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„Sok éve tanulok, 
de nem jutottam sehova" 
Felnőttek nyelvtanulási tapasztalatai

Bevezetés
A nyelvtanulók jelentős része sosem ér el olyan szintet, hogy felnőttként képes lenne 
nyelvtudását kommunikatív célokra használni. Mégis ritkán kerül kutatások közép
pontjába a sikertelenség, pedig legalább annyira fontos lenne megismerni az eredmény
telenség okait és hátterét, mint a kiváló eredményt elérőket tanulmányozni.

Ez a tanulmány egy empirikus kutatás tanulságairól számol be, melynek résztvevői 
magukat sikertelennek tartó felnőttek. 1999 őszén két csoporttól gyűjtöttünk adatokat: 
közel száz fiatallal készítettünk strukturált interjút (Nikolov, 2001a), majd ezt követően 
egy másik, hasonló méretű csoport tagjai kérdőívet töltöttek ki nyelvtanulási tapaszta
lataikról (Nagy, 2001). A megkérdezett korosztály az 1989-es nyelvpolitikai döntés 
eredményeként már nem tanult kötelezően oroszul, hanem több nyelv tanulásával is 
próbálkozott. Bár a minta nem volt reprezentatív, mégis olyan tendenciák tárulnak fel a 
válaszokból, melyek valószínűleg túlmutatnak a résztvevők körén.

A kutatás a nyelvtanulás kezdete, hossza és intenzitása, a megszerzett nyelvtudás 
minősége, a nyelvtanulók önértékelése, az általános és középiskolai osztálytermi ta
pasztalatok, a tananyag, a tanár személyisége, az iskolán kívüli nyelvtanulás és nyelvel
sajátítás, valamint az idegen nyelvekhez és kultúrákhoz való viszonyulás közötti össze
függésekre keres választ.

A megkérdezettek többsége saját nyelvtudását „nullára” értékeli, bár közülük szá
mosan érettségiztek idegen nyelvből és jelentős részük iskolán kívül is tanult idegen 
nyelvet. A legkellemetlenebb iskolai élményeik a felelésekhez, dolgozatokhoz és 
„nyelvtanozáshoz” kötődnek. Az idegen nyelvek közül a legvonzóbbnak a francia, 
olasz és spanyol bizonyult dallamossága, hangzása miatt. Bár a legvonzóbb kultúrák 
között a brit és amerikai csak elvétve fordult elő a leghasznosabb nyelvnek legtöbben 
az angolt, néhányan a németet tartják.

A sikeres nyelvtanulás zálogaként leggyakrabban említettek között szerepelt a szor
galom, akarat, kitartás, nyelvérzék, motiváció, jó tanár, pénz és „fenék”. A cikkből az is 
kiderül, mihez fűződnek a legkellemesebb nyelvórai élmények, milyen szerepet játszik 
a nyelvtanulásban a tankönyvek borítójának színe és a tanári kulcscsomó.

A vizsgálat háttere
Több tanulmány is foglalkozik sikeres nyelvtanulókkal és a kognitív, érzelmi és egyéb 
változók egymásra hatásával második nyelv elsajátításával kapcsolatban (alapos össze
foglalók találhatók pl. Gardner és MacIntyre, 1992,1993; Naiman, Fröhlich, Stem és
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Todesco, 1996; Dörnyei, 1996,1998-as cikkeiben). Kevés az idegen nyelvi környezet
ben végzett esettanulmány és főként a hosszanti vizsgálat. Ez utóbbi hiányosságot ez a 
tanulmány sem kerülheti el teljesen, de kísérletet tesz a retrospektív adatgyűjtés megva
lósítására: a vizsgálatban a megkérdezett felnőttek nyelvtanulási élményeibe saját 
visszatekintésük alapján kísérelünk meg bepillantást nyerni (Gass és Mackey, 2000).

Hazánkban az 1989-es fordulat óta az idegennyelv-tudás rendkívüli módon felérté
kelődött. Bár az orosz kötelező oktatásának megszűnésével sokszínű nyelvi programok 
születtek a közoktatásban és a magánszférában, a nyelvtanuláshoz való hozzáállás igen 
pozitív (Medgyes és Miklósi, 2000; Nikolov 1999a), a lakosságnak csak közel 12 szá
zaléka állítja magáról, hogy elboldogul egy idegen nyelven (Terestyéni, 1996). A ki
lencvenes évek során sok orosz és egyéb szakos tanárt sikerült átképezni más nyelvekre 
és mára a diákok maguk választhatnak már nyelvet. A hivatalosan - a kerettantervek 
szerint újból - negyedik osztályos kezdés napjainkra már tipikusan hat-nyolc éves kor
ra helyeződött, de a nyelvtanulás eredményeiben lényeges változást empirikus adatok
kal napjainkig nem sikerült alátámasztani.

Vizsgálatunk résztvevőinek többsége tehát olyan felnőtt, aki kötelező iskolai tanul
mányai során már választhatott a célnyelvek közül, mégis sikertelen nyelvtanulónak 
vallja magát. A következő kérdésekre keresünk választ:

Kutatási kérdések
• A célnyelv tanulásának kezdete és annak státusza hogyan befolyásolta a résztve

vők nyelvtanulási attitűdjeit, motivációját, és nyelvtudásuk elért szintjét?
• A kevésbé sikeres felnőttek hogyan látják önmagukat nyelvtanulóként, és milyen 

területeken tartják magukat jónak, illetve gyengének? Mit gondolnak, mi kell ah
hoz, hogy valaki sikeres nyelvtanuló legyen?

• A közoktatás keretein belül szerzett kellemes és kellemetlen osztálytermi tapasz
talatok hogyan formálták a résztvevők nyelvtanulási attitűdjét és a nyelvtanulás 
eredményességét?

• Milyen szerepet játszottak a nyelvtanárok a tanulók attitűdjeinek és motivációjá
nak alakításában, valamint nyelvtudásuk szintjének fejlesztésében?

• Hogyan járultak hozzá az eredményekhez a tananyagok?
• Milyen szerep jutott az iskolán kívüli oktatásnak és a külső nyelvvizsgáknak?
• Valós élethelyzetekben mikor, hol, milyen célra és hogyan használták nyelvtudá

sukat?
• A korai kezdés hogyan járult hozzá a résztvevők idegen nyelvi fejlődéséhez? Mi

lyen mértékben volt számukra biztosított a programok folytonossága? Hogyan vi
szonyulnak a kisgyermekkori nyelvoktatáshoz saját gyermekeikkel kapcsolat
ban?

A kutatás módszere, menete és résztvevői
A kvalitatív kutatás két hasonló részből áll, mindkettő az 1999/2000-es tanév őszi sze
meszterében kezdődött a Pécsi Tudományegyetemen. Egy választható alkalmazott 
nyelvészeti kurzus 24 angol szakos hallgatójával közösen fogalmaztuk meg a kutatási 
kérdéseket, majd elkészítettük, kipróbáltuk és véglegesítettük az adatgyűjtéshez hasz
nált eszközöket. Miután a hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítést kaptak a vizsgá
lat hátteréről és az adatgyűjtésről, megadott szempontok alapján kiválasztották az első
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vizsgálat résztvevőit és interjút készítettek velük, amit diktafonnal rögzítettek. A máso
dik vizsgálatot munka nélküli felnőttekkel végeztük el, az adatgyűjtés lebonyolításá
hoz a vizsgálatvezető felkérésére a tanfolyam vezetők töltették ki a kérdőíveket erre ön
ként vállalkozókkal.

A résztvevők kiválasztása
A résztvevőket a következő szempontok alapján választottuk ki:
• nem használ semmilyen idegen nyelvet a munkája vagy tanulmányai során, és 

nem idegen nyelv szakos;
• sikertelen nyelvtanulónak tartja magát;
• alsó tagozaton kezdte a nyelvtanulást, lehetőleg a kötelező kezdési időpontot 

megelőzően.
Mivel a hazai közoktatásban gyakorlatilag mindenki alsó tagozaton kezdte egy ide

gen nyelv tanulását, ez az idősebb résztvevőkre is igaz, de minél fiatalabb a megkérde
zett, annál valószínűbb, hogy az alsó tagozat 1-3. osztályában kezdett egy idegen nyel
vet tanulni. Az első vizsgálatban a résztvevők az adatgyűjtők személyes ismerősei, álta
lános iskolai osztálytársai közül kerültek ki, akikről tudták, hogy gyengén teljesítettek, 
de ezt a szempontot a megkérdezettek nem ismerték. A második csoportban munkanél
küli felnőttek voltak a válaszadók.

Az adatgyűjtés eszközei
Az adatokat a két csoportban különböző eszközökkel gyűjtöttük. Az első csoporttal 
egyéni interjúkat készítettünk, míg a második csoport kérdőíveket töltött ki, hasonló 
kérdésekkel. Mindkét eszköz két nagyobb egységből áll: az első rész nyolc kérdése a 
vizsgálatban résztvevők személyes hátterét, míg a második, hosszabb részben, a nyelv
tanulással kapcsolatos tapasztalatokat tárta fel további 31 kérdés.

A strukturált interjú
A strukturált interjúkat diktafonnal rögzítettük, a szövegeket átírtuk, majd az átírt ada
tokat a hanganyaggal összevetve ellenőriztük. Az interjúk hossza 14-től 27 percig ter
jedt, átlagosan 19 percig tartottak.

Az első vizsgálat résztvevőit arról tájékoztattuk, hogy fiatal felnőttek nyelvtanulási 
tapasztalatairól gyűjtünk adatokat, de a sikertelenséget nem említettük. A résztvevők 
először általában vonakodtak, mert úgy gondolták, az ő tapasztalataik nem mérvadóak, 
hiszen nem voltak jó nyelvtanulók. Miután beleegyeztek a részvételbe, segítőkészek és 
lelkesek voltak.

Az interjú első részében háttéradatokat gyűjtöttünk. Ezekre a kérdésekre viszonylag 
könnyű volt válaszolni, hiszen tényszerű, rövid válaszokat vártunk, így az első pár perc 
alatt az interjúalanyok megnyugodtak, és a későbbi, hosszabb választ igénylő kérdések
re is szívesen válaszoltak. A tényleges interjú a nyelvtanulási tapasztalatokra vonatko
zó kérdésekkel kezdődött, melyeket - az általános iskolától kezdve a középiskolán ke
resztül a felnőttkori tanulásig - kronológiai sorrendben tettünk fel. Az interjú további 
részében általánosabb kérdések következtek attitűdjeikkel, motivációjukkal, nyelvér
zékükkel, önértékelésükkel és a jövőre vonatkozó terveikkel kapcsolatban.
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A kérdőíves vizsgálat
A munkanélküliek számára szervezett továbbképzésre járó résztvevőktől szintén 1999 
őszén gyűjtöttük az adatokat. Az interjú kérdéseit kérdőívre adaptáltuk és eljuttattuk a 
Munkaügyi Központba, ahol különböző átképzéseken résztvevő munkanélküliek ön
ként vállalták a kitöltést. A kérdőíves formából adódóan a válaszok rövidebbek lettek, 
mint az első vizsgálatban. Mivel nem állt módunkban visszakérdezni, valamint meg
győződni arról, hogy a résztvevők minden kérdésre válaszolnak, többen üresen hagy
ták a hosszabb választ, több gondolkodást igénylő kérdéseket, így ezeket nem értékel
hettük.

Mindkét vizsgálatban fontos szempont volt, hogy a résztvevők sikertelen nyelvta
nulók legyenek, de ne tudjanak arról, hogy a vizsgálat a sikertelenségükkel kapcsola
tos. Az első csoportban olyan résztvevőket választottunk, akiket az interjút készítő hall
gatók személyesen ismertek. Mivel a második csoportban ez nem volt lehetséges, keve
sebb ismerettel rendelkezünk róluk. Ennek ellenére a két vizsgálatban meglepően ha
sonló eredmények születtek, és mint később láthatjuk, a második vizsgálat résztvevői 
az első tagjaihoz képest még kevésbé voltak sikeresek.

A kutatás résztvevői
Az első csoportban összesen 94 fő vett részt (46 nő és 48 férfi) az ország különböző tele
püléseiről. Az életkoruk 19 és 27 év között volt (átlag 23,4 év), a legtöbben 23-25 éve
sek voltak. Életkoruknál fogva a résztvevők azok közé tartoztak, akik még iskolába jár
tak akkor, amikor az idegennyelv-oktatásban a meghatározó változás megtörtént 
1989-et követően, így közülük a többségnek tanulmányai során lehetősége volt a köte
lező orosz helyett másik nyelvet választania.

