
BOGNÁR JÓZSEF

E Igondol koztató
Mi jár a magyar fejében, mikor azt mondja 

angolul, hogy...

Indíték
Harminc éve figyelem azt a szűnni nem akaró, évről évre újratermelődő jelenséget, 
hogy az ország különböző középiskoláiból érkező, többszörös túljelentkezés szűrőjén 
keresztül felvett hallgatók angol nyelvi tudásszintje nem mutat különösebb javulást 
(Bognár 1998a).

A Miért? feszegetésekor azt az alapos okot most már akár el is lehet felejteni, hogy 
felvétel előtt, a tanárképzés során és azt követően a tanulóknak nincs lehetőségük angol 
nyelvterülten való tartózkodásra.

Az angol szaktanárképzés programjába a hagyományok útján beépült és intézmé
nyesen átörökített (Budai 1999), nemkívánatos hatásokkal nem kívánok foglalkozni 
ebben a dolgozatban, mert úgy vélem, sokkal szélesebb alapokon nyugvó, feltáró 
kutatást és őszinte elemzést kellene végezni ezen a területen, amely a költségvetési 
keretek hiányosságának elemzése mellett kitérne a programban résztvevő oktatók a 
tanárok angol nyelvi kommunikatív kompetenciájára is.

Az említett problémák közül néhány megoldásához, megítélésem szerint, elsősor
ban bölcs politikai döntéseken keresztül vezet az út, amelyek már középiskolás korban 
elősegítenék a szakmaválasztás prioritásrendjének módosulását is.

A szakmán belüli vizsgálatok igényét az oktatási folyamatban szerzett tapasztalatok 
és az elmúlt évek során az elsőéves hallgatókkal megíratott orientációs tesztek (Ellis 
1995) eredményei vetik fel, és sürgetik. Mind a tantermi tapasztalatok, mind a teszt
eredmények azt mutatják, hogy lényegében - néhány ritka kivételtől eltekintve - 
ugyanazokkal a nehézségekkel találják szemben magukat a hallgatók, mint évtizedek
kel ezelőtt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a szempontot sem, hogy ezek közül 
a hallgatók közül jó néhány közép- és/vagy felsőfokú angol nyelvvizsgával érkezik az 
egyetemre.

Multinacionális cégeknél végzett felmérések is azt mutatják, hogy az egyetemeken 
szerzett szakirányú nyelvvizsgák, amelyek a középfokú nyelvvizsgára épülnek, sem 
hoznak jelentős változást (Bognár 1998b).

Más szavakkal szólva: a meghirdetett állásokra pályázók annak az elvárásnak, hogy 
az angol nyelvet munkanyelvként, az aláírás felelősségével kellene használniuk, több
nyire nem felelnek meg.

Gondolom, nem állok egyedül a fent említett tapasztalatokat illetően.
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A probléma felvetése
A különböző felmérések azt mutatják, hogy elsősorban nem a szókészlet hiányossága
iból származnak az alapvető nehézségek. A tantermi tapasztalatok, a tesztek és a 
teszteket követő interjúk figyelemre méltó szempontokat vetnek fel:

1. A tanulók általában statikus, szórványos ismeretekkel rendelkeznek a legfőbb 
grammatikai szabályokról, de még azokat sem tudják adekvátan hozzárendelni a 
random jelleggel változó szituációkhoz.

2. A tanulók arról panaszkodnak, hogy nyelvi jelenségek rendszer-specifikus meg
közelítésével - 4-12 év/heti 5-6 óra ellenére - még nem találkoztak.

3. Egyértelműen megállapítható, hogy még a legjobbak sem rendelkeznek az angol 
nyelvre jellemző rendszer szemlélettel.

4. Egyértelműen megállapítható az is, hogy az anyanyelvi rendszerszemléletük is 
rendkívül hiányos - inkább érzik, mint tudatosan használják az anyanyelvűket.

5. A két nyelvi rendszer különböző szintjein - morfológia, szintaktika, szemantika 
- mutatkozó alapvető különbségeket nem ismerik, és a különbségek közötti interferen
ciákat sem, valamint azt sem, hogy ezek a szintek egymással kölcsönhatásban működ
nek. Ebből adódóan bánni sem tudnak velük. A fonológia szintjeit itt nem is említem.

