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Az országok, nemzetek egymástól való kölcsönös függése jellemző jelensége korunk
nak. Ez a függés a társadalmi-gazdasági élet számos területére kiterjed, de a kultúra, a 
nyelv és az oktatás vonatkozásában is mélyreható átalakulásokat indít el.

Az országok többségében nem az egynyelvűség, hanem a két- vagy többnyelvűség 
a „természetes állapot”, hiszen a világon hozzávetőlegesen 200 szuverén nemzetállam 
és körülbelül 4000 nyelv létezik (Grosjean, 1982). Ezeknek a nyelveknek az eloszlása 
egyenlőtlen, néhány állam praktikusan is csak egynyelvű, miközben sok más állam
ban a lakosság néhány tucat különböző nyelvet is beszél. Ma Magyarország gyakorla
tilag egynyelvű ország, mert lakossága 98 százalékának magyar az anyanyelve, vagyis 
a más anyanyelvű magyar állampolgárok aránya a Statisztikai tájékoztató 1998-as adatai 
szerint 2 százaléknyi. Nem így volt ez például a Trianon előtti utolsó népszámláláskor 
(1910), amikor a népességen belül a magyar anyanyelvűek aránya 54 százalék volt 
(Fenyvesi, 1998), tehát az ország egyáltalán nem minősült mindig egynyelvűnek.

Az oktatási rendszerek a XX. századig azonban lényegében egynyelvűek voltak, az 
adott állam hivatalos nyelvén folyt az oktatás. Az utóbbi fél évszázadban viszont meg
változott ez a helyzet, számtalan oktatási rendszer két nyelvet használ, sőt némelyek
ben a kétnyelvűség elérése a cél. A változás egyik oka minden bizonnyal az egyre 
növekvő mértékű kölcsönös függés, ami a nemzetközi kommunikációban megkövete
li legalább egy közvetítő nyelv magas szintű használatát is. Másik ok lehet az a törté
nelemben viszonylag új türelem, amellyel a korábbi nemzetállamok egy része viselte
tik kisebbségeivel, illetve kisebbségi nyelveivel szemben.

A két tannyelvű oktatás kérdése Magyarországon is nagyon aktuális. Ennek legalább 
két fő oka van. Egyrészt a hazánkban élő nemzeti kisebbségek iskoláztatásának a két
nyelvű oktatás (lehetne) a legígéretesebb formája, másrészt az Európai Unióba igyekvő 
országunk többségi helyzetben élő polgárainak is szüksége lesz/van legalább egy közve
títő nyelv magas szintű ismeretére. Ez utóbbi tekintetben az elmúlt évtized kedvezőnek 
tűnő folyamatai ellenére is még nagyon sok teendő látszik, a magyar felnőtt lakosság 
idegennyelv-tudásának szintje nem teszi lehetővé a sikeres nemzetközi kommunikációt.

Erre sokféle jel utal. Terestyéni (1995) egyik vizsgálatában arra kérte a magyar fel
nőtt lakosságot reprezentáló megkérdezetteket, hogy idegennyelv-tudásuk szintjét egy 
ötfokozatú skálán (5 = nagyon jó, 1 = majdnem semmi) becsüljék meg. Azoknak az 
aránya, akik az idegennyelv-tudásukat 3-as, vagy annál magasabb szintre teszik, 11,2 
százalék egy nyelvből, 3,3 százalék két nyelvből és 0,8 százalék három vagy több



A két tannyelvű oktatás és a kognitív kompetencia néhány összefüggése 15

nyelvből. Ugyanezek az adatok arra is rávilágítanak, hogy a magyar lakosság nyelvtu
dása szignifikáns összefüggéseket mutat a lakosság társadalmi-kulturális hátterével és 
az életkorával. A fiatal, magas státuszú családokból származó lakosokra jellemző a jól 
használható szintű idegennyelv-tudás.