A második csoportban hasonló létszámban, 91-en vettek részt (33 nő és 57 férfi), 
többségük Pécsről és környékéről, valamint Tolna és Somogy megyei településekről. 
Mivel a résztvevők önként jelentkeztek, és közülük nem választottunk, az életkoruk 
szélesebb intervallumban mozgott, mint az első csoportban. A legfiatalabb résztvevő 
16, a legidősebb 50 éves volt; megközelítőleg egyharmaduk 16 és 20, egyharmaduk 21 
és 30, és egyharmaduk 31 és 50 év közötti volt. Összesen 53-an tartoztak az első csoport 
résztvevőivel azonos korosztályhoz (27 év alattiak).

Foglalkozásukat tekintve a két vizsgált csoport jelentősen különbözött egymástól. 
Az első vizsgálatban 36 egyetemi vagy főiskolai hallgató vett részt (pl. jog, történelem, 
ének-zene, teológia, humán erőforrás menedzser szakos); 13-an friss diplomások vol
tak (pl. tanár, jogász, könyvelő, könyvtáros); 18-an fizikai munkások (pl. sofőr, kala
pos, szerelő, pincér, vagyonőr, ápoló); és 27-en egyéb kategóriába tartoztak (pl. magán
vállalkozó kis cégnél, adminisztrátor, munkanélküli).

A második csoportban legtöbben diáknak vagy munkanélkülinek vallották magu
kat, mert a vizsgálat idején munkanélkülieknek szervezett átképzésen vettek részt, így 
valós szakképzettségükről, foglalkozásukról keveset tudtunk meg. Összesen 24-en ne
vezték meg a foglalkozásukat, közülük tíz volt szellemi foglalkozású (tanár, óvónő, ad
minisztrátor, műszaki rajzoló, kereskedelmi technikus, képesített könyvelő, művezető, 
ügyintéző titkár); kilenc könnyű fizikai foglalkozású (bőrdíszműves, központi fűtés 
szerelő, szociális munkás, ápoló, eladó, kereskedő); és öt nehéz fizikai munkás (aszta
los betanított munkás, molnár, segédmunkás autószerelő). A két csoport résztvevőinek 
foglalkozásait összehasonlítva látható, hogy a második vizsgálatban résztvevők kevés-
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bé képzettek, alacsonyabb státuszú foglalkozásúak, mint az első vizsgálat résztvevői. 
Alighanem ez a tény is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a vizsgálat idején a második cso
port tagjai mind munkanélküliek voltak.

Az iskolai végzettséget tekintve szintén jelentős különbségek mutatkoztak a két 
vizsgált csoport között (1. sz. táblázat). Az első csoportban a legtöbben érettségiztek, 
míg a másodikban a szakközépiskolai végzettség a leggyakoribb. Az első csoportban 
csak egy fő, a másodikban a résztvevők csaknem egyharmada mindössze nyolc általá
nost végzett. Az első vizsgálatban az érettségizettek száma 85 (90 %) volt, míg a máso
dikban csak 49 (54 %). Az iskolai végzettség szempontjából tehát a második csoport jó
val alatta volt az első csoportban megkérdezettektől.

Az első vizsgálat résztvevőinek közel kétharmada állította, hogy családtagjai be
szélnek valamilyen idegen nyelven, ezek között leggyakoribb a német, orosz és az an
gol volt. A másodikban a megkérdezettek egyharmada olyan családból származott, 
ahol senki nem beszélt idegen nyelveket, vagyis a közvetlen környezetük egynyelvű 
volt. A többi családban legalább egy családtag legalább egy idegen nyelven beszélt; ez a 
nyelv legtöbb esetben kisebbségi nyelv volt (német/sváb, cigány, horvát), amit inkább a 
szülők beszéltek második nyelvként. Németül, oroszul és angolul tudott a legtöbb csa
ládtag, leginkább alap és közép szinten beszélték.

1. sz. táblázat. A két vizsgálat résztvevőinek megoszlása iskolai végzettségük szerint

Iskolák Vizsgálat 1 
Résztvevők száma

Vizsgálat 2 
Résztvevők száma

általános iskola 1 1% 26 29%
szakmunkásképző (3 év) 8 9% 16 18%
szakközépiskola (4 év) 15 16% 29 32%
gimnázium (4 év) 52 55% 13 14%
főiskola 11 12% 2 2%
egyetem 7 7% 3 3%
egyéb - - 2 2%

Az eredmények
A kérdések első része háttér-információt kért, második része a résztvevők korábbi 
nyelvtanulási tapasztalatait tárta fel 31 nyitott kérdéssel. Mivel a második vizsgálat 
során a résztvevők írásban válaszoltak, jóval kevesebb és rövidebb szöveges választ 
kaptunk.

A tanult idegen nyelvek
A résztvevőket megkérdeztük korábbi nyelvtanulási tapasztalataikról: milyen nyelve
ket tanultak, illetve tanulnak, mikor kezdték és mennyi ideig folytatták a nyelvtanu
lást, milyen intenzív volt a nyelvoktatás, és a középiskola hogyan biztosította a folyto
nosságot.

Az első vizsgálatban résztvevők többsége két vagy három idegen nyelvet tanult 
(2,85). Általános iskolában többségük egy nyelvet tanult, legtöbben abbahagyták az 
oroszt, és angolt vagy németet tanultak helyette, de olyan is volt, aki egyszerre a kettőt. 
Középiskolában legtöbbjük két vagy három nyelvet tanult. Mivel általános iskolában
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csak egy, gimnáziumban pedig két idegen nyelv kötelező, egészében véve elmondható, 
hogy az első vizsgálatban résztvevők több idegen nyelvet tanultak, mint amennyi köte
lező lett volna.

2. sz. táblázat. A tanult nyelvek száma és megoszlása

Vizsgálat 1 Vizsgálat 2
A tanult 
nyelvek 
száma

Résztvevők 
száma 
N=94

% Tanult nyelvek Résztvevők 
száma 
N=94

% Tanult nyelvek

1 5 5%
orosz 3; német 1; 
angol 1 33 36%

német 14; orosz
13; angol 5; olasz 1

2 31 33%

orosz + angol 13; 
orosz + német 10; 
német + angol 6;
orosz + francia 2 39 43%

orosz + német 13; 
német + angol 11; 
orosz + angol 8; 
német + olasz 2; 
etc.

3 37 39%
legtöbben orosz, 
német + angol 12 13%

orosz + német + 
angol 7; orosz + 
angol + horvát / 
olasz 1+1; etc.

4 17 18% ua. 2 2%

orosz + angol + 
német + eszperan
tó 1; orosz + angol 
+ francia + latin 1

5 3 3% ua. - - -
7 1 1% ua. - - -

A második vizsgálat adatai jóval szerényebb képet mutatnak. Ugyan a résztvevők leg
többje szintén két idegen nyelvet tanult, sokkal többen voltak azok, akik csak egyet, és 
viszonylag kevesen, összesen 12-en, akik hármat (2. sz. táblázat). Átlagosan 1,7 nyelvet 
tanultak a válaszadók. Senki sem tanult felnőtt korára négy idegen nyelvnél többet, 
szemben az első csoporttal, ahol olyan is volt aki öt, illetve hét nyelvet tanult. Összessé
gében tehát, az első vizsgálat résztvevői több idegen nyelvet tanultak, mint a második
ban megkérdezettek.

A legtöbben oroszul tanultak mindkét csoportban, de a fiatalabbak között akadtak 
olyanok is, akik már egyáltalán nem tanultak oroszt. A 3. számú táblázatban látható a 
tanult nyelvek gyakorisági sorrendje a két vizsgálatban. A első három leggyakrabban 
tanult nyelv minkét esetben az orosz, a német és az angol, bár az angol a második hely
ről a harmadik helyen szerepel a második vizsgálatban, ahol mindössze körülbelül fele 
annyian tanulták, mint az elsőben. Ennek oka valószínűleg abban rejlik, hogy a máso
dik vizsgálatban résztvevők átlagéletkora magasabb, többen jártak iskolába akkor, ami
kor az angol tanítása kevésbé volt elterjedt.
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3, sz. táblázat. A tanult nyelvek gyakorisága

Vizsgálat 1 Vizsgálat 2
nyelvek gyakorisági 

sorrendje
résztvevők 

száma N=94
nyelvek gyakorisági 

sorrendje
résztvevők 

száma N=91
orosz 87 orosz 52
angol 71 német 50
német 59 angol 36
francia 11 olasz 5
latin 9 horvát 4
olasz 9 francia/cigány / latin 2
spanyol 7 magyar / eszperantó 1
román 2
héber 2
holland / török / görög 
/ portugál 1

A nyelvtanulás kezdete
Az általános iskolákban az idegen nyelv oktatás hivatalosan negyedik osztályban kez
dődik, de a szülők elvárásai hatására már a nyolcvanas évek végétől, a 90-es évek elejé
től egyre több általános iskola indította el korai nyelvi programját. Ezek az úgynevezett 
tagozatos osztályok, heti két-négy nyelvórával. Az első vizsgálat 94 résztvevője közül 
24-en (26 %) kilenc éves koruk előtt kezdtek idegen nyelvet tanulni, közülük hárman 
óvodás korban. A második vizsgálatban hasonló volt a kilenc éves kor előtt elkezdők 
aránya: a 91 válaszadóból 22-en (24 %), közülük öten óvodás korban. Többségük abból 
a korosztályból került ki, amelyikbe az első vizsgálat válaszadói is tartoztak (16-27 
éves), és csak öten voltak idősebbek. Látható, hogy a fiatalabbak jóval nagyobb arány
ban kezdték viszonylag korán a nyelvtanulást. Mindkét vizsgálat eredményei valamivel 
alatta maradnak az 1996/97-es tanév statisztikai átlagának, mely szerint a harmadiko
sok 41%-a tanult valamilyen idegen nyelvet (Halász és Lannert, 1998: 430).

A legtöbben azért kezdték korán a nyelvtanulást, mert az általános iskola biztosítot
ta ezt a lehetőséget, és a szülők úgy gondolták, hogy ez később még hasznos lesz gyere
keik számára. Kevesen voltak, akik azért kezdtek idegen nyelvet tanulni, mert érdekelte 
őket a nyelv, és sokkal többen szülői nyomásra, illetve azért, mert a tan terv vagy az isko
la kötelezővé tette a nyelvtanulást. Ebből következően valószínűleg kevesen voltak 
kezdetben bensőleg motiváltak. Valamivel többen voltak azok, akikre az instrumentá
lis, a szülők elvárásaiból fakadó motiváció volt jellemző, de a többség nem számolt be 
különösebb motivációról egy idegen nyelv elsajátítására.

A nyelvtanulás hossza és intenzitása
A különböző nyelvek tanulásának ideje pár hónaptól 16 évig terjedt, a legtöbben azon
ban viszonylag hosszú ideig, 4-8 évig tanultak idegen nyelvet. A nyelvtanulás hosszára 
vonatkozóan érdekes tendencia mutatkozott: akik 12 éves koruk után kezdtek egy nyel
vet, legfeljebb öt évig tanulták, míg azok, akik előbb, jóval tovább. A korán kezdők
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nagy része huzamosabb ideig kitartott a nyelvtanulás mellett és nagyobb valószínűség
gel folytatta a megkezdett nyelv tanulását.

A nyelvtanulás intenzitását illetően arra voltunk kíváncsiak, hogy a résztvevők heti 
hány órában tanulták a nyelvet normál vagy tagozatos osztályban. Az első vizsgálatban 
megkérdezettek közül 21-en (22 %) jártak nyelvtagozatos osztályba általános vagy kö
zépiskolában, a másodikban sokkal kevesebben, mindössze nyolcán (9 %). Ezekben az 
osztályokban heti 4-5 nyelvóra volt, míg a többi válaszadó heti két vagy három órában 
tanult.

A középiskolai átmenet
Az általános és a középiskola közötti váltás a többség számára nem volt zökkenőmen
tes. Az első vizsgálat eredményei szerint 59-en (63 %) kezdték az angolt vagy a németet 
újra, kezdő szintről, mivel a középiskola nem indított szintjüknek megfelelő csoportot.

Ahol a folytatást a megfelelő szinten biztosították, tizennégyen az oroszt, hárman 
a németet és egy válaszadó a franciát folytatta. Összesen 14-en nem folytatták a kö
zépiskolában a nyelvtanulást, mert szakmunkásképzőbejártak és itt már nem volt kö
telező.

