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 A különböző nyelveket különböző társadalmak alkották meg. Bármilyen 

nyelvről is legyen szó, legfontosabb eszköze a kommunikációnak, általa tudják egy 

közösség, népcsoport tagjai megérteni egymást. A nyelv társadalmi jelenség, nyelvi 

elemek, és nyelvtani szabályok összessége. 

 A nyelvek eredetét sokan kutatják, többféle nézet létezik arról, hogyan alakultak 

az évek múlásával és milyen kezdetleges nyelvből fejlődtek ki. Az egyik feltételezés 

szerint a nyelvek egyetlen ősnyelvre vezethetők vissza, ezt monogenézisnek nevezzük.  

E szerint az elmélet szerint a nyelvek egy közös ősnyelvből származnak. Ezt támasztja 

alá a Bibliából ismert Bábel tornyáról szóló történet. Egy másik feltételezés szerint a 

Föld több pontján egyszerre alakultak ki a nyelvek, és ezek különbözőek voltak. Ezt az 

elméletet poligenézisnek hívjuk. Ez utóbbi elméletet tekinti jelenleg a nyelvtudósok 

többsége tudományosan megalapozottabbnak. A világ nyelveinek száma 3000-6000 

közöttire tehető, de inkább becsülhető. Ez a szám azért ilyen tág intervallumot ölel fel, 

mert nem minden nyelv rendelkezik írásbeliséggel, ami nagyban megnehezíti 

nyilvántartásukat és ugyancsak tudunk már nem használt ún. holt nyelvekről is, melyek 

száma pontosan kutathatóságuk behatároltsága miatt bizonytalan.  

 Ezen rengeteg nyelv közül mindegyik nyelv valamely ember, embercsoport, nép 

anyanyelve, amelyen megtanult beszélni, gondolkodni. Ezt általában a szüleinktől, 

közvetlen környezetünktől tanuljuk el. Ezen a nyelven kommunikál – tanul, fejezi ki 

magát – a legtökéletesebben az egyén, bármilyen nemzetiségű is legyen. Erre épül 

mindennemű kommunikáció, az idegen nyelvek tanulása is. Vannak olyan kivételes 

helyzetben lévők is, akik kiskorukban két, esetleg több nyelven tanulnak meg 

kommunikálni. Ez abból adódhat, hogy a szülők nem azonos nyelvet beszélnek, és 

abból is, ha a család nem az anyanyelvének megfelelő országban él; így a gyermek az 

óvodában és az iskolában más nyelvet beszél, mint amelyet a szüleitől tanult. 

 Mivel a magyar nyelv nem tartozik a világnyelvekhez, idegen nyelveket kell 

tanulnunk, ha a világban szeretnénk megértetni magunkat. A mai modern világban az 

idegennyelv-tudás elengedhetetlen. Magyarországon a diploma megszerzéséhez 

szüksége van a fiataloknak egy, esetleg két nyelvvizsgára. Néhány szakmában 

különösen fontos az idegen nyelv, mint például a külkereskedelemben vagy a 

turizmusban. Ezen kívül lehetőség nyílik arra, hogy rövidebb vagy hosszabb ideig 

külföldön dolgozhasson az ember. Egy idegen nyelv birtokában lehetőségünk van más 
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országokat, embereket és kultúrákat megismernünk. Segítségével megértjük az idegen 

nyelvű könyveket, folyóiratokat, dalszövegeket, tévéadásokat, filmeket és internetes 

információkat. Személy szerint két idegen nyelvet beszélek: tizenegy éve tanulok 

németül, illetve négy éve angolul.  

  

Egy nyelv tudásának fontos alapja a szavak és a nyelvtan elsajátítása. Ez az alapja. 

