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Az országok legtöbbjében a külföldi anya
nyelvű migráns gyermekek számára biztosí
tanak speciális programot, kivételt képez ez 
alól Málta, Bulgária és Magyarország. Fon
tos itt azonban megjegyezni, hogy 2004-től 
a külföldi állampolgárságú gyermekek, tanu
lók nevelésének oktatásának irányelve sze
rint közoktatási célú kiegészítő normatívát 
kapnak azok az iskolák, amelyek az inter
kulturális pedagógiai program szellemében 
foglalkoznak a migráns gyermekekkel, ami
nek része a magyar mint idegen nyelv okta
tása e gyermekek számára.

Összességében elmondhatjuk, hogy a kiad
vány eredményei segítséget adnak az Euró
pa más országainak nyelvpolitikáját jellem
ző tendenciák megismeréséhez, így hozzá
járulnak az egymástól való tanulás, a közös 
európai gondolkodás kialakításához. Az 
egyes mutatók, ábrák mindemellett csak ak
kor adnak pontos(abb) képet, ha az ábrák 
elemzését kiegészítjük az egyes fejezetek 
magyarázataival, keretes jegyzeteivel, és fi
gyelembe vesszük azt is, hogy egyes fogal
mak eltérő jelentéssel bírhatnak a különbö
ző országokban.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az 
Eurydice kiadvány mutatói az egyes tagál
lamok tantervekben manifesztálódott szán
dékára engednek csak következtetni. Egy 
következő vizsgálat tárgya lehet, hogy ez a 
szándék mennyire van összhangban a tanu
lók tényleges nyelvtudásával. Erre a készü
lő európai nyelvtudás-indikátor adhat vá
laszt, amely már Európa polgárainak tény
leges nyelvtudásából kiindulva vizsgálná, 
hogy mennyiben valósul meg a barcelonai 
ajánlás, azaz valóban rendelkeznek-e a pol
gárok anyanyelvükön kívül két idegen nyelv 
ismeretével.

Mindezeket figyelembe véve is biztosan 
állítható, hogy a kiadványt haszonnal forgat
hatják mind az oktatáspolitikusok, mind az 
oktatási szakértők, pedagógusok, és azok is, 
akik általában érdeklődnek a többi európai 
országban folytatott nyelvoktatás(politika) 
iránt.
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A phrasal verbs, vagyis egy igéből és hatá
rozói viszonyszóból, illetve prepozícióból 
álló igei szerkezetek (bring sy up, get over 
sg) kétségtelenül az angol szókincstanulás és 
-tanítás rettegett területét képezik, részben 
mert olyan nagy számban fordulnak elő, 
részben mert nem kompozicionális jelentés
szerkezettel rendelkeznek. Mindemellett a 
tanárok hajlamosak nagy mennyiségben, 
mintegy rázúdítani a tanulókra őket. Fontos
ságukat alátámasztja az a tény is, hogy az 
angol anyanyelvű beszélők igen gyakran 
használják ezeket az igei kifejezéseket a 
nyelv köznyelvi beszélt változatában, de az 
írott, formális nyelvben is szép számmal elő
fordulnak.

Az említett problémák felismerésének 
eredményeképpen számos szótár és gyakor
lókönyv jelent meg az elmúlt néhány évben, 
hogy csak a legújabbakat említsük, pl. a 
Cambridge International Dictionary of Phra
sal Verbs 2005-ös bővitett kiadása, valamint 
Micheál Mc Carthy és Felicity O’Dell Eng
lish Phrasal Verbs in Use (2004) című gya
korlókönyve, szintúgy a Cambridge Univer
sity Press kiadásában. A fent említett szótár 
6000 nemcsak a brit, hanem az amerikai és 
ausztrál angolban is használt frazális igét 
(jobb híján a továbbiakban ezt a kifejezést 
használom) tartalmaz, és a gyakorlókönyv 
elsősorban erős középhaladó, illetve haladó 
szintet képvisel, s mintegy 1000 frazális igét 
dolgoz fel.

Az Oxford University Press által kiadott 
Phrasal Verbs. Tanuljuk meg a 100 legfon
tosabbat! (2003) nem csak egy újabb könyv 
az angol nyelvkönyvek piacán. Ez a nagy
szerű kiadvány a Really learn 100 phrasal 
verbs (2002) című angol gyakorlókönyv ki
mondottan magyar tanulók számára átdolgo
zott változata, amely a leggyakrabban hasz-
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nált 100 frazális ige bemutatására és gyako
roltatására vállalkozott a magyar megfelelő
ik megadásával, így ideális nyelvi anyagot 
nyújt az iskolai tananyag kiegészítéséhez, és 
elsősorban önálló tanuláshoz középhaladó 
szinten.

