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1. Bevezetö

Eckhardt Sändor, a föleg francia-magyar kultürkapcsolatok törtönetdvel foglalkozd

irodalomtörtönösz 1939-ben megjelent tanulmänyäban, amelyet Szekfli Gyula törtdndsz, egye-

temi tan6r szemdlyes kdrösdre irt, azl vizsgälta, hogyan vdlekedtek a magyarokröl Euröpäban.

A törtdnelmi adatok feldolgozäsän tül köz6pkori krdnikäk szövegeire 6s a hazänkban inkäbb

ismertebb ndmet irodalmi müvek magyarsägkdp6re tämaszkodott munkäjäban.

Elsökdnt megällapftotta, hogy egy mäsik nöp jellemzdsekor kdtfele kdp alakulhat ki ar-

röl: egy kedvezö, tanitl c6lzatü, amely a jellemzö n6pet buzdftja a mäsik j6pöldäjäval, vala-

mint egy, a jellemzett nöpre nözve kedvezötlen kdp, azört, hogy ezzel is erösitse a jellemzö

ndp öntudatät ds növelje öndrtdkeldsdt.

Eckhardt Sändor kitdrt arra a sajätos euröpai szemldletre is, amely mög az ökorban

gyökerezik, s mely szerint,,andpek jelleme azögövtöl fiigg; u mdrsökelt ögalatt 6lö ndpek a

legmüveltebbek. Ezzel szemben min6l dszakabbra megyünk, az Oceanus felö, annSl hidegebb

az öghajlat, annäl vadabbak 6s harciasabbak az emberek."l

2. Magyarsägk6pek

2.1. Szittyak6p

Sorozatos r€msdgekkel, pl. a kannibalizmussal is összekötötte az ökori hagyomäny a

Scythidnak nevezett euränsiai (azaz ,,öszakabbi", ,,keletebbi") puszta lovas nomädndpeinek

dletformäjät. A francia nyelvdszek2, törtdn€szek3 kördben a II. viläghäboru elött mdg ällandö

közhelykdnt dlt ennek az emberevö tradiciönak 6rdekes, de tdves, minden nyelvdszeti alapot

ndlkülözö ,,üjkori lecsapödäsa: 1823-ban egy Walckenaer nevü francia ir6talälta ki azt, hogy

a franciamesdkben elöforduld emberevö szörny, az ogre... a magyar pusztitäsok emlökek6p-

pen rögzödött meg a francianyelvben ds a magyarok öfrancia nev6böl (Hongre)alakult"4 ki.

rln: SZEKFÜ Gyula (szerk.): Mi a magtar? Budapest, Magyar Szemle Tärsasäg, 1939. pp.87-88 (online pdf
vällozatban)
' Pl. ,,Dauzat legüjabb etimolögiai szbtäräban" - ahogy Eckhardt utal rä (I.m. p.9l)
3 

Pf . ,,seignobos hirhedt könyvdben, A frahcia nemzet öszinte törtönetdiben" - ahogy Eckhardt utal'rä. (U.o.)
: U.o.

n*
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2.2. Hunk6p

Szämos közdpkori tört6netfrö, öleg a kdsö ökori, ezört a közöpkorban mdg jöl ismert

Ammianus Marcellinusra hagyatkozva szärmaztatja Attila hunjaitöl a magyarokat. Kifejezet-

ten gyrilöletes, vadällatias kdpet festenek le a ndpröl- Eckhardt hivatkozik mög ana az olasz

hagyomänyra, mely azEszak-ltilliät ,,pusztitö" Attiläval foglalkozik, s mely ,,a szärazftldröl

menekülö velenceiek värosalapftäsät is a barbär hdditö pusztitäsaih oz füzi"s.

2.3. Avark6p

Az avar, a hun- 6s a magyar-köp gent aversekönt, azaz ördögi fajzatkönt keveredik a

szentkdnt tisztelt Roland lovag dnekdben. Mint ismeretes, az Avar Birodalom 568-töl a IX.

szSzad elejdig ällt fenn aKärpdt-medencdben, mfg Nagy Käroly Krum bolgär kännal szövet-

kezveineg nem höditotta. Ez sörtelteNagy Käroly csäszär ö nbizalmät, ezdrt amikor rokona, a

frank gröf; Roland a hispäniai hadjäratban elesett, szemöly6t Einhard, Nagy Käroly krönikäsa

pdldakdpkdnt hasznälta fel a közöpkori vilägrend szellemi ds önbizalom-erösitös€re - a min-

denkori pogänyok (szarac6nok, avarok stb.) ellen.

2.4. Cigänyk6p

A magyarokröl kialakult cigränykdpet a 4.2.1.-es pontban tärgyalom, a tanulmäny logi-

kai feldpitöse miatt.

3. P6ldamutatäs

3.1. Szents6gi öletben

Erdekessdg, hogy a tölünk nyugatabbra ldvö euröpaiak magyarsägszemldletdböl telje-

sen kiesett Magyarorszäg keresztöny közdpkora. Egyes szemdlyek tisztelete azonban - Roland

lovagdhoz hasonlöan -a közöpkori emberi ideälkdnt testesült meg: a hübörurät vagy az lstent

szeretettel szolgälö harcos lovag vagy alänatas ürhölgy. igy füztök a magyarsäghoz pl. a pan-

nöniai születösü Szent Märtont6, Szent Istvän kirälyt ds Ärpäd-häni Szent Erzsdbetet. Külön

t Lm .p.92
u Ez a fajta rnegközelitds

' ahoi egy jeles törtenelmi
ma is'teljesen termdszetes Nyugafon. Voltam
szemelyisdg I 888-as szloväkiai utazäsät. es

Becsben egy tudornänyos konferenciän,
a ,,fövärosbeli" (azaz pozsonyi) tartoz-

't "t
s!Ä -Ä-
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irodalomtöfidneti drdekessdg a bdkeszeretö j6 kiräly Etzet (Attila), azElbfitöl a Rajnäig ter-

jedö birodalom ura, aki mind keresztönyt, mind pogänyt egyaränt beenged udvaräba. Ez a

,,hatärozoltan jdindulatü ilbränolästükrözi vissza aztaviszonyt, mely amagyar kirälyi udvart

a nömet önekesekkel összekötötte"7.

A szentdletü szemdlyi pdldäk azonban csak kivötelek, pontosan azört, hogy mdg job-

ban kiemelj6k, mennyire elmaradott ds vad a terület 6s a ndp. A közdpkorböl ränk hagyomä-

nyozotl összetett köp szerint ,,a magyar vörszomjas, zavarg6, gyäva, szerzödösszegö, alatto-

mos harcmodora van, harchoz - örtsd: a szabälyszerühöz - nem 6rt. Müveletlensdge miatt

vadällatokhoz hasonl itgatj äk"8.

3.2. Harcrnodorban

Összegezve Eckhardt Sändor tanulmänyät, a magyar harcmodortöl elöbb feltek, majd

lassan tisztelni kezdtdk - legaläbbis irodalmi t6ren.e

,,A ndmetek, kiknek gyakran kellett összemdrniök fegyverei köt az Ärpädkori magya-

rokkal, olykor nem titkoljäk ijedelemmel vegyes idegenkeddsüket a csatäkban f6lelmetes ma-

gyaroktdl. Albert osztrbk herceg 1291-ben azt i4a röluk, hogy olyanok, mint a hidra: egy le-

vägott fej helydbe harminc nö. Belül gonosz indulatnak, ravaszsäg fliti öket ös az ember keze

közül ügy csüsznak ki, mint a sima kigyö ds a veresög utän mög nagyobb szämban tämadnak

fel, mint azelött, a nrocsarakböl ügy bukkannak fel, mint a b6käk... De mikor a török a ke-

resztdny Euröpät fenyegetni kezdi, a magyarok harciassägäböl, mely addig csak a barbärsäg

szinonimäja volt, egyszerre erdny lett s a kegyetlen, vad magyarok a kereszt5nysög nemes

vddöiv€, Krisztus atlötäivä ldpnek elö. Mikor III. Uläszlö lengyel kiräly, a kdsöbbi magyar I.

Uläszlö Lengyelors zäggal eg)rutt Magyarorsz 
^got 

az igazi hit falänak ös pajzsänak nevezi,

bizony är a mär e lterj edt euröpai nözetet tolmäcso 1. " 
I 0

Machiavelli is ,jöl foglalja össze a kor völemdny€t a magyarokröl: lakosai folötte har-

ciasak l6vdn, mintegy bästya gyanänt szolgälnak... Gyakran nagy rnozgalmak tämadnak ata-

täroknäI, miket a lengyelek €s a magyarok floltartöztatnak. Gyakran büszkdlkednek is vele, ha

kodäsät mdltattäk. Ez annyira termöszetes volt, hogy az elöadbt az ELTE Bölcsöszkaränak Törtön€ti lntözete
meg is hivta vendögelöadönak Budapestre - oda, ahol az elsö gimnäziumböl kibuktatjäk azt a hetedikest, aki
ilyet mond.
' l.m. o.97
8 l.m. p.95
n A magyar harcmodor tisztelete csak az irodalomban ds a sz€pmüvdszetben alakult ki Nyugaton, s csak ätmene-

Iileg.
'ro l.m. p.99

L2
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az ö fegyvereik nem volnänak, Itälia 6s az F,gyhäz mär több izben örezte volna a tatär hadak

sülyät"ll.

A török harcok idej€n nemcsak Aeneas Sylvius von Caprara irja le,,magänlevel6ben,

hogy ha a magyarok vdrüket nem ontanäk, akkor a többi euröpai nemzeteknek kellene a vdrü-

ket adniok, hanem az egykorü ndmet, francia ds olasz forräsok sem gyözik magasztalni a ma-

gyar katonai erdnyeket. A horvät Georgievitztz, ki magfut Peregrinus Hungarusnakt3 nevezi,

igy kiält fel (1554): 'Melyik bätrabb nemzet mint a magyar?... Ki veti meg annyira a sebeket,

ütdseket, verdst 6s veszdlyt, mint a magyar?""4

Sajnos azonban a ,,magasztaläsokba olykor sok szänalom is vegyü|, amit Voltaire az-

tän A magtdr histöriäröl elmdlkedve igy összegez:'Yalamennyi ndp között. .. egy sem volt

olyan szerencs€tlen, mint a magyar, hiäba alkotott benne a termöszet erös, szdp, szellemes

embereket'."15

4" Väseexeyeeääsck m Eegak $mbb kos"basß

4.1. Magyargyülölet a politikäban 6s a mindennapokban

A barokk-korban ndmet polgäri hatäsra jelentkezett egy üj örzös; a magyargyülölet, a-

mi a magyarellenessdg egyik különösen szdlsösdges formäj a. Ezört a rombolt, csonkolt nem-

zetköpört elsök6nt Thomas Lanß (Lansiust6) tübingeni politikaprofesszor a felelös, aki Fried-

rich Achilles württembergi herceggel folytatott pärbeszddes Consultatio de principatu inter

provincias Europae c. munkäjäban (amelynek 1655-ös tübingeni kiadvänyflt a Regensburgi

Värosi Könyvtärban olvastam) minden rosszat, "ami gyülölet, felreismerds, neheztelds a hon-

foglaläs öta, a magyarokra"tT räzttditott. Ez a mü kitünö täptalajra lelt azt6n mind a Habsburg

birodalomban, mind az autoritlr ndmet egyetemi rendszerben - 6s rohamosan terjedt.

A Räköczi-szabadsägharc alatt a bdcsi udvar gerjesztette a szerbekben, horvätokban 6s

szäszokban az indulatokat, akik vdgig a Habsburg hatalom mellett älltak. ,y4 vad, dölylos ma-

" 1.m. p.100
'' Bartolomej Durdeviö horvätul, ndmetiil pedig Bartholomäus Georgieviö. Bövebben: AKSULU, Nurdan Me-
lek: Bartholomdus Georgievics Türkenschrift'De Turcarum ritu et caeremomiis' (1544) und ihre beiden deu-
tschen Übersetzungen von I 545. Ein Beitrag zur Geschichte des Türkenbildes in Europa. Stuttgart, 2005. 266 p.
'' Ezzel vitatkozndk. Apösom könyvtäräban van egy az 1920-as dvekböl szärmazö lenyomat, amely Melanch-
thon ds Georgievitz munkäival foglalkozik, cime: CLEMEN, Otto: Bartholomaeus Georgievitz peregrinus Hie-
rosolytamus. (l)
la ln: SZEKFÜ Gyula (szerk.): Mi a magtar? Budapest, Magyar Szemle Tärsasäg, 1939. pp. 102-103 (online pdf
vältozatban)
r5 Lm. p.lo3
tu a Szekfli-kötetben sajnos sajtöhiba került a nev€be.
" l.m. p.103

Äs
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gyar hol komikus figura, a bdcsi vicc lapok ällandö alakja, hol meg gonosz intrikus, amellett,

hogy könnyelmü, tdkozl6, különben hödftdan szdp külseje van."r8 A magyarsäg,,minden kul-

türäjät vagy a n6metektö1, vagy a szlävoktöl nyerte, mert a värosi dletre k6ptelen, csak falujän,

birtokän vagy gögös kastdlyäban örzi j6l magät; igazi otthona a puszta, a kietlen termdketlen-

s€g 6s müveletlensdg szimböluma, harciassäga nem er6ny, hanem a zsarnoki hajlamok ds pri-

mitivsdg järul6ka. Nemcsak dölyfüs, hanem kdtszinü, zsäkmänyolö fajta."re

,,A törökpusztitotta magyar ftildre telepedö ös kultürät terjesztö szorgalmas, egdszsö-

ges sväb paraszt kontrasztja apipän6 ds ällandöan rdszeg magyar"2o urakkal, akik a,,t6toktöl

mdg a puszta 6let jogät is megtagadj 6k"2t afföle tipzä16 felfogässä vält a ,jövevdny, rablö no-

mäd magyar nöpröI".

4.2. Rokonszenv a zen6ben 6s az irodalomban

Eckhardt kiemeli, hogy a nyugati szemldlettel ellentdtben ,,ahol sem felvilägosodäs,

sem imperializmus, sem irredentizmus, sem az osztälyelnyomatäs örzöse nem täpläljaazem-

berek elfogultsägät, mint a lengyelekn6l... [ott] közhellyd vält atestvdrisögtudata... ös a len-

gyel-magyar nemzeti karakter hasonlösägän ak örzöse.I. Räköczi György idejdböl ismerjük

mär Wisniowiecki Jeremiäs herceg nyilatkozatät, mely szerint 'nincs nöp, mely a lengyelekkel

szokäsaira ds termdszetöre nözve annyira egyeznök,mint a magyaf ."22

Vitäba szällok Eckhardt Sändorral, aki szerint a ,,magyarsäg külfoldi hirnevdnek fdny-

kora a szabadsägharc volt. Ennek megfblelöen alakult amagyar ember kdpe is, nemes, rokon-

szenves vonäsok raködtak rä; ez egyszer Euröpa legnagyobb rdsze is ügy lätta a magyart, mint

maga a magyar nemzet." Hivatkozik Heine, Ibsen 6s Victor Hugo munkäira is; azonban 6llitä-

säval ezek ellen6re sem 6rtek egyet - gondoljunk csak a Habsburgok szftotta hungarofobia

iszonyataira a szabadsägharc alatt! 193tr-ben irta Jancsö Benedek Erdöly törtönete c. munkä-

jäban, hogy ,,a mongolok betördsdtöl 6s a XVI.-XYII. szäzad harcaitöl eltekintve, nem volt

egyetlen olyan idöszak sem, amelyben az elszabadult szenvedölyek az egösz orszägban annyi

rabläst, gyujtogatäst, ös gyilkoläst okoztak volna, mint"23 1848/49-ben.

'u I"m. p,107

'n ä.m. p" 108
20,.

u.o.
" Lm" 8.11"üt' 

l"m" pp "L3,2-T13t' JANCSÖ Benedek: Erdöty törtönete, Cluj-Kolozsvär, Minenva, 193 I . p"213

74
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Azzal viszont egyet6rtek, hogy a müvöszeti dletben egy üj korstflusnak, a romantikä-

nak kellett az illüzilvesztösdvel ös a kiäbrändultsägäval jönnie, hogy tegaläbb ott vältozäs kö-

vetkezzök be. ,,Ami amagyar dletben addig megvetdsre mdltö elmaradottsägnak lätszott, lel-

kes bämulöllra''24 tatält. Nikolaus Lenau volt az a meghatäroz6 oszträk biedermeier költö, aki

felfedezte Magyarorsz6got avilägirodalom szämdra; alkotäsai mdlyen hatottak (a Nyugaton

legüjabban szloväknak mondott) Liszt Ferencre is. Lenau 6s Liszt hatfusära alakult ki Nyuga-

ton a ndmet 6s francia közönsdg kdpzeletdben a magyarsäg üjabb fdlreörtelmezöse: a cigäny-

kdp.

4.2.1 . : 2.4.,,8oh6m" cigänykdp

,,Lisztt6ves elmdlete szerint a magyar zene a cigänyok sajätos termdke 6s a magyarok

csak tölük tanultäk el dallamaikat 6s bär rapszödiäit, melyekben a cigänyoktöl hallott magyar

dalokat irla ät zongorfura,'Rapsodie hongroise'-oknak nevezte, könyvdben a benne feldolgo-

zott dallamkincset a cigänyok sajätjänak mondja...A külfrldi ember lezlrtl nem disztingväl

ds egybekapcsolja kdpzetdben amagyart a cigännyal, söt elög gyakran a cigänyok 'bohömien'

elnevezösdn keresztül a csehvel."25

Ez aköp egdszen a XX. szänad közepöig ölt a köztudatban, mivel a ,,magyar 6s a ma-

gyar rendezök segitsdgdvel elöällitott külfrldi filmeken mindenütt ott taläljuk a cigänyozö

viddki magyar urat, aki olykor kikapja a hegedüt a primäs kezdböl 6s maga hizza a n6tät az

oszträk gröfnö füldbe elkeseredds öben"26.

5. összefoglaläs: k6t sematikus k6p

5.1. Pozitfv
.a

,,Az arc egyik oldal a lltaläban szimpatikus, bär kissd anakronisztikus csökevdnynek

tünteti fel a magyarsägot: löra nött ös lovagias, ne(nes arc6lü üri n6p, mely örömdt leli a harc-

ban, mulatsägban, cigänyozäsban; alapjilbanvdve barbfir azsiaijövevdny, vad hun-szittya ösei-

re emldkeztet. A cigänyok rdv6n zenei tehetsöghiröhezjut 6s velük sokszor összekeveredik a

külföldi ember szemdben. A hätt6rben ott terjed el a,,puszta", mint amagyar n€p egyetlen täj-

formäja, ahol igazän otthon van, a vögtelen siksägon, vad mdnesek között, Stadva magät har-

to l.*. p.113
tt Lm. p. I l8
'tu u,o.

at-
Ä \-,



Dr. Steltrer Lea Katalis?: FartfoSio

cias mültba merengö drzelmeinek, hol lenge magyarban, hol meg zsinöros atilläban a csär-

däban mulatva, bort nyakalva kivilägos kivirradti g. Azsiai nomäd ösztöne kdptelennd teszi

väros€letre, värosai, falvai olyanok, mint a nomäd törzsek sätorai. Törtdneti mültjäböl a vad

hun-szittya ös lebeg a köztudatban, kissd idegen test a nagy indogermän Euröpäban, javSra

iratik azonban vddöbästya-szerepe a keleti 6s egydb veszedelmekkel szemben, mire harcias

katonai erönyei teszik alkalmassä."27

5.2. Negativ

Sokszor azonban politikai gyrilölet hatäsära a magyarsdg nem mäs, mint ,,corps

ötranger I'Europe2g ..., amely a kereszts6g olaja ndlkül ma is csak sätorozö török ndp volna a

'romiln Atpok' ös a Duna között'ae.

" I"m. p. 130
t* Mugyarul: ,,idegen test Euröpäban"
tn u.o.

16



Dr. Steller Lea Katalin: Portföliö

H, e a*Ka€fu aräwa SteäIe r

Mä & Kseagyav?

Szekff,i Gyula ös Romsics lgndc dltal összedltitott kötetek bevezetfiinek

*ssz,e&assssa*{tdßsw

Szeneinäriumdol gozat

ruLTgu 2&9&. ösuä f6ä6v

1. Bevezetö

,,Mi a rmagyar?" tettök fel a szuggesztiv k6rd6st az elm'üh k6t emberöltöben többször

is, amelyre ezzel a cimmel a teljessög ig6nye n6lktil az aläbbi kötetek, tanulmänyok, cikkek

kerest6k avälaszt:

- Illy6s Gyula: Mi a magyar most? (In: Huszadikszänad,1934. december)

- Jbzsef Attila (et al.): Mi amagyar most? Tanulmänyok a magyar jelen legfontosabb k6rdö-

seiröI. Budapest, 1937. I92 p.

- szekfü Gyula (szerk.): Mi a magyar? Budapest, Magyar Szemle Tarsasäg, 1939. 55g p.

- Tisiamarti Antal: Pelleng6r. Mi a magyar? Budapest , 1940. 64 p.

- Palkö Istvan (et al. szerk.): Mi amagyar most? Budapest, Gondolat et al.,1990,2r4 p.

- Romsics Ignäc (et al. szerk.): Mi a magyar? Budapest, Habsburg Tört6neti Int., 2005. 292 p.

- Grendel Lajos: Mi a magyar - ma? Haza - a m6lyben? (In: M6szäros Andräs szerk.: Emlök-

könyv Turczel Lajos 90. szület6snapj ära. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2007 . pp.7 -30)

- Sändor Ivän (szerk.): Mi a magyar most? Budapest, 2011.224 p.

Szeminäriumdolgozatomban k6t kötetet välasztottam ki, hogy az elöszlbanmegfogal-

mazott cdlkitüzdseiket összehasonlitsam: az egyik Szekfli Gyula 1939-es Mi a magltar? ös a

mäsik Romsics Ignäc ugyanilyen cimmel2005-ben kiadott tanulmänygyüjtemdnye.

L7
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2. Szekfit Gyula elöszava 1939-böl

Szekfü Gyula törtönösz, egyetemi tan6r hfuomöves tervezös uträn jelentette meg bizott-

sfig|val Mi a magyar? c. kötetöt. ,,Valami normaföl6nek szäntuk..., hogy öntudatossä tegye az

emberekben magyarsägukat 6s megövja öket a tdvelygdsektll, az illi;ziöt61, az ingovänyba

süllyedöstöl*l - futa elöszaväban.

Ez a töma örthetö mödon m6lyen gyökerezett az ak<kon,,aktuälis nemzeti drdeklödds-

beno'z,6s hatalmas ördeklödöst vältott ki. Mindenkihozzäakart szölni, ki akarta fejteni v6le-

m6ny6t - igy az ötletet felhasznälva több mü is megielent ,,a magyar jellem, a fajtaklp, a

nemzeteszme,anöp,amiamagtar?,akiamagtar?,amivoltamagyar?ösmivövdltvagy

lesz a magyar?"3 kördlsköröben - hol pesszimista, hol bizakodd szellemben.

igy kellett Szekfri professzor ür bizottsäghnak egy komoly, nemzeti drdekböl fakadö

mödszertani probl6mät megoldania: azaz ,,kijelölni a hatärvonalat, ... amelyen belöl lehets6-

ges objektiv mödszerrel 6s eszközökkel megközeliteni, megismemi a magyarcäg l6nyegöt".4

Ennek megoldäsähoz elöször mäs n6pek (ön)jellemzösöt vizsgältäk meg, 6s köt tanulsägot

szärtek le: egyrdszt egy adott ndpröl alkotott kdp mögött mindig megöreztek ,,valamely ak-

tuälis drdeket, mitöl tävol esik az objektivitäs 6s a humanizmus"5 - mäsröszt pedig ezen mun-

käk ,,a nemzeti jelleget egyetlenegy tulajdonsägra redukäljäk, s ezt a tulajdonsägot üzik, hajt-

jäk keresztül a nemzeti l6t 6s törtönet minden zugän 6s fordulatj än*6. Pöldänak hozza Szekfü

Salvador de Madariaga 1929-es Ingleses, Franceses, Espafioles c. jellemrajzät,mely szerint

,,az angol a cselekv6s, a fuancia a gondolat, a spanyol a szenved6ly n6pe"7. Albert Erich

Brinckmann ndmet müvdszettörtönösz Geist der Nationen: Italiener, Franzosen, Deutsche c.

1938-as munkäja pedig kizärllag sajät szakterületdböl indul ki, a valösägot nem kellököppen

visszattikrözve.

Tanulsägkdnt vonhatta le a magyar szerkesztöb izottsäg,,,hogy egyetlen ember, legyen

azkitiinö szakember, vagy a modern viläg szellemis6g6nek mögoly kiemelkedö alakla is, kdp-

telen a nemzetijellem összetett jelens6g6t pontosan, a valdsäghoz rcgaszkodva leirni"8. Min-

den n6pnek, nernzetnek vannak nagylai, de azok gondolataiböI, iräsaibölkizärllagosan nem

lehet megragadni, karaktenzälni a n6pet összetartö szellemet.

1 Szekfü Gyula (szerk.): Mi a magyar? Budapest, Magyar Szemle Tärsasäg, 1939.p.7
'I.m. p.8

'u.o.
a I.m. p.9
t u.o.
6I.m. p.l0
,'U.o.
I I.m. pp.l0-11
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Megoldäsk6ppen ezört a szerkesztöbizottslgügy döntött, hogy a gondosan kivälasztott

szerzök mindegyike marad sajät szakterület6n, s annak mödszereit alkalmazza tanulmänyä-

ban, Szekfri Gyula szerkesztöi korlätozäsa ndlküI. Az igy kialakult nemzetk6p több rdszletböl

tevödik össze, ahol a szerzök,,egymästöl eltdrö eredmönyekre is juthatnak"e.

Ebböl a mödszertanböl született egy jellemzö drdekessdg:. a,,nemzetfogalomra vonat-

koz6 terminolögia vältozatossäga: nöpet, nemzetet egyes szerzökvältakozva emlegetnek, s

n6p, nemzet, nemzetis6g, nacionalizmus, nemzet 6s kulturällam fogalmat egyältaläban nem

definiäljräk"r0. Ennek magyaräzata abban rejlik, hogy a szakterületek kdpviselöi között se ha-

zai, se nemzetközi szinten nincsen ebben az idöben egysdges älläspont a fogalmak meghatä-

rozäsäban. Szüks6g volt azonban valami ältalänos körvonalazhsra; ehhez leginkäbb Csekey

Istvän A magyar nemzetfogalom (1938) 6s Joö Tibor A magyar nemzeteszme (1939) valamint

Tröcsänyi György idevägd tanulmänyait fogadtäk el.

3. Gerö Andräs elöszava 2005-böl

A Mi a magyar? Romsics Ignäc 6s Szegedy-Maszäk Mihäly szerkeszt6s6ben 2005-ben

megielent budapesti kiadäsähoz Gerö Andräs irt Elöszöt. 2011-es forditäsarr Moszkväban je-

lent meg Beueepcrcuü zeuuü cimmel, igy elhathrolödva a többször emlitett 1939-es Vmo ecmu

aeHzepcKoe? cimre forditott kiadvänytöl. Itt Nagy Istvän irt t$ elöszöt llpeöucnoeue cimmel,

mig Gerö Andräs sorai a tanulmänyok között szerepelnek BcmynumenbHoe cro6o, azaz az ere-

deti Elöszö cimmel. Szeminäriumdolgozatomban azonban maradok a budapesti kötetnöI, 6s

Gerö Andräs tört6n6sz, a müvet kiadö a Habsburg Törtöneti Intözet igazgatljlnak elöszavät

fogom röviden összefoglalni. 12

Gerö Andräs az 1939-es kötet rövid ismertet6s6vel kezdi ir6sät 6s rämutat az ah.kor

hasznälatos szellemtört6neti mödszer elavultsägära, amelynek ,,sajätos paradoxona, hogy a

spiritualitäs igdnydt aka1a leforditani a tfugyszeriSsög követelmdnyeinek megfelelö tudomä-

nyossägra. Valami olyanra keresi a välasü, amire egyetlen diszciplina sem tud önmagäban

välaszolni. Valami olyasmit akar megdrinteni 6s megfogni, amihez elengedhetetlen a spiri-

tuälis tartalmü nvelv."l 3

e Lm. p.11
ro I.m. p.l2
rt Beuzepcxuü eeuuü: eeuzpbt, KaK owu eudnm ce6n, Benepuw, ceoö Meemo 6 ucmopuu u cospeMeHHoJtt Mupe.
Mocrua, Jloroc, 2011. 416 n.
12 Sajnos az e\öszö nem ällt rendelkez6semre a szakdolgozat iräsakor nyomtatoft formäban, csak online a Rubi-
con honlapjan, a http://www.rubicon.hu/megrendelheto/termek_cikkek/mi_a_magyar_eloszollll3/0 oldalon.
Ez6rt a toväbbiakban az id6zetekn6l nem tudok oldalszänrahivatkozni.
13 I.m.
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TermÖszetesen az orczilg 1939-ben 6s 2005-ben teljesen mäshazai 6s nemzetközi poli-

tikai lögkörben 6lt; ez indokolta azt,hogy a XXI. szfnad elej6n üjra tudös ig6nnyel tegy6k fel

a mi a magl,tar? k6rdöst. Ezen különbsdgek közül Gerö egyröszt kiemeli a fenyegetettsdg, ki-
szolgältatottsäg 6s szem6lyes szabadsägjogok valamint a veszllyörzet mässägät, mäsr6szt

,,hogY a szellemtörtöneti megközelit6s ma mätr - a maga teljess6göben - nem järbatl iü. Ez

egy nagyon fontos intellektuälis elem, ... intellektuälis kihiväs. Egy szellemtört6neti inditta-

täsü k6rdösre ... nem szellemtörtönetivälaszt"l4 szeretne kapni amamagyarsäga. Mivel rna

,,mär mäs a nyelv, mäsok a csomöpontok, mäs az intellektuälis megközelitös közegeo'l5 a tu-

domänyokban 6s a müv6szetekben egyaränt.

Gerö Romsics Ignäccal 6s Szegedy-Maszäk Mihällyal egyet6rtösben nem azonositja

Magyarorszäggal a magyarsägot. ,,Ha ügy tetszik, ennek m6lyebb okai vannak, nevezetesen:

... a'magyar' mint fogalom, nem egyszenien ällami, ällampolgäri, hanem kulturälis közössdg.

Az identitärs 6s nem az äIlankeret tesz valakit magyanä" Tehät... öhatatlan az idettitäspoliti-

kai tartalom dominanciäja." 16

Gerö ,,a välaszkeresösben egy mäsik, a mai viszonyoknak megfelelö, 6mde az egykori

kötet koncepciöjänak n6mileg ellentmondö"r7 szerkeszt6si elvet is kiemel: amely a koräbbi,

mely szerint amagyar,,nem egyszenien identitäs, hanem közös tört6net is"18 szeml6lettel el-

lent6tben a közös tört6netet többö nem a hagyomäny 6s a tapasztalat,hanem kizärölaga tudo-

mäny l6töszögöbölvizsg6l1a, mivel a ,,tört6net közössöge hozhatlltre az egy6nen tulnyulö kö-

zös identitäst"1e.

4. Összefoglaläs

Gerö meglätäsäban ,,nem valdszinii, hogy a Szekfli Gyula ältal szerkesztett kötet ds a

mostani - Romsics Ignäc 6s Szegedy-M aszäkMihäly ältal szerkesztett - könyv tartalmäban,

nyelvezetdben, vilägkdpöben összevethetö. De ahogy Szekfü ös szerzötfursai megkisdreltek va-

lamit, r;;gy a mostaniak is megpröbllnakközeliteni valamihez, ami valöszinüle g a maga teljes-

s6g6ben megfoghatatlaß,."20 Azonban van egy mozzanat, amely az egykori 6s a mostani köte-

tet összekapcsolja: ,,nyitott ös minösdgörzökeny völemönyek közldsdben gondolkodik", s be-

teljesiti c6ljät, azaz el6nk tä4a, hogy ,,a magyat szellemi 6let jeleseinek egy r6sze mit gondol,

illetve mit ir välaszul erre a k6rd6sre."21

to u.o.
tt u.o"
tu u.o"
" u"c.
tu u.o"

'1e-2a u.o. Me gt.: pontosan erre utal az orosz nyelvü kiadäs is"
2l t tu.o.

2ü



Dr. Steller tr ea Katalin: Portföliö

tö]n ffi6äk'flää eaäcacs eqßä'öpää szäffiä# öEeä

w*z*ff-ffiuffi*pe a*s g pÄruffium*pe

a Neffi?z*tk*zä Päneurcpa Ureäe kcngr€ssäLssä

* g*# ffi?ärcäe*s ? ffi-34 **sz ffia*dapes€en

& KgnsreEszus helyseing
t{rarx Käroly Közgazdasägtudom änyi Egyetem
tsudapest, !X" Dimitrov tör B.

A kongressEgg kezdete öS_v*qe:

1gg0 märcius'! O-en szombaton 1ü-töl märcius 11-ön vasärnäp

12"30-ig

A kqngresszus hiv-atalos nyefye:
magyar, nömet, angcl, francia

A hpÄa resszu sJ'e n d ezäi;

t-{absburg Fdalburga {Nemzetközi Päneuröpa Uniö}

Reviczky Katalin (Magyar Päneuröpa Egyesület)

A Konq re-Eszus prog ramj g:

ffiAffiGEU$ GG" SZSffiffiAT:

3#"## * '$ #.s#: Bevezeta elöadäs a Nemzetközi Päneuröpa

Uniöröl ös a päneurapa mozgalom törtönelmi szerep*röl
{#"3S * 42"&&: Elöadäsok az aläbbi temakörökben: "A

Päner.rröpa Uniö ös Közöp-Eu röpa" valamint az "üj päReuröpa

szervezetek vezetöinek beszölget6se a törtönelmi
hagyomänyokkal rendelkezö nyugateuröpai szervezetek
k*pviselöivel az aktuälis feladatokrö|"

Szsimeä

$4.3G - 17"3&: Euröpai Gazdasägi Közössäg ös Közep-Euröpa:

vita a 3övendö össz-Euröpa pclitikai ös gazdasägi strukturäir*l

t f"&-*s$: az Egyetem auläjäban nyilvänos elöadäs

"Magyanßrszäg utja Euröpäba" cimmel, Elöadök: Dr. Habsburg

Ottö {a Päneuröpa tJniö Remzetközi elnöke; az Euröpa

Farlarr"lent Magyar Delegäciöjänak elnöke); Lord Henry Plumb

taz Euröpa Farlament volt elnoke); Siegbert Alber {az Euröpa
Parlament tärselnöke)
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rwÄme äus ,€ L VASÄmfl€AP:

s.s$-töE: Mise az Egyetemi templomban Mayer püspök urral
'€*.sü * 32,0s: vitaför'um a Magyar Demokrata Förum, a
KeresztÖnydemokrata Nöppärt es a Kisgaz üa Pärt vezetöinek
röszv6telövel ös Dr. Habsburg ottö elnökletevel
i *"s* - { 2.3s: Dr" Habsburg ottö összefoglalöja a

kongresszusröl

VSRAGHALffiY LffiA

*eE n6Fkilt mtncs ea.sropaä szäs?€äi 6äet

6. szämu hozzäszöläs a javendö össz-Furopa politikai es
gazdasägi struktüräirot vala vitähsz

Tisztelt Holgyeim ös Uraim!

Viräghalmy Lea vagyok, negyedöves bölcsöszh allgatö az
Eötvös Loränd rudomänyegyeterr:en" Az egyesült Eu röpära
nagyszüleinknek igönye van, szüleinknek szuksögük, nekünk
pedig lÖtkördes. Nagyon egyszerü pöldäval illuszträlom.
csalädulnkban ki hcgyan lätta meg elöszo r az Adriai-tengert.
Nagyapärnnak a vl!äg legternnäszetesebb dolga volt, hogy

Eyerekkönt forrö nyäri hötvögöken reutazott egy-egy nap ra a
tengerhez fürödni, s ezt nemcsak a monarchiäban tette, hanem
Trianon utän is. Edesapäm harminc öves elmült, mikor elöször
läthatta a tengert. Nekern ez hat öves koromban sikerült" Öriäsi
ölmöny volt, de ölesebben emlekszern a hcsszu
enged *lyeztetösi ös valutakivältäsi procedurära, s arra, hogy
az iskola igazgatöj änäl szemölyesen kellett bevallanom, hova
utazom Ös miÖrt Ez volt a nyugati üt Felvidök ös Erdöly szöp
täiait a magyarorszägiak rokoni lätogatäsok sor"än többö-
kevösbö megisrnertök, Kärpätalja azannan egy igazi
kiränduläsra mög ma is megkozelithetetlen, Ehheztärsul, hsEy
Magyarorszägon a kilätästalansägba belefäsult emberek
zörnönek nem adatott nneE a lehetösög mäs emberek, mäs

orszägsk megismerösöre. fgy lehetsögbs az, hogy a xx.
szäzad vögön Eur"öpäban nemzetisögeket us zitanak egymäsra"
lla az ember a mäsik szemöben csak egy sväb, töt, zsidö vegy
magyar, akkor egy ilyen környezetben üjra egy sörult gene r*cia
fog felnöni. Tul kell löpnünk azon, hogy a mäsik crszägböl
p€nztelensÖgünk miatt csakis annak olcsöbb kirakatait lässuk.
Ezert feltötlenül emelni kell öletszlnvonalunket. Ez nagyan
nehöz lesz, de minöl ham aräbb rneg kell tennünk, hogy
kÖrben*zve legyen összehasanlitäsi alapunk. Minöl elöbb meg
kelf adni az igönnyel együtt a lehetösriget a rra, hogy mindenki
eda menjen, söt ott öljen, olyan környezetben, ahol neki jölesik.

A nämetek, ukränok, magyärek, lengyelek ös mage az
emberiseg bebizonyitotta rnär e tortönelem folyamän, hagy i'ra
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c*lt lät maga elött, akkor tud igazän dolg azni, alkotni. Különben

az emberek, a nemzetek szöth üzva, szötforgäcsolÖdva

beferokkannak az idegörlö robotba testileg 6s lelkileg egyaränt"

, Elnözöst körek, amiört ezen a tudomänyos kongre$szuson

' ennyire szubjektiv voltam. Ennek az az oka, hogy szeretnäm,
I haa leendö gyermekeim majd a köt magyarorszägi tanäri

, fizetösböl közhe z k:äpatt zseb pönzzel fizetve me gnözhetnök

, Grazal, Löcsöt, Mannheimet, Dicsöszentrnärtont, Munkäcsot

, väey Vilniust, de magät Pärizst is.

' Xoszönöm a figyelmet.
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*3 rtTu wxEb&€ {4*gg*r*zbu r ry

Lojalitäs 6s identitäs - kereszttüzben a magyar tärsadalom.
Probl6mafelvet6s kivülröl (= Loyalität und ldentität - die
ungarische Gesellschaft im Kreuzfeuer)

Steller, Lea-Katharina (2011) Lojalitäs ös identitäs - kereszft(lzben a magyar tärsadalom. Probl1mafelvet4s kivülröl (= Loyalität und

ldentität - die ungaische Gesellschaft im Kreuzfeuer). In: Kresznerics Ferenc Könyvtär rendezv6nyei, 11 .03.2011 , Celldömölk.

(Unveröffentlicht)

lm Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintrag.

Zusammenfassung

Die Mäzrevolution hatte im Königreich Ungarn mit Revolten der Bevölkerung gegen die österreichische Herrschaft begonnen und

entwickelte sich zu einem Unabhängigkeitskrieg. Die Verfasserin suchl Paralellen zum heutigen Geschehen in Ungarn und analysiert die
traditionelle ungarische Verbundenheit und deren Ausdruck im Verhalten gegenUber Anderen - wie z.B. gegentlber der Europäischen

Union. (Ungarnsprachiger Aufsatz)

24



Els-. SteXtrer Lea Katatrin: Fortfötriö

Lea- Katharina Steller:
In: ,,E fiükert valaki felelös!"

Lojalitäs €s identitäs - kereszttüzben a nemet tärsadalom
(NPM ,Bätarsäg az etikä}'az XIII." konferenciai Budapest,

zAL 1. februär L8-2A

fuwßm&&€,#as

&tr. K,*&*Ka€fu awaxaa S*eääer

{szül. Viräghalmy Lea}

w&eaa&Ä*#as - keresm€€eax,fu*w & se6rgee*& €,#awsm#lw&c,rgw

(Froblömafe trvetd s aluXn öz*tböä)

Tisztelettel 6s szeretettel köszöntöm elsö referenskönt a "Bätorsäg az etikähoz" c.

nemzetközi konferenciasorozat "E fiük6rt valaki felelös!" c. rendezvöny mäsodik napjän egy-

begyult tudös hallgat6sägot: az illtalänos emberi normäk el6rt6ktelened6se miatt szavukat fe-

lemelö tanärokat 6s az akarfls rem6nytelens6g6nek csapdäjät felismerö szülöket. Egyben eln6-

z6st kell körnem az auditöriumtöI, hogy kislänyom fertözö betegs6ge miatt szem6lyesen most

nem tudtam megjelenni. irasbeli beszimolöm elöadäsät azidö rövidsdge ellendre unokatestv6-

rem, Viräghalmy Judit vällalta k6szs6gesen; köszönettel tartozom nekJ ezört.

Szekciömunkänk alapk6rd6se a "közössög" ös a "felelössdg" viszonya, vagyis azapa-
radoxon, hogy az ember egyszere individuum 6s kollektiv l6ny. A szem6lyes boldogsägra hi-

vatott ember k6pes önmagät iränyrtani 6s dönt6seket hozni, miközben ezen k6pess6ge öntuda-

tot, önismeretet 6s következm6nylfitäst tätelez fel. Feladata annak felismer6se 6s elfogadäsa,

hogy szabadsäga viszonylagos - azaz nem alkothat term6szeti 6s erkölcsi törvönyeket. Ez fe-

szülts6get okoz, amely a szeretetben oldödik fel: a szemöly azon szabad, felelössdggel hozott

dönt6söben, hogy sajät boldogsägät mäsok boldogsägänak megvalösuläsäval 6rhesse el. A
modern szövets6gi nömet tärsadalom azonban a szabadsägot "nyugati adottsägnak", öröklött

"nyugati hagyomänynak" tekinti, s ältalänossfigban fel sem merüI, hogy aü mindenkinek sze-

mölyesen, küzdelemmel gyakorolva kellene megtanulnip, megteremtenie.

"Lojalitäs 6s identitäs -keresütüzben a nömet tärsadalom: probl6mafelvetös alulnözet-

böI" c. referätumom egy vallomässal kezdem. Kettös, n6met-magyar ällampolgär vagyok:

Magyarorszhgot hazätmnak tekintem, N6met- (pontosabban Bajor)orszägot pedig otthonom-

nak. Tävol äll tölem, söt minden formäban dlesen elitdlem azokat az embereket, akik vagy t6-

ma hijän vagy karrieriamusböI, szenzhcilhajhäsz mödon hazäfitkat, otthonukat külfoldön sär-

ral dobäljäk 6s guny tärgy6v6 teszik. A n6metorszilgi t€nyek, amikre majd itt rämutatok, nem

szivderitöek, de több6-kev6sbö ismeretesek Magyarorszägon. Elemz6sük viszont mind Nö-

7
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metorszägban, mind pedig a Bajor Szabad Ällamban ha nem is tör tabut, de mindenf6lek6p-

pen egy karrierjöre igen odafigyelö 6rtelmisdgi szämära k6nyes, kinosan került terület. Egy

megfontolt, remdlhetöleg mär örett Magyarcrszäg azonban sokat tanulhat azokböl a folyama-

tokb61, amelyek az övtizedeken keresztül többsögi konzervativ kereszt6ny kormänyzlsü Ba-

jororszägot formältäk.

A tankönyviai mondatok mögött, mely szerint a näci N6metorszäg kapituläcidj äval a

gyöztes szövetsdges hatalmak, Anglia, Franciaorszäg, Szovjetuni 6 6s az Egyesült Ä[amok

megszälläs alä kell vonta, majd az egyes n6met tartomänyok eredeti hatärait követve zlnilkra

osztotta N6metorszägot, sok minden rejlik. Vegyünk egy p6ldät: a tömegtäj6koztatilst. A kü-

lönbözö megszälläsi övezetekben mäs-mäs ällami tradiciökra 6pülö mödiahällzat alakult ki,

teljess6ggel szakiwa a koräbbi n6met fejlöd6si irännyal; ezt az orosz, francia, amerikai 6s an-

gol szäjiz szerint kidolgozott idealiz|lt tiärsadalmi modellk6pet sulykoltäk aü6n lvtizedeken

ät a kälönf6le m6diumok. Az agymosäs 6s a szeg6nys6g miatt 1953-ban felläzadt keletn6me-

tek törtönete hires; de az amenkaiak elleni bajor szellemi szembeszegülös nem ismert Ma-

gyarcrszägon. A lebombflzott München romokon tengödö polgärs|gät rendkivül megräüa a

20. szäzadegyik legjelentösebb 6s a häboru utän betiltott karmesterönek, Wilhelm Furtwäng-

lernek sorsa - 6ppen örthetetlens6ge miatt. Körny6künk vid6ki bajorsägät hasonlöan felfogha-

tatlan csapäs örte: a helyi eml6kezet szennt egy katonai parancs alapjän ugyanis m6igtisztä-

zatlan szämfi ds összetdtelü katolikus civil lakossäg pusztult el, mert hänaikban a felakasäott

korpusz-kereszt al6 faragott halälfejet egy amerikai tiszt SS-jelv6nykönt 6rtelmezte. Az ir::a-

cionalitästöl elkeseredett bajorok bezärklnak sajät vilägukba, amelybe csak több 6vtizedes

hüsdges együtt6l6s utän engedt6k be lassan azt a több milliö - bajorul eleinte krumplibogär-

nak nevezett - menekültet, akik Kelet-PoroszorszägböL, Szll6ziäh6l ös szudötan6met terüle-

tekröl drkeztek gyalog. Az ellenilIläs az egyetlen nagy, bajor alapitäsü nöppärtra val6 szava-

zäsban 6s minden "nem-bajor" elvet6söben rajzolödottki az 6let összes terület6n. Ez a "csak-

azörtis" bajor nyakassäg nyilvänult meg az I972-es müncheni olimpia 6s az 1980-as Oktober-

festhatärozott folytatäsäban. Mig egyes slägerek közkedveltek voltak a francia zdnabeli Süd-

westfunk frekvenciäin, addig szövegfü miatt a Bayerischer Rundfunk egyältalännem jätszot-

ta öket. A müncheni televfziöb an az elsö homoszexuälis ferficsdk csak az egyesitds utän csat-

tanhatott el, s az ezt követö bajor tömegfelhäborodäs aü. a volt angol 6s francia zönabeli vic-

cet szülte, hogy N6metorszitgüjjäegyesftdse elsösorban a bajorokkal kell, hogy megtört6nj6k.
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A felosztottsilg 20. szäzadi nögy övtizede m6g toväbb mölyitette a koräbbi nömet älla-

mok 1871-es - mondhaduk nyugodtan jelk6pes - egyesitdsdvel ldtrejöttnemzetällam belsö re-

ped6seit. Egy valaha protestäns, mära ateista hannoveri 6s egy konzewativ passaui bajor kato-

likus öletm6dja, käpzettärsitfusa, iskolarendszere, erkölcsi elväräsa között elk6pzelhetetlenül

nagy a kälönbs6g. A paternalista 6s patriöta keletbajor vid6künkön az ellenälläs vältozatlanul

tapasüalhatö a "Nyugattal" 6s üj jelens6gk6nt a "Nagyvärossal" szemben, amely a bajor vid6-

ki gazdälkoddr6teg szämätra a käros vilägtendenciäkkal szembeni gyök6rtelen v6dtelens6g

szinhely6v6 vfit - egyszere pätrhuzamot 6s ellent6tet mutatva amagyar n6pi-urbänus vitäval.

Az embernek, mint individuumnak, aki term6szet6n6l fogva veszölyeztetett, alapvetö

szüks6ge van szolidaritäst nyujtö közöss6gre, mint pl. a csaläd, rokonsäg - 6s a nemzet, azaz a

közös törtdnelmi tudat, kultüra ös az ut6daink6rt közösen vällalt felelössdg. A frlozlfia mär

bebizonltotta, hogy nincsen egdszsöges közössdgszervezödds nemzeti l6t n6lktil, az abhoz

val6 tartozfls meghatärozza alöt fö kdrddseit, tehät a mült tradfciöival, a jelen szeretetböl fa-

kad6 6ldozatv6llaläsäva16s ajövö hitövel val6 azonosuläst. De hol van ezamaiN6metorszäg-

ban, amely mültjät eltörölve azzal semmifrle pärhuzamot nem tür ös nemzeti jelk6peivel nem

fud mit kezdeni? 2003-ban az aläbbi megdöbbentö, viccen kivrili beszölget6st folytattam elis-

mert müncheni bölcs6sz egyetemi oktatökkal (id6zem):

"- Megszällt orszäg vagyunk...

-Na de ki ältal?

-Hät a n6metek ältal!

- Hm. Es mi6rt nem zavarjäk el öket?

- Nem lehet. Mi nem vagyunk olyan erösek, mint a magyarok... Ez6rt is vagyunk olyan sze-

g6nyek."

2003-ban ezen m6g mosolyogtam, de a pönnrgyl välsäg sorän mär örezni lehetett,

hogy kegyetlen neh6zs6gek värnak az ameÄkai 6rdekelts6gekkel teli Bajororszlgra. Mint is-

meretes, MagyarorszilgZ00S oktöberöben több, mint 20 milliärd eurö hitelt vett fel a Nemzet-

közi Valutaalaptll. Bajoroszäg majdnem teljes önkormänyzati vagyonät kezelö tartomänyi

bankjänak, a Bayern LB-nek megmentdsöört a Szövetsdg elöször 10, majd toväbbi 15 milliärd

euröval kezeskedett. Magyarorsz|gon az Sllamhäüarths nettb tartozäsa 2A09 v6g6n (az eco-

line közl6s6ben) 54,5 milliärd, Bajororszägban pedig 28,9 milliärd eurö volt. Igen, baj van

Bajororszägban is, ezt mindenki 6rzi. De van egy hagyomäny n6met területeken, ami mög a

harmincöves-häborura nyulik vissza: az äilandl vlszhelyzer-gyakorlatok. Ezt akkor tanultam
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meg, amikor 2005 nyarän 6wiz fenyegette a környökünket; mire az Alpokböl lezudulö kiszä-

mithatalan tetözös öräkon belül el6rt minket, addigra mär mindenki tudta a dolgät.

A mostani gazdasägi helyzetben is igy van: egy elk6pzel6s körvonalazödik a hätt6rben.

Nözzük meg, hogyannözhetki ez a lehets6ges "v6szterv"! N6metorszäg 6s Bajororczäghäbo-

ru utäni üjjäöpit6söben a keleti kitelepitettek 6s menekültek erejükön felül vettek röszt, öppen

integrälödäsuk 6s elvesztett tärsadalmi stätuszuk visszaszerz6se ördek6ben. A hatvanas, hetve-

nes 6vek munkaeröhiänyos idöszakäban a jöl6ti NSZK egyszeni vend6gmunkäsokat hivott

D61-Eur6päb61, s beilleszked6süket ideoldgiai okokböl sem szorgalmazta. Az egyesit6s utän a

nyugati tartomänyok szabälyosan lefijlözt6k az NDK (sokszor vilägszinvonalü) szakember-äl-

1om6ny6t, akik szivük möly6n titkolt vägyukat valösitottäk megazzal, hogy 6vekig agyondol-

goztSk magukat alacsonyabb beosztäsban, egy bajororszägi v6gleges letelepül6s 6s csalädala-

pitäs rem6ny6ben. Összefoglalva: a nyugatn6metek härom hullämban kaptak munkaterületü-

kön kiemelkedöen dolgozö olcsö munkaeröt, s most, 15-20 6v utän ism6t szüksögük van ked-

vezö 6ron kitünö alkalmazottakra. Igen, de honnan? Kik azok, akik m6g tudnak 6s akarnak is

dolgomi? Egy tehets6ges indiai, kinai, koreai angol nyelritudäsäval amerikai c6gekhez megy,

a kelet-köz6peuröpai orvosok Sv6dorszägot ös Nagy-Britanniät keresik fel. A n6met luxusfo-

gyasüflsi-iparban 6s a turizmusban örzödikmär a välsäg hatäsa, a märkamäniän felnött nömet

fiatalsäg ("lecsüszottsäg6t" titkolandö) drä,ga aut6jät, öltöny6t, karör6jät, söt cipöjdt, täskäiet

is alkalmakra b6rli - s ha ezt nem teszi, "lei3äk", mint vesztest. Mdg egyelöre különösebb

eröfeszitds nölkül ölhetik megszokott dletmenetüket hitelböI, amire - ügy örzrk- minden kö-

telessdg 6s felelöss6gvällaläs nölkül joguk van. Az ötven 6v feletti korosztälyok azonban sza-

bälyos pänikban vannak * különösen a 70-es 6veikben jär6k, akik elkezdtök a tul6lösi tartalö-

kok gyüjtösdt a koräbbi luxusutazäsok helyett.

Kev6s a gyerek, sok az äpoläsra szorulö idös, valamintaklpzetlen 6s nem integrälö-

dott munkanÖlküli: szaknyelven szllva kev6s aktiv 6s sok eltartandö inaktiv jellemzi a nömet

demogräfiai hanyatläst. Honnan lehet üjabb jö munkaeröhöz jutni - 6getö a kördös. A v6sz-

helyzetek kiv6dös6re kidolgozott gyakorlatokhoz szokcitt N6metorszägban a hätt6rben nyil-

vänvalöan igen heves vitäk zajlanak, javaslatok születnek €s vetödnek el. Ezekböl csak egy

került nyilvänossägra, a n6met szövets6gi bank elnöks6gi tagjänak, a j6 humoru berlini szo-

ciäldemokrata Thilo Sarrazinnak "N6metorszäg felszämolja magät" c" könyve. Ennek alapäl-

läsa: neveljük ds oktassuk fiatalsägunkat ügy, hogy alkalmas legyen feladatok ellätäsära, söt

munka vögz€söre is. Könyv6ben, amely az elsök között äll a sikerlistän, statisztikai mutatökat
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elemezve afta a következtet6sre jut, hogy ez azörtlesz igen nehö2, mert an6metorszägi tärsa-

dalom egyre butäbb. Okät ennek abban lätja, hogy a többs6g6ben muzulmän bevändorlök

anyagi megfontoläsbÖl nem illeszkednek be az euröpai kereszt6ny trärsadalomba. Ha egy

köpzetlen, eurdpai kulturät gyerekeinek ätadni nem k6pes, szociälis segdlyböl 6lö, n6mettil

nem, vagy csak gyengdn beszdlö muzulmän häzaspär a 6-8 gyerekövel az azok utän kapott

ällami juttatäsböl 61, akkor a leendö munkandlküli gyerekeik a jövöben toväbbi szociälis se-

gölyre hivatott gyerekeket fognak szülni. Ezek az emberek, mivel Sarrazin szerint müveletle-

nek, butäk 6s nincsen akaraterejük, nemcsak mentalitäsukat, hanem alacsony intelicencia-

szintjäket is toväbb fogiäk gyerekeiknek örökiteni - azokmeg m6g toväbb, mig szän 6v mül-

va N6metorszäg tönkre nem megy. Az a N6metorszäg- emeli ki Sarrazin -, amelyik szän 6v-

vel ezelött viszont aviläg tudomänyos, kulturälis 6lvonaläban ällt, mintäul szolgälva Euröpä-

nak.

