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tanúbizonyságot, amikor vállalkozott arra, 
hogy a terminológia kérdéskörét komplex 
módon bemutassa. Vállalt feladatának ma
gas szinten tett eleget.

Ablonczyné Mihályka Lívia

Koósz Margit
Nyelvpolitika és idegennyelv
oktatás Pécs városában
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet
tudományi Kar: Pécs, 2004. 146 p.

A téma két szempontból is új: a szerző egy
részt egy magyarországi nagyváros (Pécs) 
nyelvi és oktatási politikáját elsőként mutatja 
be, másrészt a magas presztízsű világnyel
vek oktatását jellemző idegenny elv-oktatást 
és a kisebbségi nyelvek (anyanyelvi) okta
tását kapcsolja össze. Olyan időszerű kérdé
seket vet fel, hogy miként tud és akar meg
felelni az uniós kihívásoknak a nyelvoktatás; 
befolyásolható-e a nyelvoktatás attitűdje, a 
motivációja, a világnyelvek oktatása. Továb
bá: van-e a településnek „saját nyelvpoliti
kája”; végül, hogy növelhető-e (és milyen 
eszközökkel) a kisebbségi nyelvek presztí
zse. Ma Magyarország városaiban nemigen 
akad ilyen tudományos vállalkozás. Egyéb
ként olyan különleges városnak a kutatása, 
mint Pécs (diákváros, a régió tudományos 
központja, sőt Európa egyik „kulturális fő
városa”), nem mindennapi és nem is biztos, 
hogy hálás feladat.

A kötet élén Pécs város polgármesterének 
ajánlása, a magyar, német és horvát nyelvű 
előszó után a szerző négy fejezetben mutat
ja be a témát.

A Bevezetésben megadja a témához kap
csolódó fontos szakkifejezések értelmezését, 
összefüggéseit, adott esetben definícióit is. 
A hátteret biztosítja 236 tételnyi, a szerző 
által felállított szempontsor alapján váloga
tott (pl. a témában elismert és alapvető írás
mű, friss keletű, a pécsi felsőoktatási-kuta
tási körhöz közelálló) bibliográfia; továbbá 

a függelékben közzétett kérdőív, illetve an
nak feldolgozását összesítő táblázatok (ösz- 
szesen 24), valamint ábrák (összesen 27) se
gítik.

A szerző szükségesnek tartotta, hogy a 
könyv címében jelzett témát az I. fejezet 
(„Emberi jogok-nyelvi jogok”) keretében 
helyezze el; nagy érdeme, hogy átfogó fej
lődési és helyzetképet ad a jogi dokumentu
mok azon köréről, amelyek révén eljutha
tunk az alkalmazott szociolingvisztika egyik 
új ágazatának, a nyelvpolitikának a mai ma
gyarországi és ezen belül a könyv szempont
jából fontos helyi - pécsi - gyakorlatához. 
A nemzetközi dokumentumok bemutatása 
nyomán bepillantást nyerünk a magyar ki
sebbségi politika rendszerváltás előtti és 
utáni helyzetébe is. Itt kiemelendő, hogy a 
hazai szabályozás és gyakorlat között ellent
mondás feszül, márpedig alapvető követel
mény, hogy a kisebbségek saját intézményt 
tarthassanak fenn, kisebbségi önkormányza
taik önállóan működhessenek. Ezek nélkül 
a kisebbség anyanyelv-oktatása, kultúrájuk, 
hagyományaik ápolása veszélyben forog.

