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Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak,
akik e kiadvány összeállításában segítségünkre voltak.
Külön köszönet Csiszár Ritának és Győri Szabó Róbertnek,
valamint azoknak a pedagógusoknak, akik az aktuális adatokat
és információkat rendelkezésünkre bocsátották.
Wir möchten uns bei allen Personen, die uns
bei der Zusammenstellung der Zeitschrift unterstützt haben,
herzlich bedanken.
Unser besonderer Dank gilt
Frau Rita Csiszár, Herrn Róbert Győri Szabó
und allen PädagogInnen, welche die aktuellen Daten und
Informationen zur Verfügung gestellt haben.

Irodalom:
Győri Szabó Róbert (2000): A nemzeti kisebbségek oktatási
rendszerei Ausztriában. http://www.hhrf.org/ (2011.12.09.)
Csiszár Rita: Gondolatok a burgenlandi magyar kisebbség
anyanyelvi oktatásáról. Iskolakultúra 2007/6-7
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Kedves Olvasó!
Az Őrség 53. száma a burgenlandi magyaroktatással
foglalkozik abból az alkalomból, hogy Ausztria tíz évvel ezelőtt,
2001. június 28-án ratifikálta, és 2001. október 1-jén léptette
hatályba a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját.
Ez egy nemzetközi egyezmény, amelyet 1992-ben fogadott el
az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága Strasbourgban. Célja,
hogy támogassa az Európában beszélt helyi és kisebbségi
nyelveket, így a Burgenlandban beszélt magyar nyelvet is,
nemcsak a közigazgatás szintjén, hanem az oktatás területén is.
A burgenlandi kisebbségi nyelvoktatás helyzetén a történelem
folyamán az 1976-os népcsoporttörvény változtatott, az 1994-es
burgenlandi kisebbségi iskolatörvény a tartományban élő magyarok, horvátok és romák oktatási jogait szabályozza. A
szabályozás két legfontosabb eleme, hogy Burgenland bármely
településének iskolájában oktatható a három népcsoportnyelv,
valamint hogy a törvény az elemi iskolákban a szabadon
választott nyelvtanuláson túl engedélyez két tannyelvű (magyar/
német vagy horvát/német) oktatást.
Ebben a kiadványban - a teljesség igénye nélkül - bemutatjuk
Önöknek a burgenlandi magyaroktatás jelenlegi helyzetét. Egy
rövid történelmi visszatekintés és a törvényi háttér elemzése
után választ kapunk arra a kérdésre, vajon ideális-e a
magyaroktatás Burgenlandban. Olyan oktatási intézményeket
mutatunk be, melyek fő profilja a magyar nyelvi oktatás. Végül
beszámolunk arról, hogyan támogatja a Burgenlandi Magyar
Kultúregyesület a magyaroktatást tartományunkban, illetve a
magyar nyelvet oktató pedagógusok munkáját.
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Liebe Leserinnen und Leser!
Jede Aktivität, die auf das
bessere Verständnis zwischen
Völkern oder Staaten abzielt, jede Bemühung, die möglicherweise das bessere Miteinander von
Volksgruppen in Regionen fördert, gehört unterstützt, wo immer das nur möglich ist.
Mit der hier vorliegenden Ausgabe der Zeitung ŐRSÉG halten
Sie wieder eine - sehr sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung der
Kommunikation zwischen Nachbarn in Ihren Händen.
Lesen Sie aufmerksam, was alles passiert, was getan wird,
damit das Nebeneinander nicht überhand nehmen kann: Es gibt
erfreulicherweise den Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein, dem die ungarische Sprache ein zentrales Anliegen ist,
Ungarischkurse für Erwachsene, SchülerInnen und sogar schon
für Kleinkinder belegen dies.
Ob es sich um den traditionellen Gedichtwettbewerb für alle
burgenländischen Schulen handelt, ob wir die Theatergruppe
oder den Singkreis oder auch das Neujahrskonzert ansprechen:
Die Aktivitäten sind zahlreich und vor allem auch vielfältig,
denn so werden verschiedenste Interessen geweckt und die
unterschiedlichsten Personen sind involviert.
Aber nicht nur die Künste haben im Burgenländisch Ungarischen Kulturverein einen hohen Stellenwert, sondern
auch andere Veranstaltungen, wie ein unterhaltsamer „Bunter
Liederabend“ oder ein Sprachferienlager in Ungarn bilden einen
wichtigen Bestandteil im Reigen der Angebote. Das trägt Früchte! Diese Bemühungen sind nicht umsonst gewesen, und das
werden sie auch in Zukunft nicht sein!
Wir im Landesschulrat für Burgenland sind darüber natürlich
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Die vereinseigene Zeitung „Őrség“
erscheint jährlich und die Zeitschrift
„Őrvidéki Hírek” alle 2 Monate. Die
ab 1993 herausgegebene Kinderzeitung „Hírhozó” wurde 2005 von
der Kinderzeitung „Napocska” abgelöst. Seit dem Frühjahr 2011 erscheint alle 2 Monate die Kinderzeitung „Minimulti magyarul”. All
diese Kinderzeitungen wurden bzw.
werden als Unterrichtshilfe an alle
bur genl ändi s ch en S chul en ve r schickt, an denen Ungarisch unterrichtet wird. Die Sonderausgaben von Napocska „Joseph
Haydn” (2009) und „Franz Liszt” (2011) kann man beim BUKV
erwerben.
Eine sehr wertvolle Publikation wurde ebenfalls 2011 heraus gegeben, in Form der zweiteiligen Kindermappe „Játékos
tanulás - Spielerisches Lernen”, welche eine Bereicherung für
den Ungarischunterricht in Kindergärten und Volksschulen ist.
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Der BUKV hat eine Reihe von Angeboten zur Unterstützung des
Ungarischunterrichtes: Sprachferienlager in Ungarn, Ferienkurs
in Oberwart, Ungarische Kinderstunde, musikalische Früherziehung für Kindergartenkinder, Ungarischkurse für Volksschulkinder und Erwachsene.
Bei diversen Veranstaltungen treten die aus
burgenländischen SchülerInnen bestehenden
vereinseigenen Gruppen
wie die Kindervolkstanzgruppe und die
Theatergruppe regelmäßig auf.
Früher haben Lehrer
burgenländisch-ungarischer Herkunft die ungarische Sprache unterrichtet, die in ihrer
eigenen Schulzeit selbst keinen Ungarischunterricht erhielten.
Dies stellte ein grundsätzliches Problem in ihrer pädagogischen
Arbeit dar. Durch die Kontaktaufnahme des BurgenländischUngarischen Kulturvereines mit der Pädagogischen Hochschule
in Szombathely wurde eine sprachliche Fortbildungsmöglichkeit
für die burgenländischen Lehrer geschaffen. Der Kulturverein
hat ebenfalls bewirkt, dass Professoren aus Ungarn an
österreichischen Schulen unterrichten können. Auch mit der
zur Verfügungstellung von Hilfsmitteln wie Lehrbüchern,
Wörterbüchern, Lexika, Handbüchern, Tonträgern, Videofilmen
und Personalcomputern wird der Ungarischunterricht gefördert.
2004 wurde der Pädagogische Beirat gegründet. Dieser Beirat
trifft sich regelmäßig und dient der Erstellung von Lehrmaterialien, der fachlichen Betreuung der UngarischlehrerInnen und
dem Erfahrungsaustausch.
Einer der Höhepunkte des ungarischen Kulturlebens im Burgenland ist der jährlich stattfindende Gedichtwettbewerb, an dem
SchülerInnen aller burgenländischen Schulen, die Ungarisch unterrichten, teilnehmen können.
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erfreut, schließlich kann und will ich persönlich meine eigenen
Wurzeln in Ungarn nicht verleugnen: Immerhin sind meine beiden Großmütter ungarischsprachig gewesen (Farkas und Hegyi),
da bleibt zweifellos eine gewisse Affinität zum Ungarischen
haften.
Den positiven Trend können wir mit nüchternen Zahlen eindrucksvoll untermauern: Zwischen 1995 und 2011 ist eine Ver achtfachung (!) der Schüler/innenzahlen im Ungarischunterricht
zu verzeichnen.
Man kann den Trend zum Ungarischen nun aus mehreren Perspektiven interpretieren, eine Sichtweise ist aber unbestreitbar:
Das Erlernen einer Nachbarsprache ist wichtig, nein, eigentlich
ist es unerlässlich, wenn man seinen Horizont weiten, wenn man
neue Arbeitsmöglichkeiten erschließen, wenn man seinen
(Handels)partner einfach besser verstehen will.
„Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen
neuen Ausblick auf die Welt eröffnet und die Lebensauffassung
weitet”, sagte der amerikanische Schriftsteller Frank Harris Anfang des vergangenen Jahrhunderts.
Halten wir unser Fenster weit geöffnet und bedanken wir uns
bei allen herzlich, die die ungarische Sprache im Burgenland
fördern!
Ihr

Mag. Dr. Gerhard Resch
Amtsführender Präsident
Landesschulrat für Burgenland
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A REGIONÁLIS VAGY KISEBBSÉGI NYELVEK
EURÓPAI KARTÁJA
Ez a karta olyan egyezmény, melynek célja a regionális és kisebbségi nyelvek így a Burgenlandban beszélt
magyar nyelvnek is - védelme
és előmozdítása.

Biztosítja, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket használják az oktatásban
és a tömegkommunikáció
terén, az igazságszolgáltatás
és közigazgatás területén, a
gazdasági és társadalmi életben, a kulturális tevékenységek és a nemzetközi cserék
alkalmával.
E g yi k a l a p e l v e , h o g y
szabad utat adjon a regionális

vagy kisebbségi nyelv oktatásához és tanulásához minden
szinten: az iskolaelőkészítő,
az elemi és polgári iskola, a
középiskolai oktatás, a szakközépiskolai- és szakmunkásképzés, a felsőoktatás szintjén. Természetesen figyelembe véve azt, hogy az oktatás
területén az állam hivatalos
nyelvének tanítása ne szenvedjen hátrányt.
Az egyezmény szerint
Ausztriában minden tanulónak joga van tehát valamenynyi oktatási szinten a regionális vagy kisebbségi nyelvet
tanulni abban az esetben, ha
létszámuk elegendőnek minősül.
A karta rögzíti, hogy az
államnak intézkedéseket kell
hoznia annak érdekében, hogy
a regionális vagy kisebbségi
nyelv(ek) oktatása a tanterv
részét képezze. B i z t o s í t a n i a
kell annak a történelemnek és
kultúrának az oktatását, amelyet a regionális vagy kisebbségi nyelvek hordoznak, az
oktatók részére pedig az
oktatáshoz szükséges alap- és
továbbképzést.
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Der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein
und der Ungarischunterricht
In den Statuten des 1968 gegründeten Vereines wurden folgende
Ziele festgehalten: Gründung einer Bibliothek, Jugendförderung
mit Sprachferienlager, Organisation von Kursen zur Pflege der
ungarischen Sprache und Kultur, Unterstützung des Ungarischunterrichtes, Veröffentlichung von ungarischsprachigen Druckwerken.
Aufgrund der politischen Lage Ungarns ab den 60er Jahren war
es schwierig, an ungarischsprachiges Lesematerial zu gelangen.
Dies machte die Gründung einer Bibliothek notwendig. Den
Grundstock bildeten Bücher, welche der Wiener ungarische Kultur- und Sportverein dem Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein schenkte. 1973 mietete der Verein von der Gemeinde Unterwart 2 Säle. 1975 wurde die „Unterwarter Interessensgemeinschaft“ mit vier Rechtspersonen gegründet: Burgenländisch Ungarischer Kulturverein, Gemeinde Unterwart, Katholische
Pfarrgemeinde Unterwart, Unterwarter Volksbildungsverein. Als
Ende der 60er Jahre Dr. Irenäus Galambos ins Burgenland kam,
hatte er sich an der kulturellen Arbeit sofort maßgeblich beteiligt. Er wurde auch Mitglied des Vereines und stellte seine eigene Büchersammlung zur Verfügung. Von Anfang an beteiligte
sich der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein an der Instandhaltung und laufenden Erweiterung der Bibliothek und
übernahm bis zum Jahre 1999 einen Teil der Finanzierung. Es
entstand der Gedanke, die Bibliothek in ein Medienzentrum umzuwandeln. Die erforderliche Garantie zur Aufrechthaltung des
Institutes konnte der Verein nicht erbringen. Die Bibliothek
wurde deshalb an den neuen Betreiber unter Verzicht der während des letzten Vierteljahrhunderts eingebrachten Werte übergeben.
Im neuen Vereinslokal in der Wiener Straße verfügt der BUKV
über eine eigene Bibliothek mit mehr als 3000 ungarischen Büchern, CDs und DVDs, die von Mitgliedern kostenlos ausgeliehen werden können.
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wissenschaft an der Universität Wien erfolgen. Die AbsolventInnen des Lehramtstudiums finden größtenteils in den Neuen
Mittelschulen, Gymnasien und Höheren Bildungslehranstalten
des Burgenlandes eine Anstellung und tragen so zur Erhaltung
der ungarischen Volksgruppensprache bei.

Sonstige burgenländische Einrichtungen,
die Ungarischunterricht anbieten bzw. ihn fördern












Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI)
Bildungsserver Burgenland
Burgenländisch-Ungarischer Kulturverein
Leseverein der Reformierten Jugend (Oberwart)
Imre Samu Sprachinstitut
Mittelburgenländischer Ungarischer Kulturverein
Ungarisches Medien- und Informationszentrum
Ungarischer Kulturverein Mattersburg
Sprachenwerkstatt Süd
Volkshochschule der Burgenländischen Ungarn
Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI)

Veranstaltungen
Europäischer Sprachenwettbewerb
Gedichtwettbewerb des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins
Ostsprachen-Redewettbewerb des Landesjugendreferates Burgenland
Sprachencontest
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A BURGENLANDI MAGYAROK NYELVHASZNÁLATA
A magyar kisebbséget
viszonylag tömbszerű területi
elhelyezkedés jellemzi Burgenlandban. A magyarok
kétharmada két nyelvszigeten
él: a tartomány középső részén Felsőpulya (Oberpullendorf) településen, illetve
délen Felsőőr (Oberwart), Alsóőr (Unterwart) és Őrisziget
(Siget in der Wart) területén.

Nyelvileg bonyolult a magyar kisebbség helyzete Burgenlandban. A magyarlakta
településeken öt nyelv van
forgalomban:
 a német irodalmi nyelv
 a burgenlandi német dialektus
 az úgynevezett „pidgin”-

magyar (magyar alapnyelv
német nyelvi struktúrával
és szavakkal)
 a burgenlandi magyar dialektus és
 a magyar irodalmi nyelv.
A tartomány nemzetiség
lakta településein egy többgenerációs modell mutatható
ki: az eredetileg színtiszta
kisebbségi faluban az idősebb
generáció egynyelvű magyar, a fiatalabb generáció
már kétnyelvű, a gyermekek viszont inkább egynyelvű németek, alapfokú,
s passzív nemzetiségi
nyelvismerettel. A gyerekek egymás között már
németül beszélnek, s úgy
kerülnek a két tannyelvű
iskolába, hogy dominánsan német nyelvűek.
A kisebbségi nyelvek
megőrzésében az iskola fő
szerepet játszik, ám a heterogén nyelvismeret nehezíti a
két tannyelvű oktatás megvalósítását. Az iskolákban az
oktatás nyelveként a helyi
magyar dialektust és a magyar irodalmi nyelvet használják.
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TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS JOGI SZABÁLYOZÁSOK
Burgenlandban - a tartomány
Ausztriához való csatolása
(1921) ellenére - egészen 1937ig a magyar iskolatörvények
voltak érvényben.

ugyanakkor a kisebbségek
asszimilálásának eszközeiként
szolgáltak.
A kisebbségi oktatást új
alapokra helyező, 1937-ben
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(Ungarisch und Kroatisch) moderiert. Die aktuellen Nachrichten
werden selbstverständlich auch in deutscher und in den im Gymnasium angebotenen Fremdsprachen Englisch, Französisch und
Italienisch verlesen.
Interessenhalber ist auch zu erwähnen, dass die Schulleitung des
Gymnasiums den Namen der Schule aufgrund der Nähe zum Geburtsort von Franz Liszt umbenennen möchte. Der neue Name
soll „Franz Liszt Gymnasium“ sein. Der Landesschulrat für Burgenland prüft diese Angelegenheit und wird dann entscheiden,
ob eine Namensänderung möglich ist.
DAS HOCHSCHULWESEN

Őriszigeti iskola - osztálykép (1926)

Ez idő alatt a nagy tradícióval
rendelkező magyar és horvát
iskolák jelentős többségét továbbra is a katolikus egyház
működtette, az oktatás nyelvét az
iskola fenntartója, többségében
az egyház alkalmazásában álló
helyi lelkész határozta meg.
Ennek következtében a felekezeti iskolákban főleg magyarul
és horvátul folyt az oktatás. A
német nyelvű állami iskolák

született tartományi iskolatörvény azonban mindössze egy
évig volt hatályos, ugyanis
Ausztria Németországhoz való
csatolása következtében a tartomány önállósága teljesen megszűnt. 1938-ban az Anschluss
(csatlakozás) következményeként Burgenland eltűnt a térképről, s vele együtt eltűnt a kisebbségi oktatás is a régióból.
A törvény hatályát a második

Die Pädagogische Hochschule Eisenstadt wurde 2007 gegründet
und ist das Zentrum eines grenzüberschreitenden Bildungsnetzwerks. Kernpunkte der Hochschule: Neue Lernkultur (Lernen
statt Lehren), mehrsprachige und interkulturelle Weiterbildung,
E-learning und Pädagogik mit Hilfe von Medien, Möglichkeiten
der Weiterbildung für alle Lehrer (egal welchen Schultyps),
Sprachkurse für die kroatische und ungarische Volksgruppen,
Sprachkurse für alle EU-Sprachen und Englisch.
Seit 2007 gibt es für LehrerInnen ungarischer Abstammung, die
Ungarisch als Unterrichtssprache oder Fremdsprache unterrichten, eine Sprachausbildung Deutsch-Ungarisch, die 6 Semester
dauert, und an der alle teilnehmen müssen, die ihre Ausbildung
bereits abgeschlossen haben und über Grundkenntnisse in der
deutschen Sprache verfügen. Erst wenn sie diese Ausbildung mit
einer positiven mündlichen Prüfung abgeschlossen haben, sind
sie befähigt, in Schulen mit Ungarischunterricht und zweisprachigen Schulen bzw. Klassen zu unterrichten. Derzeit nehmen
21 Auszubildende teil und bereiten sich auf ihre Abschlussprüfung vor.
Die Ausbildung zu UngarischlehrerInnen an Mittleren und Höheren Schulen kann in der Abteilung Finno-Ugristik des Institutes für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literatur-
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zwei Welten erzogen werden, in der österreichischen durch die
Sprache Deutsch und in der ungarischen durch die Sprache Ungarisch. So bilden sich eben zwei Identitäten. Mehrsprachigkeit
ist eine Bereicherung und ein Muss für jeden Einzelnen, weil
eben durch Englisch der Zugang zur gesamten Welt gegeben ist.
Jede weitere Sprache erweitert noch mehr den Horizont und steigert das Selbstbewusstsein.
- Haben Sie schon Schwierigkeiten beobachtet bezüglich der
zweisprachigen Erziehung? Z.B. Verwechseln die Schüler die
Sprachen?
- Es ist mir nicht bekannt, dass SchülerInnen die Sprache verwechseln. Ich glaube prinzipiell, dass zweisprachige Erziehung
nichts Kompliziertes ist, wenn man einen ganz natürlichen Zugang findet.
- Was raten Sie den Eltern, die jetzt mit der zwei- bzw. mehrsprachigen Erziehung beginnen wollen?
Primär, dass für jede Sprache eine Bezugsperson da ist. Ich
glaube, es sollte somit die Bezugsperson immer in der gleichen
Sprache mit dem Kind kommunizieren. Ich weiß es aus eigener
Erfahrung, da ich z.B. mit meiner Tochter immer nur Kroatisch
gesprochen habe. Weiters glaube ich, dass die Eltern keine
Angst zu haben brauchen, dass mehrere Sprachen auf einmal zu
lernen ein Problem für das menschliche Gehirn darstellt. Das
menschliche Gehirn verträgt ungemein viel.
BUNDESREALGYMNASIUM OBERPULLENDORF
Das Gymnasium wurde 1962 eröffnet und 1987/88 erfolgte die
Eröffnung des „Pannonischen Gymnasiums“. SchülerInnen des
pannonischen Gymnasiums müssen von der 1. bis zur 4. Klasse
Ungarisch als 2. lebende Fremdsprache lernen. Ab der 5. Klasse
kann Ungarisch als Freigegenstand gewählt werden.
Das Gymnasium verfügt seit 2009 über einen eigenen Radiosender, der auf der Frequenz 98,8 Montag bis Freitag ab 20 Uhr
empfangen werden kann. Das Programm dauert 4 Stunden und
wird von SchülerInnen vorrangig in den Volksgruppensprachen
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világháborút követően, 1945-ben
azonban ismét visszaállították, s
egészen 1994-ig érvényes maradt.
Az egyházi iskolákat államosították, ami mindkét kisebbség
esetében komoly konfliktusokkal
járt. Az előírások értelmében az
oktatás típusától függetlenül
minden tanulónak - tehát a
kisebbséghez tartozónak is képesnek kellett lennie arra,
hogy németül is ki tudja fejezni
magát szóban és írásban egyaránt.
Az 1937-es tartományi iskolatörvény a kisebbségi nyelvhasználatot csak a népiskola szintjén
szabályozta.
A kisebbségi lakosság településen belüli számarányától függően, a népszámlálási adatok
alapján, háromféle iskolatípus
létrehozását tette lehetővé: a törvény minden tantárgy tekintetében két tannyelvű oktatást a 30
százalék feletti aránynál biztosított. Amennyiben a kisebbség
aránya nem érte el a 30 százalékot, úgy a német tannyelvű
iskola maga dönthetett arról,
hogy szabadon választható tantárgyként kíván-e kisebbségi
nyelvet tanítani.
A törvény adta lehetőséggel
(horvát-német két tannyelvű ok-
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tatás, valamint a horvát, mint
szabadon választható tantárgy)
elsőként a burgenlandi horvátok
tudtak élni, ugyanis az 1955-ös
államszerződés (Staatsvertrag)
egyedül őket ismerte el a tartományban hivatalos nemzeti
kisebbségként.
A burgenlandi magyarok kisebbségi anyanyelvű oktatásának
területén csak az 1976-os népcsoporttá nyilvánítást követően
állt be pozitív fordulat. A jogszabály értelmében ekkor négy
településen, Felsőpulyán (Oberpullendorf), Felsőőrött (Oberwart), Alsóőrött (Unterwart) és
Őriszigeten (Siget in der Wart)
kerülhetett sor a magyar nyelvű
oktatás bevezetésére. A törvény
szerint 1994-ig ugyanis akkor
volt biztosítandó az anyanyelv
kötelező oktatása, ha az adott
településen a kisebbség arányszáma elérte az összlakosság
25%-át.
A burgenlandi horvát és magyar közösség oktatásának speciális szabályait sokáig a fent
említett 1937-es iskolatörvény
határozta meg, csak 1994-ben
készült el a tartomány új kisebbségi oktatási törvénye.
Így napjainkban a burgenlandi iskolatörvény garantálja a
magyar nyelv oktatását.