A második csoportban 21-en nem folytatták az általános iskolában tanult nyelvet: 
közülük 15-en egyáltalán nem tanultak idegen nyelvet a középiskolában, a többiek pe
dig egy új nyelvet kezdtek. Összesen 33 résztvevő válaszolt úgy, hogy megközelítőleg 
megfelelő szinten tudta folytatni tanulmányait, közülük 12-en az oroszt, mivel kötelező 
volt, a többiek a németet vagy az angolt. Sokan az első idegen nyelv folytatása mellett a 
középiskolában kezdték a második idegen nyelv tanulását (ez leggyakrabban az angol 
és német volt).

Az iskolaváltással és a folytatással kapcsolatos élmények a többség számára kedve
zőtlenül alakultak. A második vizsgálatban mindössze hat résztvevő számolt be pozitív 
tapasztalatokról, ők nemzetiségi, illetve két tannyelvű osztályokban folytatták a tanu
lást. A többség azonban azt tapasztalta, hogy az általános és a középiskolai tananyag 
nem épült egymásra. Sokan nem rendelkeztek biztos alapokkal, a középiskolában azon
ban ezt nem vették figyelembe, így számukra túl magas volt a szint, mint ahogy ez a kö
vetkező válaszból is kitűnik: „Egy kis ismétlés, utána a mélyvízbe. Ha nem is értük utol 
az osztályt, magunknak kellett behozni nagyon rövid idő alatt, mert közben már kellett 
tanulni az előírt anyagot.”

Mások épp az ellenkezőjét tapasztalták: az iskola nem indított a megfelelő szinten 
csoportot, mert kevés diák volt, illetve nem volt elég tanár, így a válaszadók elölről 
kezdték a nyelvtanulást: „Az orosz ráépült a már meglévő tudásra, de az angolt elölről 
kellett kezdeni, mert a gimnáziumban nem volt haladó angol”, vagy „Háromszor kezd
tem elölről az angol nyelvtanulást”. Ezek az újrakezdők rendszerint unatkoztak az órá
kon, hamar elvesztették az addigi csekély érdeklődésüket. Találóan jellemzi a helyzetet 
az egyik tömör válasz arra a kérdésre, hogyan folytatta a nyelvtanulást a középiskolá
ban: „Lelkesen, majd lélektelenül.” A válaszok azt sugallják, hogy a nyelvi programok 
nem megfelelő egymásra épülése demotiválta a megkérdezetteket, és ez meghatározó 
tényezőként járult hozzá ahhoz a folyamathoz, amely a válaszadók viszonylagos siker
telenségéhez vezetett.
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A részvevők nyelvi szintje saját megítélésük szerint
Mindkét csoport tagjait megkértük, hogy értékeljék saját nyelvtudásuk szintjét a tanult 
nyelvekből: mit értenek meg külföldi adók tévéműsoraiból, filmekből, használati utasí
tásokból, hogyan tudnának részt venni egy hétköznapi beszélgetésben. Az első vizsgá
latban a válaszadók közül 34-en (36 %) vallották, hogy semmit sem értenek (tipikusan a 
„nulla szint” kifejezést használva), míg a másodikban valamivel többen, 38-an (42 %) 
mondták ugyanezt. Az első csoportban 36-an, a másodikban tízen mondták, hogy 
nyelvtudásuk pár szóra korlátozódik, például, hogy bizonyos nemzetközi szavakra, il
letve alapvető szituációkban használatos kifejezésekre emlékeznek, megértik ezeket. 
Az első vizsgálat válaszadói közül összesen 74 % minimálisnak, vagy nem létezőnek 
értékelte saját nyelvtudását, míg a második esetben a résztvevők 53 %-a válaszolt 
ugyanígy.

Az első vizsgálatban 20-an, a másodikban 22-en mondták, hogy alapszintű a tudá
suk, például be tudnak mutatkozni az adott nyelven, nagy vonalakban értik a külföldi 
filmek és a használati utasítások lényegét. Közepes vagy annál jobb nyelvtudásról 
mindössze négyen számoltak be az első, és 12-en a második vizsgálat során, mivel elég 
jól értik a tévéműsorokat, filmeket. A gyakorlatban használható nyelvtudás leggyak
rabban az angolhoz és a némethez kapcsolódott, míg az oroszt legtöbben szinte teljesen 
elfelejtették. Arra a kérdésre, hogy mit értenek a tanult idegen nyelven, az egyik válasz 
így szólt: „Semmit, csak szavakat angolul, főneveket, krém az arcra, éttermi nyelvet, 
mert pincérként dolgoztam, a zöldségeket tudom.”

Összességében úgy tűnik, hogy a második vizsgálatban résztvevők valamivel jobb
nak értékelték saját nyelvtudásuk szintjét, mint az első csoport tagjai, bár mindkét cso
portban igen alacsonynak mutatkozott az átlag: az európai hatfokú skálán a legalsót 
(A 1 ) sem érte volna el a többség saját bevallása alapján.

Nyelvi készségek
Annak érdekében, hogy a nyelvtudás szintjéről több adattal rendelkezzünk, megkértük 
a válaszadókat, hogy határozzák meg, melyik területen a legjobbak a különböző nyelvi 
készségek közül: hallott szöveg értése, beszéd, olvasás, írás, fordítás, szókincs vagy 
nyelvtan. Mindkét vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a legtöbben az olvasást ne
vezték meg, mint az egyik erősségüket (4. sz. táblázat). Az interjú során azonban kide
rült, hogy a válaszadók nem valódi olvasási-szövegértési készségeket értettek ez alatt, 
hanem az osztálytermi szokásoknak megfelelő hangos felolvasást.

Legtöbben a receptív készségeket (olvasás, hallott szöveg értése) nevezték meg, a 
produktív készségek közül pedig az írás okozott kevesebb nehézséget, mint a beszéd. 
Azok, akik a beszédet választották, megjegyezték, hogy „sok hibával” beszélnek. Azok 
közül, akik csak egy készséget neveztek meg, senki sem választotta a nyelvtant vagy a 
szókincset. A nyelvtant mindkét vizsgálatban igen kevesen választották, ők azonban 
mind rendelkeztek valamilyen nyelvvizsgával.
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4. sz. táblázat. A résztvevők legjobb nyelvi készségei saját megítélésük szerint

Vizsgálat 1
N=94

Vizsgálat 2 
N=91

nyelvi készségek, amelyeket A készséget választók A készséget választók
erősségükként jelöltek meg száma száma
olvasás 42 42
írás 21 19
hallott szöveg értése 19 30
beszéd 13 19
fordítás 5 19
nyelvtan 5 3
szókincs 1 8

Nyelvi csoportban elfoglalt hely
A résztvevőktől megkérdeztük, hogy az általános és középiskolában a csoportjukban 
(osztályukban) hol helyezkedtek el a többiekhez képest és miért. Az első vizsgálatban 
40-en értékelték úgy, hogy a csoportjukban a jobbak közé tartoztak, 35-en a közepesek, 
és 19-en a leggyengébbek közé. A második vizsgálatban kevesebben érezték magukat 
jónak, mindössze 16-an, és a következő módon indokolták válaszukat: „A jók közé tar
toztam, mert sokat néztem idegen nyelvű TV-műsorokat”; vagy: „Elöl, kiejtés, nyelvér
zék miatt.” A legtöbb válaszadó (33) a középmezőnyhöz tartozónak érezte magát, mivel 
„akkoriban nem a nyelvtanulást tartottam fontosnak”; „Középen, az osztály 70 %-át 
nem érdekelte az orosz nyelv”; vagy: „A lustaságom miatt nem tartoztam a legjobbak 
közé, de ha igyekeztem is, nem járt a legnagyobb sikerrel.”

A második vizsgálatban kevesebben, összesen heten sorolták magukat a leggyön
gébbek közé, mert „Gyors volt az anyagleadása a tanárnőnek, ezért nem tudtam követ
ni”; vagy: „A többiekhez képest gyengébb voltam, a tanulmányaimat illetően, mert 
gyengébb képességű tanuló voltam, nekem többször kellett ugyanazt az anyagot átnéz
nem, hogy megértsem.” Mindkét vizsgálatban többen hangsúlyozták, hogy az évek mú
lásával a teljesítményük fokozatosan csökkent. Mások azt jegyezték meg, hogy a kü
lönböző nyelveken, különböző helyet foglaltak el a társaikhoz képest.

Nyelvi vizsgák
Mivel az előző kérdésekre adott válaszok szubjektivek voltak, szükségünk volt olyan 
mércére, amely alapján valamelyest objektívebben értékelhettük a két vizsgálatban 
résztvevő nyelvtanulók idegen nyelvi szintjét. Ilyen objektív mércének a nyelvi vizsgá
kat választottuk, és az iránt érdeklődtünk, hogy a válaszadóknak van-e valamilyen vizs
gája, milyen fajta és szintű.

Az első vizsgálat interjúi során elhangzó válaszokban jól tükröződött a Magyaror
szágra jellemző ellentmondásos helyzet: az emberek a külső, állami nyelvvizsgát tart
ják a nyelvtudás egyetlen megbízható és hiteles mércéjének, míg az ingyenes érettségi 
vizsgát egyáltalán nem. Ebből adódóan az interjúk során a válaszadók figyelmét külön 
fel kellett hívni arra, hogy az érettségi vizsgákat is említsék meg, mivel önmaguktól 
egyikük sem említette. A tanulságokat levonva, a második vizsgálatban a kérdőíven a 
kérdést átalakítottuk, így az érettségit is említették.
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Az 5. számú táblázatban látható, hogy az első csoportban 36 fő (38 %), míg a máso
dikban sokkal több, 73 fő (80 %) nem rendelkezett semmilyen nyelvi vizsgával. Az el
sőben 41 főnek (44 %) volt érettségije valamilyen nyelvből, míg a másodikban csak tíz
nek ( 11 %). Az első csoportban összesen húszán tettek egyéb nyelvvizsgát; ebből hatan 
egyetemen vagy főiskolán lektorátusi vizsgát, ötnek volt alapfokú, nyolcnak középfokú 
állami nyelvvizsgája, és egy főnek ICC vizsgája angolból és németből is.

A második csoportban lényegesen kevesebben rendelkeztek nyelvvizsgával: össze
sen 12 fő. Közülük hétnek alapfokú (hárman érettségiztek korábban ugyanabból a 
nyelvből, amiből később az alapfokú állami nyelvvizsgát tették), háromnak középfokú, 
és kettőnek felsőfokú nyelvvizsgája volt. A két csoport abban is különbözött, hogy az 
elsőben a nyelvvizsgázottak között több volt a középfokú vagy annál magasabb szintű 
sikeres vizsga, míg a másodikban nagyobb arányban választották az alapfokú vizsgát, 
feltehetően azért, mert több esélyt láttak annak sikeres letételére. A második csoport
ban főleg állami nyelvvizsgával rendelkeztek, míg az elsőben a vizsgatípusok valami
vel nagyobb változatosságot mutattak (lektorátusi vagy nemzetközi vizsga).

5. sz. táblázat. A nyelvvizsgák száma, szintje és típusa

Vizsgálat 1 
N=94

Vizsgálat 2 
N=91

Válaszadók 
száma

Vizsga nyelve Válaszadók 
száma

Vizsga nyelve

nincs nyelv
vizsgája 36 38% 73 80%

érettségi 41 44%
angol 17; német 12; 
orosz 10; olasz 2 10 11%

német 6; angol 3; 
orosz 1

lektorátusi 6 6%
angol 3; latin 2; né
met 1 1 1%

angol (közép)

állami

alapfok
5 5%

angol 5
7 8%

angol 3; német 2; 
orosz 2

középfok
8 9%

német 5; angol 2; 
francia 1 3 3%

német 2; angol 1

felsőfok - - - 2 2% német 1; horvát 1
nemzetközi 1 1% ICC német + angol 1 1% német

Legjobban és legkevésbé kedvelt órai tevékenységek 
és élmények
A résztvevőket megkértük, emlékezzenek vissza, hogy általában mit szerettek a legjob
ban, illetve a legkevésbé csinálni a nyelvórákon. A csoportos beszélgetés, valamilyen 
témának a megvitatása, a szerepjáték, szituációk eljátszása párban vagy kisebb csoport
ban, a párbeszédes feladatok aratták a legnagyobb sikert mindkét vizsgálat résztvevői 
között; az első vizsgálatban 27-en, a másodikban 23-an ezeket élvezték a legjobban: „Be
szélgetni, sztorit vettünk, mik az új szavak, mit lehetne ebből kihozni, meg ilyeneket.”