A szerző ebben a fejezetben feltárja továb
bá, hogy a magyarországi kisebbségek nyel
vi és identitásproblémáihoz, illetve a mai 
nyelvvesztéshez közeli állapot kialakulá
sához nem annyira a korábbi történelmi ko
rok (például az Osztrák-Magyar Monarchia) 
asszimilációt támogató törvényeinek kö
szönhetően kerültek, hanem sokkal inkább 
a II. világháborút követő „szocialista inter
nacionalizmus” eredményeképp. Az osztály
szempontok érvényesítését szolgáló törvé
nyek, az állampolgárok deklarált jogegyen
lősége nem zárta ki a nemzetiségek (pl. 
németek) kitelepítését, a „déli szláv” népcso
porthoz tartozók megbélyegzését. Az álla
mosítás, az egyházi javak elkobzása tönkre
tette a még megmaradt nemzetiségi iskolá
kat. Ezek a nem nyelvi jogi rendelkezések 
közvetlen hatást gyakoroltak a nyelvhaszná
latra, voltaképpen ettől számíthatjuk a nyelv
állapot intenzív romlását.

A következő három fejezetben foglalko
zik a könyv alaptémájával és fő céljaival: a
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helyi oktatáspolitika mai gyakorlatából ki
emelve bemutatja a kisebbségi és idegen 
nyelvű oktatás helyzetét a pécsi gimnáziu
mokban. Bemutatja azt, hogyan működnek 
a különböző nyelvoktatási formák egy több
nyelvű környezetben (2001 -es népszámlálá
si adatok alapján Baranya megye a 3. helyen 
áll a magukat a hazai kisebbséghez tartozó
nak vallók számát illetően), milyen elmoz
dulási lehetőségek adódnak.

A II. fejezet („Pécs-baranyai helyzet”) a 
XVII. századig nyúl vissza, hogy a megye 
és a város kisebbségeinek rövid történelmi 
múltjából képet adjon. A visszapillantás érin
ti a nemzetiségi lakosság nyelvi problema
tikáját (háromnyelvűség), a kisebbségi la
kosság számának alakulását, a kisebbségi 
szervezeti formák működését, egészen a ki
sebbségi önkormányzatok megalakulásáig 
és működésének tapasztalatáig (beleértve a 
cigány kisebbséget is). A fejezet tárgyalja a 
kisebbségi oktatásügy alapfeladatát, majd 
megadja a térségben nemzetiségi nyelvet ta
nulók számát, és bemutatja az óvodai, álta
lános iskolai, középiskolai nemzetiség okta
tás intézményi hálózatát, valamint kitér a fel
sőoktatás helyzetére. A szerző érdeme, hogy 
az olvasó számára megrajzolt fejlődési vo
nalat gazdag adattárral támasztja alá a KSH 
népszámlálás 1990, 2001, valamint a Jelen
tés a magyar közoktatásról 1997 és 2000 ki
adásának adataival. Az országos helyzet és 
tények mellett szerepelteti a helyi, ún. (me
gyei) Egyeztető bizottság 1997-es közokta
tás fejlesztési tervének jóváhagyási doku
mentumában szereplő térségi mutatókat is. 
A kisebbségi oktatásügy strukturált (óvo
dától a felsőoktatásig), és tényszerű bemu
tatásával szemléletes képet rajzol, hol tar
tunk ma. (A képet csak teljesebbé tehette 
volna a szerző, ha rövid kitérőben bemutat
ja a kb. 20 éves szakmai múlttal, tapasztalat
tal és folyamatosan bővülő tevékenységkör
rel rendelkező Baranya Megyei Pedagógiai 
Intézetnek ezen a téren kifejtett tevékeny
ségét.)

A III. fejezet („Idegennyelv-oktatási tér
kép Pécsett”) előtérbe állítja és indokolja is 

