
TE R E S TY É N I TAM ÁS

Vizsgálat az idegennyelv-tudásról

1994/95-ben az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport -  nem utol
só sorban a hazai nyelvoktatás hatékonyságának felmérése céljából — kérdőíves 
vizsgálatot végzett az idegen nyelvi ismeretek magyarországi elterjedtségéről és 
szintjéről, a nyelvtudás megszerzésének módjáról és hasznosításáról, valamint 
az egyes idegen nyelveknek a nyelvtanítás eredményességét is befolyásoló pre- 
feráltságáról. A vizsgálat, amelybe bekapcsolódott „A Magyar Köztársaság 
nyelvi állapota” című, 3218-as számú OTKA kutatás is (témafelelős Szépe 
György tanszékvezető egyetemi tanár, Janus Pannonius Tudomány Egyetem -  
MTA Nyelvtudományi Intézet), megismétlése volt egy olyan adatfelvétel-soro
zatnak, amelyre 1979 és 1982 között került sor az akkori Tömegkommunikáci
ós Kutatóközpontban.1 Az 1994/95-ös adatfelvétel keretében a 14 éven felüli 
lakosság kétezer fős, országos, a nem, az életkor, az iskolázottság és a telepü
léstípus szerint reprezentatív mintáján történt a kérdezés, mégpedig az összeha
sonlíthatóság érdekében -  kisebb módosításoktól eltekintve -  lényegében 
ugyanazzal a kérdőív-blokkal, mint másfél évtizeddel korábban.2

A nyelvtudás meresenek módszertani problémai
Vizsgálatunkban a legfőbb módszertani probléma abból adódott, hogy az alkal
mazott kérdőíves adatfelvételi technika nem közvetlenül magát a tényleges 
nyelvtudást méri, hanem csak a kérdezetteknek a saját nyelvtudásukról alkotott 
szubjektív minősítését regisztrálja. Ahhoz, hogy valóban közvetlenül a nyelvtu
dást mérhessük, tesztek sorozatára lett volna szükség. Ez azonban már három
négy fontosabb nyelvre kidolgozva is rendkívüli mértékben megdrágította volna 
a vizsgálatot, ezért a tesztek alkalmazásától kénytelenek voltunk elállni, és ada
taink forrásaiként a kérdezettek önértékeléseire kellett hagyatkoznunk. Minden
esetre a nyelvtudás szintjének megítéléséhez egy olyan skálát kínáltunk fel az 
interjúalanyoknak, amely -  az őszinteség és a kooperativitás minimumát felté
telezve -  viszonylag reális képet adhatott tényleges idegen nyelvi képességeik
ről. Persze kézenfekvőnek tűnhetett volna, hogy a nyelvtudás szintjének meg
állapításánál abból induljunk ki, vajon van-e, és ha igen, akkor milyen szintű 
nyelvvizsgája a kérdezettnek. A (valamilyen szintű) nyelvvizsga megléte azon
ban -  mint ezt egyébként a mi vizsgálatunk adatai is bizonyították -  a felnőtt
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populáció egészére vonatkozóan semmiképpen sem fogadható el a nyelvtudás 
valós indikátorának: nem minden jó nyelvtudó rendelkezik (ilyen vagy olyan) 
nyelvvizsgával, és a (valamilyen) nyelvvizsgán átesettek közül nem mindenki
boldogul azon a nyelven, amelyből vizsgája van.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy „Tud-e ön valamennyire a magyaron kí
vül valamilyen más nyelven?”, az interjúalanyok 32 százaléka nyilatkozott úgy, 
hogy valamennyire jártas legalább egy idegen nyelvben; 11 százalék két, 3 szá
zalék pedig három vagy annál több nyelv valamilyen szintű ismeretét állította 
magáról. Nyelvenként az 1. táblázaton látható módon alakult azoknak az ará
nya, akik valamilyen szintű nyelvtudást állítottak magukról. (Délszláv: szerb, 
horvát, szlovén.)

