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Angol nyelvi és kulturális
imperializmus és magyar

"Az, 
bo8y az an8ol nyel! telje§ztése ncn csu,

}íD 3 koDnnuni2nus korábbi áldozaLain.k ön-
zetlen límolatlisa l deóok!ácia és !2 cnlrci ]o

8ok felé vezoló ílloó, lálltató n Bdrhh council-
nak Kíruly héíce8 óltal 1995 el€jén cliüditolL
,English 2000' nÉvű PrDjektuDában !s,"

(PhilliFon És skütnilrb_K!ngas l99ói 43l)L

Az angolhnáíok rilkán szoklik vizsgii!al táígyiivi rcnni azl, hogy a nyelvpeda-
gógia rniképp támogatja !u aígol egyre nővekvó szerepél Fóldünkón, Anrcny-
nyire lne8 ludUtn ililni. MJ8)ilol./í8on még scnki sem lo8Ialkl)7Ull L,,n,.lyan
a7 JlttsoI kUtluíál,s is nyelvi imneriili7mll\\'lI. Ugy lűnik_ h,,tsy J7 angol n}eIV
hirtele tálnadt eléíhelósógo 1úl nagy .ulóriít okozott nílunk ahhoz, h()gyscm
aZ embelek kritikusan negvizsgálDák áz ország, n neDrzct, a kultúra és a nyelv
helyzetót, Ebben az ííásbán meskísórlcrn e koítPlex kérdóskör néltány részle-
tének felületi vizs8álatá1. A7 angol-amctikai kulturális é§ tlyclvi, inrPerializmüs
néhány nlai Dagyaíországi léldájának benlu|allisa Ulán azi i§ mcgvizs8ílonl,
üit tchetnek az an8olhnárok és az oktalásirányílók azó.í, hoey az anqol lelje,
d,ése ?aradigma helyc$ a nlelvi ökológiai paratligma terj€désót (Phillipson ó§

sküLnabb-KJn8as la9r,) se8íl,{k cl,í MJgyiroís/iBoll,

1, Az angol és ameíikai kultüíáli§ és nyelvl impéílalizmus néhány
példáia hazánkban
Az angol ílyolvi imperializmüst Phillipson (l99L a'l) a kövclkezó'képpen lrará-

rozza n\eq|

Az angol nyelvi inperiíilizmrJ nlun kídel'iu kjiój a az, hogy az angol domi,
naneiidt hangsúlyozza és Icnnt.rrtja a közíc ós ll\ás leLyek kóztjtí leú
sllukturáIis és kultufális elyenlőllensé?ak lótehozása ts íob,alnalos új,
rateftnelése. |íl a slruklurális szó széles ért€l€mtren vctl aíyagi dolgokal
ietöl (példáUl iDtézményekel ós a pénzeszköZók c|os7íásál), 

^ 
kulülláIis

szó pedig tcslellen vagy idoológiai elemeke! (például auiLúdi!kot vagy p!,



dagógiai eh/ekei), ÁZ angol nyelvi i,npcri.lli2müs 
^ 

li]l|viciznu, egyik
Példíia, A lingviciztllus e8halározá§i: ,,olyan ideológiík, slruk(ílrák és
cselckvé§i módok, anrclyckel a halaloírlak és a (mi d malcíililis, ílilld
nem maleriíIis) |0lrásoknak íyclvi nlaPon ttl€ghatáíozolt csclpoílok közli
cgycnlóllen elosztásánik lcgitilníliisára, kixlakíl,isára ós úiIalennelésére
használnak,"

]989 elótt az ingol_ameLikai kulluíáli§ é§ Dyelvi imperin]izlnus vcszólyo ]vln
8yrío(szá8on csák nrondvacsiníll voh, hn volt, de m{ kélsóglelen jclei muLál
koznak az ilyen lr.lásokrak és cgyrc lötlr aggódó megnyilatkoziisl hallunk s
oh,asunk e lár8yban. Elóg néhíDy újságol :ilbinlgé§Znünk, hogy bemulassuk c
kullutá]i§ és yelvi halís ntértékét,

Az inlormatik, korín.k kihívásail vizsgálvi GlalZ Ferenc, lt Migyar ]'udo
I]tányos Ákadómil ehökc nemrég ,,kjonelle í kis nyelvet bíró nóp.k iden|itás,
rne8őrzésónck §ziikségessé8ét" (MdlIar HűIop, r997. lcbruir 13., 5.), Jiií
Mln7.1 (\<h llllllíc,]r/.,.rl llUJ:lnr:li ;n1.1illlun:l/l DyllrIkl17Li. h.j!},.LI
képzchctő, hogy 2]00_ban nálunk is üleg önökné] is olyltn IeZcIvlilumok lesz-
nek, amelyekct,lzoknak tarlanak fenn, akjk még csehiil mcg ntagyárüI beszél_
ek, s 1uíislncsoporlok járnák a csodíljukla, Mivcl Dtindenki mlís an8olul, pon-

losabban áncíikaiul íog be§zéIni." (Masyur Hírlal), ]997. ápri]is 4,, 10.), E8y
magy.r újsá8ífó szerint ), rost neln kílo|]ai, nlosl kulluráliS nrcgsrillís alatt
efu\k." (Mtl|y Hh,k?, 1996. decembcr 23_, 7.), A kulluríljs nt€gszíilliisoü
Far2gó Vilmos tlz aüeíikái dömpingírut (tilmet, zenúl § irodalnla1) órLi.

Az ánrcrikii-nlagyar Fair BUsine§s Line Hoklntg chöke, l.órincze Péter ar-
ran llyi'rlkózoltJ hogy nz lilcnlúten,,Az iizlctekct a cé8lck sJjít anyanyelvilkón
is bonyo]fthal,iák, czzcl N nenrZeti nyelvck móltósígá1 is visszaidiuk" (Mdgydr
Hírlap, 1997.:íPili§ 18., 1l.),

Budcpest xIIL keriilctóbcn a Józscf Atdla Mívclődési KöZponl vidám lé|_
bílcsúZt.lió iirsangi bálját.,a Válcúlin naP jegyél,en" rcndLzlc m.E (XIII. karü-
le|i Hít ök, 199'7, februi]!, 8.).

Lgy aranylemez klpcsín Kolcz Zsuzsa ncmrég i)zi nyilatkozla, lrogy ,,a
nyugnti zcnedön]ping idcjón jó érzés szánijra, ho8y a n)lgy:]r íockzene irínt
még nindig nagy nz órdeklódés" (Mag,at N.lízct, 1997, nráícius 14.,32,).