6. Még soha nem hallottak arról, hogy a verbális kommunikáció folyamatában a 
nyelvi kifejezésmód (felszíni struktúra) mögött, azzal kölcsönhatásban, nyelvi gondol
kodásmód (mély struktúra) húzódik meg. Ennek az ismeretnek hiányában alakulnak ki 
a hibridizáció (HUNGLISH) különböző változatai: angol nyelvi kifejezésben magyar 
nyelvi gondolkodásmód mutatható ki (Bognár 1989).

7. Nem tudnak különbséget tenni maga a nyelv és a nyelvhasználat (kommunikáció) 
között. Ennek eredménye az a tévhiedelem, hogy minél több szót tudnak, annál jobban 
beszélnek angolul. És ebből a tévhiedelemből adódik többek között az a helyzet is, hogy 
a legegyszerűbb szintaktikai struktúrákkal nem tudnak bánni. Még kevésbé tudnak 
bánni az egyszerű szintaktikai struktúrákból szerveződött komplex struktúrákkal.

A hallgatóktól nyert visszajelzésekből okkal feltételezhető, hogy a középiskolai 
angoloktatás is többnyire a szókincs-gyarapítást tekinti elsőrendű feladatának. Ennek 
nagy valószínűséggel abból a tanítási stratégiából eredő tévhiedelem lehet az oka, hogy 
a szavak nagy statikus tömege öngenerálás útján aktivizálódik, és dinamikus kommu
nikációvá transzformálódik.

A hallgatóktól nyert visszajelzésekből egyértelműen megállapítható, hogy ez a 
tanítási stratégia életképtelen. Azokkal a hallgatókkal folytatott interjúk, akik valami
lyen szinten beszélnek angolul, arról tanúskodnak, hogy az esetek legnagyobb többsé
gében ezt a készséget nem az iskolákból hozzák magukkal.

Ehhez hozzájárul még az az ellentmondásos pedagógiai szemléletmód is, amely az 
egyszerűtől a bonyolult felé haladó nyelvépítést teszi magáévá, és összekeveri a nyelvi 
struktúrák egyszerűségét a közlemények szemantikai tartalmának egyszerűségével.

Nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy ez is hozzájárul ahhoz a helyzethez, hogy 
a dolgozatunkban következőkben idézett A és B csoport mondataival - amelyek sze
mantikai tartalma egyszerűnek tekinthető -, még a legjobbak sem, vagy csak nehezen 
tudnak megbirkózni. Ennek az a magyarázata, hogy gyakran az egyszerű, hétköznapi 
közlemények kifejezéséhez a magyarok számára rendkívül komplex angol morfo- 
szintaktikai struktúrák szükségesek.
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Közbevetve hadd mutassak be egy példát:
Mióta kérdéseket tesznek fel neki, válaszol rájuk. A hallgatók többsége így fordítja 

le: Since they ask him questions, he answers them.
Látszólag minden rendben van. A valódi gond azonban az, hogy nincs az angol 

mondatban nyelvi hiba, de szembe találjuk magunkat dolgozatunk alcímének fordított 
alapállásával: Mi jár az angol fejében, mikor a magyar azt mondja neki angolul, hogy...

A válasz egyszerű. Ugyanis az angol azt érti, amit a magyar angolul mond neki, 
azaz: Mivel kérdéseket tesznek fel neki, válaszol rájuk.

És mivel az angol mondat nyelvileg hibátlan, miért kételkedne az angol abban, hogy 
a magyar fejben nem az jár, amit a magyar angolul mond neki?

És ezen a ponton felvetődik egy-két kérdés:
• Hogy is állnak az angolul tanuló magyarok az angol nyelvnek az aláírás felelős

ségével való használatával?
• Mit gondol az angol, mikor rájön, hogy a magyar fejében nem az jár, amit angolul 

mond neki, mondjuk, üzleti tárgyalás közben?
Látszólag ez nem a tanárképző szakma dilemmája.
És, másrészt - hogy folytassuk az eredeti gondolatmenetet - a hallgatók megoldásai 

az sugallják, hogy az interpretáció szintjén értik az angol mondatokat, de a magyar 
mondataik nem felelnek meg a magyar nyelvszokásoknak és/vagy stilisztikai elvárá
soknak.

