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Az idegen nyelvek tanulásával 
kapcsolatos attitűdök változása 
az általános iskolások körében 

az 1990-es évek Magyarországán

1. Bevezetés
A kilencvenes évek során átalakult oktatási rendszer egyik nagy kihívása volt, az idegen 
nyelvek tanulásával kapcsolatosan megváltozott igényekhez való minél gyorsabb és 
hatékonyabb alkalmazkodás. Hiszen az idegen nyelveken történő kommunikáció az ún. 
kulcskompetenciák körébe tartozik, amely kulcskompetenciák „az ezredfordulón leg
inkább hozzásegítik az embereket a sikeres életvezetéshez, a megfelelő munkaerő-piaci 
pozíció megszerzéséhez” (Vágó, 2000: 204).

A nyugati nyelvek térhódítása Magyarországon a nyolcvanas évek során kezdődött 
(Bárdos, 1984, 1988;Fülöp 1984a, 1984b), a közművelődési intézmények és a magán
nyelviskolák rendszerén keresztül. A oktatási rendszer egészében az 1989-es év hozta 
meg az első áttörést, amikor az orosz nyelv kötelező tanítását eltörölték. Ettől az 
időponttól kezdve az orosz nyelv tanítása fokozatosan visszaszorult, átadván helyét az 
angolnak és a németnek (Csizér, Dömyei és Nyilasi, 1999; Enyedi és Medgyes, 1997; 
Halász és Lannert, 1998; Vágó, 2000). Az átalakulás ütemét jól mutatja, hogy a 1980-as 
évekre jellemző, szinte kizárólagos orosz nyelvtanítás az 1997-98-as tanévre 1 száza
lékra csökkent (Vágó, 2000: 207). A kilencvenes évek végére lényegében befejeződött 
az átalakulás, amely a gyorsasága miatt, modernizációs sikertörténetként aposztrofál
ható (Vágó, 1999).

Ezeket a változásokat követte nyomon az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékéknek kutatócsoportja, amely - kezdetben az Ottawai 
Egyetem kutatóival közösen, majd önállóan - nagyarányú adatgyűjtést folytatott, hogy 
feltérképezze az általános iskolások nyelvtanulási attitűdjeinek és motivációjának 
változásait.* Adatfelvételre két időpontban került sor: 1993 elején és 1999 végén. A 
kutatócsoport mindkét időpontban öt célnyelv megítélését vizsgálta: az angolét, néme
tét, franciáét, olaszét és oroszét. A kutatási programot nemcsak a nagy mintás vizsgálat 
alkalmazása teszi egyedivé (1993-ban 4765, 1999-ben 3828 diák töltötte ki a nyelv
orientációs kérdőívet), hanem az is, hogy a megismételt vizsgálat lehetővé teszi az 
összehasonlítást és a változások leírását. Az adatgyűjtés két időpontjának kiválasztása

* Az első hullám adatfelvételét az OTKA 2146 (1991-1994) számú támogatása tette lehetővé. 
1999-ben a kutatást két forrásból finanszíroztuk: Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatok 
(0222/1999) és OTKA (T022078) támogatásából.
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is szerencsésen történt: 1993-ban a modem idegen nyelvekre való áttérés az általános 
iskolákban részben már lezajlott, de még nem fejeződött be, azaz egy átmeneti állapotot 
sikerült regisztrálnunk, míg 1999-re ez a folyamat már lezárult (Vágó, 2000).

Az első hullám adatainak az elemzését többféle szempontból végeztük el. Vizsgál
tuk a különböző idegen nyelvek népszerűségét, és megállapítottuk, hogy az angol nyelv 
vonzza leginkább a diákokat, ami legfőképpen az amerikai angol népszerűségének 
tudható be (Dönyei, Nyilasi és Clément, 1996). Feltártuk azokat a kompenzációs 
stratégiákat, amelyekkel az átalakulás során hátrányos helyzetben lévők élhettek, 
illetve, hogy milyen eltérések voltak tapasztalhatók a lehetőségek és a tanulni kívánt 
nyelvek között (Csizér, Dörnyei és Nyilasi, 1999). Elemeztük a diákok nyelvtanulási 
motivációjának eltéréseit a különböző nyelvek esetében, és az ország különböző 
területeire vonatkozóan (Dörnyei és Clément, 2001).

A jelen cikk leíró jellegű, a legfőbb feladatának azt tekintjük, hogy bemutassuk a 
világ egyik legnagyobb szabású idegen nyelvekre vonatkozó motivációs felmérésének 
második fordulóját, illetve, hogy feltárjuk az 1993 és 1999 között lezajlott változásokat. 
A cikkben megvizsgáljuk, hogy a diákok nyelvtanulási preferenciái hogyan írhatók le 
az ezredforduló táján Magyarországon, nemcsak abban a tekintetben, hogy milyen 
nyelveket szeretnének tanulni, hanem hogy mekkora energiát hajlandóak az egyes 
nyelvek tanulására fordítani.