A két tannyelvű oktatást a kutatók - különösen az iskoláztatás korai szakaszában - 
ma már világszerte az egyik legeredményesebb nyelvoktatási formának tartják. Az 
utóbbi két-három évtized kétnyelvűségről és két tannyelvű oktatásról szóló szakiro
dalma szinte egybehangzó abban, hogy egy második nyelv tanulása - akár gyermek
korban szimultán elsajátítás, akár két tannyelvű oktatás keretei között - a magas szin
tű idegen nyelvi tudáson kívül még más kognitív haszonnal is járhat (Hakuta, Ferdman 
és Diaz, 1987; Diaz és Klingler, 1991). Korábban azonban a nemzetközi szakirodalom
ban a kétnyelvűséget és a két tannyelvű oktatást nem értékelték a kutatók ilyen pozití
van. Úgy vélték, hogy a kétnyelvűség kognitív hátránnyal jár(hat). Vizsgálatunk be
mutatása előtt tekintsük át röviden az idevonatkozó kutatási eredményeket!

Kétnyelvűség és kognitív kompetencia
A kétnyelvűség pszichológiai és oktatási vonatkozásai kutatásának kezdetei a XIX. 
század végére, a XX. század elejére tehetőek. Laurie 1890-ben azt írja, hogy a kétnyelvű 
személyek intellektuális növekedése a két nyelv használatának következtében nem 
duplázódik, hanem fele az egynyelvű egyénekének. A kétnyelvűség és a kogníció kap
csolatának korai kutatási eredményei megerősíteni látszottak ezt a feltevést. Az intel
ligenciatesztekben az egynyelvű személyek által nyújtott teljesítmények általában job
bak voltak, mint kétnyelvű kortársaiké (Saer, 1923; Darcy, 1953).

A később megjelent kutatási beszámolók az intelligencia mérésében akkoriban je
lentkező elméleti viták és módszertani hiányosságok következményeit, valamint a 
méréskor használt nyelv státuszát vélték a negatív eredmények legfőbb okozóinak. Jones 
(1966) például újraelemezte Saer (1923) eredményeit és azt találta, hogy a kutatásban 
résztvevő egynyelvű és kétnyelvű csoportok teljesítménye közötti különbség nem volt 
szignifikáns.

Fordulópontot jelentett a kétnyelvűség és a kognitív kompetencia közötti hatások 
értékelésében Peal és Lambert (1962) kutatása. Tanulmányuk elindította az újraértelme
zés folyamatát, amikor gondos mintavétellel és kutatási módszertani apparátussal, a 
kétnyelvűség különböző változatainak és fokozatainak pontosításával (lásd erről: Lesz- 
nyák, 1996) további kutatásokat inspiráltak. Ez utóbbi vizsgálatok már szinte egyön
tetűen a kétnyelvűség kognitív kompetenciára gyakorolt pozitív hatásait mutatták ki.

A legfontosabb pozitív hatásokat a metanyelvi tudatosság és az általános nyelvi 
érzékenység területén találták a kutatók. Swain (1986) vizsgálataiban a szóválasztás 
differenciáltságát és a kétnyelvűnek általában nagyobb szókincsét mutatta ki, Doyle és 
munkatársai (1978) pedig a narratívák megértésében és a bennük használt fogalmak 
helyes értékelésében látták a kétnyelvűek előnyét az egy nyelvet használókkal szemben. 
Ben-Zeev (1977) angol és héber egynyelvű és kétnyelvű gyerekek nyelvi teljesítmé
nyeit vizsgálva a különböző csoportoknak azt a feladatot adta, hogy a példamondatok
ban lévő szavak egyikét hasonló funkciójú másikra cseréljék. A kétnyelvű gyerekek 
az ilyen szimbolikus (a nyelv szimbolikus funkciójára reflektáló) feladatokat szigni
fikánsan jobban teljesítették.

Bialystok (1987) kutatásaiban - a fentiekkel összhangban - úgy találta, hogy a
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kétnyelvű fiatalok az egynyelvűeknél eredményesebben kontrollálják nyelvi folyama
taikat és teljesítményeiket.

A kétnyelvűség tehát a magától értetődő személyi és társadalmi hasznosságán túl, 
az utóbbi évtizedek kutatási eredményei szerint egyéb előnyökkel is jár. Egy második 
nyelv ismerete és használata az előbbiek szerint sokféle kognitív működésre gyakorol 
pozitív hatást, amelyek közül a nyelvi tudatosság és érzékenység feltétlenül kiemelendő.

