
 

 

Milyen nyelvkönyvet 

válassz? 

avagy a nyelvkönyvválasztás hogyanja, rejtelmei és tipikus 

hibái   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen nyelvkönyv-típusok léteznek? 

Mik az elınyei és a hátrányai a magyar és a nemzetközi kiadók  

nyelvkönyveinek?  

Milyen tipikus hibákat követhetsz el a nyelvkönyvvá lasztásnál? 
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Annak idején az angoltanári fizetésemet úgy tekintettem, mint a tanítványaim kedves 

hozzájárulását a könyvtáram gyarapításához. Igyekeztem megtartóztatni magam, így csak 

hetente egy drágább, vagy két olcsóbb könyvre limitáltam a bevásárlásaimat. Ez volt a szabály. 

De persze ha az ember mindezt öt-hat-hét évig csinálja csinos kis könyvtár győlik össze. Egy 

biztos: nekem lényegesen többféle angol nyelvkönyvem van, mint bármely magyarországi 

könyvtárnak.  

 

Biztos neked is van legalább négy-öt, de akár tíz-húsz angol nyelvkönyved is otthon, a 

polcon. Az is elképzelhetı, hogy ennyi könyv mellett mégsem tudod, hogy melyikbıl tanulj, vagy 

esetleg úgy érzed, hogy egyik könyv sem a megfelelı tankönyv számodra. Elképzelhetı, hogy a 

csalódások miatt feladtad, és azt gondolod, te nem tudod kiválasztani a magadnak megfelelı 

tankönyvet – ahogy például Zsuzsi is gondolja, aki ihlette ezt a tanulmányt, és aki a Nulladik 

nyelvi óra, egy február 20-i rendezvényünk titkos, csak a résztvevıknek szóló blogján vetette fel 

ezt a témát. Ezeket a sorokat tehát köszönd Zsuzsinak! 

  

De a „milyen tankönyvet válasszak” egyébként is egy fontos téma a fórumon, 

nyelvtanulók egymás közti beszélgetéseiben, és sokan kérdezik is meg tılem elıadások után. 

Amikor pedig nem jövök elı egyetlen konkrét címmel válaszként, hosszasan kell indokolnom, 

hogy miért nem teszem ezt, mert a nyelvtanuló számára nehezen elfogadható, hogy erre a 

problémára csak a receptet tudom odaadni, de nem magát a gyógyszert. 

  

Az állandóan ismétlıdı „milyen nyelvkönyvbıl tanuljak” kérdésekre válaszul született ez 

a tanulmány. Ennyi mindent szóban, egy elıadás után biztos nem tudok elmondani – úgyhogy 

kifejezetten jobban jársz vele, mintha „csak” kérdeznél.  

 

Csapjunk is bele a lecsóba, és kezdjük a nyelvkönyvválasztás legfontosabb, és 

legnehezebben elfogadható pontjával. 
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Miért hasonlít a tankönyvválasztás a 

nyelvvizsgaválasztáshoz? 

 

Az egyszerő válasz erre, hogy azért mert sok van belıle. De van más, ennél sokkal 

fontosabb indok is. 

 

A nyelvkönyvek, ugyanúgy, mint a nyelvvizsgák célban, küldetésben ugyanazok, mégis, 

felépítésben nagyon-nagyon különbözık lehetnek. És mivel minden nyelvtanuló kicsit más, és 

ennek megfelelıen – az alapszabályokat betartva – minden nyelvtanuló kicsit másképp 

tanul hatékonyan, vagyis más és más nyelvkönyv fog neki megfelelni. Örülj tehát, hogy sok 

nyelvkönyvbıl választhatsz!  

 

Nyelvkönyvben – ugyanúgy, mint nyelvvizsgában – nincs legjobb, 

vagyis mindenki számára univerzálisan a legmegfelelıbb. Minél elıbb elfogadod ezt, annál 

kevésbé fáj. Miért van ez így?  

