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MAJOR FERENCNÉ

adalékok a hazai szaknyelvoktatás 
történetéhez

„Ne veszítsünk el semmit a múltból.
Csakis a múlttal alkotjuk a jövendőt.”

Anatole France aforizmája* frappánsan kifejezi, mi vezetett e dolgozat megírásához. 
Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a múlt értékei, útkeresései és buktatói feltárulja-
nak a bennünket felváltó nemzedékek előtt. A megjelenített múlt hozzásegítheti őket 
ahhoz, hogy követni tudják a jót, az időtállót, és elkerüljék a hibákat, amelyeket elkö-
vettünk.

Hivatkozások a múltra
Az előző évtizedtől kezdve a hazai szaknyelvoktatás múltjával kapcsolatban több ta-
nulmány látott napvilágot.

Klaudy Kinga Előszavában visszatekintett az 1991-ben kezdődött alkalmazott 
nyelvi konferenciák sorozatára, hozzáférhető forrást nyújtva a témával kapcsolatos 
kutatásoknak (Klaudy 1993).

Kurtán Zsuzsa Szakmai nyelvhasználat című, hézagpótló nagy ívű (11 fejezetből 
álló) könyvében a 3. fejezet 3. alpontjában Magyarországi szaknyelvoktatási irányza-
tok és eredmények címmel öt oldalt szentel a kérdéskörnek (Kurtán 2003: 67–72). 
Érthető, hogy a terjedelem szabta korlátok miatt ez a fejezet több vonatkozásban hé-
zagos, hiányos. Néhány, elsősorban a műszaki főiskolák szaknyelvi jegyzeteit érintő 
észrevétele azonban igen találó. Például: „A hazai gyakorlatban a szaknyelvoktatást 
gyakran tekintették egyenlőnek a fordítástanítással” (uo.: 71). Kár azonban, hogy 
megállapításai általánosságokban mozognak, nincsenek alátámasztva hivatkozások-
kal, konkrétumokkal. Gondolatébresztő és további kutatásokra ösztönző Idegen nyel-
vi tantervek című munkájában eufémisztikusnak mondható az a megjegyzés, hogy 
„Összességében a tankönyvelemzésre, értékelésre vonatkozó irodalom nem bőséges” 
(Kurtán 2001: 142).

Bakonyi István „Mozaikok a hazai szaknyelvoktatás krónikájából” című tanulmá-
nya szintén a múlttal foglalkozik (Bakonyi 2005). Egyetlen kérdést, egyetlen szegmen-
tumot ragad ki a szaknyelvoktatás-szaknyelvkutatás történetéből: az elmúlt évtizedek 
fontosabb tudományos tanácskozásaira, konferenciáira fókuszál. Megemlékezik 
Gárdus Jánosról, a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvi Lektorátusá-
nak néhai vezetőjéről, aki kezdeményezője és fáradhatatlan szervezője volt az úttörő 

* Gábor György: Gondolatok könyve. Az aforizma francia mesterei. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 
1960. p. 530.
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jelentőségű miskolci szaknyelvoktatási konferenciáknak. Megtisztelő, hogy Bakonyi 
István kitér főiskolánkra, a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolára, „mely-
ben évtizedeken keresztül rendszeresen tartottak tudományos ülésszakokat” (uo.: 
130). Megjegyzem, hogy a tudományos ülésszakok nyelvoktatási alszekcióiban több 
neves hazai és külföldi előadó között Bakonyi István (ma egyetemi tanár) is szerepet 
vállalt a videó és a film szaknyelvi alkalmazásáról szóló, a témát szemléltető értékes 
előadásaival (Bakonyi 1979, 1983, 1988).