Néhányan hozzátették, hogy minden olyan tevékenységet szerettek, ami megmoz
gatta a fantáziájukat, és ami a többiekkel való versengésre késztette őket. A hangos ol
vasást, illetve az olvasást 14-en kedvelték az első, és 13-an a második vizsgálatban, míg 
mindkét vizsgálatban 12-12 válaszadónak a fordítás volt a kedvenc tevékenysége. A
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nyelvi játékok (pl. keresztrejtvények) és versenyek is előkelő helyet foglaltak el (az 
első csoportban 12; a másodikban 9). Jóval kevesebben szerettek írásbeli feladatokat 
megoldani és fogalmazni (4; 9), új szavakat, kifejezéseket tanulni és használni (2; 2), 
nyelvtani feladatokat megoldani (4; 1). Egyikük kedves élményei közé ezek tartoztak: 
„mondatelemezés, aláhúzni az alanyt, képleírás.”

Néhányan általánosabban értelmezték a kérdést, és azt válaszolták, hogy szerettek 
gondolkodni, jelentkezni, illetve jó jegyeket kapni. Mások kaján választ adtak: volt aki 
azt szerette a nyelvórákon, hogy a tanár hagyta csöndben ülni, és így nem kellett bekap
csolódnia az órai munkába, volt aki aludni, rajzolni vagy hülyéskedni szeretett, illetve 
arra várni, hogy kicsengessenek. Viszonylag sokan nem tudtak vagy nem akartak ked
velt órai tevékenységet megnevezni: az első vizsgálatban négy, a másodikban tíz olyan 
válaszadó volt, aki a nyelvórákon semmit sem szeretett.

A legnépszerűtlenebb órai tevékenységek között első helyet foglalt el a felelés és a 
dolgozatírás az első vizsgálatban, ahol összesen 32-en helyezték a számonkérés külön
böző formáit az első helyre. Egyikük válasza jól szemlélteti miért: „A táblának háttal 
kellet kiállni felelni, hogy ne tudjanak a többiek súgni, ilyen szadista módon működtek 
a dolgok.” Ezzel szemben a második vizsgálatban csak ketten említették a számonké
rést, helyette a nyelvtan került az első helyre: 31-en mondták, hogy a „nyelvtanozást” 
szerették a legkevésbé: „Nyelvtan sulykolása. Például az angolban soha nem értettem, 
hogy miért kell minden nyelvtani szerkezetet megtanulni, amikor tapasztalataim alap
ján a beszédben nem használják.” Az első vizsgálatban 19 fő említette a nyelvtant.

Jóval kevesebben neveztek meg egyéb népszerűtlen tevékenységet: fordítani (9; 4), 
szövegeket, párbeszédeket kívülről megtanulni (9; 2), kazettát hallgatni és ismételni az 
elhangzott szöveget (6; 2), írni (6; 2), megszólalni (2; 4). Egy-egy válaszadó említette, 
hogy nem szeretett házi feladatot csinálni, mások felelését végighallgatni, „ott ülni”, 
énekeket, új szavakat tanulni, szituációkat eljátszani. Néhányan nem tevékenységet ne
veztek meg: a második vizsgálatban öten mondták, hogy utálták a nyelvet, a nyelvórá
kat, négyen pedig a tanáraikat, mert szerintük nem voltak elég képzettek és nem tudták 
elmagyarázni a nyelvtant.

A résztvevőket arra is megkértük, hogy idézzenek fel egy kellemes és egy kellemet
len órai élményt az általános és a középiskolából. A kellemes általános iskolai élmé
nyek felidézésekor a megkérdezettek első helyen valamilyen játékos tevékenységet 
említettek, köztük gyakran előfordultak a nyelvi formát gyakorló feladatok: „Ki kellett 
választani egy betűt. Az osztályt két részre osztották és azzal a betűvel minél több szót 
kellett mondani. Az a csoport nyert, aki többet tudott”; „nagy kockára voltak írva név
mások, azt dobáltunk”, vagy „on, ona, ono lapokat kellett emelgetni, piros, sárga és 
kék, jó volt.”

A játékok után a legkedvesebb emlékek az énekekhez, mondókákhoz kapcsolódtak: 
„Legnagyobb élményem a Kalabok újságból kék lemezek hallgatása órán, meg a tanár
nő mesélt a Szovjetunióban tett látogatásairól.” Szintén kellemes oroszórai élményt 
idézett egy másik válaszadó: „Aranyos tanár volt, ment körbe, úgy csinált, mintha villa
moson volna, csin-csin villamos, aztán rákérdezett, sto eto? Ez nagyon megmaradt.”

Kisebb-nagyobb sikerélménnyel kapcsolatos esetre sokan emlékeztek: „megkér
dezte a tanárnő a többes számát egy szónak és én tudtam”; „az volt a legnagyobb élmény 
amikor [a tanár] elmesélt egy történetet, és humoros volt, és csak én értettem meg, és én 
nevettem az osztályban egyedül. Aztán később elmondta többször, mindenki nevetett”;
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„Kipróbáltuk az érettségi tételsort nyolcadikban. Az tetszett benne, hogy el kellett gon
dolkozni rajta, de megérte.” Egyes szavakhoz is kötődtek kedves élmények: „a jnal’cik 
ragozása, szerettem ragozni”; „én bírtam a radír nevét megjegyezni, a tanár nagyon 
örült.” Komoly kudarc elkerülése is felbukkant: „bukásra álltam oroszból, meg kellett 
tanulni egy verset, megtanultam, átengedtek”; vagy prózai egyszerűséggel: „Átmen
tem a pótvizsgán.”

Sok válaszadónak valamilyen meséhez kapcsolódott a legemlékezetesebb általános 
iskolai élménye (pl. „Tyerem tyeremok”, Snow White). Egyéb kellemes általános isko
lai emlékek között ilyeneket soroltak: külföldi vendégtanárok látogatása, a tanár sze
mélye és a vele való jó viszony, teázás szamovárból, szabadban tartott órák, karácsonyi 
és húsvéti ünneplések a nyelvórán, levélírás németül orosz levelezőpartnereknek, mese 
lefordítása, gitározás, videó-nézés, németül tartott földrajz óra, valamint a szülőknek 
készített műsor előadása.

A középiskolai pozitív élmények jellegükben alig különböztek az általános iskolá
ban tapasztaltaktól, de növekedett azok száma, akiknek a középiskolai éveikből egyál
talán nem volt kellemes emlékük a nyelvórákkal kapcsolatban. A tanárhoz és a csoport
hoz kapcsolódó pozitív kapcsolat is megváltozott: a középiskolai élmények között 
gyakrabban említették a tanárhoz fűződő viszony személyességét, bensőségességét, il
letve a csoport összetartását és hangulatát, például: „Elmentünk a tanárnőnk lakására, 
az egész osztály, és megnéztünk egy filmet német nyelven, és közben megbeszéltük, 
hogy miről van szó.” „Angolul a tegezés, megengedte a tanár, hogy tegezzük, katartikus 
élmények, választhattunk angol nevet, ötletei voltak.” „Körbeültük az asztalt és beszél
gettünk németül az életről, a jövőről. Jó volt, mert mindenki olyan felszabadultan tár
salgóit. Nem figyeltünk annyira a hibákra. Több ilyen órát kellet volna tartani.” „Orosz 
érettségi előtt a tanárnő intenzívebben foglalkozott velem.”

Szintén többen említették a tanári módszert, mint pozitív élményt: „A tanár csak 
olaszul beszélt, és nagyon kellett koncentrálni, hogy megértsük. Izgalmas volt, ezt él
veztem.” A második vizsgálat egy roma származású résztvevője szemléletesen írja le, 
hogy miért egy középiskolai tanárára emlékszik vissza a legszívesebben: „Szívesen 
emlékszem vissza... mert olyan tanár tanította, aki igen nagy empátia-készséggel ren
delkezett, s ha kellett, több időt szentelt a gyengébb tanulókra, igazságos volt, nem ki
vételezett senkivel, számára minden tanuló, származásától függetlenül egyforma volt. 
Kevés ilyen emberrel találkoztam azóta.”

Az általános iskolai kellemetlen élmények az első vizsgálatban leggyakrabban a fe
lelésekhez és a dolgozatíráshoz kötődtek, míg a második vizsgálatban inkább a tanár
hoz. A válaszadók a számonkéréssel kapcsolatban ilyen emlékeket idéztek fel: „mindig 
valami nyelvtant megtanítottak, és azt akarták hallani, mint a haláltáborban”; „volt egy 
tanár, aki nem tudott fegyelmet tartani és minden órán szódogát íratott”; „Az első 
szódoli. Kicsit később kezdtem, mint a többiek, és a második nap szódolgozat. Termé
szetesen nem tudtam azt a tíz oldalt elsajátítani és elégtelen lett.” A második vizsgálat
ban a tanárral kapcsolatos negatív élmények domináltak. Ezek részben a tanár szemé
lyiségéből, nem megfelelő viselkedéséből adódtak: „az orosz tanárnő pikkelt rám, kitil
tott az osztályból, folyton üvöltött, és már csak azért sem figyeltünk rá”; „amikor a pe
dagógus nyilvánosan égetett, ha valamit nem tudtam”; részben pedig a tanárok szá
mával függött össze: „minden évben más tanárunk volt”; „Tanárváltás, teljesen más 
módszer!”
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Sajnálatos módon többen számoltak be bántalmazásról és megfélemlítésről: „testi 
fenyítést kaptam több esetben, azért, mert bár a házi feladatot elkészítettem, de nem volt 
jó, kaptam azért is, mert az könyvemet összetépte a 10 testvérem közül az egyik, s nem 
tudtam készülni megfelelően az órára”; „a tanár hosszú botjával fegyelmezett.” „A ta
nárnak volt egy kulcscsomója, elindult a padsorban, kérdezte, tudod, nem tudod, ak
kor egyet ütött a fejedre a vasdarabbal. Addig ütött, amíg valaki eltalálta.” A legréme
sebb példa: „Nusi néni alkalmazta a fülhúzásos, pajeszfogásos pofonverést, ami elég 
rettenetes tudott lenni, de voltak technikák, például ha az ember hagyja magát, előbb 
vége volt.”

Nem csak a testi bántalmazás maradt emlékezetes. Az első vizsgálat egyik résztve
vője egy különösen kiábrándító élményről számolt be: „Még picik voltunk, német órán 
a tanár mondta, ha valakinek szülinapja van, szóljon, volt egy begyakorlott német szö
veg, azt elmondtuk. És nekem szülinapom volt, amikor nyílt nap volt, és én szóltam, de 
kizökkentette a menetből és nem szívesen mondta: ’Jó akkor most elmondjuk Tamás
nak, boldog szülinapot.’ Én meg ott égtem, a szülők nem értették, olyan kellemetlen 
volt. Ezek szerint csak úgy mondta és nem gondolta komolyan!”

A nyelvtan tanítása és gyakorlása szintén sok válaszadónak okozott kellemetlen él
ményeket, például egyikük ezt írta: [hangos olvasás közben] „minden második szónál a 
tanár leállított, hogy mi volt a végződés, aztán meg kettest adott, hogy nem volt folya
matos az olvasás.” A negatív élmények között szerepelt még: a sikerélmény hiánya (pl. 
bukás, rossz jegyek), a hajszolt tempó miatti lemaradás, lemorzsolódás és a rossz han
gulatú órák.

A kellemetlen középiskolai élmények között szintén a felelések és a dolgozatok do
mináltak, különösen érzékenyen érintette a válaszadókat az, amikor a tanár ezeket vá
ratlanul alkalmazta: „A tanárnő témazárót íratott velünk meglepetésből. Ezen múlott, 
hogy megbukok-e, vagy sem”. Ehhez szorosan kapcsolódik a siker hiánya, illetve a nem 
megfelelő szereplésre és az ettől való félelemre történő visszaemlékezés: „Az első 
egyesemre, aztán ami utána jött, a többire, de az se rázott meg túlzottan”; „Szavak 
visszakérdezése. Tudtam a jelentését, de nem tudtam megfogalmazni magyarul.”

Hasonlóan az általános iskolai negatív élményekhez, sokan nem szívesen emlékez
tek vissza a túlzásba vitt nyelvtani gyakorlatokra, mert nem találták ezeket hasznosnak, 
a való életben használhatónak: „nyelvtan orrba-szájba, de közbe szavakkal sose foglal
koztunk. Arról sose szólt a nyelvtanítás, hogy meg is éljünk, hanem, hogy hibátlanuk 
beszéljünk.” A tanárok száma, az általuk támasztott különböző követelmények itt is 
megjelentek:,,négy év alatt öt vagy hat tanárunk volt, és mindegyiket meg kellett szok
nunk”; valamint erősebb hangsúly került a csoport szerepére, mint az általános iskolai 
élményekkel kapcsolatban: „A csoport nem tudott együttműködni.” Voltak olyan vá
laszadók is, akik úgy nyilatkoztak, hogy kizárólag negatív középiskolai nyelvórával 
kapcsolatos élményt tudnak felidézni.