Az nDlerikonlánia i| sPortban is mcgrigyelheló: 1992 őszén 
^'liorysra 

és
n Hotlvél kosáílíjblla szakos7ú]ytl Butlapesti síllrnak nóV€n egyesült (Laczkó
1993), Ez , nóv DyjlvíDvalóan 

^ 
Chicngo Rullq Alldrild /ídülő és hasoDió lntc

rikti Do!ckét kövcli. KijliiltjcItil atlnyirn léí eI a ltlagyll sporlaleLt)cn szok,is()s
.saPiütcveldőlJ min( a zsííos keíyaí aZ amerik.i élíendlól,

1991 &tvaszáD .r Kos§uth l-íjos Tudonlinye8yeiem kót (á cíikli ós brit)
vcn ógtan]íIa aZ angol nyelv tcljcdósél vizsgáló cikkükben czt írtiik|

Elmúlt Magyaroíszág,,újjászülelósóíek" elsó évIoídulójá, t'ebrüárban
íncgjelenl képerDy6i kcn a "D{llas", é§ áprilisra hitalmtls hirdelőláblák
kcrü'tek Dcbrcccn tcvczctó útjnira. Iahct, hogy nem tetszik, ámit Iátultk,
de fonbs, hogy ponto§nn regisztríliuk: nlit mond nel(iink szcrfelcll nngy
iálálékonysíg8ll az új vilí]arend. Mjt nk.í velü k íregkívíntatni, ére7iet,
ni, gondoltalni, hogyan ákaria bclblyásolni vi§clk€désiinket s mil nkar Ve-
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lünk lúléletni. Akkor is, La nem tudjuk POnlOJdr, hogy mi a na,§2lzJ tl

médiun mögó11. (Jones-Pelllüe és Palmer 1991| 5]1)
végiil á kultuíális expa zióüák lássuk egy (szímoDüa legalábbis) dübteneles
Példájátl olytlsni ez, nlintha valaki lüondjük liszllL gyiimólcslevet cseíélnc Co-
ca Coláía vagy anníl is hitváDyibb iialra.

1996 augusztusában ne&ielent ,,a világ ina8yár retoínátusságának egyele,
mes énokeskönyve", melynek hivátalos cÁe| Magyar rcíOlmálus énekesk lyv.
Az ezt megclózó ónekeskönyve( 1948,ba ádlák ki. A válogáló öss7ciillít(i bi-
loll\ág tigjOi lRévésZ ínlrr. Ki,;.s!,lly S,inJnl. Gónli./ lUlh KrlllLln. AJjiDl
]cn.í. Bdlla Pdler. A|r,l) Ljjn§ P\ K,1lliy Kilm,in] öliis .cll lülIeL kl lnigLk
eló, neveze|esenI a relormátus gyülokczcli únck|ó§ legy.n jcllegzete§€ll retor-
má!us; jellegzelescn mngyar; ugyalnkkoí cgyetenrcscn kereszryén; ig€szeíű éS
tormailag (művészileg) színvontlhs,

AZ úi énekeskönyv szerkesztői ezckct a cébknL gyxkollatihg melIőzték, Az
új könyv kihagy iz 1948 nsb(il 1]3 énekszóv€get, ezck zömo (97) magyxl. A
reformáció korabeli m gy r énekek közül 52-t h gytak el (a2'Á). Az új kcinyv
a magyár ányág 40%,át kirostílta, de ?z idegenból ál,vclt ínckokct 94l.{r$n
leginrtolta. Az új dallnüx]knak 3i17,-a xngol-anlerikai, 30%-a nélnei és cgyéb

id€8en. Az íi énckek múvészi érléke gyakl.,ll kétsó8es,,,Mi löbb, egyhárnadUk
jellegzeles kerin8ó ütet[ben viln" (Beícczky ]997). A retormílus ónekeskönyv
ameíikánizílása mellelli fő érvnek nz tűnik, hogy egyesek szeíint a nagyaí
rcrormálusok nem tudnak egyiitt ón€kclni. EZérl ncnrcsak l xvl. száZadi tnll
gyar énekeket kellett megros(iilni, h.ncnl "halír|inkon kívül ólő tc§rvórejnk
kedvelt énekeii, 1őleg azokát, alllelyek szímukrn hilükct, fiingylr§íguknL meg_
trúí erőnck bizonyulaíIk, bcvclic a bizoltság, még akkor is, h,i ezck ?cneileg
nem jelenlik az elyházi zel',e csúcsait" (Mílé 199?).

A magyaí refornláíus énekeskőnyv mcgrefonnálása á bruláli§ ancíikáíizá-
ció' egy péld6j.l. Az íú könyv kavaLta sajtópolémiái olvasva (Máté 1997, Be-
rcczky 199'l I Kara§szon 1997) olyan sokkólménycm volt, miüi ncmrég cgy
ámeíikíi íóüii katolikus ternPlomban. 1995 Kafícsonyán a Michi8an statc
Univelsity cánpusa mcllelti templomban a pap 6-8 éves 8yerekekkeI.1éZus SZü-
letéséíó t eszél8cteí, s hanaro§an éZi énckcltette !olük: HaPpy billhílo! kJ
yo , Happ]) biílh.lq), Deür Jes&r, Happy birlhllay h, you,

2. Kultuíális imperializmtl§ a tudományban
Phillipson (19921 57) GallungLól (1980) idéZi í lűdo ínyos impclillizmus
nlcghalÍrozá§Ít:

Hi mindig a cenirum adjij 0 tanáíllknt és az hátáíozz,l eg, mil érdenlcs
lanít{ni (a kcrcszlyón tánDktól a tudotnányos,lcclrnikai tanokig) ós a P§
ritéria ádja mioduntDlán a 1anukiknt, flkkor aZ inperjr]iznrü§ nunkli1 .., a
ccntrüm ludós csoportjai clíIennck a Periférián é|ó nemzelekhez adall>
kal (nyersanyagot) gyíileDi: üledókes kózclckct, fl(iíít, fauüát, árcheolí
giai leleteket, atlitídökel, véie,nónyckcl és visclkcdósminlákat gyíjteflck,
az Jdítokat fcldolgozzík, elemzik és elmél.Lek€l óPítenok fel (így, airogy
állaliiban az ipari feldolgozís zajlik), Ez n Cenlíum e8yetcnein (gylirai-
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bJll) lötlcnik. hogv a k(:s,/Ielnlikrl. pelddül .,gy lo|\,iií,lt1,1 !rE) [dn}vl l
(E}jirlmanyl) \ i5s,?n1,1lJllesslk :l Pellidíi,l kij,,lonIjil,J. rh.l is nlaí n I

kelteüék irántá korább0n.}Z igényt lr7 állal, hogy a Centrumbs képeztek
ki .7akctllbrl(kcl. l:s J llelyiek nrl!llke|| l!'\/l \.hcll([ J/ JdalA\uilfs
1,1.son}ahIi len,lű munIiihdn, E7 lrjiíhU/,jln rr,n, rr.c .z rnagi r

stíuktúra (Galtung ]980| 130).