Ha veszünk két különbözı típusú nyelvtanulót, akik ugyanazon a nyelvi szinten vannak, 

szókincsben, nyelvi szerkezetek ismeretében, képességekben, akkor is különbözı eredményeket 

kapunk, amikor beültetjük ıket ugyanarra a nyelvvizsgára – mondjuk ECL-re. És ha egy 

nyelvtanulót két különbözı típusú, de ugyanolyan szintő akkreditált nyelvvizsgára ültetünk be, 

mondjuk ECL-re és EUROEXAM-re, akkor az eredményei lehetnek akár nagyon-nagyon 

különbözık is – pedig egyetlen emberrıl van szó, és a két említett vizsga szintje is ugyanaz.  

Ugyanez érvényes nyelvkönyvekre: ha ugyanennek a két nyelvtanulónak „elıírunk” egy-

egy nyelvkönyvet, majd mindketten ugyanannyi idıt és energiát szánnak az angolra plusz 

ugyanolyan tanulási képességekkel bírnak, a haladásuk akkor is különbözı lesz. Valószínőleg az 

egyik hamarabb fel fogja adni, vagy elveszti az önbizalmát, és így sérülnek a tanulási képességei 

– vagyis lemarad a tanulásban. És nem tudjuk elıre megmondani, hogy melyik.  

 

Mindezek mellett a nyelvtanulás tétje nagy. Ez nem olyan, mint amikor a nappalidat 

rendezed be. Ott megengedhetı a rossz választás. Legfeljebb eladod azt a kanapét a Vaterán, 

és elmész egy másikért az Ikeába. Nagy cucc. Alig vesztesz vele valamit. A rossz tankönyv 
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viszont éveket vehet el az életedbıl. És hamar jönnek a gondok, miután megvettél egy számodra 

tanulásra kevéssé alkalmas könyvet.  

 

És végezetül, mielıtt rátérnénk a lényegre, még egy utolsó figyelmeztetés. Mint ahogy a 

tájékozatlan angoltanár a tanítványainak egyetlen nyelvvizsgát ajánl (=a legkönnyebben 

letehetıt, a legjobbat, a leg….-et – helyettesíts be egy tetszıleges, számodra vonzó jelzıt), a 

nyelvkönyvpiacot kevéssé ismerı szakértı is kapásból tudja, melyik a legjobb nyelvkönyv. Ha 

ilyennel találkozol, kérlek, gyanakodj! Ha csak 10-20 nyelvkönyvbıl kellene kiválasztanom a 

számodra megfelelıt, és mondjuk a tanítványom lennél, akit jól ismerek, nem valószínő, hogy 

mellényúlnék. De mivel több százból kell, plusz nem ismerlek alaposan, nagy valószínőséggel 

rosszat választanék. És ezzel nagy károkat lennék képes okozni neked. Nos, ennek lehetıségét 

vállalja fel az, aki azt mondja neked, hogy „vedd meg ezt a nyelvkönyvet, mert ez a legjobb a 

piacon”.  

 

Ha meggyıztelek, olvass tovább. Részletesen kitárgyaljuk a tankönyvválasztás buktatóit 

és hogyanját. Elsıként egy fontos dolog tisztázását vállalom fel: mi a különbség az egyes 

nyelvkönyv-típusok között? Melyik milyen célra és kinek alkalmas?  

 

 

Milyen fajta nyelvkönyvek léteznek? 

 

1. A kurzuskönyvek a legismertebb nyelvkönyvtípusok. Ezek a könyvek leckékre 

vannak osztva, amelyek egymásra épülnek, és amelyek egy bizonyos szintig viszik végig a 

nyelvtanulót elıre megtervezett szókincs és nyelvtani anyagon. Nyelviskolai nyelvtanfolyamokon 

rendszerint elı is írnak egy ilyen könyvet a nyelvtanulóknak. A felnıtt nyelvtanulónak általában 

szüksége is van kurzuskönyvre, amiben a haladását követheti, visszanézhet a már elsajátított 

anyagra, vagy átismételheti azt. Kurzuskönyvekbıl legnagyobb a választék a piacon, igen nehéz 

kiválasztani a neked megfelelıt. Léteznek kurzuskönyvek magyarul és angolul – ezek 

különbségeirıl késıbb külön alfejezetben beszélek –, és kiadnak önálló és csoportos 

feldolgozásra alkalmas könyveket is. Ha otthon, önállóan, egyedül tanulsz, akkor önálló 

feldolgozásra ajánlott kurzuskönyvet vegyél! 
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2. A nyelvtani gyakorló, vagyis a Grammar in Use/Practice típusú könyvek 

kifejezetten egy adott nyelvi szint nyelvtani szerkezeteit veszik át, és azokat gyakoroltatják. 

