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és anyanyelvi tanárnak is részt kell vennie az 
oktatásban. Ez az óraszám az idegen nyelvek 
elsajátítása mellett lehetőséget ad a célor-
szágok kultúrájába történő betekintésre is.

A két tannyelvű iskolák számára mindig is 
nehézséget jelentett, hogy milyen tankönyve-
ket és anyagokat alkalmazzanak. Többféle 
forrásból használnak tankönyveket: próbál-
tak magyar nyelvű tankönyveket célnyelvre 
lefordítani, használnak eredeti kiadványokat 
is, néhány iskola pedig saját maga dolgozott 
ki anyagokat, és ezeket más iskoláknak is kí-
nálják. A megoldást a két tannyelvű iskolák 
számára külön készített kétnyelvű tanköny-
vek jelenthetnék: az ismertetett munka né-
hány biztató kezdeményezésről számol be.

A tartalom alapú oktatás sikeres Magyar-
országon, a jövőre vonatkozóan nagy fejlő-
dési lehetőségek rejlenek az általános iskolai 
programokban; ezt bizonyítja az is, hogy ará-
nyuk erőteljesen növekszik. A kötet a témá-
val foglalkozó minden szakembernek kötele-
ző olvasmány lehet; részletes információi ki-
váló tájékozódási pontokat nyújtanak minden 
érdeklődőnek.

Furcsa Laura

Vámos Ágnes
a kétnyelvû oktatás tannyelv-
politikai problématörténete 
és jelenkora
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 
2008. 305 p.

2008 a hazai kétnyelvű oktatás jubileumi éve. 
Éppen húsz év telt el azóta, hogy az 1987–88-
as tanévben megkezdték munkájukat a köz-
oktatásunkban először egységes elvek szerint 
létesített kétnyelvű gimnáziumok. Példájukat 
hamarosan követték a szakközépiskolák, il-
letve az általános iskolák. Az alapításkor 
mindössze 15 intézményt magában foglaló 
szakmai csoportosulás az évek folyamán 
csaknem húszszorosára nőtt. 2008-ban 136 

középiskola és csaknem 90 általános iskola 
dolgozik kétnyelvű program szerint. Ennek a 
közoktatásban szinte egyedülálló mennyiségi 
és minőségi változásnak a monografikus igé-
nyű bemutatása mind ez ideig hiányzott a 
szakirodalomból. Míg a már meglévő szak-
irodalom egyrészt iskolafok (Vámos 1993; 
Kovács 2006), másrészt célnyelv (Pelles 
2006) tekintetében nyújt specializált ismere-
teket, illetve ad egyfajta történeti-módszertani 
áttekintést (Vámos – Kovács 2008), Vámos 
Ágnes jelen könyve a témával kapcsolatos 
eddigi tudásunkat szintetizálja iskolafoktól, 
iskolatípustól, illetve nyelvtől függetlenül. Ez 
akkor is figyelemre méltó vállalkozás volna, 
ha a szerző nem tűzne ki egyéb szemponto-
kat. Ám Vámos Ágnes problématörténete és 
helyzetleírása még egy sajátos nézőpontot is 
beemel, a tannyelv-politikait. Kutatásának 
vezérfonala mindvégig a tannyelv-politika, 
egy olyan aspektus, amelynek bevezetése a 
szakirodalomba szintén az ő nevéhez fűződik. 
A tannyelv-politika mint rendező elv jelöli 
meg a szintézis irányát és szabja meg annak 
határait. A fókusz határozott kiválasztása kü-
lönösen fontos egy olyan mértékben inter-
diszciplináris téma esetében, mint a kétnyelvű 
oktatás, amely vizsgálódhat pszichológiai, 
nyelvpedagógiai, oktatáspolitikai, szociológi-
ai és még számos más oldalról. Ezt a tényt 
hasznos jó előre leszögezni, hogy senkit se 
érjen csalódás, ha a könyv olvasása során a 
napi gyakorlattal kapcsolatos számos konkrét 
módszertani, intézményszervezési és hasonló 
kérdésre nem kap választ (ezek tárgyalá- 
sát nem is tekintette feladatának a szerző).  
A nyelvpolitikai megközelítés nem az idegen-
nyelv-oktatás kutatására korlátozódik csupán. 
Beletartozik a nemzetiségi nyelven történő 
közoktatás éppúgy, mint a magyar mint tan-
nyelv oktatása is. Ily módon a téma tágabb, 
mint az idegennyelv-oktatás szokásos téma-
köre. Ezért értelemszerűen kevéssé bocsát-
kozhat részletekbe a célnyelv vagy a célnyel-
ven tanított tantárgyak módszertanát illetően.