az idegennyelv-tanulásnak és nyelvtudásnak 
a jelentőségét nemzetközi szinten, a globali
zálódó világban. Ennek fontosságára (külö
nös tekintettel Európai Uniós tagságunkra) 
utalnak már az 1998-ben kiadott Jelentés a 
magyar közoktatásról 1997 című tanulmány
kötet adatai is. A fejezeten belül kiemelt sze
repet kap a két tanítási nyelvű iskolai okta
tás meghatározása és célja, melyben fontos 
definíciókat kapunk a kéttannyelvű oktatás
ról, és az egyéni kétnyelvűségről, a birtokolt 
nyelvek használatáról, funkcióikról, haszná
latuk helyéről és irányáról, valamint egymás
hoz való viszonyukról, illetve az egyes nyel
vek esetében eltérően használt egyes kész
ségekről. Tisztázódik - mások kutatásait is 
figyelembe véve - a tannyelv, a második tan
nyelv és az idegen nyelv közti különbség. Itt 
a szerző kitér a két tanítási nyelvű oktatás 
céljának meghatározására (a nyelv nem cél, 
hanem eszköz) a további tudás elsajátításá
hoz. Egy gondolat erejéig érinti az egyes 
nyelvekre vonatkozó nyelvpolitikát, amely 
jelzi, milyen intézkedéseket hoz az ország a 
gyermekek nyelvoktatására vonatkozóan: 
milyen nyelvet tanítunk, mikortól, mennyi 
ideig? A szerző itt kiemeli az állami politi
kának a - Pécs városában is érvényes - fon
tos szerepét.

A fejezetben - számokban és intézmé
nyenként név szerint említve - jellemzi az 
alapfokú oktatást. A szerző ennek megrajzo
lásához igénybe veszi Pécs város önkor
mányzatának közoktatási, fejlesztési és in
tézkedési tervét (2000-2006) megelőző, a 
város által 8. osztályos tanulók körében a 
megyei pedagógiai intézet közreműködé
sével elvégeztetett (első és második idegen 
nyelv tudását és ennek eredményeit) feltáró 
vizsgálatot; bemutatja a vizsgálat tanulsága
it; és konkrét javaslatokat fogalmaz meg egy 
rendszeres, reprezentatív mintán elvégzen
dő követő vizsgálathoz, valamint a fenntar
tó számára nyelvpolitikai következtetéseket 
is levon. A továbbiakban (nyelvenként a ta
nulók száma, nyelvi órák száma, intézmé
nyek jellemzői) áttekinti a középiskolai ide
gen nyelvi és kisebbségi nyelvoktatás hely-
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zetét, kitér a két tannyelvű oktatás jellemzé
sére, és rövid előretekintést ad a felsőokta
tási perspektívákról.

AIV. fejezetben („Kéttannyelvű - idegen 
nyelvű és kisebbségi nyelvű - gimnáziumi 
oktatás Pécsett”) a kétnyelvűség kerül nagyí
tó alá, mind az idegen nyelv, mind a kisebb
ségi nyelv szempontjából. Ehhez az elméleti 
alapot az Európai Unió nyelvi kihívásai szol
gáltatják, amelyek egy euro-régiós központ 
gondolatával foglalkozó nagyváros számá
ra nem elhanyagolható szempontot jelente
nek. A kérdés két szempontból is élesen fel
vetődik Pécs város számára: egyrészt milyen 
következményekkel jár az uniós tagság a 
nyelvhasználat szempontjából? Milyen nyel
vi hatások érik a magyar nyelvet a csatlako
zás után? Másrészt mit tehet egy leendő 
euro-régiós központ, ha meg akar felelni az 
új nyelvi kihívásoknak? Főleg akkor, ha már 
rendelkezik egy korábban kialakított, és fo
lyamatosan korszerűsített oktatási struktú
rával, amely egyes részeiben nélkülözte a 
hosszú távú tudatos tervezést. Ilyen volt Mo
hács, amely a kért német kéttannyelvű gim
náziumi képzés helyett a francia nyelvet kap
ta 1987-ben.