A könyv gerincét a 100 ige + viszonyszós 
szerkezet képezi ábécérendben történő elren
dezésben, majd pedig ismétlésként az igéhez 
kapcsolódó viszonyszók szerinti betűrend
ben gyakorolhatjuk az előzőekben elsajátí
tott kifejezéseket. A jelentés és használat a 
szerzők által javasolt következő hat lépésben 
könnyen megérthető és elsajátítható.

Minden egységet az élő nyelvből váloga
tott magyar megfeleltetésük által is bemuta
tott példamondatok vezetnek be, amelyek a 
jelentés egyértelmű megértetése mellett utal
nak az illető igei szerkezet grammatikai sa
játosságaira is, például:

• a tárgy helyére a viszonyszóhoz képest 
(You ’ve made up the whole story. He didn ’t 
know the true facts so he made them up vagy 
Once he’d got over the shock of seeing me 
again, we had a good time. My pride was 
hurt, but I’ll get over it);

• melyek fordulnak elő folyamatos alak
ban (Time is running out and we still have 
loads to do);

• melyek használatosak szenvedő szerke
zetben is (Would you like to be dropped off?).

Másodikként a jelentés és a nyelvtan pon
tos megértését ellenőrző feladatok következ
nek. A harmadik lépésként az aktív nyelv
használat elsajátításához adnak meg igen 
változatos feladatokat, pl. mondatkiegészí
tés, hibajavítás, szituációs feladatok (pl. A 
barátja fogyni akar. Fogalmazzon meg né
hány tanácsot számára), kérdésre válasz
adás, mondat-átalakítás a jelentés megvál
toztatása nélkül, feleletválasztós teszt, teljes 
mondattá alakítás két félmondatból, a helyes 
mondat kiválasztása, a főnév helyettesítése 
névmással, a megfelelő tárgy kiválasztása 
stb. Az átfogó gyakorlást negyedikként a 
származékszavakat tárgyaló szókincsfejlesz
tő rész követi. Közismert tény, hogy sok fra
zális igének van főnevesült, pl. blow-up (rob

banás), illetve melléknevesült változata is, 
pl. a broken-down car (lerobbant kocsi). 
Ezenkívül a jelentés árnyaltabb kifejezésé
re ebben a részben találunk szinonimákat 
(split up - break up [szakít valakivel]), ha
sonlójelentésű kifejezéseket (bring up -fel
nevel, grow up ~ felnő), ellentétpárokat (log 
on - belép <->log off- kilép a rendszerből), 
idiómákat (pick up the pieces ~ újraszervezi 
az életét), valamint további jelentéseket is 
(sort out a problem ~ megold problémát, sort 
out papers ~ elrendez, rendbe rak papírokat).

Végezetül a könyv végén található ismét
lő feladatok révén lehet elmélyíteni a tudást, 
ahol is a viszonyszók szerint csoportosítják 
az igéket (down, off, out, up, egyéb szócs
kák). Az ugyanitt található miniszótár és 
megoldókulcs nemcsak abban segít, hogy a 
helyes válaszokat megtudjuk, hanem egyéb 
nyelvtani tanácsokat és kiejtési szabályokat 
is tartalmaz.

Meggyőződésem, hogy ez a kitűnő könyv 
nagy sikert arat mind a diákok, mind a taná
rok körében. Jelentősen megkönnyítheti, ér
dekesebbé és eredményesebbé teheti a fra
zális igék tanulásának és tanításának fárad
ságos és buktatókkal teli folyamatát, ezért 
minden érdekeltnek csak ajánlani tudom ezt 
az autentikus nyelvi anyagra épülő, találó 
rajzokkal illusztrált, igen jól sikerült gyakor
lókönyvet.
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A Jelnyelvi tolmácsképzés sorozatban meg
jelenő kiadvány minden hallássérültekkel 
foglalkozó pedagógusnak, szociális munkás
nak, segítőnek és családtagnak a házi könyv
tárában kellene, hogy szerepeljen. Magyar
országon ez idáig nem jelent meg a hallás-