A könyv elméleti és módszertani Beveze-
tővel indul, amelyet nyolc viszonylag egyen-
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lő hosszúságú fejezet követ, majd Függelék 
és Irodalomjegyzék zár le. A Bevezető a szo-
kásos fogalmi és terminológiai identifikáció-
kon túl magába foglalja a kétnyelvű oktatás 
nemzetközi kontextusának felvázolását is. 
Ugyancsak ebben a részben kapunk tájékoz-
tatást a kutatás során alkalmazott metodoló-
giáról, amelyet frappánsan jelenít meg az 1. 
táblázat (p. 34). A kutatásmetodológiai szem-
pontok között szó esik az elsődleges források 
és egyéb, korunkkal egyidős dokumentumok 
felhasználásáról. Erre azért van szükség, mert 
a neveléstörténet, a történelem részeként, a 
közelmúlt eseményeit is értelmezi és magya-
rázza. E tekintetben a szerző Gyáni Gáborra 
hivatkozva leszögezi, hogy „a történelem 
nem vág feltétlenül egybe azzal, amilyennek 
a múltat valamikori résztvevői belülről látták, 
amilyennek ők tudták” (Gyáni 2000: 20; idé-
zi p. 33).

Minden fejezet néhány vázlatponttal, va-
lamint problémafelvetéssel kezdődik és ke-
retbe foglalt rövid összefoglalással zárul. Az 
egységes és olvasóbarát szerkezet nagymér-
tékben megkönnyíti a könyv használatát. Az 
első fejezet a történelmi áttekintés során a 
tannyelvpolitika deklarált megjelenését te-
kinti határvonalnak. Az ezt megelőző idők 
nyelvi programjait predeklaratív korszakként 
helyezi közös ernyő alá. A klasszifikáció si-
keresen mutatja föl a lényegi elemet, ugyan-
akkor alkalmas arra is, hogy elegánsan ível-
jen át századokat, nyelveket és helyszíneket.

A 2. fejezet a XX. század első felével fog-
lalkozik. A korszakhatár itt a második világ-
háború befejezését közvetlenül követő évek, 
bizonyára azért, mert az 1945 utáni oktatás-
politika szempontjából meghatározó dönté-
sek 1948–49-ben születtek. A húszas évek 
kultúrpolitikája nyomán létrejött angol, fran-
cia, olasz és német tannyelvű középfokú in-
tézmények sajátos módon, minden esetben a 
külpolitikai irányultságnak megfelelően szol-
gálták a nyelvoktatás céljait. Klebelsberg 
nyíltan meg is fogalmazza programjának cél-
ját: „idegen nyelveket tudó értelmiség kikép-
zése és külföldre küldése a történelmi igaz-

ságtalanság orvoslása céljából” (p. 55). Jó 
eligazodást nyújt a korszak nyelvoktatás-po-
litikai jogszabályairól az 5. táblázat (p. 57), 
amely iskolafokok, képzési célok és az ezek-
hez tartozó nyelvoktatási típusok együttes 
áttekintését adja. A Klebelsberg és Hóman, a 
korszak két jelentős kultuszminisztere beszé-
deiből közölt részletek és azok metaforikus 
üzenetei (7. és 8. táblázat, p. 74–75) esetében 
szintén jó megoldásnak bizonyult a tábláza-
tos forma: erősebb hatást gyakorol az olvasó-
ra, mint a folyamatos szövegben való megje-
lenítés. Azáltal, hogy a szerző a szálakat 
1948–49-ig viszi, az organikus utat követi a 
szokásos, a politika által kijelölt út helyett. 
Ez megszabadítja a tannyelv-politika leírását 
a kötelező sablonoktól, utat engedve egyúttal 
a diszciplína saját törvényeinek.

A 3. fejezet a második világháború utáni 
nagyjából 30 évet mutatja be, amelyet domi-
nánsan jellemez az orosz nyelv tannyelvként, 
illetve kizárólagosan kötelező nyelvként 
való megjelenése, és amelyet sajátos módon 
árnyal az orosz nyelv státusa és társadalmi 
presztízse közötti ellentét. Két esettanul-
mány, a Gorkij Iskoláé és a Kőrösi Csoma 
Sándor Iskoláé adja a fejezet gerincét. Jó lett 
volna még többet megtudni közelmúltunk 
nyelvoktatás-politikájának erről a meghatá-
rozó szeletéről, például a képzés eredmé-
nyességéről, a tanárok szakmai hátteréről 
vagy a volt diákok későbbi életútjáról. Felte-
hetően terjedelmi okok szabták ilyen szűkös-
re ezt a fejezetet. Szerencsére az orosz taní-
tási nyelvű iskolák iránt érdeklődők olvas-
hatnak a szerzőtől egy külön tanulmányt, az 
ugyancsak 2008-ban az Eötvös József Ki-
adónál megjelent A két tanítási nyelvű okta-
tás elmélete és gyakorlata 2008-ban című 
tanulmánykötetben (szerkesztői Vámos Ág-
nes és Kovács Judit).

