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Elemzés

Elemzésünkben az európai uniós tagországokban tapasztalható nyelvtudási képességet
dolgozzuk fel, kiemelve az angol nyelvtudás helyzetét és hasznosulását. Célunk, hogy az
általánosan ismert statisztikán túl – miszerint nyelvtanulásban és nyelvtudásban a magyarok
Európa sereghajtói közé tartoznak – egy valamelyest árnyaltabb képet mutassunk arról, hogy
mennyire vagyunk motiváltak az angol nyelv tanulásában, milyen elvárásokat fogalmaz meg az
oktatási rendszer, sõt, hogy maguk az állampolgárok mennyire tartják fontosnak az angol nyelv
ismeretét.

Az angol nyelvtudás európai összehasonlításához elsõ lépésben elengedhetetlen, hogy
egy szélesebb kontextusba, a teljes körû idegen nyelvtudás képébe helyezzük a statisztikai
adatokat. A legáltalánosabbnak mondott mutató – az állampolgárok hány százaléka képes
legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélni – arra a vizsgálati megszorításra
kényszerít minket, hogy figyelembe vegyük Európa rendkívül heterogén nemzeti, kulturális
mivoltát, földrajzi és történelmi adottságait. Az 1. számú ábrán látható, hogy nagyobb arányban
azon országok lakói képesek társalgási szinten egy idegen nyelvet beszélni, ahol hivatalosan is
többnyelvû az ország (pl. Luxemburg), vagy ahol jelentõs arányú kisebbség él (pl. Lettországban
az oroszok). Hasonlóan óvatosságra intenek azok az esetek, ahol egykori államföderációk
megszûnése adja a magas értéket (nem meglepõ, hogy a szlovákok könnyedén beszélik a cseh
nyelvet, a szlovének jelentõs hányada horvátul „társalgás-képes”, az észtek, lettek és litvánok
pedig oroszul beszélnek kiválóan). Három ország azonban tisztán kiemelhetõ az élbolyból:
Svédországban, Hollandiában és Dániában kiemelkedõen magas az idegen nyelvet
beszélõk aránya. Magyarország az utolsók között van a listán: csupán 42 százalékunk
ismer társalgási szinten legalább egy idegen nyelvet. Ehhez hasonló adatot csak a déli
tagállamok produkálnak.

Uniós célkitûzés, hogy az európai állampolgárok legalább két idegen nyelvet társalgási
szinten beszéljenek (2.sz.ábra). Magyarország ebbõl a szempontból valamelyest jobban szerepel
és közelít az EU-átlaghoz, amely arra enged következtetni, hogy a már egy nyelvet elsajátítók
komoly hasznát és értelmét látják az idegen nyelveknek. Itt figyelhetõ meg, hogy
Magyarországon a német nyelvtanulás hasonló fontossággal bír, mint az angol, és
tulajdonképpen a kettõ együttesen határozza meg a magyar adatot (27%). Ugyanezen
nyelvek ismeretével a már imént is említett Hollandia és Dánia figyelemreméltó eredményt
mutat: több mint kétharmaduk beszél legalább két idegen nyelvet. Érdekes, hogy az úgymond
„nagy nyelveket” anyanyelven beszélõ országokban sem tapasztalható, hogy lakóik az élen
járnának az idegen nyelvek megismerésében (Nagy-Britannia 18%, Spanyolország 17%,
Franciaország 21%).

A2. ábrán Észtország és Szlovénia vonatkozó adata már teljesítményként emelhetõ ki: a
legalább két idegen nyelvet beszélõk aránya alapján az élmezõnyhöz tartoznak, mindezt úgy,
hogy a második legfontosabb idegen nyelv mindkét országban az angol. Mindez már átvezet az
angol nyelvtudás helyzetéhez, amely kapcsán a legelszomorítóbb magyar adatot találni: a
magyarok mindössze 16 százaléka képes angolul társalogni (3.ábra). Svédország, Dánia,
Hollandia ismét nagyságrendekkel magasabb adatot mutat az európai átlagnál.A szakadékot jól
érzékelteti, hogy az éllovas országokban éppen olyan arányban nem beszélik az angol nyelvet
(12-18%), mint amilyen arányban Magyarországon igen (16%). Figyelemre méltó, hogy az
elõzõ két összehasonlítás alapján a sereghajtók közé tartozó Ausztria és Görögország az angol
nyelvi lebontásban már hozza az EU-átlagot.
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Felmerül a kérdés, hogy milyen tényezõk befolyásolják leginkább a fentebb vázolt
adatokat? Az Eurobarometer kutatások rendszeresen mérik a nyelvtanulási hajlandóságot
Európa-szerte. A 4.ábra mutatja, hogy az elmúlt két évben az állampolgárok hány százaléka
tanult idegen nyelvet, míg az 5.ábra arról szól, hogy az elkövetkezõ egy évre vonatkozóan van-e
ilyen irányú tervük. Látható, hogy a magyarok nyelvtanulási motivációja alig marad el az EU-
átlagtól, igaz, a régiónkhoz tartozó Csehországban és Szlovákiában sokkal nagyobb a
nyelvtanulási kedv. A motivációt vizsgálva is a már jól ismert képet kapjuk: a skandináv és balti
országok találhatók az élbolyban. Szintén Eurobarometer felmérések adatai alapján látható,
hogy ugyan a magyarok tudatában vannak a nyelvtanulás kényszerének, ám annak hasznosságát
már kevésbé ismerik fel: csupán 62 százalékuk gondolja, hogy a karrier és a munkavállalás
szempontjából fontos angolul tudni (6.ábra), Sõt, európai viszonylatban nézve az is kitûnik,
hogy arányaiban kevesebben tartják fontosnak, hogy gyermekeiket angolul tanítassák (7.ábra).