Mátyás Judit, a Pécsi Tudományegyetem oktatója német nyelvű szakszövegek szó-
tár nélküli, értő, szintetikus olvasását kutatva, vizsgálatai során arra a megállapításra 
jutott, hogy a szintetikus olvasási módszer és a svájci St. Galleni Tudományegyete-
men kifejlesztett tanulási stratégiák együttes alkalmazásával nemcsak a tanulás, ha-
nem az olvasás is eredményesebbé válik (Mátyás 2004). A szintetikus olvasásról, az 
ezzel kapcsolatos potenciális szókészlet fejlesztésére irányuló kutatásairól és eredmé-
nyeiről szóló doktori értekezésében, valamint egyéb publikációiban gyakran hivatko-
zik Az idegen nyelvi szakszöveg megértésének módszertani kérdései című munkára 
(Mátyás 2003, 2005; Majorné 1980). Jelenlegi kutatásai a potenciális szókészlet ré-
szét képező internacionalizmusokra, anglicizmusokra irányulnak (Mátyás 2005). 
Egyik 2008. évi előadásában a szintetikus módszer múltjával és jelenével foglalkozva 
kitér arra, hogy a Kandó Főiskolán összeállított jegyzetek és házi kiadványok szinte-
tikus olvasásra szánt szövegeket és a szótár nélküli olvasás fejlesztését szolgáló gya-
korlatokat tartalmaznak (Mátyás 2008: 18).

Igy találkozik a jelen a múlttal és jövővel, hisz – ismét Anatole France bölcs gon-
dolatát idézve – „A jövő csupa múltból áll.”**

a szaknyelvoktatás publikációs fórumai

Országos fórumok Más periodikák Konferenciák anyagai
1989 előtt:
• Idegen nyelvek tanítása
• Modern Nyelvoktatás (TIT)
• Felsőoktatási Szemle

• FPK kiadványok
• Folia Practico-Linguistica
• Porta Lingua

• BME
• Miskolci Egyetem
• MANYE
• Alkalmazott Nyelvészeti
  Konferenciák Füetei

1989 után:
• NYELVInfó
• Modern Nelvoktatás

Országos fórumok
Idegen nyelvek tanítása
A Művelődésügyi Minisztérium kiadványa az Országos Pedagógiai Intézet szerkesz-
tésében 1958-tól 1989-ig jelent meg. Főként a közoktatás nyelvtanítási kérdéseivel 
foglalkozott, de hasábjain helyt adott a szaknyelvoktatásnak is.

** Kristó Nagy István: Bölcsességek könyve. Aforizmák, szállóigék. Budapest: Gondolat, Winner, 1997. 
p. 242.
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modern Nyelvoktatás (TIT)
A folyóiratot a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a felnőttoktatás tájékoztatója-
ként adta ki. Megalakulásától, 1963-tól kezdve nagy elméleti megalapozottságú, a 
felsőoktatás gyakorlata számára is hasznosítható tanulmányokat közölt egészen 1989-
ben történt megszűnéséig. Főszerkesztői: 1963–1967 Krammer Jenő; 1968–1976 
Telegdi Zsigmond; 1977–1989 Szépe György.

Mindkét kiadvány megszüntetése évekig tartó űrt hagyott maga után.

Felsõoktatási Szemle
A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata nevéből is láthatóan nem nyelvoktatási fo-
lyóirat volt. A felsőoktatás legszerteágazóbb átfogó és konkrét kérdéseivel foglalko-
zott. Mégis, fennállásának 37 éve alatt (1952-től 1989-ig) rendszeresen helyt adott a 
lektorátusi nyelvoktatás kérdéseinek. Széles skálán mozog az a nagyszámú cikk, ta-
nulmány, amelyeket az idegen nyelvek oktatása, ezen belül a szaknyelvoktatás kér-
déskörében megjelentetett. A cikkek az egyetemi hallgatók életkori sajátosságainak 
elemzése és az idegennyelv-oktatás általános problémái mellett a tananyag kiválasz-
tásával, elrendezésével, a szakszöveg-olvasással, szakszöveg-feldolgozással, a szó-
kincs és a nyelvtan tanításával, a szemléltetéssel, a szakfordítói mellékképzéssel és 
számos egyéb témával foglalkoztak. Recenziók is olvashatóak szaknyelvi jegyzetek-
ről, nyelvoktatási tanulmány-kötetekről.

A folyóiratban 1952 és 1986 között megjelent, a szaknyelvoktatás kutatása szem-
pontjából leghasznosíthatóbbnak ítélt 92 cikkből bibliográfia készült (Majorné 1989), 
melyet a Folia Practico-Linguistica tett közzé. A bibliográfia lezárása után még há-
rom évig működött a Szemle, ez idő alatt 8 cikket közölt az idegennyelv-oktatás téma-
köréből.

