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Térképhasználat a nyelvoktatásban

1. A nyelvtudás megváltozott szerepe
Az utóbbi években a nyelvoktatás terén új helyzet alakult ki. A nyelvtudás jelentősége 
megnőtt, mivel a diploma megszerzésének elengedhetetlen feltételévé vált egy, vagy 
két nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. Ezzel együtt a nyelvtudással szemben tá
masztott követelmények is megváltoztak. Már nem egyeduralkodó a „Rigó utcai nyelv
vizsga”, ugyanis több vizsgarendszert akkreditáltak. Szinte mindegyik vizsgarendszer
ben előtérbe kerültek a kommunikatív képességet mérő szóbeli feladatok. Érthető, hogy 
a nyelvtanítás folyamán az új követelményeket megfontolva más megközelítésű, új 
felfogású tankönyvek kerültek forgalomba. Ezek a funkcionális szempontokat tartják 
szem előtt és feladataikban a létező nyelvhasználatra épülve a megértést és a reprodu
kálást helyezik előtérbe.

A nyelvtudás iránti igény tehát komplexen jelenik meg, a beszélt és az irodalmi nyelv 
használatainak jellegzetességét alkalmazva a beszéd és írás tanításával, valamint azok 
számonkérésével.

A nyelvhasználat „terepe” is megváltozott, már nem elsősorban külföldi utazások 
során, vagy a kereskedelmi és külkapcsolatokban, hanem a Magyarországra betelepe
dett külföldi cégek egy részében valamelyik, vagy akár több idegen nyelv is napi hasz
nálatú beszélt nyelvvé vált. Ez érthető módon maga után vonta a nyelvet kommuni
katív módon használni képes szakemberek iránti igényt. Természetes, hogy a nyelv
oktatásnak az új igényt új (vagy már elfeledett régi?), a kommunikációs készségek 
fejlesztését elősegítő módszerekkel kell megoldani.

2. A térkép szerepe a nyelvoktatásban
A tankönyv akkor jó és könnyen tanulható, ha gazdagon illusztrált és el van látva a nyelvi 
sajátosságoknak megfelelő helyzetgyakorlatokkal. Ezek közé tartoznak a térképek is, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó magyarázatok és feladatok.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért fontos a térkép a nyelvoktatásban. Hol a helye, 
mi a szerepe?

Az egyik legfontosabb érv a térképhasználat mellett az, hogy a tanulás annál ered
ményesebb, minél több érzékszervünket éri egyidejűleg hatás. Az, hogy a nyelvek 
különböző gondolkodásra építenek, közismert. Az egyes emberek gondolkodása is el
térő, van aki a képi gondolkodás segítségével jobban képes az ismeretek elsajátítására, 
mert a megtanultakat így könnyebben tudja felidézni, mert a szavak hatására képek 
keletkeznek az elméjében.

A korábban felvázolt gondolatok alapján ahhoz, hogy a nyelvtanulók képesek le-
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gyenek idegen nyelven kommunikálni, a kommunikálás eredményesnek tekinthető 
szintjét elérni, a tanulás-tanítás folyamatában a szituációs gyakorlatok adják a legna
gyobb segítséget. Az idegen nyelv megfelelő szintű használata pedig elsősorban a si
keresen végrehajtott szóbeli kommunikációs (szituációs) helyzeteken mérhető le.

A nyelvkönyvek többsége alkalmazkodik a korszerű igényekhez, számtalan élet
szerű helyzetgyakorlattal és az azokra épülő feladatokkal segíti elő az idegen nyelven 
történő kommunikációt. A megértést, a magyarázatot a legtöbb esetben speciálisan erre 
a célra készült térképvázlat vagy valamilyen helyszínrajz segítségével magyarázzák el. 
Az elmélet és a gyakorlat viszonya ily módon könnyen összekapcsolhatóvá válik. Mivel 
egy nyelvet tanuló csoport (osztály) kommunikációs csoportként is felfogható (vagy 
csoportokra bontható), az empirikus módszereket a tankönyvek térképei nagyban elő
segítik. Az elméletben tanultakat tehát közvetlen tapasztalatokra építve lehet készség
szintre fejleszteni. A második (vagy harmadik stb.) nyelv tehát a térképjelei, a pikto- 
gramok segítségével (amelyek maguk is külön nyelvnek tekinthetők) könnyebben el- 
sajátíthatóvá válik.

