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Hill és Rouse újonnan megjelent könyve ha-
gyományos angol és ír népdalokat feldolgoz-
va kínál kiegészítő segédanyagot angolnyelv-
tanároknak, hogy a nyelvórákat színesebbé 
varázsolják. Mindkét szerző évtizedek óta 
aktívan részt vesz az angolnyelvtanár-képzés-
ben. Hill nevéhez számos tananyag fűződik, 
ő a szerzője a szintén a Helbling Languages 
kiadásában megjelent Writing Stories című 
íráskészséget fejlesztő könyvnek és a nyelv-
tani pontosságot gyakoroltató TOP Grammar 
és TOP Grammar Plus kiadványoknak, vala-
mint két egyszerűsített angol nyelvű olvas-
mánynak. A nyelvtanárképzés mellett a szer-
zők maguk is zenélnek, a jelen segédanyaghoz 
tartozó CD-n a népdalokat ők maguk éneklik, 
Hill gitározik és furulyázik is, Rouse pedig 
hegyvidéki dulcimeren (a citeracsaládba tar-
tozó hangszeren) és ritmushangszeren kísér. 
A fénymásolható tanári segédanyagok soro-
zatban megjelent, A4-es, spirálozott formában 
közreadott kiegészítő anyag újszerűsége, 
hogy nem a már ismert popszámokon keresz-
tül hozza a diákok számára közelebb a nyelv-
tanulást, hanem a fülbemászó, gazdag zenei 
hagyománnyal rendelkező tradicionális nép-
dalokat népszerűsítve ismerteti meg őket a 
szigetvilág kultúrájával.

A nyelvtanulást segítő anyag célközönsége 
a szerzők megjelölése szerint tizenkét évnél 
idősebb, legalább B1-es nyelvi tudásszinten 
lévő tinédzserek, fiatalok és felnőttek, illetve 
angol nyelvet is tanuló zenésznövendékek és 
történelem szakos diákok. Az életkor-megje-
lölés helytálló a dalok tartalma miatt, hiszen 
egyes népdalok témája kisiskolásoknak igen 
nehezen lenne megragadható; illetve a nép-

dalokhoz tartozó feladatok egy része is érett, 
absztrakt gondolkodást igényel, vagyis fiata-
loknak, felnőtteknek szól. A dalokban helyen-
ként felbukkanó korai modern angol nyelv-
használat talán ismeretlen lehet azoknak a 
nyelvtanulóknak, akik még nem érték el a C1-
es felsőfokú szintet, azonban e nyelvi nehézség 
megértését, feldolgozását magyarázó lábjegy-
zetek és külön gyakorlófeladatok is elősegítik.

A népdalok természetéhez hűen a segéd-
anyagban feldolgozott mind a tizenöt dal időt-
len témával foglalkozik: terítékre kerül a sze-
relem, a kedves elvesztése, az ármány, a harc, 
a háború, a bosszú, a halál, a mágia és a szel-
lemek is. Jóllehet valamennyi téma ma is idő-
szerű, s ennek köszönhetően az általános 
nyelvi kurzusok tematikájába könnyen beil-
leszthető, egyes dalok mégis inkább történel-
mi megközelítést igényelnek, mert az a kör-
nyezet, amelyben az adott örök téma előkerül, 
nagyban eltér a modern világtól. Ezért ajánl-
ják a szerzők a művet általános nyelvi kurzu-
sok kiegészítése mellett történelem-szaknyel-
vi kurzusok anyagának is.