A lap szerkesztője a 60-as években Berczik Árpád professzor volt. A 70-es, 80-as 
években Kahulits László vette át a főszerkesztői posztot, de Berczik Árpád egészen 
1988-ban bekövetkezett elhunytáig szerkesztőként mellette működött.

A Felsőoktatási Szemle jogutódja, a Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium 
által 1991-ben alapított és 2005-ben megszüntetett Magyar Felsőoktatás című folyó-
irat csekély teret adott a nyelvoktatás kérdéseinek. A kiadvány interneten követhető 
számai közül az 1997-től 2004-ig megjelent írásokat tekintettem át. Ezek közül mind-
össze három nyelvtanítást érintő cikket találtam. (1998/1., 2001/10., 2002/7.).

modern Nyelvoktatás
Szépe György írta az 1995-ben megindult, az előzőnél összehasonlíthatatlanul gazda-
gabb tartalmú és igényesebb nyomdai kivitelezésű új lap első számának szerkesztői 
bevezetőjében: „Talán Magyarország az egyetlen közepes méretű európai ország, ahol 
nincs rendszeresen megjelenő folyóirata az idegen nyelvek tanításának és a vele szo-
rosan összefüggő alkalmazott nyelvészetnek. A fordulat előtt két periodika is szolgál-
ta ezt a szakterületet … 1989-ben mindkettő megszűnt. Jelennek meg ugyan különbö-
ző részleges célkitűzésű periodikák … de a szakmának jelenleg nincs átfogó folyóira-
ta” (Szépe 1995: 5).
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NyElVinfó
A Modern Nyelvoktatás-t két évvel megelőzte a nyelvtanárok lapja, melyet a Nyelvta-
nárok Egyesülete alapított 1993-ban. A negyedévente megjelenő kiadvány szerkesz-
tője Bartha Magdolna, kiadója a Kodolányi János Főiskola.

Más periodikák
Korszerû Nyelvoktatás (FPK kiadványok)
A Felsőoktatási Kutatóközpont kiadványaként három alkalommal jelent meg. A há-
rom kötet a nem nyelvszakos egyetemi és főiskolai hallgatók idegen nyelvi oktatásá-
nak, más elnevezéssel a lektorátusi nyelvoktatásnak az elméleti és gyakorlati kérdése-
ivel foglalkozott:
•	Korszerű Nyelvoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok. Szerkesztette: 

Csonka József. Budapest: FPK, 1969.
•	Korszerű Nyelvoktatás II. Tanulmányok a szaknyelvoktatás köréből. Szerkesztet-

te: Suara Róbert, Pajor Lajos. A kiadvány intézeti felelőse: Csonka József. Buda-
pest: FPK, 1975.

•	Korszerű Nyelvoktatás III. Tanulmányok a szaknyelvoktatás köréből. Felelős szer-
kesztő: Csonka József. Szerkesztő bizottság: Magyarfalvi Lajos, Major Ferencné, 
Pajor Lajos, Zánthó Róbert. Budapest: FPK, 1978.

Folia Practico-linguistica
A Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi Intézetének kiadványa 1971-től 1997-ig. Fő-
szerkesztői 1971–1978 Hell György; 1978–1981 Hársné Kigyóssy Edit; 1982 Nyu-
lászné Alpári Ágnes; 1983–1997: Szőllősy-Sebestyén András.1

Porta lingua
Tematikus tanulmánykötetekben cikkeket, dolgozatokat közöl a hazai szaknyelvokta-
tásról és szaknyelvkutatásról. Első száma 2002-ben jelent meg, azóta évről évre újabb 
és újabb kötetekkel jelentkezik. Az elmúlt évek során megjelent 6 kötet közel 2000 
oldalt, 252 tanulmányt, 243 szerzőt vagy szerzőpárost jelent (Sturcz 2007). Sorozat-
szerkesztő Silye Magdolna, kiadó a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma.

