
CSILLAGNÉ ASZTALOS ENIKŐ

Nyelvpedagógus-dilemmák az 
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Több mint tíz évvel a rendszerváltás után egyre nyilvánvalóbb, hogy az idegennyelv
tanulás már a ma társadalmában is egzisztenciális kérdéssé vált mind az egyén, mind a 
nemzet egésze számára. Ugyanakkor az idegen nyelvek oktatásában megvalósult 
szabad piac, mint arra Szépe György is utal,1 távolról sem csupa pozitívumot hozott. A 
társadalom polarizálódásával szétnyílt az olló az esélyesek és a teljesen esélytelenek 
között. A szegényebb szülőre nemcsak a megdrágult tankönyvek megvásárlása ró 
komoly terheket, hanem a felsőoktatási intézményekbe való bejutáshoz ma már el
engedhetetlen nyelvvizsga megszerzésének finanszírozása is. (A jelenlegi helyzetnek 
az anyagi vonzaton kívül megvan az a hátulütője is, hogy a tanulót nem a nyelvtudás, 
csak a nyelvvizsga mielőbbi megszerzésére ösztönzi. Márpedig az éppen csak megszer
zett középfokú nyelvtudás további gyakorlás híján igen hamar passzívvá válik, majd 
elenyészik.) Megfigyelhető ugyanakkor egy, az idegen nyelvet - főleg az angolt - 
beszélő fiatalok számának örvendetes gyarapodása mellett erősödő negatív tendencia: 
csökken a nyelvi igényesség átlagos szintje, főleg, de nem kizárólag a nyelvhelyesség 
tekintetében.

Hogy ez mekkora baj, az általánosságban nem ítélhető meg. A nyelvet tanulók 
többségének munkájához nem szükséges szert tennie az anyanyelvi szintet megközelítő 
nyelvtudásra, még akkor sem, ha ún. „nyelvigényes” foglalkozást űznek, pl. a nemzet
közi kereskedelemben tevékenykednek. Ha azonban eleve lemondunk a nyelvhasználat 
kulturáltságának biztosításához szükséges szilárd nyelvtani megalapozásról, az a ké
sőbbiekben nagyon megbosszulhatja magát. Ez mindenekelőtt a pályaválasztó fiatalok 
esetében megfontolandó körülmény, és ezért kulcsfontosságú, hogyan alakul az idegen 
nyelvi érettségi és felvételi rendszer. Az elmúlt tíz év története azonban ebben a 
tekintetben meglehetősen ellentmondásos képet mutat. Különösen a hazai nyelvtanár
képzés színvonala került komoly veszélybe, meglátásom szerint elsősorban a rendszer
váltás táján kialakult nyugati nyelv szakos tanárokban mutatkozó hiány generálta 
extenzív fejlesztés következtében.