1. táblázat
Nyelvtudónak állítják magukat (%)

német 17,3
angol 11,5

orosz 8,8
francia 2,1
szlovák • 2,1
olasz 1,2
délszláv 0,8
román 0,7
egyéb nyelv 2,3

Azokat az interjúalanyainkat, akik (valamilyen szinten) nyelvtudónak vallották 
magukat, arra kértük, hogy a következő ötfokozatú skála Segítségével jelöljék 
meg, saját értékelésük szerint milyen szintű a nyelvtudásuk:

1 szinte már mindent elfelejtettem, alig értek meg valamit ezen a nyelven 
(szinte semmi);

2 többé-kevésbé megértem, ha ezen a nyelven beszélnek, de nem nagyon 
tudom kifejezni magam (kevéske);

3 jól értek szóban és olvasva, de a folyamatos beszéd és írás nehezen megy 
ezen a nyelven (elboldogul);

4 jól értek szóban és olvasva is, és beszélni és írni is jól tudok ezen a
nyelven, de nem olyan könnyedén, mint magyarul (jó);

5 éppúgy tudom használni ezt a nyelvet szóban és írásban is, mint a ma- 
gyárt (nagyon jó).

Mint a 2. táblázatról leolvasható, a magukról valamilyen szintű nyelvtudást ál
lmoknak több mint a fele (az angol és a francia esetében csak közel a fele) igen 
alacsonyra, gyakorlatilag nullára értékelte a nyelvtudását.

Közbevetőleg megjegyezzük, hogy magától értetődő módon szoros kapcso
lat van a nyelvtudás értékelése és aközött, hogy a kérdezettnek van-e valami
lyen szintű nyelvvizsgája. Teljes vagy akár csak hozzávetőleges egybeesésről 
azonban semmiképpen sem beszélhetünk. A felsőfokú nyelvvizsga megléte erő-
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A nyelvtudás szintjének értékelése (%)
2. táblázat

német angol orosz francia olasz egyéb
nyelv

1 -  szinte 
semmi 6 9 30 16 9 26

2 -  kevéske 47 39 44 32 43 43

3 -  elboldogul 27 28 13 32 26 5
4 - j ó 17 20 12 18 13 10

5 -  nagyon jó 3 4 1 2 9 16
összesen 100 100 100 100 100 100

nyelvtudónak 
állítják magukat 270 208 148 36 22 57

sen együtt jár ugyan a nyelvtudás 5-ös (nagyon jó) vagy 4-es (jó) értékelésével, 
de olyan összefüggés nincs, hogy az 5-ös vagy 4-es értékelés meghatározó mó
don csak felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezőknél fordul elő. (Ez már csak 
azért sem lehetséges, mert a nemzetiségi nyelvtudók közül általában még azok
nak sincs semmilyen nyelvvizsgájuk, akik a nemzetiségi nyelvet első vagy má
sodik anyanyelvűkként beszélik.) Az alacsonyabb szintű nyelvvizsgák (közép
fokú, alapfokú, érettségi, egyéb vizsga) és a nyelvtudás értékelése között lénye
gesen lazább a kapcsolat, bár kétségtelen, hogy az alacsonyabb szintű vizsga 
megléte is inkább valószínűsít 3-asra vagy magasabbra értékelt nyelvtudást, 
mint a mindennemű vizsga hiánya. Például az oroszból érettségizettek között 
igen kis számban akadtak olyanok, akik 3-asra vagy magasabbra értékelték 
orosz nyelvtudásukat, de még mindig nagyobb volt az arányuk az orosz érett
ségivel rendelkezők között, mint azok között, akik nem érettségiztek oroszból.

A továbbiakban azokat tekintjük valódi nyelvtudóknak, akik nyelvtudásukat 
legalább 3-asra vagy annál magasabbra osztályozták. A 2. táblázaton jól látható, 
hogy az angol és a francia nyelvvel való találkozás a kérdezettek önértékelése 
szerint nagyobb valószínűséggel vezetett magasabb szintű, „valódi” nyelvtudás
hoz, mint a német, de még inkább mint az orosz nyelvvel való ismerkedés. Az
egyéb nyelvet említők között is igen magas volt azok aránya, akik saját beval
lásuk szerint keveset vagy szinte semmit sem tudnak az általuk megnevezett 
nyelven, ugyanakkor kiemelkedően magas volt közöttük a nagyon jó nyelvtu
dók aránya is; ez nem utolsó sorban annak következménye, hogy ezen a táblá
zaton az egyéb nyelvek kategóriájában jelentek meg a magyarországi német, 
szlovák, délszláv és román nemzetiségi nyelvtudók, akiknek nem kis hányada 
(első vagy második) anyanyelveként, tehát igen jól beszéli nemzetiségi nyelvét.