3. Egy kis térképészet
Mivel ma már a nyelvoktatásnak is nélkülözhetetlen eszközévé vált az életünk színte
rét, a Földet ábrázoló térkép. A térkép használata, „olvasása” pedig fontos szerepet tölt 
be a tanulás-tanítás folyamatában, olvasásához ismernünk kell magát a térképet.

Annak következtében, hogy a térkép univerzális, nyelvek felett álló alkotás, szim
bólumai, jelei segítségével szinte bármely nyelvű olvasó számára érthető, teljes értékű 
és ugyanolyan tartalmú információt nyújt, sőt segít megérteni a nyelvek egyébként 
hiányos szókincse miatt felfoghatatlant is. Ezek közül a legfontosabb maga a tér és a 
térben található tárgyak állandó és időszakos elhelyezkedése, mérete, formája, vala
mint ezek ábrázolása.

A térkép a föld felszínén (esetleg a felszín alatt) található természetes és mestersé
ges alakzatok, létesítmények felülnézetben ábrázolt kicsinyített rajza.

Ha kinyitjuk bármelyik nyelvkönyvet, akkor a többi kép és rajz között kiegészíté
seként bizonyosan találunk speciálisan, az oktatási célnak megfelelően szerkesztett 
térképet. Utazás és kirándulás során is szükségünk van a felkeresni kívánt területet 
ábrázoló részletes, tájékoztató, az idegenforgalmi látnivalókat kiemelten ábrázoló, 
valamint egyéb nélkülözhetetlen információkkal ellátott térképre.

Az eddigiekből következik, hogy a térképeknek sokféle igényt kell kielégíteniük, 
vagyis a céltól függően számos, különböző fajtájú térképekre van szükség. A szerkesz
tésnek és használatnak megfelelően többféle csoportosítása lehet a térképnek, de a 
nyelvoktatás szempontjából elsősorban a célnyelven készült alábbi térképeknek van 
jelentőségük:

1. földrajzi térképek,
2. céltérképek,
3. térképszerű idegenforgalmi kiadványok.

4. Térképolvasás - vagyis a térkép használata
A térkép a vizuális kommunikáció egyik legfontosabb eszközének tekinthető. A kom
munikáció feltétele pedig valamilyen közvetítőeszközként szolgáló nyelv (verbális, vagy 
vizuális), jelen esetben a térkép jelnyelve, melyet a felhasználónak értelmeznie kell.
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A jól kiválasztott térképi jelek azonban önmagukért beszélnek, vagyis képi módon fe
jezik ki a mennyiségi és minőségi információt.

Térképolvasás alatt tehát a térképi nyelv értelmezését értjük, vagyis a speciálisan, 
jelekkel kódolt információ megfejtését. Mint minden olvasásnak, vagy jel értelmezé
sének, ennek is feltétele az olvasási készség megléte. így a térkép olvasásához is szük
ség van előzetes nyelvi (anyanyelvi, valamint nyelvtanulás esetén idegen nyelvi) értel
mezési kultúrára és térképismeretre. A térképolvasás folyamatát a térképi kommuni
káció céljai segítségével lehet modellezni.

A térképi kommunikáció alapvető céljai
1. A térkép használata közben a célnak megfelelő információszerzés.
2. A térkép használata (feldolgozása) közben a térképi iránynak megfelelő pszichi

kai és gondolati reakciók kiváltása.
3. Értékelni az információmennyiséget és meghatározni a kódolást a térképolvasás 

minden fázisában.
4. Meghatározni a térkép által nyújtott nyelvtanulást elősegítő információt.