A jelenlegi két tannyelvű iskolákat életre 
hívó körülmények és feltételek megszületé-
séről a 4. fejezet tudósít. Az 1980-as évek 
elején felgyorsulni látszanak bizonyos törek-
vések annak érdekében, hogy az idegennyelv-
tanulás iránti igény erősödésére valamiféle 
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válasz szülessen. Ez az igény egyben utat 
nyitott másfajta, a közoktatást alapjaiban 
meg határozó kérdések megvitatásának, mint 
például az iskolai szabadság és a decentrali-
zált oktatásirányítás, mely kérdések megvá-
laszolására az 1985. évi közoktatási törvény 
ad először lehetőséget. A fejezetben jól nyo-
mon követhetjük mindazt, amit a szerző „a 
társadalom nyelvi attitűdje és a hivatalos 
nyelvpolitika közötti távolságnak” nevez (p. 
123). Ennek a távolságnak a csökkentésére 
demonstratív válasz volt a kétnyelvű iskolák 
terve, majd 1987-ben e tervek megvalósításá-
nak megkezdése, mely az 5. fejezet témája. 
Ez a fejezet mind címével (Tannyelv-politikai 
fordulat az 1980-as években…), mind terje-
delmével (40 oldal) sugallja főfejezet-jelle-
gét. Sajátosan színezi a leírást az a tény, hogy 
a szerző kettős szerepben van jelen: a mai ku-
tató a hajdani művelődési minisztérium két-
nyelvű oktatásfejlesztő tisztségviselője is 
egyben. A program beindulását számos ked-
vező körülmény egybeesése segítette: többek 
között Bulgária, egy ugyancsak szocialista 
ország példája; a kultuszminiszter Köpeczi 
Béla személye, aki maga is kétnyelvű család-
ból származik; csakúgy, mint a kétnyelvű ok-
tatás szakmapolitikai vezetője, a minisztériu-
mi főosztályvezető Boldizsár Gábor. A szerző 
a vitathatatlan eredmények mellett tannyelv-
politikai krízisekről is beszámol. Ilyeneket 
okozott a célnyelven tanított tantárgyak köre, 
az évfolyamok száma (5 vagy 4 évfolyamos 
legyen-e az oktatás), valamint az intézmé-
nyekbe való bekerülés módja. Mindezek a 
krízisek a centralizált irányítás és a felelős 
döntéseket hozni kívánó iskolák harcának ál-
lomásai voltak. A siker végül is a társadalmi 
szereplők törekvéseit igazolta.

A 6. fejezet a gimnáziumi fejlesztéseknek 
az közoktatás egyéb területeire, elsősorban 
az általános iskolákra és a szakközépiskolák-
ra gyakorolt hatásáról szól. Ebben a fejezet-
ben a szerző igen gyakran él az interjú eszkö-
zével. Az elsődleges források sajátosan ár-
nyalják ismereteinket a korai kétnyelvű 
programokról, amelyek monografikus feldol-

gozása egyébként már megtörtént (Kovács 
2006). A szakközépiskolai fejlesztések bősé-
ges bizonyítékot szolgáltattak a kétnyelvű 
programok használhatóságára a közoktatás 
széles spektrumában. Nagy valószínűséggel 
a programok számbeli növekedése, valamint 
a közoktatás új szféráira való kiterjesztése 
késztette lépésre az oktatáspolitikát: 1997-
ben rendelet született, amely legitimálta és 
egységesen szabályozta az addigi gyakorla-
tot. Ez a tannyelvpolitika eddigi legnagyobb 
sikerének számít.

Külföldi (migráns) tanulók hazai iskolázta-
tása, valamint a nemzetközi fenntartású ide-
gen nyelvű intézmények a 7–8. fejezet témája. 
Először szerepel a magyar–kínai iskoláztatás 
ügye más tannyelvű oktatással egy kötetben. 
A két fejezet anyaga szervesen hozzátartozik 
a tannyelv problematikájához, ugyanakkor a 
hagyományos idegennyelv-oktatás kutatásá-
ból rendre kimarad. Ezért is üdvözlendő je-
lenlétük a kötetben.