A népdalok és kulturális hátterük megis-
merését minden dal esetében három tanórányi 
feladatsor segíti, így a diákok alapos betekin-
tést kaphatnak az angol, ír és skót kultúrába. 
A kötet walesi eredetű hagyományos népdalt 
nem tartalmaz, ezért a szigetvilág kelta múltú 
kultúrája nem tárul fel az olvasó előtt. A fel-
adatlapok szerkezetét tekintve elsőként tarta-
lomalapú megközelítésű feladatok szélesítik 
a diákok ismereteit a népdalokhoz kapcsoló-
dóan történelmi, hajózási, sőt biológiai szem-
pontok szerint is. A népdalok feldolgozását 
feladatlapok segítik, így a diákok közelebbről 
megismerkedhetnek a dalok történetével, 
helyszíneivel és szereplőivel. Itt nyílik lehe-
tőség a népdalok irodalmi megközelítésére is 
a dalformák, rímképletek, szimbólumok, me-
taforák, hasonlatok és más egyéb irodalmi 
eszközök felfedeztetésével. A feladatok cél-
irányos nyelvtani gyakorlásra is módot adnak 
középhaladó és erős középfokú nyelvtanulók 
számára. A segédanyag a kommunikatív nyelv-
oktatási módszert követi, ennek megfelelően 
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a nyelvtani gyakorlatokat személyessé teszi, 
vagyis a diákok az adott nyelvtani szerkezetet 
gyakorolva saját magukról, saját kultúrájukról 
és világlátásukról írhatnak, beszélhetnek. 
A feldolgozás utolsó elemeként az előadó-
művészet kerül a középpontba, a népdalokat 
megszólaltató híres énekesekről, zenészekről 
tudhatnak meg többet a diákok. A segédanyag 
szerzőinek nyitott zenei gondolkodásmódjáról 
árulkodik, hogy nemcsak hagyományos nép-
zenei előadásokat mutatnak be, hanem a fel-
adatlapok más zenei műfajokra is ráirányítják 
a diákok figyelmét. A tanórán így ugyanannak 
a népdalnak klasszikus, dzsessz-, rock- vagy 
akár diszkóváltozatát is összehasonlíthatják a 
nyelvtanulók. Mivel a feladatlapok különféle 
szempontok szerint közelítik meg ugyanazt a 
népdalt, sorrendjük felcserélhető, így szabad 
kezet kap a nyelvtanár ahhoz, hogy csoportja 
érdeklődése szerint helyezze el a népdalok 
feldolgozásának hangsúlyait.

A segédanyag feladattípusai igen változa-
tosak. A diákok (a kulturális ismereteket átadó 
szövegek tartalmára, illetve magukra a meg-
hallgatott népdalokra vonatkozó) nyitott és 
feleletválasztós kérdéseket válaszolhatnak 
meg, lyukas szövegeket egészíthetnek ki, 
igaz-hamis állítások tartalma felől dönthet-
nek, szavak és kifejezések kontextusbeli je-
lentését fogalmazhatják meg, illetve a témá-
hoz kapcsolódó szerepjátékokban vehetnek 
részt. Mivel a segédanyag fénymásolható 
feladatlapokból áll, a nyelvtanár a gazdag vá-
lasztékból a csoport igényeinek legmegfele-
lőbb gyakorlatot választhatja ki.

A nyelvórákon a dalok nemcsak azért vál-
tak kedveltté, mert a diákok élvezettel hall-
gatják azokat, hanem számos más módszer-
tani előnyük miatt is, amelyeket Hill és Rouse 
népdalokat feldolgozó segédanyaga alaposan 
kiaknáz. A népszerű dalokhoz hasonlóan a nép-
dalok is lehetővé teszik a szókincsbővítést 
(13), a nyelvtani szerkezetek tudatosítását 
(29), a szószintű nyelvtan pontos rögzítését 
(102), az idegen nyelvi fordulatok automati-
zálását (38), a természetes nyelvi ritmus elsa-
játítását (50), fejlesztik az intenzív hallás 

utáni szövegértési készséget (119), valamint 
a hallott szöveg lényegének felismerését (158), 
könnyen megjegyezhető példával szolgálnak 
a különböző nyelvváltozatokra (48), illetve 
elősegítik a magabiztos kiejtést (149) és ide-
gennyelv-használatot. Mindezek mellett a kö-
zös éneklés előmozdítja a csoportdinamikát, 
a csoportszellemet. A dalok az osztálytermi 
fegyelem megteremtését is szolgálhatják, hi-
szen segítségükkel az érzelmeket befolyásol-
ni lehet.