A nlai Mng)aíors7_;igon könnycdén talíIuDk példíkll arra, amildl Gahr g ír,
199b őszér a Re?likd cílní íblyóir.i kiiliinszámot :idoLl ki angolul .Gyanatosíiís vagy részvólcl? Kelet_Európn és á n]ugali lír§ dilolnluiionráDy'' cínnlcl.
A v;til le,,,]cmíny.Zo cikkh.ll CscInIl, Órkiny ós S(Iltnp.le l|.lló,, d/ l9qU
ulJxi kcltl cUlüpJi lJlsr,'Jlolnl11,lulnrllv uyug,,il 

"ro..ugi,.ol 
jllJli LolUnl,,á_

(idjJl1,1 n_ ak, A hcI}iliísjr allín1,1d.is,,k t,,creP( 8y LrJnibb|ln mcrül fu. h,,gy
kilyitlatják {,z arohívumok ajtáir 1 nyugatiak számára, kilrozzák a dokunrenú
moIlll nekik..lc n7 t'em7istc ,n.ir n(m ki|nJk Ilhelosdgel. A n}U8ali tu,jtnUk
ts}ikí,In ne,n itnl(rik,l,,,,kil a nv(l\ekcl. xln(l)eken J/ Jll1luk lJnulln:ill}o,,Ull
fltPck_bcs/;ln(k. C,/;rl tényk,l(nek i helyi s/jlk(jnberekl( l.inl s,/k, n,. llotsy
bi,,',^ll\i legycn ,l kUt:llis tlltJ lnyllPllil.,.involljll:l A,7,, ü,nrus. lr,,gy r t,:
leli 1udós a nyugnti szánlár,a h ídszerepet j ri tsszorr, rrerrr az, hogy maga iiie}erno
I{-uIil11\,c,,(ld, A \7lU\.ik Zul n,l Ku.:i ( |.,'lö) .z,rrlrr a r^*r"tliite,rrr ru,to
n,rnyUs qv Iímil,\i|.i5 S/|,tv,ikljí,I i lí,nlos:ln liillik,
3. A tudományos imPelializmus iskolapé|dája
A Galtu$8_idózet olyaü kört ir le, nmelyten a cefltrurn neghatározzn, mi1 ér-
dctncs lanulni, i ccnlrum ludósai clmcnn€k a Pclitóiáía adatol gyúitelii (i Pe_
riléria ludlisainak alácsony íendí lészvélelóvtl), előállílaDak egy'tcilnelir 1pt,
egy kónyvet} á Centrumban és vissznküklik azt eládásra, I,eiilériára_ áhoi'is
lllií k,rliltl,i|| lel{(li(llfl:t/ ig( )I c lcllltil iIilll
. + Plljlh Courrcil magyarországi El]glish Ldn?uale Teucheí supply Pro-
icc!-jc (Er,TsUP),.,lmi llz 1990_es óvck elcjén zajloi, i.akolaPéldiijrt ;yl:litia aD,
nak, .lho8y l Galtung,ciklus $űködik. 1990_1ól kczdvc tl BliLish Councii hoz
závetólegcscn egy lillni lontot tbrdibtt ?z ELTSUP-rá, amihcz l ülagyar koí
mli y hozzáletl 150 millió folinlol, Az ELTsUl' a mrgyaxxsz,ígi an8ol&rlár
képzéstől tadikálisin cltúrő, új plogramot vezc.cLt be iöbb egyeteu:üirkon. A
Bíitish CoUncil szlinlos mlgyil projcllun]a közőti tJlán ez voll ll lcgsikeresebb,
AZ ELTSUP mind a briteknek, mind á háZái íngoltanár képzésnek büszke§ége,
s joggál az. Az angolill líI_képzés. foíradalmian nregváhoitaua háronr cgyci"_
men (EljIE, KLTE, JATE), ahol ?z Angol Tinárképzó Közpc,ntok (ConleTs foí
Engtish Tcácher Tíaining) a l,a8yofulínyos, fjlol(ígia- és pedigó8ia-kőzpolliú tá-
niirképzést kihajítottlík az iblakon, s hc]yelte koíszerí, uúíigy pedigógiára
alapozó lnnárkópzési modellt fcjleszkllck ki s valósílottak rneg. -' -

Az Aügol Tanáíképző KözPoDtok sikeíe, külijnősen az EL;I.E_é, nemzctk('jzi
érdcklódést kelIcll, czérl Medgyc§ Péleí é§ An8i M|lderez szerkcszt€ltck egy
kónyvcl § jál közPonljukról, amil a Hcntenxntt adotl ki 1996_Lun, A Crargi;a
Perspeclives h Teacher Educali1,1{A !aníjíképzé§ Víllozó LíVllltri] cínű ki)ny,

vet1 a kiadó kecskeméti boltiábfln 3950 Ft-ért lehel negvásírolni. A British
Coüncil tehát bojótt Magyarolsziigra, segitségével magyarok clőállítottak cgy
1eímékei (egy Közép-Európában egyedülálló úi lanárképzósi nodellt), a tgrmék
újabb 1crmékel (cgy kóüyvct) fialt a vjlá8piac szánára, a it Visszakűldcnek í
Pcíifóíiála (ahol is a keíes]etct máí koráLjblí meglcícmtclték iLánla) - elérhc_
lelleDül mágas áron, Az állngos magyarolszági angoltanár nelnieen loRiá mcg_
vcnni ezt a magyaí sikertirltónolr6l szóló szakki'nyv€l azon az álon, anin a

