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a kiadó

Nyelv 1989/90 1994/95 2000/01
Angol 6 214 448
Német 6 88 230
Orosz 16 19 23
Francia 6 13 38
Olasz O 4 16
Latin O 1 28
Spanyol O 2 14

hazai és külföldi korlVVfcurl0 n'vel,rkonvv"e
torgallna~~ás~tról nem sikerült adatokat fellelni, de

az iskolák

kében szereplő nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok
számának változását mutatja három tanévben:

Mint a táblázatból látható, a felkínált tananyagok
száma nemcsak a leggyakrabban tanított angol és né
met nyelvből, hanem a kevésbé népszerű nyelvekből is
megsokszorozódott: az angol esetében a választék 75
szörösre, németből 38-szorosra nőtt, latinból a nullá
ról emelkedett 28-ra'. Ezzel a robbanásszerű növeke
déssel a felkínált tananyagok listája egyúttal nehezen
áttekinthetővé is vált.

A tankönyvpiacon legnagyobb szeletet az Oxford
University Press szerezte meg magának kiváló marke
ting stratégiája segítségével. A 12 legnagyobb, tankönyv
kiadással is foglalkozó kiadó közül az ötödik helyen
áll Magyarországon, az elmúlt tanévben 125 különbö
ző tankönyv forgalmazásával a tankönyvpiaci részese
dése elérte a 4 százalékot. rövid körkérdésre adott
válaszban Kelemen Ferenc, a kiadó hazai képvi-
selője hogy az ország legalább
80 százalékában vannak van, ahol egy-egy cso
port tanul könyveikből, n1ásutt az iskola összes tanu
lója kiadványaikat

Kevésbé elterjedtek a
tananyagai. A körkérdésre
képviseletében a fentihez
dott idézni, .de például a legJne"!=lszeTüt)b
általános iskolások számára
ban
hazai ko~~eplsk~:)lajkb2m

nált
tízezer

legslkeresel)b ki
adó évek óta alkalmaz. A tanárok és bevoná
sával közelíti meg az iskolákat: évente közel ezer tanár
megy el az ország különböző szervezett in-
gyenes ben1utatóikra, és
versenyeikre több ezer diák nevez be: 2600
nuló számára állítottak ki oklevelet a Túne

elnevezésű versenyen, míg a Project on
nem közel 6000 diák küldött

korlYv:szelnlékb(:n általában ki
tananv'agclkrc)l, illet

az áttekin
keresek vá
tanításában

!r1Ip't1r"'lTPt1,DC évek so-
vál-

sége van, hiszen a téma olyan, ami sok szubjektív ér
tékítéletet, gyakran előítéleteket hoz felszínre. A nyel
vészet pedig, mint objektív módszertannal rendelkező

tudomány segíthet például azoknak a szintaktikaijsze
mantikaijmorfológiaijfonológiai és fonetikai, illetve
szemantikaijpragmatikai különbségeknek az objektív
feltárásában, amelyek a különböző dialektusok, illetve
az azokat beszélők között megtalálhatók. Ezeknek a
különbségeknek a feltárása pedig segítheti a domináns
társadalmi csoportok toleránsabbá válását, illetve nö
velheti a társadalomnak a nyelvi sokszínüség iránti
fogékonyságát.

A recenzió kapcsán nem lehet megkerülni a ma
gyarországi cigány gyermekek oktatásával kapcsolatban
kínálkozó párhuzamok megvonását. A cigányság az
amerikai feketékhez hasonlóan hátrányos helyzetű

csoporto(ka)t alkot, akik elől "a kulturális és gazdasá
gi" előnyök éppúgy el voltak zárva, és hasonlóképpen
jellemző kultúrájukra az írásbeliség hiánya. Esetükben
a kérdést tovább bonyolítja a nyelvi összetettség: egyes
cigány csoportok kétnyelvűek, míg mások - a magyar
anyanyelvű romungrók - nagy valószínüséggel nem
(csak) a standard magyar nyelvet beszélik. Ennek a
kérdésnek alapos nyelvészeti kutatása még várat magá
ra. Az oktatáspolitika szemszögéből pedig egyre sürge
tőbben vetődik fel a cigány nyelvet, kultúrát ismerő,

pedagógusok képzésének,
illetve az oktatásban való megjelenésének szükségessége.