2. A kutatás rövid módszertana

2.1. A minta
A két hullám adatfelvételében összesen 8593 13-14 éves korosztályhoz tartozó diák 
vett részt az ország különböző területein; közülük 4765-en 1993-ban, míg 3828-an 
1999-ben válaszoltak kérdőívünk kérdéseire. (A részletes adatokat lásd alább az 
1. táblázatban.) Annak ellenére, hogy a megismételt adatfelvétel során a próbáltuk a 
lehető leghűebben követni az 1993-as településmintát, és - akárcsak 1993-ban - minden 
mintába került iskolában az összes 8. osztályos diákot megkérdeztünk, közel 20 
százalékkal csökkent a mintába került tanulók száma. Ennek az a magyarázata, hogy a 
vizsgált korcsoportba tartozók száma 1993 és 1999 között hasonló arányban csökkent: 
a Központi Statisztikai Hivatal által publikált adatok szerint 1993-ban 154 708 fő 
tartozott ehhez a korosztályhoz, 1998-ban pedig 120 828 fő (Demográfiai Évkönyv, 
1993, 1998).

A kutatási program szempontjából fontos, hogy ezt a korosztályt jelöltük ki vizsgá
latunk tárgyává. Ok tartoznak abba az évfolyamba, amelyik választás előtt áll, hogy a 
középiskolai tanulmányai során milyen nyelvet szeretne tanulni. (Természetesen ez azt 
jelenti, hogy a mintába került iskoláknak 8-osztályos általános iskoláknak kellett 
lenniük.)
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1. táblázat
A minta településtípus szerinti megoszlása

Iskolák (db) Osztályok (db) Diákok (fő)

1993 1999 1993 1999
Összesen Fiúk Lányok

1993 1999 1993 1999 1993 1999
Egész országra 77 82 212 188 4765 3828 2377 1847 2305 1907

Budapest 15 13 38 32 792 685 406 346 372 325
Megyei jogú város 14 17 48 44 1165 943 584 438 550 499
Város 32 33 94 77 2112 1581 1033 753 1051 796
Falu 16 19 32 35 696 619 354 310 332 287

Megjegyzés: Néhány kérdőíven hiányzott a diákok neme.

A településminta kiválasztásánál nemcsak arra törekedtünk, hogy a különböző típusú 
települések megfelelő számban kerüljenek be a mintába, hanem arra is, hogy a minta 
régiók szerint is jól mutassa be az ország különböző területeit (lásd a 2. táblázatot). Az 
országot hat nagy régióra bontottuk: Budapest, Észak-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Duna- 
Tisza-köze, Alföld és Észak-Magyarország.

2. táblázat
A minta régiók szerinti megoszlása

DIÁKOK (fő)
Budapest Észak- 

Dunántúl
Dél- 

Dunántúl
Duna-Tisza- 

köze
Észak- 

Magyarország
1993 1999 1993 1999 1993 1999 1993 1999 1993 1999

Összesen 792 685 855 668 783 586 1402 991 625 449
Budapest 792 685
Megyei jogú város 324 259 315 209 251 192 202 129
Város 302 285 308 178 997 696 346 247
Falu 229 124 160 199 154 103 77 73

2.2. A kérdőív
Az adatgyűjtés kérdőíves technikával történt. A két időpontban ugyanazt a kérdőívet 
használtuk. A kérdőív kérdései négy nagy csoportba oszthatóak: idegen nyelvekkel 
kapcsolatos kérdések, más országokhoz köthető kérdések, nyelvtanulási attitűdök, és a 
diákokkal kapcsolatos információk.

Az öt vizsgált nyelvvel (angol, német, francia, olasz, orosz) kapcsolatos kérdések 
feltérképezték a diákok nyelvtanulási orientációit, azaz hogy egy-egy nyelvet miért 
tanulnak vagy tanulnának, a nyelvekkel kapcsolatos attitűdjeiket, a nyelvtanulásra 
fordítandó energiát. Továbbá a szülők nyelvismeretéről is beszámoltak a diákok.

Az öt vizsgált nyelvhez hat országot kapcsoltunk úgy, hogy az angollal kapcsolato
san az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot is vizsgáltuk. Az ebbe a csoportba 
tartozó kérdések nemcsak az ország lakóihoz kötődő attitűdöket mérték fel, hanem az 
ország lakóival való esetleges kapcsolatról, kontaktusról is beszámoltak a diákok.
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A nyelvtanulási attitűdöket mértük az iskolai nyelvtanulást leíró attitűdökkel, az 
asszimilációtól való félelemmel, a nyelvtanuláshoz köthető önbizalommal és a nyelv
tanulási miliővel, azaz hogy a szülők, barátok hogyan vélekednek az idegen nyelvek 
tanulásáról.