Ennek két típusa van: magyarázatokkal ellátott vagy csak gyakorló feladatokkal teli könyvek, 

amelyekbıl az elıbbi a gyakoribb. Olyan nyelvtanulóknak jók az ilyen könyvek, akik kifejezetten 

élvezik, amikor ceruzával a kézben feladatokat oldanak meg, és akik szívesen ülnek le a könyv 

mellé. Nekem három szinten kétfajta ilyen könyvem is van, Oxfordos és Cambridge-es, és 

rendszeresen használtam is a tanításban – hogy ne nekem kelljen kitalálnom példamondatokat, 

amiket szóban fordíttattam a tanítványaimmal. Például erre is kitőnıek. 

 

3. A nyelvtani összegzı típusú könyvek nem gyakoroltatnak, „csak” magyarázzák 

az angol nyelvtant. Egy ilyen könyv legalább olyan fontos, hogy a polcodon legyen, mint az 

egynyelvő szótár. Ugyanis egy ilyen nyelvtani összegzı/magyarázó típusú könyvhöz mindig 

fordulhatsz, amikor úgy érzed, nem tiszta egy adott szerkezet használata. Persze interneten is 

rákereshetsz, és szükségtelen ilyen könyvet venned, ha otthonosan mozogsz a Google 

világában, és ágyba tudod vinni a netet magaddal, és nem kifejezetten helyhez kötött nálad a 

használata. Magasabb szinten már angolul érdemes megvenni ezeket a könyveket, de középfokú 

nyelvvizsgáig még magyarul. (Tipikusan ilyen könyv például Dohár Péter: Kis angol nyelvtan 

címő könyve, amely celebrity a piacon lévı ilyen típusú könyvek között.) 

 

4. A szókincsfejlesztı könyvek címeiben benne van a „vocabulary” szó, innen 

ismered fel ıket. Az összes neves kiadónak van ilyen típusú könyve, tipikusan három szinten:  

• pre-intermediate (kb. az alapfokú nyelvvizsgáig, ill. ismétlésre, aktivizálásra a 

középfokú elıtt), 

• upper-intermediate (középfokú nyelvvizsga elıtt és után)  

• és advanced (középfokú nyelvvizsga után bármeddig). 

Ebbıl is vannak természetesen magyar kiadású könyvek, hogy csak egy nagyon 

kedveltet említsek a „Words on your own”, vagy az „Expressions on your own”. E kettıt minden 

tanítványom imádta, nézz bele egy boltban, hátha neked is tetszik. 

A szókincsfejlesztı könyveket érdemes a nyelvtani gyakorló könyvekkel együtt használni 

– és ugyanúgy, ezek is olyan típusú nyelvtanulóknak jók inkább, akik szeretnek ceruzával és 
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papírral pepecselni, szükségük van az azonnali visszajelzésre egy megoldó kulcs formájában, és 

akiket a kis sikerélmények („befejeztem ezt a leckét is”) hatékonyan motiválnak.  

 

5. A készségfejlesztı könyvek sokarcúak: olvasás, hallás utáni megértés, 

íráskészség vagy beszédkészég fejlesztésére kreálták ıket több különbözı szinten. Képzelheted, 

mennyi ilyen van a piacon. Ezeket akkor érdemes használni, ha úgy érzed, hogy egy 

képességedet erıteljesebben szeretnéd fejleszteni, mint a többit, vagy, mert nagyobb szükséged 

lesz rá, vagy, mert gyengébbnek találod magad benne. A készségfejlesztı könyvek különösen 

hasznosak, ha hajlamos vagy arra, hogy ellustulj, és kihagyd bizonyos készségek rendszeres 

fejlesztését (mint például a SPEAKING feladatokat a kurzuskönyvekben), vagy esetleg, ha a 

kurzuskönyvedet nem érzed elégségesnek egy bizonyos készség fejlesztésére.  