Out of the Mouth of Slaves. Austin:
of Texas Press, 1999)

latipu:sonlkél1t azonos a
hoz felváltotta a tanany'agc)k hihetetlenül
választéka. A változásokat szeiniélteti alábbi né

oktatás t::1il j«()il\l\l1P~r'IT7iP-



A kivá-
laS2:tás:lval ka!KS()!atoSJ.n, az általános iskolák alsó ta

ny(~lvé)rálnak mf'vtllJ"vf'ilÉ'I\{-' és az ott taní-
~"-V \r\..L~'.\..LU tenden-

ciákat emelte Hurst, és Lawson R,
Derda, L és Lawson, F. 1996, A Survey of on ELT in
Hungarian Primary Schools. Nove1ty. 3/l: 28-39.). A
tanárok többsége kizárólag a tankönyvek anyagára ha
gyatkozik, kiegészítő anyagot nem használ. A tananya
gokat "túltanítják": egyrészt minden anyagrészt sok
szor azonos eljárásokkal ismételnek, másrészt az egy
évre tervezett könyveket akár 3-4 évig is használják,
minden egyes szót, párbeszédet bemagoltatnak, tesz
telnek, ezzel lelassítva az előrehaladást. Egyes iskolák
ban azonos évfolyamokon három különböző tankönyv
családot is használtak, másutt pedig minden tanévben
újabb tankönyvsorozat első kötetét alkalmazták. Gyak
ran nem egyezett a célcsoport kora és nyelvi szintje a
tankönyvszerzők által megadottakkal. Például a Pro
ject English c. könyvet tanították a harmadik osztály
ban, amit a kiadó felső tagozatosoknak szán.

Keveset tudunk arról, hogya használt tankönyvek
kel mi történik a nyelvórákon. Nagy valószínűséggel

feltételezhető, hogya szabadon kiválasztott, modern
nyelvkönyvek és a hozzájuk csatlakozó gyakorló- és
tesztfüzetek, kazetták, videók, CD-k és tanári kéziköny
vek csak kis mértékben befolyásolják az osztálytermi
folyamatokat, ugyanis jobbára hagyományos eljárások
kal használják őket. Tehát a tanárok többsége a tan
könyvet annak meghatározására használja, hogy mit
tanítson, de arra nem, hogy hogyan.

Ennek egyik oka, hogya leggyakrabban alkalma
zott tananyagok nem illeszkednek a hazai nyelvtanítá
si hagyományokhoz és a kimeneti szabályozáshoz:
például, az érettségin és a nyelvvizsgákon alkalmazott
fordítási készséget nem gyakoroltatják, illetve kevés
nyelvtani cirillt és magyarázatot tartalmaznak, holott

hető t::Jnl kOnV1iTf'k

A nenlzetkozl
inak ismeretében és eHé~ns·úlyoZ~lSá]~a.

tek elemzését követően meg a közelmúlt-
ban a a Criss Cross nem t:1 rdú) nvvI.<::1-

lád. A Verlag kiadótól nem sikerült
szerezni a hazai terjesztésről, de a kezdeményezés hosszú
távon hozzájárulhat a magyar diákok és tanáraik
nyeihez jobban igazodó nyelvoktatás sikeréhez.

Empirikus adatok is alátámasztják a tananyagok
nyelvórai felhasználásával kapcsolatos feltételezéseket.
Egy 118 átlagos és hátrányos helyzetű, középiskolai
angol órák megfigyelésére és elemzésére támaszkodó
tanulmány (Nikolov, 1999 Nikolov M. 1999. Osztály
termi megfigyelés átlagos és hátrányos helyzetű közép
iskolai angolos csoportokban. Modern Nyelvoktatás.
5/4: 9-31.) adatai szerint, a tanári beszéd átlagosan
egyharmada hangzott el az anyanyelven, de volt olyan
szélsőséges példa is, ahol a tanár mindvégig magyarul
beszélt, és így bíztatta a diákokat, hogy az angolt hasz
nálják. A vizsgált iskolákban használt tankönyvek kö
zött egyetlen hazai kiadású szerepelt, a többi mind
jobbára a kommunikatív nyelvoktatás elvein alapuló
brit kiadású volt, míg a kiegészítő anyagként használt
könyvek között hasonló számban fordultak elő ma
gyar nyelvvizsgára előkészítő, illetve magyar és brit ki
adású nyelvtani gyakorló anyagok.

