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A két tanítási nyelvű oktatás az 1980-as évek 
végén került az érdeklődés középpontjába 
Magyarországon, amikor az akkori oktatás
irányítók újjáélesztették ezt a - Magyaror
szágon nagy hagyományokkal rendelkező - 
képzési formát. A tantárgyak idegen nyelven 
történő tanításának hasznosságát illetően az
óta is megoszlanak a vélemények mind a 
laikusok, mind pedig a szakemberek köré
ben. A két tannyelvű iskolák létjogosultsá
gát azonban nemcsak az utóbbi évtizedben 
elért eredményeik támasztják alá, hanem a 
magyar oktatás ezeréves múltja is mögöttük 
áll. A magyar, illetve az anyanyelven történő 
alapfokú oktatást ugyanis csak az 1777-es 
Ratio Educationis szentesítette, középisko
láink pedig - kevés kivételtől eltekintve - 
1844-ig a latint használták elsődleges tanítá
si nyelvként; az anyanyelvnek csupán a se
géd-tannyelv szerepe jutott, az is csak az 
alsóbb osztályokban. A két világháború kö
zötti időszakban olyan, nem nemzetiségi kö
zépiskolák is létesültek, amelyek a magyar 
mellett angol, francia, német vagy olasz tan
nyelvet alkalmaztak. Az 1940-es évek végén 
a kibontakozó diktatúra megakadályozta 
ezeknek az intézményeknek a további mű
ködését, a két tannyelvű oktatás negyven
éves csipkerózsika-álomra kényszerült. Az 
1987-es (újra)indulást követően az iskolák
nak sok problémával kellett megküzdeniük. 
Az 1990-es rendszerváltás következtében is
kolarendszerünk részben átalakult, a koráb
bi kötöttségek fellazultak, ami a kibontako
zóban lévő kétnyelvű oktatási forma fejlő
désének is nagy lendületet adott.

Az iskolatípus újraszületésénél az akkori 
és mostani minisztériumi vezető Boldizsár 
Gábor mellett Vámos Ágnes - most az ELTE 
pedagógiai docense - is ott bábáskodott, és 
azóta is nagy figyelemmel kíséri az intézmé

nyek működését. Nemcsak elméleti kutatá
sokat végez, hanem a kezdeményezésére lét
rejött Kétnyelvű Iskoláért Egyesületen keresz
tül - melynek elnöki tisztét is betölti - közvet
len kapcsolatban áll az iskolákkal. Többéves 
kitartó kutatómunkája révén a téma egyik leg
jelentősebb hazai szakértőjévé vált, amit szá
mos publikációja is bizonyít.

Az utóbbi években hatalmon lévő kor
mányok hol jobban, hol kevésbé tartották 
fontosnak ezt a képzési formát, ami elsősor
ban az anyagi támogatás nagyságában mu
tatkozott meg. Az 1998/99-es tanévben a 
kétnyelvű normatív támogatás 30 százalék
kal nőtt, ami biztató jelnek tekinthető, annak 
ellenére, hogy a terület még ma is gazdátlan
nak tűnik. További fejlődés is várható, hi
szen az Európai Unió illetékes szervei nagy 
fontosságot tulajdonítanak az idegen nyel
vek iskolai tanításának, és javasolt módsze
reik között kiemelkedő helyet foglal el a 
tantárgyakon keresztül történő nyelvtanítás, 
hiszen annak erősebb a kultúraközvetítő, 
személyiség-fejlesztő hatása.

Míg a két tannyelvű oktatás egyrészt ide
gen nyelven történő tanítást/tanulást is je
lent, addig a Magyarországon élő nemzeti
ségek számára az anyanyelv ápolásának, 
jobb megismerésének lehetőségét is bizto
síthatja. Régen a Magyarország területén élő 
kisebbségek anyanyelvi oktatása elsősorban 
az egyházaik által fenntartott iskolák révén 
volt biztosítva. A politikában beállt változá
sok azonban minden korban éreztették hatá
sukat ezen a területen. Az országhatár több
szöri változása, a szomszédos országokhoz 
fűződő viszony, a diktatúra kibontakozása 
majd a rendszerváltás hol bővítette, hol pe
dig szűkítette a kisebbségi jogokat, melyek 
magukban foglalják az anyanyelven való ta
nulásjogát és lehetőségét is. Ma a kisebbségi 
oktatást folytató iskolák a következő lehető
ségek közül választhatnak: anyanyelvű ok
tatás, kisebbségi kétnyelvű oktatás, nyelv
oktató kisebbségi oktatás, cigány felzárkóz
tató oktatás, interkulturális oktatás.

