
Az alábbi interjúk azzal a céllal készültek, hogy kicsit közelebb hozzák az OKTV világát a jelenlegi 

révais diákokhoz. Három interjú alanyunkat az köti össze, hogy a Révai diákjai (voltak) s remek 

eredményt értek el az angol OKTV-n. 

Elsőnek Gottwald Éva válaszait olvashatjátok. Éva az 1996-1997-es tanévben lett az angol OKTV 8. 

helyezettje. Felkészítő tanár: Dr. Nágelné Sajtós Anikó. 

Mi kell ahhoz, hogy valaki elinduljon és sikeres legyen az angol OKTV versenyen? 

Kell hozzá egyfajta elkötelezettség, érdeklődés az angol nyelv iránt természetesen. Akit nem köt le a 

nyelvtanulás, az nyilván bele sem kezd egy ilyenbe. Na meg a sikeres nyelvtanulás és az átlagnál kicsit jobb 

nyelvismeret, ami nem merül ki az iskolapadban megszerezhető tudásnál. Ez azt jelenti, hogy 

szabadidőmben is szívesen foglalkoztam az angollal, angol nyelvű irodalmat olvastam, vagy angolul 

kommunikáltam idegen nyelvű barátokkal. Az angol nem tantárgy, hanem inkább hobbi, vagy szenvedély, 

vagy egyértelmű valami, ami része az életemnek. Sokkal inkább, mint például a fizika, vagy a biológia, ami 

a hétköznapi életemtől, igazi érdeklődésemtől fényévnyi távolságban volt. Soha nem okozott gondot, ha az 

angollal kellett foglalkoznom és mivel szeretem a kihívásokat, egy angol verseny megmozgatta a 

fantáziámat és szívesen belevágtam, hogy kipróbáljam magam. 

Az iskolai tanulmányokon kívül, milyen források segítségével fejlesztetted angoltudásod? 

Angol nyelvű irodalom, újságok. Csináltam ezen kívül fordításokat angolról magyarra és magyarról angolra. 

Beszélgetések angol nyelven különböző témákról stb. 

Mit javasolnál a mai diákoknak, akik szeretnék jól elsajátítani a nyelvet? 

Ma már az Internet sokkal inkább része az életünknek, mint akkor volt. Az angol már sokkal 

egyértelműbben jelen van, bármilyen irányban igyekszik az ember információhoz jutni, nem lehet kikerülni. 

Ha egy témában el akarsz mélyülni előbb utóbb egy angol nyelvű szakirodalomra találsz. Az angol nyelv 

eszköz a mélyebb megismeréshez bármilyen szakmáról legyen szó. Vagyis a tanács: olvassanak olyan 

témájú angol irodalmat, ami őket érdekli, leköti. 

A középiskola után milyen módon játszott és játszik szerepet az életedben az angol nyelv? 

Külker főiskolára jártam, ahol a szaknyelvet tanultam alaposabban, majd később olyan munkáim voltak, 

ahol alapkövetelmény volt az angol nyelv magas fokú ismerete. Jelenleg is az angol a munkanyelvem. 

Gyurkovics Máté a 2009-2010-es tanévben lett az ország legjobbja, amikor az OKTV versenyen 1. 

helyezést ért el. Felkészítő tanár: Török Katalin. 

Mi kell ahhoz, hogy valaki elinduljon és sikeres legyen az angol OKTV versenyen? 

Az alapvető személyi változókon túl (mint például érdeklődés a nyelv szerkezete, szókincse és használata 

iránt) fontos az is, hogy legyen olyasvalaki, aki meglátja az emberben a kibontható potenciált, és felhívja a 

figyelmét a lehetőségre. Szerencsére a Révaiban ezek a környezeti tényezők is adottak voltak. 

Az iskolai tanulmányokon kívül, milyen források segítségével fejlesztetted angoltudásod? 

Általános iskolás koromtól kezdve jártam különórákra is, e mellett pedig igyekeztem eredeti nyelven nézni 

filmeket vagy sorozatokat, illetve angolul olvasni. 

Mit javasolnál a mai diákoknak, akik szeretnék jól elsajátítani a nyelvet? 

