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itt következik, de a figyelemfelkeltésnél több-
re nem vállalkozhatunk.

Lássuk a listát: a mondat elemeinek sor-
rendezése, a szokásszerű cselekvés kifejezése, 
a műveltetés, a létige, a birtoklás kifejezése, 
betételemek a magyarban (való, levő, vonat-
kozó, szóló, történő stb.), megszakított szer-
kezetek, független mondatszerkezetek, figura 
etymologica, prepozíciók, a múlt idejű szen-
vedő melléknévi igenév, kérdés és tagadás, a 
főnév és problémái. Mindez többféle nyelven, 
de egy valamilyen nyelv is kiszedegethető a 
példák sokaságából, ha valakit a többi nyelv 
nem érdekli, vagy érdekelné, de nem ismeri.

De mik is a tanulói elvárások? Inkább egy-
értelmű a válasz arra, hogy mik a szerző el-
várásai a tanulóval szemben: „Ha valamikép-
pen nem tudatosul bennünk, hogy ugyanazt 
(vagy nagyjából ugyanazt) a gondolatot, tar-
talmat, amit anyanyelvi tudatunkban megfo-
galmazunk, másként, más (idegen) nyelvi 
eszközökkel is meg lehet fogalmazni, akkor a 
tanulási igyekezetünk egy bizonyos ponton 
hamar csődöt mond, megreked” (159).

Jómagam is valami hasonlót mondtam 
1966-ban, Cambridge-ben, a könyvben is sze-
replő J. L. M. Trim professzor előadása után, 
amire az volt a válasza, hogy „Így beszélnek 
azok, akik a kelet-európai országokból jön-
nek.” A professzor az angol intonációról tartott 
előadást, és nagy elragadtatással beszélt annak 
különböző árnyalatokat kifejező eszközeiről. 
Csak az volt erre a megjegyzésem, hogy ha-
sonló árnyalatokat más eszközökkel más nyel-
vek is ki tudnak fejezni. Ha a társadalmi 
egyenlősdi nem is volt szimpatikus a számunk-
ra, a világ népeinek egyenlőségében, nyelvük 
egyenértékűségében már tudtunk hinni.

X. Az idegen nyelv több aspektusból szem-
lélve (197–232). Folytatódnia kell a felsoro-
lásnak: idegen szó – idegen jelentés, idegen 
nyelv – jelentés, idegen nyelv – tanulás és 
jelentés, jelentés – megértés, idegen nyelvi 
formák – jelentések, mondat – mondatjelen-
tés, az anyanyelv más szemmel nézve, a nyel-
vi világképről. Ebben a fejezetben már úgy 
érezte a szerző, hogy a példák sokasága csök-

kenti művének tudományos jellegét, és ismét 
helyet adott az elmélkedésnek és az elmélke-
dőknek.

XI. Kitekintés a nyelvtanulásra (233–263). 
Elérkeztünk napjainkhoz. „A nyelv kétségte-
lenül sajátos érték, de minden időkben és kü-
lönösképpen korunkban idegen nyelvi mi-
nőségében érték: komoly áldozatot kell vál - 
lalnunk elsajátításáért” (233). Olvashatunk 
még a humanista grammatika elágazásairól, 
újjászületéséről, az idegen nyelvek hátteréről, 
az idegen nyelvi tananyagokról, a nyelvelsa-
játítás kritikus pontjairól és az idegen nyelv 
tanulójáról.

Végezetül: ajánlom ezt a könyvet minden-
kinek, aki érdeklődik a nyelvészet és a nyelv-
oktatás iránt. Nem valószínű, hogy bárki is 
étkezési és alvási szünetekkel végigolvassa. 
Ne is tegye! Ez a könyv nem arra való. Tegye 
valahová kéznyújtásnyira, és vegye kézbe, ha 
szüksége van valamire a könyv tartalmával 
kapcsolatban.
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Gyakorló nyelvtanárként és gyógypedagógus-
ként nagy örömmel és érdeklődéssel olvastam 
a Diszlexiával angolul című könyvet. Már 
a borító is sokat ígér, különösen azoknak, akik 
ismerik Gyarmathy Éva (2007) diszlexiáról 
szóló módszertani ajánlásokat tartalmazó mun-
káját. Bizonyára azonnal felismerik a nyelvta-
nulásról szóló részben (184–187) a mondatal-
kotáshoz ajánlott színkódokat, és alig várják, 
hogy további hasznos ötleteket találjanak a 
könyv lapjain. Ahogy az alcím is sejteti, olyan 
kötetet tarthatunk kezünkben, amely meg-
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könnyítheti a diszlexiás gyerekekkel is fog-
lalkozó angoltanárok munkáját.