Sajnos nem lehet nem 6szrevenni olyan pärhuzamokat a könyvben, amelyek az 1970-

es övek vögdig äzött nytgat-euröpai ün. "nemesitö eljäräsokra" vonatkozrak. Ez mäs n6ven

az eugenetika, amelynek kdpviselöi ügy vdltök, hogy bizonyos genetikai adottsägok okozzäk a

negatfv jellembeli tulajdonsägokat {az alkoholizmust, drogfiiggösdget 6s az elmebetegsöge-

ket). Szerintük 6rdemtelenek utödok nemz6söre azok, akik bärmilyen "negativ g6nt" hordoz-

nak. Megoldäs erre a k6nyszerste'ilizäcil volt, amelyet Sv6dorszägban, Sväjcban (ott lgBZ-

ben volt az utolsö eset), valamint Auszträliäban, Amerikäban ös Nagy-Britanniäban enged6-

lyeztek 6s üztek.

Sarrazin 2010 nyarfun megjelent könyve nyomän Bajororszägban nem kezdödött tärsa-

dalmi pfirbeszöd, m6gis vältozäs tört6nt. Rövidesen tov6bbk6pz6sre mentek kislänyom övö-

nöi, keresztgyerekeim tanärai, valamint a munkahelyemhez közel ällö egyetemen bizonyos

foku fordulat következett be. Vizsgäljuk meg ezt l6pdsröl ldpösre! Az egösmapos övodänk,

amely nagy kincs, mert mintegy 50 km-es körzetben az egyetlen, tavaly szeptembertöl hirte-

len megvältozott összet6tel6ben. Megtudtuk, hogy az 6voda integräciös feladatokat vett ät, s a

megye ingyen ällja a szociälisan räszorulö bevändorlö gyerekek övodänatäsät "kötelezö isko-

laelökdszitö-nyelvoktatäs" cim6n. A reformkörülmdnyek velünk együtt a nömet szülök több-

s6g6t arra k6sztette, hogy inkäbb viselj6k egy mäsik, de f6lnapos 6voda hätränyait a munka-

helyäkön' A keresztfiam okos, de anyäs, visszahüzödö höt6ves kisfiü. Az iskola rögtön ätirä-

nyitotta gyÖgypedaglgiai felzfurklztatäsra; indokläsul aztközöltök a döbbent szülökkel, hogy

igy a fiü v6dett környezetben nyer egy-k6t 6vet, 6s lelkileg, testileg megerösödve nagyobb
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es6lye lesz majd a többi tizöves között gimnäziumba jutni. Egy tizöves rokonkisläny azört

került a közeli reäliskoläba, mert sz6p vörös hajäval ds szeplöivel nem gararftillt abiztonsilga

az ähitott gimnäziumba menö iskolabuszon. Egy, a gimnazistäk köröben elvlgzett felm6r6s

szerint a 11-6ves fütk loÄ-a volt mär nögyszer vagy többször merew6szeg, a 13 6vesek kör6-

ben mindez a fiüknäl 3, a länyokn^I IoÄ, a 15 övesekn6l pedig a fiüknäl 20, alänyo\näl 16%.

Az ivflszat szinte rendszeres 6s mindennapos a gimnäziumokban, a rcäl- ös szakmunkäskdpzö

i skoläkban az6rt nem ennyire rossz az aräny.

Oka ennek a Magyarorszägon soha nem emlitett ün. "n6met rendi tagozödäs". Az an-

gol "class" nem k6pes kifejezni azt, ami a n6met ustand" mögött 6ll. Ez nagyjäböl a tärsadal-

mi rang, osztäly 6s kaszt kever6ke, s mölyebben gyökerezik a nömet 6s bajor tärsadalomban,

mint az angliai osztälykülönbsögek. Mondok 16 egy p6ldät. Magyarorczägon ha valaki egyszer

ledoktoräI, akkor utäna ö Dr. XY lesz, akkor is, ha netän anyagi megfontoläsböl nem marad

tudomänyos területen. Bajororszägban egy doktori cim megszerzöse fökönt olyan anyagi hät-

teret feltdtelez, ami dvekre elöre megfelelö dletnivöt biztosit, valamint olyan ismerettsdgi- 6s

kapcsolatkört, ami a jövöben majdhozzäillö munkakört tesz lehetöv6. Ezt követöen n6mi te-

hetsdggel mär vödhetö a tömavezetö, mint rettegett autoritäs irhnyitäsäval megirt disszertäciö.

Ha azonban a kapcsolatkör meglazul, a bank nem hitelez több6, vagy valami olyan jön közbe,

ami miatt nem megfelelö az infrastruktüra (autö, lakäs, lakcim ärfekvdsi besoroläsa stb.), ak-

kor nem hasznälhatj a az ember az iratlan tagozldfni törv6nyek miatt a doktori vagy nemesi

cimöt, mert "bukott emberkönt" nem 6rdemes rä. Egy gqmnflziumi tanärnak nincsen szäks6ge

tudomänyos fokozatra, ha netän van, azt többsög6ben csak igazgatöjänak beleegyez6s6vel

viselheti, esetleges hitelveszt6s t kockilztatva.

A "rendbe" valö betagozldäs, ami egy eg6sz 6letre liJhat,az 8 6s 12 6ves kor között

döl el. A hagyomänyos bajor hierarchia ldpcsöin lövö csalädok gyerekei ältalilbankülönösebb

eröfeszitds n6lktil jutnak szüleik "Stand"-jäba; a probl6ma a bevändorlökkal 6s a nagyrav6gy6

szülök agyonhajszolt 6s agresszivitäsukat környezetükön levezetö fölalkoholista gyerekeivel

van. Mivel a bevändorlö (a keletn6metek is ide tartoznak több6-kev6sb6) renden kivrtli, ezbrt

nem lehet ellenörizni, hogy a gyerek de facto milyen (6rtelmisögi, munkäs vagy tart6san mun-

kan6lküli) csalädböl szärmazik. Van egy ältalänos csalädi hättere, ami eddig legaläbbis iräny-

mutatö volt - ez viszont 20ß öszötöl teljessöggel tSrg5ftalannä vält. Egy nem "echte bajor"

gyerek a mi keletbajor viddkünkön olyan potenciälis leendö munkavällalö-jelölt6 vält, akinek

pdnzben kifejezhetö 6rtöke van a bajor bankok szämhra, mint a leendö "gazdasilgl v€sztery"
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alkot6eleme. Nevel6söt 6s tanittatäsät az arra hivatott k6pzett bajor pedagögusok veszik ät.

Ebben az üj rendszerben a szülö feleslegessd välik, ez6rt alulkorusitjäk, igy semmi joga nin-

csen öszrevötelt, javaslatot, söt Isten örizz, netän kifogäst tenni, tiltakomi, mert ö csak egy

ätmeneti szemdly, akinek megörzdsre ätadtak egy 6rt6ktärgyat.Ez a szeml6let - a volt szo-

cialista blokkunk 6rtelmis6gi bevändorlöinak szinvonalähoz k6pest csökkent nevel6si 6s tani-

täsi köpessdgekkel rendelkezö bajor övodai ös iskolai egys6gesit6s - gyerekeinkszämäravisz-

szal6p6s. Älszent megoldäsnak talälom az effe most sväjci mintära elinditott ün. Secondo-

k6pzdst. Secondo pl. egy kint 6lö magyar htzaspSr kint született, n6met ällampolgärsägü

gyereke, aki szülei hazäjäbll,jelen esetünkben a budapesti Balassi-Intözetböl tanträrgykiegd-

szitö ol<tatäst kaphat ösztöndij formäjäban. Sajnos azonban aköpzösi rendszert összehangolö

6s iränltö bajor egyetemek nem rendelkeznek ehhez megfelelö szemölyi häuörrel, 6ppen mi-

vel a megl€vö, m6g friss anyaorszägbeli tapasüalatokkal rendelkezö bevfindorldikat nem is-

merik el. Eredmönye a regensburgi frissen alapitott Hungaricum sz6r6lapj6n olvasott Dür-

renmatt-id6zet: "Euröpfibanköt nehöz nyelv varr, a magyar 6s a porfugät, de a magyar olyan

nehö2, hogy mdg a portugäl sem örti meg."

Kislänyom esti tänchä.r;a alatt leültem az elötörben värakoz| bajor ödesanyäkközö, 6s

egyszerüen kifakadtam. Hogy lehet egy gazdag, egyetemi rendszer6re 6s tudomänyitra oly

büszke Bajoroszäg ennyire buta 6s köpzetlen? S ha ez igy van, akkor mitöl olyan elismert 6s

gazdag? Ha valamit k6rdezek, mert szäksögem van rä, akkor m6rt nem tud itt senki sem vä-

laszolni? - Az egylk nagymama, a falu nagygazdaasszonya odajött hozzilm, s megällt elöt-

tem. Csöndesen figyelt6k a többiek. 'Az orszägunkban 12,5 milliö lakos van, de ebböl csak

6,4 milliö bajor. Mi az ösi hatärörökleszilrmazoujai vagyunk, övszäzadok öta megaläznak 6s

vernek minket. A nyelvünk haldoklik, szokäsaink pusztulnak, bajor identitäsunk6rt kinevdt-

nek 6s len6znek minket, egy örült pedig tisztfura akarta mosni a vdrünket. Mint a hentes a te-

hönböI, ügy vägtunk le övodäinkböI, iskoläinkböI, egyetemeinkböl rdszeket, globalizSlt konc-

nak azört, hogy a többi megmaradhasson nektink. S hogy miört nem välaszolunk? Az6rt, mert

n6män irigyeljük azokat, akiknek m6g völemönye van, azt ki merik mondani, s el6g bätrak

althoz, hogy kördezzenek, elviselve a nem ismer6s kudarcät. A mi lojalitäsunk az nem mäs"

mint hüs6g a sajät mültunkhoz. a sajät közöss6günkhö2. Treu der Heimat - Treu dem guten

alten Brauch!"

A faluhäzban beällö csöndet csak a kis cipök ütemes dobbanäsa, s a bömadrägokon

csattanö kis tenyerek zajatörte meg...
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Nyelvi-, orientäciös-, orszägismereti 6s integräciös n6met
kurzus: tudomänyos beszämolo ( = Hintergrundbericht über die
Teilnahme an einem deutschen spraGh-, orientierungs-,
Landeskunde- und Integrationskurs )

Stelfer, Lea-Katharina (2006) Nyelvi-, oientäciös-, orszägismereti ös integräciös nämet kurzus: tudomänyos beszämolö ( =
Hintergrundbeicht über die Teilnahme an einem deutschen Sprach-, Oientierungs-, Landeskunde- und lntegrationskurs ). In: Workshop
lll.: a SzudÖtanömet Tudomänyos Gyüjtemöny öves közgyülöse - 2006, '16.04.2006, München. (Unveröffenüicht)

lm Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintrag.

Zusammenfassung

Der Integrationskurs bestand aus einem Basis- und Aufbausprachkurs sowie einem Orientierungskurs. lm Sprachkurs lernten die
internationale Gruppe alltägliche Situationen sprachlich zu meistern, Formulare auszufüllen usw. lm Orientierungskurs wurde nicht nur dre
deutsche Geschichte, Kultur, Rechtsordnung und Werte thematisiert, sondern auch die Rechte und pflichten eines Migranten in
Deutschland behandelt. Dieser von der deutschen Bundesregierung eingefilhrte Integrationskurs soll den Migranten ermöglichen, in der
Lage sein, sich ohne die Hilfe anderer frei bewegen und Angelegenheiten im Alltag selbst bewältigen zu können. (Ungarnsprachiger
Aufsatz)
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Anpassungsstörung oder Fremdenhass?
Steller, Lea-Katharina (2015) Anpassungsstö rung oder Fremdenhass?ln: Historische Migrationsforschung, g.12.201S, Waldkraiburg. (lm
Druck)

lm Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintraq.

Zusammenfassung

Wo ist die Grenze zwischen einer normalen und einer krankhaften Reaktion? Nach traumatischen Erlebnissen kann man sehr verschiedene
Symptome (Depression, Angst, Arger, Vezweiflung und Rückzug) zeigen. Es kann auch zu Anpassungsstörungen kommen. Leider
mehreren Beschwerden nach behandelt das Heckscher-Klinikum in Waldkraiburg auch die normale Reaktionen als persönlichkeits-,
Verhaltensstörungen oder neurotische SlÖrungen, weil die Behandlungsleistungen auch voll von den Krankenkassen anerkannt und die
Kosten dafür ribernommen sind.
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Die deutschbaltische Schulleiterin und Reformpädagogin:
Martha von Grot

Steller, Lea-Katharina (20,|5) Die deutschbaltische Schulleiterin und Reformpädagogin: Maftha von Grot. ln: Workshop Xll.: a KözÖp-

euröpai Nömet Kisebbs6gi Tudomänyos GyüjtemÖny 6ves közgyülöse, 04.03.2015, Regensburg. (Unveröffentlicht)

lm Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintrag.

Zusammenfassung

Am Ende des 19. Jahrhunderts absolvierte Martha von Grot (1867-1962) in DorpatlEstland ihr Lehrerinnenseminar, mit dem sie sehr
unzufrieden war, weil das Alleruvichtigste ihrer Meinung nach, das selbständige Gehen des Arbeitsweges nicht lehrte. Wie sie später das
autoritäre Schulsystem kritisierte: "Die Lehrer untenichten Fächer - und nicht Schüler". Da für Martha von Grot die Frage der Bildung und
Erziehung immer mehr zur Lebensfrage wurde, knüpfie sie Kontakte zu Reformpädagogen ihrer Zeiten. Bahnbrechend war für sie die
Begegnung mit der Arbeitsschulpädagogik von Hugo Gaudig und der Psychologie von Oswald Krilpe in Wtizburg. Später arbeitete sie mit
dem Honorarprofessor Georg Kerschensteiner an der Münchner Universität, sowie Marie von Gebsattel, wer Referentin für das Höhere
Mädchenschulwesen am Bayerischen Ministerium für Unterricht und Kultus war, zusammen. So entwickelte sie ihre neue Methode, "die

Schule des erziehenden Unterrichts" - darüber schrieb Martha Grots Biografin, Marie von Gebsattel: "Zunächst: Was besagt der Name

Schule des eziehenden Unterrichts? Er besagt, dass es sich um eine Schule handelt, nicht um ein Heim, eine Erziehungsanstalt, deren

eigentliche Aufgabe der Unterricht, die Wissensübermittlung und V1/issensaneignung ist. Das Beiwort eziehend aber besagt, dass in dieser
Schule der Unterricht in Formen verläufi, die an sich erziehlich wirken. Damit sollen die auch bisher unserem Unterricht innewohnenden

erziehlichen Momente, der sittlich wertvolle und darum gesinnungsbildende Inhall vieler Stoffe, die emotionelle Beeinflussung durch den
Vortrag, vor allem das für die Pädagogik letzten Endes immer entscheidende Moment der Persönlichkeit des Erziehers weder theoretisch
verneint, noch herabgesetzt, noch praktisch ausgeschaltel werden. lm Gegenteil, alle diese Momente erfahren durch das Moment, das neu

hinzutritt, durch die Formen des erziehenden Unterrichts, eine Steigerung ihrer \Mrksamkeit... Als was stellt die Schule des eziehenden
Unterrichts sich nun dar? 1. Als Werkgemeinschaft zur Erarbeitung von Wissensstoffen und Arbeitswegen, zugleich Werkgemeinschaft zur
Erziehung der Schüler; 2. als Lebensgemeinschaft in gegenseitigem Diensl und gegenseitiger Verantwortung; 3. als Christengemeinschaft,
d.h. als organische Gemeinschaft im Sinne des Pauluswortes; Glieder eines Leibes, dessen Haupt Christus ist."

(Ungarnsprachiger Aufsatz)
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Lea-Katharina Steller:

Ferdinand Blurnentritt (1 853-1 913)

(Lecture on the conference of the philippine Embassy

Budapest, 19May2OOO;*

Some years ago I have found an interesting book in the Eastern Collection of the Library of
the Hungarian Academy of Sciences. This book - the work of professor Harry sichrovsky,
who is in charge of the South-Eastem Asian and Chinese affairs in the Ludwig Boltzmann
Instute in Austria, a country neighbouring Hungary - was the biography of Ferdinand
Blumenkitt, with the subtitle: "An Austrian Life for the philippines,,. The volume, published
in Manila in 1987, was written in a very readable, popular form, and it fills a lacuna in the
literature of the history of Philippines. I only had a problem with the title of the work. be"uur"
the hero of the work, Ferdinand Blumentritt, was not Austrian at a|^.

For the sake of security I got the original edition: Der Rwolutiondr von Leitmeritz. Ferdinand
Blumentritt und der philippinische Freiheitskampf, (The Revolutionary from Leitmentz.
Ferdinand Blumentritt and the War of Independence of the Philippines). This is nearer to the
kuth' Leitmetitzis a small German town in the so-called Sudetenland, in Bohemia, which was
then part of the Hapsburg Empire together with Austria, Hungary and Croatia. The beautiful
German river, the Elbe flows across Leitmeitz (today in Litomeri ce, CzechRepublic), which
had 20,000 inhabitants then - a city of merchants, soldiers and clerks, a typical European
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bürgerstadt 
" and a catholic episcopal seat. The citS with its city status datingback to 7227, is

surrounded by a hilly woodland, has a strong catholic spirit and was always open to catholic
immigrants from all parts of the world. one of the famous sons of Leitmeritz is ottavio
Broggio, the famous Baroque architect, who designed the episcopal cathedral of the town,
devoted to the mffilyr st. stephen. The city provided new home for the famous spanish family
of colonizers, the Alcarazes, who had been exiled from Mani ra in 1773 together with the
Jesuits' The daughter of the family, a Mediterran beautS Dolores de Alcarazwas married to
Franz Blumentritt, a member of a distinguished family, who came from the banks of the Lake
Boden' switzerland' one of the ancestors of Fralz Blumentritt fought against the ottoman
Turks, and took part in the famous 1686 siege of Buda (the historical capital of Hungary).
This ancestor was rewarded by the Hapsburg Emperor with estates for his valor. Dolores and
Ftanz had several children, and for some years my great-greatgrandfather (their nephew)
lived with them too, after his father died of cholera. He later F{ungarianized his family name
to viräghalrny' considering the atmosphere of the age the sons received an open-minded
education, based on accomodation, in accord with the Jesuit pedagogical ideal. The family
homes in Leitmeritz and, Prague, fuIl of valuable relics from the philippine tribes and the
history of spanish colonization in the Philippines ,had adeep impact on the sons and on my
great-great grandfather, who later published several anonymous articles about south-Eastern
Asia in F{ungarian in the vasärnapi Ü3sag (Hungarian Sunday News). only Ferdinand, the
grandson of Dolores de .Alcaraz committed his whole life to the philippines.

After getting an M' ,A. of History and Geography on the charles university of prague,
Ferdinand Blumentritt became a teacher, and in 1900 he was appointed as headmaster of a
high school in Leitm eitz. He had two aims in life: the coordinating of the research and
interest toward the Fhilippines - which had been emerged in Europe in the second haif of the
nineteenth cenfury -, and the patrioti c reaingof the youth of his city and its surroundings.

It is a legitimate question to ask what did the Germans have to do with this area in the l gth
century? For the Philippines was a spanish colony, adalaysia was British, and lndcnesia was a
Dutch one' Yet we can read in a letter by Josö Rizal sent to Blumentritt in 1gg7: ,,Finden sie
nicht - sagte ich /F.izall rneinem Landsmann - daß es ein wenig traurig ist, diese uns
betreffenden Kenntnisse vom Auslan de zu erhalten? - Ja, Dank den deutschen Gelehrten
bekommen wir einige genaue Nachricht über unser volk, und wenn alles zu Hause zerstört
sein wird, müssen wir nach Deutschland herschiffen um die Museen zu besehen, um die
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deutschen Bücher zu durchblättem: das ist traurig, aber es muß so sein." (Don't you deem it a
little sad - I lPtizall have said one of my fellow citizens - that we got the information

concerning us from abroad? Yes, due to the German scholars, we have precise knowledge

abour our own nation, and if all had been destroyed at home, then we would have to sail to

Germany, to look the German museums and to turn over the pages of the German books. This

is a sad truth, but this is a fact.) Yet these researches had no connection with the colonial

politics of Imperial Germany and Chancellor Otto von Bismarck. This fact is testified by

Rudolf Virchow, the famous anhropologist, pathologist and historian of pharmacology of
Pomeranian origin, the teacher of Dr Rizal, who, as a liberal representative of the Reichstag,

voted and protested on several occasions against the German colonial plans. Blumentritt, who

respected Virchow as his mentor, acknowledged this in a letter in 1889: "...aber jenen, die, nur

weil sie hörten, daß ich ein Deutscher bin, glauben, daß ich ein deutscher Untertan bin, und

deshalb ein Agent Bismarcks - denen sollte ich eine Lektion in Geographie geben... Liebe

Freunde: die Deutschen bewohnen nicht nur den größten Teil von Deutschland mit 42

Millionen Menschen, sondern auch ein Drittel der Sehweiz, das gesamte Luxembourg,

ländliche Gebiete Hollands, die preußischen Städte im Baltikum etc. Von den 38 Millionen

Einwohnern von Österreich-Ungarn sind 10 Millionen Deutsche. Ich bin solch ein Österreich-

Deutscher..." (But for those who, when they hear that I am a German, believe that I am a

German citizen, and because of it, I'm an agent of Bismarck, I must held a lecture of
geography. My dear friands, the Germans inhabit not only the greater part of Germany,

forming a mass of 42 million people, but they are the inhabitants of one-third of Switzerland,

of the whole of Luxembourg, of the Dutch countryside, not to mention the Prussian citizens of
the Baltic countries, etc., and they amount to 10 million of the 38 million inhabitants of
Austria-Hungary. And I belong to this goup of Germans: to the Austrian Germans.)

Thus the German scholars' interest in orientalism can be explained not by imperialistic

political attitudes, but by the development of comparative historical linguistics. Besides Franz

Bopp and Jacob Grimm I think above all of Wilhelm von Humboldt, who sucessfully applied

the methods developed by his forerunners to the research of the Malay-Polynesian languages.

Of course, Blumentritt too could not avoid the impact of the world of ideas of Humboldt, the

sources of which had been the German romantics, Herder, Kant and Hegel. The first serious

linguistical work by Blumentritt was published in 1882, under the title Vocabular einzelner

Ausdnicke und Redensarten, welche dem Spanischen der philippinischen Inseln

eigenthümlich sind (The vocabulary of some peculiar Philippine Spanish expressions and
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idioms). During the writing of his work Blumentritt established connections with Dr. Hendrik

Kern, an indologist, who led Indonesian studies at the University of Leiden, Professor Georg

Alexander Wilken, who was the director of the Library of Royal Institute of Linguistics and

Anthropology at Leiden, and Hans Georg Conon von der Gabelentz, who was at this time the

Professor of Eastern Asian Linguistics in Leipzig. He got further help in his work from Pardo

de Tavera, who was related to the Mexican Cardinal of the same name, and from Mr. Labhart-

Lutz, the Manilan Ambassador of Austria-Hungary. Thus Blumentritt could publish a sequel

to his book in 1885.

After finishing the vocabulary, Blumentritt got some interesting manuscripts from Manila.

One of them was a Catholic Catechism written in an ancestral aboriginal language, used by

Spanish Franciscans. This was translated by Blumentritt to the somewhat more modern

Ilongota language. At this time began he his conversations and correspondence with Hugo

Schuchardt, whose later Wörter und Sachen (Words and Things) method of linguistics began

to take shape about this time. The essence of this method was that when tryrng to understand

the migration of loanwords it is not enough to rely only on the phonetical laws existing and

working in the given age, and perhaps on the meaning of the words themselves, but we must

examine the "things and objects" denoted by the words too. Of course we must also take in

account the facts of the cultural histor" (It should be noted that a similar linguistic theory was

elaborated by P. Heras SJ, a Professor of the Ateneo in Manila.) The legacy of Hugo

Schuchardt was elaborated by one of my colleagues in Graz, thus the Blumentritt-Schuchardt

correspondence is accessible to the research.

Encouraged by his friends, the young geographer Hans Meyer (who was the first to reach the

summit of the Kilimanjaro in 1889) and his father, Herman Julius Meyer, the owner of the

Bibliographical Institute in Hildburghausen (the publishing house which publishes the famous

Meyer Lexicon), Blumentritt compiled the several voiumes of Bibliotheca Philippina. This

bibliography, striving for completeness, contains all the linguistic, geographical,

ethnographical, historical and scientific books and manuscripts on the Philippines. After

Blumentritt published his work, Fedor Jagor, an ehtnographer of Russian origin and the

director of the Ethnographical Collection of the Berlin University, immediately congratulated

him.
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His colleagues, the geographers also took note of Blumentritt. His Versuch einer

Ethnographie der Philippinen (An Attempt of an Ethnography of the Philippines), published

in Petermann s Mittheilungen, is not only a basic textbook of ethnography of the area, but

one of geography too. He got many orders for various essays, for example Die

Goldfundstellen auf den Philippinen und ihre Ausbeutung (The Goldmines of the Philippines

and their exploitation), or Die Erdbeben des Juli 1880 auf den Philippinen (The Earthquake of
July 1880 on the Philippines). The collaborators were Vincenz Haardt von Hartenthurn of
Wien, and Alexander Schadenber5, a chemist from Breslau, who later worked in Manila.

Shortly afterwards Ferdinand Blumentritt became a member of the "Militärwissenschaftlicher

Verein in Theresienstadt" too. He had to contribute to several military subjects, for example in

an article he wrote for The Washington Sentinel in 1900. In this article he argued against the

American annexation of the Philippines, on the basis of military considerations: "...In the

Philippines, howevetr, the natives are used to the obligatory service. So if the Filipinos adopt

the military or gantzation

p.8.

which is called Landwehr in Austria and Hanved in Hungary, they can form a permanent

army of 12,000 to 18,000 soldiers in time of peace, and in time of war there will be in their

ranks an almy of 150,000 to 200,000 valiant, sober and cheap soldiers. The United States may

dispose of this army in any conflict arising in the extreme Orient. Let the Americans compare

this situation with that created by the annexation. If they annex the country they have to

maintain a great army of volunteers wich will be very expensive and which, because of the

effects of the climate, will not be able to render as many services as in their own country. In

case of war this expensive army will not be able to fight against the enemy, because its foices

will be necessary to stifle or to prevent revolution in the Philippines."

Yet Ferdinand Blumentritt was fundamentally a historian. His two interesting works,

considered as fundamental works in the history of the Philippines, are the Holländische

Angriffe auf die Philippinen im XVL, XV[. und XVtrII. Jahrhunderte (Dutch Assaults on the

Philippines in 16th, 17th and 18th centuries) and the Die Chinesen auf den Philippinen (The

Chinese in the Philippines). According to my view, his Spanish mythological vocabulary also

belongs to this category, regarding its many historical allusions. His work had a great

influence among the Jesuits.
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Harry Sichrovsky limits his book about Ferdinand Blumentritt on his acquaintance and later

friendship with Jos6 Rizal. Jos6 Rizal got acquainted with Blumentritt in July 1886.

Blumentritt supported him in every matter, his house was always open before the young man

of mixed heritage. His deep friendship could last only for ten years. Josö Rizal, who had

returned to his homeland, wrote the last letter to Blumentritt on 29th december 1896: "Prof.

Fernando Blumentritt - My dear Brother, when you receive this letter, I shall be dead by then.

Tomorrow at7,I shall be shot; but I am innocent of the crime of rebellion."

Blumentritt never recovered from the experience of the execution of his best friend. As the

intellectual leader of a Sudeten German city, he was a genuine liberal, who opposed

colonialism, a Catholic with a reforming tendency, who was very far from racism. As a

Sudeten German, he regarded the "indio" Rizal as a human being, as anybody else. According

to contemporary historians of ideas the national liberalism of the 19th century was near to an

elitist conception of human equality, which was limited to a narrow elite. Indeed Blumentritt

held the Philippinos immature and not ready for independence (after their oppression for

hundreds of years), but he believed that everybody should get a chance for education - and if
he was talented, it was the interest of the state, of the community, of the nation to ensure him

work and living space, so he would be then useful for his homeland. The country, which

doesn't do this, is - according to Blumentritt - unworthy of independence. He proclaimed and

taught this message as a headmaster, as the knight of the Order of Isabella the Catholic, as the

member of the Geographical Society of Madrid and Vienna, as a honorary member of the

Indochina Academy of Paris and of scientific research societies in Amsterdam, Lima, Tokyo

and Berlin. He died in 1913.

* English translation revised by Anita Dranka

Impressum:

Series of the Collections for Research into Sudeten German Minority
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B. Värägäaaääsly l.,ea

TaxEkömyv vegy ß<ö€eftez& ärsdaäe ssa?

HozzäszilIäs a Magyar Pedagögiai Tärsasäg ähal"Atömegköpz6s pedagdgiai kihiväsai

a felsöoktatäsban" cfmmel rendezett konferenciän 2002. szeptember 27-6n az ELTE

TTK lägymänyosi egyetemi p arkjäb an

Absztrukt:

Az elir illetve a tömegköpzös ördekes, speciälis kördösköre a szakirodalom-olvasäs.

Milyenformäban lehet ezt szämonkörni? Kötelezhetö-e az oktatö a hagtomän1tos örte-

Iemben vett "tankönyv", netän könyvtärozandö irodalomjeg,tzök közbeadäsära, vagl

tämaszkodhat-e az elöadäsain elmondott ös a hallgatök ältal jegyzetelt, majd utdna-

olvasott anyagra?

Kulcsszavak:

Magtar Pedagögiai Tärsasäg, konferencia, nevelöstörtönet, nevelöspolitika, egyete-

mek, Magtarorszög, Euröpat Uniö hatäsa

A XIX. szfnadi pärbajködex alapjän csak az volt pärbajk6pes, aki 6rettsögizett. Gimnä-

ziumi tanulmänyokat azonban csak annak volt lehetösdge vdgezni, aki mögött biztos,

igönyes polgäri csalädi hhttör vagy hathatls egyhinitämogatäs ällt. De eznem volt ön-

magäban elegendö - tehetsög 6s szorgalom is kellett hozzä. A k6pzös tehät k6t szinten

folyt: nappal a tanteremben ös este a koll6giumi vagy azotthoni közössögben. Ottlik
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Gdza ,,Iskola a hatäron" c. regönydben ez a kdt sik ölesen elkülönül egymästöl, a

schultzei nappalok 6s Mer6nyi6k ljszakäjänak k6p6ben. Emberformäläs folyt itt a leg-

magasabb szinten, s v6gül Medve a koporsöjäban fekve is katonatiszthez möltöan, fi-

noman illesztette össze bokäjät. De ahhoz, hogy eljusson idäig, önmagät is nevelnie

kellett. Läzadäsa sorän igönye volt ana, hogy sajät egydnisögdt meglrizze, hogy kato-

nanövendök tarsai közd vegyülve messziröI, hatulröl is felismerhetö legyen sapkavise-

lete, a Medvesapd rövdn. Mindehhez tehfit szüksdg volt a ,,tantervi köpzösre" (ez

Schultze 6s a tiszttanärok) 6s a tarsai között kialakult, sokszor brutälis fegyelemhez

szoktatö, merev hierarchia tisztelet6re , valamint sajät akaratära.IJgyatennek a härmas

ftlozlfrfinakkellene 6rv6nyesülnie napjainkban is: az iskola, a csaläd ös környezet, va-

lamint a bensö igdny erejdnek.

Ezenhärmassäg kialakitäsäört (ha kis mdrtdkben is, de) felelös a pedagögus. ,,Az esz-

mdnyi tanär" cimmel annak idejön magyardolgozatot iratott velünk dr. Zädor Andras-

nö a Toldy Ferenc gimnäziumban. Id6zek akkori, Eötvös Loränd gondolatainak hatäsa

alatt 1985-ben irott härzi tömazärömböl: ,,A szorgalmas ös önzetlen tanfurt tanitvänyai

nemcsak tudäsä6rt, hanem jellem66rt is tisztelik. Szeretettik 6s tiszteletäk forräsa an-

rtak a törekv6snek, hogy tanärukat tudäsukban megközelitsök. A lelkiismeretes tanär-

nak a vilägröl6s a tudomänyröl sajät völem6nye van, tettei6rtmaga felel. Önällö alko-

tö munkät vögez, tapasü.alatait, tudäsät igyekszik a lehetö legiobban ätadni - vagyis

megtanit gondolkodni. Mert (idözem Eötvös Lorändtöl) 'mäsok eszmdt is csak azkö-

pes hirdetni, akinek maganak eszmöi vannak' (idözet vdge). A jö tanar nemzeti hagyo-

mänyainkat 6ppügy szämon tart1a, mint a viläg tudomänyos eredm6nyeit. Mindig fel-

k6szül szakjänak, vagy szakjainak behatö tanulmänyozäsära 6s szöleskörü ismeret-

anyaga r6v6n kÖpes az abban valö gondolkodäsra, söt az esetleges kdrddsek kieldgitö

megvälaszoläsära. Ahhoz, hogy ezt a feladatäfi marad6ktalanul ellässa, szüks6ges, hogy

anyagi j6l6te tisztän az älläsa ältalbiü.osftva legyen. A jö tanär csoportjänak kitrinö k6-
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pessdgü tanulöival szakkörök keret6ben krilön is foglalkozik. A lelkiismeretes tanärnak

törekedni kell arra, hogy ezekböl a teendökböl mindl többet megvalösitson, hiszen fe-

lelös a magyar drtelmisdgört, szellemi dletünk szinvonaläört.Ez kötelessdge is, mivel

(id6zem Keresztury Dezsöt) 'magyarnak lenni elsösorban szellemi magataftäs. s nem

vdrsögi elrendeltetds kördöse'.Ezzel be is fejezem 18 dvesen irott 6s vallotto Eötvös

Lorand iränt 5rzett tiszteletböl fakadö 11 oldalas dolgozatom ndhany rdszletdnek id6-

z6s6t. Akkor erre jeles osztälyzatot kaptarn, k6t 6v mülva, 1987-ben az ELTE Böl-

csöszkarän, szeminäriumdolgozatkönt pedig ältalänos derültsögre kettest, mivel (idö-

zem) ,,szellemisdge nem tükrözi a szocialista magyar pedagögia iränyelveit".

Szämunkra akkor, egyetemistak6nt term6szetes volt, hogy a hallgatök (akik mär bizto-

sabb müveltsdget, alapot kaptak az örettslgi bizonyitväny megszerzdsövel) övközi elö-

adilsjegyzeteldsüket vagy könyvalaffi. jegyzetüket rendszeresen,,könyvtärazbssal" egö-

szitettlk ki. A könyvtäri katalögushasntälat (legaläbbis humän területen) alaptevö-

kenys6gg6 vält, a szakirodalmi sajt6 figye16s6vel, kocsmai megvitatäsäval egyetem-

ben. Ez a fajta hozzäälLäs mär magäban hordozta az egy bizonyos k6rd6shez val6 e-

gydni viszonyuläs kialakuläsät. A .Z iW, XY pedig ngy äll a k6rd6shez, völemönyem

szerint pedig..." teljesen megszokott volt formula volt egy-egy kollokvium sorän. igy

öpült, fejlödött az önäll6 szeml6let, s tette lehetövö a szakdolgozat-iräshoz szüks6ges

k6pessög csiszoläsät.

Napjainkban azonban a köpz6s ätalakult. Egyre több, nemsokära talän mär a fiatalok

50 szäzalöka fog a felsöoktatäsban tanulni. Ez olyan szinhi növekedös, hogy 6rtelem-

szerüen azok, akik koräbban öiskoläkon v6ge*.ek, szereztek szämukra j6l hasmälhatö

gyakorlati diplomät, most tehetsögrikkel egyetemre kerülnek, megfosztd dva ezältal a

gyakorlati tudnivaldk megszerzösdnek lehetösdgdtö1. Az egyetemek, föleg a tudo-

mänye gyetemek ugyani s valöj äban kutatäsra, magasabb szillrt.ü szintdzi sre törekednek
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az ol<tatäsban. De sokan nem ilyen hozzääIlässal rendelkeznek. Konkr6tumra yan

szüks6gük, de belek6nyszerülnek egy olyan helyzetbe, hogy szämukra nem profitälha-

tö anyagot hallgatnak dveken keresztül. Ezzel szemben a foiskoläkra bekerülö hallga-

tök nem minden esetben alkalmasak biztos, 6rtelmis6ginek nevezett munkära 6s 6letre.

Kedvesek, szimpatikusak, de alapvetöen cdljanak nem megfelelö az, amit nekik az i-
gen magas addnkböl nyujt az ällam.De nemcsak öket süjtja ez alehetetlenhelyzet: az

egyetemi kutatök, oktatök nem tudnak figy elöadäsaikban hangosan gondolkodni,ha a

hallgatösäg nem partner hozzä. A zärtkör(i folyöiratok 6s a cikkatalögusban 1995 öta

fel nem dolgozott, ezörthalott tanulmänykötetek kthas;nrälatlansäga miatt pedig sok-

szor szämukra lehetetlen szintözist alkotni egy k6rdös mai magyarorszägi tudomänyos

megközelitdsdröI.

A cfm tehät ,,Tanköny vagy kötelezö irodalom?" - nem is mertem mär odairni ahar-

madik lehetösdget: a szakirodalom-kutatäst -, nem egy tärgyra, hanem a jövönkre vo-

natkoz| alapkördös.

Megi.: A konferenciäröl összefoglalöt Patkos Andräs jelentetett meg ,,A tömegköpzös

pedagögiai kihiväsat a felsöoktatäsban" cimmel az Ü Pedagögiai Szemle 2002 no-
yemberi. valamint a Maqtar Felsöoktatäs 2002/10. szömäban.
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Wr-{#ffi

#ä&ww

ffig#tu6&

PI$A srul

rnrlui_öpäwz tlermönz szürö- rs e yrerriuevri_Es avoüA rsKül_A

äskoEa

k#w&ffi&wm & ##ffiffi#€km#a&sY& ffi
@ & fum##tr €wkffi{-ffiY&ffi#%ffiffiffiffiw ffi
€$s #k€ffi€;&e€ffi

$z'{ääöken{ €s €amiärkq*m{ siefueueft txxdesn feädoäg*zmä azä az,dvek ö{a {antc rneäy
döbfuene{et, axmeäyet a fuajor äskoäarend"szera'e} qraä6 ta3äRä<oz;äs vää€or& äci

foenners?. ffAagldoaat kutatok, vääaszä keresek a kdrdeseäH?re, &?etrt szeretndxsa
felf*gnä es amegdraeni, azt, ami kör,{iäöt€ema fo}yää<" Vajom veäexra vas? ba.n,väg-y
körEl}ö{{*am naiEadenki esak naeg}ätssza naagät, äaogy w?ä&de& res}dben valg?

tu{iefi vagyok tökdletesen aLkaJmatlan a bajsrok ältat megkövetelt beiJleszked*sre?
f{a igönyeim vannak az iskslarendszerrel szemben, akkor mjert kövtjltem ffieg
attöL, ho€y tavaly az akkor mdg g 6ves, hannadik ältatänos iskoläs kisiänyorn1knak
az atomer6mä rnäköddsi elvebfl kelilett dolgozatot trniuk, ahol az egyik kerdes az
volt, kogy mi az a bärium?

fgjr bukkantarn rä az interneten egy, a glohätis oktatäsi rendszerret fogtatkozo
ma{yar nyelvti tanulmiinyra, trfila sajnos nem fedi fet igazi kil€tst, de szerintem
nemzetkrizi, taliin angoi szakirodalomböt dotgozhatrstt, feJtehetfien többedmagäval.
A szerzdi iog kapcsän csak ennyit ir." "az fräsaim, gondoJatajm szabadon
terieszthetöek 6s felhasznälhatöak, de csak €s kizdrotag'nemadjukfei"btag.hu,
forräsmegielöJessel"" Ebböt a 2012 mäjusäban puhtikäht, uiszonylag hosszw, Ce nern
kife.iezetten a Kölöknet profi$äba tär{ozö kiterflkkel gazdagttott tanulmiinyho}
szeretn€k most több helyrfi iddzni" Szämsmra nagyCIn tanulsägos voit; segftett a
nemzetközi iränyvonaJ, a glohätis tendencia megdrtdsöben - de nem elfogadäsäban.

AE *ä<TerÄsneNDSzER

Viszonylag neh€z ätfogo kepet adrii a teijes gl*bälis cktatäsro], ugyanis ez ällarnonk€nt vä11*zik, de

mivei a müködesi i€nyege mindegyrknek azorios, ez megsem lehetetien. A leginkäbb ältalanosnak
szämitö velemeny velük kapcsolalban, hogy rüssz eivek szerint rcüködnek €s egyre lejjebb zuhan
a sainv*naluk, ahogy- haladunk elöre az idöhen..,

Vilagszerte az lskaläk a köv"etkezö er'öszakas cselekedettetr kezdik *l az egy6n ätfbrrnä16sät:

kiszakrtjäk 6-? €r'es korban a csalärlhdl a gyerekekei, heti 5 alkalommai napi 6-10 orär*, mivej
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fiatal korban lehet öket leghatdkonyabban megfogni a rendszer szämära. Ezt minden hatal.mi
berendezkedös jöl tudta - 6s tudja mincl a mai napig. Az iskora rdnyegdben az örökbeadäs egy
formäja, ahol a politikarendszer programja veszi k6zbe a flatalgyerekek vdlemdnyformäläsät a

, csaläd helyett. A poritika c6lja drthetöen az, hogy rigy lässäk a tanurdk a vilägot, ahogy azt az ö
€rdeküLk megkivänja. A neveles valödi mozgatörugöja nem az, hogy müvelt legyen a diäk, hanem
az' hogy ätfo.*älia a gondolatait, 6rz6seit, v6lem6nydt az öt körülöle]ö mindens69rö1. A
hättörhatalom nem gondolkodö nemzeteket akar, hanem rabszolgäsitottakat, akiket alärendelhet

, a törekvdseinek.

Könnyen rädöbbenhetirnk, hogy az oktatäsrendszerekben a tömegrnanipuläciök legföbb
arcvonalät a tört6nelem tantärg]mak nevezett mesehalmaz k6pezi... Tudatosan kihagyjäk a

t6nyleges fomäsok döbbenetes hänyadät, ami egy teljesen mäs tört€nelemkdpet eredm6nyezne
ahhoz köpest, mint amit tanitanak nekik az iskoläkban. A legfontosabb halälos t6ved6s, amit az' egy€nek ]e fognak szürni, mire elhagyjäk az iskotä! hogy szabadok 6s egy demokratikus
köztärsasäg iakosai, attöl függetlenür, hogy ez m€g a sajät jözan eszüknek is elentmond. ök... a
tdves informäciöfeltölt6snek köszönhetöen kdptelenek lesznek önmaguktöl összerakni a nagy
egeszet, €s öntudatlan gondolat- 6s adösrabszolgäjävä välnak ennek a kizsäkmänyolö rendszernek.

Min€l inkäbb meg6rti valaki az oktatäsrendszer müköd6söt, annäl inkäbb räjöhet arra, hogy
helyesebb lenne birkäsitäsi rendszernek nevezni, ami teljesen agymosott fogyasztö- €s

munkaeröä]latok gigantikus csordäiät neveli ki, amit az elit a m6dia, a politika ds a pdnzrendszer

segitsögdvel drötokon rängathat...

A hatalom mär a kezdetekkor rä6bredt arra, hogyha elveszi egy n6p törtdnermi mürtjät, äkkor
olyan iövöt irhat neki, amilyet csak akar... E2... a mdrhetetlen mennyisdgü.,. hazugsägäradati bolygönk többi orszägänak az oktatäsrendszer6t is srilyosan 6rinti.

Ha megdrtjük azt, hogy a globälis nevelds elsö szämü cdlpontja a törtdnelemnek nevezett tantärgy,
akkor vi-lägossä välik, hogy minden mäs ennek van alärendelve. A törtenetnet, mintegy kiegdsziti
az irodaiom... Rengeteg nagy jelentösd8ü költöt, iröt feiejtenek ki mddszeresen ebböl a tantärgyböl
is, akik nem esnek bele a 'politikailag korrekt' kategöriäba, m6$s mdltän megdrdemeln6k, hogy
rdszeiv€ väl.ianak az oktatäsnak. Nem csak a humäntantärgyak esnek ätdozatul a propagandänak,
hanem idönk6nt a reältantärgyak is, gondolok itt a biorögia, fördrajz stb. bizonyos 16szeire. A
szigoruan ellenörzött oktatäscsomagokban minden a hätt6rhatalom törekvdseit szolgälja,6s
egyetlenegy mondat sem kerär bel6jük ügy, hogy megtörhetne a mätrixot a tanurökban.

A nevelös mechanizmusa nem az informäciök rendszerez6s6re €s ätgondoläsära öpüI, hanem
öriäsi mennyis6gü tananyag räzüditäsära a diäkokra annak drdekdben, hogy idejüLk se legyen
dtgondolni mindazt, amlt a tankkönyveklen megismerhetnek. A hatalomnak nem az a c6lja, hogy
gondolkodö emberek jöjjenek ki az iskoräkbör, hanem az, hogy önänöan gondorkodni kdpteren,
programozott robotok tävozzanal belöle. Jöval fontosabbnak taläljäk a mdrhetetlen mennyisdgü,
röszben t6ves irfomäciö fertölt6s6t a fiatalokba, semmint az egy€ni v€leminyük rehetösdg€nek

megteremtes6t. Ettöl a gyakorlattÖl elt6röen m6g pusztitöbbnak nevezhetö az informäcidhirinyos
ällapot e1öid6zdse (pl. usA), hiszen igy a diäkok m6g azokat az ismereteket sem szerzik me&
amelyek feiett kritikusan elgondoikodhatnänak. Azokra a diäkokra, akik tärsaikkal ellent€tben
megkdrdöielezik a kapott ismereteket 6s az iskolän kivül nyert täj6kozottsäglk r6vdn eit6rö

vdlemdnnyel lesznek a vilä8rö1, legtöbbször bomlasztd eg'yedkint tekint az adott oktatäsintdzet

vezetdse.

Az iskola maga linyeg€ben egy iirandd süesszt elöidizö intdzm6ny, mely rendszeres szorongäs
alatt tartja a növenddkeket a vizsgäk, a feleldsek 6s a szämonk6r6sek alkalmäval. Ezen dolgozatok
semmi mäsröl n€m szdlnak, csupän a megk6rdöjelez6s n6tküli visszamondäsäröI annal! ämit
tanitottak Az ällandö stressz megteremtdse azdrt fontos, mert csökkenti a gondolkodäsi €s teljesitö
kdpessdget, amit a legtöbben csak magoiässal tudnak ellensrilyozni. Legtöbb szülö azt gondoija
rosszul tanulö gyerekdröl hogy ostoba, lusta is tel,esen drdekteien az öt körülvevö viläggal
szemben. A heiyzet ezzer szemben az, hogy csupän megbukott az ällam ältar räerörtetett...
programban, mely miatt a benne szunnyadö kdpessdget nem tud.ta eröhozni, amit kösöbb a
tärsadalom javära fordithatott vorna. Egy helyes oktatäsrendszernek nem az volna a ferad.ata,

hogy trilinformiilt, gondorkodni kdpteien szemdlyeket kdp€zzen, hanem az, hogy eröhozza a

fiaialokböl a bennük rej16 k6pessdgeket. Minalenki született valami-re,6s mindenki hasznos

tev6kenysdget tudna fob'ratni a tärsadalomban, csupän hangsüryt keitene fektetni ennek a
kiaknäzäsära.

Ältaläban az iskoläk osztälyonkdnt tril nagy i€tszämmal dolgoznak az6rt, hogy tulrerhelj€k a

tanärokat. Egy-egy tanärnak igy nagyon keves ideje van naponta egy-egy gyerekre, hogy jobban
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megismerhesse es fejleszthesse a k6pessdgeit" Lenyegeben a tanärok egy hatalmas gyerekhalmazt ',

lätnak maguk elött, melynek megform äLäsära eselyük sincs. Napjainkban egyre nehezebbe välik a :

helyzetük, mivel ez a szeilemi, leiki, idönkent fizikai häboru eisösorban a fiatalok ellen iränyul,
akik erniatt egyre kezelhetetlenebbek...

Afe1söoktatäsSzerepesemävaloditud"äsmegSzerz6söreiränyu1.Avi1ägfelsöoktatäsaie8yfe

inkäbb a tulszakositäs iränyäba indultak el, ahoi az ad.ott szemdly lenyeg€ben nem több mint €gy 
,

fogaskerök az elit gepezeteben, aki nagyon kdpzett egy adott szakterület röszterületenek

r6szterületeben, azonban sernmilyen fogalommai nern rendelke zik az 6t körüivevö nagy egesz

niüköcl€sdrö1. Ältalänos tapasztalatom, hogy a felsöoktatäst elvegzök döbbenetes hänyada

ugyanannyira öntuCatlan a vilägrdl, mint a felsöfoku vegzettsöggel nern rencleikezö polgärok.". .

Remelem bejegyzÖsern v6g€hez erve sikerüit egy ätfogöbb kepet ad.nom... Az oktatäsrendszerek

tudatosan egy teljesen hibäs sziszterrra szerint dolgoznak, 6s".. a tanulokbö1 tanuirnänyaik vögdre

teliesen kiöük a valödi tudäsvägyat, meiy miatt a käsöbbiekben sern fognak rnüvelödni ös

gondoikodni a sajät 61erüket is erintö fejlemönyekr6l..,,,

Z&74 oktober S6" Lea-Katlaarlea Steääer

4B



ür. SteSler Lea Katalin: Fcrtföliü

+a 2+g.*L*rä?-J"{*7
' 

l:; Z Z i; 'r- 4 '.; z-, '4. a-. v,. '4 ,,t ?

szulö- fE cvrnrrrurvrlfs

PrsÄ SruI t{r*ativ
sktatäs

övora ISKoLA -i"sl.:ulöpfl.iz Elrlmön n:Ältlo
2

*46re'W ,

K#tutu ffiamfl fumffiffit-m&wm&w ffi&ffiwY &mffi'F,q,ffi

W**%#a&*&ämk eä

Fäarraix?cezer csaläd tiät le az asztalhoz szärmoäni. Ml ä2, arn9€ a ezek utän
$äegeä?gedhetiaek etragu3<xaa3<, s saei az, &xtzz{ saesn?

20ü7 -ben alapitotta a hiresGeorg von Holtzbrinck kiado a korrepetitor-tanärokat

közvetitö "Tutoria" väi.lalatät Münchenben. A 2A3.5" julius veg€re mär több, mint

3 0. 000 m agäntanärt outs ourcing-formäb an foglaiko ztatö c Ög mintegy 5 0. 00 0

csaläddal 6s oktatäsi intdzm6nnyel ällt kapcsolatban Nemetorszäg, Ausztria es Sväjc

terület€n" A tanäri päIyäzatokat tudÖs bizottsäg rangsorolta a diplcrna, doktori,

több nyelwi zsga-bizonyitväny, profe s s z ori aj änlöleveiek, erkölc si biz onyttväny,

minösegbiztositäsi kriteriumok, az etikai ködex ös az int6zm6nyi es a

magänügyfelek röszörll törtenö rendszeres ertekeles alapjän, Törekedtek a

szinvonalrä, amihez mindig tartottäk magukat. Rangos egyetemeknek is

közvetitettek elöadökat, referenseket, szeminäriumvezetöket 6s szakdolgozati

konzulenseket.

Härom nappal ezelött örkezett a szem6lytelen közlerneny körlevel formäjäban:

"Kedves Tanäraink ezennel örtesitjük önöket, hogy c€günket megvette a

Studienkreis. Amennyiben päIyäzni ktvännak az es€tJeges tanäri äIläsokra, körjük,

töltsök ki az aläbbi linken {,,.} mlAnafi adatlapot. A tvoäbbiakhan sok sikert

kfvänunk Onöknek."

3ü.000 csaläd ült le az asztalhoz szärno1ni" Mi az, amit a csaläd ezek utän

megengedhet magänak, mi az, amit nem? Hiszen felmondäsi idö Ös vegkielegites

nincsen, munkan6lkü1i segelyre pedig a foglalkoztatäs formäja miatt nem

szämithatnak a tanärok...

Az äl1ami iskoläkban toväbbä mär összeäit a következö tan6we a tanäri kar.

Bizony a "hogyan toväbb" nagyon nagy ur!
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A korrepetitor ä&adze€ fogalma n#äaarak meg szäxate Eäesäa ä6äezäk, a
kora'epeääää shoz egd s z.era s&äs kr6Bzeäeänk f#z6daa ek, miaxt p6äd6uä

tsaloroa"szägba&" Vea?ddgszea.zö:a3c veszoaet epp*m o{{ 16l, ä<oa"repetätor - veäe ese{t
rs?eg az aLäbbi szonaor'ü tör€dxeeä, aamä taxaads;ägos äehet a sz6smnamkra äs"

Hötfö delutän kaptar"n egy uj tanftvänyt latinböl. Szakäsornhoz hfven magarnmal
vittem a laptopomat, amin a teljes latinkönyv{iü< fordrtäsiit elk€szitettem.
(Bajororszägban 4 különbözö häramkötetes tankön1rucsalädböi välaszthatnak a

gimnäziumok * azaz 12 fäLe tankönyv van forgalcmban-) Mivel eddig ebböi a

könyvböl nem volt tanirvänyüm, ez6rt megrendeltem 22,6A euroert. Hötveg€n, amig
utaztam Stuftgartba, elvittern a vonatra a könyvet, es a4-4 cräs uton oda-vissza
klmäsaltarn a latin szövegeket leck€röl-leck6re, €s elkriszitettem a teljes nemet
fordrtäst is. tvlivel nem iettem teljesen keszen, ez(:rt vasärnap 6s hetfö delelött is
több orän keresztul dolgoztärn vele. Nem volt idöm 6s iehetösegem kinyorntatni a

fäjlt, ami a laptopornon voit.

