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is csatolhatjuk (a finnre találunk egy rövid 
utalást). Sok transzferlehetőség a mi nyel
vünkben is adott, a könyv ötletet adhat ki
használásukhoz.

M. Nagy Ilona

Koháry Ilona
Magyar iskola
Hungarian Language School és 
Fabylon Kiadó: Budapest, 1999.
5 füzet és 5 kazetta

A Magyar iskola a magyar nyelvet kezdő 
szinten tanuló felnőtt korosztályú külföldi
ek számára készült. A tananyag azzal a tisz
teletre méltó, de a gyakorlatban annál nehe
zebben megvalósítható szándékkal íródott, 
hogy a gazdag morfológiájú magyar nyelvet 
könnyen és gyorsan, a mindennapi élethez 
kötődő szituációkon keresztül sajátíttassa 
el, mégpedig úgy, hogy közben a négy alap
készségből legalább hármat: a beszédkész
séget, a beszédértést és az írásbeli kifejező
készséget folyamatosan gyakoroltassa. Mi
vel sem tanári kézikönyv, sem a tananyag 
nyelvpedagógiai szándékát megfogalmazó 
bevezető nem tartozik az anyaghoz, így csak 
az egyes füzetek hátoldalán található 
összegzésben olvashatunk a szerző alapvető 
szándékáról, miszerint a ,Magyar iskola 
egyesíti a legkorszerűbb kommunikáció
központú nyelvoktatás módszereit és a tra
dicionális nyelvtanítás eredményeit”. Itt ol
vashatjuk azt is, hogy azt a módszert, amely 
erre az anyagra támaszkodva „hatékonyan, 
gyorsan és élvezetesen” tanítja a magyar 
nyelvet, a budapesti Hungarian Language 
School tanárai dolgozták ki, és hogy az an
yagot a tanítási folyamatban annak formai 
újszerűsége miatt a különböző nyelvtanulók 
különböző igényeihez alkalmazkodva ru
galmasan lehet használni.

Miben is rejlik ez a formai újszerűség? 
A meglehetősen nagyméretű nyelvoktató 
csomag nem hagyományos nyomtatott könyv

formáját ölti, hanem leginkább irodai map
pára emlékeztető gyűrűs könyvét. Ily mó
don minden egyes lap tetszés szerint kiemel
hető, egymás mellé tehető, párosítható, cso
portosítható a tanár vagy a diák vágya, taní
tási vagy tanulási szándéka szerint például 
attól függően, hogy csak a turizmushoz fel
tétlenül szükséges elemi kommunikációs 
fordulatokat akarja-e elsajátítani vagy ennél 
lényegesen többet. Öt füzet sorakozik egy
más mellett a mappában, az A betűjellel 
ellátott Beszélgetések 1. és 2., a B betűvel 
jelzett Képes szókincsépítő és a C betűt vi
selő Nyelv, nyelvtan 1. és 2. Az öt füzet 
végén két nyelvi társasjáték is található, 
amelyekkel a magyar birtokos személyje
lek, illetve a határozóragok és az irányhár
masság gyakorolható. Az A, B, C és D (a 
nyelvi társasjátékok jele) részek lapjai nin
csenek megszámozva, hanem különböző je
lekkel vannak ellátva. Minden egyes lap 
jobb sarkán egy betűjelzés és két szám lát
ható. A betű (A, B vagy C) azonosítja, hogy 
a lap a Beszélgetés, a Szókincsépítő vagy a 
Nyelv, nyelvtan részhez tartozik-e. A betű 
utáni két szám közül az első a leckére mint 
nagyobb egységre, a második pedig azon 
belül annak valamely részegységére utal. A 
lap alján további betűket és számokat talá
lunk. Ezek azt mutatják, hogy a lapon sze
replő szöveg milyen más részekhez kapcso
lódik a Beszélgetésben (A) a Nyelvtanban 
(C jelzés) vagy a Képes szókincsépítésben. 
így aztán az anyag elvileg a tanár egyéni 
felkészültségének és fantáziájának megfele
lően sokféleképpen használható, a saját ta
pasztalatom azonban nem volt ennyire poz
itív. A lapok forgatása rengeteg időt rabolt 
el, a tanítási óra pedig szétfolyt. Azt gondo
lom, hogy a szerző elgondolása sokkal hasz
nálhatóbb és követhetőbb lenne, ha a köny
ve CD-rom formában jelent volna meg. A 
Magyar iskola érdeme, hogy kiváló minősé
gű hangos anyag is tartozik hozzá. Az öt 
kazetta az előbb felsorolt öt egység nevét 
viseli. A dialógusai, rövid történetei és az 
azokat feldolgoztató gyakorlatok jól hasz
nálhatók a hallás utáni megértés tanítására,
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főleg, ha a nyelvtanuló valamilyen szintű 
nyelvi kompetenciával már előzőleg rendel
kezik, és a kazettákkal a passzív tudását 
aktivizálja.