Saját kutatásunkban kétnyelvű és hagyományosan egynyelvű oktatásban résztvevő 
tanulók teljesítményeit hasonlítottuk össze. Tanulmányunkban vizsgálatunk egy met
szetéről számolunk be, előbb azonban bemutatjuk a kutatás kontextusát, célját és az 
alkalmazott módszereket.

A kutatás célja és módszerei
A magyarországi két tannyelvű oktatásnak gazdag története van, amelyre jellemző a 
sokszoros újrakezdés (Vámos, 1993). Legújabb kori története az 1980-as években kez
dődött: ma már több tucat általános és középiskolában folyik a tanítás a magyar mel
lett egy másik nyelven is. Hazánkban a tanításnak ez a formája - úgy tűnik - elsősorban 
elitképzési funkciókat tölt be, holott a világban kialakult és ma is működő rendszerek 
az általános célú nyelvoktatásban és a kisebbségi oktatásban is intenzíven alkalmaz
zák a két tannyelvű tanítást.

Keveset tudunk azonban a hazai két tannyelvű oktatás eredményességéről általá
ban, és a nagyon fontos részkérdéseket illetően is. Egyrészt a két tannyelvű oktatásnak 
az úgynevezett normál oktatáshoz viszonyítva természetesen nagyon sokféle területen, 
így például a tanulók személyiségfejlődésében, társas kapcsolataiban, kognitív telje
sítményeiben is jelentkezhet a hatása. Alább bemutatandó vizsgálatunkban azonban csak 
arra vállalkoztunk, hogy a lehetséges kognitív hatásokat mérjük, ezen belül is elsősor
ban az anyanyelvi képességekre összpontosítottunk. Eredményeinkből most az olva
sásmegértést és a fogalmazást mutatjuk be.

Másrészt, mint ahogyan az idézett szakirodalmi adatok is jelzik, eltérő lehet a két 
tannyelvű oktatás hatásfoka a különböző életkorokban, illetve a nekik megfelelő isko
laszakaszokban. Mi a két tannyelvű középiskolák, ezen belül a legnépszerűbb angol
magyar középiskolák eredményességét vizsgáltuk, így következtetéseink csakis erre 
az életkorra (és esetleg nyelvpárra) vonatkoznak.

A vizsgálat mintáját a Vámos (1998) könyvében foglaltakra alapoztuk. Vámos fel
tárta és leírta a hazai két tannyelvű oktatás minden formáját. Vizsgálatunk céljaira a 
hazai angol-magyar két tannyelvű középiskolák közül kisorsoltunk hat intézményt 
(gimnáziumokat és szakközépiskolákat), amelyek az ország különböző régióiban he
lyezkednek cl. A mintába az iskolákban működő két tannyelvű osztályokon kívül min
den évfolyamról egy hagyományos osztályt is választottunk (kontroli-csoportok). így 
a mintába összesen 1214 tanuló került, közülük 643 két tannyelvű osztályba, 571 kont
roli-osztályba járt.

Az adatfelvételt 2000 tavaszán végeztük el. A vizsgálat eszközei a volt József Atti
la Tudományegyetem, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Pedagógia Tanszékén mű
ködő MTA Képességkutató Csoport által kifejlesztett és sztenderdizált tesztek és fel
adatlapok voltak. Mérésünkben a következő területek szerepeltek: olvasásmegértés, fo
galmazás, szókincsterjedelem, szókincsmélység, tollbamondás, intelligencia, motiváció. 
Minden tanulóval felvettünk a társadalmi-kulturális hátterükre vonatkozó adatokat is.
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Ebben a tanulmányban az anyanyelvi kompetencia két kiemelt területének eredmé
nyeiről, az olvasásmegértésről és a fogalmazásról számolunk be.

A tanulók szocio-kulturális háttere
A vizsgálat jelenlegi szakaszában végzett elemzéseink elsősorban arra irányultak, hogy 
vannak-e szignifikáns különbségek, kirajzolódnak-e jellegzetes tendenciák a két tan
nyelvű oktatásban résztvevő, illetve a kontroli-osztályokba járó tanulók között. Felte
vésünk az volt, hogy az anyanyelvi, de még inkább az idegen nyelvi képességekben ki 
tudunk mutatni szignifikáns eltéréseket.

