
be
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azt az 1. f-/', j--..I/',''''If-

Az és ..... ",ror-re'f-ó ....D!ó ......,e>!r

kutatásában módszertani problémával is kell nézni. Az
áll, hogy az ilyen vizsgálatokban szokásosan alkalmazott kérdőíves adatfelvételi tech-

EDUCATIO 2000/4 TERESTYÉNI TAMÁS: AZ IDEGENNYELV-TUDÁS ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON". pp. 051-007.
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N

Idézi Hartkalnp 1998. Az idegennyelv-tud<ís alakulása Magyarországon 1990 óta. (Kézirat a
tőségében.)

Ezúton lDondunk köszönetet Závecz Tibornak, a közvélemény-kutatási igazgatójának hogy le-
hetővé tette a cég adatainak felhasználását ebben a dolgo2~atblan.



Német

Orosz
Francia
Szlovák

rJ/l/!tT1,/VJrJi (százalék)

Olasz
Délszláv
Román

l fu 1979-1982 közötti eredményeibőlszületett fontosabb pulJ!l.k:áClÓk:
kommunikációs Magyarországon (.)Z,QcI0!lng1flsz:t1kal d ....!dH.•. .l.'>.VL\.). J;WCíwfóf!la,

Knowledge of Foreign Languages in Hungary. Acta -L--U'XI4'J"",'-U

nyelv-tudásról. Nyelvtudomdnyi KÓ'zlemények, 1985/ l. t'ulJ!ü;:áCJlók
ből: Tamás: Helyzetkép az idegennyelv-tudásról.
tudásról. .Nyelvoktatás, II. évf 3., 1996. szept.
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'IT"i" t""Y"l t=J,I'IT'llrt::'h,::,n való ismereteik és

nem foglalkoztunk velük. Ugyanígy
nyelvtudást jelzett.

e
és a továbbiakban

~ ~~~ ~ ~~~ válaszadóval aki

rl.r\t--j-" ....:TL~i~~,1~~:~..l>..szerint a kilencvenes
számítva) a 14 éven felüli 11,8 C''7A''7rol,ólr"

legalább UL.JJ.'. ..lL~.L..l1 hogy "szóban és írásban is '-'l.LJVl.U.V~Ul.l..

két beszélnek, százalék volt, azoké
vet, 0,8 0L,Gl..L.CLl.L.1..... A 18 éven felüli lakosságnál ezek az

A évek fordulóján a 18 éven felüli lakos-
ság körében (nem nemzetiségi) nyelvtudót regisztrált. Vagyis a nyolc-

2 Miel6tt belekezdenénk vizsgálati eredményeink ismertetésébe, a fentiek értelmében nyomatékosan le kell szö
geznünk, hogy vizsgálatunkban a nyelvtudó kategória mindvégig azokat fedi, akiknek nyelvtudása nem nemzeti
ségi-kisebbségi hátterű, és akik idegennyelvi ismereteiket egy ötfokú önértékelő skálán legalább közepesre vagy
annál jobbra minősítették.
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Német
Francia

Szívesen tanulna 20590

valamint a ..I.:;'•.!.J.~.Vl..J. .L 'u.,

Olasz

Orosz

1680

svédre és a latinra

1972-1982 1994

na.
na.

és

Férfiak Nők Férfiak Nők

45 48 Olasz 1 3

Német 48 42 4
Francia 2 3 100 100
Szívesen tanulna 789 891
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Elmaradás a fejlett országoktól

Aligha lehetne nyelvenként százalékosan megadni valamiféle követelményhatárokat,
amelyekhez mérnünk lehetne vagy kellene a magyarországi idegennyelv-tudást. Tu
domásunk szerint ilyesféle számszerű követelményt sem itthon, sem külföldön nem
állítottak fel. Bár egzakt mércék nem állnak előttünk, a külföldiek - nem utolsó sorban
a médián keresztül megjelenő - véleményei egyértelműen azt tükrözik, hogy a hazai
idegennyelv-tudás lnessze elmarad attól a szinttől, amely a külföldi partnerek, üzletem
berek, turisták helyzetét megkönnyítené a magyarokkal való érintkezésben. Visszatérő
en megfogalmazódó panasz illetve kritika - egyébként igen sűrűn magyar oldalról is 
, hogy az élet minden területén hiány van nyelveket jól beszélő (szalz)emberekből.

Segíthetné a pontosabb helyzetfelmérést, ha (elérhetők) lennének olyan statiszti
kák, amelyek alapján a nyelvtudás tekintetében összehasonlíthatók lennének egy
mással az egyes országok. Ilyen természetű megbízható és összevethető adat kevés
országból van forgalomban, de éppen a szomszédos Ausztriában - a népszámlálások
melléktermékeként - a hetvenes évek első felében és a kilencvenes években is publi
káltak statisztikákat a lakosság idegennyelv-tudásáról.

1992-ben jelent meg az 1990 márciusában a nyelvtudás L~J..l_J..c.LJ..~... 'V'.L,..... LJ"-,J..J..

mikrocenzus zárótanulmánya. 3 Természetesen nagyon óvatosan kell ~.L"U.-J..J...LLLl.J...n.,

ha magyarországi vizsgálatunk eredményeit össze akarjuk vetni ennek adataival. Min
denekelőttnyilvánvaló, helyzete merőben más -lényegesen elő-

U-.L"--'.L0L.JU--=:""-', hiszen állampolgárai a német
a funk-

háttérből.