A Beszélgetések 1. és 2. témái a minden
napi élet kommunikációs szükségletei sze
rint vannak elrendezve. Az első rész tíz lec
kéje megismerteti a tanulót a köszönések
kel, a bemutatkozással, a megszólításokkal, 
az alapvető udvariassági formákkal, a vásár
lás, a tájékozódás, a kérés és kínálás, a tele
fonálás, a programtervezés, az egészség és 
a betegség, a címek, a taxizás, a közlekedés 
legegyszerűbb nyelvi megformálásaival. A 
Beszélgetések második egysége újabb tíz 
leckében építi tovább a mindennapok szitu
ációit és a társas érintkezéshez tartozó nyel
vi funkciókat. Itt már sor kerül néhány 
összefüggőbb szöveg gyakorlatokkal irá
nyított meghallgattatására is. A gyakorlatok 
az „aktív hallgatást” szolgálják: kérdések, 
párosítandó szövegrészletek, feleletválasz
tós tesztek formájában irányítják a hallgatót 
abban, hogy a szövegben elhangzott infor
mációt megértse.

A B jelzésű egység, a Képes szókincsépí
tő a Beszélgetések 1. és 2. után következik. 
Minthogy a könyv kizárólag egynyelvű, a 
témakörök szóanyagát (Számok, számne
vek, hétköznapi tárgyak, dolgok, mellékne
vek, színek, tulajdonságok, emberek, élel
miszerek, mértékegységek, nyilvános he
lyek, intézmények, igék, testrészek, híres 
emberek, család, foglalkozások, házi mun
kák, érzések, állapotok, lakás, bútor, hobbi, 
szabadidő, ruhák, ruhadarabok, időjárás, 
közlekedési eszközök) mintegy 1500 rajz
zal és színes fotóval adja meg. A szavakhoz 
ismét kapcsolódnak gyakorlatok is, ame
lyeknek nagy része a szókincsépítő kazettán 
ismét interaktív hallgatásra buzdít.

A C jelzésű Nyelv, nyelvtan 7. és 2. fü
zetei a Képes szókincsépítő után sorakoznak 
a mappában. Minthogy a rövid szituációs 
szövegek a Beszélgetések első két füzetében 
már szerepeltek, itt a C részben az alapvető 
nyelvtani struktúrákat többnyire csak nyelv
tani táblázatokon keresztül mutatja a könyv.

Az egyes lapok alján található betű- és 
számjelzés az összes olyan helyre utal, ahol 
a nyelvtani jelenség előfordul. (Példaként 
vegyük a Nyelv, nyelvtan C 1/7-es lapját, 
amely a Személyes névmások. Létige címet 
viseli. A lap alján többjei látható: az A 1/3-4 
visszautal a Beszélgetések 1. Bemutatkozás 
részére, míg az A 3/1-2 Hol? jelzés a Beszél
getések egy másik szituáciájára, a B 6 a 
Képes szókincsépítő mellékneveire, a C 1/8 
pedig előremutat az itt/ott mutatószók hasz
nálatára magában a nyelvtani füzetben.) A 
nyelvtani rész az egyes nyelvtani elemeket 
szemléletesen, de egymástól elszigetelten, 
főleg táblázatokkal ábrázolja, és a tanár csak 
akkor tudja a magyar nyelv rendszerét diák
jaival megláttatni, ha azt ettől a könyvtől 
függetlenül először magának felépíti, a sa
ját nyelvtani koncepcióját kidolgozza, a 
tanításában esetleg egy másik alaptan
könyvet használ, miközben a Magyar isk
ola Beszélgetés füzeteit a kommunikatív 
szituációk tanításának a színesítésére al
kalmazza, a Nyelv, nyelvtan C nyelvtani 
táblázatait pedig oktatási segédanyagként 
kezeli.

A Magyar iskola kiváló kiegészítő tan
anyagként szolgálhat minden olyan kezdő 
nyelvtanfolyam számára, amely a magyar 
nyelvet ennél a könyvnél egyszerűbb és 
egységesebb koncepcióval íródott hagyo
mányos könyvvel tanítja. A Magyar iskolát 
értékes és élvezetes kiegészítő anyaggá teszi 
a csodálatosan gazdag, a mai Magyarorszá
got és annak hétköznapjait bemutató tetsze
tős kiállítású, rendkívül gazdag képanyaga, 
valamint a bőséges, szellemes és játékos 
gyakorlatanyaga. Végezetül elismeréssel 
említem meg a könyv másik nagy érdemét, 
a zeneileg és nyelvileg is jól megformált 
dalokat, amelyek segítségével az egyszerű 
nyelvi fordulatokat könnyedén és lelkesen, 
minden erőfeszítés nélkül tanulhatják meg a 
tanulók. Diákjaim, a dániai Aarhusi Egye
tem kezdő nyelvtanulói mindig örömmel és 
szívesen veszik azokat a gyakorlatokat, 
amelyeket a könyvből kommunikatív sze
repjátszásra kiválogatok, a könyv dalai pe-
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dig nemcsak színesítik nyelvtanulásuk ne
héz és fáradtságos munkáját, de kiválóan 
alkalmasak kiejtésük javítására is.

