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Miklós Magdaléna
A magyar nyelvkönyvek magyarságképe1

1. A kutatómunkáról

Az MTA-RSYLFF Alapítvány 1999. január 1-tõl kezdõdõen egy éves kutató-
munkámat támogatta. 1999. január 1. és 1999 októbere között a tervezett kutatás-
ból az alábbiakat végeztem el:
– feldolgoztam a vonatkozó kutatások történetét és a szakirodalom fontosabb ered-

ményeit;

– összefoglaltam az 1990 után megjelent magyar nyelvkönyvek sajátosságait;

– kidolgoztam az elemzés alapjául szolgáló kritériumokat;

– elemeztem két kiválasztott nyelvkönyvet a magyarságkép szempontjából.

2. Az 1990 után megjelent magyar nyelvkönyvekrõl

A kultúra hordozói között különösen fontos szerepet töltenek be a nyelvokta-
tásban használt tankönyvek. Az ország és a nyelv iránt érdeklõdõk gyakran ezek-
kel találkoznak elõször, az elsõ benyomás pedig meghatározó lehet. A nyelvköny-
vek tehát döntõ szerepet játszanak abban, hogy külföldön milyen kép alakul ki
egy-egy országról és lakóiról. Az, hogy részletesen bemutassák országuk kultúrá-
ját, történelmét, kortárs nyelvi és kulturális valóságát, persze nem tartozik elsõdle-
ges feladataik közé. Mégis elemi követelmény, hogy ne csak a nyelvet – a formát –
tanítsák, de figyeljenek a mögötte rejlõ tartalomra is. Hiszen a nyelv nem a tanítás
végcélja. A legtöbb ember számára csupán eszköz, amelyet azért akar birtokba venni,
hogy általa jobban megismerhesse az országot és kultúráját. A magyar mint idegen
nyelv oktatása nem választható el a magyarságról, Magyarországról közvetített is-
meretektõl. Az a nyelvkönyv, amely csak a nyelvi tudnivalókra szorítkozik, nem felel
meg a modern nyelvoktatással szemben támasztott követelményeknek. Ezért vetõ-
dik fel a kérdés, hogy vajon milyen képet közvetítenek Magyarországról, a magya-
rokról a ma forgalomban lévõ, idegen ajkúaknak szánt magyar nyelvkönyvek.

1990 után számos magyar nyelvkönyv jelent meg mind Magyarországon, mind
külföldön. Kutatásomban azonban terjedelmi okokból csak a Magyarországon ki-

1 Összefoglaló részjelentés az MTA-RSYLFF ösztöndíj kutatómunkájáról
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adott, elsõsorban forrásnyelvi környezetre készült és a felnõtt nyelvoktatásban hasz-
nált nyelvkönyveket veszem figyelembe; itt nem foglalkozom a magyar egyeteme-
ken tanuló külföldi hallgatóknak készült nyelvkönyvekkel sem. (A fellelt és tanul-
mányozott tankönyvek listája a 1. számú függelékben található.)

A vizsgált magyar nyelvkönyvek a tankönyvkiadás két „generációját” képvise-
lik. Az elsõ generációba az elõször a 70-es években megjelent, azóta többször – rend-
szerint átdolgozott formában – kiadott tankönyvek tartoznak, amelyek közül többet
még ma is gyakran használnak az oktatásban. (Ilyen például a Színes Magyar Nyelv-
könyv és a „Tanuljunk nyelveket” sorozat néhány darabja.) Általában az jellemzi
ezeket a nyelvkönyveket, hogy tartalmuk hûen tükrözi a hetvenes-nyolcvanas évek
magyar valóságát és a korabeli kultúrpolitika elvárásait. Keveset árulnak el a ma-
gyar történelemrõl, a történelemben fontos szerepet játszó személyiségekrõl. Csak
elvétve találunk bennük a magyar kultúrát bemutató olvasmányokat vagy irodalmi
szemelvényeket. A könyvek illusztrációi a legtöbb esetben a hetvenes évek forma-
világát – lakásbelsõit, utcaképeit – tükrözik. Ez nem fest kedvezõ képet az ország-
ról, sõt, megerõsíti azokat a sokakban élõ sztereotípiákat, amelyek szerint hazánk
még mindig messze le van maradva Nyugat-Európától. Ezeknek a nyelvkönyvek-
nek a magyarságképét a legjobb indulattal is csak töredékesnek nevezhetjük.