Szintén meghatározó, hogy a közoktatásban milyen mennyiségben és minõségben jelenik
meg az angoloktatás. A 8. ábra azt mutatja meg, hogy mely európai országokban kötelezõ az
angol nyelv oktatása az általános iskolákban. Összevetve a 3. ábrával, egyértelmûen
megmutatkozik az angol nyelv kötelezõségének hatása: az eddig negatív adatokat mutató
Görögországban az angol nyelvtudás mértéke hozza az EU-átlagot. A nagy tagállamok közül
Németország átlagosnak mondható eredménye is betudható a kötelezõ angoltanításnak.
(Franciaországban és Spanyolországban – ahol nem kötelezõ az angoloktatás – az angoltudás
szintje nem is éri el az EU átlagot). A legtöbb európai uniós tagországban a 90 százalékot is
meghaladja a középiskolai angol nyelvoktatásban résztvevõk aránya (9.ábra). Érdemes
kiemelni a közel 100 százalékos Hollandia, Finnország, Szlovénia, Csehország példáját, ahol
gyakorlatilag kötelezõnek mondható az angoltanulás a középiskolákban is. Az EU-átlag és a
sereghajtók között hatalmas szakadék látszik: Litvánia 78, Magyarország 70, Portugália 50
százalékkal az utolsók.

Az angol nyelvoktatás fontosságát jól mutatja az az adatsor, amely a Comenius program
pályázatait vizsgálja annak alapján, hogy milyen arányban nyertek a kifejezetten angol nyelvet
érintõ pályázatok (10.ábra). A balti államok esetén újból megmutatkozik, hogy mind
szakmailag, mind pénzügyileg sokat invesztálnak az angol nyelv népszerûsítésébe és oktatásába.
Jól kivehetõ, hogy az uniós programokat igyekeznek kihasználni azok az országok is, ahol az
angol nyelvtudás nem érte el az EU-átlagot: Lengyelország, Franciaország, Spanyolország a
programok alapján átlagos eredményt mutat. Érdekes azonban, hogy Svédország és Dánia,
amelyek elemzésünk során végig tulajdonképpen “etalon-országnak” számítottak, az angol
nyelvprogramok terén már nem jeleskednek (megkockáztatható, hogy már más nyelvekbe
invesztálnak). Magyarország elmarad az EU-átlagtól, ismét a német nyelvi programok
viszonylag magas aránya miatt.

Összefoglalva tehát megfigyelhetõ, hogy a gazdasági fejlettségben és innovációban élen
járó skandináv országokban és Benelux-államokban beszélik leginkább az angolt, de
látható fejlõdés mutatkozik a balti államoknál is, ahol az oroszt angolra „cserélve” igyekeznek
igazolni csatlakozásukat az európai vérkeringéshez. Az innováció és újértéktermelés
szempontjából sem kifejezetten a vezetõ európai országokhoz tartozó mediterrán térségben
kimutathatóan kisebb az angol nyelvtudás jelentõsége. Mint ahogy az is jól látszik, hogy a
nagyobb európai nyelveket anyanyelven beszélõ országok (Franciaország, Spanyolország,
Németország ésAusztria) sem tekinthetõk példaországnak az elemzésünk témakörében.

3

AZ ANGOL NYELVTUDÁS HELYZETE ÉS HASZNOSULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN



4

2. Legalább két idegen 
nyelven társalgási 
szinten beszélõk 
aránya
(a teljes lakosság körében)

EU-átlag: 42
(EU25)

Magyarország: 27

Forrás: EUROSTAT 2004

1. Legalább egy idegen 
nyelven társalgási 
szinten beszélõk 
aránya
(a teljes lakosság körében)

EU-átlag: 70
(EU25)

Magyarország:  42

Forrás: EUROSTAT 2004
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4. Az elmúlt két évben 
nyelvet tanulok 
aránya

EU-átlag: 21
(EU25)

Magyarország: 16

3. Angol nyelven 
társalgási szinten 
tudok aránya

EU-átlag: 47,6
(Eu23)

Magyarország:  16

Forrás: EUROSTAT 2004

(a teljes lakosság körében)
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6. Karrierje 
szempontjából
fontosnak tartja-e az 
angol nyelvtudást?

EU-átlag: 78
(EU23)

Magyarország: 62

Forrás: EUROBAROMETER 2005

5. Az elkövetkezõ egy 
évben nyelvet tanulni 
kívánok aránya

EU-átlag: 24
(Eu25)

Magyarország: 21

Forrás: EUROBAROMETER 2005
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8. Kötelezõ angol 
nyelvoktatás az 
általános iskolákban

Forrás: EUROSTAT 2004

7. F

EU-átlag: 89
(EU23)

Magyarország: 85 

Forrás: EUROBAROMETER 2005

ontosnak tartja-e 
gyermekének
angoltanítását?
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10. Kifejezetten az 
angol nyelvvel 
foglalkozó Comenius 
pályázatok aránya 
(a nyertes pályázatok körében)

EU-átlag: 70,4
(EU25)

Magyarország: 65

Forrás: EUROSTAT 2004

9. Angol 
nyelvoktatásban
résztvevõk aránya a 
középiskolákban

EU-átlag: 90,5
(EU23)

Magyarország:  70,4

Forrás: EUROSTAT 2005
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