Ahogy a hátsó borítón elhelyezett fülszö-
veg ígéri, a mű valóban gyakorlati tanácsok-
kal szolgál. Az elméleti háttér bemutatása 
éppen annyira részletes, hogy érthetővé tegye 
a módszertani ajánlásokban megfogalmazott 
teendőket. A hivatkozások minden eleme fon-
tos, jelzi, hogy a szerzők mind a nyelvoktatás, 
mind a tanulási zavarok témakörében széles 
körű ismeretekkel rendelkeznek. A mű a szer-
zők állítása szerint hiánypótló. Valóban az, 
annak ellenére, hogy Tánczos Judit (2007) 
hasonló témájú és tematikájú munkája néhány 
évvel ezelőtt már megjelent. (Tánczos az 
anyanyelv és idegen nyelv elsajátításának el-
méleti hátterét rendszerezi, miközben főként 
módszertani ismeretekkel és stratégiákkal 
látja el az olvasót.)

Miközben a szerzők érzékletesen fogal-
mazzák meg a diszlexia fogalmának összetett-
ségét és meghatározásának nehézségeit, logi-
kus magyarázatot adnak arra, miért a diszlexia 
terminust helyezik könyvük fókuszába (13). 
A diszlexiát gyűjtőfogalomként használják, 
számos olyan részképességzavart jelölnek 
vele, melyek végül olvasási problémaként jelen-
nek meg. Talán szerencsésebb lett volna azokat 
a terminusokat is bemutatni, amelyeket a ta-
nu lási képességeket vizsgáló szakértői és 
rehabi litációs bizottságok, valamint a nevelési 
tanácsadók használnak a szakvélemények 
megírásakor a részképességek zavarának ösz-
szegzésére, hiszen a pedagógusok ezekkel az 
elnevezésekkel találkozhatnak a hivatalos 
vizsgálati eredményeket és diagnózist tartal-
mazó dokumentációban. Így egyértelművé 
válna, hogy nem csupán a diszlexiás gyere-
keknek vannak olyan részképességeket is 
érintő gondjai, melyek az idegen nyelvek el-
sajátítását nehezítik. Az iskolai készségek 
kevert zavara (BNO [Betegségek Nemzetkö-
zi Osztályozása]: F81.3), a hiperaktivitás (BNO: 
F90) és az autiz mus spektrumzavar (BNO: F84) 
például olyan fejlődési zavarok, melyek érin-
tik mind az anyanyelv, mind az idegen nyel-
vek elsajátítását.

A szerzők kiemelik, fontos a diagnózis fel-
állítása (44) annak érdekében, hogy a gyere-
kek megkaphassák az összes őket megillető 
kedvezményt. A diagnózist tartalmazó szak-
vélemények jelentőségét növeli, hogy támpon-
tot adnak mindarról, amire a nyelvtanítás 
közben a pedagógus alapozhat, illetve arról 
is, ami fejlesztésre szorul.

A diszlexiához és diszgráfiához gyakran 
társuló problémaként térnek ki a szerzők a hi-
peraktivitás, a figyelemzavar és a nem neuro-
lógiai eredetű érzelmi és viselkedészavarokra 
(19–22). Bár ezek részletes bemutatására nem 
vállalkozik a könyv, a nyelvtanulás szempont-
jából lényegi kérdéseket érintenek.

A diszlexiával gyakran társuló érzelmi 
problémák bemutatásakor a szerzők arra buz-
dítják a nyelvtanárokat, hogy „tanítsunk tech-
nikákat a harag, a frusztráció és a konfliktu-
sok kezelésére is (20)”. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy a tanítók és tanárok tisztában 
legyenek a tanulási és magatartási problémák 
okaival és lehetséges megoldási módjaival. 
Ennek ellenére úgy gondolom, a tanulási 
problémákból fakadó frusztráció hatékony 
kezelése, a bevethető technikák megtanítása 
az iskolákban vagy az illetékes nevelési ta-
nácsadókban dolgozó pszichológusok és pszi-
chopedagógusok feladata. Bizonyos magatar-
tási problémák esetében elkerülhetetlen, hogy 
a tanulókat megfelelő szakemberekhez irá-
nyítsuk (Selikowitz 1996). A szakemberek 
együttműködése révén a gyerekek fejlesztése 
és oktatása látványos eredményeket mutat.