A második generációba a kilencvenes évek második felében kiadott magyar
nyelvkönyveket soroltam (a nyolcvanas években és a kilencvenes években nem je-
lentek meg frissen írott nyelvkönyvek). E könyvek már nem olyan átpolitizáltak,
mint elõdjeik; ugyanakkor több témát tárgyalnak. Beszélnek a magyar történelem-
rõl, kultúráról, kitérnek az egészségügyre és a sportra is. Szisztematikusan arra tö-
rekszenek, hogy minél részletesebben és minél több szempontból bemutassák az
országot. A könyvekben szereplõ információk általában híven ábrázolják a kilenc-
venes évek Magyarországát.

3. Az elemzés kritériumai

A következõ szempontok alapján elemeztem a kiválasztott nyelvkönyveket a
magyarságkép vizsgálatához:

(1) Általános struktúra: Milyen ismeretcsoportok alkotják egy-egy nyelvkönyv
magyarságképét? A különbözõ tematikus egységek milyen arányban fordulnak elõ
bennük? Milyen ismeretekre helyezik az egyes nyelvkönyvek a hangsúlyt? Az or-
szágba látogató turistának, az üzletembernek, esetleg a tudományos kutatónak szán-
ták-e a különbözõ könyveket?

(2) Hasznosság: A nyelvkönyvben közvetített praktikus ismeretek mennyire
használhatóak? A tudnivalók – például az utazás, a telefonálás vagy az étkezés árai
– az újabb kiadásokban is tükrözik-e a kor valóságát? Megismertetik-e az ideláto-
gatót az ország szokásaival? Bemutatják-e a magyar konyhát?

A MAGYAR NYELVKÖNYVEK MAGYARSÁGKÉPE
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(3) Népismeret: Milyen népismereti tudnivalókat tartalmaz a nyelvkönyv? Mit
tudnak meg a nyelvtanulók a magyar nép és a magyar nyelv eredetérõl? Megemlíti-e
a nyelvkönyv, hogy Magyarországon kívül hol élnek még nagy számban magyarok?

(4) Mûvészetek, kultúra: Hogyan ábrázolja a nyelvkönyve a magyar kultúrát, mely
területeit mutatja be részletesebben? Milyen irodalmi és más mûvészeti alkotásokkal
és kiemelkedõ személyiségekkel ismerteti meg a nyelvtanulót? Milyenek a felhasz-
nált illusztrációk? Megemlíti-e a magyarországi építészet jellegzetes alkotásait? Be-
pillantást nyernek-e a diákok a magyar anekdotakincsbe, népmûvészetbe és zenébe?

(5) Országismeret: Bemutatja-e a nyelvkönyv Magyarország turisztikai látvá-
nyosságait? Áttekinti-e az ország nagyobb tájegységeinek és városainak nevezetes-
ségeit?

(6) Történelem, politika: Mit tanulnak meg a diákok az ország változatos tör-
ténelmébõl? Megtudnak-e valamit a rendszerváltás óta végbement politikai válto-
zásokról, hazánk euro-atlanti integrációs törekvéseirõl, vagy éppenséggel régen rög-
zült sztereotípiáikkal lépnek be az országba?