8
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TÖRVÉNYI HÁTTÉR NAPJAINKBAN
Az 1994-ben napvilágot látott, és a mai napig érvényben
lévő kisebbségi iskolatörvény a
Burgenlandban élő magyar nemzetiségű, de osztrák állampolgárságú személyek anyanyelvi oktatáshoz való jogát alkotmányszintű szabályozás rangjára
emelte. Az iskolatörvény az
óvodától az érettségiig minden
iskolatípusra vonatkozóan átfogóan rendelkezik az anyanyelvi
képzésről.
Az 1994-es burgenlandi iskolatörvény legfontosabb új elemei:
 Megszűnt a népszámlálási
eredményeken alapuló százalékos feltétel. Ezáltal a tartomány területén bárhol lehetőség nyílik a horvát és magyar nyelvű oktatás bevezetésére, amely nem korlátozódik a kisebbségek által lakott területekre. Azokon a
településeken, ahol már az
1937-es törvény alapján két
tannyelvű iskolák működtek,
ott ezek mindenféle feltétel
nélkül folytathatják működésüket.
 A kisebbségi nyelvet beszélő
gyermekeknek lehetőségük
nyílik anyanyelvük oktatási











intézményben történő elsajátítására az óvodától az érettségivel bezárólag az oktatás
minden szintjén és iskolatípusában.
A kisebbségi oktatás igénybevételéről, vagy az attól való
távolmaradásról a tanulók
szülei dönthetnek.
Magyar vagy horvát nyelvoktatás történhet kötelező óra
vagy választott tantárgy keretein belül.
A szülők kérhetik a kétnyelvű
bizonyítvány kiállítását iskolás gyermekeik számára.
A törvény az elemi iskolákra
vonatkozóan kétfajta kisebbségi oktatást tesz lehetővé: a
két tannyelvű (magyar/német
vagy horvát/német) oktatáson
kívül engedélyezi a csak kisebbségi nyelvű (csak magyar/csak horvát) iskolák/osztályok létrehozását és működését is. Utóbbi esetben heti
hat tanórában kötelező a német nyelv tanítása.
A kisebbségi osztályok és
csoportok létszámkorlátai a
következőképpen alakulnak:
Az osztályok összlétszáma
legfeljebb 20 fő. Az elemi
iskolában önálló osztály
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Kindern im Dialekt zu sprechen. Auch wenn sie Deutsch
antworten, wissen wir, dass sie uns verstanden haben, wenn die
Antwort richtig ist. Sprachbeherrschung auf hohem Niveau ist
nur durch Zusammenarbeit von Schule und Familie zu erreichen.
Wir hoffen, dass das Zweisprachige BG Oberwart auch weiterhin erfolgreich zur Pflege der ungarischen Kultur im Burgenland
beitragen kann.
Mag. Martin Zsivkovits
(Direktor des Zweisprachigen Bundesgymnasiums Oberwart)
- Wenn Sie ein 10-jähriges Kind hätten, warum würden Sie es
am Zweisprachigen Bundesgymnasium Oberwart einschreiben
lassen?
- Die Pflege der ungarischen Sprache ist in diesem Ausmaß nur
an unserer Schule möglich. Das heißt, will man eine gediegene
Ausbildung dem Kind in ungarischer Sprache angedeihen lassen,
so ist diese Möglichkeit bei uns am besten gegeben: einerseits
durch den Gegenstand Ungarisch selbst, andererseits durch die
zweisprachigen Gegenstände. Zudem sind wir eine kleine, familiäre Schule.
- Jedes Gymnasium bietet Sprachunterricht an. Wodurch unterscheidet sich nun das ZBGO von den anderen Gymnasien im
Burgenland?
- Unser Angebot an Sprachen ist sehr groß. Ungarisch, Deutsch,
Englisch, Französisch oder Latein. Und dies verpflichtend in der
8-jährigen Ausbildung. Zudem kann noch Spanisch oder Russisch gewählt werden. Wir unterscheiden uns von den anderen
Gymnasien im Burgenland dadurch, dass bei uns (wie oben
schon erwähnt) Ungarisch ein Pflichtgegenstand ist und die
Ausbildung in fast allen Gegenständen zweisprachig ist, nämlich
deutsch-ungarisch.
- Haben Sie sich schon mit den SchülerInnen darüber unterhalten, was für sie die Zwei- oder Mehrsprachigkeit bedeutet?
- Ja. Zweisprachigkeit bedeutet für die SchülerInnen, dass sie in
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Ungarisch schriftlich verpflichtend ist. Die SchülerInnen er werben in 8 Jahren Ungarischunterricht jene Sprachkenntnisse,
die schriftlich und mündlich im Berufs- und Privatleben
gefordert sind. Die Absolventen des Gymnasiums studierten
bzw. studieren an verschiedenen Universitäten und Fachhoch schulen im In- und Ausland. Viele bekamen gerade aufgrund
ihrer Ungarischkenntnisse gute Arbeitsplätze und sind zum Teil
als LehrerkollegInnen in burgenländischen Schulen tätig. Dies
ist eine Bestätigung für die Notwendigkeit und den Erfolg des
Ungarischunterrichtes der letzten 20 Jahre. Das Sprachenlernen
in der Schule ist unabdingbar, um über gute schriftliche und
mündliche Sprachkompetenzen verfügen zu können. Denn nur
so können die Angehörigen der burgenländisch ungarischen
Volksgruppe ihre Sprache und Kultur weitergeben und eine
eigene Akademikerschicht bilden. Der Unterricht allein führt
aber nicht zur Zweisprachigkeit.
Die SchülerInnen können ein hohes Sprachniveau erreichen,
wenn sie die vielen möglichen Gelegenheiten nutzen, um ihre
Kenntnisse zu vertiefen. Eine ständige Übungsmöglichkeit in
Ungarisch bietet z.B. auch die Anwesenheit von MitschülerInnen mit ungarischer Muttersprache in der Schule. Ebenso
dürfen die außerschulischen Sprachübungen nicht unerwähnt
bleiben. Ein intensiver und erfolgreicher Weg ist das
Auslandssemester. Die Jugendlichen wohnen bei Familien,
nehmen am Ungarischunterricht teil und verbringen die Freizeit
mit gleichaltrigen Jugendlichen, wodurch sie die ungarische
Sprache in Alltagssituationen verwenden. Durch die regel mäßige Anwendung der Sprache können sie zweisprachig
werden, auch wenn sie zu Hause nicht Ungarisch sprechen.
Den natürlichsten Weg zur Zweisprachigkeit bietet aber nach
wie vor die Kommunikation in der Familie.
Es ist wichtig, mit den Kindern und Enkeln Ungarisch zu
sprechen. Die Gespräche innerhalb der Familie tragen zum
Erhalt des burgenländisch ungarischen Dialektes bei. Da die
Schriftsprache und die Mundart nicht so weit voneinander
entfernt sind wie im Deutschen, ist es kein Problem, mit den
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indításához 7 fő jelentkezése,
csoportéhoz 5 fő szükséges.
 A polgári iskolákban, gimnáziumokban és szakközépiskolákban osztályt 9 fővel,
csoportot 5 fővel hozhatnak
létre.
 Kidolgozták a kétnyelvű óvodákban, népiskolákban és
osztályokban oktató tanárok
és óvónők képzésének és továbbképzésének módozatait.
A két tannyelvű tanintézetek
leendő oktatói a kismartoni
Pedagógiai Főiskolán magyar
vagy horvát pedagógiai tanulmányokat folytathatnak és
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óvodai, illetve iskolai gyakorlatokon vehetnek részt. Az
óvodapedagógusi vagy tanítói
diplomával már rendelkezőknek a nyelvi és speciális módszertani tárgyakból kiegészítő
vizsgát kell tenniük.
 A Burgenlandi Tartományi
Iskolatanácson (Landesschulrat für Burgenland) belül a
kisebbségi iskolai csoportok
ügyeiért felelős osztályt hoztak létre (Minderheitenschulwesen). Megállapították a
szakfelügyelők hatáskörét
minden iskolatípusra vonatkozóan.
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Az 1937-es tartományi iskolatörvény után először 1966ban lépett életbe az ún.
iskolaszervezési törvény
(Schulorganisationsgesetz),
és létrejöttek a tantervek a
nép- és polgári iskolák, valamint a gimnáziumok számára.
Ezt követően 1988-ban, 1995ben, majd 1998-ban oktatási
miniszteri rendelet formájában került sor a törvény
módosítására.
Ennek főbb pontjai:
 A magyar / német és a horvát / német két tannyelvű
iskolákban, illetve osztályokban a kisebbségi és
többségi nyelvet „lehetőség szerint” egyformán
kell alkalmazni.
 A kisebbségi nyelvet idegen nyelvként oktató iskolákban a magyar, illetve a
horvát nyelv órakerete
megegyező.
 Heti egy alkalommal magyar, illetve horvát felzárkóztató nyelvórát biztosítanak az arra rászoruló tanulók részére.
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A kisebbségi tantervek keretszabályozásként működnek, így viszonylag tág teret
biztosítanak a tanárok számára a jogszabályban megjelölt célok eléréséhez.
A kisebbségi anyanyelvi
nevelés alapvető célja a tanulói kétnyelvűség kialakítása
és fejlesztése.
Az 1998-as tantervi módosítások nagyobb hangsúlyt
helyeznek a helyi dialektusok
figyelembevételére, a kisebbségi identitástudat erősítésére.
A tanulók egymástól jelentősen különböző tudásszintje szükségessé teszi azt,
hogy a tanár rendelkezzen a
differenciált oktatás képességével, hogy szakmailag és
módszertanilag magasan képzett legyen és rugalmasan alkalmazkodjon az elvárásokhoz.
További terheket ró az oktatóra a tankönyvek és oktatási segédeszközök hiánya. Az
oktatási anyagok jelentős
részét a tanárok maguk kénytelenek előállítani, illetve a
meglévőket a tanulók különböző tudásszintjéhez adaptálni.
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Monate dauerte, entstanden zahlreiche Arbeitsunterlagen, welche im Rahmen einer Ausstellung präsentiert wurden.
GYMNASIEN UND
BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN
An 10 burgenländischen Institutionen (Unter- und Oberstufen
der Gymnasien, Berufsbildende Schulen) lernen 447 SchülerInnen Ungarisch. Unter diesen Schulen ist das Zweisprachige
Bundesgymnasium Oberwart das einzige Gymnasium, welches
den Unterricht (ausgenommen Deutsch, Englisch, Mathematik,
Informatik und die weiteren, frei gewählten Sprachen) zweisprachig führt. Die restlichen Schulen führen Ungarisch als Pflichtgegenstand, Freigegenstand oder als unverbindliche Übung.
Mag. Lívia Pathy:
90 JAHRE BURGENLAND –
20 JAHRE ZWEISPRACHIGES BUNDESGYMNASIUM
OBERWART
Das Zweisprachige BG Oberwart öffnete seine Pforten im Jahre
1992, am 5. September 2011 begann also das 20. Schuljahr.
Die Schülerinnen und Schüler stammen zum Teil aus der
ungarischen Volksgruppe. Sie wählten die Sprache ihrer Eltern
oder Großeltern, um den Weg zur Kultur ihrer Vorfahren zu
finden. Kinder, die Ungarisch als Fremdsprache lernen, kommen
auch in unsere Schule. Seit dem EU-Beitritt Ungarns spielt
Ungarisch nicht nur als Volksgruppensprache, sondern auch als
EU-Sprache eine Rolle.
In der Unterstufe wird bei entsprechender Schülerzahl
Ungarisch in 2 Gruppen unterrichtet. Die Sprachkenntnisse
werden bei uns auch durch die zweisprachig geführten
Gegenstände (Geschichte, Geographie, Biologie, Musik, Physik,
Religion, Chemie, Zeichnen, Bewegung und Sport) erweitert.
Die Ausbildung im Gymnasium endet mit der Matura, die in
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NEUE MITTELSCHULE OBERPULLENDORF
In der NMS Oberpullendorf gibt es ab der 2. Klasse Ungarisch
als alternative Fremdsprache, und in der 4. Klasse können auch
SchülerInnen, die keine Ungarischkenntnisse haben, die Grundkenntnisse auf spielerische Art und Weise erlangen.
Die unverbindliche Übung „Ungarisch kreativ“ bietet allen
SchülerInnen die Möglichkeit gemeinsam zu kochen, zu basteln
und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.
In den letzten zwei Jahren wurde an einem Comenius-Projekt
gearbeitet, bei dem Schulen aus Österreich und Ungarn mit
Schulen aus Norwegen, Madeira, Schottland, Frankreich, Italien
und der Türkei Lernspiele entwickelten. Die TeilnehmerInnen
aus Frankreich und Schottland besuchten aus diesem Anlass die
ungarische Partnerschule und waren von der Gastfreundschaft
und den Willkommensaktivitäten sehr beeindruckt. Nach dem
Nationaltanz, dem Csárdás, der nicht fehlen durfte, und einem
gemeinsamen Mittagessen gab es noch eine Stadtführung durch
Szombathely.
NEUE MITTELSCHULE ANDAU
88 SchülerInnen besuchen in diesem Jahr den Ungarischunterricht entweder als Pflichtgegenstand oder als Freigegenstand.
Aufgrund der geografischen und wirtschaftlichen Lage wird Ungarisch als zweite lebende Fremdsprache unterrichtet.
Die NMS Andau steht mit der Volksschule Tadten und der Bundeshandeslakademie und Bundeshandelsschule in Frauenkirchen
in Verbindung. Diese bildeten das „Österreichische Sprachenkompetenzzentrum Nordburgenland“. Ihr gemeinsames Ziel ist
die Verbesserung der Sprachkenntnisse der SchülerInnen in der
deutschen, englischen und ungarischen Sprache.
Das 20. Jubiläumsjahr der Grenzöffnung feierte die NMS Andau
gemeinsam mit der Schule Móra Ferenc Általános Iskola aus
Mosonmagyaróvár. Beim gemeinsamen Projekt, das mehrere
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BESZÉLGETÉSEK A MAGYAROKTATÁS JELENÉRŐL

MÜHLGASZNER EDITH
a Tartományi Iskolatanács Kisebbségi Iskolaügyek Osztályának vezetője; a burgenlandi horvátoktatásért felelős tanfelügyelő
- Mi a kisebbségi oktatatás célja?
- A kisebbségi oktatást nemzetközi és nemzeti jogi dokumentumok szabályozzák.
Ezek elsősorban az elismert népcsoportok tagjainak anyanyelvi
iskoláztatását biztosítják az óvodától az érettségiig, ezzel is támogatva a népcsoportok fennmaradását.

- Ön szerint ideális-e a burgenlandi magyaroktatás rendszere?
- A magyaroktatás rendszere
szerves része a burgenlandi kisebbségi oktatásnak, mely az
1994-es burgenlandi kisebbségi
iskolatörvényen és az 1995-ös
tanterven alapszik. Egy biztos,
hogy a magyaroktatás állandó
változáson megy keresztül, és
folyamatosan alkalmazkodnia
kell a gyermekek igényeihez.
- Vannak-e a kisebbségi magyar
nyelvoktatási rendszernek hiányosságai Burgenlandban? Ha
vannak, akkor Ön min változtatna?
- Minden rendszer javítható és
optimalizálható. Pedagógiai tétlenséget eredményezne, ha az
oktatás mereven és mindig
egyformán folyna.
Magyartanárokból álló munkacsoportok korszerű segédanyagokon dolgoznak, mert a pedagógiai tevékenység során állandó
fejlesztésre van szükség.
- Van-e elegendő nyelvileg és
módszertanilag megfelelően képzett magyartanár Burgenlandban?
- Jelenleg a tanulók számával és
érdeklődésével arányosan alkal-
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mazunk magyartanárokat. Legtöbbjük Magyarországról származik, képesítésüket is ott szerezték. Ebből adódóan a tanárok
módszertani átképzésére van
szükség. Ehhez kínál lehetőséget
a kismartoni Pedagógiai Főiskola.
- Milyen forrásból fedezik a magyartanárok fizetését?
- A magyartanárok, mint a többi
tanár is, tartományi alkalmazottak. Fizetésüket ennek megfelelően a tartománytól kapják.
- Elveszik a kétnyelvű pedagógusok az általános tanári képesítéssel rendelkezők kenyerét?
Újra és újra hallani ilyen irigy
megjegyzéseket. Tény az, hogy a
magyar nyelv oktatásának felkínálásával további osztályok
megnyitására van lehetőség, ezáltal több német anyanyelvű pedagógust is alkalmazhatunk.
- Rendelkezésre állnak-e a magyaroktatáshoz szükséges oktatási segédeszközök?
- A taneszköz- és tankönyvellátás egyáltalán nem kielégítő. A
kis példányszám miatt a saját
kiadványok nyomtatása Burgenlandban nem valósítható meg.
Magyarországi könyveket nem
lehet automatikusan átvenni, mivel a tantervek Magyarországon
és Burgenlandban különböznek
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egymástól. Dicséret illeti azokat
a tanárokat, akik folyamatosan
munkacsoportokban tevékenykednek, és új tanítási eszközök
kidolgozásán fáradoznak, melyeket aztán a többi pedagógus számára is rendelkezésre bocsátanak.
- A számok azt mutatják, hogy a
népiskolai magyaroktatás iránt
nagy az érdeklődés. Van-e ezeknek a tanulóknak lehetőségük tanulmányaik folytatására?
- Az iskolai hatóságok támogatják a folyamatos oktatást. A legtöbb esetben ez meg is valósul.
- Egyre több két tannyelvű osztály nyílik Burgenland iskoláiban. Ennek mi lehet az oka? A
jövőben nyílnak-e még ilyen típusú osztályok?
- Az EU-bővítés óta, a kelet felé
való nyitással Burgenland kötelező iskoláiban észrevehetően
megnőtt az érdeklődés a magyar
nyelv iránt. A szülők nagyobb
karrierlehetőséget remélnek
gyermekeik számára. Amíg adottak a szervezési feltételek, valamint a tanulói létszám és a rendelkezésre álló képzett pedagógus, az ilyen kívánságok előreláthatólag továbbra is támogatást
élveznek.
- A kisebbségi nyelvoktatásnak
Burgenlandban évtizedes hagyo-
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EUROPÄISCHE MITTELSCHULE /
NEUE MITTELSCHULE OBERWART
48 SchülerInnen besuchen derzeit die 4 Ungarischklassen. Der
Ungarischunterricht findet in einem Ausmaß von 4 Std./Woche
statt. Seit 1992 gibt es eine Schulpartnerschaft mit der Schule
Dési Huber István Általános Iskola in Szombathely. Es gibt regelmäßige Kontakte und gemeinsame Projekte. Das neueste Projekt trägt den Titel „Interkulturalität und Mehrsprachigkeit – die
Chance“.
Ziele des Projektes: das Interesse für das Nachbarland und seine
Sprache zu wecken, die Angst vor der Fremdsprache zu nehmen,
neue Lehrmethoden kennen zu lernen, Förderung der Gruppenarbeit, Verstärkung des kulturellen Austausches, Entwicklung
der kognitiven Flexibilität, Weiterentwicklung und Stärkung der
Zweisprachigkeit.
NEUE MITTELSCHULE RECHNITZ
An den 70 SchülerInnen, die die NMS Rechnitz besuchen, ist zu
erkennen, dass der Ungarischunterricht dort eine sehr große Rolle spielt. Ab der 3. Klasse muss zusätzlich zur englischen Sprache eine weitere Fremdsprache (Ungarisch oder Kroatisch) erlernt werden. SchülerInnen, die bereits ab der 1. Klasse Ungarisch lernen, müssen keine weitere Sprache wählen. Seit 2004
feiert die NMS Rechnitz den Europäischen Tag der Sprachen
gemeinsam mit der „Nemzeti Nyelvet Oktató Általános Iskola“ (Allgemeine Grundschule für Volksgruppen-Sprachunterricht) in Felsőcsatár. Sie nehmen gemeinsam an Wettbewerben
teil und besuchen sich immer wieder gegenseitig. Das
Besondere an dieser Partnerschaft ist die Tatsache, dass nicht
nur zwischen den SchülerInnen, sondern auch zwischen den
Lehrkörpern Freundschaften geschlossen wurden.
So hält zweimal im Monat ein Lehrer aus Rechnitz den Deutschunterricht in Felsőcsatár und ein Lehrer aus Ungarn den
Ungarischunterricht in Rechnitz.
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Seit 2002 gibt es eine Schulpartnerschaft mit der Schule Béri
Balogh Ádám Iskola in Kőszeg. Im Rahmen des Projektes
„Gemeinsam lernen wir die Sprache unseres Nachbarn“ lernen
die Kinder an gemeinsamen Projekttagen die Sprache des Nachbarn. Dieses Interreg-Projekt wurde 2005 mit dem Europasiegel
für innovative Sprachenprojekte ausgezeichnet.
VOLKSSCHULE HORITSCHON
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mánya van. Ön szerint a jövőben
milyen irányba változik a két
tannyelvű oktatás?
- Korábban kizárólag magyar
anyanyelvű gyermekek vettek
részt két tannyelvű oktatáson.
Napjainkban megváltozott a
helyzet. Egy osztályba járnak
magyar anyanyelvű, és kevés
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magyar tudással rendelkező,
illetve olyan gyermekek, akik
egyáltalán nem tudnak magyarul.
Így a gyermekek igényének
megfelelően a két tannyelvű oktatásnak egyre inkább az individuális, egyénre szabott oktatás
irányába kell fejlődnie.

Im Schuljahr 2005/2006 wurde in der Volksschule der deutschsprachigen Gemeinde Horitschon erstmals eine zweisprachige
Klasse (ungarisch/deutsch) mit dem Pflichtgegenstand Ungarisch (3 Std./Woche) eingeführt.
Im Schuljahr 2009/2010 gründete man eine Schulpartnerschaft
mit der Grundschule für die deutsche Volksgruppe in Sopron
(Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola), genannt SOHO
(Sopron - Horitschon). Es gab seither zahlreiche gemeinsame
Aktivitäten, z.B. am Europäischen Tag der Sprachen, bei Theateraufführungen, Schulfesten usw.
Das SOHO-Projekt „Zweisprachigkeit - das kulturelle Erbe und
seine Zukunft“ wurde im Rahmen einer Ausschreibung von KulturKontaktAustria ausgezeichnet.
2011 wurde der VS Horitschon vom Österreichischen Sprachenkompetenzzentrum in Graz ebenfalls eine Auszeichnung übergeben.
HAUPTSCHULEN UND NEUE MITTELSCHULEN
Die Zahl der Hauptschulen und Neuen Mittelschulen stieg im
Schuljahr 2011/2012 auf 23 an. In Oberwart gibt es zweisprachige Klassen, in den restlichen Mittelschulen wird Ungarisch als
Pflichtgegenstand oder als Freigegenstand angeboten.
Im Rahmen der Reformierung im Schuljahr 2008/2009 gestaltete
man einige Hauptschulen zu Neuen Mittelschulen um. Mit der
gemeinsamen Schule für 10 bis 14-Jährige wurde eine neue
Lehr- und Lernkultur geschaffen.