Konferenciák anyagai
A Budapesti Műszaki Egyetem kiadványai
•	1. Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. A BME Nyelvi Intézetének cikkgyűjte-

ménye az egyetemi nyelvoktatás 20 éves fennállása alkalmával. Szerkesztő Hell 
György. Budapest, 1970. Felelős kiadó: Füves Ödön, a Nyelvi Intézet igazgatója. 
A kiadvány a Nyelvi Intézet oktatóinak cikkeit foglalja magába.

•	2. Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. A BME Nyelvi Intézetének cikkgyűjte-
ménye az egyetemi nyelvoktatás 30 éves fennállása alkalmával. Szerkesztő Hell 
György. Budapest, 1980. Felelős kiadó: Füves Ödön, a Nyelvi Intézet igazgatója. 

1 Szeretnék köszönetet mondani Lengyel Gyöngyinek, a BME OMIKK könyvtárosának, aki érdeklődé-
semre felkutatta és megküldte számomra a fenti adatokat, messze túllépve ezzel munkaköri kötelessé-
gén.

Major Ferencné
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Szemben az 1970-es cikkgyűjteménnyel ez a kötet számos hazai és külföldi társ-
intézmény előadóinak dolgozatait is tartalmazza.

miskolci konferenciák
A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvi Lektorátusa Gárdus János ve-
zetésével 1971-től kezdeményezője, szervezője és meghonosítója volt a hazai nyelv-
oktatási konferenciáknak (1971, 1975, 1977, 1979, 1982, 1986). A konferenciák té-
máit Bakonyi István cikke ismerteti (Bakonyi 2005:12). Az 1971-es és 1979-es 
konfrencia előadásai külön kötetben is megjelentek.
•	Korszerű szakszövegoktatás: A nyelvészet és a nyelvoktatás kölcsönhatása. Mis-

kolc: Nehézipari Műszaki Egyetem, Idegennyelvi Lektorátus, 1972.
•	 Szaknyelvkutatás, szaknyelvoktatás. Tanulmányok a szaknyelvoktatás köréből. 

Szerkesztők: Gárdus János, Sípos Gábor, Sipőczy Győző. Budapest: FPK, Buda-
pest, 1980.

maNyE konferenciák
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete 1991-től évente elté-
rő színhelyeken, minden alkalommal más és más felsőoktatási intézmény szervezésé-
ben tartja konferenciáit. A konferenciák sorozata 1991-ben Nyíregyházán a Bessenyei 
Görgy Tanárképző Főiskolán kezdődött, a legutóbbi, a 2008-as XVIII. konferencia 
színhelye Budapest, szervezője pedig a Balassi Intézet volt.

A GOOGLE keresőben részletes információkat nyerhetünk a MANYE konferenci-
áinak legontosabb ismérveiről. Ezek a következők: a konferenciák helye, időpontja, 
fő témája, előadásai, és ami különösképp fontos, a konferenciák kiadványaihoz való 
hozzájutás lehetősége e-mail cím megadásával. Már egy tanulmány is napvilágot lá-
tott, mely az alkalmazott nyelvészeti kongresszusokon elhangzottakat elemzi. 
Ablonczyné Mihályka Lívia a 2000 és 2005 között lezajlott konferenciákat szaknyelv-
oktatási tendenciák szemszögéből vizsgálja (Ablonczyné 2006). Ezek a konferenciák 
jelentős szerepet töltöttek-töltenek be a nyelvtanárok tájékozódásában, továbbképzé-
sében, publikációs lehetőségeik tágításában, a személyes kapcsolatok kialakításában, 
ápolásában. 1991 és 1993 között más publikációs fórumok hiányában a konferenciák 
hézagpótló szerepet töltöttek be.2

alkalmazott Nyelvészeti Konferenciák Füzetei
A kiadványok a Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által 2000-től évente meg-
rendezett nyelvi konferenciák előadásait tartalmazzák. Ne tévesszen meg senkit a sze-
rény cím. A VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatá-
si és Medicinális Lingvisztikai Konferencia 2005-ös kezemben levő „füzete” 284 oldal 
terjedelmű.

Vonzó külsővel jelent meg a 2008. évi kiadványuk programfüzete, mely a Főiskola 
Nyelvi Intézete által megrendezendő (megrendezett) X. Dunaújvárosi Konferencia 

2 Ezúton is szeretném megköszönni Tóth Szergejnek, a XII. kongresszus Nyelvek és Kultúrák Ta- 
lálkozása című kötete szerkesztőjének, hogy érdeklődésemre megküldte számomra értékes kiadvá-
nyukat.