A nyelvórákkal kapcsolatos utolsó kérdésben arról érdeklődtünk, hogy a résztvevők 
szorongtak-e valami miatt az órákon, és ha igen, mitől. Az első vizsgálatban a legtöb
ben (37 fő) a felelést említették: „kavarog az ember fejében, ilyen idő, olyan idő, ragoz
ni kell és a végén tutira nem azt mondja az ember, amit kell, mert megzavarja az agyát.” 
„Latin órán féltünk a feleléstől, úgy is kaptunk egyest, hogy sokat tanultunk.” A máso
dik vizsgálatban a legtöbb válaszadó attól félt, hogy nem tud megfelelően teljesíteni, 
például nem emlékszik egy szóra, nem érti meg a nyelvtant, nem tud egy szót helyesen
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kiejteni, valamit megtanulni vagy a tanár kérdésére azonnal válaszolni. A felelés, a 
rossz jegyek miatt itt is sokan szorongtak, másodikként legtöbben ezt említették: „Fele
lés, brutálisan bevésett egyes.”

Mindkét csoportban többen szorongtak, hogy nehogy hibát ejtsenek, hogy a társaik 
előtt megszégyeníti őket a tanár, hogy kinevetik őket, emiatt sokan féltek a többiek előtt 
szerepelni. Másokban a tanár személyisége, viselkedése erősítette a szorongást: „Soha 
nem dicsértek minket semmiért, csak rosszat hallottunk, a tanár mindig emlegette a dol
gozatokat, hogy ilyen meg olyan nehéz lesz, és nem bízik benne, hogy sok embernek si
kerül.” Egyesek attól féltek, hogy egyedül, minden segítség nélkül kell valamilyen 
feladatot megoldaniuk: „Németórán rettegtem attól, hogy esetlegesen nekem kell 
egymagám lefordítani a leckét.” Kevesen nyilatkoztak úgy, hogy nem szorongtak a 
nyelvórákon.

Tananyagok
A tananyagokkal kapcsolatban arra voltunk kíváncsiak, hogy a résztvevők milyen tan
könyvekből, egyéb kiegészítő anyagokból tanultak és hogy ezekről mi a véleményük, 
mit tartanak hasznosnak és kevésbé annak. Sokan nem emlékeztek a használt tanköny
vekre, így vagy nem válaszoltak, vagy azt válaszolták, hogy nem tudják, nem emlékez
nek, mert már régen volt. A második csoportban, mivel a résztvevők átlagéletkora ma
gasabb volt mint az elsőben, a legtöbb válaszadó a Tankönyvkiadó által kiadott „szoká
sos állami tankönyvekből” tanult, közülük csak egy említette, hogy a tanár egyéb kiegé
szítő anyagokat is használt.

Mindkét vizsgálatban sokan tanultak külföldi kiadású könyvekből, a leggyakrabban 
felidézett sorozatok címei angolból: Streamline English, Hotline, Project English, 
Headway, Blueprint, Grapevine. Az egyetlen címmel megemlített német könyvsorozat 
a Themen volt. Néhányan a szerző nevét idézték fel, például egy orosz kiadású tankönyv 
szerzője Havronina. A magyar kiadású könyveket a résztvevők szintén a szerzők nevei 
szerint emlegették, például Budai, Czobor-Horlai, vagy „Szanyi-könyv”, illetve egy
két cím is megjelent: Kezdők olasz nyelvkönyve, Start - Tanuljunk nyelveket! Sokan 
csak a főhősre emlékeztek (Linda, Arthur, Oliver), mások pedig a borító színére: „Tu
dod, az a világoskék könyv.”

A tankönyvekben azt tartották jónak, hogy színesek, sok bennük a kép és ez meg
könnyítette a megértést, illetve érdekesebbé tette magát a könyvet, viccesek az illuszt
rációk, és volt bennük egy-két érdekes olvasmány. Néhányan a nyelvtani összefoglaló
kat kedvelték, mert ezek segítettek átlátni az addig tanultakat. Volt, aki úgy gondolta, 
hogy bár a magyar kiadású könyvek szárazabbak, unalmasabbak, mégis,jól megtaní
tották a nyelvtant”, és ezért ezekből könnyebben elsajátította a nyelvtant, mint a külföl
diekből.

Arra a kérdésre, hogy mi nem tetszett a tankönyvekben, sokan említették, hogy sok 
könyv még a képek ellenére is unalmas, száraz, „bugyuta” volt, nem voltak benne érde
kes, életszerű témák, olvasmányok, „tele volt olyan nyelvtannal és olvasmánnyal, amit 
be kellett magolni”. A tankönyvek megszokott rutin szerinti használatát is többen meg
említették: „lefordítottuk a szöveget, megcsináltuk a feladatokat, és kész. Mindig ez 
volt.” Néhány válaszadó arról panaszkodott, hogy a külföldi könyvekből azért értette 
nehezen a nyelvtant, mert azokat a célnyelven magyarázták, a magyar tankönyvekből 
meg azért, mert magas szinten, nyelvészeti terminológiával magyarázták a nyelvtant,
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ami nemhogy segítette, hanem inkább hátráltatta a megértést. Többek szerint túl sok és 
nehéz bennük a nyelvtan, mások „szájbarágósnak” tartották a könyvet, és ezért nem 
érezték a fejlődést: „túlzottan fokozatos volt és nem haladtunk vele.”

A nyelvtanárok
A vizsgálat résztvevőit arra kértük, hogy jellemezzék legjobb, illetve legrosszabb 
nyelvtanárukat. A válaszokból kitűnik, hogy a személyiségjegyeket előnyben részesí
tették a szakmai képzettséggel. A jó nyelvtanár, véleményük szerint, „következetes, 
kellően szigorú, ugyanakkor játszva tanít”; „türelmes és segítőkész”; igazságos, ösz
tönző, kedves, és szakmailag felkészült. Olyan, „aki tud kommunikálni a tanulóval és 
azt várja el, amire az ember képes”; „aki a megfelelő időben tud dicsérni és korholni”; 
aki „vidám, rugalmas, optimista, könnyed, de céltudatos, felkészülten, tudatosan kezeli 
az óra menetet és a hallgatókat, egy lépéssel mindig előbb jár.” A személyes jó tulajdon
ságokon kívül tehát a válaszadók fontosnak tartották azt is, hogy a tanár megfelelő hatá
rozottsággal és rugalmassággal tudja irányítani az órák menetét, képes egyszerűen és 
érthetően magyarázni, azt követeli, ami elvárható, lelkes és képes megszerettetni a di
ákjaival a nyelvet.

A tanárok komplex szerepe tükröződik a következő válaszban: „Legjobb a németta
nárom, bár a németet nem szerettem. Mindenki olyan akart lenni, mint ő. Meg egy angol 
tanár, aki mindent elmutogatott, meg nekünk is úgy kellett, csak meg ne szólalj magya
rul. Nem javított ki, és éreztem, hogy nem lesz egyes és előre halad az egész csoport.”

Egy másik válasz azt illusztrálja, hogy a nyelvtanulóknak néha milyen furcsa tanter
mi élményekkel kell megbirkózniuk: „Piarista pap, bejött, megkérdezte ki ismeri 
Stabat Mater-t. Hát egy fiú. Aztán ki ismeri Phil Collins-t, erre mindenki. Ő meg reve
rendástul hanyatt vágódott. így kifejezte ki meglepetését. De szimpatikus volt ennek el
lenére.”

A két vizsgálatban összesen 14-en mondták, hogy soha nem volt jó nyelvtanáruk. A 
rossz nyelvtanárok jellemzésekor is túlnyomó többségben voltak a személyiségjegyek, 
és sokkal kevesebb volt a nem megfelelő szakmai képzettségre vonatkozó utalás. A vá
laszadók közül sokan idézték fel, hogy tanáraik megalázták vagy megütötték őket, foly
ton kiabáltak és csak a hibákat keresték: „azt forszírozta, mit nem tud a diák, szerette 
megalázni a diákot: hülye, bunkó.” A rossz tanárokat a következőképp jellemezték: sze
mélyeskedő, bosszúálló, beskatulyázó, kiszámíthatatlan, gúnyolódó, túl szigorú, előí
téletes. Összesen négy válaszadó állította tanáráról, hogy alkoholista, és három másik 
kellemetlenül érezte magát a tanár közelében, mert „büdös volt a szája”, és „koszos kö
peny, cigaretta bűz” vette körül. Volt, akit azért nem kedveltek, mert folyton magyarul 
beszélt, másokat azért, mert nem beszélték jól a célnyelvet. Több idősebb tanárt jelle
meztek túl szigorúnak, unalmasnak, és nem kedvelték őket, mert nem értették meg a di
ákok problémáit. Végezetül álljon három további példa arra, hogy három résztvevő mi
lyennek látta legrosszabb nyelvtanárát: „Rapszodikus idegi állapotának függvénye volt 
az éppen aktuális óra.” „Óriási önsajnálat a munkája miatt, kisebbségi komplexus, foly
ton üvöltött.” „Nem érti, hogy én miért nem értem.”

Nyelvtanulás az iskolán kívül
Mivel a iskolán kívüli nyelvtanulás aránya magas Magyarországon (40 % körüli, 
Gazsó, 1997), arra is kerestük a választ, hogy a vizsgálatban résztvevők az általános és
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középiskolán kívül tanultak-e idegen nyelvet, és ha igen, hol és mennyi ideig. Ebben a 
tekintetben jelentős különbségeket találtunk a két vizsgált csoport között.

Az első vizsgálatban a résztvevők 70 %-a nyilatkozott úgy, hogy járt nyelvtanárhoz 
vagy nyelviskolába, néhányan közülük az iskolai nyelvoktatás egész ideje alatt. Akik 
érettségiztek valamilyen nyelvből vagy nyelvvizsgával rendelkeztek, egy fő kivételével 
huzamosabb ideig jártak különórákra. Ezeket az iskolán kívüli órákat természetesen a 
szülők szponzorálták, ők fizették az órák, tanfolyamok díjait, a tankönyveket, a tanáro
kat, a külföldi tanulmányi kirándulásokat és a vizsgákat. Amikor arról érdeklődtünk, 
hogy a szülők hogyan segítettek a nyelvtanulásban, legtöbben az anyagi támogatást em
lítették, illetve azt, hogy a szüleik ösztönözték őket azzal is, hogy elmondták nekik, mi
lyen hasznos lesz majd a nyelvtudás a későbbiekben.

Ezzel szemben a második csoportban a résztvevők 69 százaléka soha nem tanult is
kolán kívül idegen nyelvet. Ez az ellentét a két csoport között, valószínűleg a résztve
vők különböző szociális, anyagi és kulturális hátteréből adódik, hiszen 68 százalékuk 
válaszolta, hogy szüleik egyáltalán nem tudták támogatni nyelvtanulási törekvéseiket, 
mert nem beszélték az adott idegen nyelvet, és mert nem rendelkeztek a szükséges 
anyagiakkal. Azok a szülők, akik támogatták gyermeküket a tanulásban, ezt leginkább 
szóban tették, bátorították, ösztönözték őket. Néhányan említették csak, hogy szüleik 
rendszeresen ellenőrizték a házi feladatot, gyakoroltak velük, illetve az adott idegen 
nyelven beszélgettek velük. Összesen öt család tudta gyermekeit anyagilag is támogat
ni: tankönyveket, kazettákat, szótárakat, mesekönyveket és külföldi magazinokat vet
tek nekik.

A második vizsgálatban tehát a résztvevők 31 százaléka tanult iskolán kívül idegen 
nyelvet. Közülük meglepően sok, 11 fő mondta, hogy otthon, autodidakta módon ké
pezte, illetve a mai napig képzi magát, pl. gyakran néz külföldi tévécsatornákat, maga
zinokat olvas, és valamilyen tankönyv és szótár segítségével rendszeresen tanul. Ők va
lószínűleg felismerték a nyelvtudás jelentőségét, és megfelelő anyagi fedezet vagy idő 
híján megpróbálnak önállóan tanulni. Sokan közülük elismerték, hogy az ilyen tanulás 
nehézkes, mert nagy akaraterő, kitartás szükséges hozzá, és mert néha hiányzik valaki, 
akitől kérdezni lehetne. Összesen heten tanultak magántanárnál, legtöbben nyelvsza
kos egyetemistánál, hatan nyelviskolában, és öten külföldön egy pár hónapig. Sokan 
megemlítették, hogy az iskolán kívüli nyelvtanulást igen költségesnek tartják, és rész
ben ezért kényszerültek abbahagyni.