Rendesen megtartCIttam a korrepetälo örät, s a v6g€n beszaladtarn egy kis idöre a

furdöszobäba. Arnikcr visszarnentern, megbeszeltern a szulökkei a toväbbiakar,
kikapcsoltam a laptopornat, összepakoltarn, majd elbucsrietarn. Kedden a kötyök
felhfvta a fönökömet, hogy nem 6rti a rnagyaräzatornät, nem tudott mit kezdeni az

aräval, ezdrt szüleivel együtt nem fizetik ki. Reszülcöl kikerik maguknak a

viseikeddsemet, ds soha többe nem dhajtanak lätni" A korrepetitor intdzet v*zetöie
megdöbbent, hogy eddig ilyesmi nem volt meg velern, 6rthetettren, es "beszel majd a

fejemmel". Tegnäp, szerdän delelött kenLlt sor ä beszelgetesre, ami utän fetr örät
bögtem egy altöttingi McDonald's egyik sarkäban.

Ä fotö iJluszträcio

Ma delelött tintapätront e serditem ä nyomtatdnkban, ds beinditottam a laptaporn,
ttcgy kinyamtassam a teljes latin anyagot, A fail azonl:an nyorntalanul eltrint.
Töri€sre került pontosan abban az idöpontban, arnikor heüö d€lutiän kiszalaCtam a

furdöszcbäba. Döbl:entem kezdtem keresni mindenhcl - mig a Gocgle *gyik
5ü
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talälatäbö] ki nem derült, hogy ew ähreven futo alak penzdrt krnälja tegnap ota a
tankönyv teljes fordftäsät az interneten.

semmi nincsen a kezernben, amivel bizonyrtni tudnäm, hogy az az6n munkäm.

Nem tudok csinälni semmit.

Pofon nem väghatom a kölyköt, az iskolaigazg atöjäval nem besz6lhetek, rnert a
korrepetitor intezet adatait bizalmasan kerl kezelnem.

Egyältalän nem tudok semmit csinälni.."

Mär nern is idegesitem magam...

Elegem vanl Färadt vagyok 6n mär ehhez a mai viläghoz.

2,8x6 rnärcius 07. Lea-Katharina steller
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fu e & *K€at&zmwaxam Säe E E e r :

Kcä ä€ax ä ff r-ffi ffä xffi ffill.u* *_

& Es&ää*&/erbäääs 6s & vee"bäBäs kosssEs?ääHBükäeÄöfuasg

Hä,gWrZf,.A6.öszü f6ä6v

l.) A kultüra foealmänak 6rtelmezdse, kultqrälis dimenziök, a kultüra szintiei

1.1. A kuttüra fogalma, modellek 6s elm6tetek a kultürär611

,,A kultüra fogalmänak az örtelmez| közisziltärnäro* jelentdst tulajdonit. Az elsö jelen-

tös szerint a kultüra az emberisdg ältal l6trehozott anyagi 6s szellemi drtdkek összessdge, a mü-

velöd6snek valamely területe, illetve valamely ndpnöI, valamely korszakban valö megnyilvränu-

läsa. A civilizäciöval szembeällitva pedig, amely a technikai fejlettsdget jelenti, a szellemi ja-

vak 6s a müveltsdg tartozik ide. A mäsodik jelentösben a kultüra egy szemöly müvett mivoltära

vonatkozik. A harmadik jelentdsben a kultüra valaminek a termesztdset, illetve biolögiai 6ne-

lemben tenydszetet jelent.o'2

A kulturälis antropollgiäban a kultüra - mint egy egdsz dletforma - jelensdge a tärsa-

dalmi löt fontos velejäroja, következmdnye 6s örtelmezö val6säga. Edward Burnett Tylor de-

finiciöja szerint,,a kultüra olyan komplex egösz, amely magäban foglalja mindazta fudäst, k6-

pessdget, hiedelmet, müv,öszetet, morält (6s mdg egy sor mäs kdpessöget), amit az ember szo-

cializlcilja sorän, mint egy tärsadalom tagja rnegszerez"3. Kroeber ös Kluckhohn 1952-ben a

kulturära 400 különbözö meghat ärozästtalältak - s azltamög toväbb finomitotta ffileg a tärsa-

dalomtudomäny a fogalmat. Honnan, milyen szemponfböI, milyen kutatäsi iränybö|, melyik

diszciplfna felöl tekintünk a kultürära: ezek azok a körddsek, amiket fel kell tennünk a megha-

tärozäsnäl.

' trn: Korpics Märta: Äz ir#e r ku{turälis kammunikäciö.

"interkrtit 
konlrni'2 a kultra frigalrna ;nüiletlek s elrn letekt l"m:

'tr.m.

Pecs, llj I l . http:l ljanus.ttk.pte.huitarnop/tananyagCIk

*a*kultn'l"html '
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Van azonban nöhäny, a toväbbi kutatäs szempontjäböl meghat6rozö elmölet. Geert Hof-

stede pf. ,,a kultürät a gondolkodäs kollektiv programozäsakönt örtelmezi, Fons Trompenaars

szennt a kultüra az am6dszer, ahogyan az emberek egy csoportja megoldja a probldmäit 6s

eldönti dilemmät. Az elöbb iddzett szerzöpäros a kultüra összetevöi felöl haträrorz.amega kul-

türät, meghatärozäsuk szerint a kultüra tehät explicit vagy implicit viselkeddsminträkböl äll,

amelyeket szimbdlumok közvetitenek. Clifford Geertz a kultürät a szimbölumok felöl iqa le,

vdlemdnye szerint a 'kultüra a szimbölumokban megtestesülö jelentdsek törtdnetileg közvetitett

mintäit jelenti, a szimbolikus formäkban kifejezett örökölt koncepciök azon rendszerdt, amely-

nek segitsdg6vel az emberek kommunikälnak egymässal, ällandösitjäk 6s fejlesztik az ölettel

kapcsolatos tudäsukat ds attitüdjüket'."4

A tärsadalomtudomänyokban ,,a kultüra fogalmät annak täg drtelmdben hasznäljak. Eb-

ben azdrtelemben a kultüräho zh:ozzitarloznak egy adott tärsadalom intözmdnyei, drtdkei 6s ta-

pasztalatai,amelyek a szimbölumokat, ds a különbözö megnyilatkozäsai formäkat kialakitottäk.

A kultüra fogalma igy magäban foglalja a szimbölumok, eljäräsok, örtdkek olyan halmazSt,

amely mely generäciöröl generäciöra öröklödik. Az emberi kultüra csak közössdgi ldtben l6tez-

het: A mäsokkal valö drintkezdsben, kommunikäciökban, visszacsatoläsokban bontakoznak ki

ös maradnak fenn a kulturälis jelensdgek. A kultüra 6s a kommunikäciö egymästöl elvälasztha-

tatlan, a kommunikäciö a kultüra hordozöja, ds toväbbörökftöje.

' A nemzetközi kultürakutatäsnak ndgy ö iränyzata fejlödött ki, a különb ö2ö tärsadalmi,

gazdasilgi, po I itikai 6s inte I I ektuäl i s ö sszetevöktöl fi.i ggö en.

- A ,,monocolrural studie^s" egy-egy nemzet jelle mzöivel,leiräsäval foglalkozik

- A ,,Cross national comparisotn" kdt, vagy több nemzet jellemzöit összehasonlitd kutatäs.

- Az ,,interculturql interaclion" köt vagy több kultüratalälkozfusait tanulmänyozö terület, Arra a

kdrddsre keresi a välaszt, hogy mi törtönik akkora, amikor különbözö kultüräk (egyöni, csoport

vagy nemzeti szinten) kapcsolatba kerülnek egymässal. Itt az ggyik legldnyegesebb kutatlsi te-

rulet az egyön kulturälis identitäsänak figyelembe vdtele, hiszen azok ajellemzök (szärmazäs,

nemzetisdg), amelyek szerepet jStszanakezen identitäs kialakitäsäban, csak mäs kultüräk kdp-

v i selöivel törtdnö interakciök sorän kerül nyi lvänvalöan a felszfnre.

- A negyedikiränyzat a,,mulripld cultures perspecitve", azon komplex tärsadalmak kutatäsära

iränyul, ahol különbözö nemzeti, valläsi 6s kulturälis identitässal rendelkezö emberek dlnek

egymäs mellett, ds ilyen szervezetekben is dolgoznak." 5

1.2. Kulturälis dimenziök

4ut.m.
t,Lm.
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Geert Hofstede a kultüräk összehasonlitäsäban eredetileg n6gy, aztänöt területet különitett el.

Megközelitdsdt alaposan feldolgoztam egy koräbbi szeminäriumdolgozatornban.6 Erdekes kdr-

dds merült fel az elmült dvtizedekben: vajon egy-egy nemzetre jellemzö vonäsok is megielen-

hetnek-e az adoti orszägvagy nemzet szervezeteinek kultüräjäban? Hofstede kulturälis dimen-

ziöival minden nemzeti kultüra is jellemezhetövö 6s összehasonlithatövä vält.

A ftcfstede-i öt dirnenziö7

? .2.1 . F{atatrn:i tävclsäg

,,Az emberek közötti egyenlöt{ens€g

alaescny hatalmi tävolsäg viszonylag

monyabb egyenlötlensdget mutat."8

ffimf,säffi #* k*e $'e* nffi # $ ffi ffi ffi Kg*$

otryan mertöke, melyet mdg eifcgadlaatön ak tart"anak" Az

kis egyenlötlensdget, rndg e wagyübb laatahni tävonsäg lec-

1 .2.2. Bizonytalansäekerülds

,,Azt mutatja meg, hogy egy tärsadalomban mennyire igdnylik a strukturält, szabälyozott hely-

zeteket. Ezek lehetnek frott vagy iratlanok is. A tül magas bizonytalansägkerülds ältalilban egy

u Viräghalmy Lea: Az üzleti öletben tapasztalhatö interkulturälis talölkozäsok meghalaro:ö szerepe Szeminärium-
dolgozat,2002.Köziratban. BMF Keleti Karoly Gazdasägi Kar, Szervezdsi ds Vezetdsi lntözet
' Balogh Läszlö Sport - Kultüra - Sportkultüra. Szeged, 120131. http://wwwjgypk.u'szeged.hu/tamopl3e/
tananyag _htmVsportkultura&ofstede nemzeti kultra*modellje.html
t I.m.
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szorongö, az üjt6l tartö tärsadalemra mutat, mig egy alacsonyabb drt€kkel birö inkäbb rugal-

masnak, könnyedebbnek tekinthetö."e

1,2.3 " ändividualizmus-kollektivizmus

Ennek a kulturälis dimenziönak az alapkörddse: ,,az adott nemzeti kultura mit rdszesit elöny-

ben, a különäll6 egy6nt, vagy a csoport tagiakdnt folytatott tevdkenysdget. A kollektivista tär-

sadalmak erös lojalitäst mutatnak a csoport iränt, fontos a közössdg, egymäs segitdse. Ezzel

szemben az individualista tärsad alom az ön-t, az egydnt, a 'sajät läbän is megällöt' preferäl-

ja."to

$S..* s* -$*rux #srr? t rm $'$ffi*$# $S

,-m&ä ffio-
#{*$äEs*wä-ffiffis$s$.

ä{*effi .$pass

_"p$$q&k'$$$'-
*m#Sffia.

t*v'*$-k*$#ää

+$p-.$&*.'
B: *

ffi$ttffi{}a$K*\$ffi.

sl&.-.{s'rx*$,$"r*$k*

.+

.-*${}.** #äff**
X*YT*

x't*'äxtmä. $ä$xäx

$S *sr$*F?r sYr** $-gwe$*s$

A nemzeti kulttira Itafstede kutst.össi atapjäni I

I .2.4. Fdrfiassäg-nöiessdg

,,A nemzeti kultüra is jöljellemezhetö a nemi szerepekhez tärsftott magatartäsalapjän. Elkülö-

nülnek a förfias jegyek, mint a teljesitm6ny, siker, verseng6s, kitartäs, illetve a nöies, mint a

t u.ott
to u.ott'
rlTemovszkyFerenc: Akörnyezetöskezelöse(kultüra,nemzetikultüra,szervezetikultüra).Budapest,6.n.p.l8
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gyeng6dsög, szolidaritäs, tämogatäs, az emberi kapcsolatok. A fdrfias tärsadalmakban ezek a

nemi szerepek jobban elkülönülnek, mint a nöiesben."12

L2.5. Hosszütävü orientäciö

Ajövöorientäcil arrla vonatkozik, hogy egy tärsadalom gondolkodäsa hosszü vagy rövidtävü-e.

1.2.6. Eey toväbbi dimezi6: a kultüräk kommunikäciö.ia?

Iddzem Korpics Märta munkäjät: a ,,mdrds egy toväbbi vizsgälati dimenziöja lehet egy, kifeje-

zetten a kultüräk kommunikäciöjät mdrö nözöpont, ez pedig az adott kultüra magas illerve ala-

csony kontextusät hivatott m€rni... A kommunikatlv [azazmagas] kontextus a verbälis ds nem-

verbälis kddokon kfvül tartalm azza mög a környezotet, a kultürät, a kommunikäciöban rdsztve-

vök szereplefräsait stb. A magas kontextusü kultüräkban a fizikai, szociälis, pszicholögiai ösz-

szetevök, migazalacsony kontextusü kulturäban maga azüzenet a fontos."l3

1.3. A kultüra szintjei

1.3.1. A kultüra szintjeiE.T. Hall szerint

- a kultüra elsödleges (impticit) szin$e ,,azokat a szabälyok at tartalmazza, amelyeket mindenki

ismer 6s követ, azonban nem deklaräI, rendszerbe nem foglal 6s nem is tudatosit;

- a kultüra mösodlagos szintje tartalmazza a tudatositott, de a kivülällöval meg nem osztott a-

lapvetö szabälyokat ds feltevdseket, a kultüra nyelvtanät.

- a kultüra harmadlagos szintje a kultüra explicit, külsö szemlölö szämära is läthatö, a tärsadal-

mi ritusok, hagyomränyos öltözködds, nemzeti konyha 6s ünnepek szintje."la

Rokonszellemü kultüramodelleket talälunk Schreyögg, Goldmann, Schein, Hofstede 6s Trom-

penaars munkäiban.

'' U.o.
r3 In: Korpics Märta: A: interkztlturälil komntuniküciis. Pecs. 281 1. http:l/jranus.ttk.pte.hr/tamopitananyagok
.rinterkult_komrn.2_a_kultla_fogal rna_rnoclellek_s_ehn letek*a_kultrrl.html

' 'o ln'. Läzär Imre: Stemezeti kultüra. kommunikäciö, erika ös a CSR a szervezeti kultüra kontextusäban Budapest.
[201 1]. p.l0
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- Nemzeti kultüra:a ,,nemzeti kultrira olyan fogalom, amely az összetart ozäs eszmöjdt kulturälis
alapon tartalmazza, s minden olyan kulturälis formät ätfog, amely ennek az összetartozäsnak a

kifejezödösöt szolgälja. illetöleg a'nemzetilmibenlötdt szimbolikus ankifejezi'- Egy mäsik 6r-
telmezds szerint a nemzeti kultura a nemzeti sajätossägok gytijtemdnyekdnt nem a mindenna-
pokban, hanem mint öröksdg, mint eml6kezet, mint a nemzeti mült emldkmüve löp elö, ds kö-
zössögi ritusokban, kulcsszimbölumokban, tiirsadalmi mitoszokban 6s törtdneti tudäsban fogal-

ß1.'
mazoolK meg. '"

: Regionälis kultüra: az adott területek sajätos kultünija, amely eltdrhet a nemzeti kulturätö1. pl.

a palöc regionälis kultüra. Hoßtede irta erre 1984-ben: a,,kultüra a gondolkodäs kollektfv
programozäsa, amely megkülönbözteti egy csoport yagy egy kategdria tagfait mäsoktö1...

- Etnikni kultüra:,,etnikum alatt törtdnelmileg kialakult, az összetartozäs tudatävai, valamint
közös nyelwel, kultüräval 6s hagyomänyokkal rendelkezö n6pess6get 6rtünk. Ezen belül a ki-
sebb ldtszä mü, z^rtabb etnikumokat az etnikai közössdg, törzs vagy nöprajzi csoport (etnikai

csoport, etnokulturälis csoport, helyi ndpcsoport), mig a nagyobb embertömeget kdpviselö, ki-
terjedtebb ftildrajzi területeken 6lö etnikumokat a ndp, illerve nemzetkifejezdssel jelölhetjük. A
kisebbsdgben 6lö etn ikumokat nemzetisdgeknek nevezik... I 7

- Vatlösi kultrüra:a,,valläs olyan egyetemes ds ätfogd fogalom, amelyre nehezen adhat6 egyet-
len, ätfogö meghatfurozäs: 'ölmdnyszeni talälk oz6s aszenttel ds a szenttöl meghatärozott ember

välasz-cselekmdnye'(Gustav Mensching,lgsg)vagy mäskdppen: 'szellerni ldnyekbe vetett hii'
(Edward Burnett Tylor, I S7l ). Az.. . elsö a valläs megnyilvänuläsait foglalja össze, a mäsodik a

ldnyegdt pröbäljamegragadni. . . Helmuth von G lasenapp valläskutatö... irja Az öt vilögvallös c.

könyvdben: 'valläsnak azt a -megismerdsben, gondolkodäsban,,drzdsben, akaratban 6s cselek-

vösben kifejezddö - meggyözödöst nevezzük, amely szerint szemdlyes vagy szemdlytelen

transzcendens erök vannak müköddsben'. A2... etikai fejlett valläsok en a meggyözöddst a vi-
läg erkölcsi rendjdbe vetett hittel kapcsoljäk össze.,,l8

15 A felosztäst Temovszky Ferenc: A. környezet ös kezelöse (kultüra, nemzeli kultüra, szervezeti kultüra). Budapest,
ö.n. p.7-n talältam.
t6 Bama Gäbor: Nöpi kultüra - nemzeti kulttira - nemzeti identitös. A nöpi kultüra szerepe a nemzeti kulh)ra ös a
!:ag/ar identitds megszerkesztösöben. http:l/mek.oszk.hu/09300/09396,4rimy0l.htm
','*!!n.il<.um, t l1/ikie.9djäbö1, a szabad enciklopddiäbö1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Etnikum
'" Valläs. A WikipddiäböI, a szabad enciklopddiäböI. https:/.&u.wikipedia.orglw ikt/ya1lyoC3yoAls
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- Nyelvi kultüra: a ,,Sapir-Whorf hipotdzis szerint a nyelv közvetlenül hat a gondolkodäsra. A

hipotdzis erösebb formäja szerint nyelvünk olyannyira meghatärozza a gondolkodäsunkat, hogy

ha nincsen benne valamire szö, akkor azt afogalmat nem is tudjuk elgondolni. A gyengdbb väl-

tozat csak annyit ällft, hogy a nyelvünk hatässal van a nem nyelvi viselked€sünkre is. Ez ahi-

potdzis igazäbll Benjamin Lee Whorf nevöhez fi,tzödik, aki tömavezetöje, Edward Sapir el-

köpzeldseire €pitett, de Sapirnek ezen tül nem sok köze volt a konkrdt probldmafelvetöshez

(söt, az erös vältozatot egyenesen tagadta). Whorf maga 'nyelvi relativitäsi elvnek' nevezte

elgondoläsät, az ö nyomän pedig gyakran nevezik 'nyelvi relativizmusnak' is."le ,,A Sapir-

Whorf-hipotözis azonban egyelöre csak föltevds, hiszen mdg nem sikerült minden kötsdget

kizfulan bebizonyitani. A fiiltevds ellenörzdset neheziti, hogy az elt6rö anyanyelvü emberek

szüksdgszerüen mäs-mäs kulturälis környezetben nönek fol, ezört nem ällapfthatö meg teljes

biztonsäggal, hogy a gondolkodäsbeli különbs6gekört pusztän a nyelvek eltdrö sajätossägai,

vagy inkäbb bizonyos összetett kulturälis hatäsok a felelösek. A nyelv nem zärja az embereket

egy äthatolhatatlan falü megismerdsi univeruumba. Val6ban löteznek azok a különbsögek, hogy

mit lehet mondani a különbözö nyelveken, de ezekndl ldnyegesebbek azok, hogy mit lehet vi-

szonylag könnyen kifejezni, azaz gondolni, hiszen - bär kdtsdgkivül nagyobb gondolati eröfe-

szit6ssel - vdgsö soron Whorf is kdpes volt megdrteni a hopi indiänokat, ds a különbözö nyel-

vek közötti forditäsok eld sem tornyosul äthfughatatlan akadäly.A nyelvi relativitäselm6let ma-

radandö 6rtdkdnek ma nem a nyelv ältal törtdnö valösäg-, illetve kultüra-konstrukcid gondolatät

tekintjük, hanem aü,hogy felhfvta a figyelmet nyelv 6s kultüra szoros kölcsönhatä sä$a."20

- !,{emi kultüra:,,Az.ember nem születik nönek, hanem azz6välik" -fogalmazta meg a regdny-

ir6, egzisztencialista filozöfus ds feminista, Simone de Beauvoir az az6ta szällligövö vält mon-

datot A mdsodik nem c.1949-ben megielent tärsadalomelmdleti müvdben, melyben, noha kori-

krötan nern hasznälja ezt a sz6t, megalapozta a gender-elmdletet. A kijetent6s ugyanis nem a

nöi mivoltra, hanem a tärsadalom ältal meghatärozott 'nöiess6gre'vonatkozik. -. A gender...

szö jelentdse: tärsadalmi nem, azaz mindazon tulajdonsägok, viselkeddsformäk 6s szerepek

összessdge, melyet a tärsadalom azegyöntöl biolögia neme folytän elvär... A nök 6s a ferfiak

ugyanis mär gyerek, söt csecsemö koruktöl megtanuljäk a tärsadalomban, hogy milyennek

'kell' lennie egy nönek illetve egy fdrfinak: bizonyos megnyilvänuläsokdrt kömyezetük jutal-

mazza öket (pl. a kislänyokat,ha a özöcske vagy a babänfls iränt mutatnak ördeklöddst), mäso-

re Takäcs Boglärka: Nyelvbe zört vilögür ln: i',/yelv

nyelvb e*zart-vilagur
2a Sapir-LYhorf-hipotözis. A WikipediäböI, a'szabad
80%9 3Wh orf-h i p o t% C38Ä A9 zis

ös Tudomdny. 20i l. mäjus 3ü" http:llwww.nyest.huihirelC

enciklop€diäböI. https :t thu.wikipedia"orgiwikil Sapir% E2%
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kat viszont helytelenit (pt. ha egy kisfiü nem agressziv,hanem inkäbb szelid läsd 'anyämasz-

szonykatonAia'). A gender-normäknak nem megfelelö (nem 'genderkonform') egydneket a tär-

sadalom abnormälisnak tünteti fel, ds räjuk is süti az anomäliät, termdszetellenessdget sugallö

jelzöket: 'förfias nö', 'nöies fdrfi'. A gender-elmdlet hangsülyozza, hogy a nök illetve ferfiak

csopoltjän belül is hatalmasak az egyQni különbsdgek, ös ezzel egyutt minden egydnnek joga

van saj ät tulajdonsägai, köpessdgei mentdn drv€nyesülni."2 I

- Generöciös kultüra:,,A generäciö-elmdlet kdt amerikai szerzö,William Strauss ds Neil Howe

nev€hez fuzödik, akik az utöbbi kdt €vtizedben több könyvet is irtak erröl a tdmäröI. Genera-

tions (1991) cimü könyvükben az amerikai törtdnelm et az egymäst követö generäciök tört6-

netekdnt tekintik vdgig, ös azt ällapitjfuk meg, hogy egy adott generäcid tagtrai nagyon hasonlö

viläglätässal 6s drtdkrenddel rendelkeznek. Egy ember dlete nagyjäböl nyolcvan öv - eztneve-

zik a szerzök saeculumnak, szäzadnak. Ezalatt ndgy generäciövältäs törtdnik - kb. hüsz dven-

k6nt -, melyek ciklikusan követik egymäst, minden szänadban ugyanolyan mödon:

l. Az elsö idöszakban azintlzmönyek erösek, az egyönek gyengdk.

2. Ebredds: az egyönek az autonlmia nevdben megkdrdöjelezik az intdzrndnyeket.

3 . Az intözmdnyek m eggyen gü lnek, erös ind i vidu al izmüs.

4. Välsäg, intdzmdnyek üjraörtelm ezöse,üj alapitäs.

Strauss 6s Howe szerint minden idöszaknak megvan amaga embertipusa: A välsäg vdge felö

szülelett generäciö apröfötälö. akiknek az erössögei az 6rtdkek. Öket követikazöbredös idejdn

született, szabadsflgszeretö nomödok, majd a vagyongyarapit6, közössdgdpitö hösök, s vdgül az

üjabb välsäg idejdn született müvöszek. A ma 6lö generäciök eszerint:

Baby-boom idej dn születettek ( I 940-50-as 6vek) pr6fötäk,

X generäciö ( 1960-70-es evek) nomädok,

Y generäciö (198G-90-es 6vek) hösök,

Z generäcil (2000-es 6vek) müvdszek.

Az elmdletet sokan kritizäliäk."22

- Tärsodalwzi röteg kultriträja:

zökkel bfmak a jövedeleffi, a

a ,,tärsadalmi rdteg olyan emberek csoportja, akik hasontö jellem-

vagyon, & hatalom, a pres ztizs, a kulturälis szint/iskcläzoftsäg, a

2rAntoni Kita: Tisztäzzuk: mi a gender-elmölet? ln: Nökört.hu. A Ndkört Egtesület Honlapja. https://nokert.hu/
mon- 022224 I 0- I 04 I / 400 / 6 I tisztazzuk-mi - gender-elmelet

" Ägnes: X, Y, Z generdciö: kik ezek?'In: N-evelem a kamaszom. https://nevelemakamaszom.wordpress.co rnl 2013
I 03 I 0 5 / x-y -z- generaci o-m ik-ezek/
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foglalkozäs, vagy az dletesdlyek szempontjiiböI."23 A kultüra terdn megmutatkoznak bizbnyos

rdtegsajätossägok. Ältalänossägban pl. elmondhatö, hogy a,,közöposztälyi kultürähoztartozott

a mdrtdkletessdg, a racionalitäs ös az drzelmek kontrollja, a tudäs 6s a szdles müveltsög tiszte-

lete, a rendszeres munka, a fi.iggetlensdg iränti vägy, a csalädközpontüsäg ös a gyermekek jö

oktatäsiira val6 törekvds. Ezek eredete szintdn koräbbi idöszakokra nyülik vissza, de a20. szä-

zadkezdetön is a közdp osztälyikultüra fontos elemeit jelentettdk szerte Eur6päban."2a

- Szervezeti kulrüra: a ,,szervezeti kultüra l6nyegdben egyfajta szociälis összetartö erö,läthatl

6s läthatatlan elemekkel. Az ezekböl az elemekböl felepitett erös szervezeti kultüra alakitia az

intözmöny, szervezet munkatärsainak identitäs 6s környezettudatät, pozitiv hatäskönt elösegit-

heti a cdlokkal valö azonosuläst, valamint stabilitäst 6s egyszenisöget eredm6nyez... A kis

szervezetektöl eltdroen a nagy szervezetekben egyidejüleg több elt€rö szervezeti kultura drve-

nyesülhet, mig a nagy multinacionälis cdgek gyakran egys6ges kultüra kialakftäsära töreked-

nek... A szewezeti kultura elemz€sekor a kultüra tartalma, megnyilvänuläsai 6s drtelmez6sei

között egymäsrahatäsi kapcsolati kört figyelhetünk ffi€g, ... mely a kultüra megnyilvänuläsaiban

fejezödik ki (a haszn ält tärgyak, besz6d modor, kifejezdsek -szervezeti zsargon, virägnyelv,

szöhasznälat- viselkedös ös magatartäsi normäk, söt mdg hasonld drzelmek tekintetdben i.).""

2.) Kulturälis elt6r6sek a nem verbälis kommunikäcidban

2.1. Anon-verbälis kommunikäciö rendszere

A szöbeli üzenetek a kommunikäciö kis röszdt teszik csak ki. A szavakat6s a mondato-

kat non-verbälis jelzdsek kisdrik, amelyek alätämasztjäk, mddositjäk vagy 6ppen teljesen fäl-

vältjäk a verbälis üzeneteket. Vannak olyan tärsas drintkezösi formäk, melyek teljes egöszdben

csak non-verbälis üzenetekböl ällnak. Ha a nyilt szöbeli kommunikäciö valamilyen okböl kor-

lfutozott, akkor non-verbälis jelzdsek (mosoly, mimika, tekintet, gesztus, mozgäs, testtartäs väl-

tozäsai stb.) helyettesithetik a beszddet. A non-verbälis kommunikäciö alapvetö szerepet jätszik

a sikeres szociälis interakciöban. A non-verbälis jelzdsek drtelmezdse illtaläban gyors'abban tör-

tönik, mint a beszöd6, meft nem tudatos.

23 Bencsik Pöter Tdrsadalomtörtöneti fogalmak hnp:llgepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem,/l3Tomka.lhtml/
fosalom.htmt'lomka Bdla: Eurdpa tarsadalomtörtdnete a 20. szäzadban. Budapest, 2009. http:llwww.tankonyvtar.hu/ hu/

tarfalom,/tamop425l20ll_0001*520_europa tarsadalomtortenete/chOSs03.html
2s Szervezeti kultüra. A WikipödiäböI, a szabad' enciklopödiäböI. https://tru.wikipedia.orglwikilSzewezeti_
kult%C3%BAra
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A beszdlt 6s irott nyelv elsösorban a külsö vilägra vonatkozik, ezzel szemben a non-ver-

bälis üzenetek a szemdlyes kapcsolatok kialakuläsäban ös az örzelmr ällapotok jelzdsdben kap

hangsülyozott szerepet.

2.2. 
^ 

non-verbälis kommunikäciö fogalma

A nyelv minden emberi tärsadalomban a legfontosabb kommunikäciös'möd, de nem

minden területen tudta kiszorftani a tudatos közldsböl a non-verbälis kommunikäciöt - azaz

bizonyos ,,rejtett kommunikäciös csatorn 6kat", amelyek függetlenek a sz6t6l6s a beszddtöI.

2.3. Anon-verbälis kommunikäciö jellemzöi

Sokäig a kommunikäciö modellje a beszdd, egy tanult egyezmönyes jelrendszer volt,

amelynek jellegzetessdgei eltdrnek a non-verbälis kommunikäcidtöI. A non-verbälis kommuni-

käciöban ugyanis nincsen egyetemes jelrendszer 6s teljesen hiänryzika tudatos szänd6k. (Egyer

len kiv€tel a siketek,jelbeszdde".)

2.4. Anon-verbälis kommunikäciö funkciöi

2.4.l. A tärsas helyzet kezel€se

Ha k6t ember kontaktusba kerül egymässal, akkor a beszdlgetdst non-verbälis üzenetek iränyit-

jäk 6s tämogatjäk. Folyamatosan jelzik a pobitiv vagy negativ reakciökat a közöltekkel kapcso-

latban, utalnak az ördeklöddsre, kivänsägra.

2.4.2. Az önköp prezentäciöja

A tärsas interakcidk ldnyeges jellemzöje, hogy dnkdpünket, vagyis azt aköpet, amely sajät ma-

gunkröl alakitottunk ki, hogyan mutaduk be. Elsö talälkqzäsnäl mdg,,övatos" a beszdlgetds me-

nete, viszont a non-verbälis kommunikäciö (különbözö sajätossägok, ill. ruhazat, külsö megie-

lends, vagyis frizura, smink, arckifejez6s, äpoltsäg stb.) rögtön ärulkodnak.

2.4.3. Erzelmi ällapotok kommunikäciöja

Az örzelmi ällapotokröl szölö informäciök egyetemes hordozöi pöldäul az arckifejezösek, a

gesztusokkal 6s a testtartäs. Boldogsäg, öröm, fölelem, szorongäs, undor,,leolvashatöak" röluk.
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2.4.4, Az attitüdök kommunikäciöia

A tärsas örintkezdsben az ideiglenes 6s vältozl attitüdök, kizärflagnon-verbälis kommunikäci-

ös csatornäkon jelennek meg (pillantnyi rosszull6t, fäjdalom stb).

2.4.5. A kommunikäciös szerepmödositäs: a csatomavezdrlds 
,

A tärsas helyzetek-ben a tärsadalmi szokäsok szabjdk meg, ki 6s mennyi ideig beszöljen, vala-

mint ki legyen a következö megszölalö. A beszdlövältäs ezdrt koordinält, az an:autal6 non-ver-

bälis jelzdsek ellenörzö szerepe az tn. ,,csatornavezör16,s". (Pl. amikor szöbeli utaläs ndlküI,

csak rämutatässal ös hangsüllyal ,,ätadja valaki a sz6t" a mäsiknak.)

2.5. Anon-verbälis üzenetek 6s kulturälis ett6r6seik

2.5.1. Mimika

A mimika az ncizmok 6s a kezek az at€lt drzdseknek 6s hangulatoknak megfelelö mozgäsa, 6s

a valamit kifejezö, minösftö örzelmi viszonyok tükrözöddse az arcon. Altaläban nem tudatos

szinten jelenik meg, többnyire egybeolvad a verbälis jelent6startalommal.

2"5.2. Tekintet

Alapvetöen szabälyozl szerepet jStszlk, visszajelzdst ad a meg€rt6srö1, az örzelmi viszonyröI.

Többnyire öntudatlan, de különbözö tfursadalmi viszqnyokban iränya ös tartalma pl. bizonyos

tär-sadalmakban erösen korlätozott. A hosszas rätekintds a kapcsolatfelvdtel szerepöt tölti be.

Kultüränkdntvältozik, pl. Japänban a szem helyett inkäbb a nyakat ndzik besz€lgetds k-özben.

Nem drtelmezhetö külön; tegszorosabban a mimikäval ftigg össze.

2.5.3. Gesztus

A gesztus taglejtdst, közmozdulatot jelent, toväbbä a valaki iränyäba tett megnyilatkozäst is. Az

egdsz testre is kiterjedhet,ezört feltünöbb, mint a mimika 6s a tekintet. A fej gesztusai jöl elkü-

lönithetö, vilägosan drtelmezhetö jelek (bizonytalansäg, büntudat, szomorüsäg stb). Aköz gesz-

tusai tanultak, ösi kulturälis eredetüek, s nagyon sokfdle, kultüränkdnt, müveltsdgi 6s dletkoron-

kdnt mäs-mäs jelentdst hordozhatnak. Aköz gesztusaival hivhatunk, elutasfthatunk, tiltakozha-

tunk, könyöröghetünk, köszönhetünk is (integet6s, keresztvetds, fasiszta karlendit6s az ujjhegy

megcsökoläsa stb). Több kultüra nem tiltja a gesztikuläcidt, de van, ahol erösen visszaszoritjäk

- illetve van, ahol kirekesztö hatäsü lehet (pl. a mai Bajororszägban).
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2.5.4. Erintds. fizikai örintkezds

Az drintds az egyik legfontosabb non-verbälis jelzös, az dletkor elörehaladtäval egyre ritkul. A
különbözö nemhez ds kultriräho z lartoz| szemdlyek különbözököppen reagälnak rä.

2.5.5. Szaganyagok

A szaganyagok is rendqlkezhetnek kommunikäciös szereppel. A különbözö illatok jelentösdge

az euröpai kultüräkban nem olyannyira jelentös, mint pl. az arabkultürkörben.

2.5.6. Testtartäs

A testmozgäs, testtartäs ältaläban öntudatlan, hacsak valamilyen befolyäsra, tärsadalmi hatäsra

nem ügyel 16 az ember (katona, pap, stb). Nagyon sok mindenre következtethetünk belöle, söt
- r^lörzelmi ällapotra is utal.

2.5.7. Embl€mäk. viseletek

Az embldma jelentdse jelkdp, jelvöny, cimerkdp, netän valamely fogalom jelköpes äbräzoläsa.

Az embl6mäk, különbözö viseletek a külsövel összefiiggö, arra utal6 jelek. Ide tartozik a ruha,

az öltözködds, a hajviselet, valamint különbözö dfszek ds jelvdnyek. Hasznälatukat azadott kor
ku lturäl i s szah äly - 6s szokäsrend szere hatärozza m eg.

3,,) A tärsadalmi 6rt6krend tükrözöd6se a nvelvben

3.1. A tärsadalmi helyzet vältozäsänak hatäsa a nyelvre

Ha a tärsadalmi folyamatok tükrözöddsdt vizsgäljuk a nyelvi szerkezetekben, akkor ab-

b6l kell kiindulnunk, hogy o,a nyelv tärsadalmi normäk strukturält halmaza...Annak atfursadal-

mi kontextusnak, amelyben a nyelvet hasznäljuk, közelebbi tanulmäny ozäsa azonban aztmutat-

ja, hogy a nyelvi struktüra igen sok eleme olyan rends zer.szerü vältakozäs rösze,amely mind az

idöbeli vältozÄst, mind a nyelven kivüli tärsadalmi folyamatokat tükrö2i."'6 Labov szerint ,,a

nyelvi viselkädds formäi rendkivül gyorsan vältoznak, amint a beszölö tärsadalmi helyzete

megvältozik". Labov tanulmänyäban ffleg fonolögiai ds szematikai kutatäsok eredmdnydre ala-

pozzakijelentdsdt, amellyel nemcsak, hogy nem drtek egyet, de el is ftdlem, mert mär kiindulö-
pontja is szdlsösdges ndzeteket tükrö2.

'u William Labov: A törsadalmi folyamatok tükrözödöse nyelvi szerkezetekben In:'Sz6pe György szerk.: A nyetvtu-
domdny ma. Budapest , 1973. p.509

63



Dr" Steller Lea Kataiin: Fortföliö

3.2. A tärsadalmi helyzet rögzül6se a nyelvben

Ezzel szemben Baficzerowski Janusz professzor ür kutatäsät frazeollgiai alapokra he-

lyezi. ,,A frazeologizmusokban rögzült az aviläg, amelyben az adottnemzet ölt, 6s ezzel egyätt

tärsadalmi-politikai szokäsai is, amelyek az adotl kulturälis ös civilizäciös körhöz val6 tartozä-

säröl tanüskodnak. Tehät a frazeologizmusok olyan tulajdonsägokat fejeznek ki, amelyeket re-

levänsnak lehet tekinteni az adott nyelv- 6s kultürközöss6g szäm6ra.Itt elsösorban az adotl

nemzetre, civilizäciös vivmänyaira 6s a nyelv6re jellemzö tärsadalmi-kulturälis tudäsra, mäs

szlval a nemzeti-kulturälis komponensre gondolunk, amely magilban foglalja az expressziv,

morälis, esztdtikai, ideolögiai, pragmatikai, valamint a nyelvtört€neti 6s kultürtört6neti aspek-

tust is. Hozziltartoznak az adott nyelvközössdg kultüräjrära nözve specifikus kultürmintäkkal,

mentalitässal, hagyomännyal, folklörral, drtdkrenddel, a tärsadalmi ös a politikai 6let struktü-

ftjäval stb. kapcsolatos jelensdgek. Ide tartozik az ügynevezett szociokulturälis idiomatika is.

Mivel a nyelv frazeollgiäja szorosan kapcsolödik a tärsadalmi ölethez, feltdtelezhedük, hogy a

frazeolögiai tärban ttikrözödnek a kulturälis vältozäsok is."27

,,A frazeologizmusokban az azältalänos meggyözödds rögzült, hogy azemberi dlet ds

az ember egyes tulajdonsägai eleve determinältak (pl.: Valaki burokban születik; Szerencsös

csillag alatt született... Az ön vöremb6l valö. .. stb.), de ennek ellendre az ember kdpes megva-

lösitani a sajät cdljait, akaratät is (pl.: vöghezvisz valamit; elöri a cötjät.. .stb.). Ahhoz, hogy az

ember a kijelölt cdlt elörje, megfelelö eszközöket kell igdnybe vennie. Azok az eröfeszit6sek,

amelyek emberfeletti nehezsegek leküzd6sdre iränyulnak, nein hozhatjäk rneg 
1 

kivänt ered-

m€nyeket (yi.: Fejjel meg,t a falnak; Majd a falba veri a fejöt.. ,stb.). F{asonlö a helyzet abban

az esetben is, ha azember nem megfelelö eszközöket vagy anyagokat välasztahhoz, hogy el6r-

je a cdljät (pl.: A tengert böklyöval fenyegeti; Fdböl vasknrika... stb.). Elöfordulhat,hogy ?z

emberi tevdkenysög nem megfelelö objektumra irän1'ul (pl; Szölmalomharcot viv; Falra hänya

a borsot...stb.), illetve nem megfelelö körülmdnyek között törtönik (pl.: Lögvdrakat öp[t; pusz-

täba kiältö szd stb.). A szöban forgö tevdkenysdget lehet megfelelö mödon minösfteni is (pl.:

Nyitott knpukat dönget... stb.). A cdl mindenäron valö eldrdsdre iränyulö törekvds elitdlendö,

mivel nincs összhangban az elfogadott tärsadalmi normäkkal. Enöl tanüskodnak az olyan ki-

fejez6sek, mint: könyökAt; ... Az inget is lehüzza vslakiröl;... stb... A tärsadalmunkban az

etikai normäkkal ellentdtes magatartäs negatfv minösitdst vält ki (pl.: Nincs egy csepp lelki'

ismeret-furdaläsa sem;... Eladja magät / a becsületöt / a lelket;... stb.).

?' Bahczerowski Janusz: A frazeolögia mint az emberi vilögköp tükrözödöse ln Magtar Nyelvdr 201214 p.457

64



Dr. Steller Lea Katalin: Portfölio

Civilizäciönkban az ember a tärgyakbll ds mäs objektumokbdl ä116 vilägon kfvül he-

lyezkedik el, ezört ezt a vilägot ellenörizni 6s manipulälni tudja, ös ez termöszetszerüen rögzült

a ftazeollgiai kapcsolatokban is. A frazeologizmusok a metaforikus gondolkodäsnak, a c6lzäs-

müvdszetnek ös ältaläban a nem direkt mödon hasznält nyelvnek az alapjitköpezik.r'2g

Osszefoglalva: drtelmezdsemben a tärsadalmi drtökrendet a nyelv kivülröl közeliti meg,

ezört alapvetöen nem vältozik a nyelvi magatartäs a tärsadalmi helyzet megvältozäsäval.

281.m. pp.459-460
Toväbbi hasmos irodalom a t€mäban: Bariczerowski Janusz: A vilög nyelvi köpe. A vilägköp mint a valösäg meta-
köpe a nyelvben ös a nyelvhasznölatban.ln: Segädkanyvek a nyelvöszet tanulmönyozösöhoz 86. Budapest, 2008.
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U ni's * r **,&t, *,* px*e&xr g

F6l6vi bizonyitväny: Nyelv-gondolkodäs, nem elismert ( =
Zwischenzeugnis: Sprachabhängigkeit, nicht anerkannt)
Steller, Lea-Katharina (2012) Fälövi bizonyltuäny: Nyetvgondolkodäs, nem elismert ( = Zwischenzeugnis: Sprachabhängigkeit, nicltt
anerkannt).In: Workshop lX.: a Közöpeuropai N€met Kisebbsögi Tudomänyos Gyüjtemöny öves közgyülÖse-2012,24.02.2012,
Szentendre, Ungarn. (Unveröffentlicht)

lm Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintrag.

Zusammenfassung

In den modernen Migranten- oder Minderheitenfamilien wird bei erfolgreich integrierten Erstsprachlernern mit der Sprache des (neuen)
Heimatlandes die höchste Kompetenz identifiziert; ihre Kinder erwerben sprachliche Fähigkeit vor allem in der neuen Landessprache,
während die Entwicklung der Muttersprache immer mehr und mehr stagniert. Aber in dieser Situation slellt sich automatisch die Frage, wie
sich eine bestimmte ursprüngliche Mt"lttersprache mit ihren Slrukturen auf die Welterfahrung, aufs Denken und die Mentalität der
betreffenden Migrantengruppe/Minderheitengruppe auswirkt. In der Sprachwissenschaft besagt die Sapir-\Morf-Hypothese, dass die Art
und Weise, wie ein Mensch denkt, stark durch die Struktur seiner Muttersprache beeinflusst oder bestimmt wird- Wenn wir von diesem
linguistischen Determinismus ausgehen, folgt daraus z. B. die prinzipielle Unbenutzbarkeit einiger Leselehrmethoden, ganz besonders in
dem Fall, wenn ein Erstsprachler-Kind mit agglutinierender (finnischer, ungarischer, türkischer) Multersprache bei dem deutschen
Schriftspracheruverb die analytische Methode (Ganzwort-Methode, Ganzsatz-Methode oder Normalsatz-Methode) lernt. Die Schere
zwischen den schulischen Leistungen dieser Kinder und den Lernfortschritten der Muttersprachkinder öffnet sich immer weiter. und das
Selbstvertrauen wird immer geringer, die Aggressivität jedoch immer größer. Bald werden sie als sog. ,,Kinder mit Entwicklungsstörungen
und Behinderungen" bzw. ,,von Behinderung bedrohte Kindef in sozialpädiatrischen Zentren fachlich und medizinisch unter ständiger
ätztlicher Aufsicht untersucht - völlig sinnlos und fehlinterpretiert-

Vom Verfasser gewidmet für Prof. Dr. Ralf-peter Rilter (193g-20j.l)

Ungarnsprachiger Aufsatz
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Al lsemei,ne I nforrnatipnen :

Bausteinprüfung

O2-HcBLDAZ_Berufsbild Lehrkraft Deutsch als Zweisprache

2A.04.2016

Bearbeitungszeit: 9:30 ^ 12:80

(160 Minuten Bearbeitungszeit / 20 Minuten Technik)

Fach praktische Prüfu ng

erlaubte unterlagen: Buch + unterlagen (mit eigenen Notizen)

Passagen, die anderen Werken entnommen wurden, sind vollständig und mit
Quellenangaben als solche zu kennzeichnen.

Rechtsch rei bfehler werden n icht gewertet!

Aufqaben:
Antwort bitte in die darunter stehende Tabellenzeile!

Wms 6s€ das Kshäego$is-ffiedegB?

{ 5}/5Pr".snkte

Weäshe ffiägexts#änaff€em s#ä$€e
däesem Xwses??ffiTsffi ä?affiff dem

eäme ffMee ffieff*fuefurkraft mä*bräerge ffi? ffirkBäreä? $6e em

ffieg räff ,,&F?? bE g u Ftä&ctoEen& mänu.

{ 5 }l 5 Funkte

Ein DaZ-Lehrer ist nicht nur Sprachlehrer, sondern auch solcher Kulturvermitiler, wer
nicht nur Kultur vermittelt, sondern macht kulturelle Förderung und Erziehung, sowie
verbreitet deutscher Kulturgut. Zu seiner wichtigsten Eigenschaften gehört als
SchlÜsselkompetenzen die interkulturelle Kompetenz mit ihren Teilkömpetenzen.
Unheimlich wichtig ist seine Ambiguitätstoleranz, d. h. ,,die Fähigkeit, widersprüchliche
Auffassungen und Wirklichkeitsbilder zu akzeptieren und produlitiv zr.l wenden.
Amblguitätstoleranz ist eine Komponente der affektiven Teilkompetenz interkultureller
Kompetenz". (Zitat: Buch lK S.168)

Ein DaZ-Lehrer begleitet auch seine schüler bei ihrem Kulturschock.

,,Mit dem Kohäsions-Modell können die Kulturen der unterschiedlichsten Kollektive
beschrieben werden. Durch den Prozess der Standardisierung kann jedes Kollektiv eine'Kuftur' ausbilden. Kulturelle Kompetenz umfasst somit auch die Kompetenz mit
Vertretern anderer Generationen, Regionen, Geschlechter und sozialer Klassen oder
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Kulturschock ist ein ,,von Kalvero Oberg geprägter Begriff. Oberg geht davon aus, dass
grundsätzlich jede Form des Kontakts mit fremden Kulturen 'schockhaft'wirkt. Er
unterscheidet vier Phasen des Kulturschocks: 1.) honeymoon stage 2.) cnsis 3.) recovery
und 4.) adjustment;' (Zitat: Buch lK S.170)

,,VERLAUF des Kulturschocks (nach Bolten):

1.) Euphorie (honeymoon stage)

Man freut sich auf das Neue und reagiert anfangs überschwänglich, weil man nur das
(positiv) Erwartete wahrn immt.

2.) Missverständnisse

Man erkennt die Normalitätsregeln der Zielkultur teilweise nicht und erzeugt
Missverständnisse, weist sich aber als Neuankömmling die Schuld selbst zu.

3.) Kollision (crisis)

Die Ursachen der Missverständnisse bleiben einem verborgen; man weist den anderen
die Schuld zu, resigniert teilweise und neigt zu einer starken Aufuertung der eigenen
Kultur.

4.) Akzeptanz der Unterschiede (recovery)

Unterschiede werden akzeptiert und Wiedersprüche ausgehalten. Man bemühlt sich um
ein Verstehen.

5.),{kkulturation (adjustment)

fu?an versteht dEe Umtersehäede vdeätgeF:er: und
fne sm d k u $t u s"$ p€zäfäs c *: e r Ve nh a Ete sT s m e rk g,y? a E e . 

**

{nech ffioEtem}, *7 "S4.2Ci S}

tendient zu Ubernahme
{Zitat: F*üüe ,,Vergauf mäch Kuätursehoks

{ 5 } l5 Purrkte

rivalisierender Subkulturen umzugehen. lnterkulturelle Kompetenz ist dann eine
allgemeine Handlungskompetenz, die uns im Alltag Begegnungen mit 'dern Fremden'
ermögficht." (Zitat: Folie,,Kohäsions-Modell und interkulturelle Kompetenz, 07.04.201G)

,,Ein drittes Modell, das weder auf der Annahme von Kohärenz besteht noch durch den
Fokus auf Differenz kulturell-kollektive Phänomene letztlich unerktärbar macht, ist das
KOHASIONS-MODELL, das Stefanie Rathje (2006) in Anlehnung an Hansen für die
Interkulturalitätsforschung fruchtbar gemacht hat. Bei Kultur geht es demnach weniger
um gleichförmige, schablonenartige Denk- und Handlungsweisen als um einen Horizont
von Deutungsangeboten, Problemstellungen, Kulturthemen und Herausforderungen, der
sich aus der Geschichte eines bestimmten Kollektivs ergibt. Diesen Horizont kann man
auch als 'kulturelles Gedächnis' bezeichnen. Er wirkt als 'Kitt'. der Kollektive
zusammenhä|t," (Buch lK S.29)

Beschreibe den von Oberg geprägten Begriff des ,,Kulturschocks". Benenne und
beschreibe die verschiedenen Phasen!

( 10 ) / 10 Punkte

ffies#hr*äfuw däe v6er Fmr&ffies? w#m Akkuä€wtrm€Ecffi*

6B



Akkulturation (neben Euphorie, Missverständnisse, Kollision und Unterschiedakzeptanz)
gehört dem Verlauf des Kulturschocks.

,,Akkulturation ist der Prozess des 'Hineinwachsens' in eine fremde Kultur in der
Sekundär- oder Tertiärsozialisation (d.h. während der Adoleszenz oder im
Enryachsenenalter). (Zitat: Buch lK S.168)

,,Längere Auslandaufenthalte(Studium/Beruf) sowie Migration sind die häufigsten
Faktoren durch die ein Akkulturationsprozess in Gang gesetzt wird.

Vier Formen der Akkulturation:

1. Integration (lntegration meint die Beibehaltung der ursprünglichen kulturellen
ldentität bei gleichzeitiger Herstellung positiver Beziehungen zur dominanten
Gruppe. Bei Integration erfolgt eine Synthese der beiden Kulturen in der ldentität
des Individuums.)

2. Assimilation (Unter Assimilation versteht man die Veränderung der ursprünglichen
kulturellen ldentität zugunsten einer ldentifikation mit der neuen kulturellen
Umgebung.)

3. Separation (Separation sind eine Ablehnung der Kultur der neuen Umgebung und
ein Festhalten an der Kultur des Ursprungslandes zu verstehen.)

4. Marginalität, Entwurzelung (Der Begriff Marginalität wird verwendet, um jede Form
der Akkulturation zu bezeichnen, bei der der Verlust der eigenen kulturellen
ldentität ohne einen Zugang zu der Kultur der neuen Umgebung erfolgt.)"

(Zitat: Folien Akkulturation, 1 ,2,3,4; A7.04.2016\

Beschreibe die fünf Kulturdimensionen nach G" Hofstede und erkläre jede
Dimension anhand von Beispielen.

( 20 ) / 20 Punkte

Dr. Steller Lea Katatrin: Portfötriö

Das ist ein ,,Konzept von Geert Hofstede. Damit bezeichnet er das 'mentale Program' von
Ku ltu ren : Hofstede u nterscheidet fünf Ku ltu rd imensionen : Machtd ista nz,
Individualismus/Kollektivismus, MaskulinitäUFeminität, Unsicherheitsvermeidung sowie
Langzeit- und Kurzzeit-Orientierung." (Zitat: Buch lK S.170)

1.) Machdistanz:

,,Der Machdistanzindex (MDl) ist ein Gradmesser für die Ungleichheit der Gesellschaft. Er
gibt an, welche Akzeptanz es in einer Kultur für Macht- und Autoritätsunterschiede sowie
Hierarchiegefälle gibt. Die Tabelle zeigt sehr hohe machtdistanzwerte in den asiatischen,
osteuropäischen, lateinamerikanischen und arabischen Ländern und sehr niedrige
Machtdistanzwerte etwa für lsrael, Skandinavien, die deutschsprachige Länder,
Großbritannien und die USA.

2.) I ndividualismus/Kollektivismus:

Individualismus: Gesellschaften, in denen die Bindungen zwischen den Individuen locker
sind; man erwartet von jedern, dass er für sich selbst und für seine unmittelbare Familie
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HIGH-CONTEXT Kulturen nennen wir die ,,Kulturen, für die charakteristisch ist, dass beim
Herstellen von Bedeutung in der Kommunikation neben der Sprache auch der Kontext
des Gesprächs und die Beziehung der Sprecher zueinander eine maßgebliche Rolle
spiefen." (Zitat: Buch lK S.169)

,,LOW-CONTEXT Kulturen nennen wir,,die Kulturen, für die charakteristisch ist, dass
beim Herstellen von Bedeutung in der Kommunikation die Sprache im Vergleich zum
Kontext des Gesprächs und der Beziehung der Sprecher zueinander eine deutlich
wichtigere Rolle spielt." (Zitat: Buch lK S.171)

selbst sorgt. Individualismus-lndex: Wertschätzung von persönlicher Zeit, von Freiheit
und von Herausforderung. USA hat höchsten Individualismus-lndexwert, gefolgt von
Australien, Großbritannien und Kanada.

