
A kétnyelvő oktatás dilemmái Burgenlandban – 2011. március 1. – Tóth Mária 

1 

Ami nincs, arról  nem kel l  beszélni , szokta mondogatni  drága jó 
anyám...és hozzá tette: ami van, abból kel l  a lehetı legjobban 
gazdálkodni .. .  

Tény az, hogy Burgenlandban van egy olyan oktatási  rendszer, ami 
lehetıvé teszi  a kétnyelvő, magyar-német oktatást.   

A magyaroktatás helyzetén a történelem folyamán az 1976-os 
népcsoporttörvény változtatott,  az 1994-es burgenlandi k isebbségi 
iskolatörvény a tartományban élı magyarok, horvátok és romák 
oktatási  jogait szabályozta . A szabályozás egyik legfontosabb eleme, 
hogy Burgenland bármely településének iskolájában oktatható a három 
népcsoportnyelv, ha megvan az osztályok vagy csoportok 
beindításához szükséges, törvényben elıírt jelentkezıi létszám. A 
törvény az elemi iskolákban a szabadon választott nyelvtanuláson túl 
engedélyez: kétnyelvő (magyar/német vagy horvát/német) oktatást.  

Tény az is, hogy Burgenlandban csaknem 3 ezer 6-18 éves fiatal tanul 
magyar nyelvet, ebbıl  2545-en az általános iskolákban. 89 általános 
iskola alsó tagozatán folyik valamilyen formában magyar oktatás 
pontosan 1735 tanuló számára. Az ıriszigeti  és alsóır i  kéttannyelvő 
általános iskolában 61 nebuló ismerkedik a magyar és a német nyelv 
rejtelmeivel. 7 település általános iskolájában vannak kétnyelvő 
osztályok. Ezekben 169 gyermek tanul .   

Ez utóbbihoz tartozik a Felsıpulyai Általános I skola is ahol most 
vagyunk. Ebben az iskolában körülbelül 110 gyermek tanul, ebbıl 49-en 
választották a magyar nyelvet. Kétnyelvő osztályban 30-an, a magyart,  
mint kötelezı tantárgyat pedig 19-en tanul ják.   

Az én osztályomba, az elsı b-be 14-en jelentkeztek.  

Közülük 1 gyermek magyar anyanyelvő. İ a németet, mint idegen 
nyelvet tanul ja, szülei magyarok. Egyetlen egy kis lány kétnyelvő: 
édesanyjától  magyarul, édesapjától  pedig németül  tanul . Van egy 
ikerpár is az osztályban, akiknek az édesanyja magyar anyanyelvő, 
ennek el lenére a gyerekek nem beszélnek magyarul.  Ebben az 
úgynevezett kétnyelvő osztályba 12 német anyanyelvő gyermek jár.  
Szociál is környezetükben talán elvétve egy-egy nagymama, vagy 
nagypapa, de leginkább senki  sem beszél magyarul . Így tel jesen 
magukra vannak hagyva, amit a tanórán megtanulnak, azt senki nem 
tudja velük otthon gyakorolni .  

Ezek a gyerekek egy kivételével már a felsıpulyai óvodában is tanultak 
magyart. Érdekes, hogy a különbözı témákhoz tartozó szókincset mint 
pl. a számokat, a sz íneket, a gyümölcsöket stb. nagyon jól megtanulták 
az óvodában. Sok éneket és versikéket is hoztak magukkal. 
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Az ének-, a verstanulás elengedhetetlen kel léke az oktatásnak. Ma is 
egy versikével kezdünk, amely az óra témáját kívánja bevezetni.  A 
kétnyelvő tanórát „Die Frühblüher/A tavasz hirnökei,  Die Tei le einer 
Blume/Egy virág részei”-nek neveztem el.  I smétlésképpen a már 
megtanult v irágok neveit elevenítjük fel. Az új  téma ráhangolódásához 
egy puzzle-játékot választottam. A virágok részeit  elıször magyarul  
tanul juk meg, egy hóvirág képének a segítségével. Ezekután a 
gyerekek németül  önál lóan rakosgatják a szavakat a megfelelı helyre. 
Majd egy könyvecske segítségével megtanul ják anyanyelvükön a virág 
részeit. Az órát egy munkalap megoldása zárja. Kíváncsi vagyok az 
összefoglalásnál, hogy melyik nyelvet használ ják majd a gyerekek 
elıször. 

A tanterv elıírásainak megfelelıen megpróbálom a matematika, a 
környezetismeret és a testnevelés tanórákon a magyar és a német 
nyelv fele-fele arányban való használatát. Nem könnyő a dolgom, 
hiszen azt, amit a tanulók magyarul hal lanak, de sok esetben németül is  
elıször hal l ják.  

Egy környezetismeret órára való felkészülés során sokszor töröm a 
fejemet azon, hogy vajon mi értelme vannak annak, hogy a gyermek, 
mint ma is  megtanul ja magyarul például a virág részeit,  miközben lehet, 
hogy az idegen nyelven nem tudja megkérdezni,  hogy hol van a -
hasamra ütök - a wc. (Amire valószínő, hogy nagyobb szüksége lenne.) 
Aztán megnyugtatom magamat, hogy amit nem tanítok meg a 
gyermeknek, azt nem is fogja tudni . Tehát minden amit megmutatok 
számára, az fontos lehet, fej leszti  nyelvi  tudását. 

Én részemrıl ideál isnak tartanám, ha egy tananyagot két nyelven nem 
egy tanórába kel lene besőríteni,  hanem a gyermekek egy egyéves 
nyelvi  elıkészítın vennének részt, de belegyeznék egy egyhetes vagy 
egynapos nyelvi  elkülönítésbe is.   

Mindenesetre a kétnyelvő tanórák rendkívől színesek, változatosak. Én 
nem a tükörfordításos módszert használom, hanem egy-egy órarészt 
egy nyelven bonyol ítunk le, temészetesen a lehetıségek szerint.  

A hamarosan látható bemutató órához a szemléltetı anyagokat saját 
magam készítettem, mert kétnyelvő oktatás ugyan van Burgenlandban, 
de az oktatáshoz szükséges taneszközök .. .  de, hogy is  mondta anyám: 
ami nincs, arról nem kel l  beszélni .  

  

 

 

 