Azt hiszem, mivel csupán a fentiekről van első kézből származó tapasztalatom, csak azokat a módszereket 

javasolhatom. 

A középiskola után milyen módon játszott és játszik szerepet az életedben az angol nyelv? 

Az interkulturális kommunikáció első számú nyelvéről lévén szó, törekedtem arra, hogy szinten tartsam és 

gyarapítsam a tudásomat középiskola után is. Pszichológushallgató lettem, és e tudományág leginkább 

naprakész forrásai jószerint csak angol nyelven érhetőek el (sok klasszikusabb szakirodalmával 

egyetemben), úgyhogy ez a törekvés még akkor is kifizetődő volna, ha alapból nem tartanám ilyen 

érdekesnek ezt a nyelvet.  



Tállai Márk a 2011-2012-es tanévben 10. osztályosként az OKTV 7. helyezettje lett. Idén az OKTV 

döntőjében az 5. helyezést érte el. S még előtte áll a jövő tanév! ;) Felkészítő tanár: Miletics Piroska. 

Mi kell ahhoz, hogy valaki elinduljon és sikeres legyen az angol OKTV versenyen? 

 Természetesen fontos mind a nyelvkészség, a jó tanár, a rengeteg gyakorlás és a tanulás minél kisebb 

korban való elkezdése. Gyakorlás szempontjából az idegen nyelvek eltérnek a többi tantárgytól abban, hogy 

míg nem sok olyan embert ismerek, aki például annyira értékelné a matematika szépségeit, hogy 

szabadidejében élvezettel oldja a matekpéldákat, a nyelvek esetében ez sokkal gyakoribb. Amint az ember 

talál bármit, ami érdekli, és azt angolul is csinálhatja, különösebb erőfeszítés vagy elhatározás nélkül 

fejlesztheti nyelvtudását. 

Az iskolai tanulmányokon kívül, milyen források segítségével fejlesztetted angoltudásod? 

Számomra akkor kezdődött az angoltanulás, mikor pár éves koromban nem találtunk magyar rajzfilm 

csatornát, csak angolt. Szerintem nekem mindegy is volt a nyelv, csak a kép érdekelt, bár alig emlékszem. 

Elég sokat ültem így a tv előtt, ezért iskolás koromra ugyan nagyon szerény szintem, de tudtam angolul. A 

lényeg, hogy megszoktam a nyelvet, és nem bántam, ha egy könyv, film, vagy weboldal csak angolul érhető 

el; nem zavart, hogy nem értek mindent. Az idők során persze egyre többet tanultam, és minél jobban 

értettem, annál szívesebben foglalkoztam vele. 

Mit javasolnál a mai diákoknak, akik szeretnék jól elsajátítani a nyelvet? 

Az iskola a legtökéletesebb hely az alapok és a nyelvtan elsajátítására. Amint megvan a kezdeti nehéz 

szakasz és legalább a társalgási szintet eléri az ember, legjobb összekötni a kellemest a hasznossal, ezért azt 

tudom javasolni, amit én is csinálok: filmek, internet, könyvek. Talán ezek gyarapítják legjobban a 

szókincset. Ha valakinek nincs lehetősége, vagy nem akar külföldre menni (ösztöndíj, táborok, cserediák 

programok, stb.), a beszédkészség fejlesztésére akkor is számtalan lehetőség van online közösségekben. 

Milyen módon játszott és játszik szerepet az életedben az angol nyelv? 

Az említett módokon az angol minden nap jelen van az életemben szórakozásként és egyben gyakorlásként. 

Eddig a legjobban az OKTV-n kamatoztathattam, de a közeljövőben nagy szerepe lehet, mert még nem 

döntöttem el, hogy hol és milyen irányba szeretnék továbbtanulni. Külföldi egyetemek is szóba jöhetnek, 

amit rosszabb nyelvtudás mellet nem mernék nyugodt szívvel vállalni. 

Reméljük sikerült kicsit közelebbi hozni ezt a néha távolinak tűnő világot, s pár jó tippet adni az 

angoltanuláshoz!  