Ez utóbbi körülmény, tehát az, hogy Magyarországon jelentős számban él
nek nemzetiségi-kisebbségi nyelvtudók, akik nem magyar nyelvtudásukat nem 
-  vagy legalábbis elsődlegesen nem -  iskolai-oktatási keretek között szerezték 
meg, elkerülhetetlenné teszi, hogy a hazai idegennyelv-tudás leírásában elvá
lasszuk egymástól a spontán nyelvelsajátításban (elsődlegesen természetszerű-
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leg a közvetlen családi környezetben) megszerzett nemzetiségi-kisebbségi 
nyelvtudást, és az oktatás különféle formáiban (iskola, tanfolyamok, magán
órák stb.) tudatos tanulással elsajátított nyelvismeretet. Mivel jelen kutatási be
számolónk az iskolai és egyéb oktatási formákban megszerezhető nyelvismeret
ről készült képet adni, egy, a nyelvtudás megszerzésének lehetséges módjaira 
vonatkozó kérdéssorozat alapján elválasztottuk egymástól a nemzetiségi és a 
nem nemzetiségi nyelvtudókat, és csak az utóbbiakkal kapcsolatos adatokat ele
meztük. Vagyis a magyarországi legfontosabb nemzetiségi-kisebbségi nyelvek, 
tehát a német, a szlovák, a délszláv nyelvek (szerb, horvát, szlovén) és a román 
esetében kiemeltük azokat, akiknek a nyelvtudás megszerzésével kapcsolatos 
válaszaiból az tűnt ki, hogy e nyelvek valamelyikében való ismereteik és jár
tasságuk nemzetiségi hátterű, és a továbbiakban nem foglalkoztunk velük. 
Ugyanígy jártunk el azzal a néhány válaszadóval is, aki cigány nyelvtudást jel
zett.

Nyelvtudók és nyelvek
Mielőtt belekezdenénk vizsgálati eredményeink ismertetésébe, ismételten nyo
matékosan le kell szögeznünk, hogy a fentiek értelmében a „nyelvtudó” kate
gória kutatási beszámolónk hátralévő részében mindvégig azokat fedi, akiknek 
nyelvtudása nem nemzetiségi-kisebbségi hátterű, és akik idegen nyelvi ismere
teiket az ötfokú önértékelő skálán legalább közepesre vagy annál jobbra minő
sítették.

1994/95-ös vizsgálatunk szerint (a nemzetiségi nyelvtudókat nem számítva) 
a 14 éven felüli lakosság 11,8 százaléka ismer legalább egy idegen nyelvet 
legalább olyan szinten, hogy szóban és írásban is elboldogul rajta. Azok ará
nya, akik két nyelvet beszélnek, 3,6 százalék, azoké pedig, akik három vagy 
még több nyelvet, 0,8 százalék. A 18 éven felüli lakosságnál ezek az arányok: 
11,2, 3,3 és 0,8 százalék.

Nyelv tudók iskolázottsági csoportokban (%)
3. táblázat

8 osztálynál 
kevesebb

8 osztály közép
iskola

főiskola,
egyetem

nyelvtudó 1 7 10 41
nem tud nyelvet 99 93 90 59

összesen 100 100 100 100
N 271 527 972 229

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján végzett adatfelvétel-sorozat a 18 éven 
felüli lakosság körében 9,2 százaléknyi (nem nemzetiségi) nyelvtudót regiszt
rált.3 Vagyis a nyolcvanas évek elejétől 1994-ig két százalékponttal, azaz mint
egy 150 ezer fővel emelkedett a (felnőtt, nem nemzetiségi) nyelvtudók száma 
Magyarországon, ami természetszerűleg mindenképpen örvendetes, még ha a 
növekedés nem is látványosan nagy mértékű.
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A férfiak között valamivel nagyobb arányban fordulnak elő nyelvtudók 
(12,5 százalék, N=939), mint a nők között (11,2 százalék, N=1060), ami első
sorban a férfiaknak a nőknél átlagosan magasabb iskolázottságával függhet 
össze. Magától értetődő módon egyébként is az iskolázottság az a változó, 
amellyel a nyelvtudásnak a legszorosabb a kapcsolata. (3. táblázat.)