Ezután fontos megtanulni a gyakorlati használatát a nyelvnek. Meg kell tanulni 

megérteni, szóban és írásban egyaránt használni. Ezeket a szempontokat veszik 

figyelembe az értékelésnél a különböző fajta nyelvvizsgák és az érettségi. Ha valaki 

idegen nyelven jól szeretne beszélni, fontos céltudatosnak és kitartónak lennie, mert 

ehhez nélkülözhetetlen az elegendő gyakorlás. Vannak, akiknek jó a nyelvérzékük, ezért 

egy bizonyos nyelvet hamarabb el tudnak sajátítani, míg másoknak sokkal több időbe 

telik, mire eljutnak az általuk elérni kívánt szintre. Vannak, akik akár tíznél is több 

idegen nyelven képesek kommunikálni, és vannak, akik az anyanyelvükön kívül más 

nyelvet nem ismernek – persze ez függ a társadalmi és anyagi helyzettől is. Mindezek 

mellett, ha valaki egy egész életre szóló nyelvtudást szeretne birtokolni, annak szüksége 

van a folyamatos gyakorlásra, mindig kapcsolatban kell lennie azzal a bizonyos idegen 

nyelvvel. Fontos gyakorolni a nyelveket, hiszen a mindennapi helyzetekben így 

könnyebben és bátrabban tudjuk igénybe venni a már megszerzett tudást.  

 Van egy mondás: ahány idegen nyelvet tudsz, annyi embert érsz. A magyarok 

nyelvtudása általánosságban véve nem éri el a kívánt szintet. Ennek az okát nemcsak az 

oktatásban kell keresni, hanem abban a tényben is, hogy nyelvünk elszigetelt. Hiszen 

nem létezik a magyar nyelvhez hasonló nyelv, ezért is nehéz más anyanyelvvel 

rendelkező embernek megtanulnia a nyelvünket. Ez fordítva is igaz, hiszen a 

magyaroknak emiatt nehezebb megtanulniuk az idegen nyelveket. Azonban ezt a 

munkaadók nem veszik figyelembe: manapság már alig találni olyan álláshirdetést, 

amelyben nem lenne feltétel valamilyen idegen nyelv tudása. Egyre gyakoribb az is, 

hogy a világnyelvek mellett egy „egzotikus nyelv” ismeretét is elvárják. Viszont ez 

érthető is, hiszen egy cégnek szükséges tartania a kapcsolatot külföldi társaival, az 

együttműködés feltétele pedig az adott ország nyelvének ismerete, amelyet manapság 

joggal várnak el az állásra jelentkező személyektől.  
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 Az Európai Unió lakosságának körülbelül 38 százaléka nem tud az anyanyelvén 

kívül más nyelvet, az Eurostat adatai szerint pedig a magyarok csaknem háromnegyede 

kizárólag az anyanyelvén beszél. A románok és a portugálok esetében is hasonló az 

arány, ami az idegen nyelv tudásának hiányát mutatja. Saját bevallása szerint egy idegen 

nyelvet a magyarok 17 százaléka ismer és használ, kettőt pedig a lakosság 6 százaléka. 

Az ennél több idegen nyelvet tudók aránya alig haladja meg az 1 százalékot.  

 Kisebb országok esetében különösen fontos a nyelvtudás. Éppen ezért 

hazánkban is jelentős hangsúlyt fektetnek erre az elmúlt években és jelenleg is. A 

nemzetközi piacon nagy hátrányban vannak magyar munkavállalók, ugyanis igen 

kevesen beszélnek elfogadható szinten más nyelveket. A világnyelvek tudása mára már 

csaknem nélkülözhetetlen, azonban újra népszerű például az orosz nyelv is, illetve a 

keleti nyelveket beszélők is nagyon nagy előnnyel indulnak a munkaerőpiacon.  

 Fontosnak tartjuk mi, magyarok a nyelvtudást, ami elsősorban a karrierépítéshez 

szükséges. Hazánkban a közoktatás az idegen nyelv elsajátításának lehetőségét 

biztosítja, de az egyes iskolák között nagy különbségek lehetnek.  

 A felsőoktatásban részt vevőknek a diploma megszerzéséhez a törvény előírja 

legalább egy nyelvvizsga megszerzését, azonban egyes intézmények ennél szigorúbb 

követelményeket is támaszthatnak. 2009-ben például a végzősök negyede az előírt 

nyelvvizsga hiánya miatt nem kapta meg az oklevelét – áll a Központi Statisztikai 

Hivatal adataiban. A nyelvoktatás azonban ezen intézmények feladata: egyre több 

egyetemen és főiskolán elvárás, hogy a jelentkezők már rendelkezzenek nyelvvizsgával.  