A véletlen úgy hozta, hogy 1984-től 1993-ig, a központi német írásbeli felvételi 
tételeket kidolgozó bizottság akkori vezetőjének, az 1995-ben fiatalon elhunyt Szabó
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Jánosnak a lemondásáig a bizottság tagjaként az én feladatom volt a németre fordítandó 
magyar szövegek szerkesztése. Ezután 1995-ben és 1996-ban sokkolta a német nyelv
ből felvételizőket és a javító kollégákat is a merőben új, a teszt és a fordítási feladatok 
arányát megfordító érettségi/felvételi feladatsor. Az amerikai mintájú tesztelést és az 
ennek nyomán az Európai Unióban kialakult egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgát 
mintául vevő, bonyolult javítási utasítással ellátott papír- és munkaigényes feladatsor 
alkalmatlan volt mind a nyelvi érettségi, mind a felvételi vizsga írásbeli részének 
céljára. A teszt részben túl nehéz, részben túl könnyű feladataiban szerzett összesített 
pontszámok csupán a felsőfokú nyelvvizsgához szükséges minimális szintet jóval 
meghaladó, másrészt az érettségin elvárható elégséges szintet sem elérő tudású pá
lyázóknál (mintegy 5-5%) mutattak valamennyire is reális képet. Az immár domináló 
teszt-pontszám összemosta a két véglet között elhelyezkedő tudású pályázók pontszá
mait, így felvételi feladatsorként a pályázók között nem differenciált. Amikor 1996-ban 
ismét megbízást kaptam az írásbeli érettségi/felvételi feladatokat összeállító bizottság 
munkájában való részvételre, igyekeztünk alkalmasabbá tenni a feladatsort mindkét 
funkciójának betöltésére. Nem tagadom, heves viták eredménye volt az a kompro
misszum, ami az 1997-es tételsor összeállításakor született: a feladatsor megoldására 
rendelkezésre álló időt is, a szerezhető pontszámot is megfeleztük. Ez nagyon célsze
rűnek bizonyult az ezután elkezdett vizsgálat szempontjából. A feladatsor következő 
évi tökéletesítése érdekében - hogy lássuk, hogy váltak be, mennyire voltak könnyen 
vagy nehezen megoldhatók az egyes feladattípusok - kezdtem el a Külkereskedelmi 
Főiskolán német nyelvből felvételizők pontszámainak rögzítését és számítógép segít
ségével való elemzését. Ezt három egymást követő évben megismételtem. Az 1998-as 
eredmények igazolták, hogy sikerült a feladatsort a lehetőségekhez képest alkalmassá 
tenni mindkét funkciójának betöltésére. A két év vizsgálatának eredményeiről beszá
moltam A Modem Nyelvoktatás hasábjain,2 Veszprémben a X. Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszuson, majd a három év vizsgálatának összesített eredményeit ismertettem a 
2000. évi székesfehérvári kongresszuson tartott előadásomban is. Mivel a vizsgált két 
utolsó év eredményei lényeges eltérést nem mutattak, és a 2000. évi feladatsorban nem 
változtattunk az előző évihez képest, a negyedik évben már nem végeztem el az idő- 
és munkaigényes, „társadalmi munkában” végzett vizsgálatot. Látnom kellett azt is, 
hogy a nyelvi írásbelin elért eredménynek egyre kisebb szerepe van abban, hogy bejut-e 
egy pályázó a Külkereskedelmi Főiskolára, illetve most már a Budapesti Gazdasági 
Főiskola Külkereskedelmi Tagozatára. Az is köztudott, hogy ha bevezetésre kerül a 
kétszintű érettségi rendszer, teljesen megváltozik a helyzet, ahogy döntő változást 
hozott a nemzetközi nyelvvizsgák állami nyelvvizsgaként való elismerése is. Éppen 
ezért azonban úgy gondolom, mégsem volt hiábavaló az a vizsgálat, amelyet az elmúlt 
négy évben végeztem. Talán még nem késő, hogy eredményeit figyelembe lehessen 
venni az új érettségi és felvételi rendszer végleges kialakítása, valamint a nyelvvizsga 
rendszer tökéletesítése során.

Mivel 1997-ben 505, 1998-ban 544, 1999-ben 579 a Külkereskedelmi Főiskolára 
német nyelvből (is) felvételiző valamennyi írásbeli részpontszámának (ez több, mint 
16 000 adat) rögzítése történt meg - természetesen a kódolt dolgozatok javítása után, 
de a dekódolás előtt -, a vizsgálat reprezentatívnak tekinthető. A javító tanárok 
ugyanazok voltak, és így, ha az előzetes és menet közbeni egyeztetés ellenére akadtak
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is kisebb eltérések a javításokban,3 a nagy számok törvényei alapján ezek kiegyenlítik 
egymást, s az eredmény megbízhatóságát nem csökkentik.

Nem titkolom, hogy a vizsgálattal célom a feladatsor jobbá tételéhez való hozzájá
ruláson kívül annak a tapasztalati ténynek a számszerű bizonyítása is volt, hogy a 
felvételi feladatok közül az idegen nyelvre való fordítási feladat „szór” a legjobban. 
Hiba tehát lemondani róla, ha azt akarjuk megállapítani, ki alkalmas rá, hogy az idegen 
nyelvet a lehető legmagasabb szinten, nyelvileg korrekt módon is elsajátítsa. Ebben a 
tekintetben kevésbé lényeges az idegen nyelvi környezetben való tartózkodás és rend
szeres kommunikáció esetében amúgy is igen könnyen felgyorsuló beszédtempó és az 
alapszókincset lényegesen meghaladó - hiszen a nyelvi tanulmányok során amúgy is 
folyamatosan bővíthető és bővítendő - szókincs megléte. Fontosak viszont a szilárd 
nyelvtani alapok, amelyek nélkül a készséggé vált idegen nyelvű beszéd nyelvi kor
rektsége már nemigen biztosítható, és fontos a szótárazni tudásban megnyilvánuló 
intelligencia. Ezek mérésére pedig a fordítási feladatok alkalmasabbak a szótár nélkül 
írandó tesztnél.