Kollektivismus: Mensch ist von Geburt an in starke, geschlossene Wir-Gruppe integriert,
die ihn ein Leben lang schützt und dafür bedingungslose Loyalität verlangt. Niedrigste
Individualismus-lndexwerte sind in Guatemala, Ecuador, Panama, Venezuela, Kolumbien
und Pakistan.

3.) MaskulinitäUFeminität:

... Soziokulturelle Kategorien... Die Rollen der Geschlechter sind emotional klar
gegeneinander abgegrenzt. . .

Maskulinitäts-lndex (Bedeutung von Einkommen, Anerkennung oder Möglichkeitzur
Beförderung 'maskuline Werte'vs. gutes Arbeitsklima, angenehme Umgebung und
Sicherheit am Arbeitsplatz 'feminine Werte'.

Japan: Maskulinitätsindex: 95, Deutschland: 66, USA:62, ... Schweden: 5.

4.) Unsicherheitsvermeid ung :

Unsicherheitsvermeidung ist der Grad, bis zu dem die Mitglieder einer Kultur sich durch
uneindeutige oder unbekannte Situationen bedroht fühlen...

Deutschland: 65, Großbritannien 35. (deutsche Pünktlichkeit!)

5.) Langzeit- und Kurzzeitorientierung

Langzeitorientierung: Hegen von Tugenden, die auf künftigen Erfolg ausgerichtet sind,
i nsbesondere Beharrl ichkeit u nd Sparsamkeit. [eher West-Eu ropa]

Kurzzeitorientierung: Hegen von Tugenden, die mit der Vergangenheit und der
Gegenwart in Verbindung stehen, insbesondere Respekt vor Traditionen, Wahrung des
'Gesichts' und die Erfüllung von sozialen Pflichten. [eher Osteuropa]"

(Zitat: Folien: 1, 2, 3, 4, 5; 07 .04.2016)

Worin unterscheiden sich high-context und low-context Kulturen? Zeige dies an
einemBeisPiel auf! 

(g )/loPunkte
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High bzw. low context beschreibt den starken oder schwachen Kontextbezug bei der
Kommunikation in einer Kultur. In ,,high context"-Kulturen ist es weniger üblich, die Dinge
direkt beim Namen zu nennen. lhre Bekanntheit wird implizit vorausgesetzt und das
Erwähnen zahlreicher Details kann als negativ empfunden werden. Der
Gesichtsausdruck der Gesprächspartner, Anspielungen, die Umstände der Begegnung
und viele weitere Kontextfaktoren sind eigene, nicht zu unterschätzende
Informationsträger. Kulturen mit starkem Kontextbezug finden sich in Ländern
Südeuropas (Spanien, Frankreich), vielen asiatischen (China, Japan) und afrikanischen
Ländern sowie in Lateinamerika.

Erkläre das Modell ,,Kommunikationsquadrat" von Schulz von Thun am
BeispiefsaE ,,Was isf das Grüne in der Soße?",

( 10 ) / 10 Punkte

Das Vier-Seiten-Modell (auch Nachrichten- oder Kommunikationsquadrat) von Schulz von
Thun ist ein Modell der Psychologie. Wir untersuchen mit diesem Modell eine Nachricht
aus vier Aspekten oder Ebenen: Sachinhalt (worüber ich informiere), Selbstoffenbarung
(was ich von mir selbst kundgebe), Beziehung(was ich von dir halte oder wie wir
zueinander stehen) und Apell (wozu ich dich veranlassen möchte). Die Ebenen nennt
man auch die vier Seiten einer Nachricht. Dieses Modell kann die oft durch
Missverständ n isse gestörte Kommu n ikation besch reiben.

Ein Mann isst mit seiner Frau. Der Mann kennt nicht kapern in der Soße.

ER:

Sachebene: Da ist was Grünes.

Selbstoffenbarung: lch weiß nicht, was es ist.

Beziehung: Du wirst es wissen.

Apell: Sag mir, was es ist!

SIE:

Sachebene: Da ist was Grünes.

Selbstoffenbarung: Mir schmeckt das nicht.

Beziehung: Du bist eine miese Köchin!

Apell: Lass nächstes Mal das Grüne weg!

Was versteht man unter Metakommunikation und warum ist es so wichtig im
Bereich der interkulturellen Kommunikation?

( 4) /5 Punkte

Metakommunikation bedeutet,,das Sprechen über Kommunikation,
Kommunikationsstrategien und kommunikative Missverständnisse." (Zitat: Buch lK S.171)

Metakommunikation = Kommunikation über Kommunikation. Die Gesprächspartner
verlagern ihre Aufmerksamkeit auf eine höhere Ebene der Betrachtung und sprechen
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darüber, wie sie miteinander umgehen oder was sie im Moment siark beschäftigt. Dies
verlangt von allen Beteiligten der Kommunikation Mut und auch die Bereitschaft sich
selbst wahrzunehmen.

( 5 )/5Punkte

,,Das Konzept der sprachlichen Relativität, das maßgeblich durch die Arbeiten des
Linguisten und Anthropologen Edward Sapir und seines Schülers Benjamin Lee Whorf
geprägt wurde..., besagt, dass die Sprache einen erheblichen Einfluss auf die
Wahrnehmung der Welt ausübt. Durch die spezifischen Schemata, die eine Sprache
liefert, erschließt jede Sprache dem Individuum eigene Zugänge zur Erfahrung und
Kategorisierung der Welt, verstellt aber zugleich andere Zugänge." (Zitat Buch lK S.172)

Was säand S€eyffiffikype wffid weBehe FwsrkäBoffies? habcm säe?

{ 3* } IXS Funkäe

Stereotype sind "reduktionistische Ordnungsraster, die sich oft formelhaften Wendungen
und Gemeinplätzen äußern (der 'fleißige Deutsche', der'perfide Engländer', der
'lebensfreunde Franzose' etc.). Sie gehören zum Bereich des 'erstarrten Denkens', d. h.
es sind festgefahrene Schemata, derer wir uns häufig nicht bewusst sind. Stereotype
haben kognitive, soziale und affektive Funktionen.l' (zitat: Buch lK s.173)

Was ist der Unterschied zwischen Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als
Fremdsprache?

( 5 )/SPunkte

DaZ:

Deutsche Sprache wird in einem deutschsprachigen Land (Deutschland, Österreich,
schweiz) erworben, wo die zum alltäglichen Gebrauch notwendig ist. Der
,,u nterricht" erfolgt meistens a u ßerhalb des unterrichts, u n gesteuert.

DaF:

Die Schüler lernen die deutsche Sprache nicht in einem deutschsprachigen Land. Der
Unterricht läuft gesteuert. Die Schüler haben wenig oder keinen alltäglichen Kontakt mit
der deutschen Sprache.

Wss äs€ ffiffieen dem ffie#ffiffi K*gmE€äwEsffiB#s uw w€ns€ehe ffi?

{ 5 }/SPunkte

Kognitivistische Theorien gehen davon aus, dass das Lernen durch zwischen Reaktion
und Reiz liegenden Zustände und Prozesse beeinflusst. Wir verarbeiten die
Informationen innenpsychisch mit der Hilfe von Auffassung, Lernen, Einsicht und
Planung, sowie Entscheidungen.
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,,Nach dem Genfer Entwicklungspsychologen Jean Piaget...

Denken geht der Sprachentwicklung voraus,

Akkomodation (Aneignung): kognitive Anpassung an die Umwelt

Assimilation (Angleichung) : Wissen des Kindes beeinflusst seine Umweltwa h rnehmu ng

Aquilibration (Gleichgewicht): Wechselwirkung der Akkomodation und Assimiliation
(Umwelt - Kind / Kind - Umwelt)"

(Zitat: Folie Kognitivismus, 17 .04.2016)

Welche Gesetze und Regelungen gibt es im Bezug auf Migranten?

{ 5 }15 Punkte

Grundgesetz Art 16a, Asylgesetz (AsylG), Aufenthaltsgesetz, Neue Integrationsgesetz
Kraft wird am Ende Mai treten), Königsteiner Schlüssel, Dubliner Übereinkommen,
Regelungen von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Zulassungskriterien...

(in

Lea-Katharina Stellen ( 97 j I

Total

X 00 Punl<te
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WBS AG

n ehrkrafr. fiir Deutseh als Zwettspraehe

Sommerseniester 2*n6

Baustein : Eeruf,sbä9d WaZ,: änterkutrture1tre Konep etenzen

Dozentira: Frau Sabriffia $chustea

Der Einfluss der Familie auf die schulische Entwicklung

Koaqaffisä"är?äketä*ra äna äntcrku1fureääesä Kosääext

Referat von: Lea-Kathaina Steller

E-mail : Lea-Katharina. Steller(at)web(dot)de

10. Fachsemester: Deutsch als Zweitsprache
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{nlaalt

Einleitung

1. Historische Perspektiven. Wandel der Familienskuktur

2. Soziale Funktionen der Familie

2.l.,,Sozialisations'ofunktion

2.2. Religiöse Funktion. Wertevermittlung in der Familie

2.3. RechtlicheFunktion

2.4.,,Freizeit-undErholungsfunktion"
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Eftlq Laxxedqväst - Lea-Kathaa"äxäß Seääer

Straxktaä rEffi erä<me aäe vo s? Kuätenrexa

saaeäe &äaäetzFg:e

a#a ffieäppäeä Grieeheffiäax?d

{Zwsarnffi enfas srnng der Vo rl e sung)

Moderne griechische Mentalität ähnelt anderer Balkenstaaten

Wahrnehmung
' Sinnlich - ästhetisch, Schönheit und Genuss von großer Bedeutung

Proportion - angenehme Wirkung von Farbe und Lichtildentität von Form und Schönheit /
Proportion in Architektur /Pythagoras/ Proportion des menschlichen Körpers /

Natur teilt sich in vier Teilen

Zeiterleben

Polychrone Kultur: flexible Zeiteinteilung und geringer Grad der Strukfurierung/ höherer

Grad an zeitlicher Flexibilität, kaum entwickelte Dynamik flihrt zu Unzuverlässigkeit, nicht

zielorientiert, Furchtlosigkeit gegenüber Risiken und Zukunft, geringere Planungsbereitschaft

Raumerleben

Raumempfinden Architektonisch orientiert sich an Proportion und ästhetischer Orientierung

Trennung von privatem und öffentlichem Raum recht ausgeprägt
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ffiWffir.ffiw:s,Ke#heffiW Wt-B*eE

hz ottani eörvdnye}< szeriget, akäreftä3yexa eredaaa'6nnyeä taxasaät eddig

sz{ä3öke azi4äbaÄ}, & balorf'öädön akärcsak ätme:aetiäeg is 3e{enepednä k{väns

esaääd,sk gyeramekelt kize6r6äag szakma*akäsB<6pz& nskoäiäba {ratSaat}äk be" A

Kögöksäet egyik c3vasöja-3ätogatöja H?egprobääta f,eävenmi. a taare at ez enäexs,".

A ndmettil mög nel? megfelelö szinten beszelö €s 6rtö migräns magyar szärm azäsu

tanulökrrak, akiknek szütei talän csak ätrnenetileg, n6häny 6vre vällalnak munkät

Bajarorszägban, a Bajor Szabad Ällam törvenyei szerint az eddtgL, gyakran'jeles

girnnäziumi tanulmanyi ereCm6nyeiktöl fhggetlenül az Öretts€git csak hssszas 6s

rendkivtili bonyodalmak utän nyüjto, egyetemi toväbbtanuläst nem biztositö

s za<meeaxakä sX<e pzöb e keXÄ b eiratko z niuk.

N*metorszägban igen szägorelam e3nexsörzöt{ äskotraköteäezettseg van, ami azt

ielenti, hogy kötelez ö az iskolaöputetben valö tartözkodäs; ez alapvetöen elt6r a

m agyarors z ägi tanulrn anyi kötele z etts ögIöl: azaz, amikor egy m aryarors zägt

iskoläba vizsgaköteiezettsöggel beiratkozik a tanulö, de 6v közben kÖrv€nnyel

enged6lyezve magäntanuiökdnt akär otthon is tanulhat. A sokszor akär delutän fel

4-igis tartö, nern a megszokott szellerni ös tärsadalmi környezetet nffitö bajor

szakmunkäskfpzökhe vala k6nyszent6s Fa6ta-aveti a tehets6ges maryar fiatalokat,

€rdektelens€get, söt nem ritkän depress ziöt okaz - a nyelvtanuläst pedig a

korläta za13 €s szük, többnyire szleng kifejezeseket tartalm azö tfiitsägi nyelvkincs

miatt vegköpp nem szolgälja.

Ezeknek a zörn6ben Magyar orszägan vältozatlanul magäntanulök€nt is

beiratkazattfiataloknak l6tszüks€g1et magyarsäguk megtartäsa, ennek €rdek6ben

egy megfelelö, k6tryelvi3, a magyar oktatäsi rendszerhez alkalmazkodö, a k6söbbi

toväbbtanuläst nem korl äto z ö t anint d zm eny l€treh ozäs a B aj orors z ägb an

elengedhetetlen lenne,

A Tvlagyaa'orsz ägi Morates s orä Egye s{itret t agj akdnt, ki e gd s zitö

rnene dz s erk6p e sit6s s el e s gimnäziumi tanäri d.iploma birtokäb an ke z deti lep e skÖnt

feivettem a kapcsolatot Dr. ,4ndreas Sza.badgs nyvgabnazott infektoiögus

orvo skut atöval, aki az exilrnagyarok valamikori köp e sitö intö zmeny€ben

igazgatötanäcsi tag volt. Szämos tanäcsot ös hättdrinforrnäciöt kaptarn töle. Biiro

Harald Karlinski von Carlowitz, az brn-schulen korrepetitor int€zet tulajdonosa

ördeklöddssel hallgatta terveirnet, s felajänlotta induiäskent a csatiakozäsi

lehetösöget.
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igy alapitcttuk rneg - igenyfelmerö jelleggel - 2A1,4 äprilisäban az eryeiöre önkdntes

munkäban vezetdsem aiatt ä11ö fiökint6zetet €nn-Schule Selige Gisela / Boldog

Gizella Inn-Iskola). Lenyege ennek a välialkozäsnak az volt, hogy felkdszüldsi

lehettiseget nyüjtott a Magyarorszägon beiskol äzatt, ervenyes magyar

diäkigazoivännyal es magyarorszägi ällandö lakcimmel rendelkezö, de

Bajororszägban tartözkodo magäntanuloknak ältalänos iskoläs kortöl eg€szen

eretts egiig nap onta nehäny öräban korrepetälä s, häzifeladat-ellenörzes es

vizsgafelkeszitds formäjäban, ket nyelven: magyarul 6s nemetul. A rnagyarorszägi ,

anyaiskoläkkal vällaltam a rendszeres kapcsolattartäst, s az ältaluk elöirt formäban
6s idöbeosztässal haladtunk a tärgyak iränyrtott, de önällö feldolgozäsäban.

Az "nnn-SchuXe Seäige Gisetra" tehät egy csztatlan, tulajdonkeppen
''kihelyezett'',FIomtessori-napköziotthonosregdszervoät,egykesöbbi'önäHo
iskolävä väääs Selaetösegevel a kedvezö fekv€sif vas*ti 6s oktatäsi központ,

Mtihldorf' am trnn tertäletdn.

Mär az elsö heten 4 tanulö jelentkezett ä 3., 5., 8. es 10. 6vfolyarnbö1.

Meg1epet6sernrerövidesenegysz}oväkiaimagyarnye1vügimnäziurnböljött

testvörpär is pälyäzott - mivel minden ältalunk szabott feltetelnek megfeleltek

irataik, öket is felvettük, Ekkor merult fel a többi hatäron ruli magyar oktatäsi

intrlzmdnnyel valö együttmüködes lehetös öge.

2a3"4.mäjus19.enkeru1tsoraszämomra6rthetet1endsfe1foghatat1anrend'öri

intdzkedrSsre, amellmek hätteröben a mühldorfi bajor Schularnt ä11t. L6nyege: a

gyerekek - bärhol van az ällandö lakcfrnük -, ha 6letvitelszeräen älnek

Bajororszägban, akkor a bajor iskolakötelezettseg vonatkozik räjuk. Intdznneny'ünk

nen! fetel rr{eg az elo{räsoknatrr, Bajororszägban elismert tanäri diplomäm

nincsen, tananyagban nem követem a bajor tanrendet. Megjelentek a gyämügy es a

helyi n6pess6gi hivatal munkatärsai is. Ha rölam lenne csak szo, küzdöttem volna

toväbb, de mivel a kis- 6s fiatalkorü gyerekeket nem lehet egy szämukra idegen

orszägban ilyen helyzetnek kitenni, ez6rt a tanitäsröl azonnal lemondtam, s a

gyerekeker a helyileg illet6kes ältalänos 6s szakmunkäsk€pzö iskoläba küldtem.

Mindannyiunkat, szülöket €s gyerekeket egyaränt nagyon megviseltek az

esem6nyek.

A vdiemenyek rnegoszlanak. Többen biztatnak, többen szidnak a kezdemönyezesem

miatt. Jogilag semrni kifogäsolhatöt nem vetettern, talän ugy foglalhatom össze,

hogy naiv voltam. Esetem azonban egy sülyos 6s egetö probl6mära hivja fe1 a

figyelmet: arra,hagy

a nßagyaa" venddgneilaakdsok telaetsdges gyerekei äIÄanni szixrten szorulnak
segitsegre.

?;8n4 j6nius 19. X,ea-Katharina Steller
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Selige Gisela Ungarische Schule in Mühldorf am Inn

Steller, Lea-Katharina (2015) Die Selige Gisela Ungarische Schu/e in Mühldorf am Inn. ln: Yl.Internationale Wissenschaftliche Konferenz
"Bäthory-Brass ai", 27 -28. Mai 20'1 5, Budapest, Ungarn.

lm Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintrag.

Zusammenfassung

Dr. Lea-Katharina Steller, Mitglied der Öffentlichen Körperschaft der Ungarischen Akademie der i/Vissenschaften, Leiterin der Selige Gisela
Ungarischen Schule in der bayerischen Kleinstadt Mühldorf am Inn hat ihren Vortrag ilber die Gründung ihrer Ungarischen Schule in

Rahmen des konsularischen muttersprachlichen Unterrichts in Bayern (Boldog Gizella Magyar lskola, anders Mrihldorfi Hötvögi Magyar
lskola) gehalten.

"Die nichtdeutsche Muttersprache ist für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ein wichtiges Gut und sollte gefördert werden.
Seit dem Schuljahr 200912010 wird im Freistaal Bayern der muttersprachliche Unterrlcht durch die diplomatischen Vertretungen und
assoziierie Fachinstitute organisiert. Das Bayerische Staatsministerium ftir Bildung und Kultus, \Mssenschaft und Kunst begrijßi dre
Einrichtung des konsularischen muttersprachlichen Unterrichts und leistet durch die Versendung des Antrags zum Besuch des Unterrichts
in ungarischer Muitersprache an alle staatlichen und staatlich anerkannlen Grundschulen, Mitielschulen, Realschulen und Gymnasien in

Bayern organisatorische Unlerstützung.
Für den konsularischen mullersprachlichen Unterricht in Bayern gelten derzeit folgende allgemeine Bestimmungen:
- Es handelt sich um keine schulische Veranstaltung, es besteht staatlicherseils kein Versicherungsschutz für die Schülerinnen und Schüler
iiber die gesetzliche Schtllerunfallversicherung;
- Über die Bereitstellung von Räumlichkeiten der Schule und eventuelle Mietgebühren entscheidet der Sachauflivand$träger;
- Der Lehrplan des konsularischen muttersprachlichen Unterrichts und die Lehrwerke werden inhaltlich und finanziell in der Verantwortung
der Konsulate bzw. von deren fachlichen Kooperationspartnern betreut;
- Ob bzw. zu welchen Bedingungen die konsularischen Lehrkräfte an der Schule Kopien anfertigen können, liegt im Ermessen des
Sachaufirvandsträgers:
- Über den Besuch eines konsularischen muttersprachlichen Unterrichts kann auf Anlrag eine Bescheinigung des Konsulats ausgestellt
werden. Diese wird den Jahres- bzw" Abschlusszeugnissen als Beiblatt beigelegt.
Der Anspruch auf Pflege der ungarischen Muttersprache von Schülerinnen und Schülern, die ihre Ausbildung an bayerischen Schulen
absolvieren, hat in den vergangenen Jahren merklich zugenommen" Diesen Bedarf haben bislang mehrere private Initiativen gedeckl. Nach

mehrjähriger Vorbereitung und intensiver Abstimmung mit Schüler- und Elternschafi sowie den Lehrkräften für Ungarisch hat sich das

Ungarische Institut München e. V. (UlM, Müncheni Magyar Int6zet Egyesület, MMI) zum Schuljahr 2014120'15 dem fachlichen Kreis des

konsularischen Modells zum muttersprachlichen Unterricht in Bayern angeschlossen. Die entsprechende Kooperationsvereinbarung des

Trägervereins mit dem Außenministerium Ungarns, vertreten durch das Mtlnchener Generalkonsuiat, datiert vom 7. Februar 2014;' {Zital
ausderWebseite: http://www.ungarisches-institut.de/schule/uschb_2014-2015.htm)
Das Lehrerkollegium in Mühldorf am Inn besteht aus 3 Lehrkräfien im Schuljahr 2015116: Erika Nyilas (Dipl.-Lehrerin mit 21 Jahren
Berufserfahrung in der Allgemeinbildung), Lea-Katharina Steller (Dipl.-Lehrerin mit '10 Jahren Berufserfahrung in der Allgemeinbildung) und
Maria Müller {Dipl.-Lehrerin mit 32 Jahren Berufserfahrung in der Allgemeinbildung). lm Schuljahr 201512016 ist die Selige Gisela
Ungarische Schule bereit die Jahrgangsstufen I bis 12 unterrichten.
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a WKagyeY F öks sxzaxLäSexssaä közöe suerveu6sbexa

10:30 - Dr' Klement Kom6l - Friedrich Ireghy Annamäria - Dr. N6meth Krisztina: Megnyitö

10:45 - Koväcs Ferenc: A bajororszägimagyar oktatäs

1 I :15 - Pereszl6nyi Erika: A Ni.irnbergi Iskola (konzuli modell)

rl:45 - Kibili Ang61a: Az Augsburgi Iskola (nem konzuli modell)

12:15 - Dr.hab. K. Lengyel Zsolt: A regensburgi Hungaricum

L2:30 - Dr.hab. K. Lengyel Zsolt: A BajororszägiMagyar Iskola

l4:00 - Pein Gabriella: Brunszvik Ter6z Tärsasäg

14:30 - Tille Regina - Barätosi Ferenc: A HamburgiMagyar Iskola

14:50 - Maren Schöning: Deutsch-Ungarisches Jugendwerk

15:10 - Prof.Dr. Kerekes Judit: Az amerikai magyar iskolai hhlözat
15:20 - Dr' Lea-Katharina Steller: Vidöki bajor sajtövisszhang a Magyar Iskoläkröl
15:30 - Dezasse Miklös: Az Euröpai Magyar Gimnäzium ig6nye

I 6:00 - 2ä16 beszllgetös

l6:30 - Dr. Klement Korn6l: összesz6s
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1. A nnagyar mint idegen nyelv fogalrna

1.1. A magyer mint idegen nyelv fogalma funagyarors zägon

1.2. A magyay mint idegen nyelv fogalm a &z Eue'öpai Uniöban

2. A magyar mint idegen nyelvkönt valö tanitäs szfnhelye

3. Törvönyi hitttör Bajororsz ägban
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4.tr. A w\egyar mint szärrnazäs*yelv

4"2. Szüksöges k6pess6gek, k6szsögek, ismeretek 6s attitlidök

4.3. A tanär lehetösögei a Bajororszägi Magyar Iskoläban
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1" A magyar mint idegen nyelv fogalma

1.1. A magyar mint idegen nyelv fogalma Magyarorszägon

A Giay B6la 6ltal megfogalmazott, de m6ra m6r e16vült ,,magyar rnint idegen nyelv

elnevez6s csak a 20. szänad közepön alakult ki 6s terjedt e1... A magyar mint idegen nyelv

alkalrnazott nyelvöszeti fogalom, vagyis a nyelvtudoÄäny ältal feltärt ismeretek felhasznä-

läsät jelenti egy adott területen. Ezen belül idegennyelv-oktatäsi terminolögia, annak egyrk

területe. A magyar mint idegen nyelv oktatäsi diszciplinak6nt is 6rtelmezhetö: tantärgy a

magyart mint idegen nyelvet szewezett oktatäsban tanulök szäm6ra, valamint fökönt az okta-

täsra vonatkozd tört€neti €s m6ds zefiani szakismeretek rendszer e az egyetemi k6pz6sb en. Az

elm6leti megalapozäs ös a tanitäs sorän nemcsak a nyelv6szet eredmönyeit hasznälja fel, ha-

nem a nyelvoktatäs többi alaptudomänyä6t is, vagyis amagyar mint idegen nyelv alkalmazott
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pedagögia, szocioldgia ös pszicholögia is... A magyar mint idegen nyelv funkcionälis szem-
pontböl mindenekelött a magyar nyelv külsö, nem anyanyelvi szeml6let6t jelenti, amelyböl a

nyelvi rendszer speciälis leiräsa is következik. Az ältalänos pedagdgiai, didaktikai, lölektani
stb. sajätossägok itt is ugyanügy örv6nyesek, mint mäs nyelvek oktatäsänäI, 6s ezek eg6szül-
nek ki a csak amagyar nyelvre vonatkozö egyedi vonäsokkal. Az oktatäst meghaüäro z6 t6nye-
zök között kell emliteni a nyelv külsö 6s belsö feltäräsänak, a strukturälis fel6pitösnek, a

nyelvszeml6leti sajätossägoknak a k6rd6s6t is, valamint amagyar nyelv külfoldi ismerts6g6-
nek helyzet6t' '. Összefoglalva: a magyar mint idegen nyelv speciälis szeml6letkent, lefräsi
mödkönt ös oktatäsi m6dszerk6nt örtelmezhetö, amely tudomänyos kutato 6s elemzö tev6-

kenysögen alapszik."I

1.2. A magyar mint idegen nyelv fogalma az Euröpai unidban

Az Eur'pai Uniö, különösen N6metorszä g ezzel szemben teljesen mäs, kettös foga-
lomrendszerben gondolkodik. Az Ll nemcsak a tudomänyosan több6 mär nem meghatäroz-
hatö anyanyelv, hanem azü. n. elsö nyelv is (first language acquisition, Erstsprache), amit a
kisgyerekkortöl kezdve megszokott, otthonnak tekinthetö környezet besz6l. Az L2 k6t jelen-
tössei bir: elsök6nt az a nyelv (second language acquisition, SLA, Zweitsprache), amit abban

az orszägban beszÖlnek hivatalosan, ahol az ember 61, amelynekhasznälata munkäjähoz, öle-
t6hez n6lkülözhetetlen - de ide tartozlk az anyelv is, amelyet az egyikszülö elavult kifejez6s-
sel 6lve anyanyelv6nek tekint.

AzL2 mäsodik jelent6se az az idegen vagy mäs nyelv, arnit azember nyelvi kurzuse-
kon, iskolai oktatäs keret6ben vagy az adott nyelvet besz6lö nyelvterületen ätmenetileg,
nyelvtanuläs szänd6kävaltöfienö tartözkodäs alkalmäval sajhtit el különbözö szinteken. Eb-

ben az Euröpai Uniös kontextusban tehät a ,,magyar mint idegen nyelv tanära" fogalom a ma-

gyarorczilgi ölö ös dolgozö tanärokra nem 6rtelmezhetö.'

' Giay B6la - Nädor Orsolya (szerk..;: Magl,ay mint idegen n),elv. Hungarolögia. Tankönyv ös
szöveggtüitemriny. Budapest, 1998. pp.l8-19. htrp://mei.osz[.h.,lorzOölot lOztonoz.pdi
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2. A magyar mint idegen nyelvk6nt val6 tanitäs szfnhelye

A fentiekböl következöen k6t eset lehets6ges: ha magyarorszägi fogalornrendszerben

gondolkodunk, akkor egy magyar mint idegen nyelv tanära tanithat Magyarorszägon bevän-

dorlökat, menekülteket, hatäron tuli magyar szärmazästtakat, s igy joggal merülhet fel a ma-
gyar oktatäsi rendszerben megszokott integrält keretek között folyö, logop6dusokkal, gyögy-
pedagögusokkal tämogatott, diszlexiäs 6s diszgräfiäs tanulök megsegit6s6re iränyulö peda-

gögiai munka probl6maköre.

Azonban ha az Eurlpai Uni6 fogalomkör6ben gondolkodunk, s az ELTE Pedagögiai

Ös Pszicholögiai Kara mestertanäri k6pz6s6vel ös felfogäsäval egy6rtelmüen ezt teszi, akkor

egy magyar mint idegen nyelv tanära csakis Magyarorszäghatärain kivül, egy olyan nyelv-

területen tanitö pedagdgus lehet, ahol nem besz6lik a magyart sem hivatalos, sem .(n. szär-

mazäsi nyelvk6nt. Ez az 6n esetemben Nömetorczäg, pontosabban, mivel nincsen egys{ges

nömet oktatäsi rendszer, a Bajor Szabad Ällam. Itt pedig eg6szen mäs törv6nyek vonatk oznak

a diszlexiäs, diszgräfiäs tanulökkal valö foglalkozäs kereteire.

3. Törv6n yi hätt6r Baj ororszägban

A zAlgn-es tan6v kezdet6vel vfultozott meg az olvasäsi 6s iräsi neh6zs6gekkel ktisz-

ködö tanulök es6lyegyenlös6g6re vonatkozd szabillyozäs, az aläbbi törv6nyek 6rtelm6ben: a)

das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Art.s1Abs. 5;

b) die Bayerische Schulordntrng (BaySchO), Teil 4 Individuelle Unterstützung, Nachteils-
ausgleich und Notensch*z; $ 3l - $ 37.

A diszlexia elnevez6se Bajororszägban a törv6nyr szabälyozfus szefint Legasthenie, Le-

se- und Rechtschreibstörung ös Lese-Rechtschreib-Schwöche (LRS) vagy izolält formäban a

Lesestörung, Rechtschreibstörung, Leseschwtiche valaÄint Rechtschreibschwäche.z

A diszlexia diagnosztizäläsa ös kezel6se Bajororszägban csak a gyermek ös ifiüsägi

pszicholögus ("tin6dzserambulancia") vagy a kizhrllag pszicholögus v6gzettsfggel rendel-

kezö iskolapszicholögus feladatköre lehet a Staatliche Schulberatung3 elöiräsa alaplän. Az
ältaluk szäaalökban pontosan meghatärozott neurolögiai deficit vagy funkc ilzavar talajän

'Bövebben lsd: Arbeitskreis Legasthenie Bayern e.v.http:llwww.akl-bayern.del
,3 

L e s e - Re c h ts c hre i b - St ö run g S E Mün c h en *' A ktu el I e I nfo rm a t i o n e n.
https:l/www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/muenchen/fragenjaedjsy/legasthenie/
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letrejövö tanuläsi zavar azonban nem befolyäsolhatja hiltrfinyosan karrierlehetös6g6ben a
tanulöt - att6l függetlenüI, hogy a különbözö modalitäsok terület6n elöfordulhatnak ..a

percepciö, az integräciö eltör6sei; vagy a besz6d- 6s nyelvi k6pess6g, a laterälis dominancia

zavarui; söt a sajät testen 6s a t6rben valö täj6koz6das nehözsögei is. Ehhez järulhahrak a
figyelem ös a rövidtävü memöria zavarai is.,,4

A tanuläsi zavar megällapitott szä.zallkhval a szülö egy bizalmas beszölget6sben az

adott bajor oktatäsi ntlzmöny igazgatljähoz fordul, aki az int6zmönyi egyseges tanulmänyi

rendszer szoftverÖben az örtökelös funkciönäl eleve kizärja a jegyadäsi lehetös6get vagy

bärmilyen szöbeli közl6st. A szaktanär sokszor csak a dolgozatiräs jegyeinek rögzitösekor

talälkozikazzal a t6nnyel, hogy bizonyos r6szeredm6nyeket, rösztfugyakat nem tud beirni.

Gimnäziumi tanärk6nt magam is kerültem ilyen helyzetbe - nem tehettem semmit,

nem foglalkozhattam külön a diäkommal, mert azzal megs6rtettem volna a titoktartäsi köte-

lessögemet.

4. A Bajororszägi Magyar Iskola

"A Bajororszflgi Magyar Iskola (Ungarische Schule in Bayetn, USchB) a magyar

anyanyelvi oktatäs konzuli modellj6nek neve Bajororszägban; egy d6lutäni vagy h6tv6gi

iskolai häl6zat, amelyet a Bajor Oktatäsi, Müvelöd6si, Tudomänyos 6s Müv6szeti Ä[ammi-
niszt6rium, valamint a magyar Oktatäsi Hivatal közösen engedölyezett 6s elfogadott. A Ba-
jororszägi Magyat Iskoläban oktatott hivatalos tantärgy, a magyar mint szärmazäsi nyelv
(Ungarisch als Herkunftssprache) bärmelyik bajor ällami 6s magäniskolai tipusban felvehetö,

bekerül az iskolai bizonyitvänyba, ös bizonyos felt6telek mellett k6rv6nyezhetö 6retts6gi

tärgyk6nt valö elismertet6se is.

A szakmai 6s p6nzügyi felügyeletet a Mtincheni Magyar Fökonzulätus megbizäsäböl a

Müncheni Magyar Intözet Egyesület lätj a el Re gen sburgban. "s

'Gyäre Zsvzsa: Esöllyel a_nyelvoktatäsban - avagt diszlexiäs tanulök idegen nyelvtanitäsänak leherösögei a
logopödia tämogatäsäval ln Gyög,,pedag1giai Szemle Budapest, 2009 /5
http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?ment' id:I 02&jid:30&jaid:433
" Bajororszägi Magl,ar Iskola. A WikipödiäböL, a szabad enciklopödiäböl
https ://lru. wikipedia. org/wik rlB ajor orczvoC3oÄ Äl gi _Magyar_Iskola
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4.1. A magyar mint szärmazäsnyelv

ldözek a Bajororsz 6gi Magyar Iskola kerettantervöböI6:

,,Az anyanyelvi kommunikäciö magäban foglalja a fogalmak, gondolatok, 6rzösek, t6-

nyek, v6lem6nyek kifejezösöt 6s 6rtelmez6söt, megörz6söt ös közvetit6set szöban 6s iräsban

(hallott 6s olvasott szöveg 6rt6se, szövegalkotäs szdban ös iräsban), valamint a helyes, öntuda-

tos Ös alkotd nyelvhasznälatot az oktatilsban ös k6pz6sben, a tärsadalmi 6s kulturälis tevek6ny-

s6gek sorän, a csalädi 6s tärsas 6letben, a munkäban ös a szabadidös tevekönysegekben, atär-
sas valösäg formäläsäban. A nyelvhasznäIl tudässzintje vältozhat a különbözö nyelvi tev6-

kenys6gek (hallott szöveg 6rtöse, beszedköszs6g, olvasott szöveg 6rt6se, iräsk6szs6g 6s köz-

vetitö k6szsög), valamint amagyar nyelvet hasznälö tärsadalmi-kulturälis hSttere szerint." T

4.2. szüks6ges k6pess6gek, k6szs6ge\ ismeretek 6s attitüdök

,,Az anyanyelvi kommunikäciö az anyanyelv elsajätitäsänak folyamata 6s eredmönye,

amely term€szetönöl fogva kapcsolödik az egy6n kognitiv köpessögeinek fejlödes €hez. Az
anyanyelvi kommunikäciö felt6tele a megfelelö szökincs, valamint a nyelvtan 6s az egyes

nyelvi funkcidk ismerete. Ez a tudäsanyag felöleli a szöbeli 6s az iräsbeli kapcsolattartäs föbb

tipusainak, az irodalmi ös nem irodalmi szövegek eg6sz soränak, a különbözö nyelvi stilusok

sajätossägainak, valamint a különfele helyzetekben a nyelv 6s a kommunikäciö vältozäsainak

ismeret6t. Az ember rendelkezik azzal a k6pess6ggel, hogy vältozatos helyzetekben, szöban

ös iräsban:

- K6pes mäsokkal örintkezni, kommunikäciöjät figyelemmel tudja kis6mi, 6s a helyzetnek

megfelelöen tudj a alakitani.

- K6pes nyelvileg megalkotni 6s kifejezni sajät valösägät ös valösäg6rtelmez6söt, a nyelvhasz-

nälaton keresztül mäsok valösäg6rtelmezös6t megismerni 6s a sajädäval összevetni, összehan-

golni vagy ütköztetni.

- K6pes a nyelvhasznätrat ütjän ismereteket szerezni 6s ismereteit gazdagitani, illetve üj isme-

reteket, tudäst lötrehozni.

' Szädeczky-Kardoss Csilla - Meyle Eva: A Bajorors:ägi Mag,ar Iskola kerettantente I (2016-2017). Regens-
burg, UIM, 2016.36 p. http://ungarisches-institut-deiimages/contentisprachs drntlel20l6-2017 keret
tanterv_20 I 6- 20 | 7 .pdt
' I.m. p.4
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- K6pes megkülönböztetni 6s felhasznälni ktilönbözö tipusü szövegeket, toväbbä informäciö-

kat keresni, gytijteni, feldolgozni ös közvetiteni.

- Tud segödeszközöket hasznfulni, sajät szöbeli 6s iräsbeli 6rveit a helyzetnek megfelelöen, eti-
kusan 6s meggyözöen kifejemi.

A kommunikativ nyelvi kompetencia lexikälis, funkcionälis, grammatikai ös szövegal-

kotäsi ismereteket, valamint szocio- 6s interkulturälis k6szs6geket felt6telez. A pozitiv atti-
ttsd magilban foglalja a tärsas viszonyokra örzökeny, tudatos, 6rdeklödö 6s önkritikus maga-

tartäst, a törekvöst az 6pitö jellegü parbeszödre , az igönyes megnyilvänuläs örtök6nek felis-
mer6s6t, az esztötikai minös6g tisztelet6t, mäsok megismer6s6nek ig6nyöt 6s a magyar nyelv

iränti felelössög vällaläsät. Ehhez ismerni kell a magyar nyelv 6s anemzetikultura, a nyelv 6s

a val6sä9, a kommunikäciö 6s a tärsas viläg közötti összetett kapcsolatot, a nyelv vältozb-

vältoztatö termöszetöt, mäsokra gyakorolt hatäsät, a tärsadalmilag felelös nyelvhasznälat je-

lentösög6t. Magäban foglalja a kulturälis sokf6lesög tiszteletben tartäsät6s a nyelvek, kulturäk

közötti kommunikäciö iränti 6rdeklöd6st ös kiväncsisägot..o8

4.3. A tanär lehetös6gei a Bajororszägi Magyar Iskotäban

,,Bajororszägban 6vek öta nö a magyar nyelv äpoläsänak az ig6nye, amelyet több ma-

gänjellegü vällalkozäs igyekezett kiel6giteni. Ebböl ah6l6zatbbl fejlödött ki több 6ves elök6-

születek utfin, 2014 folyamän, a Müncheni Magyar Intözet Egyesület (MMI, Ungarisches

Institut München e. V., UIM) 6s a bajororszägi magyar h6tu6gi iskoläk kezdem6nyezös6re, a

diäkokkal 6s a szülökkel, valamint amagyar nyelvoktatökkal valö behatö egyeztet6sek örtel-
m6ben, a Bajororszägi Magyar Iskola (BMI).,.e

A hötvögi iskolikban eleinte szülök, 6desanyäk tanitotrak; a mai napig kiugrdan magas

a szülök atänya a tanäri karban. Egy-egy iskolacsoport akfu 6vtizedes baräti kapcsolatokra

körökre 6pü1, ahol j6val könnyebb "egyn,äs között" a tanuläsi zavanal küszködö gyerekek

problömäinak megbesz6l6se, mint egy hagyomänyos, hierarchikus iskolai rendszerben.

o U.o.
e K. Lengyel Zsolt: BML Röszletes taiöl@ztato a 2016/2017-es tanewehqJlwgansches-institut.de/sprachschuldrn€arische-
schule-in$ayem-uschb/534-rrgyu-nydrd/oC5o/ß14/oßo/oAlf/"ßo/,Agkotuf/{3o/oB3a-20162017s-
btr7oC37oA9vre.hünl
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Lea-Katharina Steller: 

Nyelvoktatási módszerek és a nyelvi hiba fogalma 

 

 

 

 

1. A nyelvoktatási módszerek, megközelítések áttekintése 

 

1.1. Fogalmi megközelítés 

Silye Magdolna munkájában1 Richards és Rodgers m_vére támaszkodik: „a metodo-

lógia a pedagógiában az, ami az elméletet a gyakorlattal összeköti”. Bárdos JenQ ÉlQ nyelvta-

nítás-történet c. munkájában2 elQször Edward M. Antony hierarchiafelfogását idézi, miszerint 

„a módszerfogalom rendszerében három szintet különböztethetünk meg: megközelítés, mód-

szer és technika (approach, method, technique)”. 

 

A nyelvtanítás metodológiája3 

Bárdos JenQ késQbb fent említett munkájában négy, egymással hierarchikus viszony-

ban álló szintre módosítja a fogalommeghatározást: 1.) a technikai fogásra; 2.) az eljárásra; 3.) 

a módszerre; végül 4.) a nyelvtanítási elméletre.  

                                                 
1 F. Silye Magdolna: A 20. század második felének fQbb metodológiai irányzatai és tendenciái az angol szak-
nyelvoktatásban. In: Silye Magdolna (szerk): Cikkek, tanulmányok a hazai nyelvoktatásról és kutatásról. Porta 
Lingva, 2003. https://www.yumpu.com/hu/document/view/24848793/almasi-janosnac-bme-gtk-idegennyelvi-
kazpont-budapesti-/29 
2 Bárdos JenQ: ÉlQ nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 
3 A nyelvtanítás metodológiája Jack C. Richards – Theodore S. Rodgers: Approaches and methods in language 
teaching. Cambridge, 2001. szerint 

https://www.yumpu.com/hu/document/view/24848793/almasi-janosnac-bme-gtk-idegennyelvi-kazpont-budapesti-/29
https://www.yumpu.com/hu/document/view/24848793/almasi-janosnac-bme-gtk-idegennyelvi-kazpont-budapesti-/29
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„A technikai fogásokat egy konkrét módszerben betöltött szerepe tesz értelmessé (pl. 

'olvassa fel', 'ismételje meg'). A didaktikai eljárásoknak ezek a legkisebb egységei, önmaguk-

ban egyetlen módszerre sem jellemzQek. Az eljárás módszertani lépések összekapcsolásából 

jön létre. (Pl. egy párbeszéd feldolgozása során a tanulók elQször meghallgatják azt csukott 

könyvvel, majd nyitott könyvvel, beszélnek a szereplQkrQl, elismétlik a mondatokat, fejbQl 

elmondják a tartalmat, stb) Az eljárás önmagában nem feltétlen jellemez egy módszert sem, 

tehát nem módszer-specifikus, egy eljárás több módszerben is megjelenhet. 'Az idegennyelv-

tanítási módszer a felbontott nyelvi tartalom és az osztálytermi megvalósulás formájának o-

lyan célszer_ algoritmusa, amely egy teljes oktatási folyamat során biztosítja az elsajátításhoz 

szükséges didaktikai fázisokat (elQkészítés, bemutatás, begyakorlás, alkalmazás).'4 12 történe-

ti nyelvtanítási módszert tart számon a szakirodalom, amelyek mindegyike megfelel a mód-

szerkritériumnak, de egyes módszerek, tekintve a háttértudományokban fennálló összhangot, 

nyelvtanítási elméletté is nyilváníthatók, ahogy az ábra mutatja5.”6 

Nyelvtanítási elméletek7 

 

1.2. Klasszikus történeti nyelvtanítási módszerek 

 

Fontos megjegyezni, hogy az „idegennyelv-oktatás didaktikája és metodikája változá-

sokon esett át az elmúlt évtizedek alatt, amely változások a kutatások, a tanítási folyamat kö-

zéppontjába helyezték a tanulót. Ez a tény azoknak a társadalmi-politikai változásoknak kö-

szönhetQ elsQsorban, amelyek megváltoztatták az intézeti kereteket is, amelyek között az ide-

gennyelv-oktatás m_ködött-m_ködik. Egyre több ember tanul nyelve(ke)t. A tanulók más elQ-

feltételekkel, ismeretekkel, célokkal rendelkeznek, és más keretek között fognak neki a nyelv-

                                                 
4 Meggyesné Hosszu Tímea idéz Bárdos JenQ: ÉlQ nyelvtanítás-történet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2005. p.26. c. munkájából 
5 Lsd. lbj.2  
6 In: Meggyesné Hosszu Tímea: A tanulásban akadályozott gyermekek idegennyelv-tanításának kérdései 
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozott_gyermekek_idegen_nyelvtanitasanak_ke
rdesei_teljes/71_a_mdszerfogalom_megkzeltse.html 
7 Lsd. lbj.2 
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tanuláshoz. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a nyelvtanulás többé nem a célnyelvi struk-

túrát veszi egyedül figyelembe, és nem is csak a társadalmi-és civilizációs ismeretek alapján 

történik, hanem a nyelvi, társadalomismereti célok azután kerülnek megállapításra, miután a 

tanulók céljai, elQismeretei és a tanulás helyszíne tisztázódott. A tanítás folyamata a tanulás 

perspektíváját veszi alapul, így a nagy cél, a kommunikatív kompetencia elérése célnyelven, 

mindig újra és újra fogalmazódik meg a fenti elQzmények ismeretében.”8 

 

1.2.1. Nyelvtani-fordító módszer 

A 18. század végén keletkezett és a 19. század elsQ harmadában vált meghatározó 

nyelvtanítási módszerré. ElsQdleges a szabálymagyarázat; a ragozások és szerkezetek fonto-

sabbak, mint a folyamatos beszéd. Leglényegesebb eleme a fordítás, ahol minden apró rész-

letre kiterjedQ, elemzQ egybevetés során válnak érthetQvé a nyelvi problémák. Ez a napjaink-

ban is jelen lévQ módszer tantárgy-centrikus, a csoportbontása frontális, azonnali a hibajavítás 

és a korrektségre törekvés jellemzi.  

A 20. század végén a természetes és a direkt módszerek hozták a változást. 

 

1.2.2. Direkt módszer 

Mivel ez a módszer kizárja az oktatásból az anyanyelvet és a fordítást, ezért anyanyel-

vi szint_ nyelvtudást tételez fel. A direkt módszerre jellemzQ a kérdés-felelet technikája, az u-

tánzás és az ismétlés. A tanár már nem magyaráz, nem fordít, hanem bemutat – a nyelvi reak-

ciókat a célnyelvi kultúrába ágyazott életmóddal együtt. 

A jelentést az anyanyelv kiiktatásával úgy tudja a tanár szemléltetni, ha azt gesztusokkal, mi-

mikával, intonációval, netán körülírással, példákkal, mondatba foglalással idézi fel.  

 

1.2.3. Az olvastató módszer 

Az 1920-as, 30-as évek olvastató módszerének kettQssége, hogy egyrészt sz_kítQ, mi-

vel csak az olvasási készséget célozza, másrészt viszont az idegen nyelv_ szövegek olvasásá-

val jelentQs mennyiség_ lexikát oktat. Tehát a nyelvtani szerkezetek fokozatossága helyett in-

kább a lexika mennyisége kerül elQtérbe. Szükségesek hozzá szókincsvizsgálatok, gyakoriság-

szótárak, sQt az ezzel szakosodott módszertani munkák is. Hasznos, ha az iskolai óraszám 

nem elegendQ a megfelelQ szint elsajátításához.  

Sajnos a módszer ma már nem népszer_, az intenzív olvasás gyakorlatilag az egész 

idegennyelv-oktatásból hiányzik. 

                                                 
8 Neuner, G.: Die Lernenden im Blickpunkt. In: Fremdsprache Deutsch Sonderheft: Trends 2000/2. pp. 38-48. 
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1.2.4. Az intenzív módszer 

A második világháború radikális változásokat hozott; szükség volt helyi, gyakran kis-

nyelveket is ismerQ emberekre. A harcok és a túlélés vágya új igényeket szült: hirtelen és in-

tenzíven kellett egy-egy nyelvet elsajátítani, a szóbeliségre helyezve a hangsúlyt. Így jött létre 

az Army Method, az intenzív, ún. kéttanáros módszer: egy nyelvész és egy instruktor team-

jével. A napi 5-8 órás nyelvtanítás során kiugró szerepe volt a kiejtésnek, a folyamatos, hihe-

tQ, határozott, mondatszint_ beszédnek. 

 

1.2.5. Az audiolingvális módszer 

A magnetofon, a nyelvi laboratórium, a rádió, a televízió, a film és a számítógép belé-

pésével új távlatok nyíltak az oktatásban. Megjelent az az eszköz, amely az egy hallgatóra ju-

tó gyakorlási idQt meghosszabbította – így vált a nyelvi laboratórium a diák beszélgetQpartne-

révé. A laboratóriumi szituáció megvalósította a differenciálást és egyben individualizálást is. 

Elvei, eljárásai máig megQrzQdtek.  

 

1.2.6. Az audiovizuális módszer 

Már a kínaiak is képekkel tanítottak, sQt szintén számos illusztrációt használt Comeni-

us a tankönyveiben. Az ezt módszerként tárgyaló elsQ komolyabb hasonló munka Sadler an-

gol nyelvtana 1879-bQl. A hatvanas években ismertté vált módszer a szituációkból indul ki, 

pl. magazinokból, prospektusokból, plakátokból való képkivágással: célja tehát a hang és kép 

látványos összekapcsolásával a szituáció, a kontextus megteremtése.  

 

1.2.7. A kognitív módszer 

A kognitív (más néven mentalista) megközelítés abból indul ki, hogy „az élQ nyelv 

egy szabályorientált kreativitás, amely egy tudatosan tanulandó rendszer, vagyis egy új nyel-

vet megtanulni olyan, mintha sakkozni tanulnánk: egyszerre történik a bemutatás és a m_ve-

letek gyakorlása”9. Azaz a módszer feltételezi, hogy szabályokkal egy bizonyos számú nyelvi 

elembQl végtelen számú helyes mondat képezhetQ. 

 

  

                                                 
9 In: Meggyesné Hosszu Tímea: A tanulásban akadályozott gyermekek idegennyelv-tanításának kérdései 
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozott_gyermekek_idegen_nyelvtanitasanak_ke
rdesei_teljes/727_a_kognitv_mdszer.html 
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1.3. Az innovatív (humanisztikus vagy pszichologizáló) nyelvtanítási módszerek 

 

Az 1968-as mozgalmak a korábbi szigorú drillezést megingatták. Megjelent a dramati-

záló nyelvtanítás, a zenei elemek, a gitár, a személyiségfoglalkoztató nyelvi játékok, és a ha-

gyományos osztálytermi elrendezés felborult. 

 

1.3.1. A cselekedtetQ módszer 

A Total Physical Response (TPR), Asher professzor módszere abból indul ki, hogy 

összefüggés fedezhetQ fel az izommunka és a memória közöttes és a nyelvtanulás kezdeti sza-

kaszára koncentrál. A foglalkozások során a tanulók parancsokat hajtanak végre, mivel az 

anyanyelvtanulás során a kisgyermek mindenhol fQként parancsoknak engedelmeskedik, és 

ezekre az egész testével válaszol. Ez az idQszak valójában egy felkészülési szakasz, amelyben 

eljön az ideje a beszédnek, túl korán erQltetni fölösleges. A teljes nyelvi anyag tehát Asher 

módszerében parancsok köré épül.  

 

1.3.2. A néma módszer 

A módszer Caleb Gattegno matematikus nevéhez köthetQ. ErQsen kontrollált módszer, 

amely csak a pontosságra épít a beszéd folyamatosságával szemben. A tanár csak egy szót 

mond, utána sorban mutogat – a legjobbal pedig többször megismételteti. Napjaink vezetQ 

módszere a német migránsoktatásban. Én még annyira se becsülöm, hogy bQvebben részletez-

zem nevetséges eredményeit; a migránsokról nem is beszélve; belQlük ugyanis sértQdöttséget 

és ellenállást vált ki. A párhuzamos társadalom tökéletes kinevelésére alkalmas módszer. 

 

1.3.3. A tanácskozó módszer 

A Charles Curran által Amerikában kifejlesztett módszer lényege, hogy az „ügyfelek-

nek” nevezett diákok érzelmileg biztonságban érezzék magukat a nyelvtanulás során. A tanu-

lók körben ülnek, a körön kívül a „tanácsadó” (tanár). Az „ügyfelek” körben ülve a közösség 

tagjának érzik magukat, és annak közös munkájában aktívan részt kívánnak venni. A „tanács-

adó” igazából tolmács, aki eleinte segít, ha nem tud a körben ülQ valamit a célnyelven kifejez-

ni. KésQbbiekben a reagálás lesz a módszer alapeleme. Az „ügyfelek” elmondják az elhang-

zottakkal kapcsolatos többirányú tapasztalataikat, amelyeket a tanácsadó kritizálás nélkül 

meghallgat és rögzít. Ezután visszajátsszák a felvételeket, majd a harmadik, utolsó fázisban a 

táblára kerülnek a mondatok, fordítással együtt.  
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1.3.4. A szuggesztopédia 

Georgi Lozanov bolgár kutató „nyelvi laborja” egy kellemesen, ízlésesen bútorozott 

helyiség, hogy a tanuló kellQképpen befogadóképes legyen. Naponta 3 órát dolgozik a tanuló-

csoport együtt. ElQször a tanár anyanyelven elmagyarázza a dialógus tartalmát, majd megkap-

ják a diákok a kb. 1200 szavas kétnyelv_ párbeszédet. Megbeszélik, majd kényelmesen hátra-

dQlnek a diákok, és még kétszer meghallgatják a dialógust idQzítve, intonálva felolvasó tanárt. 

Közben klasszikus zene szól.  