A diákokkal kapcsolatos kérdések közül a legfontosabb az volt, hogy milyen 
nyelveket tanulnak jelenleg, illetve milyen nyelveket szeretnének a jövőben tanulni. Ez 
a rész tartalmazta a nyelvtanulási hátteréhez kötődő egyéb kérdéseket is.

3. Eredmények

3.7. Milyen nyelvet tanulnak a diákok az általános 
iskolákban?
A mintánkban szereplő iskolákban 1993-ban a nyolcadikos diákok fele még oroszt tanult, 
a diákok másik fele angolt és németet. Az 1999-es minta radikális változást mutat: az orosz 
nyelv tanítása eltűnt az általános iskolákból, a helyét az angol és a német vette át. Az angolul 
tanuló diákok aránya csak kis mértékben haladja meg azokét, akik németes osztályba 
járnak. Az egyéb nyelvek tanulása az általános iskolákban elhanyagolható: mindkét 
alkalommal a diákok kevesebb, mint 5 százaléka tanult ilyen nyelveket, amely arány nem 
is mutat változó tendenciát a két időpont között. Azaz elmondhatjuk, hogy az általános 
iskolai nyelvoktatásban az angol és a német nyelv a meghatározó (3. táblázat).

Ezek az adatok tükrözik azt, amit Vágó (2000) úgy fogalmazott meg, hogy „a 
rendszerváltás óta eltelt 10 év alatt nem született minisztériumi állásfoglalás arról, hogy 
hány nyelvet tanuljanak a magyar diákok, kapjanak-e bizonyos nyelvek prioritást, 
milyen iskolafokig, vagy életkorig” (p. 205), ugyanő teszi hozzá, hogy egyetlen 
szempontból van konszenzus a nyelvoktatással kapcsolatosan ma Magyarországon, 
mégpedig: hogy a „szabad nyelvválasztást meg kell őrizni, noha az EU-tagállamok 
többségében kötelező az angol, és oktatásfinanszírozási, szervezési érvek is szólnak 
egy idegen nyelv kiválasztása mellett” (p. 205).

3. táblázat
Az iskolai nyelvtanítás

DIÁKOK (%)
Nyelvek 1993 1999
Orosz 55,6 0
Angol 27,9 54,6
Német 25,3 50,6
Egyéb 4,7 4,9
Összesen 113,5* 110,1*

*A százalékok összege nem 100, mert egy diák több nyelvet is tanulhat

A 4. táblázat mutatja az iskola nyelvtanítás regionális eltéréseit, 1993-ban és 1999-ben. 
A táblázat sorainak összehasonlításakor megmutatkozik, hogy az egyes régiókban 
hogyan alakul a különböző idegen nyelveket tanulók arányai. Jól követhető, hogy a 
modem idegen nyelvek tanulása szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy egy diák 
az ország melyik részén él.
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4. táblázat
Az iskolai nyelvtanítás regionális eltérései

Angol (%) Német (%) Orosz (%) Egyéb(%)
1993 1999 1993 1999 1993 1999 1993 1999

Budapest 57,3 74,0 22,3 21,0 22,1 0 8,4 9,7
Észak-Dunántúl 23,8 33,3 48,7 82,1 45,8 0 1,5 4,1
Dél-Dunántúl 11,1 25,7 39,9 81,6 54,1 0 4,0 0,3
Duna-Tisza köze 28,6 64,3 16,6 43,3 66,6 0 4,0 4,2
Észak-Magyarország 18,6 62,3 8,6 37,7 75,2 0 8,6 5,3
Alföld 22,4 65,0 15,7 37,2 84,2 0 1,3 5,6
Az egész országban 27,9 54,6 25,3 50,6 55,6 0 4,7 4,9

Megjegyzés: A százalékok értékeinek soronkénti összeadásakor, a megfelelő évre számítva, rendre 
100%-t kellene kapnunk, az, hogy ez az összeg több mint 100, úgy lehetséges, hogy egy diák több 
nyelvet is tanulhat.

Az angol nyelv expanziója a két vizsgált időszak között nem Budapesten volt a 
legnagyobb, de ez annak köszönhető, hogy ott már 1993-ban is a nyolcadik osztályos 
diákok több mint a fele, míg 1999-ben a diákok háromnegyede tanult angolt. (A két 
időpont között 57,3 százalékról 74 százalékra nőtt Budapesten az angolul tanulók 
aránya.) A keleti országrészekben ez az arány 1999-ben közelíti a kétharmadot, ami 
igazán jelentős változás, ha azt nézzük, hogy 1993-ban itt még kevesebb, mint a diákok 
harmada tanult angolt. A legnagyobb változást Eszak-Magyarországon regisztráltuk, 
ahol 18,6 százalékról 62,3 százalékra nőtt az angolt tanulók aránya. Ugyanezek az 
arányok a Dunántúlon a legalacsonyabbak, Dél-Dunántúlon 11,1 százalék 1993-ban és 
csupán 25,7 százalék 1999-ben, ez elsősorban a német regionális dominanciájának 
tudható be (lásd később részletesebben).