Nyelvhasználat külföldön
A vizsgálatban résztvevőket megkérdeztük, voltak-e huzamosabb ideig külföldön, és 
ha igen, milyen hasznát vették a nyelvtudásnak. A két vizsgált csoport között itt is jelen
tős különbségek mutatkoztak. Az első csoport 88 százaléka tartózkodott már külföldön 
hosszabb-rövidebb ideig. Ezek az alkalmak leginkább egy-két hetes turista utak voltak, 
illetve pár napos bevásárló utak a közeli országokba (pl. Horvátország, Ausztria, Gö
rögország, Olaszország, Németország). Ők tipikusan nemzetközi kommunikációra 
használták a tanult nyelvet, nem célnyelvi környezetben: például Olaszországban né
metül, Horvátországban, Görögországban, Németországban angolul próbáltak kom
munikálni. Leggyakrabban vásárláskor, illetve valamilyen információ kérésére hasz
nálták a nyelvet. A résztvevők hangsúlyozták, hogy ezekben a szituációkban minimális
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nyelvi kompetencia is elegendő volt, sokan pedig inkább barátokra, testbeszédre ha
gyatkoztak, hogy megértessék magukat. Három résztvevő dolgozott pár hónapig 
Olaszországban, illetve Németországban, de alapvető nyelvtudáson kívül másra nem 
volt szükségük. Hosszabb ideig csak hárman tartózkodtak külföldön: az egyik egy évet 
töltöttel a világban való utazgatással (Nagy-Britannia, Ausztrália, Szingapúr), a másik 
egy félévet tanult Franciaországban, a harmadik pedig Londonban vigyázott gyerekek
re. Mindhárman jól boldogultak, értették a nyelvet és megértették magukat.

A második csoportban ugyanakkor 66 % nem volt külföldön soha életében, így még 
csak alkalmuk sem volt arra, hogy a tanult idegen nyelvet természetes környezetben 
hallják vagy használják. Közülük hárman azonban nagy lelkesedéssel számoltak be ar
ról, hogy Magyarországon külföldi turistákkal kommunikáltak, és ez a sikerélmény 
megnövelte önbizalmukat. Azok, akik a második csoportból voltak külföldön, szintén 
turistaként, és néhány hétig tartózkodtak otthonról távol. Tizenheten jutottak el célnyel
vi környezetbe: ebből 14-en Németországban vagy Ausztriában használták német 
nyelvtudásukat vásárláskor, és hárman az angolt Nagy-Britanniában, illetve Los Ange
lesben. A többiek nemzetközi kommunikáció során használták a tanult nyelvet a szom
szédos országokban, és szerintük még az a kis tudás is nagy segítség volt számukra. Egy 
válaszadó volt csupán, aki több hónapot töltött Horvátországban ösztöndíjjal, ő azon
ban a családban anyanyelvként sajátította el a horvátot, így problémája nem volt. 
Összesen heten mondták, hogy bár voltak külföldön, a nyelvet, amit tanultak, egyálta
lán nem tudták használni.

Idegen nyelvekhez, kultúrákhoz való viszony
A résztvevők idegen nyelvekhez, más kultúrákhoz való viszonyát is megkíséreltük fel
tárni. Azt kértük tőlük, nevezzék meg a nekik legjobban tetsző idegen nyelvet, nemcsak 
azok közül, amiket tanultak, és indokolják válaszukat. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy 
melyik ország kultúrája a legvonzóbb számukra, illetve, hogy melyik nyelvet találják a 
leghasznosabbnak.

Volt, akinek több nyelv is tetszett, a legtöbben azonban csak egyet neveztek meg. A 
népszerűségi sorrend az első öt nyelv esetében a két vizsgálatban pontosan egyezett 
(6. sz. táblázat, ld. a következő lapon). Legtöbben az angolt választották mindkét cso
portban: leginkább azért tetszik nekik, mert „világnyelv”, mert „mindenhol értik”, mert 
sok területen felhasználható (pl. számítástechnika, kereskedelem, ipar), valamint azért, 
mert könnyen tanulhatónak vélték. Egyeseknek „a lazasága miatt” tetszett, másoknak 
azért, „mert köztudott, hogy az egyik legszebb idegen nyelv”. Egy válaszadó kiemelte 
az amerikai angolt, egy másik pedig negatív megjegyzést fűzött a válaszhoz: „Nem 
mondom, hogy szeretem az angolt, de jobban tetszik, mint a német.”

A népszerűségi listán a következő három helyet az olasz, a spanyol és a francia fog
lalta el: leginkább a hangzásuk, a dallamosságuk, és a hangulatuk ragadta meg a válasz
adókat. A spanyol és az olasz még azért is tetszett, mert temperamentumos, „pergős” 
nyelvnek hallották őket. Mindhárom nyelv jóval több embernek tetszett, mint ahányan 
valaha is tanulták őket. Ezzel ellentétes tendenciát figyelhettünk meg a német esetében: 
a második csoportban például 55 % tanulta és csak 13 %-nak tetszett. A németet legin
kább azért választották, mert logikusnak tartották. Egy válaszadónak semmilyen ide
gen nyelv nem tetszett.
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6. sí. táblázat. A kedvelt nyelvek rangsora

Vizsgálat 1
Válaszadók száma

N=94

Kedvelt nyelvek Vizsgálat 2 
Válaszadók száma 

N=91
38 angol 43
36 olasz 22
23 spanyol 15
22 francia 12
10 német 12

2
orosz / portugál / 
héber japán 3

1
japán / török/finn 
/arab kínai / héber 2

orosz / horvát / finn 1

A más kultúrákhoz való viszony igen pozitívnak bizonyult: alig akadt olyan, aki válasz 
nélkül hagyta ezt a kérdést. Az első csoportban a francia és az angol nyelvű kultúra volt 
a legnépszerűbb. Az angol esetében két válaszadó a rock zenével indokolta válaszát, a 
többiek azonban nem adtak magyarázatot. Szorosan mögöttük az olasz kultúra követ
kezett, legtöbben a konyhája miatt kedvelték. Ezt követte a görög és a spanyol, az utóbbi 
esetében a szép lányok és a futball miatt, majd a magyar kultúra.

A második vizsgálatban a mediterrán kultúrák győzedelmeskedtek (olasz, francia, 
spanyol, görög) történelmi múltjuk, az emberek életmódja miatt, mellettük Japán volt 
még igen népszerű, főként azért, mert annyira különbözik Európától. Anglia meglepő
en lemaradt a második csoportban, csak négyen említették, míg az első csoportban az 
első helyre került (7. sz. táblázat).

7. sz. táblázat. A legkedveltebb kultúrák

Vizsgálat 1 
Válaszadók száma

Kedvelt országok, kultúrák Vizsgálat 2 
Válaszadók száma

11 Anglia / Franciaország Olaszország 12
9 Olaszország Japán 11
7 Görögő. / Spanyolo. Franciaország 6
5 Magyarország Görögő. / Spanyolo. / 

Magyarország
5

4 Egyiptom / India Anglia / Amerika / Kína 
/ Egyiptom / Izrael

4

3 Távol- Kelet / Izrael Németo. / India /
Ausztrália

3

2 Portugália / Németor
szág

Afrika / Brazília 2

1 Brazília / Cseho. / 
Oroszo. / Belgium / 
Hollandia / Bulgária / 
Horváto. / Mexikó

Izland / írorsz. / Thai
föld / Finno. / Töröko. / 
Mexikó / Ausztria / Ne
pál / Marokkó/ 
Jamaika

1
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A leghasznosabb nyelvnek mindkét csoportban az angolt tartották, az első esetben 
88-an (94 %), a másodikban 61-en (67 %) választották. Néhány németül tanuló hozzá
tette: „Sajnos.” „Hát erre sajnos az angol a válasz, mert annyira elterjedt a világban, 
hogy úgymond minden országban kompatibilis, és ezért a legpraktikusabb angolt tanul
ni.” Legtöbben azzal indokolták válaszukat, hogy az angol világnyelv, számos területen 
felhasználható (pl. számítástechnika, kereskedelem, ipar, szakirodalom).

A második helyen a német végzett, az első csoportban 24-en, a másodikban 23-an, 
közülük az első vizsgálatban 19-en, a másodikban 13-an az angollal együtt említették. 
A németet inkább Európán belül ítélték hasznosnak: a szomszédos országokban sokan 
beszélik, Magyarországon a turizmusban, illetve a nemzetközi cégeknél hasznos. Más 
nyelvek (a francia, az anyanyelv, az orosz) egy-két szavazatot kaptak. Volt, aki azt 
mondta, hogy azok a nyelvek hasznosak, amelyeket kevesen beszélnek egy adott or
szágban, mert ha valaki ezeket beszéli, akkor jól tudja hasznosítani a nyelvtudását.

Elképzelések a jó nyelvtanulóról, saját sikerességükről 
és nyelvérzékükről
Kíváncsiak voltunk, vajon a két csoport résztvevői mit gondolnak, mi kell ahhoz, hogy 
valaki sikeres nyelvtanuló legyen, a sikert minek tulajdonítják. A legtöbben akarati tu
lajdonságokat említettek, mint például kitartás, szorgalom, akaraterő, türelem. Ennél 
kevesebben jelöltek meg velünk született képességeket, mint a nyelvérzék, vagy a jó 
hallás és a memória. Néhányan fontosnak tartották a benső motivációt („kell, hogy ér
dekelje”, „tudásszomj”, „kíváncsiság”) és az instrumentálisát („ha a nyelvtanulásra 
szüksége van célja megvalósításához”). Volt, aki szerint a siker kulcsa a rengeteg tanu
lásban és gyakorlásban, valamint az elhatározásban keresendő. Többen állították, hogy 
a sikeres nyelvtanuláshoz nem kell más, csak „fenék”.

Külső tényezőket jóval kevesebben soroltak fel, ezek közül leggyakoribb a pénz, az 
idő és a jó tanár volt. Néhányan említették csak a következő tényezők egyikét: célnyelvi 
környezetben tanulási és gyakorlási lehetőség, anyanyelvi beszélőkkel való rendszeres 
beszélgetés, megfelelő óraszám, az oktatás folytonossága, jó iskola, jó könyv, jó mód
szer, és korai kezdés. A legoptimistábban a következő válasz hangzott: „ha nincs is 
nyelvérzéke, akkor is meg tud tanulni egy nyelvet valamilyen szinten”.

A két vizsgált csoport válaszai jobbára megegyeztek, két alapvető különbség azon
ban feltűnő. A második csoportban 17-en válaszolták azt, hogy a sok otthoni tanulás és 
gyakorlás elengedhetetlen a sikerhez, míg az első vizsgálatban senki. A másik lényeges 
különbség a tanárokra vonatkozott: az első vizsgálatban 19-en tartottak szükségesnek 
egy jó nyelvtanárt, a másodikban viszont csak négyen. A korai kezdés egyik csoport vá
laszaiban sem jelent meg a lényeges elemek között.

A válaszadókat arról is megkérdeztük, mennyire érzik magukat sikeresnek. Az első 
csoportban mindenki sikertelennek vagy nem túl sikeresnek nevezte magát, a másodikban 
64-en (70 %). Tipikus válaszok voltak a következők: „Nem vagyok jó nyelvtanuló”; 
„Egyáltalán nem érzem magam sikeresnek.” Az első csoportban nyolcán reménytelen
nek érezték nyelvtanulási törekvéseiket: „Sok éve tanulok, de nem jutottam sehova.” 

Kevesen indokolták sikertelenségüket, melyek között a következők szerepeltek: „a 
szorgalom kevés, ha anyagi háttér nincs hozzá”; „ami kötelező, azt nem szívesen tanul
ja az ember”; „másra tettem fel az életem”; „hiányzik belőlem a kitartás.” A második 
csoportban 12-en átlagosan sikeresnek tartották magukat, de többen közülük hozzátet-
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ték, hogy több kitartással sikeresebbek is lehettek volna. Tízen sikeresnek érezték ma
gukat, mert úgy gondolták, jó a nyelvérzékük, könnyen tanulnak, és mert kitartóak.