Mühlgaszner Edith munkáját a Burgenland Nagy Érdemrend kitüntetéssel ismerte el a tartomány 2011-ben.
Odaadó és elkötelezett munkájának köszönhető, hogy a burgenlandi kisebbségi oktatás regionális, országos és nemzetközi szinten is példaképpé vált. Munkáját a szenvedély és a kitartás jellemzi. Jelentős eredményeket ért el a taneszközfejlesztés terén,
valamint az Osztrák Nyelvi Bizottság tagjaként, vagy különböző
politikai funkciói során is.
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STEIGER NIKOLAUS
tanfelügyelő,
a Tartományi Iskolatanács
Szakképző- és Szakközépiskolákért Felelős Osztályának
vezetője; a gimnáziumokban,
szakiskolákban és szakközépiskolákban folyó magyartanítás szakfelügyelője
- Mióta létezik a kisebbségi
nyelvek szakfelügyelősége a
gimnáziumok (AHS), a szakiskolák és szakközépiskolák
(BMHS) számára?
- 1994-ben sikerült ezt elérni
Burgenlandban, mert a burgenlandi kisebbségi iskolatörvény (BGBl. Nr. 202/1994) (a
Szövetségi Közlöny 1994. évi
202. száma) biztosította eh-
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hez a törvényes rendelkezést
(15. §). Ezt megelőzően már
az „Államszerződés“ 7. cikkelye (1955. május 15.) arra
kötelezte Ausztriát, hogy a
szlovén és horvát iskolák számára az iskolai tanfelügyeleti
hatóságon belül egy osztályt
létesítsen. A tanfelügyelőséggel együtt ezt a tevékenységet a magyar nyelvre is kiterjesztették a kötelező iskolákon túlmenően is. Most már
a gimnáziumok éppúgy hozzá
tartoznak, mint a közgazdasági, műszaki és ipari, az óvónőképző, az idegenforgalmi,
valamint a gazdasági szakközépiskolák.
A burgenlandi iskolai hatóság
ezen a szakfelügyelőségen
belül az itt élő kisebbségek
nyelvének tantárgyi kínálatával foglalkozik, tehát a magyar, a horvát, és a roma népcsoportok nyelvével.
- Ön mióta látja el ezt a feladatot?
- A hivatali elődöm kilépése
után 2004 nyarán bíztak meg
engem a gimnáziumokban,
szakiskolákban és szakközépiskolákban folyó magyartanítás szakfelügyeletével.
Ezt a feladatot ingyenesen
végzem el.
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ventfeiern in Unterwart und Oberwart auf, und bereichern so das
kulturelle Leben und bewahren die ungarische Tradition in Unterwart.
VOLKSSCHULE OBERWART
Seit mehr als 30 Jahren wird Ungarisch als unverbindliche
Übung angeboten. Ungarischklassen gibt es seit dem Schuljahr
1996/1997.
In der 1. Ungarischklasse (U-Klasse) beginnt der Ungarischunterricht vorerst spielerisch, Gedichte werden gelernt und es gibt
kurze Sprechübungen. In der 2. Klasse wird das ungarische Alphabet erlernt und es müssen bereits kurze Sätze gebildet werden. Die Grammatik und erweiterte Sätze folgen in der 3. Klasse
und in der 4. Klasse werden bereits Schularbeiten geschrieben.
Die Stundenanzahl beträgt 3 Stunden/Woche und 1 Förderstunde. Der Unterricht wird größtenteils zweisprachig gehalten.
Im Schuljahr 2010/2011 feierte man die 20jährige Schulpartnerschaft mit der Simon István Általános Iskola Szombathely. Mit
dieser Schule gibt es regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen
abwechselnd in Oberwart bzw. in Szombathely.
VOLKSSCHULE OBERPULLENDORF
Die ungarische Sprache hat auch in der Volksschule Oberpullendorf eine langjährige Tradition. Das erste Schulgebäude wurde
1879 erbaut und wurde vom örtlichen Pfarrer geleitet.
Bis 1921 erfolgte der Unterricht nur in ungarischer Sprache.
Erst 1923 folgte eine deutschsprachige Klasse. Die gegenwärtige Volksschule wurde 1963 eingeweiht. 1998/1999 wurde der
zweisprachige Unterricht eingeführt. Seit 2001/2002 gibt es den
Ungarischunterricht betreffend 3 Modelle: die KlassenlehrerInnen unterrichten zweisprachig, in einigen Klassen wird Ungarisch nur als Pflichtgegenstand geführt, der Ungarischunterricht
wird klassenintern in Gruppen von LehrerInnen mit ungarischer
Muttersprache gestaltet.
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VOLKSSCHULE SIGET I. D. WART
Die erste Schule wurde 1788 erbaut und stand im Pfarrgarten.
1836 entstand die jetzige Schule und wurde 1909 um eine Lehrerwohnung erweitert. Bis 1865 besuchten auch die Kinder aus
Jabing die Schule in Siget. Seit dem Schuljahr 1971/1972 gibt es
nur noch 4 Schulstufen (früher gab es 8). Der Unterricht erfolgt,
wie auch in der Vergangenheit, zweisprachig. Im Gegensatz zu
früher, als die Kinder nur ungarisch sprachen und die deutsche
Sprache in der Schule erlernten, kommen die Kinder heute mit
einem sehr geringen ungarischen Wortschatz in die Schule.
Seit 5 Jahren besuchen auch Kinder aus Ungarn die Volksschule
in Siget. Seit 3 Jahren gibt es 2 Klassen. Die 1. und 2. Schulstufe und die 3. und 4. Schulstufe bilden je eine Klasse. Die Schule
ist sehr modern ausgestattet und garantiert den Kindern einen
abwechslungsreichen Unterricht.
VOLKSSCHULE UNTERWART
Das alte Schulgebäude wurde umgebaut und seit dem Schuljahr
2009/2010 wird im modernisierten Schulgebäude, welches um
eine Küche, einen Speisesaal und einen Turnsaal erweitert wurde, unterrichtet.
Laut Herrn Bürgermeister Josef Horvath ist die ungarische Sprache im Kindergarten und in der Schule noch genauso wichtig,
wie früher. Daher erfolgt der Unterricht in der Volksschule
zweisprachig, um den Blickwinkel der Kinder zu erweitern, und
um ihnen mit Hilfe von technischen Lehrmitteln die ungarische
Sprache und Kultur näher zu bringen.
Die derzeit 30 SchülerInnen werden in 2 Klassen unterrichtet.
Die 2 Ungarischlehrerinnen, sowie die langjährige Direktorin
Horváth Annamária, kommen ursprünglich aus Ungarn.
Die VolksschülerInnen aus Unterwart nehmen regen Anteil an
den Veranstaltungen der Gemeinde. Sie bereiten sich sorgsam
auf ihre Leseabende vor, singen und sagen Gedichte bei den Ad-
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- Konkrétan mi tartozik az
Ön feladatkörébe?
- A feladatkör leírását az úgynevezett „Általános útmutatás“ (1999) tartalmazza: ez
szabályozza a magyartanítás
szakfelügyeletének az elvégzését is. Ebben benne foglaltatik a tanácsadás az iskolavezetés, a tanárok és munkaközösségek számára. Ha
valahol hiányosságot tapasztalok, ezt meg kell szüntetni.
Olyan tervezési feladatokban
is segítek, amelyek a tantervek, az iskolai rendezvények
és versenyek megvalósítására vonatkoznak. A munkám
állandó része a tantárgyfelosztás ellenőrzése, a statisztikai adatok nyilvántartásba
vétele, szakvélemények kiállítása és az érettségi elnöki
tevékenység.
A szervezési- és személyzeti
fejlesztésbe, valamint a Pedagógiai Főiskola tanári továbbképzésébe is bekapcsolódok.
Itt többek között a gyakorlótanárok és kezdő tanárok jobb
képzése a cél. Az idegennyelvi asszisztensek felkutatásában szintén közreműködök.
Minden alkalommal kihívást
jelent a konfliktusok megoldása.
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Az iskolavezetésnek jelzem,
hogy alapjában véve több felelősséggel rendelkezik mind az iskolafejlesztés,
mind pedig a minőség biztosítás területén. A legutóbbi nagy feladatom konkrét tárgyalás volt arról, hogy
a gimnáziumok és szakközépiskolák központi érettségijében a magyar nyelv számára
is fogalmazzák meg a feltételeket, és hogy a magyar nyelv
a vizsgatárgyak sorába kerüljön.
- Hogy látja a burgenlandi
magyaroktatás helyzetét napjainkban? Szükség van -e
változtatásra?
- Általában kijelenthetem azt,
hogy a gimnáziumokban az
egyetemekre való felkészítő
munka jól működik. Ugyanez
érvényes a szakközépiskolákra is, ahol a szaknyelv elsajátítása sok plusz munkát követel a diákoktól. Mint tudjuk, a
munkaerőpiacon a nyelvtudás
nagyon fontos a beilleszkedéshez.
A második kérdésre igennel
kell válaszolnom: a szakfelügyelő feladata mindenesetre
az 5-9. évfolyamok reformjának támogatása. Ez ahhoz vezet, hogy a képzési standar-
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dok bevezetése után következetes és az egész területet lefedő felmérésekre kerül sor.
Ezek az ellenőrzések a PISAtesztekhez hasonlíthatóak. A
bekövetkező változások elsősorban a pedagógiai és didaktikai területet érintik. A
nyelvtanulás új módjára döntő befolyással bír a Közös
Európai Nyelvi Referenciakeret, ill. az Európai Nyelvi
Portfólió (ez láthatóvá teszi a
tanulás eredményét) és a központi érettségi.
A tanárok feladata, hogy a tanulók egyéniségének megfelelően tanítsanak. Ennek érdekében új tanítási- és tanulási kultúrát várunk el, amely
individualizál, önálló tanulást
követel, és a tanulók a saját
tanulmányi előmenetelükért
nagyobb felelősséget viselnek.
A képzési standardok bevezetésével a nyelvoktatásban tartós kompetenciákat szeretnénk közvetíteni. Ez komoly
feladat. A pedagógusoknak
ebben együtt kell működniük, végtére ők is felelősek a
t a n u l m á n yi e r e d m é n yé r t .
Ezért a tanároknak a jövőben
több időt kell a tanulókkal az
iskolában tölteni.
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- Milyen előnyt jelent a magyar nyelv ismerete azok számára, akik burgenlandi középiskolákból kerülnek ki a
nagybetűs életbe?
- Kezdjük mindjárt pozitív
példákkal: A Felsőőri Közgazdasági Szakközépiskola,
vagy a Felsőőri Kétnyelvű
Szövetségi Gimnázium érettségizői a magyar nyelvtudáson túlmenően nagyobb megértést mutatnak a kulturális
összefüggések iránt, illetve
i nt erkul t ur ál i s cs el ekvési
kompetenciával rendelkeznek.
Hogy egy ilyen képesség hova vezethet, ezt már az álláspiac tanulmányozása is igazolja: magyartudással rendelkező végzősök kiváló esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon, és nagy számban
dolgoznak a külkereskedelemben, illetve osztrák vagy
nemzetközi cégek külföldi kirendeltségein.
Aki idevágó álláskínáló internetoldalakat böngész, nem
győz csodálkozni azon, milyen sok a magyar nyelvtudáshoz kötött állás. Az ilyen
álláskínálatok leírásánál látható, mennyire fontos a munka világában, és nem csak az
egyetemi nyelvi tanulmá-
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- Ich kann keine Vergleiche anstellen, da ich nicht weiß, wie die
anderen Kindergärtnerinnen arbeiten. Unsere Aufgabe ist es, die
Kinder spielerisch an die ungarische Sprache zu gewöhnen.
Wenn die Kinder den Kindergarten verlassen und ihre Eltern es
für sinnvoll halten, dass das Kind auch in der Schule diese Sprache lernt, so hat sich unsere Arbeit schon gelohnt. Wenn Kinder
erst später Lust bekommen die Sprache zu lernen, so werden sie
sich an die Wörter erinnern, die sie bei uns im Kindergarten gelernt haben.
- Wieso beschäftigst du dich so gerne mit den jüngsten BurgenländerInnen?
- Die Kinder sind sehr goldig und dankbar, geben sehr viel Liebe. Es ist ein sehr gutes Gefühl, wenn ich sie außerhalb des Kindergartens treffe, oder wenn ich unerwartet in einen Kindergarten komme und mir die Kinder entgegenlaufen und mich umarmen. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, weil ich meine Arbeit sehr liebe.
UNGARISCHUNTERRICHT
AN VOLKSSCHULEN
Der Ungarischunterricht in den Volksschulen hat die Aufgabe,
die Schüler - unter Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen - in ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zu zwischenmenschlicher Verständigung im mündlichen und schriftlichen
Bereich durch Lernen mit der ungarischen und über die ungarische Sprache zu fördern. Er ermöglicht den Kindern ein altersgerechtes Erlernen der Sprache in ungezwungener Umgebung
und weckt die Freude am Erlernen der Sprache.
In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Ungarisch lernenden SchülerInnen in den burgenländischen Volksschulen vervierfacht. Besuchten im Schuljahr 2002/2003 451 SchülerInnen
den Ungarischunterricht, so sind es im Schuljahr 2011/2012 bereits 1791 SchülerInnen.
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nen Veranstaltungen, wo die Kleinsten die Möglichkeit haben,
ungarische Lieder oder Gedichte vorzutragen.
- Wie beschäftigst du dich mit den Kindern? Gibt es Vorschriften bzw. gibt es einen Lehrplan für den Sprachunterricht?
- Eigentlich machen wir das Gleiche, das unsere österreichischen Kolleginnen machen. Ich glaube, das ist für die Kinder am
besten. Ich meine damit, dass wir die Herbstfrüchte nicht im
Frühling und die Winterkleidung nicht im Sommer kennen lernen. Wir spielen Spiele, die zum aktuellen Tagesthema passen.
Im Zuge verschiedener Veranstaltungen haben wir mehrmals im
Jahr die Möglichkeit, unsere Arbeit den Eltern und Bekannten
zu präsentieren.
- Welche Mittel und Methoden werden im Kindergarten im Ungarischunterricht angewendet?
- Die besten Erfolge erzielen wir, wenn wir didaktische Spiele
spielen, bei denen wir uns viel bewegen, und die wir sehr oft
wiederholen. Diese Spiele stelle ich selber zusammen. Auch
mein Material bereite ich selbst vor. Damit dies das Beste für
die Kinder ist, recherchiere ich viel im Internet. Ich bereite mich
immer auf meine Arbeit vor, wobei mir meine Routine sehr hilfreich ist.
- Wie nehmen die Kinder den Ungarischunterricht an? Treten
Schwierigkeiten auf?
- Meiner Meinung nach ist die Persönlichkeit der Pädagogin
ausschlaggebend. Die Kinder sind neugierig und bewegen sich
gerne. Wenn man auf diese zwei Elemente aufbaut, dann kann es
nur gelingen. Was ich noch für sehr wichtig halte, ist das ständige Loben. Man muss Kinder, die sehr gerne mitmachen, ständig
loben, aber auch jene, die sich nur selten melden. Meist brauchen sie nur eine kleine Stärkung und Mut, damit auch sie
„auftauen“. In unseren Kindergärten wird neben dem Ungarischen auch Englisch unterrichtet, und für die Kinder ist es
selbstverständlich, dass an bestimmten Tagen eine andere Kindergärtnerin kommt, die eine andere Sprache spricht.
- Wie bewertest du den Ungarischunterricht in den burgenländischen Kindergärten?
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nyoknál, hogy a dolgozó ismerje a saját kultúrájának és
más kultúráknak különlegességeit, és ennek a különbözőségnek tudatában a közös
vonásokat keresse.
A többnyelvűség a könnyed
társalgásban is növeli az esélyeket a személyes és üzleti
kapcsolatok kiépítésére, pl. a
munka után, a spontán szóváltásnál, az üzleti étkezésnél
és az informális találkozásoknál.
- Mit hoz a jövő? Életképes-e
a magyar nyelv Burgenlandban?
- Tagadhatatlan, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja
a nyelvi és kulturális sokféleséget. Ez megmutatkozik abban is, hogy az Európai Unió
és az Európa Tanács a többnyelvűséget természetesnek
tekinti.
Nekünk, burgenlandiaknak ez
a következőt jelenti: megvan
az okunk és lehetőségünk a
szomszéd ország, Magyarország nyelvének megtanulására. Itt egybeesik a haszon és
az esély, hogy egy egyesült
Európában a magyar népcsoportnyelv az angol és más
nagy nemzeti nyelvek mellett
életképes maradjon.
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Életképes-e a magyar nyelv
Burgenlandban? Biztos! Ezt
szeretném bővebben kifejteni:
továbbra is fontos marad a
nyelvi nevelés megkezdése
már az iskolába való belépés
előtt. Ezért az óvodákban a
legjobb nevelőkre van szükségünk. A gyermekek ebben a
korban még kíváncsiak, és
tudnak lelkesedni.
Ez a motiváció mindig megmarad az iskolaköteles kor
végéig, ahogy a statisztikai adatok mutatják: 2000/2001ben 385 gyerek vett részt magyaroktatáson, öt évvel később (2005/2006) már 2067
diák és idén (2011/2012)
2681 tanuló. Ezek a gyors emelkedést mutató számok magukért beszélnek!
A magasabb iskolák abban a
helyzetben vannak, hogy mivel tanulóik a kötelező iskolákból érkeznek, nem tudnak
ilyen létszámemelkedést mutatni. A gimnáziumok 2000/
2001-ben 4 intézményben már
197 tanulónál tartanak, de
mind 5 mind pedig 10 évvel
később ez a szám alig valamivel emelkedik 200 fölé. A
szakiskolákban és a szakközépiskolákban (akkor 4, ma
pedig 6 intézményben) a kez-
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deti 46 fős létszám mára 253ra emelkedett. Kiemelkedő év
volt a 2006/2007-es 315 tanulóval.
- Mire lenne szükség, hogy
megerősödjünk, illetve életképesek maradjunk?
A többnyelvűség értékének
elfogadtatásához még mindig
kevés a terjesztő és meggyőző
nyilvánossági munka.
A fiatalokban a következőt
kell tudatosítani: a magyar
nyelvtudás a specializálódásnak egy különleges fajtáját
jelenti. Ide illik egy különleges siker: az újonnan létesített Gazdasági Szakközépiskolában Pinkafőn (HLW) a
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magyar nyelv kötelezően választható tantárgy. Ezáltal
nem csak a népcsoport tagjai
tanulhatják az anyanyelvüket, hanem olyan tanulók is
vállalkozhatnak a magyar
nyelv tanulására, akik nem
tartoznak a népcsoporthoz.
Az orvosi szaknyelvet tanulják. Megfelelő kiegészítő lehetőségek, mint például nyelvi projektek és a diákcsere,
segítenek a megszerzett ismereteket elmélyíteni.
Az én felhívásom: Az iskolafejlesztési projekteknél alapjában véve mindig ott kell
lenni a magyarnak mint választási lehetőségnek.
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tiert wird, umso höher wird die Sprachfertigkeit.
- Welches ist Ihr schönstes Erlebnis im Laufe Ihrer Arbeit?
- Mein schönstes Erlebnis ist, dass ich nach so vielen Jahren immer noch gerne meine Arbeit mache.
Annamária Palkó
(Kindergärtnerin)
- Wie bist du nach Österreich gekommen und seit wann arbeitest
du hier?
- Im Frühjahr 2005 habe ich mich um eine Anstellung als Kindergartenpädagogin beworben. Im August 2005 musste ich vor
einer 5-köpfigen Kommission eine mündliche Prüfung ablegen.
Einige Wochen später teilten sie mir die erfreuliche Tatsache
telefonisch mit, dass ich angestellt werde.
Letztendlich dauerte es jedoch eine Weile bis es so weit war. Im
Herbst 2007, als ich nicht mehr damit rechnete, erhielt ich einen
umso erfreulicheren Anruf aus Markt Allhau, dass sie mich erwarten. Von da an ging alles ziemlich glatt. Ich stand ständig in
Kontakt mit meinen zukünftigen Arbeitgebern. Es war ein sehr
gutes Gefühl, als ich bereits zur Weihnachtsfeier 2007 eingeladen wurde. Hier hatte ich die Gelegenheit, meine neuen Arbeitskolleginnen kennen zu lernen. Im Jänner fühlte ich mich nicht
mehr als Fremde.
- Arbeitest du in mehreren Kindergärten?
- Ich arbeite jeden Tag in einem anderen Kindergarten. Anfangs
war ich in mehreren Gemeinden beschäftigt. Seit 1. Oktober
2009 habe ich eine fixe Anstellung in Markt Allhau. Davon unabhängig hat sich meine Aufgabe nicht geändert. Neben Allhau
erhielt ich auch die Möglichkeit in Buchschachen, Wolfau, Loipersdorf und Wörterberg zu arbeiten. Die Einwohner dieser Gemeinden sind bis auf ein paar Ausnahmen deutschsprachig,
trotzdem besteht das Interesse an Ungarisch, was Kontakten zu
ungarischen Familien zu verdanken ist.
- Hast du Kontakt zur Kindergartenaufsichtsbehörde?
- Die Aufsichtsbehörde schickt immer Vertreter zu verschiede-
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- Welche Familien wollen, dass ihre Kinder bereits im Kleinkindalter Ungarisch lernen?
- Jene Kinder aus Oberpullendorf lernen Ungarisch, deren Großeltern auch heute noch Ungarisch sprechen. Sie freuen sich so
sehr, dass ihnen wortwörtlich Tränen in den Augen stehen. In
jedem kleinsten Gedicht, Sprichwort oder Lied spiegelt sich die
Hoffnung, dass ihre Muttersprache weiterlebt.
- Welche Mittel und Methoden werden im Kindergarten im Ungarischunterricht angewendet?
- Der Grundsatz eines zweisprachigen Kindergartens ist: eine
Person – eine Sprache. Dieses neue Modell hat das Ziel, dass
das Kind die Sprache fließend lernt. Selbstverständlich muss
dies je nach Alter und Wesen des Kindes abgestimmt sein.
Ein Kind wendet sich instinktiv immer zu der Person in der jeweiligen Sprache. Ich möchte erwähnen, dass ich öfter versucht
habe, dass ich nur Ungarisch spreche. Jeder Versuch war ein
Fehlschlag. Die Reaktion der Kinder nach spätestens 10 Minuten war: „Kannst du nicht ordentlich sprechen?“
Wichtig ist bei der Kindergartenerziehung, dass wir die sprachlichen Äußerungen immer wieder mit Hilfe von Gesten, Mimiken, Zeichnungen und Bildern betonen. Wir spielen das bekannte Spiel „wir zeigen, was wir sagen“. Weiters ist wichtig, dass
die „neue Sprache“ die Kinder täglich im Kindergartenalltag begleitet. Sie wird bei allen bekannten rituellen Elementen (Gebet,
Händewaschen, gemeinsamer Jause usw.) ebenso angewendet
wie die Muttersprache.
- Gibt es Vorschriften? Lehren Sie die Sprache nach einem
Lehrplan?
- Unsere Aufgabe ist, dass wir den Kindern eine „andere“ nationale Kultur und deren Bräuche näher bringen und sie lehren, die
Andersartigkeit zu akzeptieren. Das Fundament unserer Arbeit
sind Spiele, Sprüche, Geschichten und Lieder. Ich persönlich
arbeite im Rahmen eines seit 3 Jahren laufenden Projektes nur
mit ungarischen Volksliedern, Kinderspielen, Sprüchen, Märchen und ungarischem Volkstanz. Weltweit ist erwiesen, dass je
früher und intensiver ein Kind mit einer Fremdsprache konfron-
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BALIKO LUDWIG
a burgenlandi kötelező iskolákban folyó magyartanítás
szakfelügyelője
- Ön mióta felügyeli a magyar
nyelvoktatást Burgenlandban?
- A burgenlandi kötelező iskolákban (Pflichtschulen) folyó két tannyelvű oktatás és a
magyaroktatás felügyeletét
ellátó tisztséget az 1994-es
burgenlandi kisebbségi iskolatörvény alapján vezették be.
Én 1995 óta látom el ezt a feladatot.
- Mi a feladata Önnek, mint
szakfelügyelőnek?
Az oktatás felügyelete mellett
feladatomnak tartom a peda-
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gógiai tanácsadást és a magyartanáraim támogatását.
- Miben segíti Ön a pedagógusok munkáját?
- Mint már említettem: a tanító kollégáknak nyújtott módszertani és didaktikai tanácsadással, de a Pedagógiai Főiskola keretében megtartott továbbképzések szervezésével
és vezetésével is.
- Van-e elég továbbképzési
kínálat a pedagógusok számára?
- A tartományunk kötelező iskoláiban oktató magyartanárok részére igyekszünk minden tanévben továbbképzéseket szervezni. Ez még kibővül
a gimnáziumokkal közösen
tartott továbbképzési kínálattal is.
- Ön szerint kielégítő-e a jelenlegi magyaroktatás helyzete Burgenlandban? Szükség
lenne-e változtatásra?
- Jelentősen növekedett a magyaroktatásban résztvevők
száma, ezzel nagyon elégedettek lehetünk. Köszönet
mindazoknak, akik hozzájárultak e siker eléréséhez. Javítási igények az állandóan
változó képzési struktúrákból és körülményekből adódhatnak. Némi javulás ugyan
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kívánatos lenne, de ami a jelenlegi helyzetet illeti, azon
nem feltétlenül szükséges
változtatni.
- Rendelkezésre állnak-e a
magyaroktatáshoz szükséges
oktatási segédeszközök mint
például tankönyvek, játékok,
didaktikai segédkönyvek a
tanárok számára?
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gyermekeket megszólító képekkel és rajzokkal egészítené ki. Itt támogatásra lenne
szükségünk.
- Ön tanulmányt írt a kötelező
iskolák magyaroktatásáról
1995-ben. Történtek-e változások azóta ezen a területen?
- Az 1994-es kisebbségi iskolatörvény és az 1995-ös, a
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„Játékos tanulás – Spielerisches Lernen“, dessen Autorin du
bist. Wieso war es dir wichtig, dass dieses Lehrmaterial veröffentlicht wird?
- Durch meine ständige Beschäftigung mit den Kindern entstand
diese Idee. Ich habe die Jahreszeiten als Thema gewählt. Spielerisch, musikalisch und anhand von Gedichten soll den Kindern
die ungarische Sprache näher gebracht werden. Ich hoffe, dieses
Unterrichtsmaterial erleichtert nicht nur das Lehren und Lernen,
sondern bereitet all denen Freude, die es verwenden.
Katalin Király
(Kindergärtnerin in Oberpullendorf)