Vámos Ágnes vaskos kötetének első ré
szében ismerteti a kisebbségi és a magyar-
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idegennyelvű oktatás hazai történetét és je
lenlegi helyzetét. Áttekinti a nemzeti és az 
idegen tannyelvek előfordulását a magyar 
nevelés történetében a kezdetektől 1945-ig. 
Foglalkozik a nemzeti kisebbségek nyelvé
nek tanítási nyelvként való használatával és 
a magyar-idegennyelvű oktatás lehetőségei
vel all. világháború utáni időszakban. Rész
letesen tárgyalja az 1990-es évek közepére a 
nemzetiségi és a két tanítási nyelvű oktatás 
terén kialakult helyzetet. A kisebbségi okta
tás vizsgálatánál a kisebbségi kétnyelvű ok
tatásra helyezi a hangsúlyt; ezen belül is 
nagy teret kap az egyes tannyelvek tanórai 
előfordulási módjainak a bemutatása. Vé
gül, összefoglalva a magyarországi iskolák 
múltbeli és jelenlegi tannyelvi helyzetét, eu
rópai összevetésben felsorakoztatja a mai 
állapot eredményeit és ellentmondásait. Az 
eddigi eredmények megtartásához és a hiá
nyosságok felszámolásához - a szerző véle
ménye szerint - szemléletváltásra van szük
ség: különbséget kell tenni a kétnyelvű ok
tatás pedagógiai és oktatáspolitikai megkö
zelítése között.

A könyv második része közel 20 térkép
vázlat, 200 diagram és 50 táblázat segítségé
vel teszi szemléletessé a tannyelvekre, a két 
tannyelvű iskolákra és azok tanulóira vonat
kozó legfontosabb adatokat. A térképvázla
tok között lapozgatva megismerhetjük a 
nem (csak) magyar tannyelvet alkalmazó 
általános és középiskolák területi elhelyez
kedését, láthatjuk az egyes megyék, régiók 
telítettségét. A diagramok szemléletes képet 
adnak az iskolák és a diákok számának vál 
tozásairól, a tannyelvek használatának osz
tályonkénti és tantárgyankénti megoszlásá
ról, a tannyelvek használati módjairól stb.

A pontos számadatokat elsősorban a táb
lázatokból ismerhetjük meg. Lássunk ezek 
közül néhány példát. A magyar közoktatás 
rendszerén belül ma (1996/97-es tanév) hat
vanra tehető azoknak az iskoláknak száma, 
amelyek nem nemzetiségi alapon folytatnak 
két tannyelvű oktatást. A kilenc általános 
iskola közül hatban a magyar mellett a né
metet is tannyelvként használják 1061 tanu

ló részvételével, háromban az angol célnyel
vet alkalmazzák 536 tanulóval. Az összes 
általános iskolás tanulónak mindössze 0,17 
százaléka vesz részt ezeknek a programok
nak valamelyikében. A középiskolák tan
nyelvi megoszlása nagyobb szóródást mu
tat: 16 angol, 6 francia, 24 német, 3 olasz, 1 
orosz és 1 spanyol célnyelven oktat. 2515 
tanuló angolul, 880 franciául, 3135 németül, 
390 olaszul, 166 oroszul, 334 pedig spanyo
lul tanulja tantárgyainak egy részét. Az 
összes középiskolás 2 százaléka jár nem 
nemzetiségi kétnyelvű iskolába. Kisebbségi 
oktatást 402 általános iskola folytat Magya
rországon. Ezek közül 2 görög nyelvű 104 
tanulóval, 42 horvát nyelvű 2902 tanulóval, 
250 német nyelvű 39 889 tanulóval, 13 ro
mán nyelvű 995 tanulóval, 11 szerb nyelvű 
291 tanulóval, 70 szlovák nyelvű 4553 tanu
lóval és 4 szlovén nyelvű 134 tanulóval. Az 
összes magyarországi általános iskolás tanu
ló 5 százaléka részesül kisebbségi oktatás
ban. A 24 kisebbségi oktatási programot 
folytató középiskola nyelvi megoszlása a 
következő: 4 horvát 207 tanulóval, 10 német 
1280 tanulóval, 1 román 116 tanulóval, 1 
szerb 88 tanulóval, 7 szlovák 216 tanulóval 
és 1 szlovén 8 tanulóval. Az összes középis
kolásnak 0,5 százaléka jár ezeknek az isko
láknak valamelyikébe.

A második rész végén az összes nemze
tiségi vagy két tanítási nyelvű oktatást foly
tató iskola legfontosabb paramétereit talál
juk táblázatba foglalva. A kötetet mintegy 
kétszáz iskola „önéletrajza” zárja az Adász- 
teveli Általános Iskolától a Zombai Általá
nos Iskoláig. Az önéletrajzokat általában az 
adott iskolában előforduló valamennyi tan
nyelven elolvashatjuk.