 A nyelvoktatást általában az általános illetve a középiskolákban veszik igénybe a 

tanulók – kötelező jelleggel. Azonban lehetőség van magántanár segítségével 

elsajátítani a nyelvet. A nyelviskola kiválasztásakor fontos szerepet játszik az ár és a 

beszédközpontú oktatás megléte. A tanulás során hatékonyságra törekszenek a diákok: a 

konkrét tanfolyam kiválasztásakor ugyanis a döntő szempontok a kis csoportlétszám, a 

jó, lehetőség szerint anyanyelvi tanár.  

  Az iskolákon és nyelviskolákon kívül többfajta lehetőség is létezik, ha valaki 

idegen nyelvet szeretne tanulni. Ezeknek talán az egyik legkényelmesebb módja egy 

online nyelvtanfolyam elvégzése. Nem kell a tanulónak elhagynia a lakását, időt és 

pénzt spórol meg, mivel így nem okoz gondot és fáradtságot a közlekedés sem.  Ezen 

kívül nincs szükség méregdrága nyelvtankönyvre, gyakorló füzetre, szótárfüzetre, 
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feladatgyűjteményre. Tanulhatunk olyan érdekes és kevésbé beszélt nyelveket is, 

amelyekre az iskolák nem tudnak biztosítani állandó nyelvtanárokat. Az internet 

segítségével lehetőség nyílik csoportosan, illetve egyénien igénybe venni ezt a 

szolgáltatást. Azonban fontos szem előtt tartani, hogy saját magunk osztjuk be a 

tananyagot, amit egy bizonyos határidőre el kell sajátítanunk. Ez több önállóságot 

igényel és felelősségérzetet. Nem minden esetben lehet hasznos ez a fajta nyelvtanulás, 

hiszen vannak, akik jobban szeretik, ha közvetlen kapcsolatban állhatnak tanárukkal, és 

ez számukra hatékonyabbá teszi a tanulást, mintha csak kamerán és mikrofonon 

tudnának kapcsolatot tartani nyelvtanárukkal.  

  

Az Európai Uniónak köszönhetően lehetőség nyílik a tanulók számára különböző 

cserediák programokban részt venni. Erre általában a felsőoktatásban részt vevők 

pályázhatnak. Hosszabb-rövidebb időre egy külföldi egyetem hallgatóivá válhatnak, és 

idegen nyelven tanulhatják a már korábban elkezdett szakot. Ez remek lehetőség a 

fiatalok számára, hiszen amellett, hogy világot látnak, bővítik tudásukat, az ott-

tartózkodás során beilleszkednek és elmélyítik nyelvtudásukat. Vannak, akiknek annyira 

megtetszik a légkör, hogy a jövőjét is abban az országban képzeli el, de vannak, akik 

tapasztalatszerzés szempontjából választják ezt a lehetőséget és a külföldön megszerzett 

tudásukat hazájukban kamatoztatják. A fiatalok sok élményt szerezhetnek, barátságokat 

köthetnek, ez egy életre szóló élmény lehet azok számára, akik részt vesznek benne. A 

legsikeresebb és legelterjedtebb ösztöndíjprogram az Erasmus, amely az Európai 

Bizottság támogatásának köszönhetően eddig (2014) közel 2,5 millió egyetemi hallgató 

mobilitását segítette elő Európában, ezzel nagyban hozzájárulva Európa kultúráinak és 

nyelveinek megismerését a fiatalok számára.  

 Sok külföldi diák is cserediákként él hazánkban, közülük többen a magyar nyelv 

elsajátítása céljából, azonban más idegen nyelveken is tanulhatnak egyetemeinken. A 

diákok ennek köszönhetően egy új környezetben élhetik mindennapjaikat, nemzetközi 

kapcsolatokat tudnak kialakítani. Részesei lehetnek egy külföldi család, közösség és 

iskola életének. Barátokat szerezhetnek a világ minden tájáról. Felsőfokon 

megtanulhatnak egy nyelvet. Olyan élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek, 

amelyek egész életükben végigkísérik és segítik őket. Önállóbbá, nyitottabbá, 

toleránsabbá válhatnak más kultúrákkal szemben.  
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 A nyelvtanulásnak - az állandó nyelvi környezetnek köszönhetően - ez a formája 

a leghatékonyabb. A diákok már rövid idő alatt társalgási szinten elsajátítják a nyelvet - 

akkor is, ha a kiutazás előtt nem rendelkeztek semmilyen előzetes nyelvtudással.  