Elsősorban az iskolázottsági szint hatását sejthetjük amögött is, hogy a fia
talabb korosztályokban, illetve az urbanizáltabb környezetben magasabb a 
nyelvtudók aránya, mint az idősebbek, illetve a kevésbé urbanizált környezet
ben élők között. (Függelék: 1. és 2. táblázat.) Tehát -  mint ezt egyébként már 
a hetvenes és nyolcvanas évek fordulóján végzett vizsgálatunkban is triviális 
összefüggésként megállapíthattuk -  minél magasabb iskolai végzettséggel bír, 
minél fiatalabb korcsoporthoz tartozik és minél urbanizáltabb környezetben él 
valaki, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy idegennyelv-tudással is ren
delkezik. Mindenesetre az iskolai nyelvoktatás eredményességéről -  vagy talán 
helyesebb lenne úgy fogalmazni, hogy csekély eredményességéről -  sokat el
árul az az adat, hogy a (csak) középiskolát végzetteknek a 90 százaléka saját 
bevallása szerint egyetlen idegen nyelven sem tud elboldogulni.

1994/95-ben kiemelkedően a német és az angol nyelv ismerői voltak a leg
nagyobb számban. Oroszul -  annak ellenére, hogy negyven éven keresztül az 
oktatás minden szintjén az orosz volt az általánosan kötelező nyelvi tárgy -  
lényegesen kevesebben tudnak, mint németül vagy angolul. Még ennél is jóval 
ritkább a francia, és még inkább az olasz nyelv ismerete. (4. táblázat.)

Nyelvtudók nyelvenként (%-ban)
4. táblázat

1979-1982 1994-95
a 18 éven felüli 

lakosság 
százalékában

a 14 éven 
felüli lakosság 
százalékában

a 18 éven 
felüli lakosság 
százalékában

német 5,4 6,3 6,1
angol 1,9 5,5 5,1
orosz 2,9 1,9 2,0
francia 0,8 0,9 0,9

olasz nincs adat 0,5 0,5

egyéb nyelv 0,6 0,8 0,9

N 24 000 2000 1915

A 4. táblázaton jól láthatjuk, hogy a nyolcvanas évek elejéhez képest a kilenc
venes évekre a nyelvtudók nyelvenkénti megoszlása jelentősen átalakult. Lát
ványosan -  több mint a kétszeresére -  emelkedett az angolul tudók száma, de 
a németül tudóké is gyarapodott valamelyest, az orosz nyelvtudással rendelke
zőké viszont csökkent. Az egyéb nyelvek esetében -  itt a spanyol és a latin 
mellett a magyarországi nemzetiségek által is beszélt nyelvek, így a szlovák, a 
román, a szerb és a horvát ismerőit találjuk viszonylag nagyobb számban -
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szintén mutatkozik kisebb növekedés, ami valószínűleg elsősorban a szomszé
dos országokból érkezett áttelepülteknek, illetve menekülteknek tudható be.

Azt leszámítva, hogy a franciául tudók között kétszer annyi a nő, mint a 
férfi, nemek szerint nincs érdemleges különbség az egyes nyelvek ismerői kö
zött. Az életkori, az iskolázottsági és a településtípus szerinti csoportokat te
kintve az tűnik a legpregnánsabb összefüggésnek, hogy a legmagasabb iskolai 
végzettségű, a fiatalabb korosztályokhoz tartozó és az urbanizáltabb környezet
ben élő nyelvtudók leginkább angolul tudnak, az idősebb, kevésbé urbanizált 
környezetben élő és a közepesen vagy annál alacsonyabban iskolázott nyelvtu
dók viszont inkább németül. (Függelék: 3., 4. és 5. táblázat.)

Az idegennyelv-tudás használata
Az idegen nyelvi kommunikációs kultúrának fontos jellegzetessége termé
szetszerűleg az is, hogy a nyelvtudók használják-e egyáltalán a nyelvtudásukat, 
és ha igen, milyen kontextusokban és milyen intenzitással.