Mindenképpen szólni kell még a több mint 
30 oldalas Függelékről, mely egyaránt tartal-
maz egyéni visszaemlékezést, törvénycikke-
ket, iskolák felsorolását, a kutatások irányát, 
statisztikákat, valamint adatokat a Kétnyelvű 
Iskoláért Egyesületről. Az az érzés alakulhat 
ki az olvasóban (a recenzensben biztosan), 
hogy a szubjektív hangú írásokból több is he-
lyet kaphatott volna, de nem itt, hanem az 
egyes fejezetekben, hiszen ezek forrásértéke 
egyedülálló. Talán ugyanez vonatkozik a 
Kétnyelvű Iskoláért Egyesületre is, amelynek 
a létrejötte a programokhoz hasonlóan ugyan-
csak szakmai-társadalmi kezdeményezésre 
(és Vámos Ágnes vezetésével) történt, a jó 
irányt pedig csaknem 20 éves tevékenysége 
bizonyítja. Ilyen jellegű szakmai egyesület 
csak kevés országban működik. A Cseh Köz-
társaságban éppen a magyar példa nyomán 
készülnek létrehozni saját kétnyelvű egyesü-
letüket.

Vámos Ágnes tannyelv-politikai szintézi-
se nemcsak alapmű a maga területén, hanem 
jó olvasmány is legújabb kori történelemmel, 
neveléstudománnyal, nyelvtudománnyal, ok-



103Könyvszemle

tatáspolitikával professzionálisan foglalkozó 
vagy ezen tudományágak iránt érdeklődő ol-
vasóknak egyaránt.

Kovács Judit
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Ablonczyné Mihályka Lívia
Gazdaság és nyelv
(Lexikográfia és terminológia kézi-
könyvek 2.)
Pécs: Lexikográfia Kiadó, 2006. 90 p.

A gazdaság és a nyelv kutatása más-más tu-
domány feladata, feltárásuk egymástól merő-
ben különböző módszerek alkalmazását kí-
vánja meg. Egy pontban azonban minden-
képpen találkoznak: a gazdasági életben zajló 
kommunikáció vizsgálata ugyanis többoldalú 
megközelítést igényel. Ki kell tehát lépni a 
nyelvészet adta keretekből, hiszen a szakmai 
kontextus, a nyelven kívüli tényezők megha-
tározóak a kommunikáció folyamatában. Az 
interdiszciplináris kutatások során kifejlesz-
tett, a zavartalan kommunikációt elősegítő 
megannyi eljárás tanítható és tanulható, a ha-
tékony kommunikáció pedig gazdasági té-

nyező. Mindezek tudatában veti papírra gon-
dolatait Ablonczyné Mihályka Lívia. A szer-
ző a győri Széchenyi István Egyetem oktatója, 
közelebbi kutatási területe a gazdasági szak-
mai kommunikáció. A mű alapjául a Pannon 
Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájá-
ban A gazdasági szaknyelv jellemzői és a 
Korpuszelemzés kurzus keretein belül tartott 
előadásai szolgáltak. Az olvasó kíváncsian 
veszi kezébe a kötetet, hiszen a cím aktuális 
– hosszú évek óta vitatott, ugyanakkor még 
meg nem oldott problémák sorát rejtegető – 
téma tárgyalását ígéri.

A szerző könyve előszavában rámutat  
a gazdasági, politikai, társadalmi változások, 
a technológiai fejlődés és a nyelvtudás: az 
idegen nyelvi és az anyanyelvi tudás kölcsön-
hatására. Erre nyomós oka van, ugyanis az 
idegen nyelven folytatott eszmecsere – ma 
még sokkal inkább, mint korábban – megkí-
vánja a minél jobb nyelvtudást a sikeres szak-
mai kommunikáció érdekében. A könyv az 
előszót követően hét fejezetre tagolódik, 
amelyeket a Konklúzió és a Függelék követ. 
A téma feldolgozása újszerű, a szerző a gaz-
dasági és társadalmi folyamatokba ágyazva 
közelíti meg a vizsgálat tárgyát.

Az első fejezet Társadalom – gazdaság  
– nyelv viszonyát vizsgálja, hangsúlyozva  
a kö tetben ábrázolni kívánt téma interdisz-
ciplináris megközelítésének szükségességét. 
A XXI. század információs társadalmában és 
az „új gazdaság”-ban (New Economy) zajló 
felgyorsult folyamatok ráirányítják a figyel-
met az információ birtoklásának és a zavarta-
lan (anyanyelvi és idegen nyelvi) szakmai 
kommunikációnak minden eddiginél nagyobb 
jelentőségére, a globalizációnak a gazdaságra 
és társadalomra gyakorolt hatására, amiből 
egyenesen következik a nemzetközi kommu-
nikációban felmerült „világnyelv – regionális 
nyelv” dilemma, valamint az angol nyelv 
mint lingua franca problematikája.

A szaknyelv státusát és definícióját keresve 
a szerző A szaknyelv című második fejezetben 
rövid betekintést nyújt a múlt század hatvanas 
éveitől napjainkig terjedő magyarországi 