Hcinemann lbrgalmizza ]razánkbfl n,

4, sok hűhó semmiért? A bíit ós a2 amerikai angol harca Magyar-
olszágon
Arnikor a köZép,európai íngol nyclvi impeíiálizmusl vizsg|iljuk, löbbek köZölt
á dominíns és a dominált kultúrákát el€mezzük, s ázl, ahogyan az angohánulást
tímogatják (reklámo7zík). Ennek e8yik érdekes v€tülele az a kéídés, hogy rz
an8olnak melyik változalát laníLsák (1anílsllk) h.zinkban, Tizeni't óvvel ezelőlt
a hazai angol tanszékek oktnlóinak zőIne hűvösen togadú áZ1 a kjjelcntésemcl,
hogy az amerikai angol szí[ru krá óppo|y jó, laDílbal(i vál&]Zala a ny.lvnek,
ninl a bril (Kontra ]9lt4). Mr ezl i kórdésl ncmigcn le§Zogcli mír seoki, A
magyarok szerint aZ am.Iikai angol lcgqlíbb.lníyiíá jÓ, szóp, bgikus, cncrgi
l-us sft. nyelv, mint a bril angol. A blit lngo1, minl a magyarok szánárí egyc
dül követendó nyelwál(ozi1, elhalálozoll.

Mindczck féllyébcn a n1agnml'ájta szociolingvistí szán1ára igen szóínkozlitó
ílolog olyan küelenté§ckclolvasn;, amDIyck a bíit és nz ántcrikni lngolt e8ymás
ellen ,iátsszák ki a kültöldiek an8ollanítí§líban. A Briti§h coüncjl 1995/96,i
éves összefoglaló jelenrése (11,) azt áliítja, hogy

1995-ben óíelsége a walcsi hcrceg úijárn indítottá az 
"Engljsh 

2000" pro-
jeklumot, A Bíilish Counciliól kezdeményezett ötóv€s prolekluin elíírc
fogja jelezni, ho8y világmórctekben ínennyire tbgjík . jóvdben is hasz-
nálni az angolt, ki fog {ejleszleDi íli ttn§olldnlrlási és,tllnílási módokal és
clő fogja scgíloni ,,b.ir" an8ol nyelvi áruk és §Zolgílttllísok chdístil,

S valóbani á bíit angól favorizálása aZ rügol helyctt póldáuI lehetcllenné lette
§zámunkía, ho8y az egyliillió fonlos ELTSUP segílségével hozzijutlr §§unk
akíí egyellen aDclikai könyvhöz is, Ha a brit kijDyvpiaclól hiínyz()Lt cgy olyan
könyv, ánliíe a szegedi AngoI 'Ianálkélző Közponülík sziiksége voIt, de 7
amcíikái pincoí bőséggel voltnk ilyéD ki'nyvck, ncm vchetliik n]eg, ámne szúk
Sógúnk vol1,

Nem len e óídeklelen nl€gírni 3 Inagy0rországi ingollxnítás töíténetét abból
a sze rpoDrból, hogy á britek és az anlerikiiak mikónl verscnyczlek (versenyez-
íek) egymással e század ulolsó kól óvtizcdében, IIclyhiány niatl itl mosl csu-
pán egy tóílénclct villáurok fól. Az ELTsUI'beindUlísakol, 1991 szepteülberé-
ben a budápesli bíit nlgykóvelségen rendezett logadii§on á bril nrgykövet ki,
fejezte afclctt órzclt iií(nnéi, hogy olynfl fonto§ angolunítísi projekulnot indít
tntnák be Magyarországon, mjnl az ELISUP Az ország élcn jír n koúrnuniz-

' llsd a ról írt ...eDziól folyóúxLunk Jel.ú sziDiDak 69. lnúái. (^ szerk-)



(onild Mikló, Angol nyolvl ó. kultulólb lmpé ollzmu. és mogyol tonórképué,

4) Az oíaszl a lcgtöbb embcí a kon uniznlu§§ál xsszociílji í,.,] Ugyánlk
kor szcrinicín nc Nágy-Brilatloiára, hanen ?z egyes keleleurópái oí§zágokra
tlílíJ7ik Jnnnk clJönlise. llogy lnll}en n}el\ckcl ránul]jtnik,

5) ,,A világ csendőíc" szcrcp ó nágy kapihlista nlohlisíg cgy újabl' nteg
nyilvánulísa csüpán. B8yszeríen szótvá ínindez egyetleí célból történik, arni

ó) H^ az oíoszí tblváliia válanli, akkor a nétncl [yelv kell lelváltsa, nivel
a németajkú oíszágok a legcrősebbek Európában.

7) Miérí kellene az angolnak lennio? khct a nénret, a fíancia, aZ olísz, a
spanyol vagy ak,íI egy szláv nyelv. vannak, akik úgy vélekednek, ho8y egy
mágyaí embcT szim^ía az a le&jobb, ha beszél e8y nyugáti nyelvet is és egy
szláv nyelveí i§.

6, Javaslatok az angol leüedése paladigma elleí.súlyozásfua
Egy japán kommunikáció kuialó, Tsudn (1994, idé7,i Phillipson és Skulnabb-
Kangas 19961 436) két mai globális nyclvpolilikai paradigDái íí 1a, az unlol
lerjedése paradiqfuút ós a nyelyi ökoL()giai paradiqnáL

Az angol tcricdóso Fíadigma

ntus elvelis;ben t:s a p1,1(gilílllsj8. \J1,1n1,1lI a drmúkrji\ ti l||eeIe|(nlIéseblD.
akJt Ianllllli állgUlul. 

"|' ldhór hr a R]uL |,lind l xn'll)lLiivel,Linülbcliil lü,_m,lgy rúlVági JllPollJlljí. lini,rílr-,,ó s7JIfmtcr esllvclV§2 elúll nlonJrJ, Füll(leIez(ln. bUgy a bíil nJgykü\cht,k nem:illr.,|,inrlcKindn ll, 1.1lnl. A btIl ang,,ilól is i lí1,1B}alokról llll lijlIlntdjil !alJmi m;snloliVrlhJlla, T.tlrin lz. ah,.gyarr i Blili\h coUn.il rsl.r.zir r;nzr,,.,./ni ,
il]] lú,r1r,in}ló', 

E slra,itsilinxk rétz. a brir angolnak lninr vrligsuene l.t<na,,
JruclkRnek ;t temul lásá. ol\anc. _ami s,,dles kölú po|ilitii i\"pa7djl\ij!i cIü,ny!,k(l hn,7 urilanniani(' ( rhe brili'h Cóh . il Nnual Reporl róo57u6,' 1 r,1,