 Általában az angol és a német nyelv azok, amelyeket a legtöbben idegen 

nyelvként tanulnak. Ezek világnyelveknek számítanak, hiszen a világ több pontján is 

beszélik őket. Ezen kívül fontos szerepet játszanak a gazdasági és a politikai életben. 

Fontos, hogy legyen legalább egy egységes nyelv, amelyet a különböző országok 

képviselői alkalmaznak a kommunikáció során, hiszen ezekben a hivatalos helyzetekben 

nem beszélhet mindenki a saját nyelvén, ugyanis az nem lenne érthető a partnerek 

számára.  

 Idegen nyelvként foghatóak fel a mesterséges nyelvek is. Ezek nem 

természetesen alakultak ki, nincs olyan népcsoport, melynek ez az anyanyelve. Az ilyen 

nyelveket nyelvészek alkották meg abból a célból, hogy a létező népek nyelvén kívül 

legyen olyan nyelv, amelyet szintén egységesen lehetne használni, ha különböző 

nemzetiségűek a beszédpartnerek, és egyikük sem beszéli a másik nyelvét. Ezek közül a 

mesterséges nyelvek közül talán az egyik legismertebb az eszperantó. Léteznek például 

iskolák is, ahol lehetőség van ennek a nyelvnek a megtanulására a hagyományos idegen 

nyelveken kívül. Az eszperantó a nemzetektől független, mindenki számára egyenjogú 

nyelvhasználatot biztosító élő, semleges nemzetközi nyelv.  

Bármilyen jól tanulsz is meg egy idegen nyelvet, az anyanyelvűvel szemben 

mindig hátrányban lévő, másodrendű leszel. Az eszperantó használata egyenlő esélyeket 

biztosít, hiszen ez mindenki számára tanult nyelv. Dr. Lazar Markovics Zamenhof 

alkotta meg 1887-ben, de 1905-ben minden szerzői jogról lemondott. Azóta - az 

Eszperantó Akadémia felügyelete mellett - az eszperantó ugyanúgy fejlődik, mint a 

nemzeti nyelvek, és már régóta a tömegek által beszélt élő nyelvvé vált.  

 

Vajon mért jó idegen nyelvet tanulni? Az élet sok területén hasznosítani tudjuk a 

megszerzett tudást. Például egy külföldi út során sokkal egyszerűbb eligazodnunk egy 

idegen helyen, ha fel tudjuk venni a kapcsolatot a helyiekkel. Minél több nyelvnek 

vagyunk a birtokában, annál több esélyünk van arra, hogy megértessük magunkat egy 

idegen helyen, még hogyha az adott ország nyelvét nem is beszéljük. Ha valamilyen 
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probléma merül fel egy nyaralás alkalmával, tudunk megfelelő segítséget kérni, és a 

kapott segítség is mindenképp hasznosnak bizonyul.  

Az idegen nyelvek tanulásának többféle célja lehet. Van, aki csak hobbiból 

tanul, de van olyan is, akinek létfontosságú az idegen nyelvek ismerete. Egy cseh 

mondás szerint, ha nem ismerünk az anyanyelvünkön kívül még egy nyelvet, csak egy 

életet élünk. Minden új nyelv felfedezése egy új élettel is kecsegtet.  

A rengeteg ok közül íme néhány lehetséges példa:  

o Kivándorlás során az új lakóhely megköveteli a nyelv ismeretét is, hiszen 

a beilleszkedés csak így lehetséges.  

o A barátokkal és a partnerünkkel is könnyebb megtalálni a közös hangot, 

ha beszéljük a nyelvüket.  

o Nemcsak a munkakeresésben, de a munkavégzésben is egyre gyakoribb 

követelmény a többrétű nyelvtudás. Legalább egy nyelv ismerete kell a 

legtöbb pozícióhoz.  

o Lehet, hogy egy dolgozat vagy előadás megírásához csak idegen nyelvű 

forrásanyagot találunk. Hogy tökéletesen, félreértések nélkül fordítsunk 

le egy ilyen írást, az adott nyelv magabiztos ismerete szükséges.  