 

1.4. A modern kommunikatív nyelvtanítás 

 

Napjaink legjellemzQbb nyelvtanítási irányzata, a David A. Wilkins nevéhez köthetQ 

kommunikatív nyelvtanítási módszer, ami minden készség fejlesztését (receptív és produktív 

szövegértés és szövegalkotás) egyaránt fontosnak tart. A nyelvtanulók szükségletei és kíván-

ságai szabják meg, hogy melyik készség milyen hangsúlyt kap. Itt az aktív, tudatos és önálló 

tanuló a saját fejlQdéséért felelQs. A tanár segítQként, tanácsadóként, modellként van mellette, 

gondoskodik a motivációról és az ingergazdag környezetrQl interakcióra épülQ játékokkal, 

problémamegoldó feladatokkal. Gyakran dolgoznak a tanulók párban és kiscsoportokban, 

amelyeket a tanár irányít. A hibák a nyelvtanulás természetes kísérQjelenségeként toleráltak. 

Mivel cél az elfogadható, érthetQ kiejtéssel történQ kommunikáció, nem törekszik a kommu-

nikatív nyelvtanítási módszer a tökéletes kiejtés elsajátíttatására. 

 

2. A nyelvi hibák megközelítése 

 

2.1. A nyelvi hibák 

 

Nyelvi hibák az általános nyelvészet minden fQbb, azaz hagyományos (lexikológia, 

morfológia, fonetika, fonológia, pragmatika, szemantika és szintaktika) valamint most divatos 

kutatási területén (társalgáselemzés és szövegnyelvészet) megjelennek, mivel nyelvhasznála-

tunk alapvetQ velejárói. 

 

2.2. A nyelvi hibák szerepe10 

                                                 
10 In: Bíró Anett: Lexikai hibák és szerepük a nyelvtanításban. In: I. Miskolci „Taní-tani” konferencia. Miskolc, 
2008. 
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A tanítási gyakorlat során a nyelvi hibák figyelembevétele, az azok szerepérQl alkotott 

nézetek alkalmazása, a hibaelemzés elvégzése elengedhetetlen, mert fontos információval 

szolgálnak a tanulási-tanítási, pontosabban a nyelvelsajátítási folyamatról. 

Az elkövetett hibák nem mérik közvetlenül a nyelvtudás szintjét, hanem fQleg az adott 

pillanatban jellemzQ tudásra engednek következtetni. LehetQvé teszik a hiányos területek fel-

mérését, így ún. „diagnosztikai funkciót” töltenek be. A hibák okának megértésével olyan re-

leváns adatokat, információt nyerhetünk, amely nemcsak a problémák megoldását segíti, ha-

nem a megfelelQ szabályok felismeréséhez vezet. Ezáltal lesz mind a tanítási, mind a tanulási 

folyamat hatékony (remedial teaching).  

A hibaelemzés továbbá segít a tantervben elQírt anyagok kiválasztásában. Támpontot 

ad „a nyelvi elemek kiválasztásában, leírásában, elrendezésében; a bemutatás, tudatosítás és 

gyakorlás arányainak megállapításában; a gyakorlatok jellegének, típusainak, mennyiségének 

meghatározásában; a tankönyv és a tanmenet szerkezetének felépítésében. A hibaelemzéssel 

nyert információk segítik megfelelQ tanítási anyagok megszerkesztését, összeállítását.”11 

 

2.3. A nyelvi hibák fQbb területei  
 

2.3.1. A lexikai hibák  

 

Az interneten rendelkezésemre álló szakirodalomnak megfelelQen egyszer_en „lexikai 

hibának“ titulálom a nyelvet módszeresen leíró nyelvtudományok (morfológia, szemantika, 

mondattan, fonetika stb.) témakörébe tartozó hibákat, s ezalatt az összefoglaló cím alatt fo-

gom tárgyalni. 

 

2.3.1.1. Szelekciós hibák 

„A hibák leírása különféle szint_ általánosításokkal, és mélységben lehetséges. Az egyik ilyen 

szint az, amikor a tanuló köztes nyelvébQl származó megnyilatkozást és annak feltételezett 

célnyelvi megfelelQjét a formai különbségek, a fizikai megjelenés alapján csoportosítjuk. A 

hibák forrásuktól függetlenül négy alapvetQ módon jelenhetnek meg: kihagyás, hozzáadás, át-

rendezés, helyettesítés (rossz, helytelen választás). Ezek közül a lexika szintjén megjelenQ 

szemantikai hibák alapvetQen szelekciós hibák, azaz a paradigmatikus tengely mentén történQ 

helytelen választások... A szelekciós hibák a szóismeret különbözQ aspektusait érinthetik:”12 

 
                                                 
11 I.m. p.1 
12 I.m. p.2 
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 Cronbach  
(1942) 

Richards 
(1976) 

Nation 
(1990) 

Bárdos 
(2000) 

Bogaards 
(2000) 

F 
o 
r 
m 
a 

  Forma (írott, 
szóbeli) 

Forma 
(kiejtés, 
helyesírás) 

Forma 
 

 
J 
e 
l 
e 
n 
t 
é 
s 

Általánosítás (a 
definíció 
ismerete) 

    

A jelentés 
szélessége (a 
különbözQ 
értelmek 
ismerete) 
 

A különbözQ 
jelentések ismerete 
(poliszémia) 
Szemantikai érték 
(denotatív, konnotatív 
jelentés) 

Jelentés 
(konceptuális) 

Jelentés 
 
 
 
Jelentésárnya
-latok 

Új jelentés régi 
formához 
rendelése 
Kombinációval 
létrejött új 
jelentés 

 Asszociációs hálózat a 
szó és más szavak 
között 

Jelentés 
(asszociatív) 

Szinonimák, 
antonímák 

Szemantikai 
kapcsolatok 

G 
r 
a 
m 
m 
a 
t 
i 
k 
a 
i 

v 
o 
n 
a 
t 
k 
o 
z 
á 
s 
o 
k 

 Alapforma és 
derivációk 
(morfológia, képzQk 
ismerete) 

 A szó 
változatai 
(jelek, ragok) 

Morfológiai 
kapcsolatok 
 

 Szintaktikai 
viselkedés 

Pozíció (nyelvtan 
és kollokációk) 

Szófajiság 
Vonzatok 
Kollokációk 
Szólások, 
közmondások 

Kollokációk 
 

 
H 
a 
s 
z 
n 
á 
l 
a 
t,  
 
f 
u 
n 
k 
c 
i 
ó 

 A szó írásos vagy 
szóbeli 
elQfordulásának 
valószín_sége, a 
legvalószín_bb 
szavak, amelyekkel 
kapcsolatba hozható 
(frequency, 
collocability) 

Funkció 
(gyakoriság) 

  

Applikáció (a 
használat 
ismerete) 

A szó használatával 
kapcsolatos korlátok, 
a regiszter ismerete a 
funkció és a szituáció 
variációi szerint 

Funkció 
(helyesség, 
megfelelQség) 

  

A jelentés 
precizitása 
(hogyan kell 
használni 
különbözQ 
helyzetekben) 

A pragmatikai érték 
ismerete 

 Nyelvhaszná-
lat 
Stílus 
 

Helyes 
pragmatikai 
használat 

ElérhetQség 
(produktív 
használat) 

    

A szótudás aspektusai különbözQ kutatók értelmezésében13 

                                                 
13 I.m. pp. 3-4 
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„Mint azt a fenti táblázat is mutatja, a lexikai egység ismerete számos részismeretbQl épül fel. 

Ide tartozik a forma és a jelentés ismerete, ahol fontos tényezQ, hogy a formához rendelhetQ 

jelentések közül egy ismerete nem jelenti egyúttal a többi jelentés hozzáférhetQségét, és azt 

sem, hogy a lexikai egység beépült a szemantikai hálózatba. A lexikai egység morfológiáját 

és a derivációs lehetQségeket a tanulónak egyesével meg kell tanulnia még akkor is, ha az 

idegen nyelv ezen mechanizmusaival általában tisztában van. Hasonlóképpen meg kell tanul-

ni az egyes jelentésekre vonatkozó szintaktikai jellemzQket (például igék esetében az argu-

mentumok számát és azok tematikus szerepeit) és a gyakori szókapcsolatokat, melyek tekin-

tetében a különbözQ nyelvek erQsen eltérnek egymástól. Végül ismerni kell a lexikai egység 

használatára vonatkozó szabályokat, azaz azt, hogy milyen kontextusban fordul elQ, illetve, 

hogy milyen hatást vált ki, milyen a stílusa.”14 

 

2.3.1.2. Interlingvális, intralingvális hibák 

„A lexikai hibák forrásukat tekintve lehetnek  

a) interlingválisak, azaz az anyanyelv és a célnyelv különbségeibQl származóak, ahol a tanuló 

az anyanyelvi lexikai egység jellemzQ aspektusait kapcsolja a célnyelvi szóhoz, illetve  

b) intralingválisak, ahol a tanuló a célnyelv rendszerén belül ütközik nehézségekbe.”15 

 

2.3.1.3. A lexikai hibák hibatípusai 

A szókincsbeli hibák három fQ csoportja leginkább a szó formai és jelentésbeli aspektusait é-

rintik. ElQfordulhat 

a) az összeolvasztás és  

b) a szavak összekeverése a formai hasonlóság alapján (malapropizmus). Ezek az intraling-

vális hibák nem véletlenszer_vnyelvbotlások. „Az idegen nyelv tanulásának vonatkozásában 

mind a nyelven belüli, mind a nyelvek közötti formai hasonlóságok lehetnek hibák forrásai. 

Ennek oka, hogy a mentális lexikon aktiválása a fQ szemantikai vezérelv mellett formai (fo-

netikai, fonológiai illetve ortográfiai) kapcsolatok alapján létrehozott asszociációk mentén is 

lehetséges.”16  

c) a szemantikai hibák olyan asszociációra épülQ tévesztések, ahol a beszélQ (általában az 

anyanyelv hatására) nem a szándékának vagy a kontextusnak megfelelQ szót választja ki. En-

nek hátterében az áll, hogy a jelentéseket sokan univerzálisnak, nyelvfüggetlennek tekintik, és 

a célnyelvi lexikai egységeket az anyanyelvi jelentésekhez kötik. 

                                                 
14 I.m. p.4 
15 U.o. 
16 I.m. p.5 
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2.3.2. Pragmatikai hibák 

 

A „…nyelvtudományt két területre oszthatjuk. Egyrészt a nyelvet módszeresen leíró 

nyelvtudományokra (mondattípusok, morfológia, szemantika, fonetika stb.), másrészt a prag-

matikára, mely a nyelv használatának leírása. E terület feltérképezését (fogalmak meghatáro-

zását, kategóriák megállapítását) nehéz objektív módon megtenni, mert az ember kognitív te-

vékenységével kapcsolatos (a beszélQ szándéka, beszédtevékenység stb.). 

A köztesnyelvi pragmatika, Szili Katalin17 meghatározása szerint, a diskurzusban való 

részvételt és a szavakkal való cselekvéseket, a beszédaktusokat kutatja. A köztesnyelvi prag-

matikai kutatások, meghatározóan az angol nyelvvel kapcsolatban, a 70-es években szaporod-

tak el azzal egy idQben, hogy a kommunikatív kompetencia, a nyelv használata képességének 

kialakítása került a nyelvtanítás középpontjába. Ezeket a kutatásokat azért kezdték el, mert 

egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nemcsak a nyelvtani vagy lexikai hiba okozhat meg nem ér-

tést vagy komoly zavart az anyanyelvi hallgatóban, hanem a nyelvhasználati szabályok elsajá-

títása is fontos. (Pl. Becsuknád az ajtót? s‘Csukd be az ajtót!’… Az e területen elkövetett hi-

bák két típusáról beszél Szili Katalin18. A szociopragmatikai hiba esetén a beszélQ nyelvileg 

helyesen, de a társadalmi elvárásoknak nem megfelelQen nyilvánul meg (pl. nem szólíthatok 

meg bárkit a következQ kérdéssel: Hogy ityeg a fityeg?). Pragmalingvisztikai hibát követ el az 

a tanuló, aki kínáláskor a Nem tetszik mondattal utasítja vissza az ételt a nem szeretem helyett. 

Tehát az idegen nyelvben való jártasság fokára utal annak mértéke, mennyire ismerjük a 

nyelv használati szabályait: Mit, milyen körülmények között használhatok19. Magyarul tanuló 

diákok pragmatikai hibáit elemzQ tanulmányok Bándli Judit és Maróti Orsolya tevékenységé-

nek köszönhetQen jelentek meg.“20 

 

2.4. A nyelvi problémák a nyelvmenedzselés-elméletben21 

 

Ellentétben a nyelvm_veléssel, ahol a középpontban az absztrakt nyelv, vagy a nyelv-

tervezéssel, ahol a nemzet lehetséges jövQje áll, a nyelvmenedzselés-elméletben a „laikus be-

szélQk” érdekei kerülnek elQtérbe. A Language Management Theory Björn H. Jernudd és JiUí 

                                                 
17 Szili Katalin: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta könyvkiadó. Budapest, 2004. 
18 I.m. 
19 Im. p.102 
20 In: Velki Magdolna: A magyar mint idegen nyelv oktatása (a közös európai referenciakeret szintjei szerint) 
Montreál, 2015. http://www.mnyknt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1571:a-magyar-mint-
idegen-nyelv-oktatasa-a-koezoes-europai-referenciakeret-szintjei-szerint&catid=41:nyek-cikkek&Itemid=68 
21 Lanstyák István A nyelvhelyesség mint nyelvi probléma c. cikke (In: Kisebbségkutatás 2007/2) alapján 
http://epa.oszk.hu/00400/00462/00034/cikk14fc.html 

http://epa.oszk.hu/00400/00462/00034/cikk14fc.html#_ftn1
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V. Neustupný nevéhez f_zQdik az 1970-es évektQl a nyelvtervezés-elmélet továbbfejlesztett 

változataként.  

A nyelvmenedzselés a beszélQk hétköznapi nyelvi diskurzusaiból indul ki, s az ezek-

ben található nyelvi problémákból kiindulva dönti el, hogy a szervezett nyelvalakításnak mely 

problémákkal kell foglalkoznia. „A nyelvmenedzselés-elmélet a nyelvi problémát az adott 

helyzetben érvényesülQ normától való, negatívan értékelt eltérésként értelmezi, … amely a 

beszédtevékenység során vagy ahhoz kapcsolódóan jelentkezik, a beszélQknek kellemetlen ér-

zést okoz, a kommunikációban fennakadást, zavart, nehézséget, hátráltatást idéz elQ, vagy 

akár meg is hiúsítja a kommunikációt az érintett nyelven vagy nyelvváltozaton.“22  

 

2.4.1. A nyelvi problémák jellegük szerint: 

„2.4.1.1. Stílus (mikroszinten nem megfelelQ stílusérték_ nyelvi forma használata, makroszin-

ten nem megfelelQ nyelvváltozat vagy nyelv használata);  

2.4.1.2. Nyelvhelyesség (a nyelvm_velQk által helytelennek minQsített elem használata);  

2.4.1.3. Nyelvi hiány (mikroszinten a szükséges nyelvi forma nem ismerete vagy felidézésé-

nek nehézsége; makroszinten egy nyelvváltozat vagy nyelv nem ismerete);  

2.4.1.4. Nyelvbeli hiány (mikroszinten a nyelvi rendszerben eredendQen meglévQ tökéletlen-

ség, többértelm_ség, bizonytalanság; makroszinten a beszélQk számára szükséges regiszterek 

hiánya);  

2.4.1.5. Akadályoztatás (mikroszinten egy nyelvi forma használatának korlátozása vagy tiltá-

sa, pl. tabuisztikus okokból; makroszinten egy nyelvváltozat vagy nyelv használatának korlá-

tozása tiltása, pl. politikai okokból);  

2.4.1.6. Tévesztés (különféle típusú nyelvbotlások, ill. agrammatikus szerkezetek, mondatok 

stb. véletlenszer_ használata);  

2.4.1.7. Helyesírás (helyesírási hibák, ill. bizonytalanságok)23  

2.4.1.8. Nyelvi készségekkel kapcsolatos hiányok (nem megfelelQ olvasási vagy fogalmazási 

készség valamely nyelven);  

2.4.1.9. Patologikus jelenségek (beszédhibák, valamint a betegségek és az öregedés nyelvi kö-

vetkezményei)“24. 

 

  

                                                 
22 I. m.  
23 A helyesírás szigorúan véve nem nyelvi probléma. 
24 I. m. 
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2.5. Speciális magyar nyelvi problémák 

 

2.5.1. A „magyar mint származási nyelv“ oktatásánál 

2.5.1.1. A belsQ nyelvhelyességi kérdések  

- suksükölés (pl. izgassa ’izgatja’ jelentésben, kijelentQ módú alakként); 

- nákozás (pl. én várnák ’én várnék’); 

- magánhangzó-rövidülések (pl. ovoda, utiköltség, kivánság); 

- fonolexikai változatok (pl. a bicigli, az inekció);  

- a -ba/-be határozórag használata -ban/-ben helyett (pl. a táncterembe vagyok);  

- a szokok, szoksz stb. valamit tenni a szoktam, szoktál stb. helyett;  

- a „terpeszkedQ kifejezések“, azaz a funkcióigés szerkezetek használata (pl. megrendezésre 

kerül, változtatásokat eszközöl);  

- határozott névelQ használata személynevek elQtt (pl. az Éva);  

- a páros testrészek és a hozzájuk tartozó ruhadarabok többes számú használata (pl. fájnak a 

lábai, nagyok a keszty_i) stb.  

 

2.3.1.2. A külsQ nyelvhelyességi kérdések  

- az államnyelvi kölcsön- és vendégszavak, szókapcsolatok (pl. bent voltam a Landratsamton) 

 

2.3.2. A „magyar mint idegen nyelv“ oktatásánál 

A harmad-negyed generációs tanulók száma meglepetésemre – a nemzetközi tenden-

ciával ellentétben – elkezdett nQni Délkelet-Bajorországban. Sajnos Qk magyar nyelvi háttér-

rel már szinte egyáltalán nem rendelkeznek, ezért külön nehézséget jelent, hogy Qket együtt 

kell tanítanunk a származási nyelvi csoporttal. 

Heged_s Rita tanulmányában kifejti: a probléma „abban rejlik, hogy a… tanuló nyelv-

tani ismereteit a forrásnyelvbQl nyerte, csak erre tudja vonatkoztatni.“25 Idézem tovább: „  

 

                                                 
25 Heged_s Rita: Kéz a kézben… Gondolatok a funkcionális nyelvleírás és a hibaelemzés áldásos kölcsönhatásá-
ról. In: THL2 2005/2. p.89. 

http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2007_02/cikk.php?id=1479#_ftn13
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“26 

3. A nyelvi hibák javításának szempontjai 

 

3.1. Bevezetés 

 

 ElsQ és legfontosabb megállapításunk: a hiba jelensége a nyelvtanulás folyamatának 

normális velejárója. KülönbözQ okokra vezethetQ vissza, és a tanuló nyelvi szintjének pontos 

megállapítására és a tanuló célnyelvi kreativitására utalhat. A nyelvi hiba javításánál feltétle-

nül figyelembe kell venni a hiba típusát, s az annak megfelelQ hibajavítási módszert kell alkal-

mazni. A tanítás során a hibákat a helyzetnek megfelelQen, ízlésesen kell korrigálni; illendQ 

továbbá teret adni az önjavításnak vagy a más tanulók által nyújtott rávezetQ megoldásoknak. 

                                                 
26 I.m. pp.90-92 



Dr. Steller Lea Katalin: Portfólió 

 

8715 

 Mindezekhez azonban meg kell ismernünk a különbözQ javítási technikákat, azok ha-

tásait és következményeit, azt, hogy mennyi idQt kell ráfordítanunk, s hogy hogyan iktatha-

tunk be játékos, figyelemfelkeltQ gyakorlatokat. 

 

3.2. A hibajavítás tézisei27 

 

A hibajavítás téziseinek összeállítását Jürgen Schweckendiek arra a kérdésre alapozta, hogy 

„mi az Ön alapvetQ hozzáállása a hibákhoz és azok javításához”. Az oktatókat, kurzusvezetQ-

ket ugyanis a hibákhoz való hozzáállásuk alapján csoportosítani lehet; többé kevésbé pontos 

hovatartozásukat sokszor provokatív kérdések útján lehet kideríteni. 

 

3.2.1. A nyelvi hibák állandósága 

Állandóan egy és ugyanazon hibát korrigálni – az demotiváló hatással lehet mind a tanulókra, 

mind az oktatókra, mert azt az érzést kelti az emberben, hogy nem történt fejlQdés. Annak ér-

dekében, hogy visszatérjen a tanulási kedv, inkább csak esetenként kell a nyelvi hiba javításá-

ra visszatérni. 

 

3.2.2. AnyanyelvbQl fakadó analógiás szóalkotási mód 

A hibák a tanuló nyelvi kreativitását mutathatják, vagyis pontosabban anyanyelvi logikával 

analógiás úton létrejött egyedi szóalkotások is lehetnek, amelyek a célnyelvben hibásnak te-

kinthetQek.28 Nem célszer_ negatívumként való feltüntetése a pedagógiában. 

 

3.2.3. Következetes hibajavítás  

AlapvetQen minden elQforduló hibát ki kell javítani, de ennek különbözQ módozatai is lehet-

nek: pl. a többi tanulónak is lehetQséget kell adni a javításban való aktív részvételre. Ez is egy 

út ahhoz, hogy ne váljék a tanóra monotonná. Ugyanis ha a hibák korrigálatlanok maradnak, 

akkor könnyen hibásan rögzülhetnek a memóriában. 

 

3.2.4. A kommunikációs igény csökkenése 

A javítások nagyobb mennyisége miatt azonban a nyelvtanulás komplikált mentális folyamata 

megtörhet. Ezért az az elsQdleges cél, hogy a tanuló érthetQen fejezze ki magát. A nyelvtanu-

                                                 
27 Schweckendiek alapján. In: Schweckendiek, Jürgen: Fehler und Fehlerkorrektur. In: Kaufmann, Susan u.a. 
(Hrsg.): Fortbildung für Kursleitende Deutsch als Zweitsprache. Bd. 3, Unterrichtsplanung und –durchführung. 
München, 2008. pp.123-171 
28 BQvebben lásd Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben. Elvek és esetek. Budapest, 2007. 
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lás feladásának veszélye ugyanis megnQ, ha az állandó javítás miatt a tanuló elbizonytalano-

dik és „inkább nem szól semmit”. A javítás ugyanis csökkenti a kommunikációra való belsQ 

igényt. 

 

3.2.5. A tanulók igénye  

A tanulók gyakran kifejezetten kívánják, hogy minden hibájuk javítva legyen. Schweckendiek 

szerint, ha az oktató számára a fontos a tanulók igénye, akkor ennek megfelelQen kell vezetnie 

a kurzust. Ezzel én nem értek egyet. Konkrét esetem volt, hogy egy B2-es német nyelvvizsgá-

ra felkészítQ csoportot vettem át, s a csoport fele követelte az állandó javítást. Pontosan ez az 

igényük azonban nem tette lehetQvé számukra, hogy a B1-es alacsonyabb szintrQl továbblép-

jenek; mivel valójában féltek a B2-es szint nyelvi önállóságától. 

 

3.2.6. A nyelvi szint pontos jelzQi 

A hibák a diagnózis tökéletes eszközei. Pontosan megmutatják a kurzusvezetQnek, mi az, amit 

eddig nem sikerült helyesen elsajátítani, hol kell többet gyakorolni. 

 

3.2.7. A hibák elQzetes diagnosztizálása 

Igazából az lenne az eszményi állapot, ha a tanulót már az elejétQl fogva hibamentességre 

„szoktatnánk”. Ez bizonyos esetekben elérhetQ (pl. azonos nyelvi szinten lévQ, azonos anya-

nyelv_, azonos képzettségi szinten lévQ tanulók esetében) a tananyag értelemszer_ felépítésé-

vel, a csoportnál már elQzetesen feltételezett „csapdákkal teli” nyelvi anyag esetén célorientált 

elQgyakorlással. 

 

3.2.8. A nyelvi hiba megmagyarázása 

A nyelvi hibákat mindig meg kell magyarázni, mivel a puszta imitáció nem elegendQ a rögzü-

léshez. 

 

3.2.9. Összefoglalás 

A nyelvi hibák a nyelvtanulási folyamat részei, amelynek bizonyos szakaszaiban rendszeresen 

ugyanazok a hibák léphetnek fel.  
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A német nyelv tipológiája  

A magyar-német kontrasztivitás fQbb kérdéseinek vázlatos bemutatása 

 

Lea-Katharina Steller 

 

 

 

1. A német nyelv a világban  

 

A német nyelv a germán nyelvek nyugati ágába tartozik. Összesen 160 millió, magát 

német származásúnak vagy nemzetiség_nek valló emberbQl mintegy 90-105 millióan beszélik 

anyanyelvként (így a legnagyobb anyanyelv az Európai Unióban), s további 80 millió (ebbQl 

50 millió Európában) ember tanul németül. Mivel a kutatások és fejlesztések harmadik leg-

fontosabb nyelve, ezért a világ legjelentQsebb tudományos közvetítQ nyelvei között van. A vi-

lágon minden tizedik könyv német nyelv_. 

Hivatalos nyelv Ausztriában, Liechtensteinben, Németországban, Svájcban, Luxem-

burgban, Olaszországban, továbbá Belgium, Dánia, Oroszország és Kína egyes területein. 

JelentQs számú német anyanyelv_ ember él Európa más országaiban, az Amerikai Egyesült 

Államokban, Kanadában, Brazíliában, Chilében, Argentínában, Mexikóban, Ausztráliában, 

Dél-Afrikában és a volt német gyarmatokon (Namíbia, Togo, Kamerun stb.). Magyarországon 

a németek alkotják a legnagyobb nemzeti kisebbséget.  

 

2. A német nyelv genetikus rokonsága 

 

A német nyelv az indoeurópai nyelvcsalád nyugati ágához, a germán nyelvekhez tarto-

zik, azon belül a déli csoport felnémet nyelvváltozatához, ahová négy önálló nyelvet soro-

lunk: a német, jiddis, luxemburgi és pennsylvaniai német nyelvet. A standard, másképp iro-

dalmi németen kívül a nyelv további: ripuari, mózeli frank, rajnai frank, szász (keleti közép-

német), bajor, sváb és alemann dialektusokra tagolódik. 
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1 

 

3. A német nyelv általános tipológiai sajátosságai 

 

3.1. Flektáló nyelv  

 

A német nyelv több indoeurópai nyelvhez hasonlóan flektáló nyelv, amely nevét arról a sajá-

tosságról kapta, hogy a nyelvtani kategóriákat a szótQ megváltoztatásával fejezi ki. Ez egy-

értelm_en megmutatkozik az ige- (binden, band, gebunden) és névszóragozásban (die Toch-

ter, die Töchter), valamint gazdag képzQrendszerében.  

 

3.2. Szintetikus szerkesztés_ nyelv 

 

A jelentéstömörítés szempontjából meghatározhatunk analitikus és szintetikus (poliszinteti-

kus) nyelveket. Az analitikus nyelvben a nyelvtani viszonyok kifejezése és általában a szó-

képzés jellemzQen nem ragozással, toldalékolással, hanem különálló morfémákkal (elöljá-

rószókkal, segédszókkal), valamint szórendi kötöttséggel történik. Azonban a határ az ana-

                                                           
1 Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Budapest, 1998. 
http://mnytud.arts.unideb.hu/hoffmann/nyelvpolitika/images/nyp12.jpg 
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litikus és szintetikus típusú szerkezetek között többször elmosódik; így például a német nyelv-

ben is. Egy-egy példa után szinte azonnal lehet ellenpéldát mondani. Egyes nyelvek, mint pél-

dául a német is, története során típust váltott. A német nyelv szintetikussága az idQk folyamán 

egyre jobban csökkent – de még a mai napig ide sorolható. 

 

3.3. Interferencia 

 

Az interferencia fogalmát a nyelvészet a pszichológia területérQl kölcsönözte. Ha a ta-

nult nyelv struktúrájának van hasonló megfelelQje az anyanyelvben, akkor egy segítQ, pozitív 

jelenség, „transzfer“ lép fel. Ha viszont nincsen megfelelQ az anyanyelvben, valamint ha a két 

struktúra nagymértékben különbözik egymástól, akkor „interferencia“, azaz gátlás jelentkezik. 

Jean-Louis Calvet, francia nyelvész tipizálta a kontrasztív összevetés lehetQségeit, 

megalkotva a fonéma szint_, a szintaktikai és a lexikai interferencia fogalmát. A kanadai két-

nyelv_ség-kutató, Mackey viszont kulturális, szemantikai, lexikai, grammatikai és fonológiai 

interferenciajelenségeket vázolt fel. Ezek ismertetése túlnQ a beszámolóm keretein, mivel a 

majd 300 oldalas doktori disszertációmban2 csak a szemantikai interferenciajelenségekre szo-

rítkoztam. 

 

4. A magyar-német kontrasztivitás nyelvi szintjeinek vázlatos bemutatása 

 

4.1. Fonetika, fonológia3 

 

„A“ német hangrendszer kapcsán az elsQ, amire gondolunk: „ez az, ami nincs“; a né-

met nyelv ugyanis ún. policentrikus nyelv. A többközpontú nyelveknek megfelelQen a német 

több, országhatárokon túlnyúló nyelvi variánsból áll – de ez már egyrészt a diakronikus kuta-

tás, másrészt a dialektológia, a nyelvjárástudomány területe. 

Ennek ellenére megállapíthatunk nagy általánosságban olyan törvényszer_ségeket, a-

melyeket alapján a német és a magyar nyelv hangrendszere összehasonlítható: 

1.) A magyar nyelvre jellemzQ az elsQ szótagra esQ hangsúly, ami sem a német „irodalmi” 

nyelvrQl, sem dialektusairól nem mondható el.  

                                                           
2 Virághalmy Lea: A homjakovi ekkléziológia szókincsének szemantikai elemzése Budapest, 2002. 
http://mek.oszk.hu/07000/07042/ 
3 ErrQl a témámról írtam a szemináriumdolgozatomat Szili Katalin tanszékvezetQ asszonyhoz: Lea-Katharina 
Steller: A német és a magyar nyelv hangrendszerének összehasonlítása. Szemináriumdolgozat „Dr. Szili Katalin: 
A magyar mint idegen nyelv oktatás gyakorlati kérdései“ c. szemináriumán. ELTE BTK, 2016 Qszi félév. 



Dr. Steller Lea Katalin: Portfólió 

 

8721 

 

2.) Az egyes ragozó nyelvek sajátossága, a magyar nyelvet oly gyönyör_vé tevQ magánhang-

zó-harmónia lényege, hogy a magas hangrend_ szóhoz magas hangrend_ (e, é, i, í, ö, Q, ü, _) 

toldalék, a mély és vegyes hangrend_höz pedig mély hangrend_ (a, á, o, ó, u, ú) kapcsolódik. 

Az összetettsége miatt vegyes szó sem kivétel ezalól, mivel ilyenkor a szóösszetétel utolsó 

tagja számít.  

3.) Egy német számára a magánhangzó-hosszúság és a hangsúly automatikusan függ egymás-

tól, a magyar csak mosolyog ezen. Ezért oly különösen nehéz pl. magyar dalokat németre 

fordítani. Erre mondta Kodály Zoltán, hogy „van a gégétekben egy olyan hangszer, amely 

szebben szól a világ minden heged_jénél, csak legyen, aki megszólaltassa”. 

Ő.) A magyar hangrendszerére a némettel szemben jellemzQ a lágy, vagy dupla mássalhang-

zók (ny, ty, gy) használata. 

5.) Az aspirálatlan zárhangok, a h nélkül ejtett p, t, k a magyar nyelvre jellemzQek – a német 

viszont „kissé fenn hordja az orrát”. Innen származik a nagykép_ségre utaló „pfh” magyar 

reakció. 

6.) Nincsenek a magyarban valódi diftongusok. A németben ezzel szemben mind az emelkedQ 

(ea, ia, ie, ua, ue, uo stb.), mind az ereszkedQ (ae, ai, au, ei, eu, oi stb.) kettQshangzók kedvel-

tek és nélkülözhetetlenek.  

7.) Redukált, másképp „elnyelt” magánhangzók nem jellemzQek a mai magyar nyelvre. (Nem 

térek most ki pl. Wolfgang Steinitz (Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus c. 1944-

es) munkájára, amelyben a redukált magánhangzók kérdésével foglalkozik.4) 

8.) A speciális magyar a hang kedves nehézséget okoz a magyarul tanuló poroszoknak; vi-

szont érdekes módon a franciát megszokott bajoroknak magától értetQdQ. 

 

4.2. Morfológia 

 

Az August Schleicher által a nyelvtudományba 1859-ben bevezett „morfológia“ alapfogalom 

alaktant jelent. A morfológus a szófajokkal, névszói és igeragozással, melléknévfokozással 

valamint a szóképzés szabályaival és az ehhez használatos elQ- és utótagokkal foglalkozik. A 

nyelveket morfológiai szempontból tipizálhatjuk izoláló, agglutináló, flektáló, illetve inkor-

poráló fajtákra.  

A flektáló német nyelv, mint már említettem, a nyelvtani kategóriákat a szótQ megvál-

toztatásával fejezi ki, szemben az agglutináló (ragasztó) magyarral, amely a szótQhöz ra-

                                                           
4 BQvebben lásd: Alapnyelvi magánhangzórendszer. (In: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor In-
tézet honlapja) http://finnugor.elte.hu/?q=almgh 
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gasztott toldalékokkal fejezi ki a nyelvtani viszonyokat. Amit a magyar egy szóalakkal ki tud 

fejezni, azt pl. a német sokszor csak hárommal: a látlak németül ich sehe dich, a szeretlek 

pedig ich liebe dich. További, a magyarok számára nehezebben értelmezhetQ, interferencia-

példákat sorol fel Juhász János a munkájában5: tetQn = auf dem Dach; lemondok segítségérQl 

= ich verzichte auf seine Hilfe; úton van = auf der Reise sein; közöttünk = unter uns stb… 

 

4.3. Szintaxis 

 

A morfológiával ellentétben a szintaxis vagy mondattan a szavak szószerkezetekké és monda-

tokká kapcsolódásának szabályait írja le.  

 

4.3.1. Az egyszer_ mondat szórendje6 

 

A magyar nyelv szórendje kötetlen, azaz szabad. Ez részben igaz, mert a mondatszint_ 

összetevQk: az állítmány (azaz az ige, illetve névszói-igei állítmány esetén ezen belül az ige és 

a névszói állítmányi rész is), az alany, a tárgy és a különbözQ határozók helye a mondatban 

nem meghatározott, a különbözQ típusú mondatokban, különbözQ beszédszándék és kommu-

nikációs cél esetén eltérQ sorrendben követhetik egymást. Többször a szórendi változatok je-

lentése szinte azonos, máskor azonban alapvetQ különbség van közöttük: 

A pincér az asztalra teszi a bort. 

A bort a pincér az asztalra teszi. 

A pincér a bort az asztalra teszi. 

Az asztalra teszi a bort a pincér. 

A pincér a bort teszi az asztalra. 

A bort teszi az asztalra a pincér. 

A pincér teszi az asztalra a bort.7 

A német kijelentQ mondatokban az ige helye kötött, a mondatban mindig a második 

mondatrészi helyen van, s az alany mindenképpen közvetlenül az ige mellett áll: elQtte vagy 

utána: 

Ich bin hier. (Itt vagyok.) – Hier bin ich. (Itt vagyok.) 

Wir sitzen im Café. (A kávéházban ülünk.) – Im Café sitzen wir. (A kávéházban ülünk.) 
                                                           
5 János Juhász: Richtiges Deutsch. 16 Gespräche über typische Fehler in der Umgangssprache für Ungarn. Bu-
dapest, 1986.  
6 Az összetett mondat szórendje a németben olyannyira bonyolult, hogy összehasonlítása a magyaréval egysze-
r_en nem fér bele a beszámolóm keretébe. 
7 Lásd: A nyelvi formák rendszere http://bme-tk.bme.hu/other/kuszob/szor_bev.htm 
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In einem schönen, großen Café neben dem Bahnhof sitzen wir. (A… kávéházban ülünk.) 

A kijelentQ mondat szórendje tehát: alany + ige +  többi mondatrész vagy kiemelt mondatrész 

+ ige + alany + többi mondatrész. MegjegyzendQ, hogy vannak a németben nem mondatrész 

érték_ kötQszók (und, sondern, oder, denn, aber) is. Például: 

Wir gehen nicht ins Theater, sondern wir essen eine Pizza.  

Ich bleibe zu Hause, denn es regnet.  

Es regnet, aber die Kinder joggen.  

A német kérdQ mondatokban az ige mindig megelQzi az alanyt, és az ige a mondat ele-

jére kerül. Ha a mondatban kérdQszó (wer, was, wo stb.) is van, akkor a kérdQszó megelQzi az 

igét, s a mondat legelejére kerül: 

Bist du hier? (Itt vagy?) Sitzt er in einem Restaurant? (P egy étteremben ül?) 

Wo bist du? (Hol vagy?) Wer sitzt in einem Restaurant? (Ki ül étteremben?) 

A mondat fajtájától függetlenül, kijelentQ és kérdQ mondatokra egyaránt érvényes a 

németben, hogy a fQige kötelezQ kiegészítQje általában a mondat végére kerül: Ich zeige mor-

gen den Touristen das Museum. 

Ha a részeshatározót és tárgyat határozott névelQs fQnévvel fejezzük ki, akkor elQbb áll 

a részeshatározó: Er gibt dem Lehrer das Buch. (Ha nem határozott névelQvel fejezzük ki 

mindkettQt, hanem pl. névmással, akkor a részeshatározó és tárgy szórendje változhat.) 

 

Mind a magyar mind a német nyelvben a nyelvi-szerkezeti tényezQkön kívül a mondat 

jelentését logikai szempontok is meghatározzák, hogy létrejöhessenek az állító és tagadó 

mondatok. Az aktuális mondattagolás és a mondatfonetikai eszközök is tovább módosítják a 

mondat jelentését. Közismert az alábbi, többféleképpen értelmezhetQ mondat II. Endre idejé-

bQl: „A királynét meggyilkolni nem szabad félnetek jó lesz ha mind beleegyeztek én magam 

nem ellenzem.“ 

 

4.3.2. Lexikai interferenciák 

 

Abban, hogy egy mondat jelentése hogyan alakul ki, nemcsak az alkotóelemek jelenté-

se játszik kulcsszerepet, hanem – az alsóbb nyelvi szintekhez hasonlóan – a szövegkörnyezet 

és a nyelven kívüli valóság is. Ezért befolyásolja a mondat jelentésének kialakulását a beszélQ 

és a hallgató közötti kapcsolat, a beszédhelyzet vagy az elQismeretek:  

Kivételes helyzetben vannak a frazeologizmusok: az állandósult szókapcsolatok (szin-

tagmák), a szólások (szintagmák vagy mondatok), közmondások és szállóigék (szintagmák 
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vagy mondatok), amelyek egységként viselkednek Jellegzetes interferenciajelenség a célnyel-

ven érthetetlen anyanyelvbQl származó tükörfordítás, amelyekre Hessky Regina hívja fel a 

figyelmet az általa összeállított Deutsch-Ungarische phraseologische Sammlung gy_jtemény-

ben:  

- sich [D] die Beine in den Leib stehen (≈szakálla nQ a várakozástól) 

- sich [D] kein Bein ausreißen (≈nem töri össze magát) 

- die Beine unter Vaters Tisch stecken (≈a szülei kenyerét eszi) 

- Eulen nach Athen tragen (≈vizet hord a Dunába) 

- mit Kind und Kegel (≈kutyástul, macskástul) 

- da beißt die Maus keinen Faden ab (≈nincs mese) 

- stehenden Fußes (≈azon melegében) 

- jn sticht der Hafer (≈nem fér a bQrébe) 

- danach kräht kein Hahn mehr (≈már a kutyának sem kell) 

 

4.3.3. Pragmatikai érdekességek 

 

A mondat jelentését nyelven kívüli tényezQk alakítják (pragmatikus jelentés): pl. „[Nyissuk ki 

az ablakot!] Rossz itt a levegQ.“ Az utóbbi mondat arra is utalhat pl., hogy vádaskodás folyik 

egy társaságban. A pragmatikus jelentésváltozás minden nyelv sajátossága, s rendkívül válto-

zatos lehet. 
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' Lea-Kath arina Steller:

A n6met 6s a magyar nyelv hangrendszer6nek összehasonlitäsa

A nyelvöszeti doktori iskokiban annak idejdn ättekintettük a fonetika röszterileteit: az

ältalänos (azon belül"az ar-tikuläci6s, aftlsztikus, percepciös [vagy auditfv] besz€dhangtudo;

mänyt) ös az alkalmazott fonetikät. Ennek a ndmet rendszerfelosztäs szerint 1l fö alapäga

van: a normatfv, összehasonlitd, deszkriptfv, kriminalisztikai tovilbbä äszközfonetika, elmd-

leti, patolögiai, fonolögiai, pszicholögiai, komrnunikativ, neurolögiai, fejlöddsi 6s szupraszeg-

Az összehasonlitö alkalmazott fonetika dialvonikus, azaz törtdneti fejlöddst vizsgä16

területe volt eddig az 6n kedvelt diszciplinräm. Mind Wernke Gözanäl ösziävböI, mind pedig

kösöbb Töttössy Csaba professzor ürnäl szanszkritböl több szempont szerint vizsgältuk ds vi-

tattuk meg a tdmakör kdrdöseit.

Most viszont szeminäriumdolgozatom ban azösszehason lit6 alkatlmazott fonetika mä-

sik rdszdre, a szinkron(vagy egyes tanulmiänyo kban kontrsszikdnt emlegetett) rendszerdre td-

ryk ät. Ez egy olyan m6dszer, amely köt,'egym6st6l kisebb-nagyobb mdrtdkben elterö nyelv

egyes hangjainak jellegdt ös k6pzdsdt hasonlitja össze. A szinkron összehasonlitd alkalmazott

fonetika eremönyeit föleg az idegennyelv-tanitäsban tudjuk hasznositani, mivel ezek nämutat-

nak azok'ra az idegennyelvtanuläsi nehdzsdgekre, amelyekre az oktatlnak ds a tankönyirönak

feltdtlenül ki kell tdmie.

Az IPA, vagyis a Nemzetközi Fonetikai Szövetsdg (Internationatl Phonetic Associa-

tion) nemzetközi fonetikai äblcöjöben több szriz különfdle beszddhangot jelöI, fökdnt a latin,

kisebb mdrtdkben a görög äböcö betüiböI, de ndhäny jelüknek nincs kapcsolata l6tezö nyelvek

fräskdpdvel: .'

&7
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Az elözö oldalon bemutatott hangokböl a kUlönbOzö nyelveken beszdlök eltdrö meny-

nyisdget elt€rö minösdgben hasznillnak. A legismertebb mennyisdgbeli sz6lsösdgek: mig az

abhän2, a mon-khmer nyelv bahnäri ägähoztartozl szedang 55 maganhangzöthasmäI. Mäs-

salhangzö terdn is nagy a különbsdg: a keleti päpua nyelvhez tartozö rotokasz 6, a koiszan

nyelvcsaläd lkung vagy mäs ndven lxuun nyelvjäniskontinuumja, amit Xamibiaban, Angolä-

ban, Botswanäban 6s D6l-Afrikäban beszölnek, I l7-et hasznäI.

A szeminäriumdolgozatom tömäjäul szolgälö magyar 6s ndmet nyelvihangrenszer ösz-

szehasortlitiäsät a magyarral kezdem. 
:

A magyarnyelv magänhangzöit azaläbbi betükkel jelöljük: a d e ö i i o ö ö ö u üüü,

mässalhangzöitpedig: b c cs d dz dzsf g gy hj kt ly m nnyp r s sz t ty v z zs.Fontos megje-

gyezni egyräszt, hogy ezeknek a hangoknak szämos allofonja, azaz ejtösvältozata is van, mäs-

röszt azegyes hangoknak elt€rö magyarfräsmddja lehetsdges: a7'hangot pl. az Iy is jelöli. A

dz pedignem mäs, mint hangkapcsolat - toväbbä az idegen szavakban szereplö q, w, x, y be-

tüknek nincs önällö megfelelöjük a magyar hangrendszerben.

FI
b-,-J

il
M
E]

ilt

ru

ililil
il
ilil

Fdlda

alrna.['o]nrraJ

äg [a:gJ

bab [barbJ

cica []si8r:]

csae si ['f?]SJ

düdol ['du:dol]

Megle gyzös

Palöc nyelvjänäsban eerövid ä"-nak [aJ ejtendö. Egyes

fon'äs ok azfloJ jellel .!eXöXik,

äshogy is trötrejöhet, Fl.: futbal; ltudboX:J.

Mäshogy is letrejöhet, Pl": jätssz [.ia:ß:]" Csak kdt

iellel (t*s-t)) l frhatö le"

Mäshogy is ldtrejöhet. Pl": hajts thEr.!$J. Csak kdt"lelleä

(t+J:S) irhatö le.

edz [Ee] Csak kdt jellel {d+z:&} trhatd le"
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run
l*'*l
L__l

Eil
E]
E]

il
H
lilil
il;
ruil
E
E]
E]
ßl
@
G;I
bi

il[
il[
ilt
l-'ll
L_jlnl
l-ll
il1
if-t

tilil
lil
tilil
lil
lil
lt-r
tLi

Dänietr [da:nre trJle dz {rdz}

69 [e:gJ

fosy [fos]

egg lCIg:J

foey [fos]

fosy [fo+j]

hagy [ha3]/41äah [al:ax] v"

{nagyatrosan, [o] :axl, ihlet

Iixlet]

iszik ['isik]{Däniel

fida:nrel]/ k{arianna

[murjnn:oJ

ir [i:r]

el ffell I löpj fie:pxJ

kar [korJ

läb fia:bl

iyuk Liu?<J

n:unka [mury]<t:l

nagy [nn;],ÄJngvär

[u*gva:rJ

Alapvetöen n-t ejtünk, az ry-t csak ez ng ös nk

be€ükapcso latokban han g oztatiuk .

A h a sinaa xnagyar h-t. je\öli, sn{g a x sokketr

ncemdnyebb.

sak kdt jellel (d+S:€) frhatö le.

X-,egfotrcdppen a beszdd sebessdgdtöl ffigg. Az E-ndl

iobban szdthüzzuk a szänk, mig az" e-nö} {bär azis

a.lakrdses) kevösbd teszünk fgy.

R.dgebben gyakr an djformäban frtäk.fuääshogy äs

ldtrejöhbt. Fl.: rnindj ärt {'na$eJa:r'tJ"

KtSlönbözö forräsok különbözö jelekkel {rjäk, ndhol

csak IJl, ndhol t5j1" Läsd rcdg: ,,tY""

Azi rendes i-kdnt, az I mär kissd ,,ofiösedett", &j meg

rendes j. i

It

Rdgebben gyakran nj fonnäban frtäk" Mäshcgy isnyär flpa:rJ

g*
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el6rhetö, Fl,: ponty [po:rc], anyja [rF:DJ.

enn tövesztendö össze az f hanggal l

Külonbözö fon'äsok ktilönbözökdppen jelölik. Ndhotr

csak [c], ndhol [cEJ" Läsd rnög] ,,gy".

Magy ar szavakban nern fordul elö, csak ndhäny

9i"
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ffi
ilEl
ilEl

agyer szavakban önmag äbannem fordutr elö, csak

ndhäny jövevönys z6ban ds növben szerepel.

Zoltän ['zolta:nJ

sür [3u:rJ

iövevdnyszöban ds ndvben szerepel"

A mogtar hangrendszer lPA-jeteiz

,,A" ndmet hangrendszer kapcsän az elsö, amire gondolunk: )1ez az, ami nincs'l; a n€-

met nyelv ugyanis ün. policentrikus nyelv. (A szörväny szemszögdböI, bizonyos szempontböl

igazatkell adnom Lanstyäk Isfvännak, aki szerint amagyar is az.3)A többközpontü nyelvek-

nek rnegfelelöen a n6met több, orszäghatärokon tulnyuld nyelvi varirinsböl äll - de ez mär

egyrlszta diakronikus kutatäs, mäsrdszt a dialektolögia, a nyelvjärästudomiäny területe.

Ennek ellen€re megällapithatunk nagy ältalänossägban olyan törv€nyszenisdgeket, a-

melyeket fgy foglalhatunk ösze:

nlral InIta:l In
i 
ta:l 

ini[a:] I

r..al
iLrJ _ Ini[e:J il* "n'll[q'] ,nlRel I

l' ' I

'ln: IPA mag/ar nyelvre. A WikipddiäböI, a szabad enciklop€diäböl (Nem a teljes täbläzatotid6ztem, illetve e-
gyes helyeken javitottam.) htps:/,tru'wikipedia.orglwiki/IPA_magyar_nyelwe
' Läsd pl. JANK Istvän összefoglalöjät Kommuniköciös kudarc. Az MTA Magtar Nyelvi Bizottsdga 1995-ös ülö-

s ön e k z är ös a cimmel a Nye lv ö s Tu dom äny 20 | 5. januitr 23 -i szämäban.

http :l/www.nyest. hu/hirek/kommunikacios-kudarc

F6äda

kfann [manJ

Tat flta:tJ

Aal [a:1]

F{ahrn [ha:n]

Bäcker ['beke]

Bären ['be:ran]

F{ähne ['he:näJ

letzt" peßtl

F{ang

röviden

OSSZAN

indig hosszti

mindig hosszü 
:

röviden

hosszan

minCig hosszü

röviden

A magänhangzilk,nrEsgl _t-]ffi
i!-ia ll

l___jlhosszan _f---lF
Fg_Jimrndie hoss:

i--lr
[[_jlmindie hoss:

l--lffi
| örwt!
l__Jlr'o"'*nilil
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|lilffitl
lllszöveei-erszötaeban 

-llil]ffi
tlF
I iln""oülytalanul, ättatäbanutolsö*u**, li ,-llm
I ll ilf"f llessen 

['esen] 
|L--]lletkotökb"" , I It___ll- f=:--1"" llmindig hosszü lh",t llsee lze:t I

ttl
l.h llmindighosszü 

- *--l|[,1 
lffilr I '

hangs iüfi,aXanul, ä1t a\äban utol sö szötagban,

igekötökben
essen ['esenJ

Familie lfa'rni:ll.aJ

Knie (ths z.j ['kni:.eJ

viel fifi:1]

-----_==-ffi
li _Jlcsak francia eredetü szavakban, mindighossl,,Jile't llcur" [u'r",] 

,-. F=-
l, it""tt"' . . ]il:]-_---JlKr'idrk'"tl IUr'"'-- F lffi[-l .::--
I llszö 

vdsdn hangsüjtalanul, illerve többes lifr.rt llFamitie [fa'mi:h.e]tililil
li" llszämban 

köt szötaeban ejtjük jlti:.et __Jlrnie (tusz.) t'kni:.el ]lr 

-

LJI-äs esetbe" mlndtg _______llfi,t llviel tfi:ll In 
-.-E!t't"rt- t""rt lLl__llsieht lzi:tJ 

I

szö vdgdn hangserjtalanul, illetve többes

szärnban köt szötagban ejtjük

il F-ffin il.Iffil"l ftL=]lfss-- 
----l|[9f_]lrot 

rro:tl 
,nffiffi

l'o ttl---llhosszan : F- .lffi
.--
iglr_Jlmindig hosszü llto,l llvorr. lmo:el

-uEagig'-l lltq:l 
'luoo, 

tuo',l T-l

uilffi
[-l F-ffi
lö l llcel -ilPtöt'tt"h 

t'Pt"t

l'_llr,o,,,unil tr]ffir rr i:]l lbrsl--lul F.ffif_llhosszan litu:l ilslut [ulu:t] 
,
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LI
ie_J
f--ltl
II
1." jl

lul
L__l

röviden

hosszan

minCig hosszri

röviden

hosszan

mindig hosszü

idegen eredetü szavakban magfmha*gzök elött

iCegen eredetü szavakban mäskor

h4ueller ['mvle]

Tuer [ty:e]

uhr [u:u]

hübsch [hvpJJ

Düne ['dy:ne]

Fätihner ['hy:ne]

Yard {Sarat}

:

Systern flzvs'te:na]

Ysop ['y:zep]

ililil
ilil

a kettöshangz6k

i---;---liI rreru ll Hang ll petOa 
I:I r- ]flai llfaet llHuid"r f 'haedet I

till"'------ll!r"l lffirTl| , ]m
lau llttrl ' 

lhraumen l'trcsmsnl ,l

ttltav lttaet lffi:t. il. ]rl"i lllurl lleis faest I

ffiE-----J['o] 
-JlKreuz 

lkrcssl 
r

t:'-------ltt".r - ]ffi

6s a ntässalhagzök esetdben:

tsetü F{ang Fdlda

szö vögdn, zöngdtlen -trob [€o:pJ
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ch

ehs

ck

rnäs helyzetben

oc

ä, a, i, ö, ü, y elött

egyöb esetekben

ä, e, i, ö, ti, y mellett

mäs esetekben

amennyiben egy töhöztantozak

egyöbkdnt

Brot [bro:t]

Celle ['BelaJ

Coburg ['ko:buek]

tsach [baxJ

Lachs fiaksJ

Stishs il-trEsl

suchst flzuxst]

{ ack [ak]

Tod fito:ti

Stadt Lftat]

eich [daegJ

ädchen ['nn€"cn]

schungel ['fru4al]

fast fifast]

warxzig ['SvanBrEJ

häufigsten

[am'hcofigstanJ

ewiglioh ['e:vrkirg]

tsurg [buekJ

unst figunstJ

här;figer ['hcofigeJ

ililililililil
llxsl Iilill': Iililililn
lrql Itlnttlrr: i

l_.1il

szö vdgdn , zöngdtiear

mässanhangzök elött

rnäs helyzetben

dch

dsch

az -tghatäro zbköpzöben szö

vdgdn vagy rnässalhangzö elött

az -ighatäroz1köpeöben a -lich

köpzß e}ött

szlvdgön r*äs helyzethen

nyü.!tö h-könt

diftongus ds hangsrllytalan i, u

c

*-
EA

mässaihan gz6k elött

China ['gi:na]

ühl [ky:l]

Verzeihung lfe' bae,ury]
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között

mäskor tiliiliililililililililffiTLililill'lt
nll
It:gt Iil
nU

hart [haet]

ia fia:l

Kunst [kunstJ

irn [traernJ

ein fenaenJ

ank fbaryk]

ö [no:]

ein [paen]

hase ['fa'zs]

uick [kvrkJl[kwrkJ

Kur flku:eJ

Y:ilf"ryl ,;
Salz fizalsJ

F{ase ['ha:ze]

Stein ffiaenl

R.hein [raenJ

Gast fgast]

kääuschen ['rneosqenJ

waschen I va-lr3]

dass [das]

11?

ng

qu

t

SS

c, k, Q, x elött

mäs helyzetben

szö elejen ös rnagänhangzök

elött

mäs helyzetben

sch

rnagänhangeö elött sz6 elejön

k6t magänhangzö között

szö ele.ldn p, t elött

a -chen kicsinyitököpzö

r€szekdnt

mäs esetben

rninden esetben

k

1I

n

p

ph

rle

lang par:l

Reirn firaem]

{csak kisbet{lkdnt, nagybettis
l

fonnäban Ss-kdnt frandö !)
saßen t'za:sr3]
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a -tia, -tial, -tiär, -tiell, -tio, -tion

vögzöddsekben
[ß] Lektion ['lskgl.3n]

il lTal [ta:lJ I

il iltlItch I

il l'-,1 Brötchen ['br&:c4l]

iurrn l

l.l

l'-tlilil
I

I't
I

'=,l
I
I

I

I'l

idegen eredettr szavakban I

I

m.aEhelyzethen _ * I

ilililIIvJ

rfr ]

Witzsch [vrgJ I

Yt'-j'Il'"f
vor'[fceJ 

I

l-___l I
I
I

.l
I't

I r"rl was [vas]
tlti
lxlt_l

I

.l

I

I

I
'I

I
,l

I

.i

rksl 
]

{ez} J

xeroph;l ['kse:rcfil]

Examen [eg'za:rnan]l=l I

I

'l I
t
I
I

*-t
I

I
:l

I
I
I

d
r$r ]

I

ZahI ['sa:XJ I

r-?t;rrl
Zschopau ['fo:pauJ 

I

A nömet hangrendszer nag ältalänossägbon 
o

A tdmränk szempondäböl fontos fogalmak tisztäzilsa utätn nözzünk nöhäny jelfgmzö

pdldät a ndmet ds a magyar nyelv hangrendszerdnek összehasonlftäsäböl:

1.) A magyar nyelvre jellemzö az elsö szbtagra esö hangsüly, ami sem a ndmet ,,irodalmi"

nyelvröI, sem dialektusairöl nem mondhatö el.