Ebben a fejezetben a szerző által elvég
zett vizsgálatok: az attitűdvizsgálat (9. év
folyamon) és írásbeli készségek alapján a 
nyelvismeret szintjének mérése (9. és 12, 
illetve 13. évfolyamon) szerepelnek. A füg
gelékhez csatolt kérdőíves attitűdvizsgálatra 
a pedagógiai programokban jelenlévő nyelv
tanulási koncepció, valamint a tanulási mo
tiváció és az úgynevezett önszabályozó ta
nulás képességének kutatása adott indítta
tást. A vizsgálódás szempontjait a szerző a 
nyelvtanulási motiváció társadalmi és gya
korlati vetületének alakulásával (ki, hol és 
milyen nyelvet tanul) egészítette ki. A szer
ző arra a kérdésre keresi a választ pécsi gim
nazisták körében, hogy milyen okok játsza
nak szerepet az iskola-, illetve az idegen
nyelv-választásnál. A kérdőívet kis mintán 
(de más korosztály, egyetemisták körében) 
próbálták ki, majd a tapasztalatok alapján 
korrigálták. A kutatás 9. évfolyamon nem

zetiségi, és kéttannyelvű gimnazistát (össze
sen 293 fő) érintett. A kérdőív (a személyes 
adatokon és szülők iskolai végzettségén kí
vül) az iskola-, és nyelvválasztás motiváció
jára irányuló integrativ és instrumentális mo
tivációra 5-5 kérdést tett fel. A nyelvben va
lójártasság gyakorlati hasznának elvárásával 
függ össze a 14-15 éves populáció nyelv vá
lasztása. Ez a motívum határozza meg az 
alapvető célokat, és magyarázatot ad a nyelv
választásra is. A választék: angol, német, 
francia, olasz, spanyol, horvát. (Az 1999/ 
2000-ben elvégzett, a nyelvismeret - írásbeli 
- szintjét célzó vizsgálat, mint a szerző is 
jelzi, csak írásbeli feladatokat tartalmazott, 
a szóbeli vizsgálódásra annak idő- és költ
ségigényes volta miatt nem került sor, így a 
kapott adatok tájékozódásra használhatók).

A vizsgálat eredményeit a szerző többfé
le - kvantitatív - szempont szerint elemzi és 
ábrázolja, és szövegesen is megfogalmazza 
a konklúziókat. Konzekvensen elvégzi a 
vizsgálatba bevont kéttannyelvű, illetve ki
sebbségi intézmények eredményeinek össze
vetését. Ugyanakkor áttekinti az érettségi 
vizsgakövetelményeket is, összevetve ezeket 
az állami nyelvvizsga elvárásaival. A felmé
rés kitér az érettségit és a nyelvvizsgát tett 
végzős tanulók 2000-2001-2002-2003 évi 
adatainak bemutatására. - A felmérés ada
tainak elemzésekor a szerző folyamatosan 
hangsúlyozza a további kontrollvizsgálatok 
szükségességét.

A szerző néhány fontos megállapítást tesz 
a kéttannyelvű és kisebbségi iskolák jövőjét 
illetően szociolingvisztikai szempontból. 
Két lényeges változást fogalmaz meg a ki
sebbségi nyelvoktatás gyakorlatában: egy
részt a saját anyanyelvi, nyelvjárási alapú 
kontaktusváltozatok helyett az oktatásban 
nyelvországbeli standardok jelentek meg, 
másrészt a nemzetiségi iskolákat felváltotta 
a két tanítási nyelvű oktatás.

Koósz Margit felhívja a figyelmet arra, 
hogy „kisebbségi nyelvek” tekintetében ne
hezen mérhető össze a horvát és német vár
ható helyzete. Mindkét nyelv esetében meg
figyelhető, hogy nem anyanyelvként, hanem
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jó esetben második nyelvként, de inkább ide
gen nyelvként oktatják. A nyelvhasználati 
normák elsajátítására sem annyira a spontán, 
mint inkább a tanulási szituáció jellemző. 
Ugyanakkor a német nyelv nemzetiségi mi
voltán túl nemcsak regionális funkciót tölt be 
Magyarországon, hanem több ennél: presz
tízsét tekintve az idegennyelv-oktatásban az 
angol után következik. - A szerző korrekten 
bemutatja az angol nyelvnek Pécs városában 
is egyre fontosabb helyzetét. (Emellett utal 
arra is, hogy ennek veszélyei is vannak: pl. 
a nyelvi sokféleség uniformizálódásával be
következő kulturális elszegényedés.)