1. ábra. Az apa iskolai végzettségének alakulása a két tannyelvű és 
a kontroll csoportokban

2. ábra. Az anya iskolai végzettségének alakulása a két tannyelvű 
és a kontroll csoportokban
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A különbségek kimutatása azonban nem elegendő, hiszen létrejöttükben természe
tesen jelentős szerepet játszhatnak más, a két tannyelvű oktatáson kívüli tényezők is, 
mint például a tanulók szocio-kulturális háttere vagy általános (nem nyelvi) képessé
gei. Ezeknek a hatásoknak a kimutatása és kezelése érdekében vettük fel vizsgálatunk
ban a háttéradatokat és az intelligencia-tesztet (Raven-teszt).

A szocio-kulturális háttér vizsgálata során feltárt jellemzőkről megállapítható, hogy 
általában nincsenek nagyobb eltérések a két tannyelvű és a kontroli-csoportok tanulói 
között. Tendenciaszerűen, minden vizsgált évfolyamon jelentkező eltéréseket csak az 
apa és az anya iskolai végzettségében tudtunk kimutatni (1. és 2. ábra).

A kérdőív adatai alapján a szülők végzettségét ötfokozatú skálán regisztráltuk, az 
általános iskolától (1) az egyetemig (5). Az eredmények szerint a két tannyelvű kép
zésben résztvevő tanulók esetében az apák 47-60, az anyák 56-69 százaléka végzett 
főiskolát vagy egyetemet, míg a kontroli-osztályok esetében az apák 32-41, az anyák 
32^49 százaléka rendelkezik ilyen végzettséggel.

Tehát mind a két tannyelvű, mind a kontroli-osztályokba járó tanulók szülei között 
az általában jellemzőnél magasabb arányban vannak felsőfokú végzettségűek, de a két 
tannyelvű osztályokban ezek az arányok még magasabbak. A számszerűen megmutat
kozó és a diagramokon is jól látható különbségeket a középértékekre évfolyamonként 
elvégzett statisztikai próbák igazolták: a két tannyelvű képzésben résztvevő tanulók 
szüleinek iskolai végzettsége minden évfolyamon szignifikánsan magasabb.

A tanulók képességei, pontosabban intelligenciája (a Raven-teszt eredményei) sze
rinti eltéréseket a 3. ábrán tanulmányozhatjuk. A két tannyelvű képzés részmintájának 
görbéje minden évfolyamon a kontroli-minta görbéje felett fut, de a számszerű telje
sítménykülönbségek csak a 10. és a 12. évfolyam esetében szignifikánsak. Az intelli
gencia, azaz az általános képességek szempontjából tehát a két részminta nem minő
síthető egyértelműen eltérőnek.

3. ábra. A Raven-teszt eredményeinek alakulása a két tannyelvű és 
a kontroli-csoportokban
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A háttérvizsgálat, illetve az intelligenciamérés során felvett adatok közül tehát egye
dül a szülők iskolai végzettsége az, amiben a két tannyelvű és a kontroli-csoportok kö
zötti különbségek minden évfolyamon nagyobbak, mint az egyes részmintákon belül 
előforduló eltérések. így az anyanyelvi változók (az olvasásmegértés és a fogalmazás) 
elemzése során a szülői háttér különbözőségének esetleges hatásait mindenképpen fi
gyelembe kell vennünk.

Az olvasásmegértés és a fogalmazás eredményei
A vizsgálatunkban szereplő olvasásmegértés teszt négy feladatot tartalmazott, mind
egyikben más-más szövegtípus és a hozzá tartozó kérdések szerepeltek. Az alkalmazott 
szövegtípusok elbeszélő és ismeretterjesztő jellegű, valamint újságszövegek voltak, a 
hozzájuk tartozó kérdések között pedig információkereső és értelmező-következtető 
típusok szerepeltek. (A tesztekről, a feladatokról és az 1997-es országos reprezentatív 
mérés eredményeiről részletesebben lásd: Vidákovich és Cs. Czachesz, 1999.)