A mindennapi élet öt területére -  a munkára, az újság- és könyvolvasásra, 
a rádióhallgatásra és tévénézésre, a külföldi turistautakra, valamint a külföldi 
baráti, ismeretségi szálakra -  vonatkozóan tettünk fel a nyelvtudás használatá
val kapcsolatos kérdéseket. A válaszok az idegen nyelvi ismeretek gyakorlati 
alkalmazásában területenként is és nyelvenként is jelentős különbségeket jelez
tek. (Függelék: 6.-10. táblázat.)

Egészében véve mindenekelőtt azt állapíthatjuk meg, hogy a nyelvtudók vá
laszai szerint -  bármely területről legyen is szó -  a nyugati nyelvek ismerete 
lényegesen jobban hasznosul, mint az oroszé.

Ami a munkát illeti, ezen a téren kiemelkedően az angolul tudók használják 
leginkább a nyelvtudásukat. (Függelék: 6. táblázat.) Az olasz nyelv ismerői is 
igen intenzív használatról nyilatkoztak a munkában, itt azonban az adatok meg
bízhatóságát igencsak kétségessé teszi a nagyon alacsony elemszám. Azoknak 
a körét, akik a német nyelvet a munkájukban használják, feltehetően némileg 
csökkentette az a körülmény, hogy a németül tudók között viszonylag jelentős 
arányban vannak már nem dolgozó idősebb korúak, nyugdíjasok. Ezzel együtt 
a sokrétű gazdasági, kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok alapján bizonyára 
sokan jóval intenzívebbnek tételezték volna a német nyelvtudásnak a munkában 
való használatát.

Az angol nyelv használata az újság- és könyvolvasás terén is lényegesen 
intenzívebb, mint a németé, vagy bármelyik egyéb nyelvé (Függelék: 7. táblá
zat), az idegen nyelvű elektronikus tömegkommunikáció fogyasztásában vi
szont már a német nyelvé az elsőbbség. (Függelék: 8. táblázat.) Persze a nyelv
tudás használhatóságát ezen a téren erősen meghatározza az idegen nyelvű rá
dió- és tévéprogramok kínálata. Az osztrák adók foghatósága Magyarország je
lentős részén, de még inkább a sokféle német nyelvű műholdas tévéprogram 
egyre szélesebb körű elérhetősége nyilvánvalóan jelentős mértékben elősegíti a 
német nyelvtudás fokozottabb aktivizálódását, egyben bizonyára stimulál is a 
nyelvtudás megszerzésére. Ugyanez elmondható természetszerűleg az angol 
nyelvű programokról is.

A külföldi turistautaknál (ha eltekintünk az olasz nyelvre vonatkozó kissé
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kétséges megbízhatóságú adatoktól) kiemelkedően a német nyelvtudás látszik a 
legnagyobb mértékben hasznosulni. (Függelék: 9. táblázat.) Az ezen a téren ka
pott válaszokat persze alapvetően befolyásolja, hogy milyen nyelvű célorszá
gokba irányulnak a leggyakrabban a nyelvtudó magyarok turistaútjai. Már ön
magában a távolság miatt is sokkal valószínűbb a német és az olasz, mint az 
angol nyelvterülettel való érintkezés, így aligha meglepő, hogy a németül és 
olaszul tudók jóval intenzívebb nyelvhasználatot jeleznek a turistautak kontex
tusában, mint a más idegen nyelvek ismerői.

Nem utolsó sorban a földrajzi közelség és a történelmi hagyományok ma
gyarázhatják, hogy a baráti, ismeretségi kapcsolatok terén is a német kötődés a 
legerősebb. (Függelék: 10. táblázat.)

Úgy tűnik tehát, hogy míg a munkában és a nagyobb intellektuális erőfe
szítést igénylő információ-befogadásban (újság- és könyvolvasás) inkább az an
gol nyelvtudás hasznosul jobban, addig a kikapcsolódás jellegű tevékenységek
ben, illetve a személyközi kapcsolatokban a német nyelv használata intenzí
vebb.

A preferált idegen nyelv
Az idegennyelv-tudás terjedését, a nyelvoktatás hatékonyságát és a megszerzett 
nyelvtudás hasznosítását jelentős mértékben befolyásolhatják a nyelvtanulással 
és az egyes nyelvekkel kapcsolatos attitűdök, preferenciák, sztereotípiák. Ezért 
vizsgálatunkban arra is kitértünk, hogy az emberek miképpen viszonyulnak a 
nyelvtanuláshoz, és melyik idegen nyelvet tanulnák szívesen, ha erre módjuk 
lenne.

