tudományos ered-
mények folyama a szünetekben sem apadt el: a folyosók közepén felállított transzparenseknél 
poszterek és további prezentálók sora várta az érdeklődőket számos olyan témával, amelyek 
az előadásokból kimaradtak. Az épület harmadik emeletén rögtönzött, ám mesterien kialakí-
tott könyvvásár várta két napon át az érdeklődőket, és a második nap végére a legtöbb előadó 
publikációi az utolsó darabig elkeltek. A napi előadások végeztével a résztvevőkre további 
választható programok is vártak: első nap tradicionális osztrák vacsora a belvárosban, máso-
dik nap Graz nevezetességeit bemutató séta, a harmadik nap délutánján pedig borkóstolóval 
egybekötött kirándulás a stájer régióban. Összegezve: a grazi kezdeményezés minden lehet-
séges szempontból példaértékűnek bizonyult, s ahogy Sarah Mercer főszervező záróbeszédé-
ben elmondta, jó eséllyel számíthatunk a rendezvény folytatására, feltéve, hogy a szervezésbe 
más országok is bekapcsolódnak.

Farkas Kornél
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A mi nyelvünk
Íróink és költőink 
a magyar nyelvről

TINTA KÖNYVKIADÓ

1. 942 oldal, 6500 Ft 2. 496 oldal, 3950 Ft

Grétsy László

Közgazdasági 
helyesírási szótár

Szakszavak, kifejezések, 
szókapcsolatok 

és rövidítések gyűjteménye

TINTA KÖNYVKIADÓ

3. 700 oldal, 7000 Ft

A 
csodaszarvas 

nyomában
A legszebb ezer vers 

költészetünk 
nyolc évszázadából

TINTA KÖNYVKIADÓ

4. 1008 oldal, 7420 Ft

Szerkesztette 
Makkai Ádám
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Magyar szólások 
és közmondások 

szótára
Mai nyelvünk 

állandósult szókapcsolatai 
példákkal szemléltetve

TINTA KÖNYVKIADÓ

Magyar 
szólástár

Szólások, helyzetmondatok, 
közmondások értelmező 
és fogalomköri szótára

TINTA KÖNYVKIADÓ

6. 822 oldal, 6860 Ft5. 948 oldal, 6860 Ft

Főszerkesztő 
Bárdosi Vilmos

Stilisztikai 
lexikon

Stilisztikai fogalmak 
magyarázata szépirodalmi 

példákkal szemléltetve

TINTA KÖNYVKIADÓ

7. 250 oldal, 3360 Ft

Idegenszó-tár

Idegen szavak 
értelmező és etimológiai 

szótára

TINTA KÖNYVKIADÓ

8. 1000 oldal, 6990 Ft

Forgács Tamás

Szathmári István Tótfalusi István

Magyar nyelv kézikönyvei-hirdetés.indd   2 2014.08.29.   14:56:33MNYO2014_3.indd   98 2014.09.08.   10:58:52



TINTA Könyvkiadó: A magyar nyelv kézikönyveiTinTa Könyvkiadó: a magyar nyelv kézikönyvei

Magyar 
közmondások 
nagyszótára

TINTA KÖNYVKIADÓ

Nyelvművelő 
kéziszótár

TINTA KÖNYVKIADÓ

10. 848 oldal, 6990 Ft9. 632 oldal, 5990 Ft

Szerkesztette 
Grétsy László – Kemény Gábor

Kiejtési szótár

Idegen nevek, szavak, 
kifejezések és szólások 

helyes kiejtése

TINTA KÖNYVKIADÓ

11. 524 oldal, 4990 Ft

Etimológiai 
szótár

Magyar szavak 
és toldalékok eredete

TINTA KÖNYVKIADÓ

12. 1024 oldal, 7990 Ft

T. Litovkina Anna

Tótfalusi István

Főszerkesztő 
Zaicz Gábor
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Alakzatlexikon

A retorikai és stilisztikai 
alakzatok kézikönyve

TINTA KÖNYVKIADÓ

Értelmező 
szótár+

Értelmezések, példamondatok, 
szinonimák, ellentétek, szólások, 

közmondások, etimológiák, 
nyelvhasználati tanácsok 
és fogalomköri csoportok

TINTA KÖNYVKIADÓ

15. 596 oldal, 5990 Ft13-14. 1860 oldal, 11 990 Ft

Főszerkesztő 
Eőry Vilma

Keresztnevek 
enciklopédiája

A leggyakoribb női 
és férfinevek

TINTA KÖNYVKIADÓ

16. 440 oldal, 4990 Ft

Családnevek 
enciklopédiája

Leggyakoribb mai 
családneveink

TINTA KÖNYVKIADÓ

17. 552 oldal, 4990 Ft

Fercsik Erzsébet 
Raátz Judit

Hajdú Mihály

Főszerkesztő 
Szathmári István
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TINTA KÖNYVKIADÓ

19. 816 oldal, 5990 Ft

Magyarító 
szótár

Idegen szavak magyarul

TINTA KÖNYVKIADÓ

20. 264 oldal, 3990 Ft

Tótfalusi István

Magyar szólások, 
közmondások

Értelmező és fogalomköri 
szótára

TINTA KÖNYVKIADÓ

18. 992 oldal, 6990 Ft

Bárdosi Vilmos Rácz János

Növénynevek 
enciklopédiája
Az elnevezések eredete, 

a növények kultúrtörténete 
és élettani hatása

Magyar 
igei szerkezetek
A leggyakoribb vonzatok 
és szókapcsolatok szótára

TINTA KÖNYVKIADÓ

21. 508 oldal, 3990 Ft

Sass Bálint – Váradi Tamás 
Pajzs Júlia – Kiss Margit
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Magyar 
ellentétszótár

Ellentétes jelentésű 
szavak szótára

TINTA KÖNYVKIADÓ

22. 316 oldal, 3990 Ft

Főszerkesztő 
Temesi Viola

Rövidítések 
enciklopédiája

12 000 magyar és idegen nyelvű 
rövidítés, mozaikszó 

feloldása és magyarázata 

TINTA KÖNYVKIADÓ

23. 512 oldal, 5990 Ft

Bicsérdy Gábor

Állatnevek 
enciklopédiája

A gerincesek elnevezéseinek 
eredete, az állatok 
kultúrtörténete,

néprajza és mitológiája 

TINTA KÖNYVKIADÓ

24. 552 oldal, 5990 Ft

Rácz János Régi szavak 
szótára

Kihalt, elfeledett és kiveszőben 
lévő szavak, szóalakok 

és szójelentések magyarázata 

TINTA KÖNYVKIADÓ

25. 484 oldal, 6990 Ft

Főszerkesztő 
Kiss Gábor

Magyar nyelv kézikönyvei-hirdetés.indd   6 2014.08.29.   14:56:42MNYO2014_3.indd   102 2014.09.08.   10:58:52