2) Az egyes rago.zö nyelvek sajätossäga, a magyar nyelvet oty gyönyönivd tevö magänhang-

zö-harmönia l6nyege, hogy a magas hangrendü szlhozmagas hangrendü (e, 6, i, i, ö, ö, ü, ü)

toldal6k, am€ly 6s vegyes hangrendühöz pedig mdly hangrendü (a, 6, a, d,u, ü) kapcsolddik.

" A hiirom täbläzatotazaläbbi szöcikkböl iddztem: Ndmet kiejtös. A WikipddiäböI, a szabad. enciklopödiäböl
https://h u.w ikipedia.orgÄvik tlNYoC3YoAg met kieityoc3yo Ag s
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Az összetettsdge miatt vegyes szö sem kiv6tel ezal6l, mivel ilyenkor a szdösszetdtel utolsd

tagja szämit.

3.) Egy ndmet szilmära a magänhangzö-hosszüsäg ds a hangsüly automatikusan {iigg egymäs-
.

t6l, amagyar csak mosolyog ezen.Ezört oly különösen nehöz pl. magyar dalokat ndmetre for-

ditani. Erre mondta Kodäly Zoltän, hogy ,,van a gögdtekben egy olyan hangszer, amely szeb-

ben szöl a viläg minden hegedüjdndl, csak legyen, aki megszölaltassa".

4.) A magyar hangrendszerdre a ndmettel szemben jellemzö a lägy, vagy dupla mässalhang-

z6k (ny, ty, g)hasznälata.

5.) Azaspirälatlan zärhangok, a&ndlkül eitettp, t, kamagyar nyelvre jellemzöek-andmet

viszont,,kissö fenn hordja az onät".Innen szärmazik a nagykdpüsdgre utalö ,,pfh" magyar

reakciö.

6.) Nincsenek 4 magyarban valddi diftongusok. A ndmetben ezzel szemben mind azemelkedö

(ea, ia, ie, ua, ue, uo stb.), mind az ereszked ö (ae, ai, au, ei, eu, oi stb.)kettöshangzök kedvel-

tek ös nölkülözhetetlenek.

7.) Redukält, mäsk6pp ,,elnyelt'o magänhangzök nem jellemzöek a mai magyar nyelvre. (Nem

tdrek most ki pl. Wolfgang Steinitz (Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus c. 1944-

es) munkäjära, amelyben a redukält magänhangzök kdrd€sdvel foglalkozik.s)

8.) A speciälis magyar a hang kedves neh6zs6get okoz a magyanil tanulö poroszoknak; vi-

szont 6rdekes mödon a franciät megszokott bajoroknak magätdl drtetödö.

A magyar mint idegen nyelv tanfkäsa szempontj6böl összefoglalva A nömet ös a ma.

' gtar nyelv hangrendszerönek összehasonlitäsa c. szeminiiriumdolgozatomat, megällapftom,

hogy mivel a magyar ös az ,,irodalmi ndmet" hangrend szämos vonatkozäsban különbözik
i,.

egymästöI, ezört az üj hangok megtanuläsa majdnem hasonlö neh€zsdget okoz a ndmet szär-

mazäsütanulönak, mint a tärgyas ragozäs vagy a magyar szörend. Tanitvänyaim közül sokan

szenvednek a dupla rnässalhangzöl<kal, azaz a E!, t!, ny hangokkal. Automatikusan elnyelik a

szövdgi e magänhangzlkat, s hangsülyoz6suk a magänhangzök hosszüsägänak megfelelöen

s Bövebben läsd: Alapnyelvi magänhangzörendszer. (ln: ELTE BTK Magyar Nyehtudomänyi ds Finnugor Intö-
zet honlapja) http://finnugor.elte.hu/?q:almgh
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. '

vändorol, Ez&t ahangrendi kdrd€sekre a magyar nyelvoktatäs elsö tiitantätdl fogva ugyano.,.
. .. a

lyan szinten kell eondot fordftani, mint a grammatikaijellegü probldmak esetöben. Megkoc-
:

käz1gtom, hogy talän ez lehet az egy,ik magyaränata annak, hogy nem tdtezik Al-eg magyar

^ - ..,
nyelvvizsga_mivelbefektetetttanuläscsakk6söbbt6rülhetmeg...

Feähasuffiäät 6s ajämto€f irodaloxn:

: ..

Alapvetöen aközzel irott egyetemi nyelv€szeti jegyzeteimet haSznältayn ako$bbi budapegti , .

6s berlini tanulmiänvi 6veimböl--*'--" "*'J

. . . : . . 1 .- ,,: :

- BÄRDOS Jen6: Az idegen nyelvek tani{tdsidnak elmöleti alapja 6s gyakorlata, Bp, 1006. 
, '

- CRYSTA L,David: A'rry"t ,nnrfHrp"idui|a Osiris A' :f gqg. ' '

:l'':l

-FoDoRIstvän(sze*.):Avilägrryelvei.Akad6miaiKiadö,|9g9..

-GIAYBela-l.lÄDOROrsolya: Magtarmintidegennyelv.Budapest, 1998. ', ', ' 
'' '

-'GÖSY Mät'Jra: Fone tika, a,b e szö d tudomänya, Osiris Kiadö,,20,04
'

.HUTTERERMiklös:Agermönnyelvek.GondolatKiad6"l9s6.

-KASSAI llona: Foneti&a, Nemzeti Tankönyvkiadö, 1998-
.:

- KENESEI Istvräir (szerk .)r: A nyelv ös a nyelveik Akaddmiäi Kiad6, 2004. ' ' -

' KIEFER Ferenc (szerk ,): Strukturdlis magtar Tcyelvtan II.: Fonolögia. Bp, l994DAü . ' . 
l 

,

- KISS Jenö (szerk .): Magtar diateHolögia. Osiris Kiadö, 2001.

. SIPTÄR P6-ter: Modern fonoldgiai szöveggyüjtemdny. Tankönyvkiadö, 198811993..

- VARGA Läszl6: Metrilanfonolögio ös a ritmikai hangsülyvdltozäs Tinta,2A05.
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"9ätökos xayelvä feladat AA*es xayeBvä szäffitexa

E e&*Katharäsea Steääer

Eä,?E &gg$,28A6" 6szx f6äöv

A diäkjaimmal6vek 6ta jiltszommär ezt a jät6kot. Van otthon vagy szhz jätökvasutunk, mert a

f6rjem egy idöben gyrijtötte öket. A vagonokra az iskolai foglalkozäsokon betüket ragasztunk;

amagänhangzfikszemlly,amässalhangzbkpedigtehervagonok.

Több ällomäsunk van, s mindegyiknek jät6konk6ntvältoz6, üj neve. A mültkor az ällomäsok

az aläbbi neveket kaptäk:

- nappali

-häI6szoba

- konyha

- fürdöszoba

- gyerekszoba

Tanärkönt mondok egy-egy sz6t (pl. asztal, ägy, sz6nyeg, läbos, szappan stb.), s a diäkjaim

összeällitjäk a vagonokat, majd behinzäk öket a mozdonynäl fogva a megfelelö "ällomäsra".

Jät6kunkat nömetül kezdtük, majd magyarra, söt angolra is kibövitetti.ik. Otthoni gyakorläsra

is ideälis, mert a szülök jät6k közben fözhetnek, moshatnak, takarithatnak - a gyerekek meg

tologathadäk a vagonokat ide-oda.

Megpröbältuk valami elthez hasonlöt is programozni, hogy online is müködj6k a jät6k, de

egyelöre m6g nem sikenilt megoldanunk.
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&gZ,AKA*PR8"gEK?'

A feäsz6f'{t& eae6d gyeä{orXäsa ffi€=es szäs?€esa

& m&gyer ä<ös? ray{;.zeNee seg{ts6g6veB

ä,e&-Katäaaräma S{eääer

EL?'& Vä3P,2&A6" öszn f6Böv

A Piramis magyar hard rock együttes,'az 1970-es 6vek v6gdnek egyik legndpszenibb

magyarorszägizenekara- Elsö nagylemezüket 1976-ban adtäk ki, Becsület /Szdllj -fel masasra!

cimmel.

1.) Olvassätok el elöször angolul a szöveg6t!

Fly, fly, fly up high!

My sohg, conquer the blue sky now!

Come, come, please don't leave me,

Come and listen only to the song!

' I've been waiting to speak,

To tell you what I truly think.

Listen, please listen to

What is most sacred for me.

Please believe, so that I could believe in you,

Please trust, so that I could be trusting!

Please speak, so that I could speak to you,

Please live. so that I could live!

Fly, fly, fly up high!

My song, conquer the blue sky now!

Come, come, please don't leave me,

Come and listen only to the song!
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Please believe, so that I could believe in you,

Flease trust, so that.{ could be trusting!

Flease speak, sc that ä could speak to you,

Flease live" so that { could livel

Fly, fly, fTy up high !

h4y song, conquen the blue sky now!

Corne, come, piease don't leave me,

Come anC listen only ta the song!

2"jWämäägassäfa*k ffieg säEos6 smegyanuä a daä€3

d
--S.

i$s*lo-

*it''

f;'r

j
.*e' 1
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3.) A szövegböl n6häny sz6hiänyzik. Figyelj6tek a dalszövegeto 6s irjätok be a hiänyzö

i96ket!

Szällj, szällj, fel magasra r. -* szäll

Dalom, höditsd meg most a kdk eget!

Jöjj, ........... ....., körlek ne............... .! ---+ jön1 ielmegy

Gyere, csak azdneket! -+ hallgat

Kdrlek, higgy, hogy neked higgyek!

Kdrlek,

Körlek, szölj, hogy hozzld szöljak!

Körlek,

Värtam, hogy vdgre sz6lJ&k,

s &zt, hogy elrnondjarn, mit is gondolok.

F{al lgasd, o. c . . c . r . . ., . . . . , , i o . .. o . c c .. , , , ", . kdrlgk,

&t, rni szä{nornra a legszentebb dologl

Szällj, szätrlje .o.oo,..!..o, .]...,.roo,,.,o. fgl magasra!

Dalom, .o,..e ...,,..o..,. nlgg most a kdk gget

a 
oa o a

'ooi,..,.", jöjj, o,!...c.,,,, fie rnenj el!

Gyere, hallgasd csak az öneket!

---+ hall

--+ szäll

-+ hödit

+ jönu rkdr

Kdrlek, higgy, hogy neked ......................! ---+ hiSZ

Kdrlek, bizz,hogy bizhassak 6n!

Kdrlek, ...................., hogy hozzäd szöljak! --+ szdl

Kdrlek,6lj, hogy dlhessek ön!

Szällj, szällj, szällj fel magasra!

Dalom, höditsd meg most a kdk eget!

Jöjj, jöjj, körlek, ne menj el!

Gyere, hallgasd csak az öneket!
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Egyes magyar mondattani jelenségek tanítása 

a bajor gimnáziukban 

 

 

1. Bevezetés 

 

Szili Katalin tanszékvezető asszony Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához c. 

egyetemi kézikönyvében és előadásai során lépésről lépésre bevezet minket abba a probléma-

körbe, amellyel az ember a magyar mint idegen nyelv tanáraként az osztályteremben szembe-

sül. „Szabályokat, magyarázatokat ad… a legfőbb nehézségeket okozó jelenségekre: így mi-

kor o, illetve a a kötőhangzó a tárgyrag előtt, s mikor marad el; mi a különbség a János a mo-

ziba megy és a János elmegy a moziba mondatok között; mi az igekötők szerepe a magyar 

nyelvben stb.“
1
 A Vezérkönyv a magyar anyanyelvű tanárok egyik nagy dilemmájára ad biztos 

választ: melyik szabályt tanítsam előbb, mikor mire hivatkozzam, mit mire építsek. A Vezér-

könyv alapmű tehát ahhoz, hogy hogyan tanítsunk magyar mint idegen nyelvet, mert olyan lá-

tásmódot ad, amelyre felépíthető már az adott ország tanrendszerébe való beilleszkedés mene-

te. 

 

                                                           
1
 Lsd. Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. A magyart idegen nyelvként oktató tanárok-

nak – Fülszöveg 

http://rukkola.hu/konyvek/80315-vezerkonyv_a_magyar_grammatika_tanitasahoz
http://rukkola.hu/konyvek/80315-vezerkonyv_a_magyar_grammatika_tanitasahoz
http://rukkola.hu/konyvek/80315-vezerkonyv_a_magyar_grammatika_tanitasahoz


ELTE BTK Magyar mint idegen nyelv Tanszék 

Dr. Szili Katalin A magyar mint idegen nyelv oktatásának gyakorlati kérdései c. szemináriumaira 

Szemináriumdolgozat 

3 

 

 

Azt azonban, hogy szervezett állami iskolai keretek között a különböző országokban 

hogyan építhető be tantárgyként a magyar mint idegen nyelv az adott idegennyelvi szaktárgyi 

munkaközösség közös tanrendjébe, egy következő lépésben kell meghatározni. 

Én azért jelentkeztem az egyetemen MID-szakra, hogy a későbbiekben hivatalos kö-

zépiskolai keretek között taníthassam a nyelvet Bajorországban. Ezért Szili Katalin tanárnő a-

zon jogos kérdésére, hogy hogyan tanítanék bizonyos mondattani jelenségeket, először azt 

kell megvizsgálnom, hogy hol, kinek, milyen keretek között fogom azt tenni. Nem egy népfő-

iskolai vagy magán nyelviskola nyelvtanfolyamán, nem magyar állampolgárságért folyamodó 

külföldiek képzésében, nem Magyarországra áttelepülni kívánó nyugdíjas német házaspár ma-

gántanáraként – hanem érettségiért is felelős bajor gimnáziumi tanárként középiskolásoknak 

az akkreditált iskolai képzésben. 

 

1.1. Az új német terminológia  

 

Első és legfontosabb az új német (vagy a még meg nem gyökeresedett nyugati) termi-

nológia ismerete. Idegen nyelvként egy nyelvet csak olyan területen lehet tanítani, ahol az 

nem használatos. Ebből következően Magyarországon nincsen magyar mint idegen – kizáró-

lag magyar mint második nyelv oktatás. A történelmi Magyarország elszakított területeinek 

speciális származási nyelv problémájával nem foglalkozik a német terminológia; azt nem is-

meri. A származási nyelvekre a bajor hivatalokban, középiskolákban általában úgy tekintenek, 

mint könnyebbségre a az adott idegen nyelv tanulása során. Orosz bevándorló gimnáziumi ta-

nítványaim ugyanúgy tanulják az orosz mint idegen nyelvet, mint a nyelvet szabadon választó 

bajor osztálytársaik. 

 

1.2. A bajor oktatási rendszer 

 

A más diplomákhoz való viszonyulással ellentétben a megfelelő bajor kormányhivata-

lok engedélyezik, hogy egy már meglévő elismert nyelvszakos középiskolai tanári diploma 

mellett magyarországi MID-mestertanári diplomával német állampolgár tanári pályázatot 

nyújtson be. 

Minden bizonygatás ellenére a bajor oktatás Európa legzártabb és legszigorúbb hierar-

chikus rendszere, amely hatalmas erőfeszítések révén járható csak át. Ennek a rendszernek 

„előszobájába“  tudott  belépni  a Müncheni  Magyar  Főkonzulátus  K. Lengyel Zsolt erdélyi  
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származású tudós képviseletében. Tiszteletet érdemlő, hihetetlenül nagy eredmény, hogy si-

került aláírni a közös megállapodást a bajor oldalról konzulinak nevezett USchB, a mi olda-

lunkról pedig a magyar mint idegen és származási nyelvet oktató BMI létrejöttéről. Lassan 

kiépült ez a Bajorországi Magyar Iskola több helyszínen több iskolacsoporttal; a tanulóink je-

gyeit pedig elismerik és átveszik a bajor állami iskolák. Nagyon nagy eredmény; majdnem 

csoda. 

Néhány tökéletesen elhibázott döntés azonban mindezt veszélyezteti. Magam is meg-

lepődtem, hogy milyen sokat köszönhetek a bajorországi egyéni szakmai gyakorlatomnak, a-

mit az ELTE engedélyezett. Eddig ugyanis többé-kevésbé szeparáltan dolgoztam mint óraadó 

integrációs tanár a gimnáziumban, most viszont az „idegen nyelvek“ szaktárgyi munkaközös-

ségbe beépülve megértettem, hogy a Bajor Szabad Állam gimnáziumaiban az idegen nyelve-

ket összehangoltan oktatják. A „német“ tantárgyat nem afféle „német nyelv és irodalom“ tan-

tárgynak kell elképzelnünk a magyar rendszerben megszokott felépítéssel; annak keretében 

nincsen irodalomtörténet, csak egyes témák merülnek fel, így nincsen rendszerezett „nyelvé-

szeti“ oktatás sem, csak ún. „gondolatok a nyelvről“. Ha felmerül egy-egy kérdés, akkor azt 

körbejárják a többi nyelveken (angolul, spanyolul, latinul, oroszul s legújabban perzsául) is. 

Ehhez a „német“ tantárgy által irányított idegennyelvi szaktárgyi munkaközösségi rendszer-

hez kell (akár tetszik, akár nem) a magyar nyelv oktatását is igazítani, mert csak úgy lesz lét-

jogosultsága a bajor gimnáziumokban. Ehhez képest Magyarországról „közösségszervező és -

irányító fiatal ösztöndíjast“ kapott a Bajorországi Magyar Iskola egy új program keretében, 

amelynek „célja a diaszpóra magyarságának megszólítása, valamint a diaszpóra közösségi és 

kulturális életének megszervezése, magyar nyelvismeret fejlesztése és szinten tartása a kiérke-

ző ösztöndíjasok segítségével“
2
. Ennek a köszönhetően a Balassi Intézet (jogutódjának) és a 

Kőrösi Csoma Sándor Programnak legcsekélyebb bajor helyismerettel és minimális kulturális 

affinitással sem rendelkező tanácsadója az általa alulkorúsított bajorországi magyar diaszpóra 

előtt csukta be a már résnyire kinyitott bajor iskolaajtót.  

További súlyos hiba volt, hogy a magyar mint idegen és származási nyelv konzuli ok-

tatását a Bajor Oktatási, Művelődési, Tudományos és Művészeti Államminisztériumhoz irá-

nyították, viszont a gimnáziumok felügyelete pl. a mi környékünkön a Felsőbajor Kormány-

hoz tartozik. Mivel pedig a Bajorországi Magyar Iskola vezetősége Regensburgban van, ami 

közismerten exempt terület, volt császárváros, a Felsőbajor Kormány nem tekinti őket igazán 

                                                           
2
 Idézem a Kőrösi Csoma Sándor Program weblapját: https://www.korosiprogram.hu/korosi-csoma-sandor-

program 
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tárgyalópartnernek. Ez a tanári kinevezésekben, diszponálásokban mutatkozik meg majd né-

hány év múlva; s emiatt a tananyag bajor tanfelügyelőkkel való jövőbeli egyeztetése különö-

sen nehéz feladat lesz.  

 

1.3. A magyar mint idegen és származási nyelv tankönyvei a bajor iskolákban 

 

Ahogy már fentebb említettem, a bajor iskolai rendszer nem szereti megkülönböztetni 

az idegen és a származási nyelvet; ebből a tanulmányok előrehaladtával további nehéz szerve-

zési kérdések merülnek fel. A bajor iskolai osztályokkal (Regelklasse) szemben a konzuli ok-

tatás lehetősége bizonyos játékteret engedélyez, amit feltétlenül ki kell használnunk a szárma-

zási és az idegen nyelv bizonyos fokú szétválasztásában. Kik járnak ugyanis a konzuli magyar 

oktatási rendszerbe – azaz a Bajorországi Magyar Iskolába? Magyarországi és határon túli 

vendégmunkások gyerekei, Bajorországban magyar illetve vegyescsaládba született gyerekek, 

magyarországi magyar és német tannyelvű iskolákat látogató magántanulók vagy Magyaror-

szágra esetleg a későbbiekben áttelepülni kívánó bajor szülők távoli és elfeledett gyökerekre 

hivatkozva hozzánk küldött gyerekei. Ahány tanuló, annyiféle nyelvi szint és kulturális isme-

ret. Őket kell nemcsak összehangolnunk, hanem motiválnunk és fejlesztenünk minden téren. 

A Bajorországi Magyar Iskola általános iskolás (1.-4.) osztályaiban az írás-olvasás ta-

nulása miatt még nincsenek nagy eltérések. Tankönyvekből az alapítványi támogatások miatt 

származási nyelv terén jól ellátottak, több iskolacsoportban pedig idegen nyelvből a Kiliki so-

rozatot illetve a Balassi-füzetekből a „Kalandra fel“ kötetet használják. Mivel itt még nem 

merül fel az egységesített idegennyelvi blokk, ennek semmi akadálya. 

A szak- és középiskolák, az International Standard Classification of Education alapján 

besorolt bajor ún. Sekundarstufe I. (5.-9.) osztályaiban azonban már nehezebb a helyzet. Szí-

vesen olvasnak, tájékozódnak itt már önállóan a tanulók, ezért az idegen nyelv szakirányon ta-

nulók is párhuzamosan képesek olvasni a származási nyelvet tanulókkal németül a magyar kö-

telező olvasmányokat, és németül tanulják hozzá a magyar történelmet. A tantárgy egyharma-

da válik csak szét: a Magyarországon is tanított Magyar nyelv tankönyv és munkafüzet csak 

magyar nyelvre vonatkozó fejezeteire és az idegen nyelvi tankönyvekre, munkafüzetekre. 

Erre nagyon jók lennének a MagyarOK kötetei – sajnos viszont egyértelműen nem en-

nek a korosztálynak íródtak. Aki még nem tanulta a „Kalandra fel“ kötetet, annak kitűnően 

használható még az alacsonyabb (5.-6.) osztályokban. (Sajnos származási nyelvből a Balassi-

füzetek  egyáltalán nem használhatóak  a konzuli iskolákban.  A  Regensburgi Konzuli Iskola 
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példáján láttam, milyen iszonyatos lemaradást okoz használata műveltségi téren. A nem kon-

zuli rendszerhez tartozó hétvégi iskolákban, nyelvtanfolyamokon, cserkészközösségekben jól 

oktathatóak, de hivatalos bajor középiskolai keretek között nem megengedett és inkább kínos 

a használatuk.) 

A 10-13. osztályok a Sekundarstufe II. szinthez tartoznak. Ezeknek az osztályoknak 

léte még kérdéses, hiszen további Főkonzulátusi tárgyalásoktól függ az UaF/UaH tantárgy kö-

telezően vagy szabadon választható idegen nyelvként való engedélyeztetése. Feltételezhetően 

tankönyveik a MagyarOK tankönyvsorozat olyan kötetei lesznek, amelyek még kiadásra vár-

nak.  

 

2. Egyes magyar mondattani jelenségek tanítása 

 

Hosszúra nyúlt bevezetőm után most térek rá a szemináriumdolgozatom valódi témái-

ra: arra, hogyan fogom a Szili Katalin tanárnő által kérdezett mondattani problémákat tanítani. 

Ezért elnézést kérek, de én nem tudok egy nyelvtani jelenséget „általában“ tanítani – én csak 

konkrétan egy osztálynak, csoportnak tudok nyelvtant tanítani, ahol rögtön érzékelem, ha va-

lamit értenek, illetve nem értenek. Három helyszínen, Altöttingben, Regensburgban és Mün-

chenben tanítottam többször ugyanannak a korosztálynak ugyanabban a Bajorországi Magyar 

Iskolában megközelítőleg ugyanazt a tananyagot – háromféle eredménnyel. Az eredetileg leg-

jobb helyzetben lévő, frissen Magyarországról áttelepült vendégmunkás-gyerekek voltak Re-

gensburgban a legelmaradottabb szinten – szinte semmit nem tanultak, csak cédulákkal ját-

szottak a Balassi-füzetekből a tanév folyamán, és még csak nem is hallottak a tanrend által 

előírt anyagról. Altöttingben a saját csoportomat már két éve tanítom, jó az összhang, szorgal-

masak, viszont ennek ellenére sem tudtam „beérni“ a volt missziós iskolából alakult müncheni 

BMI-t, ahol a felsősök az első osztálytól kezdve együtt tanulják a magyar mint származási 

nyelvet.  

Ilyen körülmények között számomra igazi kihívás egy olyan kérdésre válaszolni, hogy 

hogyan tanítanék olyan bizonyos nyelvtani jelenségeket, amelyekre eddig még se az én gya-

korlatomban, se a Bajorországi Magyar Iskolában nem került sor. 
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2.1. A tárgyi alárendelő „hogy“-os függő közlőmondatok tanítása  

 

„Subjekt- und Objektsätze“ - ez a tananyag a 7. gimnáziumi osztályban kerül elő, s kb. 

két hónapig tart, az alábbi témakörben, szövegösszefüggésben: 

 

3
Bővebben a kötelező minimum az adott témában: 

 Subjekt- und Objektsatz  

Subjekt- und Objektsätze sind Gliedsätze, weil sie die Stelle eines 

Satzglieds einnehmen. Der Subjektsatz übernimmt die Rolle des 

Subjekts im Satz, der Objektsatz die Rolle eines Objekts im Satz. 

Subjekt- und Objektsatz werden durch ein Komma vom Hauptsatz 

abgetrennt.  

Dabei lässt sich der Subjektsatz wie das Satzglied „Subjekt“ erfragen, 

d.h. mit „Wer?“ oder „Was?“.  

Beispiel:  

Wer in der Schule fleißig ist, schreibt gute Noten.  

Frageprobe: Wer (oder was) schreibt gute Noten? – „Wer in der Schule 

fleißig ist.“  

Der Objektsatz lässt sich wie das Satzglied „Objekt“ erfragen, z.B. mit  

 

                                                           
3
 Deutschbuch 7, Gymnasium Bayern. Cornelius, o.J., Inhaltsverzeichnis, p.3 
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„Wen?“ oder „Was?“.  

Beispiel:  

Ich ärgerte mich, dass meine Freundin zu spät kam.  

Frageprobe: (Wen oder) Was ärgerte mich? – „... dass meine Freundin 

zu spät kam.“  

Subjekt- und Objektsätze werden auch Inhaltssätze genannt, weil sie den 

Inhalt dessen angeben, was man denkt, sagt, fragt, wünscht etc. Sie 

stehen oft bei Verben des Sprechens und der Wahrnehmung wie sehen, 

beobachten, hören etc.  

 

Ez az az alap, amit a hetedikes bajor gimnazisták megtanulnak, s aztán párhuzamosan a kü-

lönböző, általuk tanult nyelveken megvizsgálják, hogy az milyen szerkezetekkel fejezi ezt ki: 

- Er sagt, dass ich ihn glücklich mache. 

- Он скажет, что ты хорошо сделал. 

- (Azt) mondta, hogy tegnap moziban volt. 

- Dixit canem aegrotare. 

Stb. 

(Ismételten megjegyzem: arról, hogy ez helyes-e vagy sem, lehet és kell is vitatkozni. De 

tenni ez ellen semmit nem lehet: azon a felsőbajor környéken, ahol élek, a környék összes, az-

az mind a hét gimnáziumában, különösen az általam látogatott Ruperti gyakorlógimnázium-

ban ez a rendszer. Ehhez kell alkalmazkodni azért, hogy érettségiztetni lehessen magyar mint 

idegen nyelvből – mert különben egyszerűen nem foglalkoznak a magyar mint idegen nyelv 

kérdésével.) 

Ennek értelmében én a „hogy“-os függő közlőmondatok tanítását a 7. osztályban rövid 

nyelvtani utalással kezdeném: 

„Grammatisch gesehen können die ungarische „hogy“-Sätze AUCH einfache Objektsätze 

sein: also, das Objekt des Hauptsatzes verweist auf den Inhalt des untergeordneten Neben-

satzes. (Ein „hogy“-Satz kann auch z.B. indirekte Bitte oder Finalsatz sein, aber darüber wer-

den wir erst im nächsten Schuljahr sprechen.) 

 

Ich habe gehört, dass Kati heiraten wird. = (Azt) hallottam, hogy Kati férjhez megy. 
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Wenn wir berichten, was jemand gesagt hat, verwenden wir meist nicht den originalen Wort-

laut (wörtliche Rede), sondern geben den Inhalt nur sinngemäß wieder – wir verwenden die 

indirekte Rede. Aber im Ungarischen gibt es keine feste grammatikalische indirekte Rede-

form, sondern indirekte Aussagen und Fragen sowie Aufforderungen oder Bitten. Die Sätze 

bleiben in diesem Fall immer in Indikativ! (Nur bei Finalsätzen verwenden wir die Möglich-

keitsform – aber darüber erst in der 8-ten Klasse) 

 

Péter azt mondta: „Elfogyott a zsömle“. 

                                             
4
 

Ez egy teljes mondat. Ez egy teljes mondat. 

(Es könnte ein ganzer Satz sein.) (Es könnte ein ganzer Satz sein.) 

                                           

Péter (azt) mondta, hogy elfogyott a zsömle. 

Attila (azt) mondta, hogy hideg volt kint. 

János (azt) mondta,  hogy fújt a szél. 

Mari (azt) érezte, hogy a fürdővíz már kihűlt. 

Kati meglátta (azt), hogy a kutya ellopta a kolbászt. 

A nagymama (azt) tapasztalta, hogy tiszta volt a kórház. 

Juli (azt) üzente, hogy megvette a vonatjegyet. 

 

Ez az első hét anyaga. Mivel azonban jeleztem, hogy ez az anyagrész kb. két hónapig tart a 

bajor gimnáziumban, ezért mélyebben belemehetünk a „hogy“-os függő közlőmondatok idő-

viszonyítási rendszerébe: 

  

Mondják, hogy  

kitűnő tanuló vagy. 

 

MOST vagy kitűnő. 
Mondták, hogy 

Mondják, hogy  

versenyt nyertél. 

RÉGEN nyertél 

versenyt. Mondták, hogy 

 

Számos további példával, játékosan lehet aztán begyakorolni ezt a nyelvtani jelenséget.  

 

                                                           
4
 A Hegedűs Rita cikkében „Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?“ A függő beszéd. In: THL2 2012/1-2 p.17 lé-

vő példát egyszerűsítettem egy 13 éves tanuló szintjére. 
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Mivel a Bajorországi Magyar Iskolában egy évben 30 alkalommal van egy duplaóra, ezért a 

két hónapos foglalkozási idő egy harmadában (kétharmad művelődéstörténet, történelem és 

irodalom) van még egy kis időnk a témakör utolsó időviszonyaira, a befejezett események 

grammatikai idejére: 

 

 

Mondják, hogy 

versenyt nyersz. A JÖVŐBEN nyersz versenyt. 

versenyt nyertél. RÉGEN nyertél versenyt. 

 

Mondták, hogy 

versenyt nyersz. A JÖVŐBEN nyersz versenyt. 

versenyt nyertél. RÉGEN nyertél versenyt. 

 

2.2. A célhatározói „hogy“-os felszólító szándékú mondatok kötőmódjának tanítása 

 

„Adverbialsätze“ - ez a tananyag a 8. gimnáziumi osztályban kerül elő, s ismételten 

kb. két hónapig tart, az alábbi témakörben, szövegösszefüggésben: 

 

 
5
 

Bővebben a kötelező minimum az adott témában: 

 

 

 

                                                           
5
 Deutschbuch 8, Gymnasium Bayern. Cornelius, o.J., Inhaltsverzeichnis, p.4 
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6
 

 

Ez az az alap, amit a nyolcadikos bajor gimnazisták megtanulnak, s aztán párhuzamosan a kü-

lönböző, általuk tanult nyelveken megvizsgálják, hogy az milyen szerkezetekkel fejezi ezt ki: 

- Man baut Fabriken, damit neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

- Я пою, чтобы вы не забыли Россию. 

- Jött, hogy felvágja a fát. Azt akarja, hogy eladjuk a kocsit. 

- Graeci convenerunt, ut spectacula viderent.  Graeci convenerunt spectacula visuri. 

Stb. 

 

 

 

                                                           
6
 I.m. pp.339-340 
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Finalsätze mit „um…zu” und „damit” antworten auf die Frage „Wozu?” und „Zu wel-

chem Zweck?“.  

Wie ihr schon gerade gelernt habt, im Deutschen wird der Finalsatz mit dem Hauptsatz 

entweder durch die Konjunktion „um“ verbunden: 

- Ich lerne fleißig Deutsch. Ich will in Deutschland studieren.  

ich = ich: Ich lerne fleißig Deutsch, um in München zu studieren. 

             

       Indikativ      Indikativ 

      Oder durch die Konjunktion „damit“: 

- Ich lerne fleißig Deutsch. Meine Mama soll zufrieden sein.  

ich ≠ meine Mama: Ich lerne fleißig Deutsch, damit meine Mama zufrieden ist.  

                        

   Indikativ         Indikativ 

Im Ungarischen haben wir ein ganz anderes Problem: die Konjunktion „hogy“ ändert sich 

nicht, aber das Verb des untergeordneten Satzes steht im diesen Fall im Konjunktiv! 

Szorgalmasan tanulok magyarul, hogy Budapesten menjek egyetemre. 

                      

   Indikativ       Konjunktiv!!! 

Szorgalmasan tanulok magyarul, hogy a nagyszüleim örüljenek. 

                      

   Indikativ       Konjunktiv!!! 

 

A Bajorországban nálam lévő nyelvtankönyvekben erre sem találtam megbízható ma-

gyarázó anyagot, ezért ismételten Hegedűs Rita, most már a Pons által kiadott Grammatik 

kurz und bündig: UNGARISCH példáira támaszkodom – néhol kissé átdolgozva:  

- „hogy“- untergeordnete Sätze mit finaler Bedeutung: 

 

(Azért) jött, hogy felvágja a fát. Er kam, um das Holz zu zerhacken. 

Eljött (azért), hogy elvigyen magával. Sie kam, um mich mitzunehmen. 

 

- Aber haben wir im Ungarischen auch solche untergeordnete „hogy“-Sätze, in denen ein 

geplantes, gewünschtes Ereignis dargestellt ist: 
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(Arra) várok, hogy kinyissák az uszodát. Ich warte darauf, dass das Schwimmbad öffnet. 

Mama (azt) akarta, hogy eladjuk a kocsit. Mama wollte, dass wir das Auto verkaufen. 

Fontos, hogy holnap iskolába menjünk. Es ist wichtig, dass wir morgen zur Schule gehen. 

 

Részben ismétlés, részben új anyag: 

 

Konjugation des Verbs im Konjunktiv (=Wunsch- und Befehlsform) 

 

 UNBESTIMMT BESTIMMT 

én várjak valakit várjam a tanárt 

te várj(ál) valakit várj(ad) a tanárt 

ő várjon valakit várja a tanárt 

mi várjunk valakit várjuk a tanárt 

ti várjatok valakit várjátok a tanárt 

ők várjanak valakit várják a tanárt 

   

én szedjek valamit szedjem a cseresznyét 

te szedj(él) valamit szed(je)d a cseresznyét 

ő szedjen valamit szedje a cseresznyét 

mi szedjünk valamit szedjük a cseresznyét 

ti szedjetek valamit szedjétek a cseresznyét 

ők szedjenek valamit szedjék a cseresznyét 

   

én kerüljek valamit kerüljem a bajt 

te kerülj(él) valamit kerüld a bajt 

ő kerüljön valamit kerülje a bajt 

mi kerüljünk valamit kerüljük a bajt 

ti kerüljetek valamit kerüljétek a bajt 

ők kerüljenek valamit kerüljék a bajt 
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Gyakorló mondatok lehetnek ebben a témakörben: 

 

Azt akarta, hogy vegyek Túró Rudit. Azt akarta, hogy megvegyem az okostelefont. 

Fontos, hogy írjál levelet. Fontos, hogy megírjad a leckédet. 

A tanárnő szólt, hogy hallgasson Mari 

zenét. 

A tanárnő szólt, hogy hallgassa meg Mari a 

CD-t. 

Papa kiabált, hogy tanuljunk. Papa kiabált, hogy tanuljuk meg a matekot. 

Nagymama mondta, hogy takarítsatok ki. Nagymama mondta, hogy takarítsátok ki a 

szobátokat. 

Arra várok, hogy főzzenek. Arra várok, hogy megfőzzék az ebédet. 

 

További, németről magyarra fordítandó mondatok lehetnek pl.:  

- Mondtam, hogy menjen aludni. 

- A tanár kérte, hogy ne menjél el. 

- Fontos, hogy ne lepődj meg. 

- Fontos, hogy figyeljenek. 

- Kérte az igazgató, hogy álljon fel Attila. 

 

A célhatározói „hogy“-os felszólító szándékú mondatok kötőmódjának tanításához to-

vábbi anyagot Seidler Andrea és Szajbély Gizella "Szia! Ungarisch für Anfänger" c. munka-

füzetében találtam. (Megjegyzem, hogy a tankönyvük lépésről lépésre való nyelvtanításra 

nem használható, de munkafüzetének egyes gyakorló feladatai azért jól beépíthetőek a tan-

rendbe.) 

7
 

                                                           
7
 Seidler Andrea és Szajbély Gizella Szia! Ungarisch für Anfänger. Lehrbuch, Wien, 2005. p.216 
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8
 Seidler Andrea és Szajbély Gizella Szia! Ungarisch für Anfänger. Arbeitsbuch, Wien, 2005. Pp.69-70. 
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3. Összegzés 

 

Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy a szemináriumdolgozatom más állás-

pontot tükröz, mint amit az ELTE Magyar mint idegen nyelv tanszéke tőlünk hallgatóktól, 

tanárjelöltektől elvár. A Tanszék célja, hogy bemutassa, hogyan kell a magyar mint idegen 

nyelvoktatást gondosan, a magyar nyelv logikájából születő rendszer alapján felépíteni, a le-

hető legsikeresebben és stabilan egymásból következő lépésekben tanítani. 

 Ez az idő azonban Bajorországban még nem jött el. Ez alapján az elv alapján lehet 

nemhivatalosan tanítani egy cserkészcsapatban, meg lehet ezt esetleg tenni egy magántanfo-

lyamon – de nem állami bajor középiskolákban. 

 Az 1860-as években író ükapám petíciót fogalmazott meg egy pesti kávéházban a 

„magyar nyelv terjesztése és a német nyelvtől való önállósodása“ ügyében. Nagyon szomo-

rúan kell megállapítanom, hogy ma, a bajor gimnáziumi helyzet alapján annak minden sorát 

átvehetném egy facebook-körlevélbe. Ugyanott tartunk, mint 150 évvel ezelőtt. A bajor kö-

zépiskolákban a középkor tanévekre szétszórt szemezgetése közben Magyarországot meg sem 

említik. A magyar nyelv kapcsán a bajor gimnáziumi igazgatók szeme előtt valamiféle ködös, 

zűrzavaros kép jelenik meg, s ezért a diákok BMI-jelentkezési lapjait pecsételés helyett in-

kább a szemétkosárba dobják. 

 Ezért most a legfontosabb, hogy az elkövetkezendő 6-8 évben a bajor rendszerbe bele-

simulva a legnagyobb csöndben alkalmazkodjunk annak előírásaihoz, hogy megszerezzük a 

bajor gimnáziumi testületek „bizalmát“. Tudom, hogy ez nonszensz – de a németekkel nem 

nagyon lehet huzakodni. Ha mindenáron mást akarunk csinálni –  ráadásul azt „egy senki által 

nem követhető rendben és nyelven“ – végképp megvonják tőlünk a magyar nyelv tanításának 

hivatalos lehetőségét. 

Évek kellenek még ahhoz, hogy a Vezérkönyv alapján lépéseket tehessünk a Tanszék, 

és Szili Katalin tanárnő céljainak megvalósítása érdekében. Bízom benne, hogy sikerülni fog. 
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4. Bäthory-Brassai Konferencia

Öbudai Egyetem, 2019

,,EE!/ probl1ruät nem lehet uwnnnzzal a gondolkodäsm1ddal megoldani,

ßTrcely ü probleruLt elfiidezte"" (Albert Einstein)

g . TÄRSADALÜMTUDÜfo{ÄTVVÜK $ZCKCiÖ

Elnök: Dr" üz$väth Judit

2813 " lr,:aqus 23, 12:30-13 :üü

9'-# &*H€ekg.eag" xsea S äe ä K*w

Kognitiv funkciök fejleszt6se

av aW a mary N lovasterä pia-hagyomäny Bajororszägban

&2, *ä&a&&s vad,;*,&$e
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& sz,abadussä äarä*äe e36adäs g.ezwuxedje

L.) Magyar lovashagyomäny Bajororszägban

A XX. szäzad közep6tö1 III. Lajos utolsd bajor kiräly unokäja, a magyarul akcentus

n61kü1 besz6I6 Ludwig herceg, ismert becenev6n a ,,Slärvdri M6nesgazda"6s ha,Lutt-
pold szämos magyar ,,örk6nypusztai" lovas szakembert menekitett kapcsolatokkal

vagy otthonny{rjtässal. Legismertebb közülük Pettkd-Szandkrer Tibor vary apomäzi

Öbuda Tsz lovasudvavvezetfije, Magashäzy D6nes. (K6rd6sekre välaszolva megem-

litettem az elöadäsom v6g6n m6g Abonyi Imr6t, Rädoki llzsefet, Aperianov Zakari-

äs! Platthy Jlzsefet, Hazslinszky-Krull G6zät, Flandorffer Tamäst 6s mäsokat a teljes-

s6g ig6nye n6lkü1.)

2.) A szäkebb 6rtelemben vett Iovasteräpia fogalma

A lovasteräpia olyan int6zm6nyhez kotott, teräpiäs c611al alkalmazott egydni vagy

csoportos fejlesztls, amely a lovagläs 6s a löval valö kapcsolat hatäsait hasznälja fel.

A lovasteräpia 6gai:

A.) hippoterdpia;

B.) gyigype dagd giai loaagläs, louastorna a ngy fogathaj tds ;

C') 6s az 6n igazi területem, a megismerö funkcidk fejleszt6s6re 6pü16 16 mediält pszi-

clrcteräpia, ahol szakkifejez6ssel a lö mint ,,koterapeuta" ,,faci\rtälja a teräpiäs folya-

matot"' Ylgzett lovasteräpiäs asszisztensk6nt egy MA v6gzeLts6gä pszicholögus

vezet6s6vel nemcsak depressziös 6s szorongäsos, hanem magatartäszavaro+ hiper-

aktiv, s6t figyelem- 6s kötldlszavaros g"yerekekkel, fiatalokkal is foglalko ztam 4 €ven

keresztäl. Feladatkörömbe tartozott specifikus segitök€nt a teräpiäs teamben (pszi-

chol6gus lovasterapeuta, segitö asszisztensek, lovas szakember),nerncsak tök6letesen

ismerni a kärosodott, fogyatlkos vagy segits6gre szorulö fiatalok pszich6s jellemzöit,

megismer6si funkcidit: azaz 6rz6ke16sük, 6sz1el6sük legfontosabb jellemzöit, eml6ke-

zett €s figyelmi teljesitm6nyeiket, gondolkodäsi folyamataik szerk ezet6t, beszedjük 6s

gondolkodäsuk kapcsolatät, a besz6djük szintj6t - hanem szem6lyis6gük jellemz6itis

vizsgälnom valamint az alapvetö diagnosztikai eljäräsokat is alkalmaznom kellett.

n {i-5"
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3.) Kognitiv funkciök feileszt6se

Kognitiv funkcid alatt egy tcibb tertiletböl ä116 gyäjtlfogalmat 6rtünk, amelynek

fejleszt6s6n6l a következl feladatokkal ällunk szemben:

figyel€ffi, rnegfi gy ehök€p ess6 g : a nßegismer6si kedv felkelt6se; a figyelem tartös-

sägänek, ekn6lyüXts6g6nek, teryedelna6nek fej-

leszt6se; az akaratlagos figyelmi fw#<ciök fej-

Tesztöse, m egaszlott figyeleßl kiaXak itäsa

a szilkebb 6rtelemben vett szem 6\yi, taryyt 6s

tergnöszeb környezetböL &z€kel6si - ösz1,le76si ta-

pasztalatok szetz6se, at szere zzenek; a, környe-

zetröL vatrö ismeretek bövit6s€, a motiv äci6 erö-

sit6se, ingerek biztositäsa 6s a fel6jük va16 oCa-

forduläs; a, megr agadäsra iränyulö k6pessög fej-

Iesztlse; a ktiXönbOzö örzöke16si tertiletek össze-

kapcs ol1däsänak, ery{ittrnäkodes6nek elösegi-

t6se, fejleszt€se.

a fejletts6gi szir rte t figyetrembe vev ö bev,6s6s, fetri-

C6z6s a különbözö €rz€kletek €s lszleletek össze-

kapcs o76&6säraak, inte gr älldäsänak e1öseg{t6s6-

vel; jelek, szimbölunnok kialakitäsa, hogy a bo-

nyolultabb összefüggöseket egyszer{ibben fen

lehessen i&6zrzl

A körny ezet rnegisnnertet6se, felfed eztetfuse; is-

rnereteik rendszerez€se, "j ismeretek elheXyezl-

se, {ö{ogalom ä1ä rendel6se; kü1önbs6gek megfi-

gyetrtet6se; analizäLö szinte tdz{18" k6pess6g fuj-

leszt€se; ätrtaLänosftäs, konkrc|lzäläs; träri, iCöi

täj6ko zödäs fejles zt€se; ttusadalmi {istä11öb61i)

szokäsok, elemi szabälyok megismeatetäse, elsa-

iätittatäsa, hangulatok, 6rzelmek felisrnertet6se,

kreativ gondolkod äs, klpzelet fejlesztöse

6vz6ke1€s-6szle16s:

eml6kezet:

gondotrko d äsi funkciök :

3 {}&



4.) Az aneolszäsz 6s a n6met lgti/asteräpia-szeml6let különböz6s6se

ür. Ste3ler L*a Katatrin: FcrtteLtö

Mig Kanadäban, Angliäban, Auszbäliäban 6s a bajoroknäI a mozgäskotlätozottakat

fejlesztett6k föleg lovasteräpiäval, a hippoteräpitua helyezve a hangsirlyt, addig az

6szak-n6metek 6s a sväjciak a pszich6s eredetü betegs6gekre kerest6k a lovasteräpia

äldäsos hatäsät.

5.) A magTar kis6rlet Baiororszägban

Ezen itänyzatokkal szemben a Bajororszägban 6lö, soha nem int6zm6nyesedett ma-

gyar lovashagyomäny Eurdpa szämära ttj, a magyarsägnak viszont €vezredek öta

megszokott utakon ,,kis6rletezett'. A Lajos herceg kör6 szervezldöLtmagyar szdrma-

zäsrdlovasszakemberek,huszärtisztek többgeneräciös magyar szäymazü gyerekeket

gyüjtöttek maguk körö, 6s l66poI6s,lovagläs közben rr;raryar nyelvre, kult(rrära tör-

t6nelemre tanitottäk 6ket. Szämos figyelemzavatos, a bajor iskoläkban rosszul telje-

sit6 fuatal iskolai eredm6nye ugrässzertien javult, le&i tartÄsahatixozoftäväIt. Ezt az

itänyzatot követik ma az erd6lyiek, akik nemcsak a besz6dfejleszt6s6t, tejl6d6s€t,ha-

nem eg.yenesen c6lzott anyanyelvi fejleszt6sre hasznäljäk fel a lö gyerekekre kifejtett

motivä16 erej6t.

6.) Az €n kis6rletem a lovasteräpiai Peitz-iskoläban

A Sarlöspusztän megismert Baumhakl Eva ös Sch6der Veronika eredm6nyeit is fel-

hasznälva, azokat kiss6 toväbbfejlesztve dolgoztam ki a 16äpoläs közben v6gzend,ö

latin grammadkai gyakorlatsoromat, amely tanitvänyaim szämära meglepöen gyor-

san lehetöv6 tette a klasszikus szövegek könnyed ,,praeparäläsä{'.

1 {; #
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2. ffi rgefuacäs ffetrs#ffi gäeä? ke6cseescs gewer&eä)

Für den erfolgreichen Abschluss des von lhnen gewünschten Kurses sind gewisse

persönliche Voraussetzungen unabdingbar. Dazu gehören unter anderem Frustra-
tionstoleranz, Lernbereitschaft und Selbstorganisation. Die unten dargestellten Skalen
zeigen lhnen, wie Sie im Verhältnis zu lhrer Vergleichgruppe abgeschnitten haben.

Frustrationstoleranz
Frustrationstoleranz beschreibt die Fähigkeit, mit Misserfolgen konstruktiv umzuge-
hen.

iapÄ 46di,
'{€ff"u ''"':"'{fii6i' aa. -r,

{ A*i/o g:*% 1üü%1*%

{eäs"afae F"&

ü4lo

LerrsbereEtscB"naflt

Lern bereitschaft besch reibt das

sich neues Wissen anzueignen.

m% % 3'Ao/u

Interesse, sich fortwährend weiter zu entwickeln und

''4$ol;''"-o=".€$dio
üi,r/,2* ä,*P/r''" 

"' "''z7z?d/v"=''o"" 

1'.0i, *oh

Selbstorganisation
Selbstorganisation beschreibt die Fähigkeit, den Überblick über anstehende Aufgaben
zu erlangen, Prioritäten zu setzen und zielorientiert vorzugehen.

lij!,
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Bausteinprüfune LKDaZ41-OUBaustein HCNLLDAZ

Bearbeiten Sie folgende L2 Aufgaben. Sie können die Aufgaben sowohl

stichwortartig, als auch in Sätzen beantworten.

Für jede Aufgabe gibt es max 3 Punkte, d.h. max 36 Punkte für die ganze

Prüfung. Sie haben 50 Minuten Zeit (mit Herunter- und Hochladen 90

Minuten).

Viel Glück und viel Erfolg!

1. Nennen Sie zwei konkrete Kennenlernaktivitäten. Beschreiben Sie, wie

Sie sie in welchem Kurs (Sprachniveau na GERR) einsetzen würden, und

welche Vor- und Nachteile diese haben.

Kennenlernspiele benutzt der Lehrer in der ersten Unterrichtsstunde, wenn er die

Kursteilnehmer in einer neu zusammengekommenen Gruppen einander bekannt oder vertraut

machen möchte. Ziel ist dabei nicht nur, dass die Kursteilnehmer die Namen den anderen

kennen lernen, sondern auch die Stärkung der Gruppenzugehörigkeit. Kennenlernaktivitäten

muss man immer dem Sprachniveau anpassen!

Konkrete Beispiele:

Al: Dialoge nachspielen (Begrüßung, Name, Herkunft) - PA, Wimmeln

(Hier ist sehr wichtig, dass die Kursteilnehmer vorher einen ,,Muster" bekommen - also

vorher wirklich einen Dialog mehrfach gelesen oder gehört haben. Ohne Vorkenntnisse

können nur so nachmachen können.)

Vorteile: schnell, kein spezielles Material benötigt, motivierend i :,.,...i

Nachteile: man muss ..nu.r" nachmachen. ohne Vertrauen geht nicht

:

42: Mein Leben (Name, Bildung, Gewohnheiten, Familie - mit Arbeitsblatt!)

(Hier ist wichtig, dass man zuerst gemeinsam durch den Arbeitsblatt durchgeht, ob die

Kursteilnehmer alles verstanden haben. Partnerarbeit muss man besprechen, ggf. wimmeln.)

3t Li
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Vorteile: schnell, motivierend, lustig

Nachteile: spezielles Material (AB) benötigt, ohne vertrauen geht nicht

2. Was ist ein Einstufungstest und wozu dient er?

Einstufungstest ist ein spezieller, schneller und treffsicherer Test besonders im Bereich des

FSU die Sprachkenntnisse zu ermitteln, um die Kursteilnehmer in einem Kurs passend

(meistens nach dem GERR) zuzuordnen (zu testen und einzustufen).

,,Getestet wird: Grammatik und Wortschatz (Teilkompetenzen), LV (Fertigkeit)

Meistens fehlt Schreiben, HV (Fertigkeiten)

Manchmal: Sprechen (Fertigkeit), Aussprache (Teilkompetenz)" Zitat:Folie von Frau Dr.

Dunowski

3. Warum ist Lernfortschritt wichtig? Wie kann man ihn als Lehrer dem

Kursteilnehmer deutlich machen?

Lernfortschritt bedeutet,,Zuwachs an Können,bzw. Kompetenzen, die sich aus verschiedenen

Teilfertigkeiten zusammensetzen" (Zitat: Stern, 2008, S. 25)

Lernfortschritte können sein:
.- 

objektiver(messbarer,testbarer)Lernfortschritte

- subjektivwahrgenommener(erlebter)Lemfortschritte

Als Lehrer kann man Lernfortschritte dem Kursteilnehmer mit korrekten Testen, Prüfungeri

als beruhigende Zurückmeldungen deutlich machen, und dadurch motivieren.