Az olvasásmegértés teszt eredményeinek alakulását a két tannyelvű és a kontroll
csoportokban a 4. ábra mutatja. Az ábrán feltüntettük az ugyanezekkel a tesztekkel 
végzett 1997-es országos reprezentatív mérés eredményeit is a teljes mintára és a gim
náziumok részmintájára. Mivel az 1997-es mérésben 2., 4., 6., 8. és 10. évfolyamos 
részminták szerepeltek, így a jelenlegi adatokkal való összehasonlításra csak az 1997- 
es 8. és 10. évfolyamos eredmények alapján van lehetőség.

4. ábra. Az olvasásmegértés eredményeinek alakulása az 1997-es és 
a 2000-es vizsgálatban, a két tannyelvű és a kontroli-csoportokban

Az ábra alapján szembetűnő, de statisztikai próbával is igazolható, hogy a 10. évfolya
mon nincs szignifikáns különbség a 2000-es mérés kontroli-csoportja és az 1997-es 
mérés gimnáziumi részmintája között. Ez arra utal, hogy - legalábbis az olvasásmegér
tési képesség tekintetében - a 2000-es vizsgálat kontroli-mintája átlagos gimnáziumi 
mintának tekinthető, így a két tannyelvű osztályokkal való összevetésben joggal használ
ható gimnáziumi kontrollként. Jól látható, de egyáltalán nem váratlan eredmény, hogy
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minden két tannyelvű és kontroll részminta átlagteljesítménye lényegesen jobb, mint 
az 1997-es országos átlag.

A két tannyelvű és a kontroli-csoportok teljesítményeinek különbségében minden 
vizsgált évfolyamon számszerű különbség mutatkozott, ez azonban csak a 9. és a 10. 
évfolyamon volt szignifikáns, a 11. és a 12. évfolyamon már nem. Azaz a két tannyel
vű osztályoknak a középiskola első két évében kimutatható előnye a képzés második 
felében eltűnik. Ez azt valószínűsíti, hogy ebben az életkorban a két tannyelvű képzés 
nincs szignifikáns hatással az olvasásmegértési képesség fejlődésére. A részletesebb 
eredményeket a később bemutatandó összefüggés-vizsgálatok mutatják.

A vizsgálatunkban szereplő fogalmazás feladatban azt kértük a tanulóktól, hogy 
érvelő fogalmazást írjanak arról, hogy milyen felnőttek szeretnének lenni. A fogalma
zásvizsgálat eredményeit összefoglaló 5. ábrán szintén feltüntettük az 1997-es orszá
gos mérés adatait is. Az olvasásmegértés esetében tapasztaltaktól eltérően az 1997-es 
gimnazisták átlageredménye itt kis mértékben, 2-3 tizeddel jobbnak mutatkozott, mint 
a 2000-es vizsgálat bármelyik részmintájáé.

5. ábra. A fogalmazás eredményeinek alakulása az 1998-as és a 
2000-es vizsgálatban, a két tannyelvű és a kontroll csoportokban

Mi lehet a teljesen váratlan különbség oka? Valószínűleg nem az, hogy a 2000-es két 
tannyelvű és kontroli-osztályok egyaránt az 1997-es országos szintnél gyengébb fogal
mazási képességgel rendelkeztek. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a fogalmazások 
értékelése mindkét mérésben értékelő skálák segítségével történt, egy valószínű magya
rázat máris kialakítható.

Bár a skálafokozatokhoz való hozzárendelés feltételei mindkét mérésben meghatá
rozottak voltak, az értékelők ítéletalkotását mégis befolyásolhatta az, hogy a dolgoza
tokat milyen környezetben, azaz milyen más dolgozatokkal együtt kellett értékelni. így 
a teljesítménykülönbség abból is adódhat, hogy az 1997-es mérésben a gimnazisták 
mellett ugyanarról az évfolyamról nagyjából azonos létszámban gyengébb teljesítményt 
nyújtó szakközépiskolások és lényegesen gyengébb teljesítményű szakmunkástanulók
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is rész vettek, míg a 2000-es vizsgálatban legnagyobb arányban gimnazisták szerepel
tek, szakmunkástanulók pedig egyáltalán nem.