 

6. A vizsgafelkészítı könyvek már tipikusan egyetlen nyelvvizsgára készítenek 

fel. Ezekbıl a magyar kiadásúak vezetnek, mivel sok magyar fejlesztéső nyelvvizsga van, és 

mivel minden vizsgaközpont adott már ki ilyet. Sokszor ezeket a könyveket nem lehet 

könyvesboltból megszerezni, csak a vizsgaközpontokból. Ilyen például a Kitex-re, vagy az 

OECONOM vizsgára felkészítı könyv – ezeket hiába is keresnéd könyvesboltban. Vigyáznod is 

kell azonban ezekkel a könyvekkel, mert attól még, hogy rá van írva a vizsga neve, nem biztos, 

hogy valóban jó lesz számodra, vagy egyáltalán, hogy valóban jó. A BME Nyelvvizsgaközpont 

figyelmeztetett a honlapján egy idıben, hogy melyik BME nyelvvizsgára felkészítı könyv 

lényegesen alacsonyabb szintő, mint maga a vizsga, és TELC vizsgára is létezett ilyen, hamis 

illúziókba ringató könyv. Az a legbiztosabb, amit a vizsgaközpont ajánl.  

 

+1 Az egyéb kategória nagyon sok mást takar, és ezek általában egy konkrét 

nyelvtanulási helyzetre vagy problémára kínálnak megoldást. Például a polcomon van olyan 

könyv, amiben száznál több nyelvi játék van nyelvtanárok és nyelvtanulók számára egyaránt, és 

vannak olyan kis füzetecskéim, amelyek az internetre épülı feladatokat tartalmaznak, és 

foglalkoztató füzetecskékként foghatók fel felnıttek számára.  

 

A szaknyelvi könyvek nem igazán külön típus, csak külön említem meg. Ezekbıl 

ugyanúgy létezik a fenti 6+1 kategória, mint az általános nyelvi könyvekbıl- annyi különbséggel, 
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hogy a többség ebben a kategóriában nemzetközi kiadók produktuma, és a magyar kiadású 

könyvek elég ritkák. Vannak, de nem annyi, mint az összes többi kategóriában. Ez a piac 

természetszerőleg szőkebb, kevesebb nyelvtanuló keresi ezeket, és az eleve kicsi magyar piac 

egyszerően nem bírná el a fejlesztés és kiadás költségeit. De ha szaknyelvet tanulsz, akkor már 

nem kell félned az Oxford, Longman, Cambridge kiadók könyvitıl, elboldogulsz majd velük. Az én 

polcomon van példának okáért mérnöki, informatikai, vendéglátós és turisztikai szakkönyv, de 

természetesen ennél jóval több létezik.  

 

És most nézzük a dilemmák dilemmáját: magyar vagy külföldi könyvet vegyél?  

 

 

Harc a nyelvtanulóért: magyar versus nemzetközi kiadók 

 

Amióta itthon is megjelentethetsz könyvet magánkiadásban, a magyar piacon a hazai 

kiadású nyelvkönyvek száma megsokszorozódott. Isteni lehetıség például egy nyelviskolának, 

hogy úgy öregbítse a piaci hírnevét, hogy kiad egy saját könyvet – mint ahogy sokan meg is 

tették. Jókat, rosszakat egyaránt. (Esküszöm, minden alkalommal, amikor könyvesboltban járok, 

találok valami újat, amit még nem vettem meg.) Van olyan angoltanár, nem is egy, aki gondol 

egyet, és kiadja az eddig innen-onnan összeszedett anyagait könyvben – magánkiadásban. 

Igaza van. Miért is ne?  

 

Alapvetıen igaz az, hogy ez egy picike ország icike-picike piaca, vagyis igazán nagy 

példányszámot értékesíteni nem lehet. (Az ország piciny volta most tudatosodott csak igazán, 

hogy DVD-t adunk ki. Az általunk kért több ezres példányszámmal VIP elbánásban részesülünk a 

gyártónál. Ilyen példányszámokat ugyanis még menı filmekbıl sem adnak ki.) Ráadásul a 

modern marketingtudás is hiányzik a könyvkiadóknál, ami az értékesítést egy sziszifuszi, és alig 

jövedelmezı munkává teszi. És egy utolsó nehezítı tényezı: a magyar ember kritikus 