5. Magyar diákok véleménye az angol nyelvi imperializmusról
lqq7 tnar.iUsibi Ilirrún, l,elJ(\| I(tl.nl l,,l §7eAlJi e|\!;eve\ ll ||Aalúilltnlk, ./ltscnyeg(li,a7 ingol á nlaA!llr nvcl!.l,]..'/ Mié; l"""l o",,"e"tii:,.' Ül 

",angol nVcl\l ,m|\.ílJll/lnus. lq_bö IlJi,ik vJili\ZoII IPcn||c| ,u /./ keíJfsle,
hdl lli,ik 5,,L,jnl nillL§ iIyr leny,,qcIj\. k<lt.n flL,:telh(i{lhn ,"l,,-, ,;,li;l. ;?l kaj.1ósre rJoll vtillls/.jL J V:;lUkú.,J\oknli m(gleleló(n a nlrlrru,l;is trrtz,no.sliBJl Jonll)olíl,,ll;ik ti Mcglcp.j nlnJoll 1/ l, ties tlí:ikok,Jr. 

"*, e,',",i.ln(E. nllliil §7ól a ,t) LtrJi., Az"rr kLvcs(k eEyike, íilk lnlgeíLCtIik ll kilJe\t
e,,l l11Ji ..Az an8ol nl,x, ,l l,,.,r leg1,1rros,rl.h riytlv lenrri .. '
, Fgy lni.il óJinl,n h,llnlJ(l,tv(. hJIlr,IlUinIlilk.gy n1,,rnr,rr,,tr r,ldzirI kcllcll \onlllx,llli]niu[, A/ iJd,/ll Poillil.on í lqaL,, lUrl,,l')\ b-| v3| ,

Azl.{t lölrébhzési,. moly.szeriüt ,z angol lyelv a gbbális ki,pitalizlnuscryik .:llkküve. irJenxl knrrruly:tl,h,rn m11l rzsgj ll,i .rc 
"t.; rincztsrc .

hlpolé,7is ig(ncs,lk hih(lJnck lüllik, A t ap,t1,1iznius érLlc^rj D) ilvrn\ dldJll
rl,.bJIi\rk. nminI c,/ kiIúlik eg)i[ ..,",z,;t,l;r. 6,,.r", \\.,"l,".,É", 

"r"i;;il.,il_ i§ _Nill.\ i ljllitsllJl oly,ln el,hlg,,ll s:lrki,'ni .5,r!r"n nc-.,"r".Jmflv ni LllIt,7n:l :l.. fg), süll AlIjlln,,k lc]"íől,b i,Jcl.s7Lil,tii bd lG,d,_
diJ.n Wlkry. lod4, nljiius 2íj,l- HJ§UDlúkJrpcn k".1ö,,lüli.'; l,l.;i'k;;
ll13ny U kclül eurú|jli kommU i7n,Us os§Z(olnlJl\til.:]nlikor l990 ln.ii §,i,
han klllU!}lnlni",,ltliv.,I kiicIenllclIc, \agy_Brilcnni:inak l,,,r citia. ioov.a-z o.ószl a? nngúI víll\i IcI micndik y(|Vkót|I egc,z Ktlct-Euioo,ib.in',
füllikle/ht,ld. houy r hlil (Uínlánv moinunrrj rrr'n.nr kir,í,","g,',;h;;_
n:lratl mollvumok

11.k " 
,:,|.i.\.Jrnelyck(l c,? il7 IdiZ(l vlilIUlt k, diJki,li,llból. jclclllo\ i!,{U_

üálmJI lukrü/nck, lltl< nlh,lny Vflenl,|n\i
/, A/I bis/cxl, cd:Iií u(inl,e,!(l ;,,,lvJill:lk IUlllikJi ü/<ll(l. ln A/ Jn,gu],lak iJegell nvthkdlll liilIinő ldnlIj.:ll tckilllhetjuk IulrLrr:ílis ilnprril-

li,,m!j1,1k i,_.. llv(l lgy Jüninín5 l'UllúlJ iUtúll1,1llkua IclJ."zrcteroI vln szu,?J An$lir és AmeíikJ m1,1lVumii á/ nlltsUlt nil;§l,a; vJt,is,,llltl"](8 ihh(n(rcJn"k. hogi ln,lPUl\il m|i\ Uís,/li!okh,t/ [ipc\l lcl§Á],br(nJjl,kn(k k<;lcIik, S
,nlne1,1!iltl\(n.linlllDJk ln(8 jlllgUluI. Jl|o,il Inbh hi,zon}ll,k'I Lilj,lk ;,t,/ligilk
lcls,ibbr(ndúsétsinl,k.

. l)_Az €lnhcl(tnek ,17 ,l via):l. hl,gl mftslnnuljrn3k ,lngUlul, nlm ]nnviri
All|50,{el,vs,,U||tcjl. lnilll i|,t,ihh i/ Jll80l ín,ltos:jicjlúl .lkolúll s/,.mclyft \;l(_
mcnvűl,h{íl tlt3d

B.
C.
D.
E.
F-

kálit6lizmus
tudo,iány é§ lechniká

egynyelvűség
D€mzelköziesítés
a világkultúía anterikanizíilása
és homogenizálása

A Iyelvi ökológiai paradigma

1, enberi.jo8i távlatok
2, á konrmunikációbcli egyenlőség
3. tóbbnyclvű§ég
4. á ny§lvck és kültílrlík mcgóíZósc
5. á nemzcli önrendelkczós védel c
6. aZ idegenflyelv_|aDítás lámogarásn

G, nyelvi, kultürális és lrírki'Zlé§i
impcriálizmus

Phillip§on ós skütnabb-Kangns (1996: 436) e kél paradi8nál egy ko&tinlunr
végpontjainák tekinti, i! negállapítja, hogy 

"a 
lölsorolt jellemzők nem bináris

oppozíciók, vágyis nz eEyik iellemző megléle em záíja ki a neki megtelelő
má§ik jelenlétét. ínkább aíról van szó, hogy e jegyck ós rcndcüciák íyalábjai
megjelennek azokban a struktúríkbán és folyámatoklran, ílnelyck v gy az ao,
gol terjedó§ét, vágy a nyclvi i'kológiít límogatjík,"

Phillip§clt (1992: 185) felsorolj, áz angollanítá§ öt légi, dc na i§ halékony
alapelvél, vagy helyesebben nrcndvll, szóles Lörökben eIterjcdt lúvcszlnójól:

1) Az a legjobb, ha az angolt m|'s yelvek hásznáiátánnk me]lőzésével la-
nítják = áz e8ynyelvűsóg tóvc§zNéjc

2) Az idcátis ángollalár az aDgolr anyflnyelveként beszóli = az anyanyelvi
beszéló róveszliéjo

3) Minél korábban kezdődik az a 8oli|lnílás,
rai kezdés téveszméje

4) Minél a8yabb az .tltgollaDílásra foldítoll
íyek = a ,níxinális t níti§i idő lóveszmóje

anDál cíedményesebb = a ko,

idú anníl jobbnk iiz ércdüé:
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nyelwizsglizlatás telén egynránt jár,tlos Charlc§ Alderson atlól lafl, bogy ,,|a
nyelwiz§garendszer áL,iIákítísánük folyamatál] a külső és betső iizleti érdekok
felboííthílják" (Fekete 1997: ]9). AZ üzleti harc azl is ereóményezbcti, hogy l)

fiai 52 nyclv hclyett csak 4_5 nyclven lchct najd á]lami nyelwizsgál teini
Magyaroísá&on (Tamá§syné 1997i 17). Az áIlami nyclwizsgaícndszer ilyen
beszíkiilés€ automatikusan okozná á kis nyclvck (tinn, é§zt, norvég, szerb, ro_
mín, lárin,8öíög slb.) t0nításának é§ tanuliis,ín.k csökkenésél, ami a iúlgviciz-
mus íiasztó megnyilvánúlása lenne. A hagyonányo§ nagyar kétnyelvú nyelv_
vizsga áll iu szemben az olyan cgy yclvű viz§8ákkál, nint amilycn a cocahe
Instilüt ném€t vi?sgája, vagy a külőnléle cámbridgo,i angol vizsgák,

A Mívclódési és közoktatísi Minisztériüm azo hivátalnokainak. nkik a
Ri8ó utcai vjzsgarcnd§zcr lcbontásán buzgólkodnák, cgyelLcn olyín ól'vük
sincs, ámi szakmailag egyáltáIán ó.lclmczhct6 lenne, Hn tcrvüket vé8rc íldjík
hajtani, ákkoí a m0gyaroíszági idegeonyclv-ttlDulás súlyos károkíl szenved s
egyben megn6 ázoknák a száná, akiket nngc,ltanulásukb0n a m.liúneln a[ya_
nyelvi szint clórésének irreális célja vczcl ntajd a reá]isabb és hasznosabb cél,
a kompetens kétlye]vűvó válás ]relyett.

Az anqol lerjedése paradigma c]l.nsúlyo",isáh ,Z1 iavnsioltl, hogy l m.l_
gyaí ongolt.DárOk ós an8olllanulók, do mindc idegeflnyelv_tanár és _lanuló is,
tegyel meg ninden lóle lclhctól á mai kétnyclvű állrmi nyclvvizsgl megdrzése
éídekébe .

A 1'entebb idézett m|ísodil l,éVeszürél, az iny.nyc]vi bcszóIó min1 ideális
laüír tóvcszmójét Mcdgyes Pét€r (1994) sikelos€ll lnegingatla, Az anyanyclvi
1anír demisztilikálása es í koml)elens kélnyelví L1nár leléítékeIése cgy,llánl
helyónváló, de czek a szempontok gyiikrlln figyelmcn kívúl maradnak, afiikor
Magyarországon ma angoltáníít alk{lmaz egy oktatísi nlróznóny. A nyolvj
ókológiai Pafadigma támogatásáía zl jav{slonl, hogy az an8oltanárol(at alkal,
mazók lchclőlcg kólny€lvű taflárokal to8lalkozlassxtak aZ egynyclvíek helyel!,
Visszntekintve az ELTSUP tórtóno.óre. Dtá lijbbek közöit azt taltom kíitizálha_
lónak €bben áZ e8yébkónt szertelcít sikores progranban, hogy a British Council
lanárai közótt alig akádi v.tl:rki, ákinek magyflrtudásál nyelvtudjsnak jehet ne_
,,tezli.4

végúl an. 1eszck egy nyelvpedagógiii javáslttloq nriképp lchol tanítVányá_
inküt fclkészíleni a a, l1ogy az óaet órő angol nyclvi és kulturilli§ inperia
liznus cllcn vódckczzcnek. Java§ltllom igel e8yszeíű: tanáínink hásználjanak
rendszere§en olyan straté8iai interskciós szerePj,itékoi(,tl (D; Pietro 1994), aDte,
lyekben a szcenáriókat angot és mágyar aDyányclvíek valóban nlegtöítént nyel,
vi és kultuíáIis konfliktusái köré épílik, Entré1 is li}nlostlbb i2 brn, hogy min,
dcn hazni angollaná.képzó programbnn kellő súl]yri §Zcrepcljcn á kllI1úrlközi
kommunikáció tánítása, á nyclvpolilikai ismerelek tanítása, és annak vizsgálatr,
hogy milyen §zerepet jáíszhátnak az aí8oltttnírok a nyelvi ökológini parndign!a
és áz ángol lelje ése paradigma tánogntását]an,

7. A zavalb^ eiló konrliktus vagy skizofrénia
Váló§Zínúleg kevés olyan nyclvranár, lanííképhí szakembc., 1aDkö§yvszefző
vagy nlkalnazott nyclvész tnlálhaló" aki vilalDí, hogy firinden olyan idegen-

Angól nyélvl és kultuÉll9 lmpeiolizmus és mógyo. tonólképzél

. 

' 
.Ha má-s nyclvekct is jelentósebb mérlékbell hasznílnak, allnak aZ angol-

luJás Ijilja LJ,jl - J \,,ubllUkllv li\rs,/lnc,
Kal okom is vnn alía, hogy ezekct aZ alapelvekc. (= lévesznrékel) kjssé

szen}iigyí. vegyeín, Az eqyik nz, hogy abbáü a lrisztérikus keresletbgn. ani
lq')U dlx i4 ig) í rU rs,/liEoD á7 iDgol itjnt lllc8n!ilv; ul. e léves,,,ll.tk ndnlül) lte
Úi il(llc kelt, A nljlsik ok jl,, idcg(nnyelV I nilJs lni irvinyt,. ntnlclvei i. az
:tn8ol cxp,{li,ibOn mlBnyllV.inJló u,/lüli slrrlcAijk L.i,,o(li ni,Vck\o kU!tIilttr\