Horváth Judit

Walter Weidinger (szerk.) 
Bilingualität und Schule 

Ausbildung, 
wissenschaftlichePerspekti  ven 
und empirische Befunde
Bées, 2001. 512 p.

A kétnyelvűségés az iskola története két 
különböző aspektusból kerül napjaink ér
deklődésének középpontjába: egyrészt egy
re erőteljesebben jelenik meg az intenzív - 
leginkább német és angol - nyelvoktatás 
mint társadalmi igény; másrészt az utóbbi 
két évtizedben felerősödő gazdasági migrá
ció, illetve többszöri menekülthullám fon
tos intézkedéseket igényel az iskolától is.

A Bécs Városi Iskolatanács kezdemé
nyezésére (intézményközi támogatással) 
létrejött kötet azt a célt tűzi maga elé, hogy 
a kétnyelvű oktatás sokféle megközelítését 
adja közre, különböző tudományos pozíció
ból megvilágítsa, és a rendelkezésre álló 
ismereteket dokumentálja. Ezen túl a bécsi 
iskolaügy és különböző egyetemek közti 
együttműködés jó esélyt ad arra, hogy az 
iskolai kétnyelvű oktatás érdekében hozott 
egyes intézkedéseket értékeljék.

A könyv Előszavából megtudhatjuk, 
hogy a kiindulópontot egy informális vita
sorozat szolgáltatta, mely az „Idegengyűlö
let” témája köré szervezett számos bécsi 
oktatási szakembert. A vita eredményeként 
határozták el, hogy a bécsi iskolákban a 
„Kétnyelvűség és iskola” című projektumot 
meg kell valósítani.

Az 1. fejezet (A bécsi általános iskolai 
kétnyelvű képzés helyzetéhez) az iskolai va
lóságot a maga sokszínű megjelenési formá
jában mutatja be. Fájdalmas az a felismerés,

hogy a kétnyelvűség pozitív jellemzőit kül
ső hatásukban sokféleképpen értelmezik. 
Míg a bilingvizmus a nemzetközi iskolák és 
az európai középiskola projektumban vagy 
az intenzív idegen nyelvi programokban ál
talában a bécsi szülők tetszésével találkozik, 
addig a bevándorlók gyerekeinek helyzete 
sokszor ellenállást, elfordulást vált ki. - A 
fejezet 12 szerzője között ismert bécsi okta
tásügyi szakembereken (W. Weidinger, M. 
Pinterits és F. Schimek) kívül nemzetközi 
szerzőgárda (mint pl. Carol Morgan, Ang
lia; Maria Zatkalikova Szlovákia; Annási 
Ferenc és ezen sorok írója, Győr-MMegyei 
Pedagógiai Intézet) fejti ki véleményét a 
témáról. Ez utóbbi szerzők mutatják be azt 
a négy szomszédos ország oktatási szakem
bereinek összefogásában létrejött projektu
mot, amely „Európa Középiskola, Bécs” né
ven vált ismertté és Bécs Város nemzetközi 
projektumai között a legnagyobb oktatási 
együttműködés. Az „Európa miterleben, 
verstehen und aktiv gestalten” című cikk 
bemutatja a projektum társadalmi, kulturá
lis környezetét, a nemzetközi szakértői cso
portot, annak munkamódszerét, a tananyag
fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit, 
az európai dimenziók értelmezését és az 
elért eredményeket, produktumokat, vala
mint utal a perspektívákra is.

A 2. fejezetben (A bilingvizmus téma 
tudományos perspektívái) a kétnyelvűséget 
egyrészt neveléstudományi (Wiltrud Weid
inger), másrészt etnológiai szempontból 
(Wolfgang Gröfel) tárgyalják, az aktuális 
tudományos pozíciókat egyesítik és ezzel 
világos definíciókat adnak, összefüggéseket 
tárnak fel. Ezt egészíti ki a nyelvész (Rudolf 
de Cillia) álláspontja, mely a nyelv és kul
túra kapcsolatát elemzi. A tanulmányok közül 
különösen Wiltrud Weidinger: „Kétnyelvűség 
és iskola neveléstudományi szempontból” cí
mű tanulmánya érdemel figyelmet. A szerző 
a kétnyelvű oktatást vizsgálja a világban, és 
bemutatja, hogy milyen lényeges különbsé
gek figyelhetőkmeg az egyes országokban 
és kontinenseken. Az Egyesült Államokban 
és Kanadában például a kétnyelvű oktatás