Ami a német nyelvet illeti, Budapesten a hat év alatt nem változott lényegesen a 
németet tanuló diákok aránya (22,3% 1993-ban és 21% 1999-ben). Ezzel szemben a 
Dunántúlon a német nyelv került túlsúlyba 1999-re, hiszen itt a diákok több mint 80 
százaléka tanulja ezt a nyelvet.

Az orosz nyelv tanítása az évtized végére megszűnt az általános iskolákban, ami 
többek között annak köszönhető, hogy az állam komoly összeggel támogatta az orosz 
tanárok átképzését (Vágó, 1999).

Az angol és német mellett az egyéb nyelvek tanulása lényegileg nem változott 1993 
és 1999 között regionális szinten sem, jelentőségük elhanyagolható, hiszen Budapesten 
is, ahol a legmagasabb 1999-ben a más (nem angol vagy német) nyelveket tanuló diákok 
aránya, csak minden tizedik diák tanul az angol és a német helyett esetleg mellett más 
nyelvet.

3.2. Milyen nyelvet tanulnak a diákok az iskolán kívül?
Kérdőívünk azt a kérdést is tartalmazta, hogy a diákok tanulnak-e idegen nyelvet az 
iskolán kívül, magánúton. Az iskolán kívüli nyelvtanulás szignifikánsan csökkent 1993 
és 1999 között. Míg 1993-ban a diákok 39,3 százaléka, 1999-ben csak 26,2 százalékuk 
tanult valamely idegen nyelvet nem iskolai keretek között. Ez az eredmény egybevág 
az 1999-es tanulmányunkban kifejtett elmélettel, azaz hogy az iskolán kívüli nyelvta-
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nulás egyfajta kompenzációt jelenthetett a 90-es évek elején az iskolai nyelvoktatással 
szemben: a diákoknak még oroszt kellett tanulnia az iskolában, azonban szüleik már 
angol vagy német órákra járatták őket (Csizér, Dörnyei és Nyilasi, 1999). Úgy tűnik, 
hogy ez az igény csökkent 1999-re, amikorra az orosz nyelv oktatása visszaszorult, azaz 
a szülők, feltételezhetően, úgy érzik, hogy az idegen nyelvek tanulása terén az általános 
iskolák azokat a nyelveket tudják kínálni, amelyek a diákok szempontjából a leghasz
nosabbak. Alternatív magyarázatként az is felmerülhet, hogy egyéb, például gazdasági 
okok miatt a szülők már nem tudnak annyit áldozni a gyerekek iskolán kívüli tanítta
tására. Az 5. táblázat mutatja, hogy az egyes régiókban hogyan alakul az iskolán kívüli 
nyelvtanulás, nyelvek szerinti bontásban.

5. táblázat
Az iskolán kívüli nyelvet tanulók megoszlása a régiók és a tanult nyelvek szerint

Angol (%) Német (%) Orosz (%) Egyéb(%)
1993 1999 1993 1999 1993 1999 1993 1999

Budapest 56,4 69,3 42,7 22,5 10,2 5,5 14,9 17,9
Észak-Dunántúl 40,0 46,4 62,4 56,2 6,8 3,6 6,1 10,8
Dél-Dunántúl 39,1 54,1 58,9 41,1 8,5 3,4 8,5 14,4
Duna-Tisza köze 52,4 56,1 46,3 35,7 7,5 0,9 7,5 20,0
Észak-Magyarország 53,5 46,7 35,8 31,5 10,2 7,6 11,8 26,1
Alföld 71,8 43,1 30,3 44,0 2,8 0,9 11,3 24,8
Az egész országban 51,2 54,5 47,4 38,1 8,1 3,4 9,9 18,0

Megjegyzés: A százalékok értékeinek soronkénti összeadásakor, a megfelelő évre számítva, rendre 
100%-t kellene kapnunk, az, hogy ez az összeg több mint 100, úgy lehetséges, hogy egy diák több 
nyelvet is tanulhat az iskolán kívül is.

