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vállaló iskolák az első tíz évben jogilag ren-
dezetlen státusban, sokszor kísérleti prog-
ramként végezték munkájukat. Az 1997-es 
rendelet stabilizálta a helyzetüket, ennek kö-
vetkeztében is jelentősen megnőtt a számuk.

A tanulói sikerek ellenére sok kritika érte 
ezt az oktatási formát, részben az oktatáspo-
litika művelőinek körében is. A bírálatok jó 
része félreértett ismereteken, sok esetben ha-
mis állításokon alapult. Ezek közé tartoznak 
az olyan, sok szülő által is elfogadott véleke-
dések, hogy a gyerek „tanuljon először meg 
tökéletesen (?) az anyanyelvén”, az idegen 
nyelv szavai értékes agyterületeket „foglal-
nak el más ismeretek elől”. 

2010 óta csökkent a kétnyelvű programok 
száma. Ennek legfőbb oka, hogy „az oktatás-
politika más területeknek biztosít prioritást, 
és a nyelvtanulást, különösen annak korai 
kéttannyelvű módját nem tartja támogatan-
dónak” (49). A mindennapi testnevelés, az 
erkölcs- és hittan feldúsítja az óraszámokat, 
a nyelvórákra tehát kevesebb idő jut. Leg-
alábbis az általános képzést nyújtó iskolák-
ban. Az előrelátó szülők magánórákon, saját 
pénzükön juttatják gyermekeiket ahhoz az 
ütőképes nyelvtudáshoz, amit a közoktatás 
nem biztosít számukra.

A magyarországi oktatáspolitikára jellem-
ző az a visszás helyzet, hogy a közoktatás 
deklaráltan csak B1 szintű nyelvtudást képes 
adni – ennyit ér egy sikeres érettségi –, de 
előírják, hogy 2020-tól kezdve csak azok ke-
rülhessenek be az egyetemre, akiknek B2-es 
nyelvvizsgájuk van. Sérül az a pedagógiai 
alapelv, mely szerint az egyik iskolatípus ki-
menetének meg kell felelnie a következő szint 
bemenetének. A közoktatás által cserben ha-
gyott szülő vagy maga fizet iskolán kívüli 
nyelvoktatásért, vagy abba a CLIL-rendszer-
be íratja be gyermekét, amelyet a jelenlegi 
oktatáspolitika mintha el akarna sorvasztani.

Kovács Judit könyve meggyőzően érvel 
a mellett, hogy „a CLIL egyfajta válasz az 
alkalmazott nyelvészet új típusú kérdés-
feltevésére: már nem az a kérdés, hogy mi 

a nyelv, hanem az, hogy mire jó a nyelv” (53.). 
A kommunikatív nyelvoktatás elsődleges cél-
ján túl fejleszti a tanulók személyiségét, elő-
segíti a kooperációt, a közösség kohézióját.

A könyv befejező részében a CLIL-ről 
megfogalmazott tanári, tanulói és hallga-
tói véleményeket olvashatjuk. Semmi kínos 
kudarc, unalmas fáradozás, csak jó játék és 
érdekes együttműködés merül fel a tanulók 
és a pedagógusok emlékeiben.

Ezt a könyvet mindenekelőtt a szakembe-
reknek: a nyelvtanároknak és a nyelvszakos 
egyetemistáknak, doktoranduszoknak kéne 
ajánlanom. De az oktatáspolitika magabizto-
san nyilatkozó, de kevés szakismerettel ren-
delkező képviselői még nagyobb haszonnal 
forgathatnák. Csak remélhetjük, hogy a két 
tannyelvű oktatás nem a magyar iskolatör-
ténet sikeres és félbemaradt kísérlete marad, 
hanem élő gyakorlat a magyar közoktatáson 
belül. Ha így lesz, előbbre léphetünk az ide-
gennyelv-tudást mérő listák utolsó helyeiről.
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„Nincs új a nap alatt.” Vagy mégis? Az évszá-
zados hagyományokkal rendelkező szótár-
írásban már csak ritkán tudunk újat alkotni, 
így az olvasók nem minden nap találkoznak 
formailag, vagy tartalmilag új kiadvánnyal. 
A szótárkínálat rendkívül színes hazánkban, 
hogy csak párat említsek a kínálat rétegeiből: 
a vásárlók életkor, tudásszint, nyelv és több-
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féle egyéb kritérium alapján választhatnak 
a gazdag kínálatból. Lexikográfusként nehéz 
újat letenni az asztalra. Magay Tamás: Bib-
liai eredetű kifejezések, közmondások, böl-
csességek magyarul és angolul című, a Tin ta 
Könyvkiadónál megjelent kiadványa azon-
ban hiánypótló, eddig ilyen kötet nem szere-
pelt az angol–magyar kínálatban. A rendkí-
vül értékes kétnyelvű szótár nem kizárólag az 
angol nyelvet tanulók számára lehet hasznos 
olvasmány, hanem mindenkinek, aki a nyel-
vek és kultúrák iránt érdeklődik.