A tartalmilag érdekes és a népdalok té-
máit alaposan körbejáró kiadvány számos 
praktikus szempontból támogatja az angol-
nyelv-tanárok munkáját. A népdalokat példá-
ul nemcsak a könyvhöz tartozó CD-ről lehet 
meghallgattatni, a segédanyag a közös ének-
lésre is alkalmat kínál, hiszen valamennyi 
feldolgozott népdal kottája megtalálható ben-
ne. A kották a népdal dallamát és a CD-n 
elhangzó valamennyi versszakát rögzítik, s 
ezen túl kísérő akkordokat is tartalmaznak. 
Ha ezeket gitárral vagy más akkordhangszer-
rel lejátsszuk, a népdalok a kevésbé muzikális 
csoportokban is életre kelnek. A feladatlapok-
hoz nemcsak megoldókulcs, hanem részletes 
óravázlatok is tartoznak, amelyek például 
a feladatokra szánt időtervezésben is segítsé-
get nyújtanak a kezdő nyelvtanároknak. Ha 
nem a népdalok, hanem például a hozzájuk 
kapcsolódó nyelvtani feladatok vagy a diákok 
nyelvi tudásszintje szerint akarunk válogatni 
a segédanyagok között, a könnyen áttekinthe-
tő összefoglaló táblázatból gyorsan kiválaszt-
hatjuk a legalkalmasabb népdalt. Ugyanakkor 
a szerzők azokra a nyelvtanárokra is gondol-
tak, akik tudásukat a témában jobban elmé-
lyítenék, a kiadvány ugyanis könyv- és nép-
dalgyűjtemény-ajánlatot is tartalmaz.

A CD-n a könyv mindkét szerzője, a dalok 
szólistái érthetően artikulálják az énekelt 
hangzókat. A közös éneklést segíti, hogy biz-
tos pontossággal éneklik a dallamot. Az éne-
keseket két magyar előadó, Babarci Bulcsú és 
Horváth Zsombor kíséri gitáron és hegedűn. 
A dallamot kísérő gitár követi a népdalok 
hangulatát, hol akkordfelbontással teremt 
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nyugodt, lírai hátteret, hol csupán a hangsú-
lyos szótagokon megszólalva teszi dinamikus-
sá a dalokat. A telt hangú hegedűjáték kevés 
díszítést tartalmaz, ezért a zeneileg kevésbé 
képzett nyelvtanulók éneklését is támogatja. 
Ötletes megoldás, hogy ritmushangszerként 
kanalak is megszólalnak a CD-n. A magyar 
népdalokon felnőtt közönség számára különö-
sen érdekesek azok az angol és ír népdalok, 
amelyek üteme váltakozó. A megszokott két-
negyedes vagy négynegyedes lüktetés helyett 
ugyanis páratlanból párosba változó ütemkép-

lettel, sőt ötnegyedesből háromnegyedesbe 
változó lüktetéssel is találkozunk.

A nyelvtanításban régóta kedveltek a da-
lok, hiszen ez az autentikus nyelvi környezet 
élvezetes módon emeli be a nyelvi anyagot 
a tanórába. Jóllehet a szakmódszertanban sok 
szó esik a dalok tanórai használatáról, a nyelv-
tanárok számára kidolgozott dalok nehezen 
lelhetők fel a tankönyvpiacon, a hagyományos 
angol és ír népdalok területén belül pedig 
egyenesen hiánypótló a mű.

Borza Natália

TinTa KönyvKiadó

Pesti gábor

nomEnclaTUra sEx lIngUarUm,  
azaz haTnyElvÛ szóTár, Bécs, 1538
Latin, olasz, francia, cseh, magyar és német szótár

250 oldal, 4990 Ft

a kötet a Nomenclatura sex linguarum, azaz Hatnyelvû szótár (Bécs, 1538) reprint ki-
adása. az elsô latin, olasz, francia, cseh, magyar és német nyomtatott szótár foga-
lomköri elrendezésben közli a szavait, hat párhuzamos hasábba szedve gót-fraktúr 
betûtípussal. a latin nyelvû címbôl és az ugyancsak latin nyelvû elôszóból kitûnik, 
hogy Pesti gábor tulajdonképpen egy ötnyelvû szójegyzéket egészített ki magyar 
megfelelôkkel. valószínûsíthetô, hogy az egyik elôzményül szolgáló mû 1531-ben 
nürnbergben jelent meg, a másik pedig 1513-ban Bécsben. Pesti gábor a magyar 
szavakat a latinból fordította.

Bevezetése szerint a Nomenclatura magántanulásra szánt mû. Pesti gábor szó-
jegyzéke két fô részbôl áll, 55, illetve 9 fogalomkört dolgoz fel és mintegy 2000 szót 
tartalmaz mind a hat nyelven. a szótár fogalomköri elrendezése miatt a szavak 
legtöbbje fônév, a cím – nomenclatura – is erre utal.
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