hozzáállása a szellemi tulajdonhoz ellehetetleníti a fejlesztésbe fektetett összegek gyors 

megtérülését. Ez így együtt nagyon kedvezıtlen feltételeket teremt a magyarországi 

nyelvkönyvpiac számára. 
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Ennek ellenpontja külföld: a neves nemzetközi kiadók. Központilag szinte korlátlan 

pénzügyi források felett rendelkeznek, hiszen az egész világ angolul tanul. Persze ez nem azt 

jelenti, hogy szórják a pénzt, hiszen attól maradtak fent idáig is, hogy nagyon megnézik, mire 

költsenek. Viszont képesek megfizetni a legjobb szakembereket mind nyelvi szakmai, mind pedig 

üzleti tekintetben: vagyis kitőnı termékeket fejlesztenek ki, amelyeket megfelelıen tesztelnek a 

piacra dobás elıtt, és olyan szakemberek irányítják a cégeket, akik rugalmasan képesek 

alkalmazkodni a piaci feltételekhez. Egy Oxford, Longman, Cambridge névvel fémjelzett kiadvány 

egyszerően nem lehet rossz minıségő: nem is engedhetnék meg maguknak.  

 

Mindez azonban csak az érem egyik fele. Most fordítsunk, és nézzük meg az elınyöket 

és a hátrányokat összegezve! 

 

Magyar kiadású könyvek Nemzetközi kiadók könyvei 

Elınyök Hátrányok Elınyök Hátrányok 

� felhívják a figyelmet a 

magyar anyanyelvő 

angoltanulók tipikus 

hibáira 

� magyar fordítások is 

szerepelnek benne, ha 

mindenáron szükséged 

van rájuk, vagy lusta vagy 

szótárazni 

 

� bajban leszel, ha nem 

ismered az általános iskolai 

nyelvtan anyagot (névmás, 

jelzıi mellékmondat, határozó 

stb.) 

� szakmaiságuk néha 

megkérdıjelezhetı, mert nem 

mennek át túl gondos 

tesztelési és lektorálási 

folyamatokon 

� kifogástalan minıség, 

megalapozott módszertan, 

hatalmas tudás- és 

tapasztalat-bázisból merít 

� nem kell feltétlenül 

ismerned a magyar 

nyelvtani alap-fogalmakat, 

mert nélkülük is 

értelmezhetık 

� nem kifejezetten 

magyaroknak készült, 

és így a 

magyarázatokban sem 

a magyar nyelvvel 

hasonlítják össze a 

szabályokat 

� nincsenek benne 

magyar fordítások 

 

Ha áttanulmányoztad a fenti táblázatot, három dolgot fontos még hozzáfőznék: 

 

 Ritka az olyan magyar nyelvő angol nyelvkönyv, amiben a szerzı nem hivatkozik 

mondatrészekre, szófajokra, és általában a magyar nyelvtani alapismeretekre – 

amelyeket ugyan tudnunk kellene általános iskola hatodik osztályától kezdve, mégis sok 

angoltanulónak már a feledés homályába merült ismeret. Ezzel nem árt tisztában lenned, ha 

ragaszkodsz a magyar nyelvő könyvekhez.  

1. 
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 Elınyként írtam be ugyan a táblázatba azt, hogy a magyar nyelvő könyvekben 

van szószedet és magyar fordítás, mégis, nem egyértelmő, hogy ez jó neked. Ez 

azt jelenti, hogy a szótárhasználat ritkább, vagyis egy értékes képesség gyakorlási idejébıl 

vesztesz, ha nem szótárazol napi szinten. A szótárakban való kiigazodás ugyanis az angol 

nyelvtanuló egyik alapvetı tanulási képessége. Tehát: nem baj, ha nincs meg az a fordítás. 

Ráadásul a fordítások a szavak egyetlen jelentését közlik, ami szintén nem egyértelmően jó… 

 

 A harmadik téma, amit meg kell említenem a táblázathoz: lektoráláshoz, 

teszteléshez hozzáfőznék valamit magyarázatként, nehogy az jöjjön ki az 

összehasonlításból, hogy a magyar kiadású könyvek rosszak (mert nem!). Egy könyvhöz 

általában kell egy szakmai és pár nyelvi lektor. Ez a minimum kiadás elıtt, és ezeket általában 

meg is találod a borító belsı oldalán. Keresd ezeket az adatokat, ha magánkiadású könyvet 

veszel a kezedbe a könyvesboltban! Olyan, mint a szavatossági idı az élelmiszereken, vagy a 

fóliázás a gyógyszereken. Biztonságot ad – neked. 