- Erre a kérdésre részben
igennel, és ha őszinte vagyok,
akkor részben nemmel kell,
hogy válaszoljak. Igen, mert
időközben egyre több approbált tankönyv kerül fel a tankönyvlistára, melyek a polgári iskolák és új középiskolák diákjai számára íródtak,
valamint főként azért, mert a
kollégák elkötelezett munkája
során sok munkafüzet és oktatási segédanyag készül.
Nem, mert hiányzik egy olyan
szabadon rendelkezésre álló
képanyag, mely a tartalmilag
nagyon jól átgondolt és megszerkesztett munkalapokat a

burgenlandi kötelező iskolákat érintő tartományi jogszabály szerint valósul meg a
tartomány kötelező iskoláiban
folyó kétnyelvű oktatás és a
magyaroktatás. Ezek lehetővé
teszik - a szükséges jelentkezési szám elérése esetén - a
két tannyelvű osztályok ill.
csoportok létrehozását, valamint a magyar mint kötelező
tantárgy, szabadon választott
tantárgy vagy szabadon választott gyakorlat bevezetését.
Ennek eredményeként 1995
és 2011 között a kötelező iskolákban magyar nyelvet tanuló diákok száma több, mint

- Wie lange arbeiten Sie schon als Kindergärtnerin und seit
wann befassen Sie sich mit dem Ungarischunterricht?
- Ich befasse mich seit 30 Jahren mit dem Ungarischunterricht.
Kindergärtnerin bin ich seit 16 Jahren. Im Kindergarten unterrichte ich nicht, sondern erziehe die Kinder spielerisch mit Geschichten, Gedichten und Liedern.
- Seit wann gibt es den Ungarischunterricht im Kindergarten in
Oberpullendorf?
- Im Vorjahr feierten wir das 50-jährige Jubiläum unserer Institution. Von Anfang an wurde in unserem Kindergarten die ungarische Sprache verwendet, wenn auch anfangs nicht in so großem Ausmaß (zuerst waren es 2 Stunden, dann 4 und noch etwas
später 8 Stunden/Woche). Gegenwärtig beträgt das Ausmaß der
Beschäftigung mit der ungarischen Sprache 12 Stunden/Woche.
Unser Kindergarten führt derzeit fünf gemischte Gruppen. Beinahe alle Gruppen bestehen aus Kindern verschiedener Nationalitäten (Türken, Roma, Albaner, Kroaten, Bosnier, Inder, Ungarn). Sie bilden 30-40% der Gruppe.
- Gibt es Schwierigkeiten bezüglich des Ungarischunterrichtes?
- Aus den bereits zuvor genannten Gründen ist die Antwort eindeutig. Wenn die Kindergärtnerin nicht genug kreativ, spontan
und ideenreich ist, dann muss man täglich frustriert nach Hause
gehen.

84

ŐRSÉG

Gisela Kramer
(Sonderkindergärtnerin und Lehrerin
der Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik)
- Seit wann arbeitest du mit Kindergartenkindern und seit wann
lehrst du sie Ungarisch?
- Ich befasse mich seit dem Beginn meiner Laufbahn mit Kindern. 1981 begann ich im Kindergarten in Siget in der Wart mit
dem Ungarischunterricht.
- Wie stehst du zum Ungarischunterricht in den burgenländischen Kindergärten?
- Mit Freude habe ich festgestellt, dass die Zahl der interessierten Kinder von Jahr zu Jahr steigt und immer mehr ungarischsprachige KindergärtnerInnen im Burgenland beschäftigt werden.
- Warum beschäftigst du dich so gerne mit den jüngsten BurgenländerInnen?
- Je jünger die Kinder sind, umso fließender lernen sie die Sprachen. Mit Freude sehe ich, wie schnell Kinder spielerisch die
Sprache lernen.
- Welche sind deine schönsten Erlebnisse mit Kindern deine Arbeit im Kindergarten betreffend?
- Ich genieße die Vorbereitungen für Feiern gemeinsam mit den
Kindern und den Eltern, damit die Veranstaltungen zur Freude
der Teilnehmenden gelingen und letztendlich das Interesse für
die ungarische Sprache geweckt wird.
- Wie uns bekannt ist, arbeitest du nicht nur im Übungskindergarten in Oberwart, sondern auch an anderen Institutionen. Was
genau machst du dort?
- In der Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in
Oberwart unterrichte ich „Methodik und Praxis in der frühkindlichen Entwicklung“. Im Übungskindergarten teste ich die Kinder auf ihre Fähigkeiten und gebe Entwicklungstipps. An der
Pädagogischen Hochschule bin ich als Sprachenreferentin tätig.
- Vor kurzer Zeit erschienen die vom BurgenländischUngarischen Kulturverein herausgegebenen Kindermappen
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nyolcszorosára növekedett.
(1995-ben 343 diák tanult
magyarul, 2011-ben ez a
szám 2649-re emelkedett.)

- A polgári iskolákban változás történik, ami a magyaroktatást illeti. Új tanterv készül.
Mit tudna ezzel kapcsolatban
mondani?
- Az új középiskola az
újszerű oktatási és tanulási
módszereivel kétségtelenül
izgalmas kihívást jelent a kötelező iskolai oktatás számára. A magyaroktatást ez anynyiban érinti, hogy a 3. osztálytól a diákok kötelezően
egy második élő idegen nyelvet választanak, és ez a magyar is lehet. Egy megfelelő
tanterv és a 7. évfolyam
törzsanyagának heti óraszámra lebontott tananyagának kö-

21

zös kidolgozásával a polgári
és az új középiskolákban magyar nyelvet oktató pedagógusok továbbképzési fórumok
alkalmával már felkészültek
az új szituációra.
Jelentős mértékben támogatták ezt a munkát a Dél-Burgenlandi Nyelvi Műhelyben
tevékenykedő polgári iskolai
tanárok.
- Egyes tanulmányok szerint a
burgenlandi magyar nyelv a
veszélyeztetett nyelvek közé
tartozik. Mit tehet annak
érdekében a burgenlandi tartományi kisebbségi tanfelügyelőség, hogy ne haljon ki a
magyar nyelv Burgenlandban?
- A magyaroktatás során mindig is igyekszünk figyelembe
venni a burgenlandi magyar
nyelv sajátosságait, és elfogadjuk a magyar népcsoporthoz tartozó gyermekek
nyelvhasználatát. Az oktatás
során azonban a magyar köznyelv szabályai érvényesek.
Ennek alapján íródtak a tanés olvasókönyvek, készültek
az oktatást támogató segédeszközök, így biztosított a
magyar nyelv, vele együtt a
burgenlandi magyar nyelv elsajátítása és ápolása.
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ÓVODAI MAGYAR NYELVŰ NEVELÉS
Az óvodákkal kapcsolatos
rendeletek megalkotása a tartományok feladata.
Az 1995-ben hatál yba
lépett (LGBl. Nr. 63/1995) s
azóta többször módosított
burgenlandi óvodatörvény a
kétnyelvű nevelést szabályozza a bölcsődékben, óvodákban, napközi otthonokban.

datörvényt, amely heti 9 óra
helyett 12 órában határozza
meg azt a minimális óraszámot, amelyet a kisebbség
nyelvén tartott foglalkozásokra kell fordítani.
Azokban az óvodákban, ahol
nincs legalább egy olyan óvodapedagógus, aki a népcsoportnyelvet beszéli, asszisz-

Felsőőr, Alsőőr, Őrisziget
és Felsőpulya körzetében a
magyart „második óvodanyelvként” írja elő. A magyar
nyelv tanulását az óvodai nevelésben egész Burgenlandban, a nem autochton településeken is lehetővé teszi a
törvény, ha a szülők 25 százaléka igényli.
2005 szeptemberében módosították a burgenlandi óvo-

tens óvodapedagógust kell
alkalmazni.
A törvény lehetővé teszi,
hogy a bölcsődékben és a
napközi otthonokban is tanítsák a kisebbségi nyelvet.
Az óvodai kétnyelvű nevelés
elsődleges célja, hogy megszerettesse a nyelv muzsikáját, a gyermekek magyar népdalokat, meséket, mondókákat ismerjenek meg.
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(zum Teil bei der Landesregierung angestellt und zum Teil bei
der Gemeinde oder Pfarre angestellt)
- Wie viele Gemeinden kommen selbst für die UngarischStunden in den Kindergärten auf?
- Derzeit kommen 10 Gemeinden selbst für die ungarische Erziehung in den Kindergärten auf, bzw. bekommen diese einen
kleinen Teil vom Land refundiert.
- Gibt es im Burgenland genug KindergartenpädagogInnen, die
sprachlich und methodisch entsprechend für die ungarischsprachige Erziehung ausgebildet sind?
- Im Burgenland gibt es derzeit nicht genügend burgenländische
Pädagoginnen, die sprachlich und methodisch entsprechend der
ungarischen Erziehung ausgebildet sind. Daher werden Pädagoginnen aus Ungarn nach einem Hearing in den Landesdienst
bzw. Gemeinde aufgenommen. Diese bekommen zum Teil einen
befristeten Dienstvertrag. Außerdem müssen die Pädagoginnen
um ein Anerkennungsverfahren für ihr erworbenes Diplom in
Ungarn bzw. in einem anderen EU-Land beim Land ansuchen.
Dann bekommen sie per Bescheid die Weisung, eine Prüfung in
Rechtskunde und Politischer Bildung sowie in Gitarre und Flöte
an der BAKIP Oberwart abzulegen. Nach Abschluss dieser Prüfungen werden sie vollständig in die entsprechende Lohnstufe
eingestuft. Für die Ablegung dieser Prüfungen haben sie zwei
Jahre Zeit.
Zurzeit arbeiten vier burgenländische Pädagoginnen Ungarisch,
alle anderen kommen aus Ungarn, eine aus Rumänien.
- Besteht die Möglichkeit im Burgenland zu einer Ausbildung für
zweisprachige KindergartenpädagogInnen?
- Im Burgenland kann man an der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Oberwart auch in Ungarisch die Matura ablegen. Das ist die Voraussetzung für die zweisprachige Arbeit
in den zweisprachigen Kindergärten. Wer keine Prüfung hat, hat
die Möglichkeit an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt
die Prüfung nach vier Semestern abzulegen.
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Kornelia Berlakovich
(Fachinspektorin für gemischtsprachige Kindergärten
im Burgenland)
- Berichten Sie bitte über die derzeitige Kindergartengesetzeslage betreffend Ungarischunterricht im Burgenland!
- Im Burgenländischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz
§7 ist genau definiert, dass in gemischtsprachigen Gemeinden
mindestens 12 Stunden in der Volksgruppensprache pro Gruppe
gearbeitet werden muss. Jede Gemeinde im Burgenland hat das
Recht, wenn es die Erziehungsberechtigten wollen, dass ihr
Kind zusätzlich zur deutschen Sprache auch Ungarisch lernt.
Der Erziehungsberechtigte muss sein Kind dafür anmelden.
In zweisprachigen Gemeinden braucht man sein Kind nicht anmelden, da muss zweisprachig gearbeitet werden - jedoch kann
man sein Kind von der Volksgruppensprache abmelden.
Spricht die gruppenführende Pädagogin nicht Ungarisch, wird
vom Land eine Assistenzkindergartenpädagogin für die nötigen
Stunden beigestellt. Die ersten zwei Jahre vom Land sind gratis,
ab dem dritten Jahr muss die Gemeinde dem Land alle Kosten
rückerstatten, oder die Gemeinde stellt die ungarische Pädagogin für die notwendige Zeit an.
- In wie vielen Kindergärten des Burgenlandes wird Ungarisch
unterrichtet (wie viele Wochenstunden)?
- Derzeit wird im Burgenland in 25 Kindergärten zusätzlich zum
Deutsch auch Ungarisch gearbeitet. Das sind 50 Gruppen je 12
Stunden pro Woche und Gruppe.
- Gibt es einen ungarischen Lehrplan für die KindergartenpädagogInnen?
- Die Pädagoginnen für Ungarisch lehnen sich in der Bildungsarbeit an den allgemeinen Bildungsplan an, müssen dann entsprechend der Sprachkompetenz der Kinder ihre Arbeit dem Ungarischen anpassen, die Kinder dort sprachlich abholen, wo sie
gerade stehen.
- Wie hoch ist in diesem Bereich der Personalstand 2010/2011?
- Derzeit arbeiten 19 Pädagoginnen ausschließlich Ungarisch.

BERLAKOVICH KORNELIA
a burgenlandi vegyes nyelvű
óvodák szakfelügyelője
- Mi a törvényi háttere a burgenlandi magyar nyelvű nevelésnek, ami az óvodai életet
illeti?
- A burgenlandi óvodai nevelési és gondozási törvény 7.§-a
azt határozza meg, hogy a vegyes nyelvű községek óvodáiban csoportonként legalább
12 órán keresztül kell a kisebbség nyelvén foglalkozni a
gyermekekkel. Minden burgenlandi településnek jogában
áll bevezetni a magyaroktatást, ha a szülők is szeretnék, hogy gyermekeik a
német nyelv mellett magyarul
is tanuljanak. A szülőnek
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vagy gondviselőnek ezen igényét be kell jelentenie. A
kétnyelvű községekben erre
nincs szükség, ezekben kötelezően két nyelven kell vezetni a foglalkozásokat, viszont
lehetőség van lejelenteni a
gyermeket a népcsoport nyelvről. Ha a csoportvezető
pedagógus nem beszél magyarul, akkor a tartomány egy
asszisztens óvónőt alkalmaz
mellette meghatározott óraszámban. Az első két évben a
községek számára ez költségmentes, a tartomány fedezi a
kiadásokat. A harmadik évtől
pedig a községek kötelesek
visszatéríteni a tartománynak
a felmerülő költségeket, illetve a továbbiakban a község
fizeti a magyar nyelvű pedagógust.
- Jelenleg hány község költ az
óvodai magyaroktatásra?
- Pontosan 10 község. A költségek csekély részét a tartomány
visszatéríti.
- Burgenland hány óvodájában
és heti hány órában tanítják a
magyar nyelvet?
- Pillanatnyilag 25 óvodában
foglalkoznak a német mellett
magyarul is a gyermekekkel. Ez
50 csoportot jelent, csoportonként heti 12 órában.
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- Hány kétnyelvű óvónőt foglalkoztatnak ebben az évben?
- Most 19 magyar-német nyelvű
óvodapedagógus dolgozik Burgenlandban. Ők részben a tartomány, részben a községek, illetve az egyházközségek alkalmazottai.
- Vannak-e nevelési tervi előírások, melyeket az óvodapedagógusoknak be kell tartaniuk?

- A magyar nyelvet oktató pedagógusok munkájuk során az általános képzési tervre támaszkodva fejlesztik a gyermekek magyar nyelvi készségeit. Tehát a
gyermekekkel életkoruknak
megfelelő szinten foglalkoznak a
nyelvoktatás során is.
- Vajon elegendő-e a nyelvileg és
módszertanilag képzett óvoda-
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pedagógus Burgenlandban?
- Nincs elegendő ilyen burgenlandi pedagógusunk. Éppen ezért
Magyarországról alkalmazunk
óvónőket, akik egy meghallgatás
után tartományi vagy községi
alkalmazottak lesznek. Ők részben meghatározott időre kapják
szerződésüket. Ezenkívül a magyar vagy az Európai Unióhoz
tartozó tagállamban szerzett dip-

lomájukat meg kell védeniük.
Jogi és politikai ismeretek, valamint gitár- és furulyavizsgát kell
tenniük a felsőőri Óvodapedagógus-képző Intézetben. Ehhez két
év áll rendelkezésükre. Jelenleg
négy burgenlandi magyar óvónőnk van, a többi Magyarországról, egy pedig Romániából származik.
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der Burgenländische Landesschulrat für das Minderheitenschulwesen ergreifen, um das zu verhindern?
- Die UngarischlehrerInnen waren stets bemüht, die Besonderheiten der burgenländischen ungarischen Sprache zu berücksichtigen und sie auch im Sprachgebrauch der aus der ungarischen
Volksgruppe kommenden Kinder zu akzeptieren. Die Unterrichtsgrundlage stellen jedoch die sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse in der ungarischen Standardsprache dar. In ihr sind
alle Lehr- und Lesebücher und Arbeitsmittel abgefasst, die den
Unterricht unterstützen und somit das Erlernen und die weitere
Pflege der ungarischen Sprache, auch der burgenländisch ungarischen, sichern.
Die Maßnahmen, die dabei die Schulbehörde, aber auch übergeordnete Stellen ergreifen können, besteht meiner Meinung nach
in der Bereitstellung der für einen erfolgreichen Unterricht notwendigen Ressourcen, um die Kinder beim Lernen der ungarischen Sprache möglichst effizient fördern zu können.
UNGARISCHSPRACHIGE ERZIEHUNG
IM KINDERGARTEN
Kindergärten betreffende Angelegenheiten regelt das jeweilige
Bundesland.
Seit 1995 gibt es im Burgenland das Kindergartengesetz, welches die zweisprachige Erziehung in den Kinderkrippen, Kindergärten und Tagesheimstätten regelt. Dieses Gesetz schreibt in
den Kindergärten in Oberwart, Unterwart, Siget i.d. Wart und in
Oberpullendorf Ungarisch als Zweitsprache vor.
Das 2005 geänderte Gesetz besagt ebenfalls, dass 12 Stunden
für die ungarischsprachige Erziehung aufgewendet werden müssen und dass in den Krippen und Tagesheimstätten ebenfalls die
ungarische Sprache angewendet wird. In Kindergärten, in denen
es nicht mindestens eine Kindergartenpädagogin der entsprechenden Volksgruppe gibt, muss eine Assistenzkindergartenpädagogin oder ein Assistenzkindergartenpädagoge angestellt werden. Ziel ist es, Freude an der ungarischen Sprache, ungarischsprachigen Liedern, Gedichten und Geschichten zu wecken.
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hen. Hier wäre Unterstützung notwendig.
- Sie haben 1995 eine Studie über den Ungarischunterricht in
den Pflichtschulen verfasst. Gab es seitdem Änderungen im Bereich des Ungarischunterrichtes?
- Das Minderheiten-Schulgesetz 1994 mit dem Bgld. Pflichtschulgesetz 1995 als Ausführungsgesetz stellt die schulgesetzliche Basis für den zweisprachigen Unterricht und den Ungarischunterricht an den Pflichtschulen des Landes dar und ermöglicht
bei Vorliegen der notwendigen Anmeldungszahlen die Eröffnung von Ungarischklassen bzw. -gruppen mit folgenden Angebotsformen: zweisprachiger Unterricht, Wahlpflichtgegenstand,
Freigegenstand, unverbindliche Übung.
So hat sich in der Zeit zwischen 1995 und 2011 die Zahl der am
Ungarischunterricht teilnehmenden Pflichtschulkinder mehr als
verachtfacht (1995: 343 Kinder; 2011: 2649 Kinder).
- In den Haupt- bzw. Neuen Mittelschulen werden Änderungen
bezüglich des Ungarischunterrichtes vorgenommen. Ein neuer
Lehrplan ist in Vorbereitung. Was können Sie uns darüber berichten?
- Die Neue Mittelschule stellt mit ihren neuen Unterrichts - und
Lernkonzepten zweifellos eine besonders spannende Herausforderung in und für die Pflichtschullandschaft dar. Sie betrifft den
Ungarischunterricht insoweit, als dass Ungarisch als eine der
verpflichtenden Zweiten Lebenden Fremdsprachen ab der 3.
Klasse gewählt werden kann. Durch die gemeinsame Erarbeitung eines entsprechenden Curriculums und einer auf die Wochenstundenzahl abgestimmten Lehrstoffverteilung im Kernbereich der 7. Schulstufe haben sich die an den Hauptschulen und
Neuen Mittelschulen unterrichtenden UngarischlehrerInnen im
Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen bereits auf die neue
Situation vorbereitet.
Eine wesentliche Unterstützung in dieser Arbeit kam auch von
den im Bereich der Sprachenwerkstatt Süd tätigen Hauptschullehrerinnen.
- Studien zufolge gehört das burgenländische Ungarisch zu den
vom Aussterben bedrohten Sprachen. Welche Maßnahmen kann

ŐRSÉG

- Létezik kétnyelvű óvodapedagógus-képzés tartományunkban?
- Burgenlandban a felsőőri Óvodapedagógus-képző Intézetben
lehet magyar nyelvű érettségit
letenni. Ez az előfeltétele annak,
hogy valaki egy kétnyelvű óvodában dolgozhasson. Akinek
nincs érettségije, annak lehetősége van a kismartoni Pedagógiai
Főiskolán négy szemeszter után
vizsgázni.
- Van-e esély arra, hogy az Óvodapedagógus-képző Intézetben
bevezetik a magyart, mint kötelező tantárgyat?
- Ezt állami és tartományi szinten döntik el. Mindenesetre a
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szakfelügyelőség oldaláról kívánatos lenne.
- Van-e jövője az óvodai magyar
nyelvű nevelésnek?
- Tény, hogy a földrajzi adottságokból adódóan a határ mentén nagyon kedvelt a magyar
nyelv, illetve a szülők egyre inkább szorgalmazzák a magyar
nyelv bevezetését.
Nagyon fontos megjegyezni,
hogy az óvodákban a gyermekek
játékosan tanulják a nyelvet, didaktikai játékok, énekek, mozgásos és ritmikus játékok segítségével, nem szigorú tanítási egységek, hanem az egész nap során.
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KRAMER GISELA
a felsőőri Szövetségi Óvodap e d a g ó gu s -k é p z ő I n t éz e t
tanára, speciális óvoda pedagógus
- Mióta foglalkozol óvodáskorú gyermekekkel? Mióta
tanítod őket magyarra?
- Pályafutásom kezdete óta
foglalkozom gyermekekkel.
1981-ben kezdtem az őriszigeti magyar-német nyelvű
óvodában a nyelvoktatást.
- Milyennek látod az óvodai
magyaroktatást Burgenlandban?
- Örömmel tapasztalom, hogy
az érdeklődő gyermekek száma évről évre nő, és egyre
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több magyarul tudó óvodapedagógust foglalkoztatnak
Burgenlandban.
- Miért szeretsz Burgenland
legkisebbjeivel foglalkozni?
- Minél fiatalabbak a gyermekek, annál folyékonyabban
sajátítják el a nyelveket. Élvezettel figyelem, hogy játékos módszerekkel milyen
gyorsan tanulnak.
- Melyik a legkedvesebb
élményed a gyerekekkel és az
óvodai munkáddal kapcsolatban?
- Élvezet az ünnepségekre
való felkészülés a gyermekekkel és szüleikkel közösen,
a szereplés sikere, a közönség
öröme és nem utolsósorban a
magyar nyelv iránti érdeklődés felkeltése ilyenkor.
- Ha jól tudjuk, nemcsak a
felsőőri gyakorló óvodában
dolgozol, hanem más intézményekben is tanítasz. Mit is
csinálsz pontosan?
- A felsőőri Szövetségi Óvodapedagógus-képző Intézetben a korai fejlesztés képzésben módszertant és gyakorlatot tanítok, továbbá az intézet
gyakorló óvodájában nyelvszintfelmérést, készségmeghatározást végzek, és fejlesztési javaslatokat teszek.

