
Gondolatok a francia nyelvvel kapcsolatban 

 

Nagyon szerencsésnek tartom magamat, hogy kapcsolatba kerültem a francia nyelvvel. 

Szeretetem és rajongásom a nyelvvel kapcsolatban a mai napig megmaradt. Remélem, hogy ezen 

írásom által minél többen kedvet kapnak a francia nyelv elsajátításához. 

 

A francia nyelv története számomra középiskolában kezdődött. A nyelv már az első pár óra 

alkalmával magával ragadott. Az első évben Kiss Renáta tanárnőtől nagyon sok élményt kaptunk 

a kultúrával kapcsolatban, rendszeresen kaptunk órán kívüli feladatokat dalszövegekhez, 

filmekhez kapcsolódóan. Később magánúton is elkezdtem tanulni a franciát, mert minél előbb 

szerettem volna nyelvvizsgát szerezni belőle, ami sikerült is. Amikor a fakultáció választásra 

került a sor, nem volt kérdés, hogy mi mellett rakjam le a voksomat. Öröm volt a fakton olyan 

diákokkal tanulni, akik szintén elkötelezettek voltak a francia iránt. A kis létszamú csoport 

szintén nagy előnyünkre vált, és fénysebességgel haladtunk az emelt szintű érettségi felé. 

Tömérdek plusz munkát csináltunk, ezáltal sima volt az út a sikeres emelt szintű érettségi felé 

mindannyiunknak.  

 

A középiskola utolsó felében a franciatanárnőnk, Konkoly Katalin egy pályázatra hívta fel a 

figyelmemet. Egy franciaországi nyári egyetemen való részvételre lehetett pályázni, aminek 

költségét az egyik francia megye teljes egészében állta. Az írásbeli és szóbeli interjúm is jól 

sikerült, így egy másik lánnyal együtt én lehettem a szerencsés kiválasztott Jász-Nagykun-

Szolnok megyéből, aki részt vehetett ezen az egyhetes franciaországi programon. Az út jól 

kezdődött, mert az Air France légitársasággal repültünk, ami magában is élmény volt, majd 

Párizsból vonattal utaztunk a tengerpart melletti Boulogne-Sur-Mer városába. Mivel teljesen 

magunkra voltunk utalva, bámulatos volt a francia nyelvet használni élő környezetben. Több 

komplikáció is fellépett, így még érdekesebb volt az egész. A városban francia családoknál 

voltunk elszállásolva, és minden délelőtt tanórákon, majd délután és este különböző 

programokon vettünk részt. Párizsba is tettünk egy egynapos kirándulást, és több környező 

városban is látogatást tettünk. Összességében nagyon sokat tanultam a francia kultúráról és 

nyelvről, és nagyon sok élménnyel gazdagodtam. Nagyon örülök, hogy a francia nyelv szeretete 

lehetővé tette ezt az utat számomra.  

 

Mivel a középiskolában franciául és angolul is megtanultam, nem volt kérdés számomra, hogy 

valamilyen nemzetközi ágon szeretnék tovább haladni, így nemzetközi gazdálkodás alapszakra 

jelentkeztem. A főiskolai évek alatt gazdasági franciát tanultam, és gazdasági nyelvvizsgát 

szereztem. Mivel emellett az angol felsőfokú nyelvvizsgára is szükségem volt a diplomámhoz, 

nem kérdés, hogy ez a szak a francia nélkül nem sikerülhetett volna. Úgy hozta az élet, hogy a 

főiskola elvégzése után Londonban kezdtem el a pályafutásomat, de itt sem feledkeztem meg a 

francia tudományomról. Mivel a francia a neolatin nyelvcsaládba tartozik, segítséget nyújt a 

spanyol vagy az olasz, de akár még az angol nyelv tanulásában is. Számomra mindig érdekes 

volt felfedezni a francia szavakat az angol nyelvben. Nemrég készültem az angol IELTS 

nyelvvizsga akadémiai modulját letenni, és még mindig a francia tudásomra támaszkodtam, 

amikor a szavak tanulása került előtérbe. A legutóbbi élményem a franciával kapcsolatban egy 

friss párizsi látogatás volt: bámulatos, hogy Londonból 2,5 óra alatt oda lehet érni vonattal (ezért 

már megéri Londonban lakni). A látogatás csúcspontja az általam Angliából hiányolt francia 

kozmetikumbolt-ban, az Yves Rocher-ban tett látogatás volt, ahol napsütéses időben a “Je ne 



veux pas travailler” című ismert slágerre válogathattam az általam nagyon kedvelt francia 

kozmetikumokat. Ez sem válhatott volna valóra a francia nélkül... 
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