Megítélésem szerint ennek a helyzetnek a kialakulásához jelentős mértékben hoz
zájárul az a tendencia is, hogy az általános- és középiskolákban a tanárok angol nyelvű 
szerzők által írt könyveket használnak, amelyek nem veszik figyelembe azokat a két 
nyelv között meghúzódó, különböző szintű interferenciákat, amelyekkel a tanulók 
konfliktus-pontként találják magukat szemben. Ebből adódik, hogy a tanulók nem 
tudják elsajátítani az adott konfliktus-pontok feloldásának készségét.

Az, hogy az angol anyanyelvű szerzők nem veszik figyelembe a különböző szintű 
interferenciákat, teljes mértékben érthető, hisz’ nem tudnak magyarul. Rendszerint nem 
is értik, mi baj van a „nehézfejű” magyarokkal, hogy egészen nyilvánvaló dolgokat sem 
tudnak felfogni.

Ugyanakkor jól ismert jelenség, hogy az anyanyelvét mindenki spontánul és reflex
íven használja. Ebből következik, hogy azok a komplex angol nyelvi jelenségek, 
amelyek az angol anyanyelvűek számára hétköznapján egyszerűek, áthághatatlan aka
dályként - jéghegyszerűen - jelennek meg a magyar anyanyelvű tanulók előtt, akik 
látják a jéghegy csúcsát, de még felbecsülni sem tudják annak tömegét.

Hadd említsek néhány tipikus példát az angol anyanyelvű szerzők által írt tanköny
vekből:

• Bemutatják az infinitive-et - azaz az infinitive egyik morfológiai struktúráját 
(általában: write, give, buy stb.) és annak néhány használati módját. De nem mutatják 
be az infinitive morfológiai struktúrarendszerét (lásd az 1. sz. mellékletet), és annak 
morfoszintaktikai implikációit, amelyek lehetővé tennék olyan dinamikus, interface- 
szemléletet hordozó, kognitív tanulási stratégia kimunkálását, amely bepillantást en
gedne az angol nyelvi gondolkodásmód mechanizmusába.

• Bemutatják a gerund-öt - azaz a gerund egyik morfológiai struktúráját (általában: 
writing, giving, buying stb.) és annak néhány használati módját -, de nem mutatják be 
a gerund morfológiai struktúrarendszerét (lásd a 2. sz. mellékletet), és annak morfo-
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szintaktikai implikációit, amelyek lehetővé tennék olyan dinamikus, interface-szemlé- 
letet hordozó, kognitív tanulási stratégia kimunkálását, amely bepillantást engedne az 
angol nyelvi gondolkodásmód mechanizmusába.

• Bemutatják a Tense-ek morfológiai jellemzőit - általában külön-külön -, és 
természetesnek veszik, hogy a magyar tanulók jól fognak tájékozódni az angol Tense- 
rendszerben, és könnyedén elboldogulnak a Sequence of Tenses keresztrejtvényében 
(lásd a 3. sz. mellékletet)

Ez a megközelítés természetesen nem teszi lehetővé olyan dinamikus, interface- 
szemléletet hordozó, kognitív tanulási stratégia kimunkálását, amely bepillantást en
gedne az angol nyelvi gondolkodásmód mechanizmusába.

Ide kívánkozik egy anekdotának beillő, de valóban megtörtént esemény, amely jól 
érzékelteti a két nyelvi rendszer nyelvi gondolkodásmódja és nyelvi kifejezésmódja 
közötti alapvető konfliktust. Egy amerikai nyelvész, nevezzük George-nak, vendégpro
fesszorként érkezett a tanszékre, azzal a másodlagos szándékkal, hogy megtanul 
magyarul. Egy alkalommal az alábbi magyar mondatokat kellett angolra fordítani:

1. Azt mondja, ír. => She says she is writing
2. Azt mondja, ír egy órája. =} She says she has been writing for an hour.
3. Azt mondta, ír. => She said she was writing.
4. Azt mondta, ír egy órája. => She said she had been writing for an hour.
George hosszasan, mélyen elgondolkozva, rám nézett, és megszólalt: Szóval, Joe, 

jól értem, ugye? Az ^jelentheti azt is, hogy is writing, has been writing, was writing 
es had been writing? Én: Igen, de különböző szituációkban. George: De jelentheti, igaz? 
Én: Végső soron, jelentheti - persze különböző szituációkban. George: OK, Joe. 
Elhiszem neked. De azt mondd meg nekem, Joe, ti magyarok akkor hogy értitek 
egymást?