A résztvevőket arra is megkértük, hogy értékeljék a saját nyelvérzéküket és indokol
ják döntésüket. Az első csoportban 27 %, a másodikban 44 % gondolta úgy, hogy nyelv
érzéke rossz, vagy nem is létezik. Véleményüket az elmúlt évek tanulási tapasztalataira 
alapozták, hiszen folyamatosan nehézségekkel küzdöttek, több erőfeszítést kellett ten
niük, hogy ugyanazokat az eredményeket érjék el, mint társaik: „Nem jó, ennyi év alatt 
már felsőfokú nyelvvizsgámnak kellene lennie.” Átlagos nyelvérzékkel rendelkezőnek 
gondolta magát az első csoport 21 %-a és a második csoport 20 %-a, mert „ha akartam, 
jól ment a tanulás”; vagy: „van amit hamar megértek, de van amit lassabban.” Az első 
csoportban 27 %, a másodikban 31 % érezte úgy, hogy a nyelvérzéke jó, illetve jobb, 
mint az átlag: „Sok dologra tanulás nélkül is rájövök, ráérzek”; „viszonylag jól tudtam 
memorizálni a szavakat”; „Jó: kiejtés, azonosulási képesség, memória”; „Szerintem 
elég jó a nyelvérzékem, nem okoz különösebb problémát a nyelvtanulás, és a helyes ki
ejtést is könnyen elsajátítom”.

Értelmezésükben a nyelvérzék összekapcsolódik a jó memóriával („rossz a memó
riám, úgy érzem, hogy nem arra találtak ki engem, hogy ilyen multinyelveket beszél
jek”), a gyors és könnyed tanulással. Annak van jó nyelvérzéke, aki szeret fordítani, 
gyorsan megjegyzi az új szavakat, és könnyen megbirkózik a nyelvtannal. Többen rá
mutattak, hogy a nyelvérzékük a különböző nyelvek esetén változó, egy másik résztve
vő kétségbe vonta a fogalom létét: „Olyan nincs, hogy nyelvérzék, ha érdekel a nyelv, 
meg fogod tanulni.”

A résztvevők gyerekeinek nyelvtanulására vonatkozó 
tervek
Az utolsó kérdés arra keresett választ, hogy a résztvevők saját gyermeküket milyen kor
ban, milyen nyelvre taníttatnák. Az első vizsgálat résztvevői közül csak néhánynak volt 
iskoláskorú gyereke, a második vizsgálatban azonban többnek, így ők nem a terveikről, 
hanem a valóságról adtak számot.

A második csoportban 12 résztvevőnek volt már gyereke a vizsgálat idején, és 
mindannyian büszkén számoltak be arról, hogy gyerekeik milyen korán kezdtek idegen 
nyelvet tanulni, mennyire élvezik, milyen jól megy nekik: „lányom első osztályos, és 
német nyelvtagozatos osztályba jár. Nagyon tetszik neki a teljesen játékos formában 
való tanulás”; vagy: „gyermekeim nem tanultak nyelveket, de hatéves fiú unokám már 
iskola-előkészítőn németet tanult, és most ő a legjobb az első osztályban.” Ezek a gye
rekek németül és angolul tanultak, volt aki mindkettőt.

Az első vizsgálatban 90-en (96 %), a másodikban pedig mindenki, akinek még nem 
volt gyereke a vizsgálat idején, úgy gondolta, hogy a gyerek minél korábban kezdi a 
nyelvtanulást, annál jobb. Az első vizsgálatban a résztvevők körülbelül fele az óvodá
ban, a másik fele 6-8 éves kor között kezdené gyermeke idegen nyelvi taníttatását. A 
második csoportban voltak, akik túlzásba estek és úgy gondolták, nem lehet elég korán 
kezdeni: „Ha tudnék, és remélem fogok, professzionálisan németül, angolul és olaszul, 
mind a három nyelvre már kicsi korában”; vagy: „Szívem szerint anyanyelvi szinten 
csecsemőkorban.” Tizenhatan óvodáskorban, kilencen a lehető legkorábban kezdenék 
gyermekük taníttatását, de nem határozták meg, hogy pontosan hány éves kort értenek 
ez alatt. Az általános iskola elejét, a 6-8 éves kort nyolc fő, a 7-10 éves kort 11 fő tartót-
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ta ideálisnak az nyelvtanulás kezdetére. Négyen ennél később, 10-12 éves korban kez
denék. Összesen öten mondták, hogy bár a korai kezdést fontosnak tartják, előbb min
denképp az anyanyelvet kell fejleszteni, és utána kezdődhet az idegen nyelv tanulása.

A két vizsgálatban összesen négyen kifejezetten ellenezték a korai kezdést, vagy a 
nyelvtanulást magát: „Nem tanítanám semmilyen idegen nyelvre.” Kétségeiket így fo
galmazták meg a korai kezdés ellenzői: „Elbizonytalanodtam a saját példámon. Inten
zív tanulással 12-13 évesen el lehet érni pillanatok alatt azt, amit 6 éves kortól. Nem hi
szem, hogy érdemes, de angolra járatnám.” „Debil megoldás, hogy valaki ovitól nyelvet 
tanuljon, amit 14 éves koráig nemzetiségi óvodában, iskolában döngölnek bele, azt 14 
évesen egy év alatt elsajátítja.” „Nincs sok értelme, hogy németül elmond egy verset, és 
ki van kiáltva csodagyereknek. Akármennyire utálom az angolt, azzal kezdetném vele.”

A nyelveket illetően igen határozottak voltak a válaszadók, az első vizsgálatban 
92-en (98 %), a másodikban 39-en (43 %) az angolt, míg az elsőben csak heten, a máso
dikban pedig 27-en (30 %) a németet taníttatnák első idegen nyelvként gyermeküknek. 
A második vizsgálatban további hatan az olaszt, egy-egy résztvevő pedig a franciát és a 
horvátot választaná gyermekének. Nagyon kevesen válaszoltak úgy, hogy a nyelv kivá
lasztását a gyerekre bíznák, és azt tanulhatná ami érdekli. Ezt leginkább a második ide
gen nyelvvel kapcsolatban engednék meg, ami a legtöbb esetben a német, a francia, 
vagy az olasz lenne.

Összefoglalva: a válaszadók jelentős többsége úgy nyilatkozott, hogy hosszú távon 
a korai kezdés a siker nyitja, annak ellenére, hogy személyes tapasztalataik nem igazol
ták, sőt inkább cáfolták ezt a meggyőződést.

Következtetések
Visszatérve a tanulmány elején megfogalmazott kutatási kérdésekre, a célnyelv státu
szával kapcsolatban világosan látható, hogy bár az attitűdöket és motivációt egyértel
műen befolyásolja az, hogy milyen nyelvet tanulnak a diákok, az osztálytermi folyama
tok legalább ennyire meghatározóak. Az orosz nyelv tanulásával kapcsolatban, annak 
ellenére, hogy a hozzáállás kedvezőtlenül alakult, mégis sok résztvevő számolt be érde
kes, emlékezetes és hasznos osztálytermi élményről. Megfordítva is igaz: az oly rég vá
gyott angol és német tanulása még nem garantálja, hogy a nyelvtanuláshoz való hozzá
állás, az órai motiváció kedvezően alakuljon. Mindezzel együtt úgy tűnik, hogy a kéz
zelfogható eredmények angolból és németből születtek, illetve a sikertelenséget ezek
kel kapcsolatban érzékelték legreálisabban a válaszadóink.

Mindkét vizsgálatban a vártnál több nyelvet tanultak a magukat sikertelennek tartó 
felnőttek. Ebből több dologra is következtethetünk. Egyrészt motiváltak általában a 
nyelvtanulásra, a közoktatásban kötelező egy, illetve két nyelvnél átlagosan többet ta
nultak. Ebben szerepet játszott az orosz nyelv, melynek tanulását minden résztvevő ab
bahagyta, amint tehette. Másrészt kétségek merülnek fel az erőforrások kihasználásá
nak hatékonyságával kapcsolatban. Talán célszerűbb lenne egy nyelvet tanulni, de azt 
használható szintre fejleszteni.

Ez a nyelvtanulási tendencia optimizmusra ad okot: a válaszadók lényeges hányada 
nem adta fel a nyelvtanulást. Ez az attitűd egybecseng azzal, amit a kilencvenes évek 
közepén - szintén önbevalláson alapuló felmérés megállapított: a megkérdezettek je
lentős hányada kedvezően állt hozzá a nyelvtanuláshoz (Terestyéni, 1996). Mindezek
ből viszont következik, hogy valami félrecsúszik a nyelvtanulás folyamatában.
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A résztvevők jóval több nyelvi területen tartották magukat gyengének, mint jónak, 
és ebből a szempontból lényeges a nyelvi folyékonyság és a nyelvhelyesség szembeállí
tása. A válaszokból kiemelkedik egy vonulat, mely a hibátlan nyelvi produkciót nehe
zebbnek és egyben kevésbé lényesnek tartja a folyékonyságnál. Több válaszadó megfo
galmazta ezzel kapcsolatos kudarca okát: bár tud beszélni, sok hibát vét.

A sikeres nyelvtanulás zálogaként legtöbben akarati tulajdonságokat említettek. Ez 
valószínűleg a idegen nyelvi kontextussal szorosan összefüggő osztálytermi keretek 
közé szorult tanulással van kapcsolatban. A résztvevők ezek szerint nem osztják azt az 
általános kutatói nézetet, hogy a nyelvtanulás sikerét leginkább befolyásoló tényező a 
nyelvérzék és a motiváció. Érdekes, hogy a motivációt inkább mint a kitartó, szorgal
mas tanulást értelmezik, a nyelvérzéket pedig inkább a jó memóriával azonosítják. Va
lószínűleg egyrészt egyéb iskolai tanulási tapasztalataik, másrészt pedig azok az impli
cit módon sugallt nyelvelsajátítási elméletek állnak a háttérben, melyekkel az iskolában 
eltöltött évek során azonosultak. További kutatás szükséges annak feltárására, hogy a 
tanárok javaslatai és a manapság oly divatos tanulói tréning milyen változásokat idéz
het elő ezen a területen.

A tanulságok szerint az osztálytermi folyamatok alapvetően befolyásolják a nyelv
tanulók hozzáállást, motivációját és nyelvi teljesítményét. Két kérdéskörben találtunk 
lényeges dolgokat. Elgondolkodtató, hogy a számonkérést, mérést és értékelést hogyan 
élték meg a megkérdezettek. A válaszokból egyértelműen következik, hogy ezen a terü
leten a tanárok módszertani kultúráján feltétlenül változtatni kell. A másik terület a 
nyelvtan, a tudatos szabálytanulás hasznosíthatósága és a drillezés. Úgy tűnik, az alkal
mazott nyelvészeti kutatások idevágó tapasztalatai még nem értek el az osztálytermi 
szintre.

Amint az más osztálytermi vizsgálatból is tudható (pl. Nikolov, 1999c), a színes, 
nemzetközi tananyagok, kommunikatív szlogenek ellenére a hazai nyelvoktatásra a ha
gyományos, nyelvi struktúrákra épülő rejtett tanterv jellemzői bontakoznak ki. A meg
kérdezettek többsége nyelvtan-centrikus, értelmetlen magoláson, unalmas ismétlésen 
alapuló nyelvtanulási tapasztalatokat idézett fel. A kellemes osztálytermi élmények kö
zül visszaköszönnek a nyelvi jelentésre koncentráló, kommunikatív feladatok, a játé
kos, kognitív kihívást jelentő tevékenységek, valamint a szintén játékosan megszerve
zett nyelvi formát gyakoroltató feladatok. A legkellemetlenebb élmények többsége 
ugyanakkor a számonkéréshez és a nyelvtani gyakorláshoz kapcsolódik. A válaszokból 
a motiváció fokozatos csökkenésének tendenciája rajzolódik ki: a kudarc újabb kudarc
hoz vezet, elkedvetlenít. Úgy tűnik, a nyomtatott tananyagoknak jóval kisebb szerep 
jut, mint azt a tanárképzésben feltételezni szokás.

A nyelvtanár szerepe meghatározónak tűnik a válaszokból. Az oly sokszor kritizált 
orosztanárok közül több emlékezetes, humánus tanárportré körvonalazódik, számos 
kellemes élmény kötődik személyükhöz. Érdekes, hogy a megkérdezettek a kiváló 
nyelvtanárt elsősorban személyiségvonásaival jellemezték, és csak másodsorban nyel
vi, szakmai készültségével. A mai kontraszelektált tanártársadalom és a tanárképzés 
számára ebből is levonhatóak tanulságok. További vizsgálatokra van szükség annak 
megállapítására, hogyan járulnak hozzá az általános és középiskolai nyelvtanárok a di
ákok sikeréhez, illetve sikertelenségéhez.