A felvételi eredmények elemzése során megvizsgáltam a pályázóknak az egyes 
feladatokban és feladatcsoportokban elért százalékos átlagteljesítményét, azaz kiszá
mítottam, hogy egy-egy felvételiző az adott feladatban vagy feladatcsoportban az 
elérhető pontszám hány százalékát szerezte meg, és hogy a vizsgált számú felvételiző 
átlagosan hány százalékot ért el. Ezeket az eredményeket nagyrészt már publikáltam, 
ezúttal csupán két összehasonlító vizsgálat adataira térek ki.

Hogy megnézzem, igazolható-e az az állítás, hogy a fordítási feladatok jobban 
tükrözik a pályázó alkalmasságát, a felvételizőket a már említett vizsgálatok elvégzése 
után két részre osztottam. Az első csoportba azok kerültek, akik a dolgozat első felében, 
tehát a tesztben értek el magasabb pontszámot; a másodikba azok, akiknek a két 
fordítási feladatban volt magasabb a pontszáma. A két feladatrészben egyenlő pontszá
mot mindhárom évben elenyészően kevesen értek el (az összes felvételizőnek 1-4 
százaléka); az ő eredményeiket ennél a számításnál figyelmen kívül hagytam.

1. ábra: A tesztben, illetve a fordítási feladatokban magasabb pontszámot elérő 
pályázók összteljesítményeinek összehasonlítása

A tesztben magasabb pontszámot elérők eredményei
Év Teszt (%) Fordítás (%) Dolgozatpont

1997 (120 fő) 45,0 32,8 38,9
1998 (379 fő) 65,4 46,5 56,0
1999 (436 fő) 64,4 45,8 55,0

A fordításokban magasabb pontszámot elérők eredményei
Év Teszt (%) Fordítás (%) Dolgozatpont

1997 (378 fő) 47,7 66,5 57,1
1998 (139 fő) 71,4 79,5 75,9
1999 (119 fő) 61,5 70,6 66,1
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Jól látható, hogy a fordítási feladatokban jobban teljesítők százalékos átlaga mind
három évben lényegesen magasabb a tesztben inkább jeleskedőkénél. Meglepő módon 
átlagteljesítményük még a tesztfeladatokat tartalmazó első dolgozatrészben is csak 
1999-ben maradt el a fordítási feladatokban magasabb pontszámot elérőkétől, akkor is 
csupán néhány százalékponttal. Az összes elért dolgozatpontok száma tekintetében 
pedig a fölényük csaknem annyira szignifikáns, mint a fordítási feladatokban.

Hogy a korrekt és igényes nyelvtudás megszerzésére való képességet, a szerzett 
ismereteknek legalább a jártasság szintjén alkalmazni tudást az ún. retro verzió képes a 
legmegbízhatóbban mérni, azt a következőképpen sikerült számszerűen és grafikusan 
is bizonyítani. Kiszámítottam mindhárom évben azoknak a pályázóknak a dolgozat
pontjait, akik a németre való fordításban 14,17, illetve 24 pontnál többet (tehát legalább 
50, 60, illetve 84 %-ot) értek el, kontrasztként pedig azokét, akik ebben a feladatban 
nem érték el a 30 százalékot, vagyis a 9 pontot. A táblázatban és az ebből készült 
grafikonban összehasonlító adatként szerepel valamennyi pályázó összesített pont
számainak évenkénti átlaga is.

2. ábra: A magyarról németre való fordításban elért eredmény és az írásbeli végered
ménye közötti összefüggés
Év F>14 pont F>17 pont F>24 pont Átlag F<9 pont
1997 65,3 69,5 78,8 52,5 26,6
1998 74,9 78,4 87,1 61,7 34,6
1999 74,4 77,8 86,0 57,5 34,2