A kutatók, szakemberek és érdeklődők 
szinte valamennyi kérdésükre választ kap
hatnak a témával kapcsolatban a terjedelmé
ben is tekintélyes mű áttanulmányozásával. 
Az elénk táruló kép majdnem teljes, a kisebb 
hiányosságok és pontatlanságok nem róha
tok fel a szerzőnek, hiszen, mint azt az elő
szóban írja, néhány iskola elzárkózott az 
adatszolgáltatástól, másokról csak kerülő
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úton sikerült tudomást szerezni, és a minisz
térium adatai sem bizonyultak minden tekin
tetben megbízhatónak.

A közoktatással kapcsolatos kutatások
nak 1945-ig fontos forrásai az iskolák által 
minden évben kötelezően kiadott évköny
vek. Az iskolák történetének utóbbi évtize
dei iránt érdeklődők azonban - az iskolai 
élet minden területét összefoglaló évköny
vek híján - csak nehezen juthatnak megfele
lő adatokhoz. Ezt a hiányt sikerült áthidalnia 
a szerzőnek megkönnyítve a téma kutatói
nak munkáját. Bátran ajánlhatom a mű ta
nulmányozását mindenkinek, akit a két taní
tási nyelvű oktatás és/vagy a kisebbségi ok
tatás magyarországi múltja és jelene érde
kel, vagy bármilyen módon kapcsolatba ke
rült ezekkel az oktatási formákkal. Haszon
nal forgathatják a könyvet az oktatás irányí
tásával, a nyelvpolitikával és nyelvpedagó
giával foglalkozó szakemberek is, azok, 
akik döntési helyzetben lévén befolyásolni 
tudják a kétnyelvű és a nemzetiségi oktatási 
formák jövőjét. A múlt és a jelen tényeire, 
adataira és eredményeire támaszkodva köny- 
nyebben hozhatják meg ezt a fontos területet 
érintő döntéseiket.

Reméljük néhány év múlva kezünkbe 
vehetjük az atlasz újabb kiadását, aminek 
alapján a kétnyelvű oktatás területén végbe
menő folyamatok, tendenciák elemzésére is 
lehet majd vállalkozni.

Pelles Tamás

Horváth Zsuzsanna
Anyanyelvi tudástérkép 
Országos Közoktatási Intézet, 
Budapest, 1998, 334 p.

Vajon „hasznos” tudás-e a középiskolában 
megszerzett tudás? Segít-e a társadalmi élet
ben való eligazodásban, a munkavállalás
ban, a továbbtanulásban? Vannak-e fölösle
ges, az érettségi után könnyen feledhető ele
mei? A magyar iskolarendszer vajon mara

déktalanul ellátja-e a társadalmi életben való 
részvételre felkészítő feladatát?

Az intézményes oktatás-nevelés az in
formációörökítés és a kultúraközvetítés fel
adatát látja el. Mint „tudáskánont legitimáló 
szervezet” egyfajta minőségellenőrző szűrő
ként működik. A magyar oktatáspolitika ha
gyományai szerint a szükséges és a szükség
telen tudástartalmak elkülönítése még nap
jainkban is a tudományosság és a pedagógia 
szempontjai szerint történik. Az iskolai ok
tatás társadalmi relevanciájának megnövelé
se érdekében ezeket a szempontokat ki kell 
egészítenünk a „diákok valós szükségletei” 
kielégítésének további szempontjával. S mi
után ezeket a szükségleteket az állandó idő
beli és térbeli társadalmi-politikai mozgások 
motiválják, az oktatás csak a változásokra 
reflektáló folytonos önmegújulás által tölt
heti be funkcióját. A nyelv egyrészt a kultu
rális folytonosság egyik hordozója, a műve
lődés lényegi összetevője, s ebben a szerepé
ben az állandósult értékek hordozója, átörö- 
kítője; másrészt a mindenkori tapasztala
tok értelmezésének referenciakerete, s mint 
ilyen az értékbeli változásokra, súlypontel
tolódásokra legérzékenyebben reagáló terü
let. A legtöbb európai állam anyanyelvi-iro
dalmi oktatásbeli szándékai kettősek: a cél 
egyrészt az individuális kiművelés, másrészt 
az aktuális társas-társadalmi színtereken va
ló adekvát megnyilvánulási képesség fej
lesztése.

Az irodalmi és az anyanyelvi képzés mi
benlétének, funkciójának korábbi legitimáló 
elvei a hatvanas, hetvenes években vitás kér
déssé váltak. A képzési rendszerek és kon
cepciók két nagy vonulata alakult ki. A „ha
gyományelvű” (túlnyomóan kulturális) pa
radigma képviselői a humán kultúra önérté
két, az elméletnek a gyakorlattal szembeni 
elsőbbségét hangsúlyozzák, céljuk az érté
kek őrzése és közvetítése. A „pragmatiz
muselvű” (túlnyomóan civilizatorikus) pa
radigmát előnyben részesítők célja a gyakor
lat elsőbbségének megszilárdítása, a nyelvi 
kompetencia fejlesztése, a tudás hasznosít
hatóságának, piacképességének erősítése.