• Az angol anyanyelvű szerzők által írt tankönyvek mellékesen utalnak arra, hogy 
létezik causative az angolban, és ennek bizonyítására bemutatnak egy példát is: He has 
his hair cut. - valami rejtélyes módon mindig ugyanazt, vagy valami olyant, amely 
legkevésbé alkalmas a causative komplex kérdésének (Bognár 1998a) bemutatására -, 
és arra számítanak, hogy a magyar tanulóknak nem lesz különösebb gondjuk a művel- 
tetés kifejezésével és használatával.

Nem is csoda, hogy az angol anyanyelvű szerzők számára a műveltetés kifejezése 
nem jelentős kérdés.

Steve Starkey (1988, személyes közlés), amerikai nyelvész, aki történetesen jól 
beszélt magyarul, azt mondta egy alkalommal, mikor a műveltetés problematikájáról 
beszélgettünk: „I have serious reservations as to whether English has causative at all. 
Hungarian obviously does. But English in my opinion only has a number of structures 
which approximate the causative relationship through verbs such as have, get, make, 
cause, etc.”*

* Az idézet a szerző Contrastive Study of Hungarian and English Languages című könyvéből származik 
(Dialóg Campus Könyvkiadó: Budapest-Pécs, 2000): „Komoly fenntartásaim vannak azt illetően, hogy 
az angolban egyáltalán van-e causative. A magyarban nyilvánvalóan van. Az angolban, véleményem 
szerint, jó néhány olyan struktúra van, amelyek causative viszonyokat olyan igéken keresztül közelíti meg, 
mint például a have, get, make, cause stb.”
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Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy az angol anyanyelvű szerzők által 
írt tankönyvek mellett feltételezhetően ott vannak azok a tanárok is, akik ezeket a 
könyveket beviszik a tanterembe.

Példák
A dolgozatot, mint ahogy a címe is mutatja, elgondolkoztatónak szánom, és nem 
kívánom itt felsorolni az összes magyar-angol kontrasztív jelenséget. Az sem áll 
szándékomban, hogy valamelyikkel részletesen foglalkozzam.

Ízelítőnek azonban bemutatnék néhány figyelemre méltó példát:
A. Tesztmondatok
1. Miután feltették neki a kérdéseket, válaszolt rájuk.
2. Mikor feltették neki a kérdéseket, válaszolt rájuk.
3. Mióta feltették neki a kérdéseket, válaszolt rájuk.
4. Mióta feltették neki a kérdéseket, válaszol rájuk.
5. Mióta kérdéseket tesznek fel neki, válaszol rájuk.
6. Most hogy feltették neki a kérdéseket, válaszol rájuk.
7. Most hogy kérdéseket tesznek fel neki, válaszol rájuk.
8. Majd ha feltették neki a kérdéseket, válaszolni fog rájuk.
9. Amikor majd kérdéseket tesznek fel neki, válaszol rájuk.
Az A. csoportba tartozó mondatok (1-9.) szókészlete gyakorlatilag két szóból áll: 

ask és answer. Tehát nyugodtan állíthatjuk, hogy nem a szótudás hiányából származnak 
a nehézségek.

Felvetődik a kérdés, hogy vajon a 42 elsőévesnek - de évtizedekre visszamenően 
az elődeiknek is - durván 80%-a miért nem tudja megoldani a fenti feladatokat még 
részlegesen sem?

A választ az interjúk és a tesztet követő szemináriumok adják.
Általában még nem hallottak: a) a Time és a Tense közötti fogalmi különbségekről;

b) az igeidő és a Tense közötti fogalmi különbségekről; c) a cselekvés-relációk <=> 
igeidő, valamint d) a cselekvés-relációk <=> Tense közötti fogalmi különbségekről; e) a 
Tense marker-ek morfoszintaktikai kölcsönhatásairól (Wolfram 1995), ami ugyancsak 
a fogalmakban való gondolkodókészség hiányosságaira mutat rá; f) a Tense System 
rendszerszemléletéről, ami ugyancsak a fogalmakban való gondolkodókészség hiá
nyosságaira mutat rá; g) az igeidőrendszer és a Tense System közötti fogalmi különb
ségekből származó belső ellentmondásokról és azok feloldási technikájáról; h) az 
aktív-passzív cselekvésszemlélet közötti fogalmi különbségekről.