4. Welche sind die wichtigsten Verlage für'DaF/DaZ-Lehrwerke?

Cornelsen, Klett, Hueber, Langenscheidt
:

5. Wo finden/suchen Sie Zusatzmaterialien für den Unterricht?

1'E tl"r 4.
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Ein Lehrwerk besteht meistens aus Kursbuch, Arbeitsbuch, Lehrerhandreichung und

Zusatzmaterialien (CD, DVD, Grammatik...) Weitere passende Zusatzmaterialien kann man

kreativ im Internet, bei den Verlagen, im Literatur, in der Zeitungen finden.

6. Warum sind Sprechspiele im FSU wichtig?

,,Während des Spiels stellen sich Ideen von selbst ein und bringen weitere ldeen hervor."

(Edward de Bono)

Die Sprechspiele sind im FSU besonders wichtig, weil sie Motivation fürdem, emotional

anlegen, durch die Ausdrucksmöglichkeiten das Lernen fürdern, positiv den Unterricht

beeinflussen, den Lernprozess erleichtern, sowie Angste und Hemmungen abbauen.

Zusammenfassend Sprechspiele sind - als gut verpackte Lernübungen - Basis fi.ir den

i Lerntransfer.

Sprechspiele kann man klassi frzieren:

- nachSpielform(Würfelspiele,Verhandlungsspiele,Kartenspieleusw.)

nach Thema (Reisen. Einkaufen. Familie usw.)

- nach Teilkompetenz (Grammatik, Phonetik, Wortschatz)

- nach Fertigkeiten (Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören)

7. Nennen Sie ein konkretes Beispiel für ein Wortschatzspiel und

schreiben Sie auch, für welches Sprachniveau (GERR) Sie das Spiel

ansetzen würden.

Wortschatzspiel kann z.B. eine sog. Lückentextaufgabe sein. Das bedeutet, dass die

Kursteilnehmer müssen auf die Lücken den passenden Wort reinschreiben. Sie haben die

Möglichkeit den Lied mehrfach abhören:

j .. : ,'"' ,ii

Z.B.: Omega - Perlen im Haar (1973) Sprachniveau A2lBl !

Eines Tages war die Sonne nicht da.

Schlief in der Tiefe in .......

Und in dem Dunkeln ersehnte die Welt

Wärme und . . :,.. .. . ., Leben und Glück. fi ä
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üh die Welt mit Ferlen im F{aar

ist sie nur Schein oder ist sie doch . ! . , e ..

und die Zeit die verrinnt bis es wieder besinnt,

Oh die Welt mit 3.. .. . ... im F{aar !

ist sie nur schein oder ist sie doch wahr.

Dämnterung begann und sie ging heim.

Zurück ins tiefe ...., j Meer.

Lebt in der Welt von V{ärchen und Feen

{hr.e ?..... TÄaat mitPerlen verziert.

üh die Welt mit Ferlen im F{aar

ist sie nur Schein oder ist sie doch wahr.

Denn lang ist es her atrs sie ! , , , . . !. im hdeer

Oh die Welt mit Perlen im F{aar

ist sie nur . . , . . i oder ist sie doch wahr.

tjnd wenn du fiihist die . . . ., . .a

ein kleiner Stern wird niedergehen.

Leuchtende Ferlen weisen den Wee

wie weißes Licht Jahre z.wor.

üh die Welt mit Perlen im Etraar

ist sie nur Schein oder ist sie doch wahr.

Ich weiß sie kommt zurück und fur immer das Glück

Oh die V/elt mit Ferlen im F{aar

ist sie nur Schein oder ist sie doch wahr.

trclr weiß sie kcmmt zarück und . . . . ? ,. das Glück.

üh ...3, i mit Ferlen im F{aar

ist sie nur Schein oder ist sie doeh wehr.

"ntä
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8. Welche Methoden des FSUs kennen Sie, schreiben Sie sie in

chronologischer Reihenfolge. Charakterisieren Sie eine der Methoden

näher, nennen Sie ihre Vor- und Nachteile.

In der Fremdsprachenunterricht bezieht sich die Methode auch auf ein theoretisch begründetes

System; besondere Bedeutung kommt dabei folgenden Methoden zu:

- Die Grammatik-Übersetzungsmethode

- Die direkte Methode

- Die audiolinguale Methode

- Die audiovisuelle Methode

- Die kommunikative Methode

- Der interkulturelle Ansatz

- Prinzipien statt Methoden

Früher habe ich mich (als Latein-Nachhilfelehrerin) sehr viel mit der Grammatik-

Übersetzungsmethode (GÜM) beschäftigt. Ich bin ehrlich gesagt begeistert, wenn ich

narrative Texte über wichtige Persönlichkeiten von Kunst, Literatur und Politik während des

Unterrichts benutzen kann.

Die Ziele sind bei dieser Methode: bewusste Einsicht in den formalen Aufbau und

Regelsystem der Fremdsprache. Im Zentum steht der Gebrauch der schriftlichen Sprache,

gesprochene Sprache keine Berücksichtigung. Sehr wichtig ist, grammatikalisch korrekte

Sätze zu produzieren. Typische Aufgaben: Umformung von Sätzen nach formalen

Grammatik-Kategorien, Aufsatzschreiben, Übersetzungsübungen, Formulierung konekter .

Einzelsätze nach einer Regel. Zusammenfassend: Sprachebene ist hier eindeutig die

Schriftsprache.

Vorteil: Der Stoff wird kognitiv durchdrungen.

Nachteil: Die Sprechfertigkeit wird nicht geübt.

: ,. : .' ,' :.::

9. Was sind Fertigkeiten und Kompetenzen?

Fertigkeiten: Lesen, Sprechen, F{ören un{C Schreiben

Kompetenzen: Grammatik, Wort schatz, Phonetik

1g s4
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10.Was bedeutet Vorentlastung und Aktivierung des Vorwissens?

Vorentlastung:

Erleichterung des Lese- und Hörverstehens und der Vorbereitung auf Wortschatzübungen.

Z.B.: schwierige Wörter werden vor dem Lesen oder Hören erklärt.

Aktivierung des Vorwissens:

a) Wiederholung

b) Etwas, was ganz klar, was man implizit weiß (nicht gelemt9

3.&" Was sämd steffiderdäsäerte Tests für dem FSU-EereEcfu?

Standardisierte Tests für den FSU-Bereich sind die nach verschiedenen Regelungen, Gesetzen

geregelte Test. Z.B. TestDaF, Goethe, TELC, ÖSD

l2.Vergleichen Sie die Vorgangsweise in Korrektur eines schriftlichenirnd

mündlichen Ausdrucks.

Grundregel: Gehen lernt man durch Stolpern.

Korrektur eines schriftlichen Ausdrucks:

- alles, was falsches, muss man konigieren, aber,,positiv"

Korrektur eines mündlichen Ausdrucks:

- Redefluss darf man nie unterbrechen! j , j,::.il
- KT suchen Fehler gemeinsam

-dasRichtigesuchenunddasPositiveherausstellen

- nur die wichtigsten Fehler sammeln und verbessern

- Chance zur Selbstkorrektur geben

- Teilerfolse loben
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Lea-Kathaüna Steltrer

& Wwoj eB<€sk€a6äs tervez6se

Väzlat

A projekt fogalmänak ältalänos meghatärozäsa:

,,A projekt egy olyan egyszeri, összetett ös önmagäban is mtiködök6pes tev6kenys6g, amely-

nek c6lja elöre meghathrozott, eredm6nyei param6terekkel leirhatbak, megvalösuläsa pedig i-

döben 6s p6nzben meghatilrozott."

Ä projektoktatäs fogalma ezzel szemben M. Nädasi Mfuia A projekoktatäs elmölete ös gya-

korlata c. müve alapjän:

,,Valamely komplex töma olyan feldolgozäsa, amellmek sorän a töma meghathrozäsa, a mun-

kamenet megtervezöse ös megszervezlse, atlmäval valö foglalkoz6s, a munka eredm6nyei-

nek l6trehozäsa ös bemutatäsa a gyerekek valödi (egy6ni, päros, csoportos) önällö tev6keny-

s6g6n alapul. A pedagögus feladata a gyerekek önälldsägänak helyt adni, ezt az önälldsägot

facilitätorkönt, szupervizork6nt, tanäcsaddk6nt segiteni." (I.m. 2010,p.12)

A projektek ältalänos szakaszai:

EIököszitö ^ tew ezö szakasz:

Cöl meghatär*zäsa" helyz*t 6s

lyi ös tärgyibätt4,r) folällitäsa,

Kivitelez6si szakasz

A sikeres kivitelez6s kulcsa, ha a munka, amelyet a pro.lektmenedzser iränyit,ättekinthetö, ru-

galmas 6s pontos. A menedzser feladatkör6be a c6l folyamatos betartäsairpontos dokumentä-

ci6; a team felällitäsa 6s munkäjänak koordinäläsa, szervezlse a hatäridök ös költs6gek folya-

matos figyelemmel kis6r6s6vel; enged6lyek beszerzöse; döntöselökeszitös ös -hozatal; elle-

nörz6s; partnerekkel val6 kapcsolattartäs valamint a külsö 6s belsö visszajelz6sek ört6kelese.

problöilla elemzöse, paramöterek, feltötelek {pönz, idö, szem6*

a hierarcbia ös a döntöshazatal mödiänak meshatär*zäsa"

1ä 
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Lezär6 szakasz

Nemcsak utÖmunkälatokböI, hanem föleg 6rt6kel6sböl 611. Lönyege, hogy sikerült-e akezdeti

c6lt elÖmi, mi a külsö 6s belsö v6lem6ny az elvlgzett munkäröI. Az eredm€nyek vizsgälatäböl

ügy tudunk profitälni, ha mind a sikerekböI, mind a t6vedösekböl a következtet6seket levonva

azakat be6pitjük a következö projektbe.

Ä pedagdgiai projekt f6 szak*szai ezzel szemben M. Nädasi Märia A projekoktatäs elmölete

ös gyakorlata c. müve alapjän:

l. ,,a projekt gondolatänak 6rle16se, inkubäciös szakasz,

2. a projekt inditäsa:

- a prcjekt defini äläsa,

- a projekt wtfrgtfryv*z*s*,

e pr*jekt v*gr*hqtäsa,

a prüjekt L*zäräsa:

* pteT,entä*tö

- ärT"*kelös

Az inkubäciös szakaszrö1

A projektoktatäs idöszaka egy 6rle16si, ,,kihordäsi" szakasszal indul. Ennek a szakasznak ex-

plicit funkcilja az örintettek hangulati 6s tartahni rähangolödäsa a projekttev6kenysögre, im-

plicit funkciöja az örintettek szämära azzalkapcsolatos tapasztalatok biztositäsa, hogy milyen

ütvezet(het) az ötlettöl a megvalösitäs elhatäro zdsäig." (1.m. p.2l )

..,4' projekt inditäsäröl

A projekt inditäsa ketjöl elhatärolhatö egys6ghez kapcsolddik ältalänos szinten, a pedagögiai

projekt szind6n is gondolkodhatunk igy: a projekt deliniäläsa feltltele a projekt megtervezös6,-

nek." (I.m. p.25)

..,A projekt v6grehaitäsäröl

A projektmunka... sajätossäga a diäkok önällösäga" A t6rna feldolgozäsänak folyarnata tehät

egy6ni ös csopottos (önällö) kutatömunkät feltdtelez. A pedagögus feladata, lehetös6ge ezalatt

a tanulökrcil, a munka menetöröl feljegyzösek köszit6se a projekt napl6ba. Az igy szerzelt in-

/e
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TJr. S t"*31r*r' Y*ea Ket-a"lirr: W*rt{*Li*

formäciök segithetik a projekt oktatäs idöszakäban is, a kösöbbiekben is a differenciält vagy
adaptiv oktatäst".. A naplÖ vezet6s6röl a tanulökat elözetesen (mär az inkubäci6s idöszakban)

täjökoztatni 6rdemes." (I.m. p. 39)

".4 projekt lezäräsäröl

'.. A pedagdgiai projektben a projektlezäräsinak k6t szakaszavan: a prezentäciö 6s az örtöke-

l6s, bär összekapcsolödäsuk vitän felüIi." (tr.nt. p.42)

=t , ,'1,j 3,{:
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Megadott szöve g feldolgozäs a kett6o sztott n aptö technikäval

Az eg6sz öleten attaid tanuläshoz szüksöges kulcskompetenciäk

kF:ä6t6v

Lisszabon, 2&88 . wärcirlsa: Az Euröpai Tanäcs üj strat6giai c6lthatäsazott tneg az,

Euröpai TJni 6 szftmära

Cötr: 1") az Euröpai {.Jni6 \egyen a vÄ1täg tregversenyk6pesebb ös

legdinamlkusabb tudäs alapia gaz&asilga

2.) az Euröpai {Jniö k6pes legyen a fenntarthatö

növeked6sre

- nagyobb aränyh foglalkoztatäst

- jobb rnunkaheXyeket

- erösebb tärsadahni koh6ziöt biztositva

3.) a tudäs alapü tärsadalom követeln:önyeinek megfelelö,

fflagasabb szintü ös szfnvonatrü foglalkoztatäs ig6ny&t

kielögiteni kepes oktatäsi 6s köpzösi rendszerekre van

szüksög

4.) {rj alapk6szsögek elsaj ätitäsfinak ösztönzöse

Euröpai Tanäcs : Felszölitotta a tagällarnokat, a Tanäcsot 6s a tsizottsägot,

lrogy dolgozzfikkt az egösz öleten ättartö tanuträs sorän

el s aj ätitandö,,üj atr apk6 sz s 6 gek euröp ai re ferenciakeretöt'

amelyn ek tartalmaznia kell

* &z informäciös €s kornmunikäciös techno{ögiäk,

* a technolögiai kulfura,

- az idegen nyeiv,

- a vällatrkozäs 6s a

- szociälis kapcsotratok terü3etön szüksöges köszsögeket"

T?q



Dr. Stenler Lea Kata3in: Fcc tfctriö

Stockholm " 2&01 Euröpai Tanäcs elfogadta az okh

konkr6t jövöbeli c6ljairöl sz61ö jelenrösr

Härom stratögiai cö3: rendszerek minös öge,

Ennek fti feladata:

* M üj k6szsdgek meghatärozäsa ös hogy

- mix<6nt lehetne ezeket a k6szsögeket jobban be6piteni

tantewekbe,

- azokat. egösz lleten ät tanulni ös fenntartani.

A neunkacsoport küXönös figyelmet forditott ahäwänyos

hetryzettl csoportokra (a sajätos nevelösi igönyü tanulökra,

korai iskolaelhagyökra 6s a felnött tanulökra).

a rnunkacsoport bemutatott egy keretrends zert", amely nyolc

kuXcskompetenciät tartalm azott, ös az egyes területekhez

tartozö ismereteke t, köszs6geket ös attihidöket is

meghatärozta.

Az egyik javasolt referenciakeret

etrsaj ätitandö ös a kösöbbi tanuläs

kulcskompetenciäkat 6rinti .

a mindenki ältal

sikerönek alapj 6t köpezö

13 cdtrkitttzösböl a tanulmäny

az egyiket emetri ki:

- a kuleskompetenciäkkal

fo gl atrkozö munkac soportot

2ü81-töl

28AZ februäfia:

2884:

| tsarcelona, 2*82" febxuät 1.) Röszletes mx,]t'lkaprogram 
"

kiegös zitösäre:

- fräs-olvasäsi 6s szämoläsi köszsög (alapvetö köszsögek),

- alapkompetenciäk a matematik &, a term6szetfudomänyok

ös a technolögia terön,

- az inforrnäciös 6s kommunikäciös teehnolögiälr ös az

egyÖb technolÖgiäk alkalm azäsähoz kapcsotrödö köszsögetrr, 
]

- a tanuträs tanuläsa, szociälis köszs6gek, vällalk ozöi 
l
I

köszsög 6s kulturälis befogadäs tr<öszs6ge. 
I

1? *,
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2") Az alapköszsögek rnagasabb szintu elsaj füLtäsätbiztositö

fellöpös szüks6gessöge;

- kütrönösen a digitälis mtiveltsög

- &z idegen nyelveX<

* az euröpai dirnenzi! szerepdnek erösit6se

A referenciakeret meghatäro zäsa 6s bemutatäsa:

kulcskompetenciäkig-a | -nuryOice vizsgälata

munka hättere 
| 

- ältalänos vagy kereszttantervi kompetenciäk

I - kereszttantervi c6lok

I -PISA2OOO
I

| 
- melVek ös milyen összetevöi vannak ezeknek a

I 
komnetenciäknak

| - egösz 6leten ätturt6 tanuläs

| 
- "tt kompetenci a alapszin(ü elsajätitäsa -

I kulc skompetencia-terü letet 1artalmaz

| - alapelvek

A referenciaksret

me gha tär azäs änak alapelvel

- kulcskornpetenciäk

- a tudäs alapü tärsadalomban a sz,ew!61yis6g

ki te l.j e s itö s 6ktez, a tär sadalmi b ei I I e s zkedäshez ö s

foglalkoztathatösäghoznötrktllözhetetlenek.

- hivatkozäsi alap

- kornpetenci a - kulcskompetencia

- köszs6gek, lsmeretek, adottsägok 6s attitudök egyuttese

* & szern6lyrsÖg kitetrjesit6se äs az egÖsz 6treten ät t"artb

fejlöd6s {kulturätris röke}

- aktiv ältrampolgäri szerep väLlaläs ös bei'lleszked6s a

tärsadalornba {tärsadalmi töke}

- foglalkoztathatösäg {embes'i töke}

1*t i
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- &z adott kompetenci a alapszintu 6s magasabb szintü

elsaj ätitisa

- rugalmasan alkalmazhatö, ältalimos ös az egyikhelyzetröl

a xwfusikra ätvihetö kompetencifuk

- a kornpete nciätalkotö nölkülözhetetlen ös a kornpetencia

ailapszintü elsaj ätftäsatöl a nßagasabb szintü etrsaj ittitäsäig

tart6 folyamat szempontj 6b6l döntö elerneket

- adott kontextus

a kompetearciäk többs6g6nö3 az elsajätiltäs szintje m6rhetö.

- neni mindegyik kulcskompetencia mörhetö. A

referenciakeret segits6gövel a rnörhetö kornpetenci 6k a mög

nehezebben rnörhetö, äm ugyanatryan fontossägü äXtalänos

ö s kere szttanterv i komp et en c i äk kont exfu s äb a hely ezhetök.

tulegi egyzlsek: - a nyolc terület között, iltretve ez egyes ter{irleteken belül

f,elsoa'olt ismeretek, köszs6gek ös attitrldök között ätfed6sek

vannak

- rninden kompetenciät a fenti härom összetevö elegy6nek

ketrl tekinteni,

- elt6rö mäsodlagos jelentösek

^Ezeket a tenninolögiai 6s nyelvi nebözsögeket szem enött

tartvavilägossä välik, t ogy bär a refernciakeret ättekintöst

ad a szüksöges kompetenciäkröl, mindig az adott kulturälis,

nyelvi 6s tärsadalmi körülmönyekhez kell illeszteni.

- nyelvi kompetencia

&z eg,&sz, 6Betesa ä€ €art6 tasaqrääsRaoz sztäksdges

eax n6p aä referemeü aäees'e€e

kexBesksrcpetesacääg{

Kulcskornpetencia - trans zferäbitras

- többfunkciös

- a kösöbbi tanuträs etröfeltötele

{f{ Fb
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€aseä€äsä rrw#,dssetrek

&ESz,AfuäÜg.Ö

Feladat:

,,K6rlek, olvassätok el a következö rflszeket (minden alfejezetktilön oldalra raktak, ez6rt

kiirom az alfejezetcimeket is, hogy egy6rtelmü legyen, s a jobb oldali legördülö r6szben lehet

räkattintani)

- Az oktatäsi mödszer fogalma

- Az oktatäsi mödszerek csoportositäsa, osztfilyozisa

- Az oktatäsi mödszerek

- Az oktatäsi mddszerek kivälasztäsa

A feladat, amithozzatok magatokkal egy papiron/fuzetben/laptopon/tableten... - l6nyeg, hogy

leirva! - egy häromoszlopos täbläzatba i{ätok a következöket:

- 1. oszlop: a mödszer neve

- 2. oszlop: p61däk, ötletek, ahogyan a tantärgyaim tanitäsa sorän haszn äinämlhasznäl-

tamlhasznäIom

- 3. oszlop: hasznälnfim-e aközös foglalkozäson (a projektmunka mikrotanitäsiän), ha

igen, mire lenne jö"

Megoldäs:

A Tanärnö ältal megadott feladatban egy az egyben ätveffem Ballör Endre, Golnhofer

Erzsöbet, Falus Ivän, Kotschy Behta, M. Nädasi Märia, Nahalka Istvän, Petrin6 Feyör Judit,

Rethy Endrön€, Sziväk Judit, Vämos Ägnes Didaktika (Nemzeti Tankönyvkiadö) c. tankönyv

A mödszerek csoportositäsa, osztälyozäsa c. fejezet6ben talälhatö felosztäst. A p6ldäknä1,

magyaränatokaäi az interneten fellelhetö szakirodalom erre vonatkozö röszeit mäsoltam ki,

teh6t az az rösz nem önällö összefoglaläsom, hanem idözetek különbözö szakirodalmi

honlapokrdl.Eztehät a feladatnak megfelelöen egy v6zlat, megfogalmazäsanem önällö.

4*1 I1&#
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A aa?ödsser saeve

Tawfl$;äsä smödsz,ereki

W6he6ek, öt3etek käasz,rraäämäxm*e

Az informäciök f,orräsa

szerint:

verbälis (szöbeli

vegy iräsbeli)

A verbälis csatoma az embee

legspecifi kusabb komrnunikäciös mödj a,

mindenfele infonn äci6 toväbb itäsfx a

atrkatrrnas.

Attöl függ, mikor,

milyen

anyagröszhez

szeml6letes A szemldtrtetös {dernonsträsil, illuszträciö)

clyan szemtr6letes oktatäsi mödszer,

an:elynek sorfm a tanulmämy*zandö tärgyak,

j elensögek, folyamatok öszleLöse, elemzöse

törtönik.

At{öl ffigg, mikor,

milyen

anyagröszhez

gyakorlati A gyakorlati oktatäs rnödszertanänak täxgya

a szakmai gyakortrat oktatäsa"

Attöl függ, mikor,

milyen

anyagrösztrtez

A tanulök ältal vögzett.

nne gi s m ee"ö tev6kenys ö g

szerint:

receptiv tsizonyos felt6telek eset6n az elöadäs

gazdasägos, a tanulö aktiv receptivitäsät ös

igy köpzelet6nek, gondolkodäsänak

tnazgösitäsät kiv ältö mödszer lehet"

Attöl függ, mincor,

milyen

anyagröszhez

reprodukt{v F.zeket azj etrnem zi, bo gy a tanäx kösz

ismereteket , käsz megoldäsokat"közöl, i11"

bemutatja &z elsaj ätitandö tevökenysögek ,

mintäit. A szerzök ide soroXj äk az elöadäst, a

tarakönywel vögzett munk ät, az iräsbeli

gyakorlatot stb.

Attön ffigg,mikoa,

milyen

aßyagrö,szhez

röszben felfe dezö. A konkretizälö megbesz6n6s elöre Attöl függ, mikcr,

1ä,Jt'
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heurisztikus megfogahna zott kördösek sor ozatfura adott

välaszokböl ä11, akördve kifejt6s, a

,,szökr atöszi bäbäskodäs" kdrdösekkel

igyeks zik rävezetni a tanulöt az t$

isnreretekre , a ,,heurisztikus jellegrä" kördve

ldfejt6s esetöben a tanär mög nagyobb

szaba&sägot ad a tanulönak, ös väl aszaihoz

tgaz*dva tesz fe! üjabb körddseket, alkalmaz

különfele rävezetö eljäräso}<at" A kördve

ldfejt6s ful gyakort alkalmazäsa nem

cöIszeru" Ferurtae'tj a a tanulö figyelmöt, de a

gondolkodäst tulsägosan aprö tr6pösetr<re

boretja, esetenkönt sugalmazl k6rdöseket is

alkaLmaz.

milyen

anyagrlszhez

kutatö A tanulöi kis elöadäs olyan nßo$ologikus

szöbeli köz16si mödszernek tekinthetö,

aruretryb era az összefirggö kö21ös nefi1 a

tan6frö1, hanem a tanulötötr szfxtnazik.

Alkal mazäsära csak bizonyos tamtärgyakban

6s csak a felsöbb osztälyokban kerulhet sor,

e}<kor is a tanär alapos elökös zLtö munk altnt

feltötelezi. A kiselöadäs tärnaszkodh at a

tanulök egy-egy olvasmänyölne6nyöre,

valösägos tapasz talatära, de igönyelhet

alapos könyvtäri hltatömtlnkät is. F{aszn& a

kiselöadäst tartö tanulö szäxwära többr6tegü"

A kutat& tev6kenysög a treginkäbb

61rnönyszeru ismeretszer zösi f,orma, rnödj a'

nyilik a könyvtän munka technikäjänak

elsaj ätitäsära, az eLöadäs megt ervezös6e'e,

rnegiräsära, elmondäsära 6s ezen kereszfttl

szöbeli kifej ezököszsögönek fej lesztösöre.

Attöl filgg, rnikor,

minyen

a&yegröszhez

"rTtr
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Az aktatäs logikar irirnya

alapJän:

induktiv Az induktiv következtet6seknöl a, egyeeiböi

az äItalänosra jutunk.

Incirekt {induktfv) tanftäs, ahol ahangsüly a

nevelösi c6trokra kenll:

- önällösägra nevelös

- probl6ma naegoldö kös zs6g

- kreativitäs

- önkifej ezösre kösztetös

- egyuttmtiködösre tanltäs

- rnotiväläs, aktiv izäLäs

A tanäri tev6kenysög fobb löpösei:

* a fetradat krjelölöse

- gyakoroltatäs (tanulöi pröbälkozäsok)

* a lehetsdges megoldäsok illetve a helyes

me go ldäs me gta läläsa ut"än ponto s

in fonn äc i ök ittadäs a, r ö gz itö s e, tudato s itäs a

- ellen örzös. drtöketös

Attöl függ,mikor,

milyen

anyagröszhez

deduktiv A deduktiv következtetösek sorän az

äItalänosböl ez egyedire jutunk.

Ilirekt vagy deduktiv: A tanär-tanulö

interakciöban a tanär tevökenys ög&e

tevödik a hangs{rly

- Az ismereteket 6s köszsögeket akkor

sajätftjäk el a tanulök, ha avilägos cölokar

elemeire bontjuk, s hatärozott, de nem

autokratikus tanäri irfmyitässal vögig

vezet3ük a tanulökat a tantrtäs menet6n.

- A tanär megh atärozza &feladatot, arnelyet

rnint mozgäsmodell szemtöltet ös a

tanulöknak ezt kell vögezni.

Attöl függ, mikor,

milyen

anyagröszhez

1e6
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@d,

A tanäri tev6kenys6g fobb löp6sei: a feladat

ismertet6se; ellzetes tap aszta\atok

felidö zäse; gyako rotrtatäs ; elle nörzäs,

6rtökenös

A tanuläsi naunka

ir änyitäs ämak szemp ontj a

aAapjän:

tanart

dorninan*if;,{:

Direkt {deduktiv) tanitfii, - r"."t6 f-löt

rnegköze\i*e"

Att6l függ, mikor,

mitryen

afiyegrä,szhez

közös tanäri-

tanulöi

Kevert tanÄtäsi rnödszer, mindkät irimyböl

megközelftve.

Attöl függ, mikor,

milyen

anyagräszhez

tanulöi

donainanciäjü

trndre'ekt (induktiv) tanitäs, ä tanir felöl

megközetrifve.

Attöl függ,rnikor,

mllyen

anyagröszhez

Az oktatäsi folyanratb an

betöltött szerepük, a

didaktikai feladatok

szerint:

rej ismeretek

tawitäsa-tanuläsa

A tanitäs-tanuläs összefii ggö fclyannatänak

egys6ges l6p6seiben, amelyek hol önällöan,

hol komplex mödon jelentkeznek,

kiemelkedöen fontos didaktikai felad at az,{ai

lsmeretetr< nyujtäsa.

Attöl függ, mikor,

mitryen

anyagröszhez

köpess6gek

taffiitfrsa-tanuläsa

A diCaktikai fonn alizmzts olyan atraki vagy

formälis k6pz6s, melyben a gcndotrkodäs ös

az intellekfuätris k6pessögek fejlesztöse az 
:

etrsödleges cön. Nem a rnüveltsögköp lesz a

raregh atärozö szempont a tananyag

kiväla sztäsänätr, hanem csak a gyermek

n<6pessögeinek fejlesztöse, Käros .!elens6g: a

Attöl fiigg,mikor,

mitryen

anyagröszhez

*z-1
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ffir. stetrler Lea KetaSisn: Fcrtfcliö

didaktikai gondotrkodäs formälis jellegü

torzwläsa.

alkalmazäs Az oktatäs i fo ny amat. makro strukt{l r äj imak

egyik fontos eleme az aLkaknazäs {t6nyek,

jelensöggk sokoldalü elemz6se, feladat- ös

problömamegotrdäs), Az eredmönyes

alkalnn azbs feltöteXei: kapcsolödäs a

megel özö e{Lyegröszekhez, strukfurält ös jöl

követhetö bemu tatäs, Iönyegre iränyitott

figyeleffi, taraulöi aktivitäs kivältäsa,

megf,elelö visszacsatoläs ös rögzltös.

Attöl függ,mikor,

milyen

anyegröszhez

rendszerezös ös

rögzÄtös

A didaktikai feladatok, funkciök

rendszerönek atrapeleme a rend szerez6s ös

rögzit6s. Az oktatäsi foXyar*at

e"nakrostruktu r f$ äbart szerepet kap a

rendszerezös (fogalomalkotäs, következtetös

ös ältalänositäs) 6s a figzlt6s {isnnötlös,

összefoglaläs, logikai kapcsoläs,

ismeretszintözis).

Att6l függ, mikoe',

milyen

enyegröszhez

A szöbeli kö21ö

mödszereken betrül

nne gkü 1 önb ö zt"ethetö :

monologikus Az elöadäs olyan ru?onotrogiXcus szöbeli

köz16si mödszetr, amely egy-egy törna

logikus, röszletes, viszonylag hosszabb ideig

tartö ki fej tö söre sz*Lgäl . Älta Lifu an xr'ragäh a

ötvözi az elbeszölös ös a nßag yaräzat

eierneit.

Az elöadäs, amennyiben nem fuXsägosan

gyakran 6s megfelelö c6lok ördeköben

alkatrr:n azzäk, hat6kony oktatäsi möd sze{

Xehet. Ehhez el kell kenilni a tipikus hibäkat:

Attöl függ, mikor,

mitryen

anyagröszhez

Lzff,



ffir. steä3ax^ Lea Kata3in: F*rt{ü]gi*

nem jöl hallani, az elöadö motyog; nem

}<oherens a szövog, nem a tanulök

sz{nvonalänak ntegfelelö {ti}l sokat vagy tiel

keveset felt 6telez), neh öz jegyzetelni,

felolv**rat a szöveget, tul gyors vag y t{il

lassü ternpö, äz etröadö nem foglalja össze &z

egyes r6szeket, elkatrandozik a fövonartöL,

an6lkü1 hogy jeleznö, nem -iöl osztj abe az

idej6t.

dialogikus A rnegbesz6l6s {beszöXget6s} dialogikus

szöbeli közlösi enödszer, amelynek sorän a

tanulök a pedagögus körd6seire viÄaszolva

dolgozzäk fel a tananyagot.

A megbeszölös a leggyakrabbara

alkatrm azatt, legkedvetrtebb, rninden

koros ztälyban alk alxnazhatö neödszer.

Nöpszerusög öt a tanärak ös a tanutrök

kör6ben annak köszönheti, hogy etanär 6s a

tanulök között. ällandöan fennällö kontakfus

r6vön a pedagögus rendszeres visszajelz6st

k*p a tanulöktötr , igy az ö ig6nyeik szerint

lehet hatradsel, akik üj szempontokat vihetnek

a feld olgazäs tnenetöbe; a tanulök

tev6kenyek, {naguk jönnek rä a megoldäsra;

a rnödszer gyakori sikerölmönyr nyiljr,

ördekes, jelentös a motivälö.hatäsa. Ä tanäri

ir änyitäs m 6rt6liötö1 függöen a magy aräzatot"

tanutröi k6rdösekkel szin ezö rnegoldästöl a

nagyfotr<u tatrutröi szellerni eröfeszitöst,

t6nyleges önällö gondolkodäsi

tevökenysöget k{v än6 vältozatokig terjed a

skäla. A konkretizäül megbeszöl6s elöre

Attöl függ,mikor,

malyen

e{\yagröszhez

7 p**
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megfo gaArnazatt. k6rddsek sorozatära adott

väTaszokböl ä11, a kördve kifejtös, a

,,szökr atöszi bäbäskodäs" k6rd6sekkel

igyeksztk rfvezefni a tanulöt az 1
ismeretekre , a ,,heurisztikus jellegu" k6rdve

kifejtös eset6ben a tanäx mögnagyobb

szabadsägot ad a tanwlönak, 6s välaszaihoz

igazodva tesz fe\ üjabb k6rd6seket, alkalrnaz

különfele rävezetö eljäräsokat, A kördve

kifejtös ful gyakori alkalrnazäsa nem

cölszem. Fewßartja & tanulö f?gyelmöt, de a

gondolkodäst fulsägosan aprö löp6seka'e

bontja, esetesrk6nt sugakmazö kördöseket is

alkatrrnaz.

; . ' ;,:.

7&{}
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*r. Ste}ler Lea Katatrin: Pcrt{*tri*

H. Egy€äftEatr{iköd6s käaäak{äaäsa && &. &sztä.;Iayfu&se

A szociälis kdpessdgek meglntfurozäsa 6s a fejlesztdsüket elösegitö mldszerek megisme-
rdse egyre fontosabbä välik napjainkban, mivel az ewlpai lakossäg jelentös r6sze küzd szociälis 6s

viselkeddsi probldmrikkal.Hiänyoznak az az egyättmüködds elemi formäi 6s sajnos nem alakult ki a
tolerancia, empätia sem. A kisfilm fontossägät az emeli ki, hogy egy megelözö, s nem egy mär meg-

lövö interperszonälis probl6mät csökkenteni kivänö pedagögiai törekv6st mutat be.

Tetszett" eg)'etdrtek vele.

II. Kooperativ mddszerek szak6rtöi mozaik a 9. osztälvban

Vide öröszlet

http : I I www. ycutub e . com/wateh?v:yD 0 sX y zthrw

A szakdrtöi mozuk egy kiscsoportos tanulässzervezösi mödszero ahol a tanarryagteljes fel-
dolgozäsa a röszegys6gek csoportok közötti felosztiäsän 6s feldolgozäsän alapul.

Ldpdsei:

- Völetlenszerüen vagy tudatosan kialakitott csoportok ldtrehozäs a

- A csoportonkönt külön-külön feldolgozandö anyagräszek kiosztäsa

- A t6mardszek egydnenk6nti feldolgozäsa

- Az ün. szakörtöi csoportokban a tdmardszek megbeszdldse

- A szakdrtöi csoport egy egysög es jegyzetet, plakätot, foliät stb. ällit össze, hogy azt

egysdgesen elmagyar:äu:zäk atöbbi csoportnak , .,'.: ::

- Üi csoportok kialaki!äsa Az üj csoportokban az ercdeti szakdrtöi csoporttagok a jegy-

zet alapjän elmagynänzäk a feldol gozott anyagröszt

- Ez többször megismdtlödik, s mindenki lehetösdget kap az eredeti szakdrtöi jegyzetek

Fci egd s zitösötre, me gvälto ztatäsär &.

1*Z
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*r. SteSler Lea &{ateäin: FortföHö

Situation:

Sie feiten einen DaZ-Kurs mit 25 Teilnehmern (m/w ca.25 - 45 J.) Die meisten

Teilnehmer sind Langsamlerner.

Sie arbeiten mit dem Lehrwerk Pluspunkt Deutsch. Leben in Deutschland (Lehrbuch +

Handreichungen für den Unterricht).

Bisher wurden im Lehrbuch alle Inhalte bis einschließlich S 21 behandelt. Die Lektion I
wurde beendet und Lektion 2 einschließlich Abschnitt A komplett behandelt.

Sie arbeiten weiter mit im Lehrwerk Pluspunkt Deutsch. Leben in Deutschland

Abschnitt B 5.22 und 23.

Aä]FGABE ß

a) Benennen Sie für den Abschnitt B das Grobziel. (Hinweis: grammqtisqhe

Kenntnipse sind ANWENDUNGEN)

Grobziel: Die Lerner können Arbeitsmittel kennen lernen, benennen, darüber Auskunft
seben.

b) Benennen Sie die Feinziele für den Abschnitt B.

Feinziele: Die Lerner können nach konkreten Gegenständen fragen, darüber voneinander

etwas erfahren, im Allgemeinen darüber sprechen, Fragön stellen und beantworten.

: 
". 

ji'-t .;:

c) Enfwerfen Sie einen Unterrichtsplan für den Abschnitt B S.22 (NICHT

S. 23) und trasen Sie diesen in die Tabelle ein. (siehe unten)

Unterrichtsentwurft

1*ry
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7.eA

t
ä-ls?$ensäe fut

$-pfu&se

Ph&se des

Spnae fu*

enwerhs

ämhaE$

{tefuretr-
€ä6ügket6)

LT

KJbasr'g I
Soziaäfos"xrä

{Se ßn{iäer-

fätügkeät)
ST

€Jhwxag eäxs

tB
Medäesa &esmerkusBgeng

a,

10

min

f instieg Sprachaufna
hme (1)

Vorstellun
g von
verschiede
nen
Gegenstän
den, einige
Wörter
wiederhole
n

hören, sehen,
sprechen:
Plenum

2Bla:,,'Was
sehen Sie auf
dem Bild?
Hören Sie

die Wörter
und sprechen
Sie nach."

LB,
verschiede
ne

Gegenstän
de, Tafel,
CD

10-
15

min

Erarbeitung Sprachanalys
e (2)

Erklären hören, sehen,

sprechen:
Plenum

2ts2a:

,,Vlarkieren
Sie den

unbestimmte
n und
bestimmten
Artikel wie
im Beispiel."

LB, Tafel,

Nt

mln
Zusammen
fassung

Sprachanalys
e (2)

tsegleitung
bei den
Mini-
Dialogen
in den
einzelnen
Gruppen

sehen, sprechen,
schreiben:
Einzelarbeit und
Partnerarbeit,
dann
Präsentation von
Ergebnissen vor
der Klasse

2F-1 b:

,,Welche
Wörter
passen

zusarnmen?
Es gibt
verschiedene
Möglichkeite
n. Sammeln
Sie und
sprechen Sie

die Paare mit
Artikel."

LB, F{eft,
verschiede
n9

Gegenstän
de

10-
15

min

Vertiefung Sprachfestig
uns (3)

Sprechen,
An der
Tafel
sshreiben

Schreiben,
Einzelarbeit

2B2b:
,,Ergänzen
Sie den
unbestimmte
n Artikel (6 :''

Lts, Heft,
Tafel

=J
min

Zusammen
fassung

Sprachanwen
dung (4)

Begleitung lesen, schreiben:
Partnerarbeit,
dann
Präsentation von
Ergebnissen vor
der Klasse

2ß2c:

,,Lesen Sie

den Dialog
und variieren
Sie die
Wörter in
Grün."

LB, Heft,
Tafel

< o: I**-
! +'i1

]-- ,-"J +--,i'



Wr" Steller Lea KetanÄn: p*rtfrtriö

AUFGABE 2

a) Erläutern Sie Ihre Vorgehensweise.

Ein Untenichtsentwurf ist ein in tabellarischer Form gefasstes und chronologisch

durchgeplantes Drehbuch für die Untenichtsstunde oder die Unterrichtseinheit. Sein

Aussehen kann sich nach dem (vielleicht auch von dem Bundesland) ausgewählten

didaktischen Modell variieren. Der Unterricht folgt dabei einer von der Zielsetzvng

begründeten Phasenstruktur.

Der Untenichtsentwurf ist ,,eine Art herausgehobenes Ritual zum 'Nachweis dessen, dass

man gelernt hat, was man lernen sollte (Studenten, Referendare), und dass man besonders gut

kann, was man können sollte (Prtiflinge, Aufstiegsanwärter)' (Peterß en, 2000,297). Im

Zentrum dieses Rituals steht die Frage ob eine Lehrkraft über eine reflektierte,

theoriegestützte und praxiserprobte Planungskompetenz verfügt und ihre Entscheidungen

transparent legitimieren kann.oo (Zitat: Lenhard, Hartmut: Unterrichtsentwurf. In:

Bibelwissenschaft, SS. 1 -2)

b) Beschreiben Sie die 4 Phasen des Spracherwerbs in Ihrer
Vorgehensweise.

Nach der klassischen Differenzierung des Fremdsprachenerwerbs sprechen wir über diesen

vier Phasen:

l. Sprachaufnahme

2. Sprachanalyse

3. Sprachübung

4. Sprachanwendung

Es ist empfohlen, diese Schritte zu übernehmen und die.Untenichtsplanung darauf zu

gründen. ,,Dann ergibt sich folgender Ablauf:
j ' r:'-';l:

für die Sprachaufnahme

- Motivierung und Einstimmung,

- Vorbereitung durch Wortschatz-, Strukturen- und sachthematische Hilfen ("Vorentlastung",

preparation),

- Beobachtungsaufgabe fürs Lesen oder Hören,

j 
t-"t {:;



*r" SteSler Lea Katalin: portfötrlö

- Lese- oder Hörtextverstehen ("Darbietung", comprehension),

- Verständniskontrolle und Informationsergänzung ("Informationssicherung":

info-check. revision).

flir die Sprachanalyse

- Hervorhebung und Erklärung isolierter Sprachphänomene wie Wörter, Ausdrücke,

Strukturen ( "Vermittlung ", implanting skill s),

- Erarbeitung und Erklärung von lexikalischen und grammatischen Regeln

("Bewußtmachung", explaining rules).

- Problematisierune und Diskussion des Problemfeldes des Sachthemas.

i ' für die Sprachfestigung

- Geläufigkeitsübungen ftir einzelne Sprachphänomene mit viel Hilfe, gefolgt von

anspruchsvollen Übungen komplexerer Sprachfunktionen mit weniger Hilfe 1"Übung",

developing skills).

flir die Sprachanwendung

- Übertragung gelernter Redemittel auf andere kommunikative Situationen ("Anwendung",

using skills).

- Darstellung der Lernergebnisse in anderer Form.

Die wesentlichen Aufgaben im Fremdsprachenunterricht sind daher:

Vorbereitung - Darbietung - Verständniskontrolle - Vermittlung - Bewusstmachung -
Übung - Anwendung."

(Zitat: Manfred Erdmenger, Manfred: Medien im Fremdsprachenunterricht. Hardware,

Software und Methodik. Braunschweiger Arbeiten zur Schulpädagogik. Bd. 13.

Braunschweig, 1997 . SS.7-8)

c_) Benennen Sie 3 didaktische Prinzipien. die in Ihren Unterricht einfließen.
Efklären Sie, inwiefern diese am Beispiel des Unterrichtsplans einfließen.

Didaktische Prinzipien sind allgemeine Orientierungsaspekte für die Gestaltung von

Erziehung und Unterricht. Heutzutage sprechen wir über elf didaktischen Prinzipien, die in

* o: '"7
! 1 +*--*'
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*r, steller L*a Ketaäin: Forttölie

unserem Kulturkreis allgemein anerkannt sind und auf denen ein zeitgemäßer Unterricht

basieren sollte.

l.) Prinzip der Alters- und Entwicklungsgerechtigkeit

2.) Prinzip der Ganzheit

3.) Prinzip der Anschaulichkeit

4.) Prinzip der Vorbildwirkung

5.) Prinzip strukturierung und Progression (prinzip der zielorientierung)

6,) Prinzip der Wiederholung und Variation

7.) Prinzip der Selbsttätigkeit

8.) Prinzip der Sicherheit

9.) Prinzip der Systematik und Konsequenz

10.) Prinzip der Aktualität

I L) Prinzip der Individuation und Sozialisation

Die drei Prinzipien, die ich in meinen Unterricht gerne einfließen lasse, sind:

1.) Prinzip der Alters- und Entwicklungseerechtigkeit

,,Das Unterrichten von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen erfordert unterschiedliche

didaktische Maßnahmen. Der Lehrende muss sich in der Sprachgebung und

Sprachgeschwindigkeit, in Mimik und Gestik, in Methodik und Unterrichtsorganisation auf

die jeweiligen Adressaten einstellen." (Zitat aus der Frau Lassmanns Datei mit der Titel:

,,Was ist Didaktik?")

2.) Prinzip der Vorbildwirkung

,,Schon Comenius räumte in seiner 'Didactica magna' der Vorbildwirkung des Lehrers einen

herausragenden Rang in der Erziehung ein in der Erkenntnis, dass das lebendige Beispiel

mehr auslöst als viele Worte und Vorschriften. Umgekehrt konterkariert gip;"chlechtes

Vorbild die wohlmeinenden Erziehungsratschläge des Erziehers und macht sie in den Augen

des Zöglings unglaubwürdig. Da die Glaubwürdigkeit des Lehrers von großer Bedeutung für
den Erziehungserfolg ist, müssen Worte und Taten, gefordertes und eigenes Verhalten des

Lehrers, in Übereinstimmung gebracht werden." (Zitataus der Frau Lassmanns Datei mit der

Titel: ,,Was ist Didaktik?")

1;*r-.9



Wr" Stetrlea- X.ea Kataään: Fonttoliü

3.) Prinzip der Selbsttätigkeit

,,zielt auf die Eigenaktivität des lemenden entsprechend dem Leitgedanken der

Montessoripädagogik,,Hilf mir, es selbst zu tun". Es wird hierbei gefordert, dass der Lehrer

oder Erzieher offensichtliche Fehlversuche nicht vorzeitig beendet, sondern dem Schüler die

Möglichkeit gibt, aus eigenem Handeln zu lernen.

Dem Lehrer ftillt dabei die Aufgabe zu, das Interesse am Gegenstand sowie das Lern- und

Leistungsbedürfnissen der Schüler zu wecken. Dem Schüler f?illt die Aufgabe zu, von einem

passiven Rezipienten zu einem aktiven Gestalter der eigenen Lemprozesse zu reifen." (Zitat

aus der Frau Lassmanns Datei mit der Titel: ..Was ist Didaktik?")

d) Auf welche phonetischen Besonderheiten würden Sie hier einaehen und
warum? Nennen Sie 2 Beippiele.

,,Die deutsche Sprache weist einige Besonderheiten auf, die l)aZ-Lemenden je nach

Erstsprache besondere Schwierigkeiten bereiten können. An entsprechenden Stelle sollten Sie

im Unterricht darauf eingehen.

Zu den Besonderheiten der Aussprache gehören:

- Konsonantenhäufungen (2.8. in Buchstabe, Schlange, du sprichst)

- lang und kurz gesprochene Vokale, die bedeutungsunterscheidend sein können (BeetlBett

oder HütelHütte)

- Diphthonge (au, ei, eu, du)

- der Hauchlaut [h], der Nasallaut (2.8. in Ding) und die Laute [ts] und [pf]

- Auslautverhärtrurg am Wortende [g] ) [k], [b])[p], [d])[t]."
Zltat aus der Frau Lassmanns Datei mit der Titel: ..Was ist Phonetik?")

Ich würde in meinem Unterricht auf die folgenden phonetischen Besonderheiten eingehen:

- lang und kurz gesprochene Vokale: ; I . ::

kurz, z.B.: Brille, Heft, Schlassel,

lang,z.B.: Buch, Uhr, Tafel,

- Diphthonge: Deutsch, heifit, Bleistift, Kugelschreiber

<,n 4+-
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1) Grobziel formulieren (Die Lerner können.... ....und z.B. das Verb ,'..." anwenden)
2l Feinziele formulieren (Schritte); (Die Lerner können....)
o Wenn man ein Feinziel erreichen will, dann müssen dabei alle 4 phasen des

Spracherwerbs berücksichtigt werden?
o - Q Fertigkeiten (hören, lesen, schreiben, sprechen) immer einbeziehen

3) Phasen des Spracherwerbs eintragen
4)Was muss neu eingeführt werden?
5) Übungen dazu auswählen und passend einbetten
6) sozialformen auswählen (GA, pA, pL, EA) - auf Abwechslung achten !

7)Zeitplan (wird in der prüfung noch nicht bewertet)

Xii**a
LB 5 20 + 2l Abschnitt A "Nationalität und Sprachert

Grobziel: Der Lerner kann über seine Flerkunft (Kontinent, Land, Nationalität und Sprache, Beruf)
sprechen und andere danach fragen, andere Teilnehmer vorstellen.

Feiqtzieli- Die lerner können ihr Herkunftsland / Nationalität / Sprache zuordn€n, sich gegenseitig
fragen, woher man komrnt und was man von Beruf ist. Die Lerner können das Verb,,atrbeiten,,,
,,sprechen'0, ,,lernen",,,leben", Konjugation der verben in 3 person singular + plural anwenden,

Ze it U nte rrichts-
phase

Phase des

Sp ra che rwe

rbs

In ha lt

{Lehrertätigk
eit)

LT

übu ng I
Sozia lform

(Schülertätigke

ir)

5T

Ubung aus

LB

Med ien Bemerku ngen

3S

h/i in

4
Äs

E inf ü h ru nglE

instieg

Sprachaufna

h rn e {1"}

Feineiel:
@-

Vo rste I lu ng

VOR

Füationa litäte
n

Lö nde r
widerholen,

Natianalitöte
n dazu

einfügen:

Hören Tafef

Weltkarte

Bilder von

den Leuten

v0n

ve rsch ied e n e

n

N atis na litäten

Nationalitäten und

Sprachen müssen neu

eingeführt werden

2*
tuTtm

4ä.

E ra rb e itr"l ng

Sprar.Ytanalyt

* {2}

Erklüren, wie

Sprache und

Nqtionalitüten
aus dem

Namen des

Lsndes bildet:

Se hreiben: FL Tafe I

trs+iaAä"+
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Portizip
gebildet

{ l"iit;i.: '

'ttit';t::i,it{

i'

! / t"

U ntersch ied
zwischen

we iblich en

(t'" ,'.",, ,

.':li,!3;/"-': i:i.

4'i ii:: .!,i i.- i': t, ;r t i

und

ma n n lichen
t,"

{ | i i.t :', !., i.::, ":. {.i i.'i 
ri

i a t'::,:l t i' k r:: is i:: r )

De utsch e

)

i{::

An der Tafel

Lünder,

Nationa litaten
und Sprachen

aufschreiben
(Die Tabelle aus

dem Buch ohne

Sprache)

Das Wort
,,h1 i; i! r.' i i.:]t ; j i i i

" erklören

Schreiben: Ft

Lesen: X&

Sch re ibe n : Ft

=)Buch S.20

Ünung 1"a)

Tafe I

LB

Tafel

Die TN lesen einzeln

die Aufgabe la und

danach fühlen sie die

Tabelle aus dem Buch

zusammen mit dem
Lehrer an die Tafel aus

1G

fvTän

-ä,ä.

E ra rbe itu ng

Sprachanalys

e t2,

Personalpron

omen u,'i:\:q::

:,;i';,: t{'i'}"
einfügen

Konjugstian

den Verben

il t; 
!"i f {:: i';i"} t,r, {} " u'

. f.t;'il€:tT'{:;'1' I

,.:)r:titl" in 3

Person (er,

sie, sie )
Singular und

Plu rsl
einfügen.

Aufschreiben
+ erkf ä ren

Aufschreiben:
PL Bilder von

Männer und

Frauen

Tafel

TN erkennen, dass er *
Mann, sie - Frau, und

plural - sie

Die TN suchen und

üben die Verben

,rf ebefr", ,,lernen,

,rsprech ?ft" , ,, a rbeit en"
in 3 Person Singular

und Plural

3, Festigu ng \pr ech rj b u ng
f{1
1-l

Mini-Dialog in 
i

einer Gruppe: 
I

:)j t

t
i,/ {j

J1 . ;'1
!: 1'.,1 t

Sprechen: GA Tafe I

t_B

d d :"*'

il a'? o-,
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I

s;srl*i'tst tiu,
f{r'rJ.s: sy;rir f;

{*r7/:;t{:! lu{iutii5

!; li { ti'{: i\{:' { i

i, 1r't ) 
t'

1

?

Einleitung der
G ru ppe.

I

4" Festigung I Spraehänbven
I

lJo,nnn {A\
I uut lH \c-fl

Uber sich und

TN aus der

Gru ppe

berichten:

Herkunftsland

, Nationatität
und die

sprache: ,, i{ it

i;r,r

\r!l l"ti,;i. " ". It: l"t

t:{} i i\ ii.li"\r: " ..

i',tt X rir h; i. r i\i {t' tl".

i] i.,l j:; , . . r'il i:1{ t ,.j

itr""..l',/!lx{i''

.:f.';f ii?'".tr..,."'

Sprechen: FL

I

lrafel Die Tru können über
ihre Herkunft
(Ksntlnent, Land,

Nationalität und
Sprache) sprechen

und andere

Teilnehrner

vorstelfen.
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I 2. osztäly

Kdssfte€te: SteäXes'Lea Katatrin

Neptaxxaäe6d: SgSZZh/X
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fftr. Steääar Led Ketaään; Fos-tföträö

Tanftäs helye: IBBV Mühldorf am Inn.....

Tanitäs ideje: ................2A17. mdrcius 16......

Osztäly (osztälyl6ts zfim): ...............9.

Tantärgy: ....Magyar mint idegen nyelv..

T6makör: ....Utazas 6s kö21eked6s...........

Tananyag: ....Ami azutazishoztartozik

Azfiratfpusa: Alkalmazö (gyakorlö) öra.....

Az 6ra c6l- 6s feladatrendszere:

a) Tanitäsi - tanuläsi c6lok, feladatok:

Tematikus szökincsfejlesztds B2-Cl-es szinten az ooami azutazfshoztartozik"

tömakörben: (XII. UtazSs ös közlekedds ) 2.rJtazäs, nyaraliis )c) Ami az

utazashoztartozik)

b) K6pz6si feladatok:

- Aktivizäläs: a pedagögiai tevdkenysdg cöljaa tanuldk belsö aktivitäsänak

kialakfträsa (figyelemkoncenträciö, gondolkodräsi intenzitäs, emlökezeti 6lönks6g

stb.)

- grthetösdS. a tanany agtanulhatöv 6 tötele

- Rendszeressös : a tanany ag ättekinthetö, logikus felöpftdse 6s optimälis

adagoläsa

- Szemldletessdg: a valösäg äbränolasänak modell ezöse, annak alkalmazäsa;

egyben a tanulöi

- Visszacsatolas: a tanulök tfujökoztatäsa sajät elörehaladäsukröl

c) Nevel6si feladatok:

Fejleszt6si területek: problömamegoldö gondolkodäs, l6nyegkiemelös,

kreativitäs, megfigyelös, figyelem, emlökezet,rcndszerez*p, g,s!äIyozäs, kreativ

gondolkodas, kdpzelet.