 

És most nézzük meg, hogyan döntsd el, milyen nyelvkönyvet vegyél!    

 

 

Milyen nyelvkönyvet vegyél? 

 

Mielıtt elrohannál a boltba, át kellene gondolnod pár dolgot. Ennek a gondolkodási 

folyamatnak a végeredménye az lesz, hogy tudod, milyen típusú nyelvkönyvre vagy 

nyelvkönyvekre van szükséged. Aztán jön a felszerelkezés. 

 

Elıször is döntsd el, hogy egy vagy több könyvbıl szeretnél-e tanulni! Szükséged van az 

állandóságra? Összekavar a sok különbözı forrás? Nem vagy az a kutatós típus? Legyen inkább 

minden egy helyen? A több forrás inkább elveszi a kedved, mert csak azt látod benne, hogy 

mennyi minden van még vissza, vagy hogy sem ebben, sem abban nem haladtál? Akkor inkább 

egyetlen kurzuskönyvet vegyél! Esetleg egy nyelvtani összegzı/magyarázó könyvet vehetsz 

mellé, de több nem kell.  

2. 

3. 
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De ha számodra úgy érthetı valami, ha több különbözı forrásban utánanézel, vagy úgy 

könnyebb valamit megjegyezned, ha többféleképp is elmagyarázzák neked, és szeretsz 

könyvekkel bíbelıdni, pepecselni, akkor vehetsz akár mindegyik típusú nyelvkönyvbıl egyet. 

Mindig azt veszed majd elı, amihez épp kedved van. Arra figyelj csak, hogy ne váljon a 

halogatás eszközévé, hogy több könyved van! Ha nem tudsz dönteni, hogy épp melyiket vedd 

elı, az baj. Akkor halogatsz. Az iránytőd mindig az legyen, hogy épp mihez van kedved!  

Emellett érdemes összehangolnod a könyvek használatát, ha több forrásból tanulsz! 

Példának okáért, amikor a kurzuskönyvedben a feltételes mód második szintjét veszed, akkor 

olvass errıl egy nyelvtani magyarázatot, és töltsd ki a megfelelı oldalt a nyelvtani 

gyakorlókönyvedben. 

 

Ezek után gondold végig, hogy milyen célra kell a nyelvkönyv! Ha a cél a 

készségfejlesztés, és egy bizonyos készségre hajtasz, akkor természetesen nagyon egyszerő 

dolgod van, hiszen sokszor a könyv címében vagy alcímében is szerepel erre való utalás. De 

akkor sincs gond, ha a cél a nyelvvizsga, vagy külföldi munka! Olyan kurzuskönyvet válassz, ami 

ennek megfelel! A könyvek bevezetıjében a szerzık általában elmondják, hogyan kell használni 

a könyvet. Persze legtöbben ezt a részt átugorjuk, pedig néha kitőnı tanulási tippeket is lehet 

olvasni itt. Ebben a részben írják le a szerzık azt is, hogy mire és kinek szánják a könyvet. 

Általában nagyon részletesen. Mi történik, ha a bevezetı angolul van, és nem tudod, milyen célra 

hozták létre a könyvet?  

 

Nos, az „exam” és a „work”, „abroad” szavakat valószínőleg ismered, így ha csak átfutod, 

akkor is tudni fogod, hogy milyen célra íródott a könyv. Nézd meg az olvasmányok témáját, a 

szókincset, a feladatokat, ez is segít! Egy következı igen fontos dolog annak eldöntése, hogyan 

fogsz a könyvvel dolgozni. Önálló feldolgozásra szánod, magadban, egyedül tanulsz, vagy 

csoportmunkában dolgozod fel? Figyelj arra, hogy ha lehet, NE vegyél csoportmunkára tervezett 

könyvet önálló feldolgozásra, mert egyszerően nem olyan hatékony. Hacsak bele nem szeretsz 

egy könyvbe elsı látásra, mert akkor neked az a könyv való, és remélhetıleg mindhalálig együtt 

lesztek – vagy legalábbis a könyv végéig. És még egy utolsó fontos kérdést tisztázz magaddal, 

mielıtt vadul vásárolni kezdesz.  
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Kell a magyar nyelv? Ragaszkodsz hozzá? Nélküle elveszettnek érzed magad? A 

magyar nyelv adja azt a biztonságérzetet, ami nélkül kezedbe sem mersz venni egy könyvet? 