Adalékok a hazai szaknyelvoktatás történetéhez
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előadásainak rövid tartalmi kivonatait közli. Nem kétséges, hogy a konferencia anya-
ga hamarosan könyv alakban is napvilágot lát. A sorozat főszerkesztője Kukorelli 
Katalin. A nagyszabású rendezvények és kiadványok támogatói a Dunaújvárosi Főis-
kola, Dunaújváros Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala és a Dunagép ZRT.

A pozitívumokon kívül meg kell említeni, hogy megoldatlan a kiadványok elérhe-
tősége. A konferenciák előadói bizonyára részesülnek a kötetekből. Kérdés: mi lesz  
a többi érdeklődővel? Kívánatos lenne, hogy a Széchényi Könyvtáron kívül más 
könyvtárakba is eljussanak az értékes írások.3

Sajnos, más felsőoktatási intézmények szaknyelvoktatási konferenciáival, tudomá-
nyos ülésszakaival ezúttal nincs mód foglalkozni. Ez a témakör meghaladja ismerete-
imet és külön kutatások tárgyát képezhetné. Érdemes lenne fiatal kutatóknak ezt  
a kérdéskört megvizsgálniuk.

Szerzõk és elõdök
Felvetődhet a kérdés, mi a magyarázata annak, hogy ez az írás megkülönböztetett te-
ret és figyelmet szánt a szaknyelvoktatás publikációs fórumai témakörnek. Válasz  
a kérdésre Barkó Endre frappáns megfogalmazásában található: „Néha az az érzésem, 
hogy a pedagógiai szakma elfelejti olvasni azt, ami rendelkezésére áll. Számtalanszor 
lehet bizonyos kérdések kifejtésekor angolszász szerzőkre történő hivatkozást olvas-
ni, miközben ugyanazzal a mondattal találkozunk, amit a magyar pedagógiában jártas 
ember akár 50–70–80 évvel ezelőtti magyar kézikönyvekben olvashat” (Barkó 1998: 
43). Barkó Endre megállapításának igazát és aktualitását a szókincstanítás, szókincs-
ismétlés témaköréből vett néhány példával szeretném érzékeltetni.

Évtizedünk első éveiben örvendetes módon több cikk, tanulmány foglalkozott  
a szókincstanítás kérdéseivel (Marlok 2000; Sinka 2000; Petneki 2000; Oszetzky 
2003; Beréndi 2004). Az egyik cikk (Sinka 2000) kitűnő ismétlési eljárásokat ismertet 
a kisiskolások játékos nyelvtanításában. A másik, miközben határozottan és sokolda-
lúan elemzi az ismétlés problematikáját, belenyugszik abba, hogy mivel a tankönyvek 
nem biztosítják a szókincs kellő mértékű ismétlődését, ezt a kérdést a tanárnak kell 
megoldania (Marlok 2000). Ismertet is ehhez konkrét eljárásokat. Oszetzky Éva is 
osztja ezt a véleményt Bárdos Jenő szavait idézve, miszerint a szókincstanítás művé-
szet, és hogy a tanár szerepe jelentős ezen a téren (Oszetzky 2003; Bárdos 2000). 
Véleményem szerint ez igaz, de a tankönyvírót nem menti fel a szókincs-ismételtetés 
felőssége alól. Sajnálatosan kívül esik a fenti szerzők látókörén, hogy ez a probléma 
már a 70-es években is élesen felvetődött. Az Országos Pedagógiai Intézet módszer-
tani tájékoztatói és egyéb publikációk különböző eljárásokat (tematikus szógyűjtés, 
tematikus beszélgetések, behelyettesítő gyakorlatok stb.) ajánlanak a szókincs ébren-
tartására. Nyilvánvaló, hogy a tanár szerepe döntő az oktatási folyamatban, de a szó-
kincs megfelelő fordulatszámát elsősorban a tankönyvek olvasmányainak, gyakorla-
tainak kell biztosítaniuk. „A szókincs tervszerű gyakorlása elsősorban tankönyvelmé-
leti kérdés” (Kosaras 1972: 153). A tankönyveknek kell leltárba venniük, állandóan 

3 Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani Silye Magdolnának, a Porta Lingua és Kukorelli Katalinnak, 
az Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciák Füzetei sorozat szerkesztőjének, hogy számos elfoglaltságuk 
ellenére megküldték nekem sok tanulsággal járó kiadványukat.
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számon tartaniuk mind a tanév, mind az előző évek során tanult szókincset, gondos-
kodniuk a szavak ébrentartásáról, tudatosan új és új szituációkban való feleleveníté-
sükről (Majorné 1980: 24–25).