A jelenlegi kutatás szempontjából lényegesebb az, hogy van-e különbség a két tan
nyelvű és a kontroli-osztályok átlageredménye között, ami a két tannyelvű oktatás ha
tására utalna. A fogalmazás-vizsgálatban minden évfolyamon mutatkozott számszerű 
különbség, a 10. és a 12. évfolyamon a két tannyelvű, a 9. és a 11. évfolyamon a kont- 
roll-részminta átlageredménye volt jobb. A tapasztalt különbségek közül azonban csak 
a 12. évfolyamos csoportok eltérése szignifikáns, itt a két tannyelvű csoportok jobb 
teljesítménye egyértelműen megállapítható.

Az eredmény értelmezését megnehezíti, hogy a fogalmazási teljesítmények a gim
názium első osztályaiban mutatkozó folyamatos szignifikáns növekedés után az utol
só (a két tannyelvű osztályoknál a 13., a kontroli-osztályoknál a 12.) évfolyamon jelen
tősen visszaesnek. Valószínű, hogy ennek oka nem a fogalmazási képesség visszaesé
se, hanem a feladattal vagy a témával szemben megmutatkozó idegenkedés, esetleg 
érdektelenség volt. így a 12 évfolyamon megállapított szignifikáns eltérés sem a kí
sérleti osztályok jobb képességével, hanem azzal magyarázható, hogy ebben a rész
mintában a 12. nem az utolsó, hanem az utolsó előtti évfolyam.

Akárcsak az olvasásmegértés-vizsgálat esetében, a fogalmazási feladat eredménye
inek elemzése sem mutatja egyértelműen a középiskolai két tannyelvű képzési formá
nak az anyanyelvi teljesítmények fejlődésével kapcsolatba hozható hatását. A pontosabb 
összefüggéseket természetesen itt is a korreláció- és regresszió-analízis tárhatja fel.

Összefüggések a vizsgált képességek 
és a háttértényezők között
A vizsgált anyanyelvi képességek, azaz az olvasásmegértés és a fogalmazási képesség 
összefüggéseit, illetve a vizsgált háttértényezőkkel kimutatható kapcsolatait korrelá
ció- és regresszió-analízis segítségével elemeztük. Mivel kutatásunk egyik célja a két 
tannyelvű és a nem két tannyelvű képzésben részt vevő középiskolás tanulók anyanyelvi 
fejlődésének összehasonlítása volt, ezért a vizsgálatba dichotóm változóként bevon
tuk a két tannyelvű képzést is (két tannyelvű osztály: 1, normál osztály: 0 kódolással).

1. táblázat. Korreláció-analízis
(*: p < 0,05, *★: p <0,01 szinten szignifikáns együtthatók)

Változó (teszt) Olvasás Fogalmazás
Két tannyelvű oktatás 0,13** 0,02
Évfolyam -0,05 0,07*
Apa végzettsége 0,03 -0,00
Anya végzettsége -0,01 0,01
Raven-teszt 0,19** 0,18**
Olvasás - 0,20**
Fogalmazás 0,20** -
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A korrelációs együtthatókat mutató 1. táblázat szerint minden együttható alacsony 
számértékű. A viszonylag nagy elemszám miatt azonban a fogalmazási teljesítmény 
és az évfolyam közötti összefüggés p < 0,05 szinten szignifikáns, az olvasásmegér
tés és a két tannyelvű oktatás mutatója közötti összefüggés erőssége pedig eléri a 
p < 0,01 szintet. Tehát a két tannyelvű oktatás csak az olvasásmegértés eredményei
vel korrelál, a fogalmazási képesség szintje a két tannyelvű és nem két tannyelvű cso
portokban egyaránt inkább az évfolyamok szerint változik.

A kognitív mutatók (az intelligencia, az olvasásmegértés és a fogalmazási képes
ség) egymás közötti összefüggései valamivel magasabb számértékű együtthatókkal, 
minden esetben p < 0,01 szinten szignifikánsak. Mivel az anyanyelvi képességek az 
értelmi fejlettség alapvető jelentőségű elemei, ezért ez az eredmény a várakozásnak 
megfelelő.