3 l~relnd~;prachenké~nní:nls.se. ErgdJnls:se des Mikrozenslls Marz 1990. Beitl-age Österreichisen Starisrik,
1.063. Zenrralamt, Wien, 1992.



LL.L ....l.u..IJ\..l...L~c..LL' mint az osztrák (jó)
az '-JUIL.JL..L ..IL..L>-.'L.'..L>-...L"Lu....L~ ................, ...........' ....

V~,JL.J~..L..L..L'-, L..L..L~..L~' nem kell idegennyelv-tudásukat h,,", C'ry " I ..... 'I 11 Ir

Az Ausztriával - az összehasonlíthatóság érvényessége tekintetében kissé
zonytalan, mindazonáltal egy globális kép kialakítása szempontjából mindenképpen
reális és hasznos - összevetés alapján azt vagyunk kénytelenek megállapítani, hogya
hazai idegennyelv-tudással kapcsolatos panaszok és kritikák messzemenőenmegala
pozottak. Aligha lehet kétséges, hogy a magyar lakosság idegen nyelvi ismeretei az
élet szinte minden területén mind mennyiségi, mind minőségi szempontból elma
radnak attól a szinttől, amelyre a minél gyorsabb és minél zökkenőmentesebbEU
csatlakozás érdekében el kellene jutnunk. Ez a megállapítás annak ellenére is érvé
nyes, hogy a mi vizsgálatunk adatai a kilencvenes évek közepéről származnak, és
azóta a hazai nyelvtudási szint minden valószínűség szerint emelkedett (ha nem is
olyan mértékben, mint azt az 1. táblázat számai jelzik).

Az elmaradás okai

Ahhoz, hogy a lemaradást leküzdhessük, és kedvező változásokat érhessünk el az
idegen nyelvi ismeretek elterjedtssgében, nem árt röviden számba venni, hogy mi
lyen körülmények vezettek a jelenlegi állapothoz.
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year-

lvfKM, 1995. ::Jtat:lsztlkaloktatás, 1993/94.

l) Első helyen történelmi tényezőketkell említenünk. Nem kétséges, hogya nyelv
oktatás nagyfokú magyarországi hatástalanságának egyik döntő tényezője az évtize
deken keresztül az oktatás minden szintjén kötelező tárgyként tanított orosz nyelvvel
szembeni ellenállás. Az oktatási rendszerre politikai-ideológiai megfontolásokból rá
települt kényszer, társulva avasfüggöny következményeivel, a szintén politikai-ideo
lógiai indíttatású nyugatellenességgel és az ország bezártságával, visszavetette a nyelv
oktatást. És ami hosszú távú hatásaiban talán még nehezebben helyrehozható, meg
gátolta az idegen nyelvekkel és az idegen nyelvi stúdiumokkal kapcsolatos pozitív
attitűdök széleskörű eÍterjedését és erősödését.

A történelmi okok között arra a sajnálatos tényre is rá kell mutatnunk, hogy a
kommunizmus évtizedeiben - nem utolsó sorban a politikai hatalom elnyomó lépé
seinek következtében - a magyarországi nemzetiségi nyelvtudás igen jelentős mér

visszaszorult.
2) Miután - mint ezt a mi adataink is hangsúlyosan jelezték - a nyelvtudás a

.l. ..... -=:.ULJ ....J.l.'--JuULJLJUL.l..1 összefügg az iskolázottsággal, második helyen oktatási rendszerünk



nem kis a
nagyon széles körű restség, amely mindennemű erőfeszítéstől, és
amelytől idegen a fejlett nyugati természetes J) life long learning'
gondolata. Az emberek jelentős része - beleértve olyan magasan iskolázottakat is,
akik egyébként fontosnak tartják az idegen nyelvi ismereteket - mintha nem akarná
tudomásul venni, hogya nyelvtanulás óhatatlanul fáradsággal, komoly energiaráfor
dÍtással jár; ezért is lehet közönségük a "csoda" -módszerek hirdetőinek. De ide sorol
hatjuk az önértékelés zavarait is, amelyek abban mutatkoznak meg, hogy sokan, irre
álisan túlértékelve idegen nyelvi ismereteiket, igen kevéssel is beérik. Mindezen tár
sadalom-lélektani tényezőkkel összefüggésben a családi nevelés és az iskola felelőssé

gét kell hangsúlyoznunk.
7) Végül, de nem utolsó sorban az is gondot okoz, hogy a munkaerőpiacon egyelő

re még mindig kevés az olyan munkahely, illetve munkakör, amely nyelvtudást igé
nyel, illetve nem elég szigorú a követelményszer. Bár már számos szak esetében meg
követelik az egyetemi felvételinél a nyelvvizsgát, és bár számos álláshirdetés az alkal
mazás feltételeként írja elő a nyelvtudást, sűrűn előfordul, hogy az idegen nyelvi
ismeret se nem követelmény; se nem hasznosul. Gyakran megtörténik, hogya nyelv
vizsga-igazolások nem a munkában ténylegesen működtetett nyelvtudást fednek,
hanem csupán jogcímként szolgálnak extra javadalmazások megszerzéséhez.

TERESTYÉNI TAMÁS
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