Akkor magyar kiadótól válassz könyvet magadnak! Ha viszont mersz egy picivel több kockázatot 

vállalni, akkor én bátorítanálak a nagy, neves kiadók könyveinek használatára. Mélyebb 

elmerülést biztosítanak az angol nyelvben, és ezzel picit gyorsabban megszokod az angol nyelvi 

környezetet – vagy legalábbis ennek lehetıségét nem tagadod meg magadtól.  

 

Utoljára pedig szükséged van egy gyors, gondolati úton elvégzett készségfelmérıre. 

Kérdezd meg magadtól: melyik készséged erıs, melyik gyengébb? Tudod, beszéd, írás, hallás 

utáni értés, írott szöveg értése – a négy muskétás. Ezekre van szükséged. Érdemes tudatosítani 

magadban, hogy melyik készséged a legerısebb, és melyiken kell még fejleszteni.  

Ha például a beszédkészséggel gondok vannak, érdemes olyan könyvet választani, 

amiben bıven vannak erre irányuló feladatok. Ha a hallásértésed kritikus, akkor a helyedben 

olyan könyvet keresnék, aminek még a munkafüzetéhez is jár CD. Dupla gyakorlási lehetıség: a 

könyv hanganyaga és a munkafüzet hanganyaga mind érted dolgozik majd!  

Az erıs készségekre pedig bátran építhetsz! Ha például az írott szöveg értése neked jól 

megy, bátran vágj bele olyan könyvbe, amiben hosszabb olvasmányok vannak.  

 

Lassan a végére érünk, kitartás! Most megnézzük azt a 6 tipikus hibát, amit elkövetünk a 

nyelvkönyv kiválasztásánál. Te vajon melyik csapdába estél bele eddig?  

 

6 tipikus hiba, amit elkövethetsz a nyelvkönyv kiválasztásánál 

 

Kezdjük a legnagyobb hibával! Mások ajánlására hallgatsz, amikor nyelvkönyvet 

veszel, és nem nézel körül alaposan. Ha a „nekem az XXXX bejött, tök jó!” típusú 

kommentekre hallgatsz fórumokon (hozzáteszem: anélkül, hogy ellenıriznéd, neked vajon 

megfelel-e a könyv), akkor beleesel abba a tipikus csapdába, ahonnan egyenes út vezet a 

nyelvtanulás feladásáig.  

 

 Ha hanganyag nélkül veszel meg egy könyvet, ügyesen evickélsz a „nem felelt 

meg” felé a szóbeli nyelvvizsgán. Hanganyag nélkül a könyv nem nyelvkönyv, 

1 

2. 
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hiszen a nyelvet beszéljük, és ahhoz hogy a beszédet megértsük, beszédet kell hallgatnunk. Sıt! 

Ahhoz, hogy beszélni legyünk képesek, szintén hallgatnunk kell anyanyelvi beszélıket. Úgyhogy 

NE hagyd a boltban a CD-ket!  

 

 Ez nem fegyverkezési verseny! Ha egy helyett két kalapácsod van, nem 

egyértelmően dolgozol hatékonyabban. Viszont ha nincs megfelelı nagyságú 

csavarhúzód, akkor elbíbelıdhetsz a késed élével egy darabig. Ne ess abba a hibába, hogy 

össze-vissza veszel könyveket csak mert le van értékelve, vagy csak mert úgy gondolod, hogy 

egy új könyv majd segít lendületet venni, és újra elindít a nyelvtanulás rögös útján. Ez pont olyan, 

mint amikor úgy akarja valaki megmenteni a házasságát, hogy szül egy gyereket. Totálisan rossz 

megközelítés. Persze azért itt nem nyomorítod meg a nyelvkönyv életét azzal, hogy megveszed, 

de azt a háromezer forintot elkölthetted volna valami hasznosabbra. Ragaszkodj a minıséghez! 