(7) Rendszeresség, áttekinthetõség: Az információk összeválogatásában általá-
ban milyen szempontok érvényesülnek? Mennyire szisztematikus az ismeretek át-
adása? Mennyire „fogyasztóbarát”, azaz könnyen érthetõ, áttekinthetõ, és nem utolsó
sorban érdekes az az ismeretanyag, amely összeáll a könyv egészének elsajátítása
után? Mennyire koherensek az így elsajátított ismeretek?

4. Az elemzésre kiválasztott tankönyvek

Egy 1994-es nem reprezentatív kérdõíves felmérés2 szerint Magyarországon a ma-
gyarnak idegen nyelvként való oktatásában a leggyakrabban használt könyvek közé
tartozik a Halló, itt Magyarország! és a Színes Magyar Nyelvkönyv. Ezt személyes ta-
pasztalataim is megerõsítették, így e két tankönyvet választottam ki elemzésre.

A két elemzett könyv szerzõi részben ugyanazok. Ennek ellenére mind módszer-
tanában, mind tematikájában nagy különbségek vannak a két könyv között. Erdõs
József, Kozma Endre, Prileszky Csilla és Uhrman György munkája, a Színes Ma-
gyar Nyelvkönyv elõször 1979-ben jelent meg. (A jelenleg használatban lévõ és e
dolgozatban elemzett tankönyv ennek a harmadik, részben átdolgozott, 1990-es ki-
adása.) A nyelvkönyv két kötetes, és egy munkafüzet tartozik hozzá. A két kötet
együttes terjedelme 605 oldal. A Halló, itt Magyarország! címû nyelvkönyv, Erdõs
József és Prileszky Csilla munkája, elõször 1992-ben, legfrissebb, javított harma-

2 A felmérés a budapesti nyelviskolák körében készült. A megkérdezettek szakmai szempontok alapján rang-
sorolták a leggyakrabban használt tankönyveket. Berényi Mária – Novotny Júlia: A magyar mint idegen
nyelv oktatásának infrastruktúrája. Elhangzott a IV. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián 1994-ben. Lásd:
Intézeti Szemle, 1997/1.
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dik kiadása pedig 1996-ban jelent meg. Az utolsó kiadást a szerzõk többnyelvû szó-
szedettel bõvítették. A könyvhöz hangkazetta is tartozik. A nyelvkönyv két kötetes,
és összesen 256 oldalas.

A nyelvkönyvek nyelvi, nyelvtani szempontból a magyarul tanuló idegen ajkúak
két csoportját célozzák meg. Míg a Halló, itt Magyarország! inkább a praktikus,
nyelvtudását a mindennapi életben azonnal használni akaró tanulónak készült, a
Színes Magyar Nyelvkönyv nyelvészeti alapossággal mutatja be a magyar nyelvet,
célközönségét elsõsorban a Magyarországon tanuló külföldi diákok alkották.

Kérdés-
csoportok

Színes�Magyar�Nyelvkönyv Halló,�itt�Magyarország!

országismeret:
tájegységek,
hegységek,
tavak,� folyók,
városok

Alföld,� Dunakanyar*,� Dunántúl,� Északi-
középhegység
Badacsony,� Balatonfüred,� Budapest**,
Debrecen,� Dunaújváros,� Esztergom,� Győr,
Kaposvár,�Kecskemét,�Keszthely*,�Miskolc,
Nyíregyháza,� Paks,� Pécs,� Siófok,� Sopron,
Sümeg,� Szeged,� Székesfehérvár,� Szolnok,
Szombathely,� Tihany*,� Tokaj,� Veszprém,
Visegrád*
Balaton*
Duna,�Tisza,
Kékes,�Mátra,�Mecsek