ŐRSÉG

79

- Wie schon erwähnt durch die Beratung der unterrichtenden
Kolleginnen und Kollegen in methodisch-didaktischen Belangen, aber auch durch die Organisation und Leitung von Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Pädagogischen Hochschule.
- Gibt es genug Fortbildungsangebote für Pädagogen?
- Wir sind bemüht, in jedem Schuljahr Fortbildungsveranstaltungen für die an den Pflichtschulen des Landes unterrichtenden
UngarischlehrerInnen über die Pädagogische Hochschule anzubieten und durchzuführen. Diese werden noch durch gemeinsame Fortbildungsangebote mit den allgemein bildenden höheren
Schulen erweitert.
- Finden Sie die gegenwärtige Situation des Ungarischunterrichtes im Burgenland zufrieden stellend?
- Was die enorme Steigerung der Teilnehmerzahlen am Ungarischunterricht betrifft, kann man sehr zufrieden sein. Hier muss
man gleichzeitig allen Stellen und (Lehr)Personen danken, die
ihren Beitrag zu diesem Erfolg geleistet haben.
Dass sich trotz allem Verbesserungswünsche ergeben können,
liegt an den sich ständig ändernden Strukturen und Gegebenheiten. Einzelne Verbesserungen wären wünschenswert, Änderungen angesichts der derzeitigen Situation nicht unbedingt notwendig.
- Stehen die für den Ungarischunterricht notwendigen Unterrichtsmaterialien sowie Lehrbücher, Spiele, didaktische Anweisungen für Lehrer, usw. zur Verfügung?
- Diese Frage kann ich zum Teil mit „Ja“ beantworten, muss
ehrlicherweise aber auch ein „Nein“ hinzufügen. Ja, weil mittlerweile immer mehr approbierte Lehr- und Unterrichtsbücher
für die Kinder in den Hauptschulen und den Neuen Mittelschulen auf die Schulbuchliste kommen, vor allem aber, weil durch
die engagierte Arbeit der KollegInnen viele Arbeitsblätter und materialien entstehen.
Nein, weil es an frei verfügbaren Bildmaterialien mangelt, um
die inhaltlich wohl durchdachten Arbeitsblätter mit kinderadäquaten und ansprechenden Bildern und Zeichnungen zu verse-
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- Was braucht es, um stärker zu werden bzw. um zu
„überleben“?
- Bezüglich des Wertes von Mehrsprachigkeit fehlt es noch immer an der Verbreitungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Botschaft an unsere Jugend muss lauten: Die Beherrschung von Ungarisch bedeutet eine besondere Art der Spezialisierung, die gefragt ist und eine besondere Nische in Gesellschaft, Kultur und
Wirtschaft ausfüllt.
Dazu passt ein besonderer Erfolg: Ungarisch wurde an der neu
errichteten höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in
Pinkafeld (HLW) als alternativer Pflichtgegenstand geführt. Damit gibt es nicht nur für Angehörige der Volksgruppe einen Unterricht in ihrer Muttersprache, sondern es steht auch den übrigen SchülerInnen, die nicht der Volksgruppe angehören, der Zugang zu Ungarisch offen. Durch entsprechende Begleitmaßnahmen wie Sprachprojekte und Jugendaustausch werden erworbene
Kenntnisse auch vertieft.
Mein Appell: Bei Projekten der Schulentwicklung hat Ungarisch
grundsätzlich zur Wahl zu stehen.
FI SR Ludwig Baliko
(Fachinspektor für ungarischen Unterricht an APS)
- Seit wann sind Sie Fachinspektor für den Ungarischunterricht
im Burgenland? Welche Änderungen hat die Einsetzung der
Fachinspektoren für das Minderheitenschulwesen gebracht?
- Die Funktion des Fachinspektors für den zweisprachigen Unterricht und den Ungarischunterricht an den Pflichtschulen des
Burgenlandes wurde aufgrund des Minderheiten-Schulgesetzes
für das Burgenland 1994 eingerichtet. Ich übe dieses Amt seit
September 1995 aus.
- Welche Aufgaben haben Sie als Fachinspektor?
- Ich sehe meine Aufgabe neben der Inspektion des Unterrichtes
vor allem in der pädagogischen Beratung und Unterstützung
meiner Ungarischlehrerinnen und -lehrer.
- Auf welche Weise unterstützen Sie die Arbeit der Pädagogen?
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A Burgenlandi Pedagógiai
Főiskolán pedig nyelvi szintfelmérést oktatok referensi
tevékenység keretében.

„Játékos tanulás - Spielerisches Lernen” című kétnyelvű oktatócsomag két kötete,
amelynek szerzője te vagy.

- Nemrég jelent meg a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület gondozásában a

Miért találtad fontosnak,
hogy megjelentesd ezt a
pedagógiai segédanyagot?
- A gyermekekkel való foglalkozás során támadt az ötlet.
Az évszakok váltakozásának
megfelelően alakítottam ki a
témákat, melyeket különböző
nehézségi fokokon építettem
fel. A játékos, zenés, verses
feladatok egyszerű módon
közvetítik a gyermekeknek a
magyar nyelvet.
Remélem, ez a tananyag nem
csak a tanítást és tanulást
könnyíti meg, hanem sok
örömet is szerez felhasználóinak.
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KIRÁLY KATALIN
felsőpulyai óvónő
- Hány éve dolgozik óvodapedagógusként? Mióta foglalkozik magyarnyelv-oktatással?
- Magyarnyelv-oktatással 30
éve foglalkozom, óvodapedagógusként pedig 16 éve
dolgozom. De az óvodában
nem tanítok, itt nevelek,
mégpedig játékkal, mesével,
verssel, dalokkal.

- Milyen múltra tekint vissza
a felsőpulyai óvodai magyarnyelv-oktatás?
- Épp tavaly ünnepeltük
intézményünk 50. évfordulóját. Magyar nyelvű foglalkozások már kezdettől fogva
voltak, mégha kevés óraszámban is (először csak heti 2
majd 4, később 8 óra állt rendelkezésre), jelenleg heti 12

órában foglalkozunk magyar
nyelven a gyermekekkel.
Óvodánk összesen 5 csoportból áll, mind a bölcsődében,
mind az óvodában vegyes
életkorú csoportok vannak.
A képet színesíti, hogy csaknem minden csoportban több
etnikai (török, román, albán,
horvát, boszniai, indiai, magyar) területről érkező gyermek van. Ők egy-egy csoport
30-40 %-át alkotják.
- Merülnek-e fel nehézségek a
gyermekek magyarnyelvtanítása során?
- Az előzőekben már említett
okokból egyértelmű a válasz.
Ha az óvodapedagógus nem
elég kreatív, spontán, ötletgazdag, akkor sajnos naponta
frusztráltan kell hazamennie.
- Mely családok szeretnék,
hogy gyermekük már ebben a
korban magyarul tanuljon?
- Azok a felsőpulyai picikék
tanulnak itt magyarul, akiknek a nagyszülei még ma is
magyarul beszélnek. Ők kifejezetten örülnek, szemükből
szó szerint kicsordul a könny.
A legkisebb magyarul elmondott versikében, mondókában,
vagy éppenséggel dalban az ő
anyanyelvük továbbélésének
reménye tükröződik. Ha csak
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Kulturen zu kennen und im Bewusstsein dieser Verschiedenheit
nach dem Gemeinsamen zu suchen. Und Mehrsprachigkeit eröffnet auch im Smalltalk die Chancen für den Ausbau persönlicher
und geschäftlicher Beziehungen, dies etwa nach Feierabend,
beim spontanen Wortwechsel, bei Geschäftsessen und informellen Treffen.
- Was bringt die Zukunft? Ist die ungarische Sprache im Burgenland überlebensfähig?
- Nicht zu leugnen ist: Es gibt in der EU den Respekt vor der
sprachlichen und kulturellen Vielfalt. Das zeigt sich daran, dass
für die Europäische Union und den Europarat Mehrsprachigkeit
normal ist. Für uns BurgenländerInnen bedeutet dies: Es besteht
so die Veranlassung und Möglichkeit, die Sprache des Nachbarn
Ungarn zu erlernen. Hier liegt zugleich ein Nutzen und die
Chance, als Volksgruppensprache Ungarisch neben der Verkehrssprache Englisch (Stichwort: Lingua Franca) und anderen
großen Nationalsprachen in diesem geeinten Europa zu bestehen.
Kann das Ungarische im Burgenland überleben? Ja! - Das möchte ich näher erklären: Es bleibt weiter wichtig, mit der Sprachförderung schon vor dem Eintritt in die Schule zu beginnen. Dafür muss es weiter im Kindergarten die besten PädagogInnen geben. In diesem Stadium sind die Kinder noch neugierig und zu
begeistern.
Das hält auch immer bis zum Ende der Pflichtschulzeit an, was
die Statistik zeigt: So gab es 2000/2001 zunächst 385 Kinder im
Ungarischunterricht, fünf Jahre später schon 2067 Kinder
(2005/2006) und 2011/2012 2681 Lernende. Diese Zuwachszahlen können sich sehen lassen!
Die weiterführenden Schulen stehen vor der Situation, dass sie
als Abnehmerschulen solche Steigerungen nicht aufweisen können. Die AHS halten 2000/01 an 4 Standorten zwar schon bei
197 Kindern, sie haben aber nach 5 und 10 Jahren jeweils knapp
über 200 Schüler. Die BMHS (mit damals 4 und heute 6 Standorten) steigern sich von anfänglich 46 Kindern auf heute 253.
Spitzenjahr war 2006/07 mit 315 SchülerInnen.
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konsequent und flächendeckend Erhebungen stattfinden werden.
Diese Überprüfungen sind mit den PISA-Tests vergleichbar. Die
kommenden Veränderungen betreffen damit vor allem den pädagogischen und didaktischen Bereich. Den Ausschlag für die
neue Art des Sprachenlernens geben hier die Vorgaben vom Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen bzw.
das Sprachenportfolio (= dieses macht den Lernerfolg sichtbar)
und etwa die Zentralmatura.
Es gibt auch den Auftrag, schülergerecht zu unterrichten. Hier
forcieren wir eine neue Lehr- und Lernkultur, die individualisiert, das selbstständige Lernen verlangt und den SchülerInnen
mehr Verantwortung für den eigenen Lernfortschritt auferlegt.
Mit der Einführung der Bildungsstandards im Sprachbereich
wollen wir nachhaltige Kompetenzen vermitteln. Eine große
Aufgabe – und die Pädagogen müssen hier mitziehen! Sie werden ja letztlich für den Lernerfolg mitverantwortlich gemacht.
Deswegen sollen die LehrerInnen künftig auch mehr Zeit an der
Schule bei den SchülerInnen verbringen.
- Welchen Vorteil bringt die Kenntnis der ungarischen Sprache
für jene, die von mittleren und höheren Schulen in die große
Welt hinausgehen?
- Beginnen wir gleich mit positiven Beispielen: Die Maturanten
etwa der HAK Oberwart oder des Zweisprachigen Bundesgymnasiums Oberwart zeichnet neben der Kenntnis der ungarischen
Sprache auch ein tieferes Verständnis für kulturelle Zusammenhänge bzw. die interkulturelle Handlungskompetenz aus.
Wozu solche Qualität führen kann, beweist allein schon das Studium des Stellenmarktes: AbsolventInnen mit Ungarischkenntnissen haben hervorragende Aussichten auf dem Arbeitsmarkt
und sind in hohem Maße im Außenhandel bzw. in ausländischen
Niederlassungen österreichischer oder internationaler Firmen
beschäftigt. Wer einschlägige Job-Portale im Internet studiert,
kann über das breite Stellenangebot mit Ungarisch als Bedingung nur staunen. In eben solchen Beschreibungen merkt man,
wie wichtig es im Berufsleben und nicht nur bei einem einschlägigen Studium ist, die Besonderheit der eigenen und anderer
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felcsillanás erejű is az anyanyelv ilyen jellegű továbbítása, számukra ez a legnagyobb öröm.
- Milyen eszközök, módszerek
szolgálják az óvodáskorú
gyermekek nyelvoktatását?
- A kétnyelvű óvoda nevelési
munkájának alapelvei az „egy
személy - egy nyelv”. Ez az
új modell a folyamatos beszédkészség kialakítására törekszik, természetesen a gyermek életkori sajátosságának
megfelelő helyzetben. A
„nyelvi mintát” mindkét
nyelv esetében egy-egy személy demonstrálja. A gyermek ösztönösen fordul mindegyik személyhez az adott
nyelven.
Fontos, hogy az óvodai
nevelésnél a nyelvi kifejezéseket nonverbális szinten is
állandóan erősítsük, pl. gesztusok, mimika, rajzok, képek,
ábrák segítségével. A már
ismert játékot az „új” nyelven
eljátsszuk, mutatjuk, amit
mondunk.
Továbbá igen fontos az óvoda
mindennapi élethelyzetében a
nyelvi kíséret az „új” nyelven. Az ismétlődő rituális
elemek (imádkozás, kézmosás, közös étkezés, stb.) fel-
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használása ugyanúgy, ahogy
ezt a gyermek anyanyelvének
elsajátítása folyamatából már
ismeri.
- Vannak-e előírások? Kötött
nevelési terv szerint oktatnak?
- A mi feladatunk: egy „más”
nemzet kultúrájának, szokásainak átadása, a másság elfogadtatása, a tolerancia megalapozása játékkal, mesével,
dalokkal. Jómagam a harmadik éve folyó projekt keretében csak magyar népdalok,
népi gyermekjátékok, mondókák, népmesék, néptánc átadásával dolgozom, vagyis a
tiszta forrás vizében fürösztgetem és hagyom lubickolni a
picikéimet.
Világszerte sikeres kísérletek
bizonyítják, hogy minél korábban és minél intenzívebben kerül kapcsolatba a gyermek egy új nyelvvel, annál
magasabb szintű lesz a nyelvtudása, s annál korábban folytathatja további nyelvekkel.
- Mi a legkedvesebb élménye,
amelyet munkája adott önnek?
- Legkedvesebb élményem!?
Az, hogy ennyi év után is
minden nap szívesen megyek
dolgozni.

30

PALKÓ ANNAMÁRIA
A szombathelyi származású
óvónő négy éve dolgozik
Burgenlandban. 2002-ben
végzett az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE)
Óvóképző Főiskolai karán
Budapesten.
- Hogy kerültél Ausztriába?
Mióta dolgozol itt?
- 2005 tavaszán adtam be a
pályázatomat óvodapedagógus állásra. Éppen a napokban került a kezembe az az
értesítő, amely végül is elindította ausztriai pályafutásomat. 2005. augusztus 25-én
került sor Eisenstadtban a
szóbeli felvételire egy öttagú
bizottság előtt. Pár héttel ké-
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sőbb, szeptemberben kerestek
meg telefonon a kedvező
válasszal, hogy megkapom az
állást. Végül is egyéb okok
miatt kicsit „pihent a dolog”,
majd - amikor a legkevésbé
számítottam rá - 2007 őszén
kaptam egy váratlan, de annál
örömtelibb telefonhívást Alhóból (Markt Allhau), hogy
várnak rám. Gyakorlatilag
innen már teljesen simán
ment minden, folyamatosan
kapcsolatban álltam leendő
munkaadóimmal, s nagyon
jóleső érzés volt, hogy már a
2007-es év lezárását megünneplő községi karácsonyi estre is meghívtak. Itt volt alkalmam megismerni leendő
kolléganőimet, s január közepén már nem teljesen idegenként érkeztem.
- Több óvodában dolgozol?
- Minden nap másik óvodában
dolgozom. Kezdetben ahány
községben dolgoztam, annyi
munkaadóm volt. 2009. október 1-től kaptam állományi
helyet Alhóban. Ettől függetlenül a munkarendem nem
változott. Alhó mellett Őribükkösdön (Buchschachen),
Vasfarkasfalván (Wolfau),
Lipótfalván (Loipersdorf),
Vörthegyen (Wörterberg) is
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Weisung“ (1999) festgelegt: Damit wird auch die Durchführung
der Schulinspektion für den Ungarischunterricht geregelt. Diese
wiederum hat auch eine Beratung der Schulleitung, der Lehrkräfte und Arbeitsgemeinschaften zu umfassen. Decke ich Mängel auf, sind sie zu beheben. Ich helfe auch bei Planungsfragen
mit, die die Umsetzung der Lehrpläne, Schulveranstaltungen
und Wettbewerbe betreffen.
Ein fixer Bestandteil der Arbeit ist die Kontrolle der Lehrfächerverteilung, die Erfassung von statistischen Daten, Erstattung
von Gutachten und die Tätigkeit als Vorsitzender bei Reifeprüfungen.
Ich bin in die Organisations- und Personalentwicklung einschließlich der Lehrerfortbildung an der Pädagogischen Hochschule eingebunden. Dabei geht es auch um eine verbesserte
Ausbildung der UnterrichtspraktikantInnen und NeulehrerInnen.
Bei der Beschaffung von Fremdsprachenassistenten wirke ich
ebenfalls mit.
Es bedeutet jedes Mal eine Herausforderung, Konflikte zu lösen.
In Richtung der Schulleitung signalisiere ich, dass sie primär
mehr Verantwortung zu tragen hat – egal, ob bei der Schulentwicklung oder Qualitätssicherung.
Mein letzter Großeinsatz war, konkret zu verhandeln, dass bei
der Zentralmatura für AHS und BMHS auch die Bedingungen
für die ungarische Sprache definiert werden und Ungarisch im
Kanon der Prüfungsfächer aufscheint.
- Wie sehen Sie die derzeitige Situation des Ungarischunterrichtes im Burgenland? Sind Veränderungen notwendig?
- Allgemein kann man sagen, dass die Vorbereitung auf die
Hochschule in den Gymnasien gut läuft. Dies trifft auch auf die
Berufsbildenden Schulen zu, wo das Erlernen der Fachsprache
eine zusätzliche große Herausforderung bedeutet. Bei der Integration in den Arbeitsmarkt ist die Sprachbeherrschung ja ganz
wichtig.
Die zweite Frage ist zu bejahen: Die Schulaufsicht hat jedenfalls
auf der Sekundarstufe einen Reformprozess zu begleiten. Dieser
führt dazu, dass nach der Einführung der Bildungsstandards
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genländischen Volksgruppen, insbesondere didaktischen Materialien und Schulbüchern, die dort genutzt, ausgeborgt oder
gekauft werden können
 als Ort für Präsentationen von Neuerscheinungen, etc.
 als Ort für Begegnungen und Kooperationsveranstaltungen
der burgenländischen Volksgruppen
LSI HR Mag. Nikolaus Steiger
(Landesschulinspektor für BMHS,
Fachinspektor für Ungarisch an AHS und BMHS)
- Seit wann gibt es das burgenländische Landesschulinspektorat
für das Minderheitenschulwesen im Bereich der AHS und
BMHS?
- Mit dem Jahr 1994 ist dies im Burgenland gelungen, denn das
Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland (BGBl.Nr.
202/1994) brachte dafür die gesetzliche Regelung (§ 15). Davor
hatte schon der Artikel 7 des „Staatsvertrages“ (15. Mai 1955)
Österreich dazu verpflichtet, eine Abteilung der Schulaufsichtsbehörde für slowenische und kroatische Schulen zu errichten.
Mit dem Inspektorat ist gleichzeitig auch eine Erweiterung auf
die ungarische Unterrichtssprache und über den Pflichtschulbereich hinaus erfolgt.
Nunmehr gehören die Gymnasien ebenso wie die kaufmännischen, technisch-gewerblichen und humanberuflichen Schulen
dazu. Die burgenländische Schulaufsicht ist also in diesem Inspektionsbereich mit dem Unterrichtsangebot in den Sprachen
der hier lebenden Minderheiten, d.s. die Volksgruppensprachen
Ungarisch, Kroatisch und Romanes, befasst.
- Seit wann sind Sie Fachinspektor für Ungarisch?
- Nach dem Ausscheiden meines Vorgängers aus dem Schuldienst wurde ich im Sommer 2004 mit der Fachinspektion für
den Ungarischunterricht an mittleren und höheren Schulen betraut. Diese Funktion führe ich unentgeltlich aus.
- Was gehört konkret zu ihrem Aufgabenbereich?
- Das Aufgabenprofil ist durch die so genannte „Allgemeine
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kaptam lehetőséget. Ezekben
a községekben már szinte
kivétel nélkül német ajkú a
lakosság, alig vannak páran,
akik néhány szót értenek magyarul, de ezt is inkább csak
magyarországi ismerőseiknek
köszönhetően.
- Van-e kapcsolatod az
óvodafelügyelőséggel?
A Tartományi Óvodafelügyelőség mindig képviselteti
magát hivatalos rendezvényeinken, ahol az apróságok
rendszeresen kapnak lehetőséget magyarul énekelni,
verset mondani.
- Csak magyar nyelvet tanítasz?
- Igen, heti 24 órám van.
- Hogy néz ki egy foglalkozás? Vannak-e előírások,
van-e nevelési terv a magyar
nyelvű foglalkozásokra vonatkozóan?
- Tulajdonképpen igazodunk
ahhoz a munkához, amit
osztrák kolléganőim végeznek. Ez, úgy érzem, segítséget is jelent a gyerekeknek
- gondolok itt arra, hogy az
őszi gyümölcsökkel nem
tavasszal ismerkedünk, vagy
a téli ruhákkal nem nyáron,
hanem akkor játszunk ilyen
játékokat, amikor a téma a
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mindennapi életben is aktuális. Az óvodák gazdag programjai során évente többször
van lehetőségünk megmutatni
magunkat a szülők, ismerősök
előtt is.
- Milyen eszközök, módszerek
szolgálják az óvodáskorú
gyermekek nyelvoktatását?
- A legcélravezetőbb, ha
didaktikus játékokat játszunk
sok-sok mozgással, ismétléssel, ezeket én állítom össze.
Az eszközeimet is saját magam készítem, s hogy a munkám a legjobb legyen, rengeteget kutatok az interneten, felidézem tanulmányaimat. Folyamatosan készülök a
foglalkozásokra, de sokat segít a már meglévő rutinom is.
- Hogyan fogadják a gyerekek
az idegen nyelvű „oktatást“?
Merülnek-e fel nehézségek?
- Szerintem nagyon sok függ
a pedagógus személyiségétől.
A gyerekek kíváncsiak, szeretnek mozogni, s ha erre a
két dologra építünk, akkor
már csak jól alakulhat.
Amit még nagyon fontosnak
tartok, az a folyamatos dicséret. Dicsérni kell azt a kisgyereket is, aki nagyon szeret
részt venni a foglalkozásokon, de azokat is, akik csak
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ritkán szólalnak meg. Van,
amikor csak egy kis biztatásra, bátorításra van szükségük,
és szép lassan ők is „felengednek”.
Nálunk egyébként a magyar
mellett az angol is jelen van
az óvodákban, s nekik ez már
természetes, hogy vannak
olyan napok, amikor jön egy
másik óvó néni, aki teljesen
másképp beszél.
- Milyennek látod az óvodai
magyaroktatást Burgenlandban?
- Nincs összehasonlítási alapom, hogy ez a többi óvodában hogyan működik. Igazából a mi feladatunk a játékos
nyelvhez szoktatás, s ha már
az óvodából kikerülve a