A könyv közel 1000 (többnyire) állandó-
sult szókapcsolatot, valamint bibliai fogal-
makat és eseményeket, más szóval igéket 
tartalmaz, amelyek a köznyelvben ismer-
tek, és visszamutatnak a Bibliára, a Biblia 
nyelvére, vagyis bibliai eredetűek. A szótár 
anyaga tehát nem a Bibliából indul ki, hanem 
a köznyelvből, összegyűjti az olvasó számára 
azokat a kifejezéseket, közmondásokat, böl-
csességeket, amelyekkel a mindennapi élet-
ben találkozhat.

A nyelv egy érdekes és különleges sze-
letét mutatja be lexikográfiai elveket követ-
ve. A feldolgozandó anyagot szótárszerűen 
rendezi el, ami azt jelenti, hogy a szólások, 
szállóigék, közmondások a megfelelő bibli-
ai idézetekkel együtt szócikkekben vannak 
összefoglalva, amelyek elején, mint minden 
szótárban, címszavak állnak. A címszavak 
ábécérendben követik egymást, nagy kez-
dőbetűvel, vastagon szedve, középen he-
lyezkednek el. A címszó legtöbbször a több-
szavas szókapcsolat „legsúlyosabb” (7. o.) 
elemét képviseli.

A szócikkek szerkezeti felépítését tekintve 
a címszót általában a köznyelvi szólás, szál-
lóige, közmondás követi, majd a folytatás – 
beljebb szedve – többféle is lehet: bibliai alap-
ja… / bibliai leírása… / bibliai párhuzama… 
az adott szókapcsolatnak, majd ezt követik 
a bibliai idézetek. A köznyelvi szókapcsola-
tok (szólások, közmondások stb.) vastag betű-
vel vannak szedve. Ugyanígy vastag betűvel 
szerepelnek magyarul a bibliai igék, idézetek, 
mindegyik esetében a pontos bibliai utalással.

hír

Jó hír – örömhír  Good news–good tidings
Bibliai alapja: Milyen kedves annak az 
érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken 
át! Békességet hirdet, örömhírt hoz, sza-
badulást hirdet. Azt mondja Sionnak: 
Istened uralkodik! (Ézs 52,7)
 How beautiful on the mountains are the 
feet of those who bring good news, who 
proclaim peace, who bring good tidings, 
who proclaim salvation, who say to Zion: 
Your God reigns!

Lásd még: hírnév

A köznyelvi szókapcsolatok, szólások, köz-
mondások angol megfelelői a  jel után nor-
mál betűkkel vannak szedve. Az ezeket kö-
vető angol nyelvű bibliai idézetek, igék helye 
az Előszóban megadott bibliai rövidítések 
alapján kikereshető az angol Bibliá(k)ban.

Abban az esetben, ha egy szócikken belül 
több adat (szólás, közmondás stb.) fordul elő, 
akkor azok arab számmal (1. / 2. stb.) külö-
nül nek el.

Mivel a szótárnak a kifejezéseket ábécé-
rendbe kell sorolnia, ezért ki kell választani 
a szókapcsolat legsúlyosabb elemét, kulcs-
szavát, amely alapján a rendezést elvégez-
hetjük. Nem mindig egyértelmű, hogy az 
adott közmondásnak, szólásnak stb. mely 
eleme lesz a legsúlyosabb, így a szótár fon-
tosnak tartja az adott szókapcsolat kevésbé 
fontos elemeire történő utalást. Erre példa: 
„Amilyen a fa, olyan a gyümölcse.” Ez a köz-
mondás a FA címszó alatt szerepel, azonban 
a GYÜMÖLCS címszó végén megtaláljuk az 
utalást a FA szócikkhez (LÁSD MÉG: FA).

Emellett az olvasó számára nagyon hasz-
nos lehet még a szótári rész végén elhelye-
zett betűrendes útmutató is, amely szigorú 
ábécérendben felsorol minden magyar szó-
kapcsolatot, amely a szótár anyagában meg-
található, utalva arra a címszóra, amely alatt 
a szókapcsolat olvasható. Ez a megoldás az 
utalási rendszert és az eligazodást is nagy-
mértékben segíti.