Általában a) nem tudják helyesen értelmezni a cselekvés-relációk közötti különb
ségeket (lásd a 3. mellékletet); b) nem tudnak bánni a direct-indirect object struktúrával 
- különösen fennáll ez a helyzet a komplex szintaktikai struktúrákba beépülő passzív 
igei struktúrák esetében.

Mindez teljes mértékben nyilvánvalóvá is válik a B tesztmondatok megoldásában.
B. Tesztmondatok
1. What do you want to be asked?
2. Who asks to be told the truth?
3. Who would you like to be made to translate these sentences?
4. Who has had to be bought two pairs of shoes this year?
5. Who has to buy two pairs of shoes?
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6. Whom does he have to buy two pairs of shoes?
7. Have the police told you what happened in Oklahoma City?
8. Have the police tell you what happened in Oklahoma City.
9. Why did not wanting to live occur to her?

10. Why did wanting to live not occur to her?
11. Why didn’t she insist on not being told the truth?
12. Whom would you like to be told what?
13. Who is known not to expect to be loved but to insist on being respected?
14. He said he could not be prevented from doing what he wanted to do.
15. In spite of having been sent to London several time in the recent years, he has 

not been able to learn English well.
16. Without having been informed regularly about the events, he could not have 

made appropriate decisions.
17. Who is said to have been made to translate these sentences?
A B csoport vonatkozó példáinak esetében az aktív-passzív cselekvésszemléletek 

helyes értelmezésének hiánya miatt a következő tapasztalható:
a.) A magyarról angolra fordítás esetén a hallgatók nem ismerik fel az aktív-passzív 

cselekvésszemléletek különbségét; és azt a magyar mondatot: Kinek kell cipőt venni? 
rendszerint úgy fordítják: Who has to buy a pair of shoes?, ami helytelen fordítás, mert 
azt mutatja, hogy a hallgató nem ismerte fel a passzív cselekvésszemléletet a mondat
ban, és az ő angol mondata azt jelenti, hogy: Kinek kell cipőt vennie? ahelyett, hogy 
azt fordította volna, hogy: Who has to be bought a pair of shoes?

A gondok ezzel még nem érnek véget, mert ugyan azt a magyar mondatot: Kinek 
kell cipőt vennig.? a hallgatók úgy fordítják: Who has to buy a pair of shoes?, ami jó 
megoldás, de azt még a legjobbak is csak nehezen látják be, hogy a fenti magyar 
kérdésnek van még egy értelmezése, amelynek a fordítása: Whom does he have to buy 
a pair of shoes?

Ez a nehéz belátás feltehetően az anyanyelvtudás hiányosságaiból adódik, mert még 
a IV-V. éves hallgatók esetében is gyakran előfordul az az érvelés, hogy „én azt azért 
jónak érzem”.

Mikor azonban bizonyítást nyer, hogy a két magyar mondatnak: Kinek kell cipőt 
venni? és Kinek kell cipőt vennie? három angol mondat felel meg: Who has to be bought 
a pair of shoes? , valamint Who has to buy a pair of shoes? és Whom does he have to 
buy a pair of shoes?, belátják, hogy a kollokviális nyelvhasználat az aláírás felelősé
gének szintjén nemcsak az angolban, de a magyarban sem állja meg a helyét.

/?) Az angolról magyarra fordítás esetén, úgy tűnik, a hallgatók az interpretálás 
szintjén értik az angol mondatot, és ennek ellenére a magyar fordítás azt a látszatot 
kelti, hogy nem tudnak helyesen magyarul, és olyan magyar mondatokat használnak, 
amilyeneket spontán nyelvhasználat során soha nem használnának.

Tekintsük például a B. 13. mondatot:
*13. Kiről tudják/ismeretes, hogy nem számít a szeretve levésre/nem várja el a 

szeretve levést, de ragaszkodni kell a tisztelve levéshez
Vagy tekintsük a B. 15. és 16. mondatokat:
*15. Annak ellenére, hogy Londonba volt/lett küldve, ...
* 16.a. Az eseményekről való rendszeres tájékoztatása nélkül...
* 16.b. Anélkül, hogy tájékoztatva lett volna rendszeresen az eseményekről,...
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Nem az én szakterületem, de érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy az általános- 
és középiskolai anyanyelvoktatás kellőképen előkészíti-e az idegennyelv-oktatás igé
nyeit.