Eszközök:

Tanäri 6s tanulöi: jätdkböröndök ds ca. 100 üjsägböl kivägott fotö ruhadarabokrdl

ös különb özö tfurgyakrll

tr f-H,



ffii-. steäler L*m Kata3än; Fcnttr,Li*

&s,6ra sserk es,ete &E 6ra xaeemete ädö &ä6dszereke äsa ää s? kafonaffi ä k

Gya&eorääs csep#räokfofr sä :

etrererlzds, analizts, szantözis, aäkalrn azäs

W äa"fu a€6 €aseasBdü v6Baszck:

Ä) türabakancs? vältöe ipö, zckni, türanadräg,

anoräk, alsönem{l, trikö" alsöna dräg,

K" Wevew.*t"& yqsfl; lKazr fetradat e3äenö rzöse;;Fä.ä järt .k, .rit
I
I

| 3ätunk?" tdnaakörben, rövid ismdtlds

$K" ts.ö f$pru | 
tra"obä6reasfeBvetds:

I

| - älteläncsftäs:
I
I

I Mi rnindent kell egl utazäshoz
I
I

I becsomagolrci?
I

a
I

lC6Bktf{äz6s:
I

| 
- konl<retizäLäs, moti v äc;tö, szabätryalkotäs :

I

lf{ova utazom, häruy ruüprz, rnilyen cölbö\,
I

lrnenrVi 
pönzewa van?

| 4 csoport 4 szttträc,iöra:
I
I

I A) Az Atrpokba rnennek ketten egyl'
I

I 
turistabimba 3 napra ds twrfuzni fognak

l r" c. ,

| 
(közdposztäly)

I

I 
g> F{anaburgba megy egy ferfi egyI'

l, l
I 
komolyzeneä koneertre rep{ilöveX 2 napra

I

| {neenedzser}
I
I

I C) Egy kistestvdrarek kelX segfterai egy pärizsi
I'vc
I

| 4 napos osztäXykiränduträsra becsomagotrniI'
I

| {diäkzsebpd nzböL}
I

I D) A Ndpvise{eti Egyesü}ettel 2 naposI'
I

I n a tr7 c

I fblsöbajor feltrdpdsre megy egy fiü ds €gy
I
I

I 
I*arV a {ras:-fo}yö,mentdn {ältranti

I tämogatäsb61, busszal, esalädo}<raä! alszanak)

5p

3op

15 p

&ä6dse&ffi megbeszdtrds

&äaeaakafen"ssaa;

frontätris

&ä6d s &eY z t anärt közld s

&äaxmks{wrxsdmz

frore{äläs

&äödsuer: naegbeszdtrds

&äqaäakaf'on"ssas:

frontälis,

wkqd koopera{fv naus}ka

bemutatäs, szemldS{etds,

nroegbeszdlds, megfi gye}ds,

szövegdme lrn ezös,

beszdlgetds, vita

ä fr*



Wr. SteSlea' Lea Kataään: Portf,oliö

äää. &efeies4 g6sz:

pul I över, e sö kabät, kote I ok, b izto s itökote lek,

hfitizsäk, tenarosz, ön gyrytö, naobiXtetrefon

ir ärryAw, szikl aneäs zö -telszerelds, sapka,

fiapsz"emüve g, rcatok, bä\özsäk...

ts) nyakkendö, i*9, sznnoking, lakkcipö,

fukete zol<ni, borotv älkazlszenek, etregäns

I<abitt, iratok, pömztiw * a, bankk ärty a,

meghfYö, betrdpö...

C) e&zöctpö, fannernadräg, pu3löver, pölö,

sapka, rnobiltelefon, okosknefon, ütlevdl,

iratok, te lefo nszämok, dzsek i, kabitt,

kapucnis p6lö, törölközö, szappan, fogkefe,

ütikön)rv...

D) teljes ndpviselet, szokny&, alsöszoknya,

kötdny, b1:Üi2, meXidny, kisn a&räg, cipö,

harisarya, haj szalag, kalap, toll, nyakläfro,

kopogös cäpö, bömadräg, rneltrdny, ing,

tör dzakni, di sznö sörte, ferfi katrap, b izto s itötü,

közÄtäslca, nedves törlökendö. . "

,&E kaE slr.aazäts, eäBess ö rz6s ;

A csoportok külön-k{llön szemldtrtetik, h*gy

rnit vinndnek magr,lkka| az ütra. Mäs

csoportok tagi ai javasolhatnak üjabb

titr gy akat, kör dezh etnek.

$ra vdgä 68"€6keä#s, összefogäaääs

12p

t4x

3p)

{rary

Mnasakaformes:

kooperctiv rnunka,

csoportrnunk a, pfwos firuslka

&9ödse*wz

bemut atäs, szernld ltetd s,

magya r äzat, me gbe sz d I d s,

rnegfigyelds, jätötr<, '

&äaxnakaf,erx&a:

koope rct{v munkae csopoa"t-

ds päros munka

' ,. : ,.' .: .-.'.

&äddssetrt megbeszdlds

&äesxakafsrma:

frontälis

1 ut i'*t
Ä.-i 

q*-
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ffir. steller Lea Kaäatrin: F*rtflöliö

q}ffiAKKKV

A TANUtÄs uöo szsnrAN rE utxonE n nw

WKwKNffiy sy&&sa# ädegexe wy#gw

6. osztälv
t/

K:6sw6fe€€e; Steträer Lea Katalin

Nepfexxak6d: ffigSZZ&€

&äeae€*r€aek6p": Gordos k'atalin
I ,,.:.

#äfeasffi z 2*T7. ffiTäreius 2ü"

ttu* .*"tE.t
L*\/ fu-



ffis". Steiler Lea E{ataäin: Fontfötiö

Tanitäs helye: BMI Altötting........

Tanitäs ideje: ................2017. mfucius 23......

Osztäfy (osztälyl6ts zäm)z .......,....,..7 .

Tantärgy: ....Magyar mint idegen nyelv..

T6makör: .....Tanukäsmödszertan

Tananyag: ....Figye1em............. ....................

Az6ra tipusa:........Frontälis osztälymunkävalvezetettüj ismeretet feldolgozb 6ra...

Hozzä felhasznält szakirodalom: ..Sägi Lajos vezetöoktatö bemutatl 6r6jänak menete

.alapjän (sagiweb.hu). . ... ......

Az 6ra c6l- 6s feladatrendszere:

a) Tanitäsi - tanuläsi c6lok, feladatok:

- Ismeretek" ismeretkörök: atanlrai figyelem tudatos fejleszt6se

- Haeyomiänyos mödszerek: csoportos megbeszdlds, tanari közlds, önällö

munka

- Kooperatfv mödszerek: kooperatfv munka alapcsoportban

b) K6pz6si feladatok:

- Tanörai figvelem fontossägänak felismerdse 6s feldolgozäsa,

- a "lanuläs tanuliäsg" kompetencia kialakitiisa

Kdpessögek" kdszsögek: szcciälis kdszsdgek fejiesztdse

- AktivizSlils: a pedagögiai tevdkenysdg cöljaa tanulök belsö aktiviträsanak

kialakfträsa (figyelemkoncenträciö, gondolkodrisi intenzitäs, emldkezeti

dldnksdg stb.)

- Erthetösde: a tananyag tanulhatdvä tdtele

- Rendszeressdg ; atananyagättekinthetö, logikus feldpftdse ds optimälis

adagolasa

- Szemldletessdg: a valösäg äbränolasänak modellezdse, annak alkalmazäsa:

egyben a tanulöi

Vis szacsatoläs : a tanulök täjökoztatäsa s aj ät elörehaladräsukrö I

* !* 52t
l1eä *i .J



ffir" Stellen Lee Kat"aään: Fortf*liö

c) Nevel6si feladatok:

- Attitüdök. viselkedösbeli jellemzök: munka közbeni együttmüködds,

feladatok elosztäsa

- Fejlesztdsi területek: ldnyegkiemelds, megfigyelds, figyelem, eml6kezet,

rendszerezds

Eszközök:

Tanäri 6s tanul6i:

- Projektor, hangszörö, vetftötäbla,laptop, PowerPoint bemutatö, papfr, ollö

&s, &ra suerkez.,ete As, 6ra Effiexsete äd6 &ä6d szereke äsa ää sä äeafo träs? ä k

ä" &eveeet{5 rq4ss: "Telentdse szen-v ezös

ft.ä&aaffigsä6däs:

hdit ffi?ose mit nr?os, Levdl Katicä.la? {önek}

C6äg{ättkz,'6s:

,,4 nnai 6ra rendkivt!3i: a figyelernre fogunk

koncenträlni."

Alapkdrdöstlnk: mikor keli(ene) treginkäbb

figyelni, 6s midrt de'dernes nagyon figyelni.

A ffigyeäexaa:

Olvasd eX ndmän a kivetftett szöveget!

#ävasäsgyaä<orääs:

- Oävassuk el a szöveget egyutt, hangosan!

F'igyeXj mind a közös olvasästra, rnind awa?

hogy drthetö tregydl !

- A fiük ds a länyok inäsjelenkdnr vältakozve

felvältva clvassäk fetr a szöveset!

5p

5p

5p

5p

1Vä6dssetr: naegbeszd lds

&äaxxakaf,erama;

kooperat{v ds csoportmunka

Mdds zer 3 tanisra köz3ds

&äwrskafornaaa:

frcntälis

M6ds &wr.l önätrnö mr.nnlca

&äaaxa&<aforaffis : frontälis

rnajd csoportmunka

3$i l*



ffir. SteSSer Lea KataSin: Fortfötiö

.äEä'Sefeieq6 r6su:

ä'6teE sa?ored atoä< keres#se :

- Mit jelent a ,,tätelmond at"?

- Sorold fel a härom bek ezdös tdtexm arydatätl

ässää6686s:

Az eAözö öräkon az uaF{ tantäqgy (ungaisch

als F{erkunftssprache) fel szeretrdsövel 6s

tanuläsi rnödszereivel {nyetrvtanuläs,

törtdne3ern, irodaloffi) foglalkcztuiLk. Ki
foglalja ü.ira össze?

flgy eäj eszIr';ölz;

fu{utatok egy iaj mö dszext, anrrivel

kdnyelrnesebb a tanuläs. Cdd uläzäs

Rögz{S6s:

EmÄdkez*tböx frd rä a edduläkra a mai öra

häros:: tdtetrrnondauät I

&ra vögä 6rä6keä6s, összeflogäaääs

Miröi beszdltünk a mai örän?

&ä6ds K&r; önä3 lö n:unka

käesaak m{wwxsaw: frontäl i s

munka r:laj d koope rattv

cscportban

&ä6ds x&w z megbeszdld s,

beszdlgetds, vtta

&Aasffikaforxma:

kooperativ rnunka,

csoportrnunk a, päros munka

&ä6dsz&wz megbeszölds

&äaaxakaforasaa:

frontälis osztälvmunka

&ä&ffikmf'onsäaa:

Önältrö munka

&ä6dsz*r3 n:egbeszdlds

Meaxsä{aforsffim:

frontälis

< f"* sF^-
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*r " Statrler Lea Katalin: FcrtfoSi*

Szövegameää6kEe€:

& fu&taäv# eme$es

Murci, o moloc nem bfrt reggel felkelni.Ebresztlörrijo hongoscn

csengetett hätkor, de Murci nem hallotto.

Nyofckor beröppent a tonyoudvorrdl o kokos, felszöllt oz ögy f ejäre, äs

föl ördnkeresztül kukoräkolt, olyon hongosan, ohogyon o torkrin kifärt.

AÄurci moloc mägsem öbredt f e1...

Tizenegy drokor oz öreg, szürke szamrir dugto be a f ejöt o hdldszobo

oblaktin.

Fülsiketftöen irizott Murci füläbe: vägül o többiek orro körtäk, hogyjo mdr

obbol

Hogy af hot Murci ekkora kirmribon? Höt mrir sosem fog f eläbredni?

Tizenkät r5rokor azt mondto o gazdosszony:

- En tudom, mitöl äbredfel illurci.

Kinyitotto o szobo ojtojrit äs bekiiltott:

- Az ebäd trilolvo!

Murci obbon o szempif lontdsbsn f eläbredt, ä,s kirohont ebödelni.

Ugye, most mrir te is f el tudnrid kefteni a hdtofvd malocotl' ."

{Anre sfu\ekie: ffdfsxdx ssfd rffi€sr}

I *-l L,?



ffir" Steä3er Lee WeLaäsn: y*rtfüläö

#ffi,&KffiffiV

A FIGYELEM FEI{NTARTASA, SEKKENTESE

Es a xoxcaxraÄrÄs rLunrönhnEw

WKwKyffitr &e&ilw# &#*g#s& ffiey##w

1ü" oszfälv

K6szä€e€€e: Steltrer ä-ea Kataäin

Hep€axs?köd: #VSZZ${K

fu€eea€or€asa 6ay Gordos Keteäisa

&6€axasg: ,2*A.7, mäs"eius 21 .

15 ,f



ffir" St*Lle.r X.*e Kdtaäln W*rt{*ltü

Tanitäs helye: BMI Altötting........

Tanitäs ideje: ....."..........2017. märcius 25......

Osztä ly (osztä lyldts zhm) : ......."....... 7.

Tantärgy: ....Magyar mint idegen nyelv..

Tömakör: ..... Figyelem fenntartäsa, serkentöse, koncenträläs.....

Tananyag: ....Vita......

Az6ra tfpusa: ................Alka1ma26, k6szs6gfejlesztö 6ra...........

Hazzä felhasznält szakirodalom: ..Lada Läszl6: Oktatasi mödszerek (OFI honlap, 2009)

.....Maksa Katalin: Tematikus terv - A vita (OFI honlap)

Az 6ra c6l- 6s feladatrendszere:

a) Tanitäsi - tanuläsi c6lok, feladatok:

- Ismeretek. ismeretkörök: atanörai figyelem tudatos fejlesztöse

- Mödszer: dialogikus.szöbeli közl6s, csoportos megbeszö16s, kooperativ

munka csoportban

b) K6pz6si feladatok:

- Kdpessdgek. kdszsöeek: szociälis kdszsdgek fejlesztdse

- A tanuldk elöismereteinek ös vitakdszsögdnek feltörköpezöse,

- A vita menetdnek meglervezdse

- Aktivizäläs: a pedagögiai tevdkenysög cdlja a tanulök belsö aktiviträsanak

kiaiakitasa (fi gyelemkoncenträciö, gondolkodäsi intenzitits, eml6kezeti

6l6nksdg stb")

- Rendszeressdq: atananyag ättekinthetö, logikus feldpitdse 6s optimälis

adagoläsa : r,. :,

- Szemldletessög: a valösäg äfuazalfsänak modell ezöse,annak alkalmazäsa;

- Tandrai figyelem fontossägänak felisrneröse 6s feldolg ozisa
e) Nevel6si feladatok:

- Attitüdök. viselkeddsbeli iellemzök: munka közbeni együttmüködds

fejlesztdse

? {ä"#
z,'; lj



ffir. Ste3]:er Lea KeLaäire; Fcnt{*Ai*

- Fejlesztdsi területek: gondolkodäs, kommunikäciös kdszsdgek,

I dnyegkieme I 6s, me gfi gye lö s, figye lem, eml 6ke zet, r endszerezd s

Az 6ra fdkuszai:

- Tematika: sajät örtökek tudatosftäsa 6s kifej ezöse; mäsok drtökeinek

t iszte letbe n tartisär a valö törekvds

- Szövegörtds: törekvds a masik ember vdlerndnydnek, pontos, elöitdletmentes

megdrtds6re

- Szövesalkotäs: meggyözöddseket kifejezö tdtelekkel kapcsolatos ällaspontok

ütköztetdse a vita-mödszerrel

Kapcsolddäsi területek (Fächer):

- Sozialkunde, Wirtschaft & Recht, Ethik, Geographie, Geschichte

Fogalmak:
- Vdlemöny, vita, 6rv, megbeszdlös, hozzäsz6l6s

A vita menete 6s szabälyai:

Az ango ls zäsz hagyomänyokra öpü lö vita-möds zer a kö zö\eti szerepldsre

felkdszitös elengedhetetlen eszköze. Altalähan köt häromtagü csapat elöre

$gzitett szabälyok szerint elöre meghatärozotttömäban mdri össze kdpessdgeit.

Az egyik csapat ällit6 (feladata atötelbizonyitäsa), a mäsik pedig tagadö (azaz

cäfolö örveket hoznak fel a tdtel megdöntdsdre). Meghatärozott idö fil
rendelkezösre a vitähoz, arnelyet nömet szokäs szerint az oktat6, atanfn vezet. Az

6ra vögdn az osztfily tagjai közösen döntik el, kinek örvei voltak meggyözlbbek.

&K, &ra sgetrke:e*&* &e 6rs ffiees*e€€ sd6 1Vä6d ssetr€ä{e äs? sä Bß ka forgsaää g{

K" ffiev e;wefa& w&sx,z e3öisnaeretek feäiddzdse, szerve zes 5p. &ä6dssetrek:

tanit .{si közids, magy eräzev

Ib&assEg{mfforsaeääe ;

frantäHs {egy{3ttes}

osztälwYrunka

gg" F''ö ryga:
ynnqe:

Aä"täg'# cgÄtr&w

A csapat tagjainak

/gÄGF-g># ils,4PÄ?"

5p

&€6d s s,*w z nis gbsszd Eds

Häasgäkaf,ox"esga;

3 ijt:J



*s^. SteSler Lea Katatrin: Fortfölxö

Keltr-e kdt kisszünet

az elsö kettö ds a 3.-

4"öra között?

benrut atäsa, a tötel

drtelrn ezöse,

ismertetdse,

rendszerezdse.

- Bizonyftdk az örvek

ali$ämasztäsära.

- Az äLläspontok

összefo g;laläsa,

Lezaräsa.

FELET-ET

rEnpns

- A tagadö csapat

drveinek cäfolata

bizonyftdkokkal.

- Az drvrendszer

ru?egerös{tdse üj

drvekkel"

- Az älläspontok

- A csapat tagiainak

bemutatäsa" a tdtel

drtelrn ezöse,

israrertetdse,

rendszerezdse.

- Bizanyftdk az öwek

cäfalatära.

- Az älläspcntok

összefoglaläsa,

lezäräsa.

FEI-,ELET

2p.

koope rat{v 6s csopoa'trnunka

&ä6ds &@y* 6s xlgeäsekafo lrsxtc& 3

önällö csoportmunka

&äöds KeY* 6s xaa aN xekafsräB'a& :

önäträö esoportrnunka

trä6ds mey* 6s xs?ääsaE<aforffia& :

öraällö csoportmunka

&ä6ds zer.* 6s ss?u ra$<aform.ä& :

önällö csoportr:nunka

&täddsgsff* r6s rs?aä ffi ä{aforxss& :

önälXö csoportmunka
,. ;:ts .::.

a#,;

äk{-:



Elr. Steä3en Lea Kataäin: portföliö

összefo glaläsa,

Iezaräsa"

- A tagadö csapat

drveinek cäfolata

bizony{tdkokkatr.

- Az drvrendszer

megerösitdse üj

drvekketr.

- Az, älläspontok

összefoglaläsa,

\ezäräsa"

- Az ällitö csapat

drveinek cäfolata

bizonyitdkokkal.

- Az örvrendszer

nlegerösitdse üj

drvetr<ketr.

- Az äIläspontok

összefo glaläsa,

\ezäräsa"

- Az äLLftö csapat

drveinek cäfolata

bizonyitökokkal.

- Az drvrendszer

nßegerösftöse üj

örvekkel.

- Az älläspontok

összefo glal6sa,

Iezätäsa.

5p.

5p

5p

önällö CIsoportmunka

&46ds F,eY* 6s sts $ä ss kafox"nß&

önäIlö csoportmunka

&ä6ds s,&Y^ 6s na ee ssB{aforrm&

önällö csoportmunka

3Kä. #efeüesö fgsz:

összefoglaläs,

öra vdgi örtd}<elds

Az osztäly közös döntdse: melyik csapatnak

volt az örvrendszere erösebb vo[t.

2p. &äaasakaferxaaa:

Önällö munka

&ä6ds z*Y z rnegbeszd 1ö s

a *na. J

.ü. bt



ffir. Säc}trer H"*& Wetg"3an: W*rtt*Ltü

fuäzÄ tela*at

ki!elöädse

EÄäzÄ fle3adat: drvekk *A ät"fwasztva egy
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Verhclten in der Schule - Referat (Klosse g-10.)

/lÄan muss sich immer höflich benehmen , egal ob einem/er etwos Ungerechtes possiert

oder nicht. Mqn dorf nie einen Lehrer/in dorouf ansprechen, doss er/sie etwos fslsch

gemocht hot. Dies könnte negative Konseguenzen für einem/er hqben.

Die Lehner werden immer mit Frou bzw.Herr Lehrer / Fraubzw.Herr Doktor

angeredet. Wenn ein Lehrerlin, Rektor/in oder andere höher gestellte Personen fn die

Kfosse kommt muss mon unverzüglich still bleiben und seine Arbeit obbrechen . Wenn

mqn Lehrern oußerholb des Unterrichts trifft, sollte mon sie genouso grüßen. Es

bietet sich ein deutlich es ,,Grüß Gott" oder ,ßuten Tog" on. Mon muss gegenüber

jedem hilfsbereit sein, quch wenn mon die Personnicht besondens leiden kqnn. Kleine

Mocken onderer Leute sollte msn tolerieren und immer Respekt vor dem Anderen

vorweißen. Schimpfen ist eine nicht ongebrochte Ausdrucksweise. Sie ist in Schulen

genouso wie zu Hause oder wo onders nicht gestottet.

Wenn es einmol zu einem Konf likt mit den Schulkollegen gibt sollte dieser unter

keinen Umstönden mit Gewalt gelöst werden. Falls mqn eine Auseinond"rr"tzung nicht

olfeine fösen konn, sollte ein/ e Lehrer /in miteinbez ogen werden.

Die Kleidung in der Schule sollte immer sngernessen sein. Dies beinhqltet: Keine

bouchfreien Tops, keine zu kunzen Röcke, keine oufgestellten rros, keine

; r.,." .u
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Spitznietengürtel, keinen zu großen Ausschnitt, ... Mon sollte immer squbere und

sngemessene Kleidun g'f ragen.

Mon muss sich immer orn Unterricht beteiligen und es soll immer selbststöndig

gearbeitet werden. Wenn z.B.Tetteln mit privotem fnhalt umhergereicht wird, wird

dieser vorgelesen Schummeln ist nicht erloubf und zeigt von nicht genug Tntelligenz.

Wenn man erwischt wird, muss mqn seine Arbeit sofort abgeben und zu einer

mündlichen Prüfung ontreten.

Schwätzen wird unter keinen Umstönden geduldet, ouch wenn es nur eine Frage zu

irgendwefchen Beispielen ist. Wenn irgendwelche Fragen oufkommen sollten, ist

der/dte Lehrer/in zu f ragen Hausoufgoben müssen immer zu House erledigt werden

(wie der Nome schon sogt) und müssen von jedem Schüler selbst ousgeführt werden.

Wenn dies nicht der Foll ist, hoben die Schüler die Konsequenzen zu tragen.

Wenn die ftÄsterialien für den Untemicht (Hefte, Moppen, Stifte, Aufgoben,...)

vergessen werden, muss msn es nochbringen" Alle Schüler sind zu einem ragelmößigen

Unterrichtsbesuch verpf lichtet, sußer es ltegenbesondere 6ründe vor, wie: Kronkheit,

Fsmilie (Begröbnis, Heirot, ...), ... Bei nicht vorhersehboren Fehlen ist eine

Entschuldigung spöter einzureichen. Folls nnon im Vorhinein bescheid weiß, muss mon

sich beim Klossenvorstond oder beim Rektor beurlquben lossen.

Wenn einLehrer/in nqch 10 lülinuten nicht im Klossenrqum erschein, muss derldie.

Klassensprecher/in zum Lehrerzimmer gehen und dies melden. In der Schule dorf man

nicht mit Stroßenschuhen herum gehen. Sobold man das Schulgeböude betritt, muss

mon sofort in die, Garderobe um sich seine Hausschuh e snzuziehen. Dos Loufen durch

dos Schulgeböude ist untersogt.

Folls ein Radio in der Klqsse vorhonden ist, dqrf in den Pousen nur in Zimmerloutstdrke

gehört werden. Ansonsten ist damit zu rechen, doss der Rodio weggenommen wird.

Sobald es zur Stunde löutet, muss der Rodio cusgescholtet werden. Wenn es zu?

Stunde löutet, rnuss jeder Schüler suf seinem Plotz sitzen. Auf keinen Fqll om 6ong

< l1" '!it.-i
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stehen bleiben! Dos Klossenzimmer soll immer ordentlich sein. Dos Beinholtet: einen

squberen Boden, gelöschte Tafel (außer einLehrer sogt ousdrücklich, es soll nicht

geföscht werden), oufgehängte Schultoschen, aufgeröumter Kosfen und Tisch, ...

Wenn die letzte Stunde vorbei ist, müssen olle Sessel ouf den Tisch gestellt werden.

Folls es zu Schöden des Schuleigentums kommt sind die Kosten von den Schülern bzw.

Von den Eltern zu tragen. Auf dem Schulgelönde und wehrend der Unterrichtszeit

sind Besitzvon Alkohol und Drogen strengstens untersogt!

Dieses Refer"af wurde etregesandf vorra fJser

Sehniffi, bearbeifef vors LKSfe{ler
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1. Ergebnis Leistungstests (doppelt gewertet)

l.L Computer Skilts
Was wurde erfasst?

ffir " Steätrer 1-*d Kataltn: Fcrtfü3i*

Dieser Test hat lhre Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit dem Computer
überprüft. Hierzu wurden lhnen mehrere anwendungsbezogene Fragen gestellt.

Inwiefern ist das für mein Berufsfeld f meine euallfizierung relevant?
Der Umgang mit dem Computer gehört in der heutigen Arbeitswelt zum absoluten
Muss. Zudem wird die Qualifizierungsmaßnahme, für die Sie sich interessieren, im
virtuellen Klassenzimmer durchgeführt. Das heißt, dass die Qualifizierungsmaßnahme
PC-gestützt ablaufen wird. Hierzu ist der Umgang mit dem Computer entscheidend
für den Qualifizierungserfolg.

ffv?eär'a ffirgebffiäe: benötigte Zeit: 6 min . 27 sek (64%)
Aufgaben insgesamt 72

richtig gelöst: 6 6%

3*% 4*% 5*% e*% s*% x**%

L.2 Konzentrationsfähigkeit
Was wurde erfasst?
ln diesem Test wurde lhre Fähigkeit, sich über einen längeren Zeitraum zu konzen-
trieren, erfasst. Dabei war es lhre Aufgabe, aus einer unübersichtlichen Masse an
Buchstaben bestimmte Buchstaben oder Buchstabenkombinationen zu erkennen.

Inwiefern ist das für mein Berufsfeld / meine Qualifizierung relevant?
Ebenso wie die Tätigkeit am Arbeitsplatz, erfordert auch die Teilnahme an einer Qua-
lifizierungsmaßnahme lhre Konzentration über lange Zeiträume. Auch gegen Ende
eines Tages ist es wichtig, nichts zu übersehen, Fehler zu vermeiden und aufmerksam
zu bleiben. Für den Erfolg der Qualifizierungsmaßnahme ist es bedeutsam, dass Sie
in der Lage sind, lhre Aufmerksamkeit über die gesamte Dauer dem Lehrgeschehen
zu widmen und auch am Ende eines Unterrichtstages noch konzentriert bei der Sache
sind.

fu4eäffi ffingefostäs: benötigte Teit: 2 min" 30 sek {53%}
Aufgaben insgesamt: 6

richtig gelöst: 66%

3**h 4*% 5.*% #*% 7{}% **% **% L**%

x"f: 'i
i1'.'
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gEACgL Adobe Connect und vistueBte Kgassenzimrner (1.0)

Tfuesmem

&E:ffiffi-fi ffi:&S S€amd *ffi r,sl F_r-d.äs€sxu

Teilnehmer-Begrußung

Standortrundgang (Aufenthaltsrauffi, Notausgänge und Toiletten
zeigen)

Ansprechpartner am Standort stellen sich vor
Ersthelfer am Standort benennen
ben öti gte Tei I neh merrr nterlagen ei n sa mmel n (Ha usord n u n g,

u ntersch riebener Qual ifizieru n gsvertra g)

Formalitäten am Standort klären (Rauchverbot, Parkmoglichkeiten,
Benutzung der Teilnehmerkuche etc.)

Unterstutzung im Bewerbungsprozess (Telefonieren, Kopieren und
Scannen von Unterlagen), Jobwegweiser erwähnen, auf Tafel mit
Stellena ngeboten hinweisen

l-Jinweis auf das Anlegen eines Bewerberprofils fur die Jobbörse bei
der Bundesagentur fur Arbeit
Informationen zu Anwesenheiten und Fehlzeiten, insbesondere
während einer Bausteinprüfung
Eintragen in die Anwesenheitsliste

Zertifikat und Zwischenzertifikat
Crganisation der Kursbetreuung {SO-RBB, I-N-RBB, Admin und
It-Support)

LoEindaten/Loginvorgang fur Adobe Connect und eCampus den
Teilnehmern mitteilen und Anmeldung ausfuhren

Browser fur Adobe und eCampus öffnen
Umgang mit 2 fulonitoren zeigen, Anwendungsfenster verschieben

Headset elnrichten (Windows-Audioeinstellungen uber
Systemsteuerung pruten ! )

Audio-Assistent in Adabe Connect durchführen
SS:45-* &:&& Fawse

$ S:S8*€ ,E :3S ffi äslfdlhraxxeg Adobe eesrmcet UsttennEehtsp3attfonm
dsxreän eäffiest Lru-RffiWl Tr,a6ffier

technische Voraussetzungen zur Teilnahme prüfen
Kornmunikationsmittel; " Rede " -Button, Chat, Statusopticnen n'zr)

Wort melden ", " Weggehen " etc.

Benutzerrollen (Teilnehmer, Moderator) und Rechte

versehiedene Pods. Hinweis, Chat, Absti!-Rrnung, Teilnehmerliste,

Kommunikaticn irn virtuellen Klassenzimrner (Statusoptionen ;iktiv
nutzen, abwechselnd sprechen, Chatnutzung bei Sprachproblemen)

Konrrnunikationsethik im Lern netz

$ € :3&- ß2:ß5 tu? $€tagspäa*se

$ ä:€ 5-* 3:45 #rffeffiäsa€*rEsefue Kaxrsäffifenma€ä*mem,
Wffi5*eeemp#s=ffi Fclf#ännroffiS" Ubem Em vär€ueBBcm KEasseerzemffier

Ansprechpan[ner bei der WBS

Unterrichtszeiten, An- und Abwesenheiten
Bausteinprufungen, Handhabung SEB-Browser {2.8. wenn Prufung
abgebrochen wird ist Test beendet)

Nachpruf u ngen

Wahl und Aufgaben des Klassensprechers

Vermenke

5 a-1ä +4.
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hlonatliches Jour fixe
Ansprechpartner bei technischen Problemen
offene Fragen der Teilnehmer kfären, evtl. Hemmschwellen abbauen
Teilnehmer probieren den Adobe CoRnect in Arbeitsgruppen aus
(Bildschirmfreigabe nutzen etc.)

Freigabeansicht uberprufen (Brillerrsymbol)

Dateifreigabe zum Dcwnload nutzen
ß 3:45*€4:&S Faasse

i&z&&-$ 5:3& Ubem esre e*e e'rveqws

- Benutzername und Kennwort
- Datenpfattforrn fur alle Kursgruppen mlt Informationen zur
Maßnahffi€, Bausteinprüfungen, Trainerbewertungen und der
fulöglich keit des Dateiaustausches
- Fersonlicher 5e hreibtisch
- Kurs
- Kursgruppe
- Einzelne Crdner erklären (Bausteinprufung, Trainerbewertung,
Unterrichts-Doku), TN-Galerie
- Profil anlegen
- h/ails verschicken
- Tru führen eine Test-Prufung mit dem 58ts Browser durch
- TN fullen eine Trainerbewertung aus
'€ 5 :3 #* € 6: ffi # äa g es x&ßs&wares? e s?fasseä ffi S
- Zusammenfassung der Einfuhrungseinheiten durch den Lf\fRBB bzw"
Trainer
- l-iteratur vollständig? tzumindest für ersten Baustein !)

offene Teilnehmerfragen klä ren

Verabschiedunq den Teilnehmer
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A n6met Bevändorläsi 6s Menekürtügyi szövets6gi Hivatal
kihelyezett DaZ-ku rzusainak lKT-felfogäsa

{ Szeminärsusni beszäxncäö}

fu ea*Ke €fu m'*ny{ag_ S€eääe r
gfugtr rugg&,Z&Affi, &sme {&ä&w

A ndmet Tattlzkodäsi törvdny paragrafusainak fiiggvdnydben minden külföldi ällam-
polgärnak alanyi jogon vagy kötelezöen integräciös tanfolyamon kell rdszt vennie. Az 6lta-
länos integräciös kurzus egy 600 tanöräs nyehtanfolyambdl 6s egy 100 tanöräs orientälödäsi
rdszböl äll. A nyehtanfolyam egyenkdnt 100 tanöräs tanfolyamfejezetekböl tevödik össze; az
elsö 300 tanlra az alap, az e^ követö 300 tanöra pedig a feldpitö nyelvtanfolyam. A kurzus
föleg atr.a a szökincsre koncenträI, amelyet az ember a mindennapi dletben a beszdlgetösekben

6s elektronikus levdliräsnäI, hivatalos ürlapok kitolt€sön€l hasznäl.Az orientälödäsi tanfolyam
täjlkoztat a ndmet mindennapi dletröl, az orszägjogrendjdröI, kultüräjäröl 6s legüjabb tört6-
nelmdrö1.

A 2A15-16-ban Nömetorszägba örkezö menekülthulläm speciälis tanärkdpzdsi probld-
mäk el6 ällttotta a ndmet Bevändorläsi 6s Menekültügyi Szövetsdgi Hivatal szakembereit. Az
eddigi tandrlötszäm 6s kdpzettsdgi szint ugyanis többd nem bizonlult megfelelönek. Elegendö
csak arra utalnom, hogy 2006-ban, amikor dn vettem röszt az integräciös tanfolyamon, eurö-
pai diplomäs csoportunk tökdletesen eldgedett volt ndhäny fenymäsolattal, üjsägkivägäsokkal,
füzettel ds tollal. Immanuel Kantröl beszdlgettünk 6s a napi politikäröl. Kitünö tanärunk 2015
nyarän felmondott, s az6ta egyetemi szakdolgozatok nyelvi-nyelvtani lektoräläsäval foslal-
kozik.

2016 äprilis elejdn a Bevändorläsi 6s Menekültügyi Szövetsdgi Hivatal a,,n€met mint
mäsodik nyelv'o tanärköpzöst a Munkaügyi Hivatallal karöltve futadta a min"d a l6 szövetsdgi

tartomänyt behäl6zö, berlini alapitäsü WBS-Training AG nevü c€gnek e-leaming-formäjäban.

Ez akönyszer szülte outsourcing väratlan ds felkdszületlen helyzetbe hozta A WtsS Training
AG-t' Erdekes tapasztalatszerzös volt szämomra, hogy az elsö,25 fos orszägos kis6rleti cso-
porlba kerülhettem, egyetlen bajororszägikdnt.

Az informäciös ds kommunikäciös technolögia (ndmetül is IKT, Informations- und
Kommunikationstechnik) blokkunk 10 napon keresztül tartott, napi 8 ör6ban. Tankönyvünk

{'""-ta ** '--
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hozzä Bernd Weidenmann: Erfolgreiche Kurse und Seminare. Professionelles Lernen mit
Er-wachsener (Weinheim - Basel 2011.209 p.) c. több kiadäst megdrt alapmüve volt. Bernd

Weidenmann, a pedagögiai pszicholögia professzora, nyelvi trönerek kikdpzds6vel 6s vizs-
gäztatäsäval foglalkozik. Egyrdszt könyvdben vizsgälja a felnöttkdpzdsi nyelvi szemiäriumok

szervezdsdnek 6s tartäsänak mindennapi problöm6jät, mäsrdszt szämos ndmet tartomäny ok-
tatäs i m in i s ztötiumSban az fii onnan bevezeten dö IKT-eszközök h ivatal o s szak6rtöj e.

Weidenmann müveiben napjaink ideolögiäjänak megfelelöen mindig alähfizza,hogy a

szeminäriurnokon nem a trdner a öszereplö, hanem a kurzusrdsztvevö; pontosabban a mai
Ndmetorszägban az oktatönak ügy kell ismereteket közvetitenie, hogy közben alapvetöen ,,in-
dividuälis kfsdrö" funkciöt töltsön be. Alapmüvdnek felosztäsa a következö:

l. A tanuläs folyamata

2- A legfontosabb mödszerek

3- A legfontosabb IKT-eszközök (amelyeket gyakorlati szempontböl mutat be, s ötletes tanä-

csokkal lätja el a trönert az overhead projector liräsvetitö/, Beamer /digitälis vetitö/, flipchart

/prezentäcilstäbla/, Pinnwand läzenö- 6s szerkesztötäbla/ valarnint a CD-k, videök, oktatäsi

szoft verek ds az intern et hasznälata terül et6n)

4. A szeminärium feldpitdse, ös az azt megzarl rehetsdges tdnyezök

Weidenmann munkäja rendkivül ättekinthetö, tagolt 6s nyelvezete vilägos. Az illuszt-
räciök ös azidözetek humorukkalkifejezetten elösegitik a müböl vizsgär:| felkdszütdsdt.

Mdgis van egy nagyon nagy probldma, ami mär a mi kisdrleti csopoftunknäl is jelent-

kezett: ez atematlka az eurlpai pedagdgiai kompetenciät erösiti, a tanftäs-tanuläs euröpai fo-
lyamatära ltat, az itt szüksdges ismeretekre, kdszsdgekre, kompetenciäkra fökuszä1, ds tök6-
letesen hasznälhatatlan a ,,ndmet mint mäsodik nyelvo'megvältozott tanulöi környezetben tör-
tdnö eredmönyes tanitäsära. Amit oft tanultam , azt tököletesen tudom hasznosftani pl. a Bajor:
orszflgban 6lö mäsodik, harmadik generäciös vegyeshazassägban felnövö magyar szärmazäsü

gyerekek ,,magyar mint idegen nyelv" oktatäsäban - de a,,ndmet mint mäsodik nyelv,. tanit6-

säban mär nem.

Elmondok ndhäny pdldät. A tanfolyamunklezäräsakdppen tanitäsi gyakorlatunk volt.

Nekem szerencsdm volt, a szir fiatalember, akit az altöttingi ferencesek küldtek a 20 perces

röviditett 6rämra, törtdnelem szakos ftgösz egyetemista volt. Ndrnetül nem tudott, de pillana-

tok alatt ,,kdpben volt" - a nyelvtanulässal eltöltött dvek rutinjäval ,,\,ette a lapot... Nälam a

vdletlen folltän müködött a Weidenmann-i ,,individuälis kisdrö'i szemldlet, s a youtube-vide-

6kat is remekül tudtam a jätdkos vonadegy-väs6rl6snäl aläfestdskdnt alkalmazni. Az online
rnenetrendet hasznältuk,.s a kapott talälatokat ki is nyomtattuk. A többieknek, különösen a

d *'r
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hamburgi kolldgrämnak sajnos nem volt ilyen szerencsdje: a 20 percre kidolgozott banki jele-

net azelsö percben összeomlott, mert a härom nigdriai kinevette a fakakiveJitett banki csek-

ket ,,online-banking" felkiältässal 6s elment. Potsdam mellett a menekültek floldhöz vertdk a

kamerät ds rätapostak, amikor dszrevettdk, hogy be van kapcsolva. Düsseldorfban nem tudtak

a väsärläsi jelenethez sorba ällni, s egyältalän nem 6rtettdk, hogy mit akar tölük a tanäx1- az

elököszitett jätökpönzt pedig kidobtfuk az ablakon - a videöjelenetre pedig egyältalän nem fi-
gyeltek oda. Nagyon kinos jelenetre is sor került, amikor online voltunk tanüi egy szexuälis

tartalmü incidensnek.

' Mindezekböl vilägossä vält szämunkra, hogy a koncepciö, amelyet a ndmet Bevändor-

läsi 6s Menekültügyi Szövetsdgi Hivatal kihelyezett DaZ-lurzusainak lKT-felfogäsr{ra dol-

goztak ki, a ,,nörn*et mint mäsodik nyelv" tanärjelöltek szämära tökdletesen hasznälhatatlan -
mert nem ad szerepköri kompetenciät, nem 6rtelmezi 6s nem teszi eredm6nyesebbd az ol<ta-

täst. Egyrds zröl kiz6r6lagos euröpai hättdr- 6s asszociäciörendszerböl indul ki; mäsr6szröl

sokszor a Ndmetors zägba örkezö menekültek informäcid- 6s kommunikäcidtechnolögiai esz-

közismerete - rnivel az 6letük függ azok hasznälatätll - jöval magasabb 6s fejlettebb, mint a

munkakeres ö, ätköpzösre küldött tanärjelöltek6.

Sajnos tematikai vältoztatäs a ndmet Bevändorläsi 6s Menekültügyi Szövets6gi Hivatal

röszöröl a mai napig nem tört6nt.

n *wp -*rxff
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WmW ffi rem"Wa&wm

Erstellt von: L K$tell*r

15. März 1848: Die Mäzrevolution gegen die Habsburger
begann in ungarn. Teste dein wissen auf der ungarischen
Sprache!

1t10
Mit hordunk a kabätunkratüzve märcius 1S-6n?

Kokärdät

Kardst

ZäszFot

Näcä:ste Frage

Repu!ös

Lovas

i rye_*nrqq ryesg I

3/X 0
fu?ifyen szfnu a sragyar zäszlö?

Piros-feh6r-piros

Piros-fehör-zöld

Zöld - fehör- piros

Nächste Frage

LJ

o

l1

ll

1"#ffi
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4t1A
Melyik fövänosban volt meg forradalom Euröp ä,ban?

Br*cs

Veßence

Dusseldorf

i nüächste Fraae iu*-__ _- ___y*--J

Stxa
Melyik nyomdät foglaltäk el a fornadalmärok märcills 1S-en?

tag-*dereä"

Zrinyi

Egyetemi

fl{ächste Frage

6110
Kihez tarl*zik? Gäbon Äe"sn.. 

"

W;O

SeneEe

tsaluszä

Nächste Frace

7t1ü
KFhez tart*zik? Kossuth Lajos. ".

l?

Löpesöje

LJ

Kalapja

{'1

Kardja

Nächste Fnage

LJ

tt

i,

LJ

I}

1.l

1.H-E
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&f i*
Kihez tafficizak? ?efröfi

Wwaww,ar{*Ä. &e&, ;, ,:': ::iä:,',..
e' r:ai tr.r'*:;lts.

19+,r ar,, t ., : !,2-1:r:.!a:.;t:;1t;].
,3 ? ;.- i; :i a'r.. ."+. * 1*:'i7:\
-tl}.,:.i:.-,..a-. 

',,. "r+.- , '4 ij:r-?t a,. .: a ,:4
Fr r *.;i-. :,:,;c:. a:'* eqrt;
9, +- . L :. ,e',.
*:a.i :ü a: -.;t'::. 4. *.aF rtr'ba
F: . ..":i. a <- :r.,: i,-\. :* 'i :.1E .e5*.1,..'s= ::*.:!:::;,X::*,
1"" . , i',t+ 'j'it+..o ..,. .4 r!." . + . :/.41 e

Säerde r...
4'

ffioncz oEa

4t

Kcnyh #uSa

Nen'rzeti d aäa

tutönEe?

A fetreseget LAG{eWe"

A fiovät ugranje.

Ki&vözik.

SIJ Ü

tu3it csgnäfi

t#"t'.'
:,, .,'

W*r*,z*E
3-..f

x!tt*./

' ' "' -;t'--l'

'r-);

ffi!u*tazik szahaCsägr*

Ri*besz{ä}E frataF äegönyeket a keteffiäs*gr#

Fagadi*st köt

7'di,



ffir" s L*3""ges L*a K"ar-a]gzrz: w*rtt*.,z{

#k**tefi*f*ffi *s aßkaärmazdxs*k a ny*Bvtm r: u fi asba sT

ffi! *us#*m ü*, &, [\#effi:nüs* €s & Mcmdfiy p*äcalam k*r**ztuä

{ sze m g m a& nr u m ä k c s e fr* a*ä*# p r eze sn ää& * s*sa.}

L*a-Kath ersna $tef fer

ffiLTffi tu39ffi , 2*3 #" *szä fcäf;ev

Az c$q*steäef*rc e#y t*E*{*nkr;ffit *s

Cpe r*:*s** r**Tdszenef W*gdäxr_aE mx

G**gf;e An:dn*äd.

sr?eiF."edmä k,*pe* küsm:e* r*tffi amtegn;äää *z&mftcg e*p.

Apwfi* fi#s, e M!*rc**{twfrr":d*s wk*ffi& v&gy e

Ezek a tetjes 6rt6kü openäcids rendszerek szabvänyositott felfiasznäldi felületet 6s
szoftverkönnyezetet nyüjtanak az alkalnrazäsfejlesztök szämära, akik szämos, a
mindennapi6let riregkönnyit6söre szolgälö eszközt, r.ln felhasznälöialkalrnazäst is
fe.jlesztenek.

!-iäronn ezek köztr! a mindennapokbari szüks6ges kisebb fordftäsokhoz, nyelvtarruläsi
k6rdesekhez 6s azok ontine megvälaszoräsäho z nyujt,segits€get.

4 f,lr\,
i 7e;- t
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*''tffi:Enzfrwe\:.4tffi:w:';ew!%de'afi''wffi'!*w@.g,&Et@ee..@@!)rcrcircw..gqä'y@.ry.6t@r@..w

wz a ffia": *ääng*, & ftvTemnise ,#:s a flMcsTdäv.

A ffiucflemg* 3*$am*nd ata: frmgyenie$ vi$ägmak {Fne* Eamg uege edueetiCIm

A Duolingo az egy olyan szolgältatäs, an'lelyben a felhasznälök ahogy haladnak a

leckökkel elöre, honlapok 6s mäs anyagok forditäsäban is seg6dkeznek.

j .. j,' .i:

Azaz ez egy ün. crowdsourcing-ervü szövegforditäsi ferrilet"
A szö az anEol crowd (tömeg) äs aufsaurcrng (kiszervez6s) szavakböl tevödik össze.
Magyaru! közÖss6Ei öttetbörz6nek forditju$<, bär annäf jöval több: alyanfolyannat,
amelyben különbözö szenvezetek a tev6kenys6gük egy pontosan meghatärozott
r6szegysrö 9,6t., azaz feladatät kihelvezik.

LX*
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A Duolingo hasznälhatö:

angolul, arabul, csehü1, franciäul, görögirl, hindiü1, hollandul, indon6zü1,;apänul,
kinaiul, koreaiul, lengyelü1, magyanul, nömetü1, olaszul, oroszul, portqgälu[, romänul,
spanyolul, törökul, ukränul, v[etnamiu!

& ta$iu{#ffid# rsv*{v äehet;

#rlffs$, tiäerz, *$äp*räffi t*,

{b* k"rn&fl} fii #rve*g, r,fi&&z,

Iramcfra, h{äber,

*r#&2, w&ntug*fl,

h*t$and , A{ , kate ä&n, $engy€$, tr}r &#y&y, nösfiet,

spääTyü$, $v6d, török, akran, vs*tmary.!;_ waüess

&z # sxg#fi a* fi be$äa*$*kmek

ffi&tm-*,1räap*tä; , &z&z m*g

sz* ä* ma gyä nte mf*äye rm

teszte$es es feiE*szträs

2ü1S" 
"Fuffirus 3*-;äs? äett eä,lärhets"

a$att a*rü9"

& ffier#f;rmg* cktata*s! $fiGd*BEg* ewikrp*dna sz*rfrrlt:

,,& ffiu *rtamg* ar*+sF,:eär fef;ad etr'V, sz*{es k*r'*t k{m '&u3a,

väfi#smlnt k[sebb ru: &rtö*kben & hesze*C * gyek*rääsät

r{flet-se & ln"el$a*s usta.fu nx *z*rreg*Rte*s *
ss äehet*v** teszg"

3 Y,ry:
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A m* g&xerz*tt k&*x**geket ,fat*k*s
v*gag fehet Ynaäedna, *gv szskf n*ss"*

*zev&kat ä*Yzet gya $<on*{n ä .

F*rmäbam, f& a$a Webanj*fem ftc rneg, ar,me$yer-r

vomatkaz* funkcicveä pedf g &, n#ffi s,&w tamu$t

A felhasznälÖk 'k6szs6gpontokat' kapnak a nyelvtanuläs sonän, pöldäul egy lecke
elv6gz6sekor. Egy adott kÖszsöget akkor tekint a program eNsajätitottnak, ha a
felhasznälö a hazzä tartozö összes lecket elv6gezte (ezek szänna ältaläban egy ös
nyolc kö26 esik)' Egy lecke 20 kerd6sböläll. Ennek hibätlan teljestt6seert 14 pont jär,
ahol a hibäk egy-egy pont levonäsävai iärnak.

&"x e$s* lueck#'kber: ffisägy, et*v#ihbäekban

ez&sfia sz'ntenl c$ükkem & h{bekkafi" h{a a

követ eä, ujre kef$ kezder:re a äeek*t.

härorm "e*äet' 
&fi$ n*mde$kez*sile, ffisrle$yek

fef hasz$Tä$G ez" ,&fietek käf*gyäse a",stä*ffi h;b#t

Enrel[ett idözitett gyakon!äsra ls iehetöstig van, ahol 30 nnäsodperc alatt 20 k6rd6st
kell rnegvälaszolni,'Ös az egyes helyes välaszok utän k6szsögpontot, valamint höt-tiz
toväbbi rnäsodpercet lehet kapni"

1 (.rt' fl+
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A teljes kurzus több mint 2000 szavas szökincset nyüjt." (wikip6dia, Duolingo)

A fuTemrise *gy *W.tatl*:$ra $z#k*s*dctt p* y*&g

több, rnint 300.000, zömnnel a felhaszn älöra szabott tanforyannrnal.

ffiär {*fi*g $tyffi$vsktatäisra q*s fcndftäsna sua$<cscdtak, d* * rmüvel

is összef"f Efthatmak seSetWLÄyz:rst * Eehet*sägeF {a hevitt ada{mk

fuet*an*üg) fethasznäfcg szrmten szäffite käakn azhatatäar"?sk.

& fe$hffi$zffi f;'gü|r., r?Tffiüuä{

korsrbäm;*; $asihffiffik

SzernÖlyi szämftög6pen, täblag6pen 6s okostelefonon is futtathatö a Mernrise-
alkaimazäs.

t!* ,:**

l_,,Hb
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Szf nvonatra vältakaza - összess6g6ben elmond!rat6, hogy min6N többen,,!ätogatnak,,
egy tanfolyamot, annak nninösege a folyannatos javftäs, bövitös miatt annäl iobb"

A iegüjabb Mernrise-pnojekt az un. Membus: az 6lö, rnindennapi szituäciökban felvett
videöval tämogatott nyelvoktatäs, tävcseveg6s.

A n y*fivtaml*fi*s

w:*rumygt terlu$,

fl*p*s *E *zabadcm W***zthatök;

tu$tenhe**s n*fkr"iü.

e feBhasuffiääfr* ffie#e döffithet$ eH, rT erk*r

Fd*h*xss*#*t 3*leiTt e dseknstäkus j#f;*k mfrndEg

ak*em{.urs* k . e,z *tstmt* *x*ffir{*$3r*ffi ek lnä;&ffiye

rffi##f *geüammamtt es rffi€# &x&b*tt nsmen*tek a

p#ffit*s ha*zer*fiar* , v&fiarnfrnt az eset$es

ls h€*tr*r!y, ugyänugil, a":rus"tt a ,anfi;&g*sffiffi

kr,ü göm böz* szämtekheu 
"

z'flEG
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& fusl*nd*y ffie.WA WyaW*rlga;* rs*w,*n &z elefu*a my*$ve Whq.*z

ä*k*t*,seget"

ang*E, {ran*Ea, *äa*x, spffiny*f;, s?*sftet, p*ntug*fi, *tr#sz,

ffi{?1*rshaä ang*#, n*rw,&g, ü&n, svq*d, kü r*&i,iapäp1 , ksmad, ffitrafu,

h*$üend, thei, g*r*g, r*m&m, vretm ami, ir:dc nez, h'ffiCs, he*ben,

{emgy*\ b*frgär, ukran, esef:, h*nvät, fsnffi, ujpe {1ffi&, ffi&gy&t,
efräkaams {bun} q*s törraW" ffiyef;ven=

&^ wn*ndr\y,,x%**ffi ye -u''.tam&E' sz*veg* r-t*s re, haäf;*is utdrr-: ä rmega*ntesne, f*geärmmz&sna {*s

A rnodulok 4s-percesek, kristälytiszta, irodalmi anyanyelvi kiejtessel. A felhas znälö
esak akkon kap pozitiv visszajelzöst, ha kiejt6se szinttän tiszta 6s 6rthetö.

Az afkalnnazäs a rnindennapokbanjöl f"lasznälhatö nyelvi paneleket oktat,
pärbesz6dek ütjän.

zHE*
Äi'11
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van szern6tyes klsÖrö is, akisegit a väfaszthatö mödszenek felhasznälöra szabott
kivälasztäsäban * akär magyarul is.

5000 szöhöl6s összetett kifejez6söl äll a Mondly elsajätithatö szökincse.

#sszef*gfieü;&s q*s sz*rnq*fl5res ve$enn#äry.

PRO:

A nyelvtanulläsi alkalnriazäsok rnindenk6ppen hasznosak a mindennapi öletben, rnert
veluk az felhasznäNo elöre ,,odavaräzsoihatja" a begyakorladö szituäci6t, 6s
kellök6ppen felk6sziilhet rä.

] ,' j' :1:

CONTRA:

A nyelvtanuläsi 6s fordftöalkafnrazäsok nerncsak egy bizonyos nyeüvi szintig
(äfialäban B1-ig) segitenek, hanem eEy pont e[6r6se utän szinte mesters6gesen
azon a szinten is tartanak - ezältal e term,6szetes nyelvifejlöd6s gätjävä välnak.
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