Alföld,� Dunántúl,� Északi-középhegység,
Kiskunság,�Őrség,�Zala
Badacsony,� Balatonfüred,� Békéscsaba,
Budapest**,�Debrecen*,�Eger*,�Esztergom*,
Győr,� Kaposvár,� Kecskemét,� Keszthely,
Kiskőrös,�Kőszeg*,�Miskolc*,�Nagyvázsony,
Paks,�Pécs*,�Pilisszentkereszt,�Siklós,�Siófok,
Sopron,� Szeged,� Székesfehérvár,� Szolnok,
Szombathely,�Tihany,�Veszprém*
Balaton*,� Mályi-tó,� Orfű,� Szelidi-tó*,
Velencei-tó,
Duna,�Tisza,
Bakony,�Bükk,�Dobogókő,�Kékes,�Mátra
Gyógyfürdők:� Bük,� Hajdúszoboszló,
Harkány,�Hévíz,�Miskolctapolca,�Zalakaros

országismeret:
városrészek,
műemlékek,
múzeumok

Budapest:� Budai� Vár*,� Citadella,
Halászbástya,�Hősök�tere*,�Lánchíd,�Magyar
Tudományos� Akadémia,� Mátyás� templom,
Nemzeti� Múzeum,� Parlament,� Szabadság-
szobor,

Budapest:� Aquincum,� Budai� Vár*,
Halászbástya,�Hősök�tere,�Lánchíd*,�Mátyás
templom*,�Magyar� Tudományos�Akadémia,
Nemzeti� Galéria,� Nemzeti� Múzeum*,
Országház*,� Széchenyi� Könyvtár,
Szépművészeti� Múzeum*,� Vármúzeum,
Városliget*
debreceni� nagytemplom,� jáki� templom,
keszthelyi�kastély,�kőszegi�vár,�nagyvázsonyi
vár,�pécsi� székesegyház,� siklósi�vár,� tihanyi
templom,�veszprémi�vár�és�templom

építészek,
alkotásaik

Finta� József,� Kovácsy� László:� Duna-
Intercontinental*,� Pollack� Mihály:� Nemzeti
Múzeum*,�Steindl�Imre:�Országház*,�Szrogh
György:� Budapest� Szálló*,� Ybl� Miklós:
Operaház*

történelem:
korok,
események,
személyek

honfoglalás*,� 15..� század*,� 1514� *,� 1848-
1849*,
Dózsa� György*,� István� király*,� Hunyadi
János,� Mátyás� király*,� Kossuth� Lajos*,
Petőfi�Sándor*,�Széchenyi�István

1552�(Eger�ostroma)

politikai
változások� 1990
után
népismereti
tudnivalók

finnugor�népcsalád

1. táblázat: Országismereti, történelemi, politikai és népismereti információk
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A két nyelvkönyvet a már említett szempontok alapján elemeztem. Az alábbi
három táblázatban foglaltam össze az elemzés eredményeit. A magyarságkép szem-
pontjából fontos információk mennyiségét is jelöltem a táblázatban. Ha az informá-
ció – például egy magyar író neve és tevékenysége – csak említésszerûen fordul elõ
a nyelvkönyvben, akkor a táblázatban is csak a neve szerepel. Ha az információ ki-
dolgozottabb formában, például néhány utalással az író életére vagy munkásságára
szerepel, akkor ezt egy * jellel jelöltem. A ** jel pedig azt jelenti, hogy a szóban
forgó információ több ízben, s legalább egyszer viszonylag részletesen is szerepel.
A könyvekben említett információk ábécérendben szerepelnek.

Kérdés-
csoportok

Színes�Magyar�Nyelvkönyv Halló,�itt�Magyarország!

szépirodalom,
népköltészet,
népmesék

József� Attila**� (életrajz,� vers),� Fazekas
Mihály:� Ludas�Matyi**(olvasmány),� Petőfi
Sándor
Népmesék:� A� paraszt,� a� fia� és� a� szamár
(olvasmány),�Mátyás�király�és�az�okos�lány
(olvasmány)