A térképi jelek
A térkép legfontosabb, legmeghatározóbb eleme a kommunikációt elősegítő jel. A tér
képi alap elkészítéséhez az adatokat a szakember adja, a térképész pedig eldönti, hogy 
milyen jeleket alkalmaz, vagyis az ismereteire támaszkodva kiválasztja a megfelelő áb
rázolási módot. A tematikus térképeknél (ide sorolhatók a nyelvkönyvek térképei is) a 
végtermék jellege gyakorlatilag meghatározza az alkalmazandó ábrázolási módot. (Egy 
közlekedési térképen, például meghatározó fontosságú feltüntetni a benzinkutak elhe
lyezkedését, a csomópontokon a lehajtási lehetőségeket stb.)

A jelek változatosságát tovább bővíti, hogy egészen más jelek alkalmazására van 
szükség az olyan térképeken, amelyek nem a szigorúan vett földrajzi információt hi
vatottak közvetíteni, hanem pl. a nyelvoktatás céljait. Ebben az esetben a térképszer
kesztő alkot az ilyen térképfajtához illő speciális jeleket. A jelek az idegenforgalmi 
térképjeleihez hasonlóan többnyire színes grafikák.

A földrajzi térképeken alkalmazott jeleknek az érthetőséget, az egyszerűséget kell 
biztosítaniuk, a nyelvkönyvek esetében pedig a megtanulni valót szükséges kiemelni 
oly módon, hogy felhívjuk rá a nyelvtanuló figyelmét.

Az olvasás segédeszköze: a szótár
A szótár általában egy olyan nyomtatott segédeszköz, amely két nyelv közötti kapcso
latot segít létrehozni. Ennek elérése céljából ki van egészítve grammatikai jelentésta
ni, történelmi és nyelvhasználati információkkal. A szótár tehát a nyelvek közötti kap
csolat nélkülözhetetlen segédeszköze.

A könnyebb használhatóság érdekében a térképi jelek is (az értelmező szótárakhoz 
hasonlóan), a jelkulcsgyűjteményben, a szótárszerkesztési elveknek megfelelően, téma 
szerint csoportosítva vannak megadva. Az idegen nyelven készült jelkulcsgyűjtemény 
pedig a földrajzi köznevek elsajátítását könnyíti meg.
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5. A térképek helye, felhasználási lehetőségei 
a nyelvoktatásban
A klasszikus nyelvoktatás folyamán a tanári beszéd, a frontális óra volt a megszokott, 
ahol az unalmas nyelvtani feladatok ismételgetése, a tankönyv szövegeinek fordítása 
volt a jellemző. Az utóbbi években Magyarországon is előtérbe került a kommunika
tív nyelvoktatás iránti igény. (A nyelvvizsgák követelménye is egyre inkább ez irány
ban fejlődik.) A kommunikatív nyelvoktatás a nyelvtanulók egyre aktívabb részvételét 
jelenti az óra folyamán, amikor különféle szituációs feladatok megoldásán keresztül, a 
lehető legtöbb alkalmat kapnak a tanárral, vagy az egymással folytatott párbeszédre.

A nyelvtanulás céljai között szerepel valamilyen nyelvvizsga-bizonyítvány megszer
zése. A legtöbb esetben a szóbeli vizsgafeladatok egyike valamilyen szituációs szerep
játék, amely lehet szóbeli útbaigazítást igénylő feladat is.

A nyelvtanulás szintén jelentős motiváló tényezője a nemzetközi kapcsolatok meg
teremtésének igénye, az interkulturális kommunikáció. Kommunikálni pedig, csak a 
kultúra és a nyelv megfelelő ismeretével lehet. Ha nem áll rendelkezésre ez a feltétel, 
akkor többnyire a következő helyzet áll elő: Egy-két tanácstalan turista áll az útkeresz
teződésnél térképpel a kezében, egy helyi lakos pedig megpróbál segíteni megtalálni a 
keresett látnivalót. Nincs közös beszélt nyelvük, de egy-két kulcsszó (pl. Parlament, 
Múzeum stb.) mindkettejük számára érthető. Saját anyanyelvükön, valamint kezük-lábuk 
segítségével próbálják megérteni egymást, de hiába. Ennek ellenére a kommunikáció 
mégis sikeres lesz, mert a térkép és a gesztusok segítségével megtalálják a kapcsola
tot. A helyi lakos ujjával a térképen követve meg tudja mutatni a keresett útvonalat.