Hat év alatt nem változott, hogy az idegen nyelvet magánúton tanulók durván fele angolt 
tanul (51,2%, illetve 54,5% az egész országra vetítve). A régiókon belül szemlélve a 
tendenciákat azt látjuk, hogy a változatlanság mögött a változás áll, egyrészt az 
Alföldön és Eszak-Magyarországon erősen csökkent azok aránya, akik angolt tanulnak 
az iskolán kívül (71,8%-ról 43,1%-ra az Alföldön, és 53,5%-ról 43,1%-ra Észak-Ma- 
gyarországon). Ez összefüggésbe hozható egyrészt azzal, hogy ezeken a területeken 
jelentősen nőtt az iskolák falain belül az angoltanulás lehetősége. Másrészt ezek a 
területek tartoznak az ország gazdaságilag legelmaradottabb részeihez, ahol a magas 
munkanélküliség és a szülők pénzhiánya miatt a diákoknak nem biztos, hogy van 
lehetőségük iskolán kívül is nyelveket tanulni. Az ország többi régiójában eltérő 
mértékben, de növekedett az iskolán kívül angolul tanulók aránya. Kérdés, hogy a 
Dunántúl területein bekövetkezett növekedés, ami Dél-Dunántúlon különösen jelentős, 
mennyire hozható összefüggésbe a német nyelv iskolai dominanciájával.

Az iskolán kívüli német tanulás, az Alföldet leszámítva, jelentősen csökkent az 
elmúlt években, különösen Budapesten (42,7%-ról 22,5%-ra). Ez mutatja, hogy a német 
nyelv tanulásának a fontossága csökkent a családok szemében, de azért a német még 
mindig jelentős idegen nyelv maradt. A fő kérdés a jövőt illetően az, hogy az ország 
többi része követni fogja-e a budapesti példát, és egyre kevesebb figyelmet fog-e 
fordítani a németre vagy sem.
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Az orosz nyelv tanulásának marginalizálódása nem jelenthet meglepetést. Ami az 
egyéb nyelveket illeti, átlagban minden negyedik diák tanul nem angolul vagy németül 
az iskolán kívül. Észak-Dunántúlon a legalacsonyabb ez az arány és Eszak-Magyaror- 
szágon a legmagasabb.

3.3. Milyen nyelvet szeretnének a diákok tanulni?
A diákokat arra kértük a kérdőívben, hogy jelöljék meg azt a három nyelvet fontossági 
sorrendben, amelyeket a jövőben tanulni szeretnének. A 6. táblázat tartalmazza az 
összesített eredményeket, oly módon, hogy az első helyen említett nyelv 3 pontot, a 
második helyen mondott nyelv 2 pontot kapott, és a harmadik hely egy pontot ért. 
Ugyanez a táblázat megmutatja, hogy ha a három fent említett helyezést egy háromfokú 
skálának tekintjük, az egyes nyelvek milyen átlagokat értek el a két időpontban, és hogy 
a különbség statisztikailag szignifikáns-e.

Az összesített adatokat nézve megmutatkozik, hogy a legnépszerűbb nyelv az angol 
a diákok körében. Az 11 000 pont feletti értékek, szemléletesen azt jelentik, hogy 
mindkét adatfelvételkor kevesebb mint tíz százaléknyi olyan diák volt a mintánkban, 
aki az angol nyelvet egyáltalán nem akarja tanulni. (A két időpont között nincs 
szignifikáns eltérés ebből a szempontból.) A német nyelv vonzereje elmarad az angol 
mögött, és a két időpont között ez a vonzerő szignifikánsan csökkent (8466 pontról 
8012 pontra), ami egybevág a magán úton történő nyelvtanulással kapcsolatos adatok
ból levont korábbi következtetéssel. A német nyelvet követi a francia és az olasz. A 
spanyol nyelv 1999-re feljött az ötödik helyre, miközben az orosz tovább vesztett 
népszerűségéből.

6. táblázat
A nyelvek népszerűségi sorrendje

Értékek Átlagok
1993 1999 (arányosan)* 1993 Szign.** 1999

Angol 11352 11306 2,38 ns 2,37
Német 8466 8012 1,78 > 1,68
Francia 3921 4056 0,82 ns 0,85
Olasz 2485 2613 0,52 ns 0,55
Orosz 684 451 0,14 > 0,10
Spanyol 369 608 0,08 < 0,18

* Az 1999-es adatokat azért kellett arányosan felszorozni, hogy az eltérő mintanagyság ne jelentsen 
torzítást
** Ez az oszlop a különbség szignifikandáját jelöli. Az ns azt jelenti, hogy nem találtunk szignifikáns 
változást a két adatfelvétel között A <és> jelek a szignifikáns növekedést, illetve csökkenést jelzik.