A kérdezettek 84 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szívesen tanulna idegen 
nyelvet, és az így válaszolók túlnyomó többsége meg is nevezte azt a nyelvet, 
amelyet leginkább tanulna: minimális különbséggel az angol és a német volt az 
a két nyelv, amelyet kiemelkedően a legtöbb kérdezett választott. (5. táblázat.) 
Az angolt és a németet preferálók mellett szinte eltörpülnek azok az egészen 
kis csoportok, amelyek a francia és az olasz nyelvet választották, és még in
kább a spanyolra és az oroszra szavazók. Az egyéb nyelvek közül a szlovákra 
(5 fő), az eszperentóra és a japánra (4-4 fő), valamint a kínaira, a svédre és a 
latinra (3-3 fő) esett még említésre érdemes számú szavazat.

Az 5. táblázatról az is leolvasható, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek fordu
lójához képest a kilencvenes évek elejére az egyes idegen nyelvek preferáltsága 
igencsak átalakult. Igaz ugyan, hogy a német nyelvet másfél évtizede és 1994- 
95-ben is egyaránt a kérdezetteknek majdnem a fele választotta, az angol nyel
vet preferálók részaránya viszont a nyolcvanas évek legeleje óta több mint ötven 
százalékkal növekedett, miközben az oroszt preferálók szinte teljesen eltűntek.

A nemek között annyi különbség mutatkozott, hogy a nők között lényege
sen több volt az olasz nyelvet választó, de a franciát és az angolt is a nők 
preferálták valamivel nagyobb arányban, a férfiak között ezzel szemben a né
met nyelvet választók fordultak elő valamivel gyakrabban. (Függelék: 11. táb
lázat.) Igen erős különbségek jelentkeztek az egyes nyelvek preferálásában az 
iskolázottság szintje szerint. (Függelék: 12. táblázat.) A végzettség emelkedésé
vel egyre gyakoribb volt az angol, és egyre ritkább a német választása. A fran
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ciára és az olaszra esett szavazatok aránya is szoros pozitív összefüggést mu
tatott a magasabb iskolázottsággal. Minden bizonnyal nem utolsó sorban az is
kolázottsági szint hatását sejthetjük amögött is, hogy az életkor csökkenésével 
és a település urbanizáltsági szintjének emelkedésével növekszik az angol, va
lamint a francia és az olasz népszerűsége, és csökken a németé. (Függelék: 13. 
és 14. táblázat.)

Milyen idegen nyelvet tanulnának szívesen? (%)

1972-1982 1994
angol 29,8 46,1
német 43,1 45,5
francia 5,1 2,6
olasz nincs adat 2,4
spanyol nincs adat 0,8
orosz 17,4 0,8
egyéb válasz 4,6 1,8
összesen 100,0 100,0
szívesen tanulna 
idegen nyelvet 20590 1680

5. táblázat

Végezetül azt is megkérdeztük interjúalanyainktól, hogy milyen megfontolá
sok alapján választották éppen azt a nyelvet, amelyet választottak. (Függelék: 
15.-18. táblázat.) Az angol nyelv preferálásában az általános használhatóság és 
a nemzetközi jelentőség volt a meghatározó motívum. A németet választók is 
az általános használhatósággal és a nemzetközi jelentőséggel érveltek a vi
szonylag leggyakrabban (de közel sem olyan gyakran, mint ahogy azt az an
golnál tapasztaltuk), ugyanakkor az angolhoz képest nagyobb hangsúlyt kaptak 
a különféle kapcsolatokra utaló és/vagy érzelmi jellegű motívumok: németül 
beszélő ismerősök, barátok; a Magyarországra látogató németajkúak nagy szá
ma; a németül beszélő népek iránti szimpátia; német nyelvterületre való utazás 
stb. Még olyasféle, a politikai kapcsolatokra hivatkozó indoklás is előfordult
néhány alkalommal, amilyent a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján az orosz 
nyelv választásának motívumai között találtunk: „ők (a németek?, az osztrá
kok?) a barátaink, a szövetségeseink.”