kisgyerekek és szüleik úgy
döntenek, hogy ez jó, és
tanulják tovább az iskolában
is, akkor már megérte. Ha
valaki csak később kap kedvet hozzá, biztos neki is
visszajönnek azok a szavak,
amelyeket anno az óvodában
többször hallott.
- Miért szeretsz Burgenland
legkisebbjeivel foglalkozni?
A gyerekek nagyon aranyosak, hálásak, sok szeretetet
adnak. Jó érzés, ha óvodán
kívül találkozunk, vagy ha
váratlanul be kell mennem
valamelyik oviba, futnak hozzám, átölelnek.
Szerencsésnek mondhatom
magam, mert nagyon szeretem a munkámat.
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- Seitens der Schulbehörden wird das Bestreben für ein durchgehendes Unterrichtsangebot unterstützt. In den meisten Fällen
wird auch das Angebot eröffnet.
- Es entstehen immer mehr zweisprachige (deutsch-ungarische)
Klassen in Burgenlands Schulen. Welche Gründe könnte es dafür geben? Werden zukünftig noch weitere Schulklassen dieser
Art gegründet?
- Seit der EU-Erweiterung ist durch die Öffnung gegen Osten
das Interesse für das Lernen der ungarischen Sprache in den
burgenländischen Pflichtschulen merkbar gestiegen. Eltern sehen darin eine mögliche weitere berufliche Chance für ihre Kinder. Sofern die organisatorischen Voraussetzungen bezüglich
der Schülerzahlen und der vorhandenen qualifizierten LehrerInnen gegeben sind, werden derartige Angebote voraussichtlich
auch weiterhin unterstützt werden.
- Der Unterricht von Minderheitensprachen hat im Burgenland
jahrzehntelange Tradition. In welche Richtung wird sich der
zweisprachige Unterricht Ihrer Meinung nach entwickeln?
- Früher besuchten den zweisprachigen Unterricht ausschließlich
Kinder mit ungarischer Muttersprache. Heute finden wir eine
veränderte Situation vor. In der gleichen Klasse sitzen oft Kinder mit ungarischer Muttersprache, solche mit geringen bzw.
besseren Kenntnissen und Kinder ohne Vorkenntnisse in Ungarisch. Der zweisprachige Unterricht muss sich daher vielmehr in
Richtung individualisierten Unterricht entwickeln, um jedem
Kind gerecht zu werden.
- Wann und mit welchem Ziel wurde die Sprachenwerkstatt-Süd
gegründet?
- Die Sprachenwerkstatt Süd wurde nach der Gründung der Pädagogischen Hochschule Eisenstadt im Herbst 2008 mit folgenden Zielsetzungen installiert:
 Arbeitsraum für die praktische Arbeit der Arbeitsgemeinschaften zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien für den
zweisprachigen Unterricht
 als Seminarort für Fort- und Weiterbildung
 als Fachbibliothek und -mediathek mit Publikationen der bur-
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- Dem Bedarf und dem Interesse der SchülerInnen entsprechend
sind derzeit LehrerInnen für Ungarisch beschäftigt. Im Personalstand sind zu einem großen Teil bereits LehrerInnen, die aus
Ungarn kommen und auch ihre Ausbildung dort abgeschlossen
haben. Daraus ergibt sich meist ein Adaptierungsbedarf in der
methodisch-didaktischen Ausbildung. Seitens der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt werden diesbezüglich Angebote
eröffnet.
- Aus welchem „Topf“ werden die Ungarischlehrer bezahlt?
- Die LehrerInnen für Ungarisch sind ebenso wie alle anderen
LehrerInnen LandeslehrerInnen und werden auch als solche bezahlt.
- Nehmen die zweisprachig ausgebildeten Pädagogen den Volksschullehrern „das Brot“ weg?
- Derartige neidgeleitete Bemerkungen und Kommentare gibt es
immer wieder. Tatsächlich muss festgestellt werden, dass durch
die Angebote der ungarischen Sprache manchmal auch zusätzliche Klassen gebildet werden können, sodass es dadurch auch für
deutschsprachige LehrerInnen zusätzliche Anstellungsmöglichkeiten gibt.
- Stehen für den Ungarischunterricht die notwendigen Lehrmittel zur Verfügung?
- Die Situation der Versorgung mit Lehrmitteln und Schulbüchern ist sicher nicht zufrieden stellend. Auf Grund der niedrigen Auflagenzahl ist der Druck eigener Ausgaben für das Burgenland oft nicht realisierbar. Bücher aus Ungarn können aber
nicht automatisch übernommen werden, da die Lehrpläne in Ungarn und im Burgenland verschieden sind. Es muss lobenswert
erwähnt werden, dass manche LehrerInnen laufend in Arbeitsgruppen tätig sind und an der Erarbeitung neuer Materialien arbeiten, die allen Pädagogen/Pädagoginnen zur Verfügung gestellt werden.
- Die Zahlen weisen darauf hin, dass in den Grundschulen großes Interesse am Ungarischunterricht besteht. Haben diese
Schüler die Möglichkeit in höheren Schulstufen einen weiterführenden Unterricht zu besuchen?
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Óvodai pillanatképek
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NÉPISKOLAI MAGYAROKTATÁS

INTERVIEWS

A magyaroktatás feladata a népiskolákban, hogy fejlessze a
magyar nyelvű kommunikációs képességet, elősegítse a különböző nyelvek és kultúrák iránti nyitottságot, megteremtse a
nyelvtanuláshoz a gyermekek életkorának megfelelő, fesztelen
környezetet konkrét tevékenységek, témák és szituációk alapján,
és felébressze a nyelvtanulás iránti vágyat és örömöt.
Az elmúlt tíz évben a burgenlandi népiskolákban magyar
nyelvet tanuló diákok száma a négyszeresére növekedett. Mint
az alábbi ábra mutatja, a 2002/2003-as tanévben mindössze 451
diák tanulta, a 2011/2012-es tanévben már 1791 diák tanulja a
magyar nyelvet tartományunkban.
Ez a szám így oszlik meg a tartomány területén:
Az alsóőri és az őriszigeti két tannyelvű népiskolában 58 diák,
7 népiskolában két tannyelvű osztályokban 188 diák,
7 népiskolában kötelező tantárgyként 241 diák,
79 népiskolában szabadon választott formában 1304 diák.

LSI HR Mag. a Edith Mühlgaszner, MAS
(Leiterin des Minderheitenschulwesens im Burgenland,
Fachinspektorin für Kroatisch)

A népiskolákban magyar nyelvet tanulók
létszámának alakulása az elmúlt tíz tanévben
1735
1401

886
661
451

1354

1409

1515

1559

1791

- Welche Ziele verfolgt das Minderheitenschulwesen?
- Das Minderheitenschulwesen findet seine Grundlage in internationalen und nationalen gesetzlichen Dokumenten und soll in
erster Linie Angehörigen anerkannter Volksgruppen die schulische Ausbildung in deren Muttersprache garantieren und so den
Erhalt der Volksgruppe unterstützen und sichern. Ziel ist es,
diese Möglichkeit vom Kindergarten bis zur Matura anzubieten.
- Ist das System des Ungarischunterrichtes im Burgenland aus
Ihrer Sicht ideal?
- Das System des Ungarischunterrichtes hat wie das Minderheitenschulwesen insgesamt die Grundlage im MinderheitenSchulgesetz für das Burgenland aus dem Jahre 1994 und im
Lehrplan aus dem Jahre 1995. Der Begriff „ideal“ ist natürlich
zunächst subjektiv geprägt und ist daher auch nur subjektiv
beantwortbar. Klar ist, dass die Realisierung des Ungarischunterrichtes ständig einer Veränderung und Adaptierung unterworfen ist und an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden
muss.
- Gibt es Mängel im System des ungarischen Minderheitenschulwesens im Burgenland? Wenn ja, welche Änderungen würden
Sie vornehmen wollen?
- Jedes System ist verbesserbar und optimierbar. Es wäre pädagogischer Stillstand, würde im Unterricht alles starr und ewig
gleich ablaufen. Es gibt laufend Arbeitsgruppen von UngarischlehrerInnen, in denen neue Entwicklungen diskutiert und zeitgemäße Unterrichtsmaterialien erstellt werden. Die pädagogische
Arbeit lebt davon, dass es ständige Weiterentwicklungen gibt.
- Gibt es im Burgenland genug Lehrkräfte, die sprachlich und
methodisch entsprechend für den Ungarischunterricht ausgebildet sind?
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- Kinder, die der Volksgruppe angehören, können vom Kindergarten bis zur Reifeprüfung in jedem Schultyp muttersprachlichen Unterricht erhalten.
- Eltern können frei entscheiden, welche Schule ihr Kind besucht.
- Schüler können Ungarisch als Pflichtgegenstand, Freigegen stand oder unverbindliche Übung wählen.
- Eltern können für ihre Kinder zweisprachig ausgestellte Zeugnisse beantragen.
- Die Klassenzahl darf max. 20 SchülerInnen betragen. In den
Volksschulen sind pro Klasse mindestens 7 SchülerInnen und
pro Gruppe 5 SchülerInnen, in den Oberstufen und Höheren
Schulen 9 pro Klasse und 5 pro Gruppe erforderlich.
- Eine Ausbildungsmöglichkeit für zweisprachige LehrerInnen
und KindergärtnerInnen ist vorgesehen.
- Die Pädagogische Hochschule in Eisenstadt bietet KindergärtnerInnen und LehrerInnen auch die Möglichkeit an, ungarische
oder kroatische Fortbildungskurse zu besuchen.
- Im Landesschulrat wurde eine Abteilung für Volksgruppenangelegenheiten eingerichtet. Die Schulaufsicht ist für alle Schultypen geregelt.
Nach dem 1937 geltenden Schulgesetz trat 1966 das so genannte
Schulorganisationsgesetz (SchOG) in Kraft und die Lehrpläne
für Volksschulen, Hauptschulen und Gymnasien entstanden.
In Folge wurde das SchOG vom Unterrichtsministerium 1988,
1995 und 1998 abgeändert.
Die wichtigsten Punkte:
- in zweisprachigen Schulen oder Klassen ist in allen Gegenständen in annähernd gleichem Ausmaß in beiden Sprachen zu
unterrichten (ungarisch/deutscher oder kroatisch/deutscher Unterricht)
- die Stundenanzahl des Ungarisch- bzw. Kroatischunterrichtes
muss in Schulen, die diese Gegenstände als Fremdsprache unterrichten, identisch sein
- pro Woche eine Förderstunde Ungarisch oder Kroatisch für
SchülerInnen, die Bedarf anmelden
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AZ ŐRISZIGETI NÉPISKOLA
Az egyházi krónika bejegyzése szerint Őriszigeten
az első evangélikus iskola
1788-ban épült. A község
öregjei úgy mesélik, hogy
ennek az iskolának az épülete
a mai plébánia kertjének
helyén állt.

Az 1970/71-es tanévig 8
évfolyamon zajlott az oktatás,
lebontva az alsó tagozatra
(1-4. osztály) és a felső tagozatra (5-8. osztály). Az
1971/72-es tanévtől már csak
az alsó tagozat (1-4. osztály)
létezett. A tanítás még mindig

Az Őriszigeti Népiskola 1968-ban

A jelenlegi iskola alapkövét 1836. május 30-án rakták
le. Az új épületet november
30-án szentelték fel ünnepélyesen. 1909-ben ezt kibővítették, ezzel a tanári lakás egy
hel yi séggel nagyo bbodott
meg. 1865-ig a vasjobbágyi
(Jabing) gyermekek is az
őriszigeti iskolát látogatták.

két nyelven történt, ami azt
jelenti, hogy a gyermekeket
német és magyar nyelven
oktatták.
Manapság a tanulóknak hetente 4 kötelező magyarórájuk van. Ezeken csak magyarul beszélgetnek és tanulnak.
A németórák száma heti 6
órát tesz ki. Az egyéb tanítási
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órák során, amennyire csak
lehetséges, és amennyire a
tanulók képesek az órákat
követni, két nyelven folyik a
tanítás.

vagy egyáltalán nem beszélik.
Öt éve egyre több gyermek
látogatja a szigeti iskolát Magyarországról. Szüleiknek
nem csak az a fontos, hogy

Korábban a gyermekek kizárólag csak magyarul beszéltek, a német nyelvet az iskolában sajátították el - ez a
helyzet napjainkban teljesen
megváltozott. A gyermekek
csekély magyar szókinccsel
kerülnek be az iskolába, és a
szülők elvárnák, hogy néhány
hét elteltével beszéljenek
magyarul is. Természetesen
néhány óra alatt nem lehet
megtanulni egy nyelvet, főleg
akkor nem, ha otthon keveset,

gyermekük megtanuljon németül, hanem az is, hogy a
magyar szókincsük és kifejezőképességük is fejlődjön.
Míg pár évvel ezelőtt
kevesebb, mint 10 gyermek
járt a szigeti iskolába, mára
számuk elérte a 28-at.
Három éve kétosztályos az
iskola, azaz van egy osztály,
ahová összevonva az elsősök
és a másodikosok járnak, és
van egy olyan, ahová a harmadikosok és a negyedikesek.
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hier das ungarische Schulgesetz. Bis zu dieser Zeit wurden die
ungarischen und kroatischen Schulen von den kirchlichen Gemeinschaften betrieben. Die Unterrichtssprache wurde entweder
vom Schulerhalter, in den meisten Fällen jedoch vom Gemeindepfarrer bestimmt. Daher erfolgte der Unterricht in den konfessionellen Schulen in ungarischer oder kroatischer Sprache.
Nach dem Anschluss im Jahr 1938 verschwand das Burgenland
von der Landkarte und mit ihm der Minderheitenunterricht. Diese Regelung galt bis 1994.
Das Schulgesetz von 1937 regelte nur den Sprachgebrauch in
den Volksschulen. Es gab 2 Schulformen:
Gehörten mehr als 30% der Bevölkerung der Volksgruppe an,
musste der Unterricht zweisprachig geführt werden.
Betrug der Prozentanteil weniger als 30%, konnte die deutschsprachige Schule entscheiden, ob die Minderheitensprache als
Freigegenstand angeboten wird.
Laut Staatsvertrag aus dem Jahre 1955 wurden nur die Kroaten
als Volksgruppe anerkannt. Nur sie hatten laut Gesetz Anspruch
auf zweisprachigen Unterricht.
Für die burgenländischen Ungarn gab es 1976 eine Wende:
durch das Volksgruppengesetz wurden sie als Volksgruppe anerkannt. In vier Orten (Oberpullendorf, Oberwart, Unterwart und
Siget i. d. Wart) wurde der Ungarischunterricht eingeführt. Laut
Gesetz war der Unterricht in der Muttersprache gesichert, wenn
25% der Bevölkerung der Volksgruppe angehörten.
1994 wurde ein neues Minderheiten-Schulgesetz verfasst, welches den zweisprachigen Unterricht garantiert.
RECHTLICHE HINTERGRÜNDE HEUTE
Das 1994 verfasste Minderheiten-Schulgesetz ermöglicht allen,
vom Kindergarten bis zur Reifeprüfung, den Unterricht in der
Muttersprache.
Die wichtigsten neuen Elemente des Minderheiten-Schulgesetzes:
- Keine Vorschreibungen den prozentuellen Anteil der Bevölkerung betreffend.
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EUROPÄISCHE CHARTA
DER REGIONAL- ODER MINDERHEITENSPRACHEN
Ziel der Charta ist es, dass Regional- oder Minderheitensprachen vor dem Aussterben geschützt und gefördert und als ein
Bestandteil des kulturellen Erbes Europas anerkannt werden. In
unserem Fall geht es um die im Burgenland gesprochene ungarische Sprache.
Die Regional- und Minderheitensprachen sollen im Bereich des
Rechts, der Schulen, des öffentlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens sowie der Medien ausgeweitet werden. Dazu gehören der Sprachunterricht und das Studium der
jeweiligen Sprache.
DER SPRACHGEBRAUCH
DER BURGENLÄNDISCHEN UNGARN
Zwei Drittel der ungarischen Volksgruppe leben in zwei Bezirken. Ein Teil im mittleren Burgenland im Bezirk Oberpullendorf
und ein anderer Teil im südlichen Burgenland in der Region
Oberwart, Unterwart und Siget in der Wart. Bei den Angehörigen dieser Volksgruppe sind fünf Sprachen in Gebrauch: die
deutsche Schriftsprache, die burgenländische Umgangssprache,
das so genannte „pidgin“ (Ungarisch gemischt mit deutschen
Wörtern), der burgenländisch-ungarische Dialekt und die ungarische Schriftsprache.
In jenen Orten, die ursprünglich von der ungarischen Volksgruppe besiedelt sind, spricht die ältere Generation fallweise nur ungarisch, die jüngere Generation ist gemischtsprachig (deutsch
und ungarisch) und die Kinder sind meist nur noch einsprachig
(deutsch). Für die Erhaltung der Minderheitensprachen spielten
die Schulen eine wesentliche Rolle. Im Unterricht wird sowohl
der ungarische Dialekt als auch die ungarische Schriftsprache
verwendet.
HISTORISCHER RÜCKBLICK –
GESETZLICHE REGELUNGEN
Das Burgenland ist seit 1921 ein Teil Österreichs. Bis 1937 galt
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Az első osztályt, 11 gyermeket Klein Marianna, népiskolai tanító, a második osztályt,
17 tanulót pedig Miklos Wilhelm, a népiskola igazgatója
tanítja.
Annak idején, amikor a
felsősök is idejártak, negyven
vagy több gyermeket tanítottak egy osztályteremben. Kényelmetlen fapadokon kellett

ülni, a gyermekeknek csak
néhány íróeszköz állt rendelkezésükre, ami manapság már
szinte elképzelhetetlen.
Ma az őriszigeti népiskola
modern asztalokkal és székekkel, valamint számos oktatási segédanyaggal és médiával van felszerelve. Ezek
lehetővé teszik a változatos
és figyelemfelkeltő oktatást.

AZ ALSÓŐRI NÉPISKOLA
Átépített, korszerűsített
épületben kezdték meg a
2009/2010-es tanévet az Alsóőri Népiskolában. Az épületegyüttes tornateremmel,
konyhával és ebédlővel bővült. Horvath Josef, a község
polgármestere
szerint „a magyar nyelv éppen olyan fontos
az új iskolában
és az óvodában
is, mint a régiben.”
Az
oktatási
intézményben
kétnyelvű,
bilingvis oktatási és nevelési
tevékenység folyik, ezzel is
hangsúlyt fektetve a gyermekek kommunikációs és intel-

lektuális képességeinek fejlesztésére. A magyar nyelv
jelenléte a kétnyelvű oktatás
során bővíti a gyermekek
látókörét, lehetőséget ad a
magyar nyelv és kultúra
megismerésére és ápolására.

A nyelvi nevelés mellett
kétnyelvű tanárok tudatosítják a gyermekekben a tanulás
iránti örömöt, fejlesztik a
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gyermekek önállóságát és
kreativitását. Mindezekhez
modern oktatástechnikai eszközök állnak rendelkezésre.
A 2011/2012-es tanévben
összesen 30 tanulója van az
Alsóőri Népiskolának. A kétosztályos intézetben 4 évfolyamon tanulnak a diákok.
Az idén a magyar nyelvet két
magyar származású tanárnő
tanítja heti három órában. A
tanulóknak lehetőségük van
hetente egyszer egy felzárkoztató órán is részt venni.
Az elsősök és másodikosok
magyartanítója Marton Gabriella, a harmadikosok és negyedikeseké pedig Leitner
Edit. Az iskola megbízott
igazgatónője, Horváth Anna-
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mária szintén Magyarországról származik.
Az alsóőri iskola tanulói
aktívan részt vesznek a község rendezvényein. Nagy
szorgalommal készülnek az
Öreg Iskolában megrendezésre kerülő olvasóestekre.
Énekelnek és szavalnak az
adventi gyert yagyújtáskor
Alsóőr főterén, fellépnek a
Nagykarácsony éccakáján elnevezésű hagyományos karácsonyi ünnepségen Felsőőrött. Ápolják a Luca-napi
hagyományokat és háromkirályok napján is házról házra járnak. A nemrégiben a
községbe látogató Ägidius
Zsifkovics püspököt is köszöntötték magyar versekkel.
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DEUTSCHSPRACHIGE ZUSAMMENFASSUNG
Liebe Leserinnen und Leser!
Am 1. Oktober 2001 trat die „Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen“ in Österreich in Kraft. Anlässlich deren zehnjährigen Bestehens beschäftigt sich die 53. Ausgabe von Őrség mit dem Thema „Ungarischunterricht im Burgenland“.
Die Charta ist ein internationales Abkommen, welches im Jahr
1992 vom Europarat in Straßburg anerkannt wurde. Ziel dieses
Abkommens ist es, die europäischen Landes- und Minderheitensprachen nicht nur in der öffentlichen Verwaltung sondern auch
im Unterricht zu fördern.
Im Bereich des Unterrichtes für Minderheitensprachen hat
sich seit dem Beschluss des Volksgruppengesetzes im Jahr 1976
einiges geändert. Seit 1994 regelt das burgenländische Minderheiten-Schulgesetz die Rechte des Sprachunterrichtes für die in
der Region lebenden Ungarn, Kroaten und Roma. Der wichtigste
Bestandteil dieses Abkommens ist, dass in allen burgenländischen Schulen - laut Gesetz bereits in den Volksschulen - diese
3 Minderheitensprachen als Freigegenstände und auch als
Pflichtgegenstände unterrichtet werden dürfen.
In dieser Ausgabe informieren wir Sie über die gegenwärtige
Situation des Ungarischunterrichtes im Burgenland. Nach einem
kurzen Rückblick und einer Hintergrundanalyse des Gesetzes
erhalten wir einen Überblick über den gegenwärtigen Ungarischunterricht im Burgenland. Wir stellen Ihnen Institutionen
vor, deren Hauptprofil der Ungarischunterricht ist.
Letztendlich berichten wir darüber, wie der Burgenländisch Ungarische Kulturverein den Ungarischunterricht bzw. die Arbeit der Ungarisch unterrichtenden PädagogInnen fördert.
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mérték össze tudásukat és
bizonyították be, hogy fontos
számukra a magyar nyelv,
szeretik és ápolják azt.