A számok önmagukért beszélnek: a nyelvtudás minőségének komplex mérésében, 
legalábbis a valóban igényes, magas szintű nyelvtudást megcélzó szakokon való 
tanulásra alkalmas pályázók kiválasztásakor enyhén szólva nem helyes kiküszöbölni 
a reális szelekcióra legalkalmasabb magyarról idegen nyelvre való fordítást mint 
feladatot, márpedig évek óta ez a tendencia figyelhető meg az írásbeli-felvételi és a 
nyelvvizsgarendszerben. Az okok elemzésébe belemenni sem időm nincs, sem szán
dékomban nem áll. Meglátásom szerint a nyelvoktatás és a nyelvvizsgarendszer terü
letén mutatkozó ellentmondások ugyanazoknak az ellentmondásoknak a lecsapódásai, 
amelyek az egész oktatásirányítást és ennek megfelelően az iskolarendszert jellemzik. 
Itt is, mint a társadalmi élet minden területén, megmutatkozik annak hatása, hogy a 
rendszerváltozás hirtelen szakadt rá a magyar társadalomra. Meglátásom szerint a mai 
helyzet annak eredménye, hogy tíz éve a minisztériumi apparátus és a közoktatás 
résztvevői a követelményeknek való görcsösen megfelelni akarás és a lelkiismeretes 
munkavégzés szűkös lehetőségeinek kettős szorításában vergődnek. Az irányítás ré
széről hiányzott az az egészlátás, amely a taktikai lépéseket mindig a hosszú távú 
stratégiai célnak rendelte volna alá. így fordulhat elő, hogy miközben úgymond fel 
akarunk zárkózni az Európai Unióhoz, a legjobb úton vagyunk afelé, hogy a gyakran 
már külföldön meghaladott vagy legalábbis vitatott külföldi eredmények, illetve 
rendszerek kritikátlan és hazai viszonyokhoz nem kellően adaptált átvételével egyesít
sük a porosz és az angolszász iskolarendszer hátrányait. Ami ebből a nyelvoktatást, 
illetve az érettségi-felvételi és nyelvvizsgarendszert illeti: fontos lenne ezek egységes 
szemléletben való kezelése. Ha teljesítménymérésről van szó, az a legfontosabb, hogy 
mindig szem előtt tartsuk, kiknek a teljesítményét mérjük, és milyen célból. Nem
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mindegy tehát, az-e a követelmény a vizsgázóval szemben, hogy „ne adják el” kül
földön, vagy az, hogy megszerzett tudását megbízhatóan és értelmesen tudja alkalmazni 
és továbbfejleszteni. Ha célunk az előbbi, akkor egyértelmű, hogy a - középfokú 
nyelvtudás-szintet feltételező - nemzetközi nyelvvizsga követelményeit kell alapul 
venni. Külföldi tanulás vagy munkavállalás szempontjából viszont előnyt a nemzetközi 
nyelvvizsga jelent, és ezt a tényt a különféle nyelviskolák és nyelvvizsgaközpontok 
igyekeznek is kihasználni. A nemzetközi nyelvvizsga természetszerűleg egynyelvű - 
de ne felejtsük el, kényszerűségből az. Ha azonban a nyelvi teljesítmény mérésével a 
nyelv igényes elsajátítására alkalmas diákok kiválasztása a célunk, nem szabad be
érnünk a nemzetközi nyelvvizsga egynyelvűségével. És mint vizsgálatom számszerű 
eredményei is mutatják, nemcsak hiba, hanem bűn a pályázótól olyat követelni, amire 
a szűkös óraszámban magyarországi viszonyok között a legjobb tanár sem készíthette 
fel: adott esetben az idegen nyelvet anyanyelvként beszélők számára is fejtörést okozó 
nyelvtani finomságokat tartalmazó, az egyébként hivatalosan nem is deklarált szó
kincsminimumot messze meghaladó szókincs felhasználásával összeállított rejtvény
szerű feladatok szótár segítsége nélkül való megoldására. Elvárható viszont tőle, hogy 
biztonsággal alkalmazza az idegen nyelv legfontosabb nyelvtani struktúráit, lexikai 
elemeit, méghozzá a kétnyelvűség, tehát az anyanyelvvel való konfrontáció körülmé
nyei között is.