A nyelvek népszerűségi sorrendjét vizsgálva szignifikáns eltérést találtunk a különböző 
régiókban, illetve régiók szerinti bontásban előtűntek olyan változások, amelyeket az 
adatok összesítése elrejtett. A 7. táblázat foglalja össze az egyes nyelvekre, a három 
fokú skálán adott válaszok átlagait a különböző régiókban.
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7. táblázat
A nyelvek népszerűségi sorrendje a különböző régiókban

Angol Német Francia Olasz Orosz
1993 1999 1993 1999 1993 1999 1993 1999 1993 1999

Budapest 2,51 > 2,40 1,55 > 1,20 0,65 < 0,81 0,67 < 0,79 0,14 > 0,09
Észak-Dunántúl 2,25 < 2,37 2,07 ns 2,04 0,80 ns 0,78 0,43 ns 0,42 0,11 ns 0,09
Dél-Dunántúl 2,27 ns 2,29 2,00 ns 2,01 0,71 < 0,80 0,60 > 0,45 0,10 > 0,06
Duna-Tisza köze 2,41 > 2,33 1,69 > 1,59 0,90 ns 0,92 0,52 ns 0,54 0,16 ns 0,14
Észak-Magyarország 2,44 ns 2,46 1,66 ns 1,69 0,96 ns 0,90 0,42 ns 0,47 0,21 > 0,11
Alföld 2,46 ns 2,44 1,59 ns 1,65 1,00 ns 0,89 0,44 < 0,60 0,24 > 0,06
Az egész országban 2,38 ns 2,37 1,78 > 1,68 0,82 ns 0,85 0,52 ns 0,55 0,14 > 0,09

Megjegyzés: < és >jelek arra utalnak, hogy a változás 1993 és 1999 között szignifikáns - pozitív, illetve 
negatív irányba - az adott nyelvre vonatkozóan. Az ns betűk továbbra is azt jelentik, hogy nincs 
szignifikáns változás a két időpont között.

Budapesten minden nyelv esetében szignifikánsan változtak a preferenciák, de ezek a 
változások nem érintik a nyelvek összesített preferencia-sorrendjét. Az angol, bár 
kevesebben tanulnák 1999-ben, mint 1993-ban, magasan vezeti a sort. (Az angol átlaga 
2,51-ről 2,40-re csökkent Budapesten, ami szignifikáns csökkenést jelent.) A német 
nyelv áll a második helyen, de itt is csökkent a diákok lelkesedése. Ezzel párhuzamosan 
a francia és olasz nyelv népszerűsége növekedett, de hangsúlyoznunk kell, hogy egyik 
sem veheti fel a versenyt az angollal vagy a némettel. Az orosz nyelv tanulásának 
vonzereje a 1993-as nagyon alacsony értékről tovább csökkent.

Észak-Dunántúlon növekedett az angol népszerűsége, ami így megközelíti a fővá
rosban tapasztalható helyzetet (2,25-ről 2,37-re), és a teljes Dunántúlról elmondható, 
hogy az iskolások szívesebben tanulnak angolul, mint németül. Ez viszont nincs 
összhangban azzal, hogy a régióban a német nyelv tanulása dominál (lásd a 4. tábláza
tot). A Dél-Dunántúlon növekedett a francia nyelv népszerűsége, és csökkent az olaszé 
és az oroszé.

A Duna-Tisza-köze hasonló tendenciát mutat, mint Budapest: az angol és német 
nyelv tanulásának vágya csökkent a diákokban, de így is ezek a nyelvek vezetik a listát. 
Eszak-Magyarországon az oroszon kívül egyetlen nyelv irányába mutatott tanulási 
vágy sem változott. Az Alföldön pedig csak az olasz nyelv tanulása iránti érdeklődés 
növekedett, ami így megközelíti a németét.

Ha a nyelvek irányából közelítjük meg a kérdést, azaz a táblázatot nem soronként, 
hanem oszloponként próbáljuk meg leírni, akkor a következő megállapításokat tehet
jük. 1993-ban az angol nyelv a legkevésbé a Dunántúlon volt népszerű, bár itt is 
megelőzte a németet. Ez a helyzet 1999-re annyiban változott, hogy az ország keleti 
része különül el a többitől, azaz itt a legmagasabb azoknak az aránya, akik a középis
kolai tanulmányaik során angolul szeretnének tanulni. A német nyelv a Dunántúlon a 
legnépszerűbb, de még itt sem éri el az angol nyelv népszerűségét. Az olasz, francia és 
legfőképpen az orosz nyelv népszerűsége messze elmarad mind a német, mind az angol 
népszerűsége mögött, akármelyik régióban is vizsgáljuk a helyzetet.
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3.4. Az idegennyelv-tanulásra fordított energia
Nemcsak azt kérdeztük meg a diákoktól, hogy milyen nyelvet szeretnének tanulni, 
hanem azt is, hogy mondják meg egy ötfokú skála segítségével (1-es jelentette a nagyon 
keveset, az 5-ös a nagyon sokat), hogy az egyes nyelvek tanulására mekkora energiát 
lennének hajlandóak fordítani. Mielőtt rátérnénk az egyes nyelvek elemzésére, figye
lemre méltó, hogy - a nemzetközi adatokkal összhangban (Clark és Trafford, 1995; 
Julkunen, 1994) Magyarországon is - bármilyen nyelvről legyen szó, a lányok szigni
fikánsan magasabb értékeket értek el az ötfokú skálán, mint a fiúk (8. táblázat). Azonban 
a különbség nem érinti a nyelvek sorrendjét, azaz a lányok és a fiúk is, bár eltérő 
mértékben, az angol nyelv tanulására hajlandóak a legtöbb energiát áldozni (4,25 az 
angol nyelv átlaga az ötfokú skálán). Ezt követi a német (3,75 1993-ban és 3,57 
1999-ben), francia (3,31 illetve 3,16) és az olasz (3,22 és 3,01 ), majd a sor végén találjuk 
az orosz nyelvet (2,01 és 1,87).