Térjünk azonban vissza a hivatkozott cikkek másik csoportjára.
Petneki Katalin ismerteti a Funk és Ohm szerzőpárnak a szaknyelvről, benne a 

szókincs tanításáról szóló kitűnő kézikönyvét4 (Petneki 2000). Az ismertetés rendkí-
vül gondolatébresztő, perspektivikus.Tankönyvírók számára sokoldalúan hasznosít-
ható. Hálásak lehetünk, amiért a cikk írója révén megismerkedhetünk a kézikönyv 
lényegével, hiszen nem mindenki tud németül, és nyelvtudás esetén sem biztos, hogy 
képes eligazodni a szakkönyvek erdejében. Problematikus azonban számomra a szó-
kincstanítás több eljárását, az ismétlés fontosságát és a felejtés természetét felvázoló 
másik tanulmány (Beréndi 2004). Ez a dolgozat nem csupán ismertetés, de ugyancsak 
külföldi kortárs szerző munkájára támaszkodik. A problémát a következőkben igyek-
szem felvázolni.

1. Beréndi Márta írása 2004-ben jelent meg. Szerzője egyetlen szóval sem utal pá-
lyatársaira, akiknek a szókincsismétléssel kapcsolatos kitűnő munkáira már az előző-
ekben hivatkoztunk.

2. A kortárs amerikai szerző (Nation 1990) idézett mondatai nagyon ismerősnek 
hatnak. „A felejtés nagy része közvetlenül az információ bevitele után megy végbe, 
később a felejtési görbe ellaposodik.Ezért érdemes 5–10 perccel a tanítási periódus 
befejezése után, majd 24 óra múlva, egy hét, egy hónap és 6 hónap múlva újra átismé-
telni a tanultakat.” „…egyes vizsgálatok szerint 15–16 vagy még több alkalommal 
kell találkozni egy szóval, hogy megragadjon.”5

Felejtési görbe? Ebbinghaus, az 1885-ben kiadott Über das Gedächtnis szerzője 
nevének megemlítése nélkül? A laikus számára is elérhető a Wikipedia ismertetése: 
Ebbinghaus (1850–1909) „A laboratóriumi emlékezetkutatás úttörője. Elsőként tárta 
fel szisztematikusan a későbbi felejtési görbének nevezett jelenséget. A felejtés üteme 
nem lineáris, hanem kezdetben gyorsabb, majd lelassul, nagyjából logaritmusos ösz-
szefüggésben.” Felmérhetetlen kár érte a hazai idegennyelv-oktatást, hogy tankönyv-
szerzői nem vették figyelembe az Ebbinghaus által feltárt törvényszerűségeket, a ta-
nulás, az emlékezet pszichológiai törvényeit.

3. A cikk csak külföldi kortárs szerzőt idéz, szem elől téveszti, hogy hazai szerzők 
is foglalkoztak a felejtés törvényszerűségeinek kutatásával, sőt, nyelvi jegyzet is meg-
kísérelte e törvényszerűségek alkalmazását.