Szemben a leginkább preferált angollal és némettel, amelyeknek választásá
nál a használhatóság gyakorlati szempontja volt a legfőbb motívum, a francia 
és az olasz esetében domináltak a nyelv szépségére való hivatkozások, valamint 
-  különösen az olasz esetében -  a személyesebb jellegű, emocionális színezetű 
indoklások. Emellett a francia és az olasz volt az a nyelv, amelynek választá
sánál a kulturális értékek megismerésének szempontja is viszonylag jelentősebb 
aránvban felmerült.



Vizsgálat az ídegennyelv-tudásról

F Ü G G E L É K

1. táblázat
Nyelvtudók életkori csoportokban (%)

14-17 18-30 31-40 41-50 51-60 60 felett
nyelvtudó 26 19 11 10 6 7
nem tud nyelvet 74 81 89 90 94 93
összesen 100 100 100 100 100 100
N 84 435 379 352 282 467

2. táblázat
Nyelvtudók településtípus szerinti csoportokban (%)

Budapest város község

nyelvtudó 24 11 6
nem tud nyelvet 76 89 94
összesen 100 100 100
N 398 867 734

3. táblázat
Az egyes nyelvek ismerői életkori csoportokban (%)

14-17 18-30 31-40 41-50 51-60 60 felett

német 12 8 5 7 2 6
angol 12 11 6 5 2 1

orosz 0 3 3 2 2 1
francia 1 2 0 1 0 1
olasz 1 1 0 0 0 0
egyéb nyelv 1 0 4 1 1 1
N 84 435 379 352 282 467

4. táblázat
Az egyes nyelvek ismerői iskolázottsági csoportokban (%)

8 osztálynál 
kevesebb

8 osztály közép
iskola

főiskola,
egyetem

német 1 4 6 18

angol 0 3 4 22

orosz 0 1 1 10
francia 0 0 1 3

olasz 0 1 0 2
egyéb nyelv 1 0 1 2

N 271 527 972 229
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5. táblázat
Az egyes nyelvek ismerői településtípus szerinti csoportokban (%)

Budapest város vidék
német • 11 6 4
angol 16 5 1
orosz 4 2 1
francia 2 1 1
olasz 1 0 1
egyéb nyelv 1 1 0
N 398 867 734

Használja-e idegennyelv-tudását a munkában? (%)
6. táblázat

nem néha gyakran összesen N
német 49 23 28 100 127
angol 30 22 48 100 108
orosz 62 26 12 100 38
francia 38 44 18 100 19
olasz 30 20 50 100 11

Olvas-e újságot, könyvet idegen nyelven? (%)
7. táblázat

nem néha gyakran összesen N
német 43 39 18 100 127
angol 25 47 28 100 108
orosz 62 28 10 100 38
francia 19 69 12 100 19
olasz 36 45 19 100 11

8. táblázat
Hallgat-e, néz-e idegen nyelvű rádió-, illetve tévéadásokat? (%)

nem néha gyakran összesen N
német 11 36 53 100 127
angol 16 34 50 100 108
orosz 77 18 5 100 38
francia 57 29 14 100 19
olasz 45 45 10 100 11
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9. táblázat
Használja-e nyelvtudását külföldi turistaútjain? (%)A  A A  a  9 •

nem használja használja összesen N
német 26 74 100 127
angol 46 54 100 108
orosz 69 31 100 38
francia 50 50 100 19

olasz 9 81 100 11

10. táblázat
Vannak-e külföldi barátai, ismerősei, akikkel idegen nyelven érintkezik? (%)

nincsenek vannak összesen N

német 37 63 100 27

angol 44 56 100 108
orosz 69 31 100 38
francia 44 56 100 19
olasz 27 73 100 11

Nyelvek népszerűsége férfiak és nők között (%)
11. táblázat

férfiak nők

angol 45 48

német 48 42

francia 2 3
olasz 1 3
egyéb nyelv 4 4
összesen 100 100
szívesen tanulna nyelvet 789 891

12. táblázat
Nyelvek népszerűsége iskolázottsági csoportokban (%)

8 osztálynál 
kevesebb

8 osztály közép
iskola

főiskola,
egyetem

angol 29 43 47 60

német 64 49 46 25

francia 1 2 3 5

olasz 1 1 3 4
egyéb nyelv 5 5 1 6

összesen 100 100 100 100
szívesen tanulna nyelvet 156 416 888 220
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Nyelvek népszerűsége életkori csoportokban (%)
13. táblázat