MiULl.n kep,,cll lJcg( nyclv_ldnJr lulliJ. hUPy J lhnlll,;k dn}in)elvanrk
ícn.llÍ\ ül lonlU\ s,/cl(P( v.ln r/ lJe8( ny( lv lanulásbin, EtlbUl lnvelkclik,
h,,gy d lJnJDyuÉol(]| t i tJnullik invJ ),l\éle is kUmUly íi8yLlnxl telI li,lüí_
1,1niuL 5 í l1nilUk leh.l,;].8,l., nynn\.]l\üL is a,, i,tcg,n nlitvcr kt,7cl e8}L,,r.
mán lüd,i <lllhcl(k kell l(gy<nek, !zektr rz :rIaprlve'kcr a'nrli rnagylrtiizigi
idegennyelv-l nításlJan gyákran íreg§értik, igioríljík, Ma lrazrinkban túlonÚ1
gyák,:t h lljuk i.nl('( ,l/ tgyny(lvüseg liv(Vmiié1.5 e l(1cs7mil ljnlogJljjjk
.l hrit lony\l,i|lll,ik ak"or. imikoI i7 llngnlül linulU mrgllroklruk "lyri rin_
k,ílyVfLrl (:\ \7liliídkil ,iruln,ll. JlneI\.k illyan)(l, nL:ikull, 1,1Dlol;lJllol,,l
száli'ií^ iíól]í^k

Lássunk egy póldál a mondotlakri! Ackernán (1996: 413) vitnthntónak tárt
já ázl tl módot, aho8yíll aZ e8ynyeívű Duden kélnyclvlÍ§ítése'sollin, vagyis aho,
gyan áz algol_ntígyar kópes D,]dcn létlchozásakor az oxíori]i kiaJÓ elj;irt.
..A/l. alni i(lll,g.7elcy D mnAyrr, kihigyI iL, s (,,,,.l J s,,,jlJt ha.znilhrr,jsisár
(}iikkenlLll(l azok sllimnr,r. Jkikcl J s/ivak is \ ilig vb,,^ll} líl:il,lln it,Il;B_/ll§en n|rgydr kaP|sUlJlok ílJekilnck,'lgy r,.ldjul htJba lcl"sr acrrc,m.rn rlh! o\Iord.Dudfll Pilútial Hu Éaria ú;ll tllll^]l Diuo aly-hú ! ]uhn:)
5.?ol \ig) a /,r/l |. a,?ok olI ncnl llljlllxl,,k nll8, A le\ikUtsljltJt s7,1k\,.erűlIcn
sé8 ily nlágas íokát magan §snk azzat ludom nagyarázni, hogy a lriviális
nyclvpedagí,gili a|apismerelek liszl§lelben táltásánál a kiádó s7áÁáíá elórébi)
\ ilók §njíl ii7lcIi iIJrk.1,1

. M:rgílól érló{lik aZ a jnvaslílofu, hogy t magyal angoltaDárok részcsíl§ék
cl6nyben a kélnyelvű szóLírakal áz íZonos méíetű ós jellegíí, ogynyelvű, I,Iil
vagy anlerjkni §Zólárnkkal szen]lrcn, Nyilvritlv.ló, hogy dijkjaik ny;lvlanulásj
órilck.il ezzcl szol8álják le&iobban, s a;ikot ezt reszik, cgyben ellcnsrilyozzák
is a/' n_nyel\ic\ kullUrilis i ,ncíj')lj/,tlUsl. Jmi pitd:;Ul J'Th! olIord:DuJ"n
Pi|hti.]l Hmprion MJ Lh8Ii\h D!,llawy túl,rirrrru lisrr,an rrlilvinul mrg. e
kólnvchűs7,n;íik hlls,,njilrlJll:lk |.,l:ltógiJi h,h.ssigin llil JiJ1.1s/li*L Áli_
!,illlllliJ a,, i:. nlil PhilliÍ'.nn l l',a2: l,{?) iíi ..A,, rrynyrl\ ú ny(lvrrlllIJ\i mL;,l
\/(rlan Vlt\cscn kJ|\\ol,iJik J Jolllin,lll n)(iv(l, logilmrk.i Hs/itjr,i. Iintvi
cisra s<nrmibevtvú§ihtz "

_ _A hazai lingvicizmts mí§ik aggasztó jclének lnrlom azt a polófii.il, amivcl
íaabban kóJülv€llók aZ ldcgcnnyclvi 'Iovábbképzó Központ [irK] Rigó utcai
nyclwizsgáit (lásd p]. Fooyódi 1996, Tán,ássyné 199?, Fckeic 19'97). Kút ál_
lásPon1 küzd .jgynlássalj a Műv.lddési és Kijzoktntási Minisztéíj!nl egye§ tiszl-
Vi\(lói Jen,1,1llli7iIlli oh,lIl nJl s mtg kivani,;k./ünl(lni ..,,z IrK;i.lvViit_
g,;7iilis, nl.,1,oú]iulx l". mlg a./Jkmí (nycl\l]n,lrok. \i7.uJllilok és Jlkil.
nll7l,(L llyclvis/cl \U{ln VUllik mc8 e nylt( (Fv \ellm!:nV!n/ J? eFysircs.
oís7llts,A ny(lvvl/\81/1,1l,]\ nlrtlil/,irc mellell vdq, A nlig\jlt llgUlI nilis cs
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nyelv,lnnil,ás, amely a tllnulók ánylnyclvót tigycimcn kíviil hngyja, por deLini-
lionem alícsonyabb rendű annál, amikoí az aDyáüyelvet js rnegfelelő ligyelem,
hfll ris,,e.llll, F:7:l/ áIliljs a7 lq9U cs i\ckL,cn,tly annv,í] tri\i;ll., ho8y s/lll_
tL .7égyellem leilnj, A,/ anydn](lv íig\.l(nlb! !élclcllek s,/Uk\eges voIla d,,
i(lc8ellny(lv linil,rbJD s7akmai_lUJ.lnjnvos álipko!elelmín}, Ha .,/l biirkl \i_
lrI]:l. csak J./l demo,rslrál,i, hUg\ lútsJl,na.in.t i7 idcAlllnycl\ lanuli-íúl,