A B. 8. és 11. mondatok azért érdemelnek figyelmet, mert a legtöbb hallgató azt 
mondja, hogy a mondatok „rosszak”. A 8. mondat: Have the police tell you what 
happened in Oklahoma City, azért „rossz”, mert hiányzik a kérdőjel. Valójában arról 
van szó, hogy nem ismerik fel a műveltető struktúrát. Ugyanakkor nem tűnik fel az 
sem, hogy a Have itt nem segédigei funkciót tölt be, hanem műveltető ige, és az sem, 
hogy az ige infinitive alakja teli nem felel meg a kérdőmondat követelményeinek.

All. mondat: Why didn 't she insist on not being told the truth ? azért „rossz” mondja 
a legtöbb hallgató, mert az angolban nem lehet kettős tagadást alkalmazni. Nyilvánvaló, 
hogy ezek a hallgatók nem ismerik a tagadás általános fogalomkörét, és nem ismerik 
tagadás alkalmazásának technikáját sem. Ez pedig azt jelenti, hogy konfliktuspontként 
jelenik számukra a magyar és az angol tagadástechnika konfrontációja.

Konklúzió helyett ajánlások
Ahogy a dolgozat címe (Elgondolkoztató) is mutatja, a szerzőnek nem az a célja, hogy 
elemzőmunkát végezzen. Sokkal inkább az, hogy felhívja a figyelmet néhány olyan 
jelenségre, amelyek egyrészt mélyen gyökereznek a magyar történelmi és társadalmi 
hagyományokban, másrészt szakmailag magyarázhatóak.

Ami a magyar közoktatás és művelődés történelmi és társadalmi hagyományokba 
visszanyúló gyökereit illeti, elmondhatjuk, hogy a mindenkori magyar kormányok 
mindig a maradékelv alapján határozták meg a nevezett területek költségvetését. Ezen 
belül különös figyelmet érdemel a tanárok életszínvonala (és munkakörülményei), 
amely lényegében meghatározza az egész társadalmi fejlődés jelenét és jövőjét.

Megfogalmazhatjuk ezt úgy is, hogy a pedagóguspálya soha nem volt különösebben 
vonzó. Ebből adódóan a pedagóguspályát választók négy csoportra oszthatók:

a) a megszállottak, akik hittérítői hévvel mondanak le az olyan világi hívságokról, 
mint az emberi lakás- és életkörülmények, a szórakozás, nyaralás, utazás stb.;

b) a pályaelhagyók, akik vagy már a választást megelőzően arra készülnek, hogy el 
sem kezdenek a pedagóguspályán tevékenykedni, vagy elkezdenek tevékenykedni, de 
rádöbbennek arra, hogy a választásuk végzetes tévedés volt, és felismerik, hogy a saját 
személyes értékeik más pályán előnyösebben kamatoztathatók;

c) a balgák, akik valami végzetes félreértés miatt azért választották ezt a pályát, 
hogy meggazdagodjanak;

d) és a többi, akik ha már egyszer diplomát szereztek, maradnak, mert legalább 
maguknak bevallva vagy nem, rádöbbennek, hogy más területeken úgy sem tudnak 
boldogulni azokkal a személyes adottságokkal és képzettséggel, ami nekik van.

A jövő érdekében olyan mértékben vonzóvá kell tenni a pedagógus pályát, hogy az
a) csoport kibővüljön azokkal, akik azt a hivatáson túl a tisztes megélhetésért választják.

A tisztes megélhetésnek óriási az egész társadalomra gyakorolt motiváló hatása, 
amely több módon is, láncreakciószerűen érvényesül:

a) megnő a pedagóguspálya társadalmi presztízse',
b) a pedagógus szakma már középiskolás korban fő célkitűzésként jelenik meg a 

pályaválasztás prioritási rendjében, és nem úgy, néhány év sikertelen próbálkozás után, 
hogy „ha már nincs más, jó lesz ez is”;
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c) a pedagógus pályát választók személyiségi mutatói és szakorientált készültsége 
- az idegen nyelvi szakok esetében a magasabb szintű nyelvtudás és készségek - 
lehetővé teszik, hogy az egyetemi intézményi rendszeren belül egyetemi szintű oktatás 
és képzés valósuljon meg;