14-17 18-30 31-40 41-50 51-60 60 felett
angol 49 56 47 51 40 30
német 33 33 40 42 55 62
francia 7 2 2 4 0 3
olasz 6 6 8 1 1 0
egyéb nyelv 5 3 3 2 4 5
összesen 100 100 100 100 100 100
szívesen 
tanulna nyelvet 73 381 347 310 235 339

14. táblázat
Nyelvek népszerűsége településtípus szerinti csoportokban (%)

Budapest város község
angol 51 47 42
német 34 46 53
francia 5 2 1
olasz 4 3 1
egyéb nyelv 6 2 3
összesen 100 100 100

szívesen tanulna nyelvet 371 738 571

15. táblázat
Az angol nyelv választásának motívumai (%)

ezt a nyelvet mindenütt értik, ezen a nyelven mindenütt boldogulni lehet 51 
nemzetközileg a legnagyobb jelentőségű nyelv; a diplomácia, a 

gazdasági élet, a tudomány stb. nemzetközi nyelve 29
ez a legszebb nyelv 13
a munkában, a szakmai előmenetelben ez a nyelv a leghasznosabb 5
ez egy könnyű nyelv, gyorsan meg lehet tanulni 4
szeretnék ezen a nyelven újságot, könyvet olvasni, rádiót hallgatni,

tévéműsorokat érteni 3
szeretnék szorosabb kapcsolatba kerülni azokkal a barátaimmal,

ismerőseimmel, akiknek ez az anyanyelve 2
oda szeretnék vagy készülök utazni, ahol ezt a nyelvet beszélik 1
egyéb válasz 6
nincs érdemleges válasz 5
az angol nyelvet szívesen tanulná 764
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16. táblázat
A német nyelv választásának motívumai (%)

ezt a nyelvet mindenütt értik, ezen a nyelven mindenütt boldogulni lehet 
nemzetközileg a legnagyobb jelentőségű nyelv; a diplomácia, a 

gazdasági élet, a tudomány stb. nemzetközi nyelve 
ez egy könnyű nyelv, gyorsan meg lehet tanulni 
szeretnék szorosabb kapcsolatba kerülni azokkal a barátaimmal, 

ismerőseimmel, akiknek ez az anyanyelve 
ez a legszebb nyelv
a munkában, a szakmai előmenetelben ez a nyelv a legfontosabb 
sok olyan külföldi jön Magyarországra, akinek ez az anyanyelve 
szeretem azt a népet, amelyik ezt a nyelvet beszéli 
szeretnék ilyen nyelvű tévéműsorokat nézni, újságot, könyvet olvasni, 

rádiót hallgatni
oda szeretnék vagy készülök utazni, ahol ezt a nyelvet beszélik 
politikai indoklás: ők a támogatóink, szövetségeseink, jó a politikájuk 
egyéb válasz 
nincs érdemleges válasz 
a német nyelvet szívesen tanulná

39

10
9

8
8
7
7
3

2
2
1
1
7

764

17. táblázat
A francia nyelv választásának motívumai (%)

ez a legszebb nyelv 68
szeretném annak a népnek a kultúráját megismerni, amelyik ezt a nyelvet

beszéli 9
szeretem azt a népet, amelyik ezt a nyelvet beszéli 5
oda szeretnék vagy készülök utáni, ahol ezt a nyelvet beszélik 5
ezt a nyelvet mindenütt értik, ezen a nyelven mindenütt boldolgulni 

lehet 5
ez egy könnyű nyelv, gyorsan meg lehet tanulni 5
egyéb válasz 7
nincs érdemleges válasz 7
a francia nyelvet szívesen tanulná 44

18. táblázat
Az olasz nyelv választásának motívumai (%)

ez a legszebb nyelv 65
oda szeretnék vagy készülök utazni, ahol ezt a nyelvet beszélik 13
szeretem azt a népet, amelyik ezt a nyelvet beszéli 10
szeretném megismerni annak a népnek a kultúráját, amelyik ezt a nyelvet 

beszéli 5
szeretnék szorosabb kapcsolatba kerülni barátaimmal, ismerőseimmel,

akiknek ez az anyanyelve 5
ez egy könnyű nyelv, gyorsan meg lehet tanulni 3
nincs érdemleges válasz 5
az olasz nyelvet szívesen tanulná 40
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