Az aí8ollanílás oly^n sznkntt, alj1i különiiscn búszke plofesszionalizmusára
(lásd Phillipson 1992). A tanulók anyanyelvének i8norálása a t.tnílásban olyan
lett, anirő §üt a proiesszionlliznru§ hiáDya. Az E8yesült Királysá8ban és !,z
Egyesiilt Allamokban kó§Zílclt ó§ onnan exporlál1 lmgol lítík(jnylck, munkífú,
Zclek, sz(itárak §lb. Zann€ ignoráIja a tanolók 4nyanyelvét s ebból l szcnrpon!
ból ezeÍt ányallok prolesszionrliz lusa rn_egkélóelczhclő. Vitaihátallán, hogy
nliDJcl i bi,?nisa é,dckéhcn loílónik. ll]LrlmJs IonniklU\ vín i|| J l\.j/o||,,||niI
/ nychpcdagduic c. fllkáltnxZou nJ<h(s7(l luJ. s J kö/1,1l. ilnil a bi/ni\7 .si-
níl. M.gyariin sz(ilví: az üzleti óídckek fontosabbnak bizoDyulDak a legalipve_
lóI]b szak$ai óídckDél, vagyisi aZ üzteli élel oly módon betiryásolj) aZ angol-
tanulásl és an8ollfinílást, hogy szfikszcrűtlen€bbé teszi azt, min! a ilycn lehe!
,le, E/ hllJ,?rl ll<künk:l gollilljroknik. an}an)cl\ullkllíl ji]ggcltcnul tgyih
kénl, olyan skizofróniít okoz, amellyel együíí kcll ólniink egy ideili. A nflgy
kihívás nbbfln áll, hogy őri7-]Ziik mcg a profcsszionalizmust, de szabáduIjttnk
nleg e kíno§ ludallrasadástól,

JEGYZETEK
Itt ós a Lovábbiakban az 8ngol idézeteket s.jil ibrdításomban közlönr,
Nirc§ tudotl;ísoo ,íól, h.8v ebtren ntilycn szerePet jitszotLlk az ánrerikaiak va8y inkább
llla! nz ioe k.i Darjyarok, AZ slr;rikanizíció JzoDbJn (blsollúan aZ inleriiliznrus Bás
fuíDíilloz) lejílszúdhit imédkáiak tcíőlc8es rósz!élllé nélkül i§, Mikélil PlilliPsoo (1992:
aó) i.ja: 

".z eirirek a lelreió lc8.Dtbcrbarálibb nrólívumóklól ve7éíelvc is rószci l.hehrck
r§ inl,(liaLnla J,dLlú dnak -

^z 
()xJo,n Aavan..ll l,.nrner's Di.lionaíy aí ()utaú In8liú lőszclkcszldje, Jonitb.n

cíowltrel cAy iDle,iúlran (Ková.s 11)95:59) kinroDdia, hogy 
"Dri 

is et sze@n|éDk kerülDi,
lllH "] l'^1D,\iI c8y l,i/nlyo\ a ),,nJ,lvU Nolo Ul @lo,on mfE, ,kik rk ,, l,PikLs
llibái .gy lrehaú1olt halNizt ,lk.lnik. Az 0zleii éídekűnk is .zi diklál,]., lriszen i szótáit az
egész vildaon foigalnazz!k," Mindazolrlial .' ,nyinyclv Délküli tantlr!knulóllnak ft eay-
nyelvú szóljrak Dúóoillitrlüa Et€llóí,i tijts2iL, Az aDEólul se i-bjlintudl diclioha|r n.k ne,
vezetl szótáfuk me&ielenésc (ilycn póldíul a Mdliraf c/t.,b€,J) és a Deur 3ngol ajkú oíszá-
gDkban kiadíli vanidi kilnyelllí sLóláik, Pl. a H!í8arian Piallre Diclionú, Jor atou"s Ahe
úd6 (t]ir., Konlía, laadnai 1989) reDlónykclló jelei aZ angol terjedésc plradigDra ellensli-

tidekes kérdéseket v.t tel !briiko. ínto.kl kiiliüldi.lk.lmazoltli nyelvlildisilal k,Pcso-
lai.s attiiddj. 

^ 
brii did.DlltáklóJ és { Dritish council vezetó lriYOtalDoklitól me8ki]vetélik,

boay 
'llom]ishelynk 

dfogla]ása előll a helyszí|eD fejlesszék !y.ellLld'isukai, amenDyiben DcDr

isnlerik nzt a nyelver, adelye! n2 adotl o!szí8L].. b6zéliek, l]zl a Dycivi kópzést nyigilú8
táDo8,tjík. Mígylrorszrg éselélJen nréí viszónyl.g ilicsolyÉncú diPloDalíkxL is elhelyez
,tr,k JiJrL. §olJdUk',ol qJd.',,hJlrs J,iJtUl s/.n,t.l J] .//ir ,8\ lUildl,xl ó/, lhog\Jn
r i ,{ ,, ]l lvli!yi,,r,./,dl. viEy m4J ol\/,EoJ kUlJ, .rdu,l,,, ,1,', s/, ,/Ó,1.1.j' 'J,,;IJi|,Jk a
colncil neD ajnnl acl nychi képzést 

^|Aliíl,an, 
d€ 0kkDr scnr. aDrik.r íegéikézn€k a céloF

]3

szi8b.. Úgy líDik, czt d politikáL azzdl iéazoli{k, hoéy a szakkópzctl nyelvtanírok a/ elég
tcbelsó8esck ahhoz, és l,) elé8sé h.tivliilak ahhoz, hogy Da8uktól ,telszedl'ék" a célorszra
nyelvél. Az 1990 óta u council állal Magyrrolszli8ii küldótt kb, 40 angol tanlir közötl lalán
lólluaL akad,.kinek la8ylttLldísa Dr€lhaladj0 a lcgnrininrí}isdhb rulvi,t] Hu"Balian szlnrLL
A kúllóldi nlDkavégzés kezd€létr szúksógc vaD nindcn on|ir.ik a lorDálls, rendszeres
nyclvtanulá$a. Enrck hiányába! a nrég oly kópzcLl aigoltJD(úk is (akik Dunkába áll{guk
napjítól kemónycn dolgoznák) debotiválódnik és uyelvrudásUk alJcsony szinled tosszili7áló,
dik, A teDt idózelt érv elfedi úl a tén)t, ho8y az úzleti érd€kek ,,übcrcljlik" n szlkDui neg-
fonlolásolrat, Az áltlláüaD két va8y lláloD ó,vre szelzódtetett nyslvbnárok nyclvi kéPzése
pénzlre kotü], és a tanírókrt trlnn helytelcDül - a hivalásos diplon lákho7 kéFst ,,lo8yó-
cszkóznek" LekiDlik. (rerclny lJaiioIt szcinólycs kózlé§€)
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