o A külföldi egyetemek és főiskolák csak idegen nyelvű előadásokat 

tartanak, megértésükhöz a nyelv ismerete kell.  

o Mindannyian máshonnan jövünk, ki tudja, melyik országból is 

származunk. Családfakutatáskor érdekes dolgok derülhetnek ki, a nyelv 

segítségével közelebb kerülhetünk őseinkhez.  

o Nem csak újonnan tanulásra, de a tudás frissítésére is jó a nyelvóra. Jó 

újra beszélni azt, amit már majdnem elfelejtettünk.  

o A koncertek, kiállítások, filmek megértéséhez érdemes tudni például az 

angolt. A dalszövegeket, szófordulatokat lefordíthatjuk saját magunknak, 

nem kell a szinkronra hagyatkozni.  

o A vallások iránt érdeklődők elsajátíthatják a különböző ősi nyelveket, 

hogy kutatásaik során jobban kiigazodjanak.  

o A nyelv tanulása nem csak nagy odafigyelést, de sok időt és energiát is 

igénybe vesz. Igazi kihívás, ami közben szórakoztat is. Megismerhetjük 
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egy idegen ország szokásait, kultúráját, életét, ízlelgethetjük a kiejtést, a 

szavakat. Ennél jobb ok talán nem is kell.  

Az ember általában kíváncsi természetű, így érthető, ha minél jobban szeretné 

megismerni a körülötte lévő világot, érdeklődik más népek élete iránt. Ha elsajátítunk 

egy idegen nyelvet, azáltal egy másik kultúrát is megismerünk, tehát ezzel is szélesítjük 

látókörünket, nagyobb képet kapunk az általunk eddig még nem ismert szokásokról, 

életmódokról.  

Akik idegen nyelv birtokában vannak, valamilyen szinten kötődnek ahhoz a 

nyelvhez. Érdeklődnek azon országok iránt, ahol az adott nyelvet beszélik, szívesen 

tudnak meg információkat a történelméről, valamilyen szinten ezt a nyelvet is a 

magukénak érezhetik, még ha nem is az anyanyelvük, hiszen ha már az ember megtanul 

egy nyelven, nem csak maga a nyelvtan érdekli, hanem a nyelvhez tartozó kultúra, 

történelem, irodalom, művészet és a nyelvet beszélő országok lakói is. Ezért is sokan 

látogatnak meg idegen országokat. Ennek célja lehet a kikapcsolódás, a művelődés, a 

tanulás, a munka és személytől függően még nagyon sok dolog.  

 

Elmondhatjuk, hogy valóban fontos nyelveket tanulnunk. Azonban, ha nagy célokat 

szeretnénk elérni vele, elengedhetetlen a fejlesztése is. Fontos gyakorolni a nyelveket, 

hiszen a mindennapi helyzetekben így könnyebben és bátrabban vesszük igénybe a 

megszerzett tudást. Egy határ melletti város erre egy jó példa. Itt biztosan nem vész 

kárba a megtanult nyelv, hiszen a szomszédos országból mindig érkeznek hozzánk, és 

szükség van tartani velük a kapcsolatot, ha azt szeretnénk, hogy a vállalkozások és 

különböző szolgáltatások sikeresek legyenek. Akár szellemi, akár fizikai munka 

területén fontos a nyelvtudás. Így a vállalkozásoknak lehetőségük nyílik külföldi 

ügyfelekkel dolgozni, ami nagyban hozzájárul a sikerességhez.  

Idegen nyelveket nem csak tanárok segítségével lehet gyakorolni, hanem saját 

magunk is képezhetjük magunkat. Idegen nyelvű weboldalak, tévéműsorok, filmek, 

könyvek, újságok állnak rendelkezésünkre e téren. Van, amikor sokkal jobb élmény 

megnézni egy filmet az eredeti nyelven, vagy egy általunk kedvelt költő vagy író 

könyvét szintén az eredeti változatában elolvasni.  
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Hatékonyabbá teszik a nyelvtanulást a külföldi nyelvtanfolyamok is. Több 

esetben lehetőséget kapnak a diákok arra, hogy egy nyelvtanfolyammal egybekötött 

utazáson vegyenek részt. Ez azért fontos, mert a tanulók megismerkednek anyanyelvi 

tanárokkal, akiktől megtanulják a nyelvre jellemző szófordulatokat, és azt is, hogy 

merjenek bátran beszélni még akkor is, ha a nyelvet még csak alacsonyabb szinten 

sajátították el. Hiszen ha valamit elrontanak, nem nevetik ki őket, hanem rávezetik a 

helyes szóhasználatra, nem várják el tőlük, hogy tökéletesen használják a nyelvet, mert 

éppen ezért vesznek részt a tanfolyamon.  

