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Az angol nyelvi reformról

. :.

Irni felelősig. Legalábbis ac 1i ;., az, a.mig a szava'.nak sulyuk van, ós
lehet. Szeretném elhinni, ós elhitezni, hogy ez az irás is felelősséget jelei ,
ugyanakkor nem is ront el semmit a kezdődő javuláson. Szeretném az t is, ha bi.: ,
nyitaná, hogy eljött az idő arra, hogy kimondjunk valamit, ami eddig tabu vél
a-miről valamit már - mindenki hallott: az angol, nyelvi refórnról fogok irni. E2
. megélni vagy átélni csak azoknak adatott meg, akik rákényszerültek: mert a
formák között valóban o: ak . kél^yszerről lehet szó.
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Az idegennyelvi reformot' az elmult tanévben vozették be a bölcsészkarokon,
Mint minden reform, kezdetben ez is tulságosan elméleti volt. Megélni háromféle .
módon lehetett: a reformerek részről, az árintett hallgatók részéről és a
vülállók részéről. Az igazi iaegélést, árnyalatokat, azt hiszem, csak a hallga tapasztalhatták. A reformból Szegeden, éri
az angol tanszéken helyi r különlegessc
rd rettegés, a kivúld11-1':
lett: a , reformerek kezében eszköz, az érintettek
ntettek szaara
nak pletykatéma vagy elógt tel, v rmérséklet és viszonyok' szerint. Mintha beb zonyosodott volna: a reform nem művel csodákat, az egyetemről ezek után sem '
kikerülni olyan évfolyam, ahol minden egyes hallgató anyanyelvi szinten ismer'..
a nyelvet. Ez mindaddig igy lesz, amii hiányzik egy magasabb szintü, nem csu_:.
a nyelvi tanszékekre korlátozódó reorm, •amii; nem csupán liberalizálódik, de
végre demokratizálódik az egyetemi rtruktura. Mindaddig az idegennyelvi refo__
sem találja meg a helyét, nex.1 éri el célját és megmarad a. helyi különlepessá2
r
r
.,
hármassága, nerci
némi módositássa . _ ,z a reform még anakronisztikus, es sajnos, ne:'
csupán egy tanszéktől és nem is az egyetemtől függ, hogy igy marad-e.
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Nem szabad nem észrevenni ugyanis, hogy a reform önmagától már nem látezhe
ne; Kompromisszumokra ás tolerancia2a van szikság ahhoz, hogy az igazi átélő k
ne, csak átéljék, hanem tul is éljék . Ez amellett szól, hogy a reform igenis
életképes lenne cs követelményei nem puszta követelmények maradnának az eqysza
kos bölcsészké -ezésben. A lehetősógel:ről Kodolányi Gyula irt a Mozgó Világ márciusi számában. Sajnos, az utóbbi :íek reformjai mintha pontosan az ellenkező
hatást akarnák elérni. Nem egy bizonyos elitk á pzás történik, hanem éppen ellc ::,. ,
kezőleg: ki kell pusztitani az utolsó, jó értelepben vett _? 4 szakbarbárokat° is.
Gondoljunk at uj felvételi rendszerre. Ha va.lcban az a cél, hogy felnövekedjen .
egy uj értelmiségi tipus, akkor itt is toleranciára lesz szükség.
A nyelvi reform anakronizmusán persze másfélekép pen is lőhet segiteni: tol..
ranciával a reformerek részérül. A körülmények között az egyetlen . lehetséges
jó.rható utnak tünik. Mintha az atóehi időben belátnák ezt maguk a reforrerek
Nero egészen öt év áll egy bölcsészhallgató rendelkezésére: badarság lenne azt
hinni, hogy bármiféle "anyag" elsajátitható ennyi idő alatt - még szempontok
szerzésére is kevés az idő. Főleg nagyon kevés, ha még egy évet elveszitünk z
mert nem létezik egy kölcsönös ós szükségszerű egyezmény. Nagyon jól tudom, h.:
ez az egyezmény jelenlegi formá já bali még korántsem kölcsönös; éle válhat azzá . , a
lehetőség fennáll, ás nagyon j6 loy . Lne, ha ner: 1 szünne meg.
Nem lennék igazságos, ha ugy türne, hogy most elméleti sikra akarom vinni
nyelvi r éform ügyét. Mindennapi cis nagyon bántó dolgokról irhatnék, mégis ugv
;ondolom, most jobb °'ncm igazsá ;J oscág magatartást választani. Különben sem s;.: :
retném elrontani azt a tényle v es liberalizálódást, ami elkezdődött. Lehet,
egyszer majd demokratizdlóa ; s lesz belőle. De agy . ondolo .l, ezt nerc lehet egy . ,
len 'tanszéken száinonkérni,
l b é ralizAlódás minth a csak jelenségi, és nem 16: ,
gi változás le nne. De már vál ozás
2x2 már itt sem hat, de még mindig öt.
lén nem is olyan hossza idő ,alva már valóban nég:j lesz. Legalábbis szeretnén;r
igy hinni.
Csuhai István
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