d) tekintettel arra, hogy a felsőoktatási szakemberek is az esetek legnagyobb 
részében a felsőfokú oktatási intézményekben végzett hallgatókból és szakemberekből 
verbuválódnak, ez a motiváló hatás pozitív szelekcióként érvényesülne, és az egyetemi 
oktatás és a tudományos kutatás színvonalára is kedvező hatást gyakorolna, melynek 
eredményei visszacsatolódnának a társadalmi élet minden szintjéhez, és ezen keresztül 
áttételesen csökkenne az analfabéták és a funkcionális analfabéták száma, ami megte
remtené a szakképzésük és az újraképzésük feltételeit;

e) a végzett, jól képzett szakemberek sem hagynák el végleg az országot.
Megindulhatna egy olyan öntisztuló és egyben öngeneráló folyamat, amely lehetővé 

tenné, hogy az általános műveltség alapvető hiányosságaiból adódó belső társadalmi 
ellentmondások jelentős része, úgymond, magától megoldódjon.

Az általános műveltség alapszintjének emelkedése nagy valószínűséggel magával 
hozná az angol nyelvtudás és általában az idegennyelv-tudás magasabb szintjét is.

A múltból a jövőbe
Az angol nyelvtudás jelentőségének felismerése megtörtént a hatvanas évek elején, 
aminek eredményeként 1963-ban bevezetésre került a kísérleti angol tagozatos oktatás 
először tíz gimnáziumban. A sikerek láttán és a társadalmi nyomás hatására ezt az 
oktatási formát általánosan bevezették, majd kiterjesztették az általános iskolákra is. 
1970-ben ez a folyamat addig erősödött, hogy be kellett vezetni a főiskolai angol 
szaktanárok képzését is - először csak Pécsett és Egerben.

Ezek a törekvések jelentősen hozzájárultak az angol nyelvtudás szintjének emelke
déséhez, mert az általános- és középiskolások tömegei számára lehetővé vált az 
angoltanulás.

Elgondolkoztató, mi lehet az oka annak, hogy ez a nagy tömegű, általában tehetséges 
fiatal megreked az angol nyelvtudás középszintjén. Azt, hogy megrekednek az angol 
nyelvtudás középszintjén, bizonyítják a dolgozatban fentebb közölt tények, amelyet 
megerősítenek azok a visszajelezések is, hogy a felsőfokú angol nyelvvizsgával felvé
teli vizsgára jelentkezők jelentős hányada nem képes a felvételi írásbeli tesztjének 
minimum-szintjét teljesíteni.

Elgondolkoztató, mi lehet az oka annak, hogy az angolszakos elsőéves hallgatók - 
miként azt az interjúk során elmondják - korábbi tanulmányaik során (6-12 év/heti 5-6 
óra) az angol nyelvi rendszer lényeges részeivel és összefüggéseivel (lásd fenn) soha 
nem találkoztak. Ebből adódóan természetesen használni sem tudják őket.

Elgondolkoztató, hogy egyetemi oktatás öt évéből kettőt a nyelvi alapképzésre kell 
fordítani.

A felismerés már megtörtént. Minél később történik meg ennek a jelenségnek a 
mélyreható áttekintése, és minél később születnek átfogó intézkedések, várhatóan annál 
lassabban tudunk nemzeti szinten megfelelni az írástudás új követelményeinek, és annál 
fájdalmasabb lesz a művelt világhoz való felzárkózás.

Feltehetően és előre láthatóan a megfelelő átfogó intézkedések késlekedése vagy netán 
elmaradása költségesebb és tragikusabb lesz, mint meghozataluk, és megvalósításuk.
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MELLÉKLETEK

1. The Morphological Structure of Infinitive

(VERB POTENTIALS) + BASIC MEANING

(Tense + Duration + Voice) + Basic Meaning

♦HAVE BEEN BEING WRITTEN

HAVE BEEN 0 WRITING

HAVE 0 BEEN WRITTEN

HAVE 0 0 WRITTEN

0 BE BEING WRITTEN

0 BE 0 WRITING

0 0 BE WRITTEN

0 0 0 WRITE
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2. The Morphological Structure of Gerund

(VERB POTENTIALS) + BASIC MEANING

(Tense + Voice) + Basic Meaning

HAVING BEEN WRITTEN

HAVING 0 WRITTEN

0 BEING WRITTEN

0 0 WRITTEN

3. The Model of Orientation