Szeretném néhány példával illusztrálni a fenti állításokat.
Verbényi László (1910–1993) szovjet kutatásokra hivatkozva már 1953-ban meg-

állapítja, hogy „egy szó reproduktívvá tételéhez 14–15 olyan szóinger szükséges, 
amelyet az agy fel is dolgoz”. A továbbiakban megjegyzi, hogy „a számszerűséghez 
hasonló jelentőségű a szóinger időbeli távolsága” (Verbényi 1953: 23). Pszichológiai 
törvényszerűség, hogy „az ismétlések időbeli elosztása sokkal hosszabb időre bizto-
sítja a megőrzést, mint a halmozott gyakorlás.” „Sokkal eredményesebb, ha például 6 
napra elosztva naponta 4–4-szer ismétlünk valamit, mint ha 3 napon át 8–8-szor gya-

4 Funk, Herman – Udo Ohm : Handreichnung. Fachsprache in der Berufausbildung. Bonn, 1991.
5 Nation, J. S. P.: Teaching and Learning Vocabulary. Newbury House: New York, 1990.
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korlunk. A leghatékonyabb tanulást nyilván a 12 napig tartó ismétlés biztosítja, na-
ponta 2–2 alkalommal” (Barkóczy – Putnoki 1967: 102–103). A Szovjetunióban ki-
adott 5–7. osztályos angol nyelvkönyvek, Ebbinghaus felejtési görbéjének megfelelő-
en az új szót első előfordulásakor nagy fordulatszámmal vezetik be, majd a következő 
leckékben rendszeresen visszatérnek rá (Klimentyenko 1974). A fenti hivatkozásokat 
Az idegen nyelvi szakszöveg megértésének módszertani kérdései című kiadvány tartal-
mazza (Majorné 1980: 25–26).

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, Bolla Kálmán is hivatkozott az em-
lékezettel kapcsolatos kutatásokra (Bolla 1969). Cikkében V. P. Kobkov (1964) tanul-
mányára utal, aki az idegennyelv-oktatás pszichológiai és pedagógiai alapkövetelmé-
nyeinek érvényesülését vizsgálta a szovjet iskolákban.6 Rámutatott, mennyit veszít 
hatékonyságából és mennyire gazdaságtalanná válik az oktatás, ha nem érvényesül-
nek kellőképpen a pedagógiai és pszichológiai követelmények. Kísérletekkel megál-
lapította, hogy az egyszer aktíve elsajátított anyag hány százaléka merül feledésbe a 
megtanulástól eltelt különböző idő alatt (30 perctől 15 napig), és milyen szervezést 
kíván a korszerű nyelvoktatás. Eszerint 24 óra alatt a megszerzett új ismeretek, kész-
ségek 60%-át veszítjük el, 2 nap alatt 70, 4 alatt 75, 7 nap alatt 80, 15 nap alatt 85 
százalékát. Az 1. ábrán látható felejtési görbe az aktívan elsajátított és megőrzött tan-
anyag mennyiségét mutatja be százalékban kifejezve.

1. ábra

Bolla Kálmán már 1969-ben, tehát viszonylag hamar felfigyelt V. P. Kobkov 1964-
ben publikált kutatásaira. Ennek fényében kritikai megjegyzéseim ellenére nagy pozi-
tívumnak tartom, hogy Beréndi Márta fogékony a kérdés iránt, felvetette, „felfedezte” 
az emlékezés és felejtés pszichológiai törvényszerűségeinek fontosságát. Tette ezt ak-
kor, amikor a hazai metodikai szakirodalom és tankönyvírás – a legújabb metodikai 
kézikönyveket is beleértve – mellőzte, elhallgatta, eltemette ezt az elsődleges fontos-
ságú kérdést.

6 В. П. Кобков: О выполнении некоторых основных требований психологии и педагогики к процессу 
обучения иностранному языку. Сб. статей. Новосибирск: Изд. Сиб. отд. АН СССР, 1964. стр. 
3–23.
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Nem segítené elő a nyelvoktatás ügyét, ha említés nélkül maradna ezen a helyen, 
hogy a szókincs-ismétlés főiskolai jegyzeteinkben történt megvalósításáról több fóru-
mon is olvasható beszámoló (Majorné 1978, 1983, 1986).

Sajnálnám, ha soraimmal megbántottam volna egy nagyreményű fiatal kutatót. Pá-
lyám során (és lehet, hogy ebben az írásban is) bizonyára sok minden és sok minden-
ki nekem szintén elkerülte a figyelmemet. A jövő tanárainak és kutatóinak azonban 
szem előtt kell tartaniuk publikációs tevékenységük során a körültekintést, törekedni-
ük kell kortársaik és elődeik munkájának megismerésére, és ha kell, azok kritikai ér-
tékelésére.
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