„Minden nyelvi tevékenység alapjában az a tény rejtőzik, hogy közölni, s kifejez- 
nivalómat nem tudom közvetlenül közölni és kifejezni. Eszköz kell hozzá, anyagi bu
rok és vehikulum, materiális létforma: azaz hangalak” (Martinkó, 109).

A térképen a közölni és kifejezni valók fizikai (grafikai) formában jelennek meg, 
kiemelve a lényegeset, elhagyva vagy kevésbé szembeötlő formában ábrázolva a ke
vésbé fontosat.

A térkép tehát egyfajta „lingua franca” lett mai életünkben. Mivel a térkép folya
matos fejlődése következtében, tömegcikké válása folyamán globalizálódott (egysé
gessé vált a jelrendszere), segítségével a földrajzi (nyelvi) korlátokat átlépve képesek 
vagyunk ismeretszerzésre és ismeretközlésre.

Ha a nyelvórák folyamán a nyelvtanulót felkészítjük a hasonló helyzetekre, még
pedig valamilyen térkép segítségével, akkor a hasonló kínos szituációk elkerülhetők. 
Ezért a nyelvkönyvekben számtalan térkép található, melyek szerkesztésekor el kell 
dönteni, hogy mi a fontosabb, a tartalom, vagy a forma. Tulajdonképpen egymásból 
következnek, mert a forma kelti fel az érdeklődést a tartalom iránt és a tartalom közve
títőeszköze is a forma. A nyelvkönyvek térképei ezért többnyire színesebbek, látvá
nyosabbak, mint a klasszikus térképek. Egy ilyen oktatótérkép azt és annyit mutat, amit 
célszerűnek tart, ami a tananyaggal összefüggésben áll. Ezek között tehát a célnak 
megfelelően találunk a speciális igényeknek megfelelően szerkesztett térképeket, va
lamint olyanokat is, amelyek csak egyes térképek részleteit ábrázolják.

Mivel a térkép vizuális látványa nagyban elősegíti az új ismeretek, kifejezések rög
zítését, ezért a nyelvoktatás minden területén használunk térképet: az általános és a 
szaknyelvoktatásban is.
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Térképhasználat az általános nyelvoktatásában
Az „általános” nyelv tanításakor nagyon fontos és hasznos tanulási segédlet a térkép. 
A nyelvoktatásban kiemelten fontos szerepet játszik a tanult nyelv kultúrkörének, tör
ténelmének, a földrajzi nevek helyesírásának oktatása, valamint az adott nyelv területi 
elterjedésének megismertetése. Ezen ismeretek elsajátításához nagy segítséget nyújt a 
megfelelően megszerkesztett térkép. A felhasználandó térkép lehet a tankönyv saját 
térképe vagy pedig a célnyelvi ország által készített térkép.

A nyelvórán a tanulókat többnyire nyelvvizsga-bizonyítvány vagy nyelvi érettsé
gi megszerzése készítjük fel. A nyelvvizsga követelményei között is megtalálhatók 
az országnevek, a domborzat, a vízrajz-, a települések és a különböző tájegységek ne
veinek ismerete, vagyis a földrajzi nevek és a földrajzi köznevek. Tudjuk, hogy az ál
talunk Bécs-nek, vagy Párás-nak nevezett fővárosok neve az ország saját nyelvén más
hogy hangzik. Ezen elnevezések megismertetését, a földrajzi szókincs fejlesztését a 
nyelvórákon célszerű összekapcsolni a térkép használatával. Sokkal szórakoztatóbb 
egy szép, színes, látványos térkép segítségével tanulni a földrajzi neveket. Az utóbbi 
években kiadott nyelvkönyvekben lehet erre jó példákat találni. „Vaktérkép” haszná
latával pedig a megtanult földrajzi nevek számonkérése is érdekesebb, kevésbé unal
mas lehet.