Fel lehetne oldani a mai magyar közoktatásban ezt a látszólagos ellentétet a 
gyakorlati élet hosszú- és rövid távú követelményei között, ha a tervezett kétszintű 
érettségi nem a pályaválasztás előrehozásának kényszerét jelentené. Ez a biológiai és 
mentális érettség szintje közötti általános, de egyénileg különböző mértékű diszkrepan
cia miatt amúgy is káros, és a társadalom veszélyes mértékű polarizációjához, az 
értelmiségi pályákon az esélyegyenlőtlenség, a kontraszelekció fokozódásához vezet. 
Minthogy a nyelvtudás szerepe alapvetően megváltozott, a szakmai boldogulás szük
séges, de nem elégséges feltételévé lett, a kétszintű nyelvi érettségi jelenleg tervezett 
rendszerének bevezetése a nyelvtudást az adottságok továbbfejlesztésének eszközéből 
a kontraszelekció eszközévé tenné, ahogy a rosszkor (akár az ötvenes-hatvanas évek
ben) és rossz helyre születettek esetében máris az. Ehelyett sokkal hasznosabb lenne, 
ha valamennyi érettségiző ugyanazt az írásbeli tesztet írná, amely teszt a középfoknak 
megfelelő nemzetközi nyelvvizsga mintájára készülne. Az illető nyelvi országok kul
turális intézeteivel együttműködve lehetővé kellene tenni, hogy az érettségi tesztben 
megfelelő százalékos eredményt elérő diákok nemzetközi szóbeli vizsgát tehessenek, 
s így a tehetséges diákok „olcsón” jussanak hozzá a nemzetközi nyelvvizsgához. A 
nyelvigényes szakokon továbbtanulni akarók „emelt szintű” érettségi vizsgája viszont 
kétnyelvű lenne, amelynek írásbeli része a teszten túlmenően a két fordítási feladatot 
is tartalmazza. Hogy melyik felsőoktatási intézmény milyen nyelvvizsgát fogad el, azt 
továbbra is rájuk kell bízni. A vizsgálat során világossá vált előttem az is, hogy nem 
lehet minden érdekelt intézménynek egyaránt megfelelő közös írásbeli/felvételi tétel
sort készíteni, mert az igények erősen eltérnek. Az eltéréseket pedig sajnos nem 
elsősorban a képzési cél magyarázza, hanem az illető intézménybe pályázók és a 
férőhelyek egymáshoz viszonyított aránya. Különösen a (nem nemzetiségi) tanárképző 
intézményekben azonban veszélyes lemondani a kétnyelvű vizsgáról, hiszen ez itt 
óhatatlanul a nyelvhelyesség tekintetében támasztott igényszint leszállítását jelenti. 
Pedig ha a nyelv önmagában nem szakma, akkor a magas szintű nyelvtudást igénylő
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szakmák közül hosszú távon a kiváló fordítók és tolmácsok mellett éppen a jó nyelv
tanárok kenyerét látom biztosnak a jövő társadalmában. A jó nyelvtanár ismérve pedig 
elsősorban az, hogy tudását át tudja adni. Ahhoz pedig, hogy a nyelvek iránti érdeklő
désből nyelvigényes szakra jelentkező, de pályaválasztásukban még nem biztos fiatalok 
közül a rátermettek kedvet kapjanak és fel is készülhessenek erre a pályára, nagyon jó 
lenne ismét létrehozni az Idegen Nyelvek Főiskoláját, amely biztos nyelvtudást nyújtva 
rugalmasan kapcsolódhatna mind a tanárképzéshez, mind a gazdasági és egyéb szak
emberek képzéséhez. A feltételek adva lennének, csupán a problémák átgondolására és 
bizonyos átcsoportosításokra lenne szükség.

A jelentkező negatív tendenciákat természetesen nem lehet csupán az oktatás
irányítás döntéseivel feltartóztatni. Az oktatási rendszer valamennyi résztvevőjének - 
amint egyébként valamennyi magyar értelmiséginek - meg kell hoznia saját személyes 
döntését. Ha az oktatás irányításában dolgozik, el kell döntenie, csupán a felsőbbségnek 
megfelelni akaró csinovnyik-e, vagy az oktatásügy jövőjéért felelősséget érző köz
tisztviselő. Nekünk, nyelvtanároknak pedig azt kell eldöntenünk, nyelvpedagógus 
értelmiségiek vagyunk-e, vagy csupán tudásunkat minél jobb áron piacosítani akaró 
diplomások. Rövid távú érdekeink ugyan ez utóbbira ösztönöznének, de hosszabb távon 
a szakma és az egyes nyelvpedagógus érdeke egyaránt azt diktálja: a valóban igényes 
nyelvtanulást lehetővé tevő, a nyelvtudást átadni kívánó és tudó nyelvpedagógia mellett 
tegyük le voksunkat. Hiszen a nyelv önmagában nem szakma, még ha ma esetleg jól 
meg is lehet élni belőle, de a nyelvtanáré az.4 A nyelvpedagógus pedig - talán egy kis 
túlzással - a mostani és a következő fiatal generációk boldogulásának kulcsát tartja a 
kezében.
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