MNYO_2018_4.indd   83 2019. 01. 04.   14:08:59



84 Könyvszemle

Az olvasó minden igényét kielégíteni kí-
vánó döntés volt, hogy a szerző minden eset-
ben megjelöli a bibliai eredetet és a pontos 
helyet, illetve a címszó körüli bibliai idéze-
teket, a szövegkörnyezetet is pontosan közli. 
A teljesség igényét bizonyítja az a tény is, 
hogy a szerző nem elégedett meg egy-egy 
kiragadott bibliai verssel, hanem hosszabb 
bibliai szakaszt, illetőleg válogatott verese-
ket adott meg.

A könyv a köznyelvi mellett általánosan 
ismert bibliai fogalmakat és személyeket, 
közkeletű bibliai eseményeket, jézusi példá-
zatokat, hasonlatokat is tartalmaz (pl. Dávid 
és Góliát harca, a tízparancsolat, a tékozló 
fiú, sáfár stb.). Ezek a nem hívő emberek kö-
rében is jól ismertek, használatosak, hiszen 
a művészetek, az irodalom közvetítésével 
hozzájuk is eljutnak.

Az olvasó a szótárt lapozgatva rátalálhat 
olyan címszavakra, szókapcsolatokra, ame-
lyeknél nem szerepel bibliai utalás (pl. ár, kő 
stb.). Az itt található szókapcsolatok valóban 
ilyen formában nincsenek benne a Bibliában 
(például „az ár ellen úszik”), azonban bibliai 
szellemű, bibliai vonatkozású adatok, ezért 
ezek is részei a szótárnak.

A köznyelvben temérdek szólás, közmon-
dás, szállóige szerepel, amelyekről haszná-
lójuk nem is gondolja, hogy bibliai eredetű: 
például „megszólunk valakit”, azt mondjuk 
ő a családban a „fekete bárány”; vagy ami-
kor arra utalunk, hogy az életben nehéz újat 
mondani „Nincs új a nap alatt.”; esetleg, ha 
valakit ezekkel a szavakkal akarunk biztatni 
„Az utolsókból lesznek az elsők.”; egy másik 
esetben pedig nem értünk meg valamit és azt 
válaszoljuk „ez nekem túl magas”. Sokszor ne-
héz elhinni, hogy mindezen kifejezés eredete 
a könyvek könyvében, a Bibliában található. 

Magay Tamás Bibliai eredetű kifejezések, 
közmondások, bölcsességek magyarul és an-
golul c. könyvét nehéz letenni, minél tovább 
olvassuk, annál több lebilincselő adatra és 
ismeretre bukkanunk. Térben és időben mesz-
szire repít minket, egy olyan korba és időbe, 
ahol vallásunk és kultúránk eredetére bukkan-

hatunk. Ez által a szerző nem titkolt vágya is 
teljesül, hiszen talán kedvet kap az olvasó 
a Biblia olvasásához, a Biblia történeteinek 
újbóli felfedezéséhez. Mivel a szótár kétnyel-
vű, a nyelvtanulásban is nagy segítség lehet. 
A nyelvtanulókat is arra buzdítja, hogy bát-
ran vegyék kezükbe a Bibliát akár angolul is, 
hatalmas sikerélményt és örömöt fog nyújtani 
bármely korosztálynak ez a felfedező utazás.

P. Márkus Katalin
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Amikor felkértek a recenzió megírására, azon 
kezdtem gondolkodni, milyen is a jó tankönyv. 
A válasz egyszerűnek tűnik: amit a diák nem 
tud letenni, amit olyan izgalmasnak tart, hogy 
végigolvassa még a tanévnyitó előtt. Az ilyen 
tankönyv megírása azonban rendkívül össze-
tett, bonyolult feladat. Kezdjük mindjárt az 
alapkérdéssel: a tanulónak készül a tankönyv, 
vagy a pedagógusnak? Milyen szempontok-
nak kell megfelelnie? Közhelyszerűnek tűnő, 
de az osztálytermi gyakorlat szempontjából 
fontos válasz, hogy a jó tankönyv a diákok 
számára legyen figyelemfelkeltő, színes, ol-
vasmányos. Megfeleljen az életkori sajátossá-
goknak, legyen könnyen érthető, befogadható. 
A pedagógust támogassa azzal, hogy a reflek-
tív és adaptív tanítás, az önálló tevékenyked-
tetés eszközéül szolgál, a tanulók kreativitá-
sát fejleszti, lehetőséget ad a kísérletezésre, 
alkalmas a diákok önálló gondolkodásának 
fejlesztésére, a különböző munkaformák al-
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