A legfontosabb elsajátítandó fogalmak közé tartoznak még az utazást, közlekedést 
jelentő kifejezések, amelyek lehetővé teszik a tájékozódást az idegen városokban, va
lamint az útirányok elmagyarázását. Ezek tanítását a legtöbb nyelvkönyv térkép, vagy 
térképszerű ábrázolások segítségével végzi. így lényegesen könnyebben megérthetők 
és gyakorolhatók az „előre”, „hátra”, „jobbra- vagy balra kanyarodás” és más ezekhez 
hasonló fontos kifejezések.

Egyes, Magyarországon idegen nyelvként gyakrabban tanult nyelvet, mint például 
a németet, franciát Európában is több országban beszélik hivatalos, valamint kisebb
ségi nyelvként. Ha ennek a tárgyalására kerül sor, akkor ebben az esetben a nyelvórá
kon eredményes, ha a nemzetiségi lakosság földrajzi elhelyezkedését, esetleg a több
ségi nyelvet beszélőkhöz viszonyított részarányának bemutatását szintén térképpel 
szemléltetjük, mivel ezt a térképek, atlaszok látványos módon, grafikonok és színes 
felületjelölés segítségével ábrázolják. Szerencsés tehát, ha rendelkezésünkre áll a tan
könyv számára a bemutatandó területről készített stílusban is odaillő térkép, vagy tér
képszerű alkotás.

Az általános nyelv oktatása elsősorban alap- és középfokon folyik. Az itt alkalma
zott módszertan, a feladatok játékossága nagymértékben függ a megcélzott korcsoport
tól. Az alábbi felsorolás természetesen csak a legjellemzőbb feladatok kiemelésére 
szorítkozik.

Térkép segítségével megoldható feladatok
• Az időjárás kifejezéseinek gyakorlása - a nyelvtanulók az időjárási jelképeket 

(nap, felhő stb.) a tanár utasításai alapján a térkép megfelelő részére helyezik;
• a múlt idő és az ország ismeret együttes gyakorlása - a tanár valamilyent esemény, 

vagy utazást mesél el múlt időben, közben a nyelvtanulók térképen követik vá
rosról városra az eseményeket;

• a térképvázlat alapján útbaigazítás kérése, vagy elmagyarázása, hogy merre talál
ható, hogyan érhető el a színház, városháza stb. (lásd a mellékletben az 1. ábrát);



Térképhasználat a nyelvoktatásban 107

• földrajzi köznevek gyakorlása (lásd a 2. ábrát);
• ország, lakosság és településnevek gyakorlása - az egyik nyelven megadott föld

rajzi nevet a másik nyelvű térképen kell megtalálni;
• nyelvjárási térképen az adott nyelv bizonyos kifejezésének változatait kell meg

találni;
• a nyelvtani gyakorlatok vizuális irányításával az elöljáró szavak, valamint a nyelv

tani esetek megtanulása.

Térképhasználat a szaknyelvoktatásban
A szaknyelvoktatás egyik fontos területe a gazdasági szaknyelv, amely oktatása folya
mán nagy mennyiségű új, a szakmai ismeretekkel összefüggésben álló nyelvi anyag 
elsajátítása a követelmény.

A nyelvi órákon az üzleti ismereteken kívül, az országismeretet oktatására is sor 
kerül idegen nyelven. A társadalmi-gazdasági folyamatok változásai térkép segítségé
vel könnyebben elsajátíthatók, nyomon követhetők, valamint szemléltethetők. Az ok
tatási segédletek összeállításánál fontos körülmény, hogy az oktatott nyelvek Euró
pában beszélt hivatalos nyelvek, tehát nagy mennyiségű idegen nyelvű térkép felhasz
nálása válik lehetővé. A tananyag tartalmától függően különféle földrajzi és politikai 
térképeket lehet a nyelvórákon alkalmazni. Az ilyen ábrázolások segítségével könnyen 
megállapítható a települések beépítettsége, az infrastruktúra fejlettsége, amely szoro
san összefügg az adott tér fejlettségi szintjével, gazdasági helyzetével. Emellett a tér
kép ösztönzőleg hat az adott témában történő társalgásra.