Az iskolai nyelvoktatás problémáit jelzi még az iskolán kívüli nyelvtanulás magas 
aránya. Ez annál is lényegesebb, mivel gyakran elhangzik, hogy csak a különösen igé-
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nyes szülők költenek ilyen célra. Ebből a vizsgálatból az derül ki, hogy a hátrányos 
helyzetű, lassan haladóknál még a hazai átlag 40 százalék körülinél is magasabb lehet 
az átlag.

A nyelvvizsgákhoz két gondolatkör is kapcsolódik. Kiválóan jellemzi a jelenlegi 
nyelvi érettségi presztízsének hiányát, hogy az interjúk során egyetlen válaszadó sem 
említette az idegen nyelvi érettségijét nyelvtudása mércéjeként. Ugyanakkor magas 
arányban rendelkeztek a magukat sikertelennek tartó résztvevők ilyen bizonyítvánnyal, 
mely ezek szerint semmit sem bizonyít. Ráadásul az érettségizettek és nyelvvizsgával 
rendelkezők, egy kivétellel, mind jártak iskolán kívül is magánórára. Tehát még erre 
sem készítette fel őket a közoktatás.

A nyelvtudás szükségletelemzése a szakirodalomban megfogalmazott trendeket 
tárta fel: az idegen nyelveket, elsősorban az angolt és a németet, a magyarok jellemzően 
nemzetközi kommunikációs helyzetekben használják - vásárláskor, utazáskor - és jó
val ritkábban munkavállalóként, de nem a célnyelvet anyanyelvként beszélőkkel. Ez 
jellemzőbb a németre, mint az angolra. A tendencia egybeesik az európai uniós felmé
rés (Eurobarometer 54, 2001) adataival is, de a magyarok helyzete azért mégis más: 
míg egy brit vagy francia turista vagy munkavállaló jó eséllyel találkozhat külföldön 
olyanokkal, akik az ő nyelvén képesek kommunikálni, ez a magyarok esetében való
színűtlen.

A válaszokból arra is következtethetünk, hogy a résztvevők jelentős hányadát aka
dályozná a mobilitásban a nyelvtudásuk szintje. Mindezek miatt a hazai nyelvpolitikai 
célok megfogalmazásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy valószínűleg sok ma
gyar felnőttre jellemzőek az itt kapott válaszok. További, reprezentatív mintán végzett 
kutatásra van szükség ahhoz, hogy reális célokat lehessen meghatározni a hazai közok
tatás számára (Nikolov, 2001b).

A nyelvtanulási folyamat kezdetével kapcsolatban indokolatlanul elfogultan nyilat
koztak a vizsgálat résztvevői. Bár ők maguk szinte kivétel nélkül korai programokban 
tanultak nyelveket és nem sikerült jó szintet elérniük, saját gyerekeik számára, kevés ki
vétellel, a lehető legkorábbi kezdést tartanák megfelelőnek. Ez a trend sem hazai külön
legesség, világszerte jellemző (Nikolov és Curtain, 2000; Nikolov, 2000). Feltétlenül 
összehasonlító kutatásokra van szükség, hogy a korai nyelvoktatás sikerét befolyásoló 
tényezőket alaposan megvizsgáljuk. Várható, hogy ezen a területen is a tanárképzésre 
helyeződik a hangsúly (Nikolov, 2000).

Oktatásszervezési kérdés a nyelvtanulás folytonosságának biztosítása. Két külön 
aspektusról van szó: egyrészt, az általános iskolában megkezdett és éveken át tanult 
nyelv folytatásáról a középiskolában, másrészt, nem kevésbé hangsúlyosan, a megkez
dett nyelvtanulás megfelelő kihívást jelentő szinten, és lehetőleg hasonló nyelvtanítási 
módszertani alapelvek alapján történő folytatásról. A vizsgálat résztvevői között igen 
magas volt azok aránya, akik a már tanult nyelvet vagy nem folytatták, vagy álkezdő
ként elveszítették motivációjukat a középiskolában.

Az élő idegen nyelvekhez és más kultúrákhoz való hozzáállással kapcsolatos kérdé
sekre adott válaszokból néhány érdekes jelenséget tapasztaltunk. A várakozásnak meg
felel az angol nyelv népszerűségének erősödése, és az sem okoz meglepetést, hogy a 
célnyelvi kultúra kevésbé vonzó, és ezzel összhangban az integrativ motiváció elhanya
golható a hazai idegen nyelvi környezetben (Nikolov, 1999b). Meglepő azonban az a 
negatív felhang, mely számos németül tanuló felnőtt válaszából kicseng. Vesztesnek
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érzik magukat, mert németül tanultak, hozzáállásuk az angolhoz határozottan ellensé
ges, de elismerik, hogy világnyelv és hasznos.

A némettel kapcsolatban további érdekesség, hogy nem kapcsolódik hozzá benső 
motívum, nem találják magát a nyelvet önmagában vonzónak. Ez valószínűleg a német 
nyelvtudás presztízsével függ össze: Terestyényi (1996) vizsgálatából kiderül, hogy az 
idősebb és alacsonyabb iskolai végzettségűek között magasabb a németül tudók ará
nya, míg a fiatalabb és magasabb iskolázottságúak körében a angolul tudóké.

A válaszadók a legvonzóbb nyelveket hangzásuk alapján választják ki, és jobbára 
olyanokat, melyeket sosem tanultak. Mindez összhangban van a szimpatikusnak tartott 
kultúrák kiválasztásával: ezek között elenyésző számban jelölték meg a leggyakrabban 
tanult nyelveket, és igen magas arányban a franciát, olaszt és spanyolt. Hosszabb távon 
ezekkel a tényekkel feltétlenül kezdeni kellene valamit, hogy ezeket a nyelveket is vá
laszthassák az iskolában a diákok. Ezen a területen további kutatásra van szükség, és el
képzelhető, hogy például idehaza a francia nyelv tanulására jóval többen motiváltak, 
mint ahányan eddig esélyt kaptak a tanulására.

A kutatás korlátái
Kutatásmódszertani szempontból a vizsgálat több okból kifogásolható. Középponti té
mája negatív: sikertelen nyelvtanulókkal foglalkozik, a kiválóak és a jók helyett. 
Ugyanakkor azt reméljük, az eredmények bepillantást engednek olyan területekre, ahol 
egyrészt a sikeresekről is megtudunk dolgokat, másrészt a gyengén teljesítők szem
pontjából alkalmunk nyílik átgondolni saját nyelvtanítási gyakorlatunkat. Tanárként 
mindannyian hajlamosak vagyunk a gyorsabban haladókkal, a motiváltabbakkal szíve
sebben foglalkozni, mivel az a tükör, amelyet ők tartanak nekünk, lényegesen kedve
zőbb képet enged magunkról kialakítanunk, mint a lassúbb, lemaradozó, kevésbé moti
vált, ellenálló, esetleg kevésbé tehetséges nyelvtanulók.

Kritikus vonása a kutatásnak, hogy a konkrét személyes példák ellenérzést válthat
nak ki. A megkérdezettek név és tét nélkül tárták fel tapasztalataikat. Ha csak töredéke 
igaz mindannak, amit nyelvtanárként magunkra nézve sértőnek, igaztalannak tarthat
nánk, már volt haszna a munkánknak. Sikerült olyan kérdésekre ráirányítani a figyel
met, ahol feltétlenül jobbításra van szükség.

Szubjektív szempontok alapján választottuk ki a résztvevőket, ezért sem alkothattak 
homogén csoportokat. Kiderült, hogy a sikertelenség fogalma is igen széles skálán mo
zog: volt, aki nyelvvizsgája ellenére alulértékelte nyelvi készségeit, mások pedig, fő
ként a második csoportban, viszonylag nagy önbizalommal nyilatkoztak önmagukról. 
A közel kétszáz megkérdezettről nem állíthatjuk, hogy a sikertelen magyar nyelvtanu
lókat statisztikailag reprezentálják, de nagy valószínűséggel állítható, hogy a feltáruló 
trendek alkalmasak arra, hogy további kvantitatív vizsgálattal ellenőrizzük, mennyiben 
általánosíthatóak ezek a megállapítások.

Nem alkalmaztunk a kutatásban objektív mérőeszközöket a nyelvtudás szintjének 
meghatározására, kizárólag a résztvevők önértékelésére alapoztunk. További kutatás 
során több forrásból szükséges adatokat nyerni: a nyelvi teljesítmények mellett fontos 
volna ismerni a nyelvtanárok véleményét és konkrét empíriára is szükség volna az osz
tálytermi folyamatokról.

Végül korlátozza a tapasztalatok általánosíthatóságát, hogy egyszeri, keresztmet
szeti adatgyűjtésre nyílott csak alkalom, a folyamatokra kizárólag a visszatekintések-
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bői következtethetünk. Nem tudhatjuk, hogyan értékelték volna önmagukat a résztve
vők a nyelvtanulási folyamat különböző szakaszaiban, hogyan és miért változott önér
tékelésük az évek során.

összegzés
Vizsgálatunk célja az volt, hogy betekintést nyerjünk olyan felnőttek nyelvtanulási ta
pasztalataiba, akik nem tartoznak a hazai idegennyelv-tanítás sikertörténetei közé. A 
kutatásból néhány lényeges trend bontakozott ki, de feltétlenül további vizsgálatokra 
van szükség ahhoz, hogy megtudjuk, mennyire jellemzőek az itt talált adatok, osztály
termi élmények, és mindezek mennyiben járultak hozzá a résztvevők viszonylagos ku
darcához.

Szándékaink között lényeges helyet foglal el, hogy az itt közreadott elemzéssel a té
mára fogékony szakmabeli olvasót vitára és az itt felvetett kérdések továbbgondolásá
ra, esetleg újabb vizsgálatokkal a következtetések megcáfolására vagy alátámasztására 
motiváljuk. Elismerjük, a sikeresség és sikertelenség nehezen definiálható fogalmak, 
ugyanannak a skálának két véglete. Félő, hogy a hazai nyelvtanulók között mégis a ne
gatív véglet felé eső szakaszon többen helyezkednek el. Ezért reméljük, olyan kérdé
sekre irányítottuk a figyelmet, amelyek megválaszolásával többen kerülnek át a sikeres 
tartományba.
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Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak a hallgatóknak a munkáját, akik a tanulmányhoz az inter
júkat készítették a PTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Child SLA in the 
classroom című kurzusán 1999 őszén. Hálásak vagyunk minden résztvevőnek, hogy 
megosztották velünk tapasztalataikat. Továbbá köszönet illeti Horváth Józsefet a cikk 
szövegének jobbításához adott hasznos javaslataiért.
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PASSWORD
Angol-magyar tanulói szótár 

magyar-angol mutatóval 
B/5 1144 oldal, Irányár: 4900 Ft

A PASSWORD szótár
mintegy 28 ezer címszót és idiomatikus kifejezést tartalmaz. A szavak hasz
nálatát több mint 40 ezer élő nyelvi, folyamatos angol szövegből vett példa
mondat mutatja be. Mintegy 45 ezer magyar ekvivalens segíti a tanulót a 
szavak megértésében.

VILÁGOS SZERKEZETŰ:

a szócikkek felépítése, tagolása jól áttekinthető. Az angol-magyar szótári 
részt egy magyar-angol mutató követi. A Függelékben egy rövid nyelvtani 
összefoglaló, az ország- és népnevek, a gyakori keresztnevek, a mértékegy
ségek és a különböző iskolarendszerek összehasonlító táblázata, valamint 
16 tematikus kép kapott helyet.

TANULÓBARÁT:

jól egyesíti magában az egynyelvű és a kétnyelvű szótárok előnyeit. A sza
vak nyelvi- nyelvtani meghatározása, értelmezése, kiejtése és használata 
angol szövegkörnyezetben történik, ugyanakkor a tömör magyar fordítá
sok átsegítik azokon a megértésbeli nehézségeken, amelyek különösen a 
nyelvtanulás kezdeti időszakában jelentkeznek. A legfontosabb nyelvi
nyelvtani buktatókra keretes példamondatok hívják fel a figyelmet.

MODERN:

bőségesen merít a legújabb szavak, kifejezések és jelentések tárházából, 
egyebek közt az „informatikai forradalom" nyelvi hozadékából, hogy a ta
nulók ne csak pontos és megbízható adatokat, hanem naprakész, friss szó
anyagot is kapjanak.