A nyelv gyakorlásának, s
főleg a nyelvtudás fejlesztésének fontos eszköze az olvasás. A burgenlandi magyar
közösséget saját eseményeiről
anyanyelvén tudósítani azonnal sikerült: a Burgenlandi
Magyar Kultúregyesület alapításától, 1968-tól megjelentette az Őrség című lapot. E
kiadvány fokozatosan folyóirat jellegűvé vált, s a hírközlés szerepét átvette az
Őrvidéki Hírek, amelyet korábban ritkábban, ma kéthavi
rendszerességgel ad ki az
egyesület. 1993-ban indította
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útjára a Kultúregyesület a
Hírhozó című, kizárólag
magyar nyelvű gyermeklapot.
Ez a lap 2005-ig a tanév minden hónapjában megjelent, s
az egyesület eljuttatta a burgenlandi iskolákba is, így
hozzájutott minden olyan
diák, aki szervezett magyartanításban vett részt. A Hírhozót felváltotta a Napocska
című gyermekújság, mely
2005 tavaszától 2010 nyaráig
a tanévben havonta egyszer
jelent meg. A Napocska különkiadásai aktuális témákat
dolgoznak fel, 2009 -ben
Joseph Haydn életéről, 2011ben pedig Liszt Ferenc életéről készült összeállítás munkafüzet formájában. 2010-ben
adta ki az egyesület a Napocska gyermekdalok - CD-t.
2011 tavaszától a kéthavonta megjelenő Minimulti
magyarul című gyermekújságot a Burgenlandban magyarul tanuló népiskolás diákoknak ingyenesen bocsátja rendelkezésére az egyesület.
2011-ben jelent meg az
egyesület Játékos tanulás Spielerisches Lernen című
oktatási kézikönyve, ezzel is
támogatva a burgenlandi óvodai és iskolai magyaroktatást.
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A FELSŐŐRI NÉPISKOLA
2011. júniusában a Felsőőri Népiskola 273 tanulója
multikulturális, többnyelvű
programmal köszöntötte iskolája fennállásának 50. évfordulóját.

Korábban Felsőőrött három
népiskola is működött. Az
egyházközségek iskoláiból
1961-ben jött létre a jelenleg
is működő népiskola.
Az oktatási intézményben

Az iskola gazdag nyelvi és
kulturális kínálatának köszönhetően a jubileumi ünnepségen színes program várta a
szülőket, nagyszülőket, egykori diákokat, tanárokat. Természetesen volt magyar sláger és néptánc, horvát tamburazene és ének, angol nyelvű boogi-woogi, fúvószene,
de modern tánc is.

1996-ban vezették be a két
tannyelvű magyar osztályokat. A 2011/12-es tanévben
négy évfolyamon öt ilyen
osztályban 63 diák tanul. 18
tanuló pedig szabadon választott gyakorlat keretében fejleszti magyartudását. A heti 3
tan- és az 1 felzárkóztató órán
az első osztályosok beszédgyakorlatok, versek és játé-
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kok segítségével ismerkednek
a magyar nyelvvel, a másodikosok megtanulják a magyar ABC-t, bővítik szókincsüket és egyszerű mondato-

magyar nyelvű könyvállománya, valamint minden tanév
végén az iskolások egy-egy
magyar nyelvű könyvet kapnak ajándékba.

kat is alkotnak. Harmadik
osztályban a gyermekek elsősorban a magyar írást, olvasást gyakorolják, miközben
nyelvtani alapismereteket is
szereznek. Negyedikben négy
vagy hat iskolai dolgozatot írnak magyarul, ezzel bizonyítják elsajátított tudásukat,
megszerzett nyelvi kompetenciájukat.
A Gyáki Alapítvány támogatásával új magyar nyelvű
oktatási segédeszközök beszerzésére nyílik lehetőség,
az alapítvány segítségével bővülhetett az iskolai könyvtár

20 éves múltra tekint viszsza a Felsőőri Népiskola és a
szombathelyi Simon István
Utcai Általános Iskola partneriskolai együttműködése.
Azóta tanévente 4-5 alkalommal szerveznek találkozókat a
két intézmény magyarul illetve németül tanuló diákjai számára.
Első és második osztályban
a kisiskolások megismerik
egymás iskoláját, az iskolában zajló életet, szokásrendszert. Részt vehetnek magyar és német nyelvi órákon,
ismerkednek a magyar és bur-
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főiskolával, amelynek keretein belül lehetőséget kaptak
a magyart tanító pedagógusok
szakmai továbbképzésre.
Ezenkívül állandó harcot
folytatott az egyesület azért
is, hogy a magyar nyelv tanítására magyarországi tanárokat is lehessen alkalmazni.
Mára ez is megvalósult.
2004 novemberében megalakult a BMKE keretein
belül működő Pedagógus
Fórum. Célja a Burgenlandban folyó magyaroktatás támogatása. A fórum rendszeres összejövetelek szervezésével lehetőséget biztosít a
Burgenlandban magyar nyelvet tanítók szoros és tartós
együttműködésére. Az előadások, a műhelyfoglalkozások és a megbeszélések alkalmával a pedagógusok időszerű gondjaira keresnek
megoldást, valamint lehetőség nyílik a tapasztalatcserére és a tanításhoz szükséges
segédanyagok kidolgozására
is. A kultúregyesület ezzel a
projekttel a magyaroktatás
minőségbeli javulását kívánja
elérni Burgenlandban.
Az egyesület diák-színjátszóköre és Virgonc gyermeknéptánccsoportja a magyar
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népi hagyományok, az irodalom és kultúra iránt érdeklődő
magyarul tanuló gyermekekből és fiatalokból áll. Fellépéseikkel színesítik a kulturális rendezvényeket, vendégszerepléseik alkalmával pedig
képviselik a burgenlandi magyar népcsoportot.

Minden bizonnyal a burgenlandi magyar kulturális
élet egyik legjelentősebb napja az, amikor a egyesület az
őszi időszakban megrendezi a
magyar nyelvű szavalóversenyt. 2011-ben több mint
130 diák vett részt a verseny
felsőőri döntőjén.
Gimnazisták, szakközépiskolások, polgárisok, új középiskolások és népiskolások
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mekek és szüleik részére
„gyermekposta” néven egy
összefoglalást készít a tanult
anyagból otthoni használatra
és gyakorlásra.
2010 őszétől zeneovi néven
kínál az egyesület a legkisebbeknek magyar nyelvű
zeneórákat. Foglalkozásokat
kezdetben a vörösvári óvodában, az idei tanévtől pedig
már a felsőőri gyakorló óvodában is tartanak. Tudományos vizsgálatok bizonyítják,
hogy a korai zenei nevelés a
nyelvtanulás során meghatározó jelentőségű.

Nem minden burgenlandi
diáknak van lehetősége a magyar nyelv napi használatára
és gyakorlására. A kultúregyesület a diákoknak heti
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egy alkalommal nyelvi gyakorló órát biztosít, ahol lehetőségük van az iskolai tanórán kívül is gyakorolni a
magyar nyelvet, fejleszteni
beszédkészségüket.
Felnőttek számára is folyamatosan kínál az egyesület
magyar nyelvtanfolyamokat
kezdő és haladó szinten, valamint beszédgyakorlat formájában.
A burgenlandi magyartanítás egyik alapvető gondja
korábban az volt, hogy
olyanoknak kellett a nyelvet
tanítani, akik azt maguk

iskolában sosem tanulták. A
kultúregyesület a magyar
nyelv iskolai oktatásának
segítése érdekében felvette a
kapcsolatot a szombathelyi
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genlandi kultúrával, énekelnek egymás nyelvén, táncolnak, miközben lehetőség
nyílik a játékos nyelvgyakorlásra is.

1996-ban az „1000 év
Ausztria - 1100 év Magyarország“ elnevezésű projekt
megvalósítása, 2001-ben a 10
éves jubileum alkalmából

A harmadikosok és negyedikesek megismertetik egymással városuk múltját és jelenét.
A húszéves közös munka
csúcspontjai többek közt:

megjelent emlékfüzet, és a
20. évforduló alkalmából
megvalósult, közös élményeket felidéző fotó- és rajzkiállítás.
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A FELSŐPULYAI NÉPISKOLA
Burgenland egyik magyar
nyelvszigete Felsőpulya. A
kisváros egyben a Felsőpulyai
járás egyetlen magyar ajkú
települése.
A magyar nyelvnek az
iskolai rendszerben is hosszú
hagyománya van. Az első
népiskola 1879-ben létesült.
Ez egy egyházi iskola volt, és
a helyi plébánia felügyelete
alá tartozott.

met népiskolát létesítettek,
amelyet 1935-ben államosítottak.
1963. szeptember 2-án
avatták fel a napjainkban is
működő új népiskolát. Egyidejűleg bezárták a középpulyai egyházi iskolát, az itt tanuló gyermekeket pedig Felsőpulyára iskolázták be.
A Felsőpulyai Népiskolában 1946 óta folyik magyar-

A felsőpulyai iskola (1929)

1921-ig, Burgenland létrejöttéig a magyar volt a hivatalok és az oktatás nyelve. Csak
1923-ban bővítették a népiskolát egy német osztállyal.
Néhány évvel később, a
katolikus népiskolával párhuzamosan egy egyosztályos né-

oktatás. Ekkor a magyart még
kötelező vagy szabadon választott (osztályozott, illetve
osztályozás nélküli) tan tárgyként tanították.
Az oktatási intézményben
az 1998/99-es tanévben vezették be a kétnyelvű, magyar
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lalkozásokon, vetélkedőkön
vesznek részt a fiatalok. A
pedagógusok a szabadidős
programok alkalmával is kizárólag csak magyarul társalognak a gyerekekkel.

dapedagógus vezetésével. A
kicsik ismerkednek a magyar
nyelvvel: énekeket, verseket,
kiszámolókat, körjátékokat,
hagyományos magyar játékokat és rövid történeteket

2006 óta a nyári szünidő
utolsó hetében az egyesület
nyári nyelvtábort szervez diákoknak a felsőőri székházban. Kis létszámú csoportokban dolgozva felelevenítik a
vakáció alatt feledésbe merült
nyelvi ismereteiket, és felkészülnek az iskolakezdésre.
2002 óta hetente egyszer
az egyesület játékos magyar
foglalkozást tart 3-8 éves
gyermekeknek - immár 2 csoportban - egy kétnyelvű óvo-

tanulnak. Az elsajátított verseket, énekeket és táncjátékokat az egyesület rendezvényein, pl. Mikulás-ünnepségen, anyák napi ünnepségen
be is mutatják. A foglalkozások célja, hogy a gyerekek
a magyar nyelvet minden
érzékszervüket felhasználva,
játékosan, feszültség nélkül
tanulják meg, és megismerkedjenek a magyar kultúrával.
A gyermekórát vezető óvodapedagógus a résztvevő gyer-
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dokumentumgyűjteményét az
1975-ös szerződéskor felajánlotta és átengedte a könyvtár
számára. A könyvtár 1999-ig
működött a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület részfinanszírozásában. Akkor merült fel a gondolat, hogy korszerűsíteni kellene, gépesített
médiaközponttá alakítani. Az
átalakítás költségeire lehetett
pályázni, de csak a működtetés garantálása mellett. Ezt
az egyesület nem tudta vállalni, így átadta azt a megalakuló fejlesztési társulatnak
(Alsóőri Magyar Média- és
Információs Központ).

a saját könyvtár berendezéséhez és működtetéhez. Az
aktuális állomány mintegy 3
ezer könyvet, CD-t és DVD-t
tartalmaz. Az egyesület tagjai
az iroda nyitvatartási ideje
alatt ingyenesen vehetik
igénybe a könyvtár szolgáltatásait.
A BMKE 1971 óta rendezi
meg Magyarországon a nyári
nyelvtábort azon diákok számára, akik Burgenlandban
magyaroktatásban részesülnek. A gyerekek felügyeletét
és oktatását burgenlandi és
magyarországi pedagógusok
látják el. A délelőttök csopor-

2004-ben a BMKE új székházba költözött, ahol már elegendő hely áll rendelkezésre

tos, intenzív nyelvtanulással
telnek. Délutánonként pedig
kirándulásokon és sportfog-
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-német oktatást. 1998. szeptemberében az 1. c osztállyal
(15 tanuló) indult a kétnyelvű
oktatás. A magyar nyelvet,
mint kötelező tantárgyat heti
3 órában, a matematikát, a
környezetismeretet, az énekzenét, a rajzot és a testnevelést két nyelven, magyarul és
németül tanulták a diákok.
Ebben a tanévben a második,
harmadik és negyedik osztályban 30 tanuló szabadon
választott tantárgyként tanulta a magyar nyelvet.
A 2001/2002-es tanévtől a
magyaroktatás három modellje létezik a Felsőpulyai Népiskolában: két nyelven tanított osztályok (magyar és
német nyelven oktat az osztályfőnök); egyes osztályokban a magyart mint kötelező
tantárgyat tanítják; illetve az
osztályokon belül magyar
csoportokban tanulják a tanulók a magyar nyelvet egy magyar anyanyelvű tanártól. A
magyar nyelv osztályzott tantárgy. A negyedik évfolyamon az iskolai beszámoltatások rendje: négy nagydolgozat arányosan elosztva. A
szülők kérésére lehetőség van
kétnyelvű bizonyítványok kiállítására.
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2002. márciusában egy
tanítói találkozóval kezdődött
a Felsőpulyai Népiskola és a
kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola partnerkapcsolata. A tanulók először 2002.
május 12-én Felsőpulyán egy
játékos sportdélelőttön találkoztak egymással. Ettől kezdve rendszeres a kapcsolattartás a két iskola diákjai között.
Hagyománnyá vált már a
„Közösen tanuljuk szomszédaink nyelvét“ projekt keretében, hogy a Nyelvek Európai
Napján összejöveteleket szerveznek, és ezzel is felhívják a
figyelmet az idegen nyelvek
tanulásának fontosságára.
A projektet 2005-ben az
Európai Nyelvi Díjjal, 2009ben pedig a SPIN-díjjal tüntették ki.
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A HARÁCSONYI NÉPISKOLA
A 2005/06-os tanévben
egyedülálló volt a Harácsonyi
Népiskola kezdeményezése.
Elsőként használta ki ugyanis
a törvény adta lehetőséget: a
nem autochton magyar lakosságú közép-burgenlandi település oktatási intézményében
bevezettek egy magyar két
tannyelvű osztályt. Akkoriban
tíz kisiskolás kezdte meg magyar tanulmányait párhuzamosan az anyanyelvi oktatás
mellett. Azóta már két évfolyamon működik két tannyelvű osztály.
A tanulók emelt óraszámban, heti 3 órában tanulják a
magyar nyelvet, és lehetőségük van hetente egy-egy
felzárkóztató magyarórán is
részt venni. A népiskola további évfolyamain is lehetőség nyílik a magyar nyelv elsajátítására, heti egy órában.
A 2009/ 2010-es tanévben
iskolai partnerkapcsolatot
létesítettek a Soproni Német
Nemzetiségi Általános Iskolával. A „SOHO” (SopronHoritschon) elnevezésű közös
tevékenységek keretében számos alkalommal találkoztak
már a két iskola diákjai

egymással. Egyik alkalommal
például a Nyelvek Európai
Napja alkalmából jöttek össze
egymással a testvériskolák
Harácsonyban. A Kiskakas
gyémánt félkrajcárja című
mesét adták elő két nyelven,
bábjáték formájában. Egy
másik alkalommal pedig
„városrally” címmel rendhagyó tanítási órán vettek részt,
ahol különböző állomásokat
kellett felkeresniük, Sopron
római kori nevezetességeivel.
Az izgalmas vetélkedő során
kérdésekre kellett választ
adniuk szóban és írásban, ezzel dokumentálták a megszerzett tudást.
A SOHO "Kétnyelvűség Kulturális örökség és a jövő
útja" című projektje pályázatot nyert már a Kultur-Kontakt Austria által "Interkulturalitás és többnyelvűség"
mottóval iskoláknak meghirdetett versenyen.
2011-ben pedig a Harácsonyi Népiskola átvehette Grácban a SPIN-díjat, melyet az
Osztrák Nyelvi Kompetencia
Központ Nyelvi Innovációs
Hálózata ítél meg nyelvi
projektek számára.
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A BURGENLANDI MAGYAR KULTÚREGYESÜLET
Az 1968-ban megalakult
egyesület alapszabályában
rögzített célok között szerepel
egy magyar könyvtár létrehozása, a gyermektáboroztatás
mint nyelvtanulási lehetőség
biztosítása, a magyar nyelv és
kultúra ápolását célzó tanfolyamok szervezése, a magyar
nyelv iskolai oktatásának segítése, magyar nyelvű kiadványok megjelentetése.

Ausztriában hosszú évtizedeken keresztül nem lehetett

magyar könyvekhez jutni, s a
határon túlra sem lehetett
csak úgy értük menni, mint
ma. Ezért is volt szükség a
könyvtár létrehozására. Ennek alapjául az a könyvanyag szolgált, amelyet a Bécsi Magyar Kultúr- és Sportegyesület a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnek ajándékozott. A kultúregyesület
tehát már saját könyvállománya számára 1973-ban hivatalos szerződésben kibérelte
az alsóőri községháza két helyiségét. 1975-ben megalakult
az ún. Alsóőri Érdekközösség, amelyet a könyvtár fenntartására hozott létre négy
jogi személy: a Burgenlandi
Magyar Kultúregyesület, az
alsóőri község, az alsóőri
Római Katolikus Plébánia és
az Alsóőri Népművelő Egyesület. A könyvtár megszervezésében majd fölfejlesztésében elévülhetetlen érdemei
vannak dr. Galambos Iréneusznak, aki a hatvanas évek
végén a burgenlandi magyarok közé érkezve rögtön bekapcsolódott a kulturális
munkába. Az egyesület tagjaként pedig saját könyv- és
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Egyéb magyaroktatással foglalkozó,
illetve a magyaroktatást támogató intézmények,
plattformok és rendezvények
Burgenlandban
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MAGYAROKTATÁS A POLGÁRI ISKOLÁKBAN
A magyar nyelvet tanító polgári és új középiskolák száma az
2011/12-es tanévben huszonháromra emelkedett. Felsőőrött két
tannyelvű osztályok működnek, máshol pedig a magyart
kötelező vagy alternatív kötelező tantárgyként vezették be,
illetve szabadon választható tantárgyként, vagy szabadon választható gyakorlatként. Ezekkel a lehetőségekkel Burgen landban összesen 858 diák él.
Az osztrák oktatási reform keretében a 2008/09-es tanévtől
néhány polgári iskola „új középiskola”-ként működik. A 10-14
éves diákok iskolájában új tanítási és tanulási formákat alkal maznak, nagy hangsúlyt kap a csoportmunka és az egyéni
differenciált tehetségfejlesztés. Burgenlandban az idei tanévben
36 új középiskola található.



Berufsförderungsinstitut (Felnőttképzési Intézet)



Bildungsserver (Képzési Szerver Burgenland)



Burgenlandi Magyar Kultúregyesület



Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája



Dél-burgenlandi Nyelvi Műhely (Sprachenwerkstatt Süd)



Imre Samu Nyelvi Intézet (ISNYI)



Közép-burgenlandi Magyar Kultúregyesület



Magyar Kultúregyesület Nagymarton/Mattersburg

EURÓPAI KÖZÉPISKOLA / ÚJ KÖZÉPISKOLA FELSŐŐR



Magyar Média- és Információs Központ (UMIZ)



Református Ifjúsági Olvasókör (Felsőőr)



WIFI (Gazdasági Felnőttképző Intézet)

A 2011/12-es tanévben az
intézmény mintegy 48 tanulója használja ki a magyar
nyelvű képzési kínálatot.
A négy évfolyamon két
tannyelvű osztályokban heti 4
órában tanulják a magyar
nyelvet. A kezdőktől a haladókig a diákoknak lehetőségük van a nyelv elsajátítására, tudásuk elmélyítésére.
A magyar osztályok 1992
óta tartanak fenn partneriskolai kapcsolatot a szombathelyi Dési Huber István
Általános Iskolával. A két
iskola között folyamatos az
együttműködés, már több

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület szavalóversenye
A Burgenlandi Tartományi Kormány Ifjúsági Osztályának
szónokversenye keleti nyelvekből
A szakközépiskolák idegen nyelvi versenye (Sprachencontest)
Európai Nyelvek Versenye

közös projektet szerveztek. A
legújabb az „Interkulturalitás
és többnyelvűség - egy esély!”
elnevezésű, melynek céljai:
 az érdeklődés felkeltése a
szomszédos ország és annak nyelve iránt
 az idegen nyelvektől való
félelem megszüntetése
 új tanulási módszerek megismerése
 a csoportmunka fejlesztése
 a kulturális cserében rejlő
lehetőségek erősítése
 a kognitív rugalmasság fejlesztése
 a bilingvizmus fejlesztése
és erősítése
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A ROHONCI ÚJ KÖZÉPISKOLA
A Rohonci Új Középiskolában nagy szerepet kap a
magyar nyelvoktatás. 70 diák
tanulja az idei tanévben ezt a
nyelvet. Az oktatási intézményben a 3. osztálytól az
angol mellé kötelező minden
tanulónak egy második
idegen nyelvet (a magyart
vagy a horvátot) választania,
amit aztán 2 éven keresztül
heti 3 órában tanul. Akik az
első osztálytól kezdve már
magyart tanulnak, azoknak a
3. osztályban nem kell újabb
nyelvet választaniuk, hanem a
magyart tanulják tovább.
A Rohonci Új Középiskola
már 2004 óta ünnepli együtt a
Nyelvek Európai Napját a
F e l s ő c s a t á r i N e m z e t i s é gi
Nyelvet Oktató Általános Iskolával. Ezeket a szeptemberi
találkozókat kibővítették, és
évente többször ellátogatnak
egymás iskolájába. A rohonci
gyerekek részt vesznek a magyar tanórákon és fordítva,
Rohoncon a magyar gyerekek
németet tanulnak. De volt
már olyanra is példa, hogy
Magyarországon egy akadályverseny keretében angol,

magyar, német és horvát
nyelven ismerkedtek meg Felsőcsatár és a környező települések (Pornóapáti, Vaskeresztes, Narda) nevezetességeivel.
A verseny állomásainál a témakörök kidolgozása komoly
nyelvi megmérettetést jelentett a burgenlandi és magyar
gyerekekből álló csoportoknak, hiszen négy nyelven kellett megbirkózniuk a kvízkérdésekkel.
Más alkalommal pedig
Rohonc nevezetességeit mutatták be az osztrák diákok
magyar nyelven. Ellátogattak
a helyi Csizmamúzeumba is,
ahol az eredeti magyar nyelvű
ismertető szöveget tanári segítséggel lefordították német,
horvát és angol nyelvre.
Az iskolák közötti partnerkapcsolat különlegessége
még, hogy nemcsak a tanulók, hanem a tanárok között is
baráti kapcsolat alakult ki:
rendszeres időközökben, kéthavonta rohonci tanár tanítja
Magyarországon a német
nyelvet, illetve felsőcsatári
pedagógus a magyart a
burgenlandi iskolában.
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FELSŐOKTATÁS, TANÁRKÉPZÉS
A Burgenlandi Pedagógiai
Főiskola a tanárképző főiskolák 2007-es ausztriai alapításakor jött létre. Célja, hogy
magas minőségi igényeket
támasztó regionális pedagógiai kompetencia- és innovációs központként működjön.
Feladata a színvonalas tanárképzés, továbbá az iskolai és
iskolán kívüli képzés menedzselése.
A főiskola tartalmi súlypontjai: az új tanulási kultúra
(tanítás helyett tanulás), a
többnyelvűség és az interkulturális képzés, valamint az elearning és a médiapedagógia.
Az intézmény minden iskolatípus pedagógusainak továbbképzését is célul tűzte.
Horvátot és magyart népcsoportnyelvekként, valamint
angolt és más EU-nyelveket
is tanítanak tanfolyamok
keretében.
A főiskola kínálatának
középpontjában áll a hallgatók és tanárok szakmai és
szociális kompetenciájának
növelése, valamint a személyiségfejlesztés.
2007 őszétől indult a

főiskolán a 6 szemeszteres
magyar-német tanárképzés
nép- és polgári iskolai pedagógusok számára, akik oktatási nyelvként vagy idegen
nyelvként fogják a magyart
tanítani. Ide azok nyernek felvételt, akik már tanári végzettséggel és alapszintű német nyelvismeretekkel rendelkeznek. A két tannyelvű
iskolák, illetve két tannyelvű
osztályok magyaroktatására
jogosító oklevél átvételének
feltétele az eredményes szóbeli záróvizsga. A képzésben
jelenleg 21 hallgató vesz
részt, heten pedig a záróvizsgájukra készülnek.
Középiskolai magyar szakos tanárképzés folyik a
Bécsi Egyetem Európai és
Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének
Finnugor Tanszékén. Az itt
végzett tanárszakos hallgatók
nagyrészt a burgenlandi új
középiskolákban, gimnáziumokban és szakközépiskolákban helyezkednek el, ezzel
is részt vállalva a magyar
népcsoport nyelvének megőrzésében.
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A FELSŐPULYAI SZÖVETSÉGI GIMNÁZIUM
Az 1962-ben alapított
felsőpulyai gimnáziumban az
1987/88-as tanévtől „pannon“
osztályt létesítettek, ahol a
magyar és a horvát nyelvet
kötelező tárgyként oktatják.
Aki a pannon osztályba jelentkezik, annak négy éven át
kötelező tantárgyként kell
tanulnia a magyart heti 3 órában. Az 5-8. évfolyamon a
magyar nyelv második élő
idegen nyelvként is választható, ötödikben heti 4, a további évfolyamokon 3 órában.