Tulajdonképpen ebben az esetben a szemléltetés, a vizualitás segítségével a nyelv
órát színesebbé, érdekesebbé tehetjük, így a nehéz kifejezéseket mintegy „játszva” 
taníthatjuk meg. Az idegen nyelvű térképeken lévő kiegészítő információk is fontos új 
kifejezések elsajátítására adnak lehetőséget.

Léteznek természetesen speciálisan a gazdasági nyelvet oktató nyelvkönyvek szá
mára készült térképek is. Ezek tartalma mindig az adott tananyagnak megfelelően van 
összeállítva és kiemelve benne a fontos, a lényeges, elhagyva a kevésbé fontos. Az ilyen 
ábrázolások nem minden esetben nevezhetők térképnek, hanem inkább csak térkép
szerű ábrázolásnak. A kirajzolásuk is eltér a szokásostól, gyakran színesebbek, grafi
kai megjelenítésűk látványos, az idegenforgalmi kiadványokra emlékeztetnek, más 
szempontból pedig végtelenül leegyszerűsítettek.

Nyelvi változások a térképeken
A XX. század és különösen az utolsó évtizedének történelme rengeteg politikai, vala
mint ennek következményeként földrajzi változást eredményezett. Sok ország neve, köz
igazgatási határa Európában is megváltozott, melyek a térképek újrarajzolását eredmé
nyezték.

Ezek közé tartozik a NATO kelet-európai terjeszkedése, az Unió bővítése, ami szin
tén új nyelvi és nyelvhasználati változásokkal járt együtt. Az új katonai térképeken a 
magyar nyelv mellet már nem az orosz, hanem az angol nyelvű magyarázatokat tünte
tik fel, ami szintén új nyelvi meghatározásokat jelent.

Az eddigieken kívül az Európai Unió létrejötte következtében további új meghatáro
zások, fogalmak, kifejezések honosodtak meg a nyelvekben, melyek bevésésében, meg-
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tanulásában, és számonkérésében is nagyszerű segédeszközök az Uniót ábrázoló tér
képek.

Informatika a térképészetben és a nyelvoktatásban
A nyelvoktatás és a térképészet számára egyaránt kihívást jelent az informatika térhó
dítása. Ma már rendelkezésre állnak különféle nyelvoktató szoftverek, amelyek segít
ségével egyes nyelvtani feladatok gyakorlása könnyebbé válik. A programok interak
tívak, a nyelvtanulóhoz „beszélnek”, utasításokat adnak számára a térképen valami
lyen útirány követésére, hogy a kitűzött, de még nem közölt célt elérje. A feladat helyes 
megoldásakor visszajelzés érkezik, sikertelenség esetén felszólítás ismétlésre.

A Cartographia Kft. által készített Budapest CD-Atlasz. magyar, német és angol 
verzióban is elkészült. Az atlasz a földrajzi ismereteken kívül olyan adatokat is tartal
maz, amelyek a modern nyelvoktatásban széleskörűen alkalmazhatók. Ide tartoznak a 
képzőművészeti, az idegenforgalmi, a közlekedési, a településföldrajzi és egyéb isme
retek. Az internetről egyébként csakúgy mint nálunk számtalan német, angol stb. nyel
vű, lexikonszerű adathalmazzal ellátott térkép hívható le, melyek nyelvórán való fel
használása a már korábban említett feladattípusok gyakorlásánál is nagy segítséget 
nyújthatnak. A számítógépekkel készített térképek ugyan nem pontosan olyan esztéti
kai élményt nyújtó műalkotások, mint a hagyományos, kézzel rajzolt térképművek, de 
az oktatás céljaira a hagyományos módon készítetteknél jobban alkalmazhatók. Ezek 
mind élőbbé és színvonalasabbá tehetik a nyelvoktatást. Véleményem szerint hamaro
san eljön az az idő, amikor a szokványos nyelvóra részévé válhat a számítógép- és az 
internethasználat.
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