A diszlexiások nyelvtanítása során alkal-
mazott módszertan bemutatásakor a szerzők 
öt alapelvet fogalmaznak meg: (1) holisztikus 
megközelítés, (2) a vizualitás előtérbe helye-
zése, (3) multiszenzoros gyakorlás, (4) lépés-
ről lépésre haladás és (5) differenciált foglal-
koztatás (51). Ezek az alapelvek tökéletesen 
követik a részképességzavarokkal küzdő 
gyerekek igényeit tanulási helyzetekben. Be-
mutatásuk egyértelmű, könnyen érthető és 
elfogadható az olvasó számára. Nem csupán 
a nyelvoktatásban alkalmazhatóak, hanem 
bármely más tantárgy oktatásában segítséget 
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nyújthatnak. Hasonló alapvetéseket fogalmaz 
meg Gavin Reid (2011) a diszlexiás gyerekek 
mindennapi iskolai tanításával kapcsolatban. 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezen 
alapelvek követése részképességzavarokkal 
nem küzdő gyerekek tanulását is megköny-
nyítheti, ezért a könyvet nem csupán nyelvta-
nároknak ajánlom.

Az elméleti bevezetés után 25 feladat rész-
letes leírását olvashatjuk különböző tudás-
szintű tanulók számára. Ezek nem csupán 
a Közös Európai Referenciakeretnek (2002) 
megfelelő tudásszinteket tartalmazzák, ha-
nem a feladat elvégzéséhez szükséges előzetes 
tudást is meghatározzák, valamint korosztályi 
ajánlást is adnak. Ez nagy segítség azoknak, 
akik a feladatokat alkalmazni fogják a gya-
korlatban. A közvetlen használatot segítik 
a feladatokhoz készített fénymásolható fel-
adatlapok. A táblázatok, példamondatok és szó-
kártyák szerkesztése pontosan követi a koráb-
bi fejezetekben megfogalmazott ajánlásokat. 
Ezek a segédanyagok átláthatóak, szedésük 
diszlexiabarát, a betűtípusok cirádamentesek, 
a színkódok alkalmazásához is marad elegen-
dő hely. Egyetlen feladatnál (6) fedeztem fel 
kissé túlzsúfolt feladatlapokat (146–148), me-
lyek értelmezése mind vizuálisan, mind tartal-
milag okozhat nehézséget a diszlexiás tanulók 
számára. A nem kellően fejlett térorien tációjú 
diákok számára mind az idővonalon, mind 
a zsúfolt sorok között komoly nehézséget 
okozhat a tájékozódás. A 6b táblázatban sze-
replő have ige többszöri alkalmazása külön-
böző funkciókban homogén gátlást idézhet 
elő, mely nehezíti az értelmezést, és azt is, 
hogy az ezen igét tartalmazó nyelvtani szer-
kezet rögzüljön.

Számos olyan feladatot találhatunk a gyűj-
teményben, melyek nagyban elősegítik a fel-
készülést a nyelvvizsgákra, és feladatmegoldó 
stratégiákkal vértezik fel a tanulókat. Ezek 
a feladatok nem csupán hasznosak, de élve-
zetesek is. Erre remek példa a képsor alapján 

való történetírás (110). A hozzá tartozó illuszt-
rációk egyszerűek és hasznosak. Természete-
sen, ahogy a szerzők is ajánlják, az internet 
segítségével, színes illusztrációkkal mindig 
frissíthetőek a feladatok (53).

A könyv számos pozitívuma közé tartoz-
nak azok a tanulás-módszertani ajánlások, 
melyek a diszlexiás gyerekek tanulását, tanu-
lásszervezését támogatják (118–125). A szó-
kártyák, a gondolattérképek és színkódok 
alkalmazása nemcsak kiváló mnemotechnikai 
módszer, hanem az önálló tanulás és önellen-
őrzés eszköze is lehet.

A most bemutatott kötet egyik legfonto-
sabb erénye a szemléletében áll. A diszlexiát 
nem a nyelvtanulást lehetetlenné tevő beteg-
ségként, hanem olyan állapotként fogja fel, 
amely – megfelelő módszer alkalmazása ese-
tén – nem zárja ki a sikeres idegennyelv-ta-
nulást. A diszlexiás tanulókat heterogén tanu-
lói csoportként mutatja be a lehetséges 
részképesség-problémák kifejtésén keresztül. 
A szerzők nem csupán olvasójukat tekintik 
partnernek, hanem magukat a tanulókat is. 
Bíznak a diákok és tanárok kreativitásában, 
és folyamatosan buzdítják is őket. Ettől válik 
a könyv hiteles, inspiráló olvasmánnyá.

Turányi Zsófia
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