A tanulás mellett gyönyörű tájakat csodálnak meg, a legnevezetesebb 

látnivalókkal ismerkednek meg, amik egy életre szóló maradandó élményt biztosítanak. 

Az élmény mellett fejlődik a nyelvtudás, ugyanis rákényszerülnek arra, hogy mindig az 

idegen nyelvet használják, különben nem tudják megértetni magukat. Ezek a kurzusok 

segítenek abban, hogy magabiztosabban használják a nyelvet, hiszen a nélkül keveset ér 

a nyelvtudás, ha valaki nem meri használni.  

Az idegennyelv-tudás mindig is értéknek számított, az országok közötti 

kommunikáció és együttműködés hatékonyságának kulcsa volt, napjainkra pedig 

még inkább megnőtt gazdasági, társadalmi és politikai jelentősége. Az idegen nyelvi 

ismeretek révén az emberek nyitottabbak lesznek más emberek és az ő kultúrájuk felé. 

A nyelvtanulási folyamat során a tanuló megismerési képességei és anyanyelvi 

készségei is fejlődnek.  

A nyelvi sokszínűség is indokolja az nyelvtanulás fontosságát. Az Európai Unió egyik 

legfontosabb jellemvonása ez a nyelvi sokszínűség, hiszen a 28 tagú Unió napjainkban 

23hivatalos nyelvvel rendelkezik, illetve ezen hivatalos nyelveken kívül rengeteg 

regionális és kisebbségi nyelvet használnak kontinensünkön, amelyek nem számítanak 

hivatalos állami nyelveknek, így az Unió hivatalos nyelvei sem lehetnek, mindazonáltal 

egyértelműen meghatározzák az adott régió és az ott élő emberek kultúráját, 

mindennapjait. 

 

Összefoglalva tehát egy idegen nyelv elsajátítása nem egyszerű feladat, hiszen nem 

csupán magát a nyelvtani szerkezetet kell megtanulni, hisz a nyelv magában hordozza 

beszélőinek kultúráját, mentalitását, gondolkodásmódját. Mindazonáltal minden 

fáradságot megér, hiszen ez által nyerünk betekintést más országok tudástárába, 
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kultúrájába, ami által mindannyian fejlődünk és új, izgalmas oldalát fedezhetjük fel a 

minket körülvevő világnak, ráadásul a folyamat közben mi magunk is gyarapítjuk 

sokszínűségét valamint a közben szerzett ismeretekkel saját magunkat is. 

  



11 
 

Felhasznált irodalom: 

- Antalné dr. Szabó Ágnes, dr.Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció, 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2011 

- Szabó Judit: A nyelvoktatás jelentősége az Európai Unióban, szakdolgozat, 

2011  

http://hu.scribd.com/doc/57691735/A-nyelvoktatas-jelent%C5%91sege-az-

Europai-Unioban-szakdolgozat#scribd 

- Lőrincz László: Az anyanyelv fontossága, Debrecen, 2007  

http://debszem.unideb.hu/pdf/dsz2007-3/dsz2007-3-13Lorincz.pdf 

- Nikolov Marianne: Az idegen nyelv tanulása és a nyelvtudás, Magyar 

Tudomány folyóirat, Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, Akaprint 

Kft, Budapest, 2011/09  

- http://www.eszperanto.hu/magyar2.htm 

http://hu.scribd.com/doc/57691735/A-nyelvoktatas-jelent%C5%91sege-az-Europai-Unioban-szakdolgozat%23scribd
http://hu.scribd.com/doc/57691735/A-nyelvoktatas-jelent%C5%91sege-az-Europai-Unioban-szakdolgozat%23scribd
http://debszem.unideb.hu/pdf/dsz2007-3/dsz2007-3-13Lorincz.pdf
http://www.eszperanto.hu/magyar2.htm