Vizsgálatunkban a két tannyelvű és a kontroli-csoport is kisebb-nagyobb mérték
ben szelektált, a korosztályokon belül mindenképpen a jobb teljesítményűek közé tar
tozó gimnáziumi vagy szakközépiskolai osztályokból állt, ezért a szülők iskolai vég
zettségével erősebb összefüggéseket nem is várhattunk. Az mégis meglepő, hogy az 
anyanyelvi teljesítmények a szülők iskolai végzettségével egyáltalán nem függenek 
össze, mivel a két tannyelvű csoportokban a szülők iskolai végzettsége szignifikánsan 
magasabb volt, mint a kontroli-osztályokban. Ezt az eredményt úgy értelmezzük, hogy 
a lényegesen magasabb szülői végzettség nem párosul azonos arányban magasabb 
anyanyelvi fejlettséggel.

A gyenge korrelációk alapján már valószínűsíthető, hogy a vizsgált háttértényezők 
a két anyanyelvi képesség varianciájából nem magyarázhatnak meg sokat. Az elvég
zett regresszió-analízis igazolja ezt a várakozást, a megmagyarázott variancia aránya 
az olvasásmegértés esetében 8,5, a fogalmazás esetében 8,1 százalékos (2. táblázat). 
Ezen belül mindkét változó esetében a kognitív tényezők járulnak hozzá viszonylag 
nagyobb arányban a varianciához.

2. táblázat. Regresszió-analízis 
(a megmagyarázott variancia százalékos aránya)

Változó (teszt) Olvasás Fogalmazás
Két tannyelvű oktatás 3,9 0,5
Évfolyam -1,0 2,3
Apa végzettsége 0,1 0,0
Anya végzettsége 0,0 0,0
Raven-teszt 2,6 2,3
Olvasás - 3,0
Fogalmazás 2,9 -
Együtt 8,5 8,1

Vizsgálatunk szempontjából természetesen ismét a két tannyelvű oktatással kapcsolatba 
hozható hatások érdekesek. A regressziós táblázat szerint ez a hatás az olvasásmegér
tés teljesítményében 3,9, a fogalmazási képesség mutatójában viszont csak 0,5 száza
lékos. Azaz a két tannyelvű oktatási forma az olvasásmegértés esetében az elemzésünk
ben szereplő tényezők által megmagyarázott variancia mintegy 46 százalékát adja, a
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fogalmazási képesség esetében azonban ez a hozzájárulás elhanyagolható, a fogalma
zás fejlődése inkább az életkorral van összefüggésben.

Mint a korábbiakban láttuk, a két tannyelvű csoportok magasabb olvasásmegértési 
teljesítménye sem az oktatási forma, sokkal inkább a felvételi szelekció eredményét 
mutatja, ugyanis a középiskola elején kimutatható különbségek a felsőbb évfolyamo
kon már nem szignifikánsak.

Összefoglalás
Eredményeink szerint a két tannyelvű képzésben résztvevő középiskolások szüleinek 
iskolai végzettsége szignifikánsan magasabb, mint a nem két tannyelvű csoportokba 
járóké. A magyar két tannyelvű középiskolai modell elsősorban elitképzési funkció
kat látszik betölteni. Az intelligencia-teszten azonban csak a 10. és a 12. évfolyamon 
teljesítettek jobban a két tannyelvű osztályokba járó tanulók a kontroli-osztályokhoz 
képest.

Az anyanyelvi teljesítményekben tapasztalt számszerű különbségek csak néhány 
ponton szignifikánsak, de ezekben az esetekben a két tannyelvű csoportok javára. Az 
olvasásmegértés esetében például a vizsgálatba bevont osztályok teljesítménye általá
ban magas, szignifikáns eltérés viszont csak a 9. és 10. évfolyamon volt. A fogalmazás 
eredményeiben már a számszerű különbségek sem mindig a két tannyelvű osztályok 
előnyére utaltak, szignifikáns különbség pedig csak a 12. évfolyamon adódott.

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a középfokú két tannyelvű oktatás 
az anyanyelvi fejlődés tekintetében - legalábbis a vizsgált olvasásmegértési és fogal
mazási képességek esetében - nem jelent egyértelműen jelentősebb fejlesztő hatást, mint 
a nem két tannyelvű képzési forma.
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