A 8. táblázat szemlélteti azt is, hogy míg az angol tanulására fordított energia nem 
változott 1993 és 1999 között, addig a többi nyelv esetében ez szignifikánsan csökkent. 
Más szóval, adataink egyértelműen jelzik, hogy a kilencvenes évek során a tanulók 
nyelvtanulási kedve nemhogy erősödött volna, hanem gyengült, és ez alól csak a 
legfontosabb világnyelv, az angol jelent kivételt. Mit jelenthetnek ezek az eredmények? 
Úgy tűnik, a nyelvtanulás esetében egyértelmű nyelvi globalizációról beszélhetünk, amely 
folyamat során a világnyelv tanulása (angol) tartja az első helyét, azonban a többi idegen 
nyelv vonzereje, ideértve a regionálisan meghatározó német nyelvet is, csökkent.

8. táblázat
Mennyi energiát hajlandóak a diákok különböző nyelvek 

tanulására fordítani?

Átlag
1993 Szignifikancia 1999

Angol 4.25 ns 4.25
Fiúk: 4.11 ns 4.10
Lányok: 4.41 ns 4.42

Német 3.75 > 3.57
Fiúk: 3.70 > 3.41
Lányok: 3.81 > 3.74

Francia 3.31 > 3.16
Fiúk: 2.97 > 2.78
Lányok: 3.66 > 3.54

Olasz 3.22 > 3.01
Fiúk: 2.89 > 2.72
Lányok: 3.57 > 3.30

Orosz 2.01 > 1.87
Fiúk: 1.90 > 1.83
Lányok: 2.12 > 1.92

Megjegyzés: A > jel az 1993 és 1999 közötti szignifikáns csökkenésre 
utal. Az ns betűk továbbra is azt jelentik, hogy nincs szignifikáns 
változás a két időpont között.
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A nyelvtanulásra fordított energia szintén szignifikánsan eltér az ország különböző 
régióiban élő diákok között. Ezeket az eltéréseket mutatja be a 9. táblázat.

9. táblázat
Mennyi energiát hajlandóak a diákok különböző nyelvek tanulására fordítani: 

regionális bontás

Angol Német Francia Olasz Orosz
1993 1999 1993 1999 1993

Budapest 4,42 ns 4,41 3,64 > 3,33 3,25 > 3,23 3,43 ns 3,37 2,13 > 1,88
Észak-Dunántúl 4,16 ns 4,22 3,89 ns 3,80 3,27 > 3,02 3,06 > 2,85 1,85 > 1,73
Dél-Dunántúl 4,18 ns 4,16 3,83 ns 3,82 3,20 >3,16 3,24 > 2,92 1,81 ns 1,88
Duna-Tisza köze 4,25 ns 4,23 3,75 > 3,55 3,40 > 3,23 3,25 > 3,04 2,03 ns 2,01
Észak-Magyarország 4,26 ns 4,22 3,64 > 3,45 3,31 > 3,10 3,16 > 2,84 2,17 > 1,91
Alföld 4,28 ns 4,23 3,60 > 3,43 3,40 >3,17 3,12 > 2,92 2,22 > 1,73
Teljes minta 4,25 ns 4,25 3,75 > 3,57 3,31 > 3,16 3,22 > 3,01 2,01 > 1,87

Megjegyzés: A > jel az 1993 és 1999 közötti szignifikáns csökkenésre utal. Az ns betűk továbbra is azt 
jelentik, hogy nincs szignifikáns változás a két időpont között.