Az oktatási intézmény
egyik különlegessége, hogy
2009-től saját többnyelvű rá-

diója van, amely a 98,8-as
frekvencián fogható. Hétfőtől
-péntekig 20 órán keresztül
zenét sugároznak, 4 óra a
prózai programok adásideje,
amikor is diák-riporterek tudósítanak aktuális eseményekről. A műsor elsősorban
a népcsoportnyelveken hallható, magyarul és horvátul,
de természetesen németül,
illetve az iskola más nyelvi
kínálata alapján angolul, franciául és olaszul is.
Egy másik érdekesség,
hogy az iskola felvenné Liszt
Ferenc nevét. A zeneszerző
szülőhelyének, Doborjánnak
közelsége és a zongoraművész születésének 200. évfordulója ösztönözte az intézmény vezetését erre a gondolatra. Egy tanári grémium
Liszt életéről és munkásságáról szóló tananyagot dolgoz
ki a felső tagozat zene, vallás,
francia, történelem és földrajz
tantárgyai számára, amely
szervesen beépül a tantervbe.
A Tartományi Iskolatanács
ezt ellenőrizni fogja, és ennek
alapján dönt majd arról, hogy
az okatási intézmény felveheti-e Liszt Ferenc nevét.
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A FELSŐPULYAI ÚJ KÖZÉPISKOLA
A Felsőpulyai Új Középiskolában a magyaroktatás az
új oktatási és tanulási formák
alapján folyik. A diákok a
modern technika segítségével,
csoportmunkában dolgozzák
fel az anyagot. Fontos szerepet kap a közös gyakorlás. A
tanár segíti a diákok munkáját, de nem előadó, hanem
vezető szerepe van.
Az első osztálytól a magyar nyelv idegen nyelvként
választható. A harmadik osztálytól azoknak a diákoknak
is lehetőségük van a magyar
nyelv „játékos” elsajátítására,
akik nem rendelkeznek alapismeretekkel.
Minden tanuló jelentkezhet
a „kreatívan magyarul” szabadon választható gyakorlatra. Itt foglalkozások keretében (főzés, barkácsolás) valamint a különféle projektek
alkalmával ismerkednek a
nyelvvel.
Az intézmény által kínált
magyaroktatás a magyaror-

szági iskolákkal közösen
megvalósított projektekkel
egészül ki. Nagy hangsúlyt
fektetnek a magyarországi
partneriskolával kiépített kapcsolat ápolására is. Az elmúlt két évben az „education
through communication“ elnevezésű Comenius-projekten
dolgoztak, melynek keretében
az osztrák és a magyar diákok
norvég, madeirai, skót, olasz
és török iskolák tanulóival
együtt oktatással kapcsolatos
játékokat fejlesztettek ki.
A projektmunka kitűnő
alkalmat kínált arra, hogy
látogatást tegyenek a magyar
partneriskolában. A Skóciából és Franciaországból érkezett diákokkal együtt tájékozódtak a magyar iskolarendszerről, és megismerkedtek az
ország jellegzetességeivel is.
Nem hiányozhatott a programból a magyarok nemzeti
tánca, a csárdás elsajátítása
sem, miközben szoros barátságok szövődtek.
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A MOSONTARCSAI ÚJ KÖZÉPISKOLA
88 diák döntött a 2011/
2012-es tanévben a magyar
mint szabadon választott tantárgy vagy mint kötelező tantárgy mellett a Mosontarcsai
(Andau) Új Középiskolában.
A földrajzi illetve a gazdasági feltételekből adódóan
az iskola a magyar nyelvet
részesíti előnyben második
idegen nyelvként. Célja az
idegen nyelvi kompetencia
kialakítása az idegen nyelven
történő olvasás, írás, hallás és
beszédkészség egyidejű elsajátításával.

Az intézmény oktatási
kapcsolatot alakított ki a
Mosontétényi és a Mosontarcsai Népiskolával, valamint a
Fertőboldogasszonyi Közgazdasági Szakközépiskolával.
Megalakították az Osztrák
Nyelvi Kompetencia Központ
Észak-burgenlandi Nyelvi Innovációs Hálózatát „Minden
nyelv egy ajándék – Többnyelvűség az én lehetőségem,
a mi lehetőségünk?” mottóval. Az együttműködés célja a
német, az angol, a magyar
nyelvi készségek javítása és
erősítése.
Az osztrák-magyar határnyitás 20. évfordulójára nagys z a b ás ú p r o j e kt m un k á v a l
emlékeztek 2009-ben az ún.
„Lehrverbund” (tanszövetség)
tagjai közösen a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskolával. A többhónapos projekt során rengeteg
anyag gyűlt össze, amelyből
kiállítást rendeztek. Egy iskolai ünnepély keretében a
kiállítás megnyitójára, filmvetítésre és ünnepi műsorra
várták az érdeklődőket a
Mosontarcsai Új Középiskola
aulájában.
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tenni, ugyanis az angol nyelv
ismerete által az egész világ
nyitva áll előtte. Minden további nyelv még jobban bővíti a horizontot és növeli az
önbizalmat.
- Tapasztalt-e már valamilyen
nehézséget a kétnyelvű neveléssel kapcsolatban? Pl. keverik-e a diákok a nyelveket?
- Nincs tudomásom arról,
hogy a diákok keverik a nyelvet. Eleve azt gondolom,
hogy a kétnyelvű nevelés
egyáltalán nem bonyolult dolog, ha természetes módon
történik.
- Mit tanácsol azoknak a
szülőknek, akik most szeret-
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nének belevágni a két- ill.
többnyelvű nevelésbe?
- Elsődleges, hogy minden
nyelvhez egy személy kötődjön. Véleményem szerint
ugyanaz a személy mindig ugyanazon a nyelven beszéljen
a gyermekkel. Saját tapasztalatból tudom, hisz én pl. a
lányommal mindig csak horvátul beszéltem.
Továbbá azt hiszem, hogy a
szülőknek nem kell aggódniuk amiatt, hogy több nyelv
egyidejű elsajátítása az emberi agy számára problémát
okozna. Az emberi agynak
rendkívül nagy a befogadóképessége.
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ZSIVKOVITS MARTIN
igazgató
Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi
Gimnázium
- Ha Önnek most lenne egy 10
éves gyermeke, miért döntene
úgy, hogy a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumba íratja?
- A magyar nyelv ilyen mértékű ápolására csak a mi iskolánkban van lehetőség. Ez azt
jelenti, hogy ha valaki meg
szeretne tanulni magyarul,
akkor ez a lehetőség nálunk
kínálkozik a legjobban: egyrészt a magyar mint tantárgy
által, másrészt a két nyelven
oktatott tantárgyak által.

Ezenkívül egy kis, családias
jellegű iskola a miénk.
- Minden gimnáziumnak van
nyelvi kínálata. Mégis miben
más ez a két tannyelvű gimnázium, mint egy úgymond
„normális“ burgenlandi gimnázium?
- Iskolánk nyelvi kínálata nagyon széles. Magyar, német,
angol, francia vagy latin. És
mindez kötelező jelleggel a 8
év alatt. Ehhez még a spanyol
vagy az orosz nyelv választható. A többi burgenlandi
gimnáziumtól abban különbözünk, hogy nálunk (mint
már fent eml ít et t em ) a
magyar nyelv kötelező tantárgy, és az oktatás majdnem
minden tantárgyból két nyelven folyik, mégpedig németül
és magyarul.
- Beszélgetett-e már a diákokkal arról, hogy mit is jelent számukra a két- vagy
többnyelvűség?
- Igen. A kétnyelvűség által a
diákok előtt két világ nyílik
meg: az osztrák a német
nyelv által és a magyar a magyar nyelv által. Így alakul ki
aztán a két identitás.
A többnyelvűség mindenki
számára előnyt jelent, és minden egyénnek szert kell rá
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GIMNÁZIUMOK, SZAKISKOLÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁK
A gimnáziumok alsó és felső tagozatán, a szakiskolákban és
szakközépiskolákban tíz évvel ezelőtt 263 volt a magyarul tanu lók száma, ez a szám a 2011/2012-es tanévben 447-re
emelkedett.
597
461

609
521

528

532

453

447

370
263

A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban a magyart
nemcsak idegen nyelvként, hanem az oktatás nyelveként is
használják (146 diák).
Kötelező tantárgyként 278 diák tanulja a magyar nyelvet, ez a
szám az iskolák között a következőképpen oszlik meg:
Felsőpulyai Szövetségi Gimnázium (25),
Közgazdasági Szakközépiskola, Fertőboldogasszony (92),
Közgazdasági Szakközépiskola, Nagymarton (37),
Közgazdasági Szakközépiskola, Felsőpulya (9),
Közgazdasági Szakközépiskola, Felsőőr (79),
MPTW / Gazdasági Szakközépiskola, Felsőőr (19),
HLW / Gazdasági Szakközépiskola, Pinkafő (17)
Szabadon választott tantárgyként
a Felsőőri Szövetségi Óvodapedagógus-képző Intézetben 9 diák,
szabadon választott gyakorlat formájában
a Felsőlövői Szövetségi Gimnáziumban 14 diák tanul magyarul.

50

ŐRSÉG

Pathy Lívia:
90 ÉVES BURGENLAND - 20 ÉVES
A FELSŐŐRI KÉTNYELVŰ SZÖVETSÉGI GIMNÁZIUM
A történelemben ennyi idő
általában rövid időszaknak
számít, az elmúlt 90 év Burgenland történetében azonban
jelentős változások korszaka
volt.
Az egykori Nyugat-Magyarországból egy új osztrák
tartomány keletkezett. 1919.
szeptember 10-én írták alá
Ausztriával a békeszerződést
St. Germain-ben („Der Rest
ist Österreich” Georges Clemenceau), Magyarország sorsát 1920-ban Trianonban döntötték el.
Az új osztrák tartomány
keletkezésével egyúttal véget

ért a több évszázadig tartó
közös osztrák-magyar történelem. A magyarság ettől az
időponttól kezdve kisebbségben él Ausztriában Burgenland (Őrvidék/Várvidék) területén.
Az itt élő magyar ajkú lakosság nyelvápolására lényegesen kihatottak a XX. század
eseményei (2. világháború, a
kommunista Magyarország
évtizedei, a magyar fordulat
éve 1989-ben). Csupán ez
utóbbi volt pozitív hatással a
magyar nyelv presztízsére
Ausztriában. Röviddel ezután
1992-ben megnyitotta kapuit
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kerülhessen a fiatal. Azonban
az otthoni nyelvgyakorlási lehetőséget sem szabad alábecsülni. Aki csak teheti, beszéljen gyermekével, unokájával magyarul, hiszen a rendszeres társalgás teszi élővé a
nyelvet. A burgenlandi magyar tájszólás fenntartásához
feltétlenül szükséges az otthoni nyelvhasználat. Mivel a
magyar irodalmi nyelv és a
tájszólás nem térnek el egymástól oly mértékben, mint a
német tájszólás az irodalmi
nyelvtől, semmiképp nem árt,
sőt nagyon hasznos, ha a
gyerekekkel otthon, rokoni
vagy baráti körben minél töb-
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bet beszélnek magyarul. Akkor sem szabad feladni, ha a
gyerekek németül válaszolnak, hiszen ha a válasz helyes, akkor megértették, amit
hallottak.
A valóban magas szintű
nyelvtudás a család és az iskola összefogásával könnyebben elérhető, az iskola – mint
mindenben – segítséget nyújt,
de nem helyettesítheti a tanuló akaratát, és a környezet
támogatását.
Bízunk benne, hogy intézményünk a továbbiakban is
eredményesen hozzá tud járulni a burgenlandi magyar
kultúra ápolásához.
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ugyanis szinte minden tantárgy szakszókincsét elsajátíthatják tanulóink a képzés során magyarul is.
A gimnázium érettségivel
zárul, a nyelvi képzés is úgy
épül fel, hogy nyolc év alatt
juttatja el a tanulókat írásban
és szóban olyan szintre, hogy
a munkában vagy magánéletben alkalmazható magyartudással rendelkezzenek. A negyedik osztály után félbeszakított képzés a magyartudás
szempontjából félmegoldás, a
nyelvtudás még nem elég stabil, a következő években a
tanulókra váró más feladatok
miatt a magyartudásuk leépül,
így a felnőttkorba lépve nem
rendelkeznek már olyan nyelvi szinttel, amely a munkavállaláshoz elegendő lenne.
Az érettségiig tartó folyamatos nyelvtanulás után a munkahelyen is használható nyelvi szintre juthatnak el végzőseink.
Iskolánkban az érettségi
vizsga magyar nyelvből írásban kötelező, szóban választható. A két nyelven tanult
tantárgyakból is tehető szóbeli vizsga, amelynek során a
vizsga egyik részét magyarul,
a másikat németül teszi le a
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vizsgázó. Saját maga választhatja meg, hogy a törzsanyag
vagy a speciális téma kérdését válaszolja-e meg magyarul. Az Ausztria-szerte bevezetésre kerülő központi érettségi vizsga a magyar nyelvre
is érvényes lesz, így egy nemzetközi szinten összehasonlítható, színvonalas érettségi
vizsgával fognak rendelkezni
végzőseink magyarból is.
Már az elmúlt húsz esztendő
is igazolta a magyar nyelv
tanításának szükségességét és
eredmén yességét. Végzett
diákjaink a legkülönfélébb
egyetemi képzéseken vettek,
ill. vesznek részt. Többen épp
a magyartudásuknak köszönhetően kaptak jó állást. Burgenlandi iskolákban már
tanítanak egykori diákjaink.
Megvalósulhat tehát az
iskola megnyitásánál kitűzött
cél, hogy a burgenlandi magyarság tagjai továbbadják a
magyar kultúrát, a munka
világában is hasznosítható
nyelvtudást szerezzenek, és a
magyarság kitermelje saját
értelmiségi rétegét. Az iskolai
nyelvtanulás tehát nélkülözhetetlen ahhoz, hogy írásban
és szóban egyaránt használható nyelvtudás birtokába
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a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium. Az intézmény az 1976-ban hatályba
lépett népcsoporttörvény értelmében jöhetett létre, és lehetővé teszi az érettségiig tartó képzést a burgenlandi magyar és horvát népcsoport
számára.
A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium a 20. tanévét kezdte meg 2011. szeptember 5-én.
Burgenland létrejötte és a
gimnázium megnyitása (1992.
szept. 9.) között eltelt 71 év,
Arany János szavával szólva
egy „emberöltő” 1 (nála ugyan
hatvan évre vonatkozott, de
az emberi élet hossza azóta
már növekedett), a szó mai
értelmében majdnem három
generációt jelent (3x kb. 25
év). Nem csoda tehát, hogy a
magyar nyelv használatában
változás ment végbe ennyi
idő alatt. A magyar nyelv ekkorra (1992-re) azonban már
nem maradt fenn minden,
egykor magyar családban
anyanyelvi szinten, hiszen a
beilleszkedéshez a német
nyelvre volt szüksége az
Ausztria területén élő polgárnak.
Így tehát a gimnáziumunk
1
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megnyitásakor tanulóink között már olyanok is ültek,
akik szüleik, vagy nagyszüleik anyanyelvét választották,
és a gimnáziumi képzés során
is keresték és találták meg az
utat őseik kultúrájához.
Az elmúlt húsz év alatt sok
minden változott a burgenlandi magyarság és a burgenlandi magyar nyelv helyzetében. Azoknak a diákoknak a
száma kevesebb, akik burgenlandi magyarként otthonról
hozott nyelvtudással kezdik
meg tanulmányaikat tízévesen, viszont a népiskolai képzésben egyre több gyerek
vesz részt magyartanításon,
aminek köszönhetően jól felkészült tanulók érkezhetnek a
gimnáziumba. Ez is azt mutatja, hogy a családok felismerik a magyartudás fontosságát, és ha a szülők nem is
tanulhattak magyarul diákkorukban, lehetővé teszik gyermekeiknek, hogy megtanulják
őseik nyelvét.
Magyarország EU-tagsága
újabb lendületet adott a magyar nyelv iránti érdeklődésnek. A magyar nyelv gazdasági haszna egyre jelentősebbé vált, így a magyar ma már
nem csak a népcsoport nyel-

Arany János: Toldi előszava: „Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
majd kilenc-tíz emberöltő régiségben”
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veként, hanem a szomszéd ország nyelveként, ill. egy további EU-nyelvként is szerepet játszik. Ennek megfelelően olyan gyerekek is vállalkoznak a nyelv megtanulására, akik nem tagjai a magyar
népcsoportnak.
Az osztályok rendkívül vegyes összetétele külön kihívás elé állítja a tanárokat,
hisz a tanulók egy része anyanyelvként, mások népcsoportnyelvként, ismét mások pedig
idegen nyelvként tanulják a
magyart. Az alsó tagozatos
osztályokban két csoportban
zajlik a magyartanítás, ahol
ezt az osztálylétszám megengedi. A heti óraszámokat és a
további nyelvgyakorlási lehetőségeket az alábbi táblázat
szemlélteti:

A tanulócsoportokban lehetőség van a differenciálásra, akár a különböző anyanyelv, akár a különböző haladási tempó figyelembevételével. Természetesen egészen
az érettségiig dominál a tanuló anyanyelve, de mivel a másik anyanyelvet beszélő osztálytárs állandó jelenléte
rendszeres gyakorlási lehetőséget kínál egy „native speaker‟rel, nagyon magas szintre juthat el mindenki a számára
második nyelvből, ha él ezzel
a lehetőséggel. Nélkülözhetetlen viszont az eredmény eléréséhez az anyanyelv magas
szintű művelése is. Dr. Budai
László szerint „A kétnyelvű
iskolák osztályai minden iskolatípusban, ahol egyáltalán
van kétnyelvűség, rendkívül

1.
2.
3.

Heti
óraszám
4
4
4

További nyelvgyakorlási
lehetőségek
1 óra szakkör
1 óra szakkör

4.
5.
6.
7.
8.

4
3
3
3
3

nyelvi- és sporthét
2 óra fordító tanfolyam (ÜBWU)
2 óra ÜBWU + nyelvi- és sporthét
2 óra ÜBWU
2 óra ÜBWU + 2 fakultatív óra

Osztály
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heterogének, ami a kétnyelvű
tanításra is kihatással van. Ez
a heterogenitás megmarad a
képzés során, a felsőbb osztályokban is. A saját anyanyelvét magas szinten tudó és igényes tanuló a másik nyelvből
is magas szintre juthat el, legyen ez akár magyar, akár német. Aki viszont a saját anyanyelvét nem műveli kellő igényességgel, az a másik nyelvből sem lesz igazán eredményes.” 2

A nyelvgyakorlásnak iskolán kívüli lehetőségeiről és
szerepéről feltétlenül szólni
kell. Mint minden tudás, a
nyelvtudás is akkor igazán
magas szintű, ha minél több
lehetőség van az elmélyítésre.
Egy nagyon intenzív és ered2
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ményes mód erre az úgynevezett magyarországi szemeszter. Ez azt jelenti, hogy
tanulóinknak lehetőségük van
arra, hogy egy félévet egy
magyar iskolában töltsenek.
Ott minden tanítási órán részt
vesznek, ha lehet, egy családnál laknak, szabadidejüket
velük hasonló korú fiatalokkal töltik, így a mindennapi
élet minden szituációjában
kénytelenek a nyelvet használni.
Hasonló eredmény akkor is
elérhető, ha a tanuló legalább
egy magyar anyanyelvű osztálytárssal megállapodik abban, hogy mindig csak magyarul beszélnek egymással.
Természetesen olyan partnert
kell választani, akivel tényleg
sokat beszélget, és ha lehet, a
szabadidejét is részben vele
tölti. Így valóban kétnyelvűvé
válhatnak a fiatalok, hiszen a
tanítási órára korlátozódó
nyelvgyakorlás soha nem elég
a kétnyelvűség kialakulásához.
A tanulók nyelvtudását
nagymértékben fejlesztik a
két nyelven tanított tantárgyak is (biológia, ének-zene,
fizika, földrajz, hittan, kémia,
rajz, testnevelés, történelem),

Dr. Budai László Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv -oktatásban
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2010)