Vegyél pontosan olyan nyelvkönyvet, amire szükséged van! (Legyen bár teljes áron.) 

 

 A negyedik csapdánk a lustaság és a nemtörıdömség. Amikor azt mondod, hogy 

neked nincs erre idıd, vagy az „én nem tudom megcsinálni” típusú hozzáállás, a 

lusták állandó fegyvere. Dehogynem tudod! Garantálom, hogy nálad jobban senki nem tud neked 

könyvet választani – csak tartsd be az alapvetı szabályokat.  

 

 Gyakori hiba, hogy a nyelvtanuló információhiányban rossz nyelvkönyvet választ. 

Ezen belül is két tévútra tévedhetsz: nem találod el a szintedet, vagy a nyelvkönyv 

típusát téveszted el. Nem szabad olyan nyelvkönyvet venned, amelynek a második fele is 

ismerıs számodra! Rendben van, hogy átismétled a dolgokat, mielıtt újra belevágsz a tanulásba, 

de az ismétlésre használd inkább a régi jegyzeteidet vagy a régi könyvedet. Különben elunod a 

könyvet, és ezzel megint esélyt adsz magadnak a feladásra. A nyelvkönyv típusánál pedig az a fı 

gond, amikor otthoni tanulásra veszel magadnak egy olyan típusú könyvet, amit kifejezetten 

nyelvtanfolyamra vagy iskolába terveztek. Miért nehezítenéd a saját dolgodat?  

 

 Utolsónak a magyar nyelvhez való ragaszkodást említeném, mint gyakori buktatót. 

Már írtam annak a veszélyeirıl, amikor a szószedetek uralkodnak feletted. De 

tudod, mi a rossz még a szószedetekben? Hogy szó szerint szószedetek. Ritka az a magyar 

kiadású könyv, amiben kifejezéseket szótáraznak ki neked. Megfelelı szótárazási technikát pedig 

3. 

4. 

5. 

6. 
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még sohasem láttam egyetlen könyvben sem. Ezt ugyanis csakis te tudod elvégezni jól – 

magadnak.  

 

És itt most befejezem, mielıtt még egyszer ennyit teleírnék.  

 

Ha még ezután is maradtak kérdéseid, szegezd a kérdéseidet az OXFORD delegált 

szakértıjének, vagy egyenesen nekem titokzatos, eddig még ki nem hirdetett március 28-ai nagy 

rendezvényünkön! Március 11-én, csütörtökön, egyetlen napig és csak 100 fıig a jegyek jelképes 

áron lesznek kaphatók. Figyelem! Gyorsnak kell lenned. Múltkori nagy rendezvényünkön már 

délelıtt 10.30-ra elfogyott a századik jegy. 

 

Búcsúzóul a következı oldalon találsz egy okos kis csekklistát, amit akár magaddal is 

vihetsz a boltba.  

 

Használd sikerrel! 

   

 

Baráti üdvözlettel: 

Szalai Gabriella 

Szerkesztı és alapító 
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Csekklista kurzuskönyv-választáshoz 

(Vidd el a boltba!) 

 

Nem tőnik túl egyszerőnek az anyaga? Nézd meg az utolsó leckéket! igen / nem 

Nem tőnik túl bonyolultnak már az elsı lecke? igen / nem 

Érdekesnek tőnnek az olvasmányok/szövegek témái? igen / nem 

Tetszetıs számodra a nyelvkönyv megjelenése? igen / nem 

Hasznosnak tőnik számodra a szókincse? igen / nem 

Van hozzá hanganyag?  igen / nem 

A cél, amire ajánlják, egybeesik a te céloddal?  igen / nem 

Tetszenek benne a feladatok? igen / nem 

Érthetıek benne a nyelvtani magyarázatok?  igen / nem 

Van hozzá munkafüzet? igen / nem 

Jó érzés a könyvet lapozgatni? Pozitív érzések kapcsolódnak hozzá? igen / nem 

Megakadt a szemed pár dolgon a könyvben lapozgatás közben? igen / nem 

 

 

 