Az angol nyelvre vonatkozóan régiókra lebontva az adatállományt igaz marad az az 
állítás, hogy a diákok úgy annyi energiát lennének hajlandóak az angol nyelv tanulására 
fordítani 1999-ben, mint 1993-ban. A német nyelv csökkenő tendenciáját regisztráltuk 
az összesített adatokon, a Dunántúlon azonban nem csökkent a diákok hajlandósága, 
bár nem is növekedett. A francia, olasz és orosz esetében a csökkenés nem igaz minden 
régióra. Budapesten nem változott szignifikánsan az olasz és francia nyelv helyzete. A 
francia ezen felül a Dél-Dunántúlon tartja még magát. Az orosz nyelv megítélése ezen 
a területen és a Duna-Tisza-közén nem változott, a többi régióban csökkenő tendenciát 
mutatnak az 1993-ban is már nagyon alacsony értékek.

3.5. Milyen nyelvet tanulnak és milyen nyelvet szeretnének 
tanulni a diákok?
Az 1993-as adatok elemzése során megállapítottuk, hogy „a vágyak meglehetősen 
homogének, a lehetőségek pedig erősen heterogének” (Csizér, Dörnyei és Nyilasi, 
1999: 202), azaz a diákok többsége angolul szeretett volna tanulni, de ezt csak a 
kisebbségük tehette meg.

Ha az eddig leírtakat ebből a szempontból tekintjük át, akkor látható, hogy a 
nyelvválasztással kapcsolatos preferenciák és a nyelvtanulásra fordított energia mind 
az angol nyelv dominanciáját jelzi az ország összes régiójában, míg az általános iskolai 
nyelvoktatás megvalósulásában ez a dominancia nem mindegyik területen jelentkezik 
(lásd 4. táblázat).

Azonban az orosz nyelv tanulásának háttérbe szorulása miatt már nem igaz az a 
kijelentés, ami 1993-ban még jogos volt, hogy a vágyak és a lehetőségek csak Buda
pesten közelítenek egymáshoz (Csizér, Dörnyei és Nyilasi, 1999: 203). Ez annak 
köszönhető, hogy akkoriban a keleti országrészekben a nyolcadikos diákok többsége 
még oroszul tanult, 1999-ben viszont ezekre a területekre már az angol nyelv dominan
ciája jellemző.
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4. Összegzés
A jelen tanulmány a nyelvtanulás helyzetét és a különböző nyelvek népszerűségét 
elemezte az általános iskolások körében két különböző időpontban készült adatfelvétel 
segítségével. Az 1993-as és 1999-es adataink azt mutatják, hogy a lehetőségek és 
vágyak közötti diszharmónia csökkent, ami az orosz nyelv általános iskolai oktatásból 
való eltűnésével magyarázható.

Az angol nyelv megítélésében nem történt változás, azaz a nyelvtanulás területén 
is beszélhetünk egyfajta globalizációról: az angol nyelvet szeretné a legtöbb diák 
tanulni, és ennek a nyelvnek a tanulására hajlandóak a legtöbb energiát fordítani. A 
többi nyelv, beleértve a németet is, nem olyan vonzó a diákok szemében, és kevesebb 
energiát fektetnének azok tanulására. Megállapítható tehát, hogy egyre jobban elszakad 
egymástól az „idegennyelv-tanulás” és a „világnyelv-tanulás”. Vizsgálatunk azt a képet 
vetíti előre, hogy Magyarországon, és mint azt nemzetközi kutatások mutatják: általá
ban a világon, a nyelveket beszélők nyelvtudását illetően egyre meghatározóbb lesz az 
a tendencia, hogy az anyanyelv mellett csak az angol ismerete lesz széles körben 
elterjedt - és egyre kevesebben fognak több idegen nyelvet tanulni és tudni. (Ez 
természetesen nem érinti azokat, akik többnyelvű közösségekben élnek, és a nyelveket 
az otthoni környezetükben sajátítják el.)

A magánúton történő nyelvtanulásnak a jelentősége csökkent a két időpont között. 
Ezt azzal magyaráztuk, hogy megszűnt az a kompenzációs kényszer, ami az orosz nyelv 
iskolai tanítását kísérte; illetve, feltételezhetően, a gazdasági helyzetből adódó nehéz
ségek az ország több területén nem teszik lehetővé az iskolán kívüli tanulás nagyobb 
arányú elterjedését.

A fenti elemzés távolról sem meríti ki az adatbázis lehetőségeit. Több ponton is 
tovább kívánjuk folytatni a kutatást: nyitott kérdés marad, hogy a régiókon belüli 
településszerkezet hogyan befolyásolja az idegen nyelvek tanulásával kapcsolatos 
attitűdöket. A nyelvtanulási motiváció szempontjából pedig meg kell vizsgálnunk, hogy 
a befektetett energiát, illetve a nyelvválasztást hogyan befolyásolják a különböző 
motivációs attitűdök, illetve hogy a társadalom nyitottabbá válása hogyan befolyásolja 
ugyanezeket az attitűdöket.
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