Koósz Margit kutatásának végkövetkezte
tései országos és helyi szinten is továbbgon
dolásra érdemesek:

1) Az Európai Unió tagjaként a magyar 
közoktatási politikának újra kell gondolnia 
a mára kialakult és lassan változó értékren
det: egyrészt az idegennyelv-tanítás időtar
tamának, intenzitásának és eredményességé
nek modelljét, másrészt az idegennyelv-ok
tatás célrendszerét, és az ebből következő 
tevékenységét. Az új kormányzati stratégia 
bizonyos elemei (nyelvi előkészítő konkrét 
programokkal, kiegészítő finanszírozással, a 
nyelvtudás mérése, értékelése) már ma is 
működnek. A tervek között szereplő feladat
bank a megbízható és érvényes vizsgákkal, 
valamint az állami nyelvvizsgák szerepét át
vevő új standardizált és kritérium-orientált 
érettségi további lehetőséget jelentenek ezen 
az úton. További nyelvpolitikai szempont 
kellene, hogy legyen a nyelvválasztás, és 
nyelvi választék bővítése, pl. az angol és 
német mellett egy harmadik nyelv, amely 
egyéb regionális nyelveken kívül a szomszé
dos - nemzetiségi nyelvként Magyarorszá
gon jelenlévő - nyelvek közül választható, 
míg a tanult nyelvek számát háromban cél
szerű meghatározni.

2) Pécs vonatkozásában a kutatások alap
ján elmondható, hogy bár saját, minden te
lepüléstől eltérő nyelvpolitikával (értsd alat
ta: helyi vonatkozású politikai koncepciók és 
azok alkalmazása) nem rendelkezik, de az itt 
működő nyelvoktatási gyakorlat alapján a 

kötelezőnél jóval több lehetőséget biztosít a 
város intézményeiben: a választható nyelvek 
sokszínűsége összhangban van az Unió köz
pontjának munkanyelveivel (angol, német, 
francia), valamint az EU-ban anyanyelvként 
beszélt nyelvek arányaival (német, francia, 
olasz, angol, spanyol). A tanulók magas fo
kot érnek el a kéttannyelvű és kisebbségi 
nyelvű oktatásban (nyelvi készségek, szak
nyelv, kognitív és multikulturális fejlődést 
illetően). Ugyanakkor a kisebbségi nyelv 
esetében (horvát) pozitív rásegítéssel lehet- 
(ne) csak a nyelv presztízsét növelni.

Koósz Margit könyvét jó szívvel ajánlom 
az olvasónak, különösen azoknak, akik a 
nyelvoktatáshoz kötődnek, érte felelősséggel 
tartoznak, s legfőképpen azoknak, akik a job
bításáért sokat tehetnek.

Görcsné Múzsái Viktória

Uzonyi Pál
Német nyelvtan (nem csak) 
középiskolásoknak
Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 
2005, 327 p.

Szitnyainé Gottlieb Éva és
Mekis Zsuzsanna
Német nyelvtani gyakorlatok 
(nem csak) középiskolásoknak 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2005, 184 p.

Új rendszerező német nyelvtankönyvet és 
hozzá tartozó gyakorló munkafüzetet muta
tott be a Nemzeti Tankönyvkiadó. Bár az el
múlt években több német nyelvtankönyv is 
megjelent, hiszen csak Uzonyi Pál tollából 
a mostani talán már a harmadik a sorban, 
nem merészség azt mondani, hogy a Nem
zeti Tankönyvkiadó az új kiadással a Kará
csony - Dr. Tálasi-féle Német nyelvtan trón
fosztására készül.

Nem kis feladat leváltani egy olyan nyelv-