A leggyakrabban alkalmazott feladattípusok sokat
elárulnak arról, mit kezdenek a tanárok a tananyagok
kal. A legmagasabb arányban előforduló szóbeli fel
adattípus a frontális osztálymunka keretében zajló kér
dés - válasz volt, az írásfeladatok között a tábláról
történő másolás vezetett a hiányos szövegek kiegészíté
se és a fordítás előtt. Az olvasott szöveg értését fejlesz
tő feladato k rangsorában a hangos felolvasás szerepelt
első helyen, míg a hallott szöveg értésének fejlesztése
bizonyult a legelhanyagoltabb nyelvi készségnek.

Végezetül egy olyan tanulmány tankönyvekkel kap
csolatos adatait ismertetem röviden, meIyben 94 olyan
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19 és 27 év közötti felnőttet kérdeztünk meg nyelvta
nulási élményeiről, akik magukat sikertelennek tartják
(Nikolov, 2000 Nikolov M. 2000. április. "Sikertelen
nyelvtanuló vagyok": Fiatal felnőttek nyelvtanulási ta
oasztalatai. Plenáris előadás. X Magyar Alkalmazott
Nyelvészeti Kongresszus, SzékesfehérváL). A struktu
rált interjúkban feltárt általános és középiskolai élmé
nyek alátámasztják a feltételezéseket, melyek szerint a
tanárok többsége a tankönyveket eklektikusan, a ha
gyományos nyelvtani-fordító módszerrel és az ismétlé
sekre, drillekre, memorizálásra és nyelvi központú fel
adatokra épülő eljárásokkal használja. A megkérdezet
tek csak néhány nyelvkönyvre emlékeztek, többségük
ben brit kiadású, fényes, színes borítójú és esztétikus
kivitelíí, illusztrált könyvekre, gyakran csak a borító
színe szerint "egy ilyen zöld borítós könyv volt". A
Streamline; Hotiine, Project English; Headway és
Themen című kiadványokat említették a legtöbben.
Összesen három magyar kiadású tankönyvet idéztek
fel: a szerzők neve után Budai, Czobor-Horlai és a
főszereplő nyomán Linda került megemlítésre. A ré
gebbi kiadású hazai nyelvkönyveket így jellemezte egyi
kük: "az a hagyományos, szürke vagy világoskék, régi
kommunista tankönyv". A tankönyvek legelőnyösebb

tulaJdonságaI között a színes kivitel és képanyag, vic-
és jó szerepelt. A

alá[JblcLkat sorolták fel:
nyelvtannal, amit be kellett
unalmas", "csak fordítottuk
tuk a aztán. Ebben a ·Hl'7('f)'"I"'i"'h"'...,

Nikolov

NYELVIRTÁS AZ OKTATÁSBAN

Meghökkentő címében a finn szerzőnő már előre jel
zi, hogy nemcsak új szempontokat, de elevenen jelen
lévő kételyeket és kétségbeejtő tényeket egyaránt érint
könyve a(z idegen) nyelvoktatás ürügyén. Mert általá
ban hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az ide
gen- és főként a világnyelvek oktatásának, tanulásának
és használatának csupán nyereséges oldala van, és fel
sem merül, hogy árnyoldalait is átgondoljuk: Iove
Skutnabb-Kangas könyve azoknak a pro-kkal szem
benálló contra-knak a vizsgálatára, összegzésére és köz
zétételére vállalkozott, amelyek teljesen más megvilágí
tásba helyezhetik a nyelvoktatásról vallott - és egyálta
lán gondolkodási sémáinkban megjelenő - eddigi köz
keletű felfogásokat.

A könyv elején egyértelmííen fogalmazódik meg a
tézis, mely szerint nyelvirtás (linguistic genocide /
linguicide) vagy nyelvgyilkolás (language murder) tör
ténik szinte mindenhol - és szinte észrevétlenül - az
egész világon, amennyiben a kis nyelvek eltünésének
egyre gyorsuló ütemét figyelhetjük meg. Ez a problé-
ma azonban nem önmagában álló hanem
belehelyeződik egy tágabb a könyv
globalizációval kapcsolatos egyikeként vizs-

és a (diversity) contra uniformizá-
kia
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