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A nyelvtudás az európaiság szükséges feltétele 
 
 
Nemzedékek nőttek fel Magyarországon úgy, hogy nem volt szükségük idegen 
nyelvek ismeretére. Ez sajnos a nyelvtanítás színvonalában mai napig érezteti 
hatását. Mindaddig azonban, amíg a lakosság nagyobb része nem sajátít el 
legalább egy idegen nyelvet, nem tudjuk jól kihasználni az Európai Unió kínálta 
lehetőségeket. A környezetvédő civil szervezetek is rengeteget köszönhetnek 
az EU-ból érkező tapasztalatoknak, információknak, amelyek nyelvtudás nélkül 
nem válnának elérhetővé.  
 
Hegyi Gyula, az Európai Parlament képviselője kezdeményezésére az EU és a 
Lisszaboni szerződés kommunikációjáról szerveztek konferenciát Budapesten, 
a Képviselői Irodaházban szeptember 19-én. A képviselő elmondta, hogy Lisz-
szaboni Szerződésről szóló írországi népszavazás kudarca és a növekvő euro-
szkepticizmusról szóló nemzetközi, valamint hazai felmérések egyaránt azt 
mutatják, hogy valami nincs rendben az Európai Unió kommunikációjával. Más 
szóval, a közös Európáért végzett munka célját, értelmét és hasznát nem sike-
rül közérthetően bemutatni a Közösség polgárainak. Ebben biztosan nagy sze-
repe van annak, hogy a kommunikációt azok végzik, akik magát a politikát is: 
vagyis a hivatásos uniós politikusok és bürokraták. A "címzettek", a civilek és 
szervezeteik nem kapnak megfelelő szerepet az uniós politika bemutatásában. 
Az Európai Parlament ezért jelentést és – az Európai Bizottság számára – aján-
lástervezetet készít „Aktív párbeszéd a polgárokkal Európáról" címmel. A jelen-
tés témafelelőse Hegyi Gyula személyében magyar képviselő lett. A konferen-
cia célja az volt, hogy a jelentés elkészítése előtt a képviselő megismerje a civil 
szervezetek véleményét arról, hogyan lehetne gazdagítani és sikeressé tenni 
az EU kommunikációját. 
 
A rendezvényen Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke hozzászólásá-
ban elmondta: fontos a jó kommunikáció, azonban az nem helyettesítheti a jó 
politikát. Az emberek azt tapasztalják, hogy mind az EU, mind a nemzeti kor-
mányok gyakran keverednek ellentmondásba: a szavak és a tettek nincsenek 
összhangban. Ezt nem lehet megváltoztatni a kommunikáció javításával. 
 
Beliczay Erzsébet a Levegő Munkacsoport képviseletében felvetette, hogy az 
üzeneteket hatékonyabban kellene eljuttatni a hátrányos helyzetű területekre. 
Ennek egyik módja a hazai építőtáborok felélesztése. Az oktatási intézmények 
bevonásával nemzetközi építőtáborokat kellene szervezni, hogy ne csak az elit 
iskolák tanulói, ambiciózus szülők gyermekei számára váljék elérhetővé a 
nemzetközi tapasztalatcsere. A régebbi korosztályból sokan ma is nosztalgiával 
gondolnak a középiskolai és egyetemi évek építőtáboraira. A jól megszerve-
zett, értelmes fizikai munkát kínáló táborok egyszerre jelentettek nyaralást, 
kulturális feltöltődést és a közösségnek végzett önkéntes munkát. Ilyen lehe-
tőség ma szinte alig akad az országban. Aki megteheti, külföldre küldi a gyere-
két, hogy mindeközben a nyelvtudását is bővíteni tudja.   
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Egy még olcsóbb lehetőség a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének javí-
tására a külföldi gyerek- és ifjúsági filmek idegen nyelvű sugárzása. Ez Európa 
szerte bevált segédeszköze a nyelvtanításnak. Sem többletköltséget, sem 
technikai felszerelést nem igényelne, ha a délelőtti rajzfilmeket, délutánonként 
pedig az ifjúsági műsorokat eredeti nyelvükön (idegen nyelv esetében magyar 
felirattal) sugároznák a mindenki számára elérhető adókon. 
 
Budapest, 2008. szeptember 27. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
 