Arany�János,�Gárdonyi�Géza:�Egri�csillagok,
Kosztolányi�Dezső*(életrajz),�Örkény�István:
Tóthék,� Petőfi� Sándor,� Schwajda� György:
Csoda,� Vörösmarty� Mihály:� Csongor� és
Tünde

szín-
és�filmművészet:
színházak,
színészek,
filmek,
filmrendezők

Budai�Színház,�Katona�József�Színház,�Pesti
Színház
Filmek:�Tiszta�Amerika

Katona� József� Színház,� Nemzeti� Színház,
Pécsi� Nemzeti� Színház,� Radnóti� Színház,
Rock�Színház,�Szegedi�Szabadtéri�Játékok*,
Vígszínház*
Kis� Ibolya� színésznő*� (két� olvasmány
főszereplője),�Latinovits�Zoltán*(életrajz)
Filmek:�Fény�és�árnyék,�A�hecc,�Az�én�20.
századom
Filmrendezők:�Handa�András

zene:
zeneszerzők,
helyszínek,
népdalok

Bartók�Béla*�(életrajz)
Erkel�Színház,�Kodály�Intézet,�Liszt�Ferenc
Zeneakadémia
Népdalok�(szöveggel�és�kottával):�A�csitári
hegyek�alatt,�Csinálosi�erdőn,�Hull�a�szilva,
Sej,� a� tari� réten,� Széles� a� Balaton� vize,
Tavaszi�szél

Bartók�Béla*,�Erkel�Ferenc�és�Liszt�Ferenc
Bartók�Béla:�A�csodálatos�mandarin,�A�fából
faragott� királyfi,� Lehár� Ferenc:� A� mosoly
országa,�Vajda�János:�Mario�és�a�varázsló
Fővárosi� Operettszínház,� Magyar� Állami
Operaház*

képzőművészet Marton� László:� Kis� királylány,� szobor� (a
nyelvkönyv�fedelén)

tudósok Eötvös� Loránd*� (életrajz),� Magyarok� a
nagyvilágban� című� olv.:� a� magyarok
helyzete�a�nemzetközi�tudományos�életben

Szent-Györgyi�Albert*�(életrajz)

2. táblázat: Irodalmi, mûvészeti információk, tudósok
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5. Értékelés

Színes Magyar Nyelvkönyv

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a nyelvkönyv magyarságképét alkotó in-
formációinak összeválogatása önkényesnek és átgondolatlannak tûnik. A nyelvtanuló
keveset tud meg a magyar szépirodalomról, szín-, film- és zenemûvészetrõl. Az ol-
vasmányokban például mindössze két költõ nevével találkozhatunk: Petõfi Sándor
csak említésszerûen szerepel, József Attilát az egyik lecke rövid életrajzzal mutatja
be, és egyik versébõl is közöl részleteket. Ezenkívül a második kötet két olvasmány-
ban folytatásosan közli Ludas Matyi történetét, valamint szerepel még két szemel-
vény a népmesék körébõl. Az irodalmi szemelvények és a népdalok színesebbé és
érdekesebbé teszik a nyelvtanulást, de összeválogatásuk esetlegesnek tûnik. Az 1.
táblázatban jól látható, hogy egyetlen magyar zeneszerzõt és egy tudóst említ a
nyelvkönyv, s hogy a képzõmûvészetet egyetlen magyar festõ vagy szobrász neve,
vagy alkotásának illusztrációja sem képviseli.

A nyelvkönyv röviden bemutatja Magyarország fõbb tájegységeit, de a törté-
nelmi és kulturális szempontból is fontos mûemlékek és városok többnyire csak az
említés szintjén szerepelnek.

Milyen információkat nyújt a könyv a „mindennapi kultúráról”? A nyelvta-
nuló néhány alapvetõ, ám a külföldi szemszögébõl vitatható hasznú helyzeten ke-
resztül szerzi meg a magyar mindennapi életben való eligazodáshoz szükséges tu-
dást. Az átdolgozott kiadásban célszerû lenne részletesebben kitérni azokra a
speciális élet- és beszédhelyzetekre – hogy csak a legnyilvánvalóbbakat említsük:
az útlevélkezelés, pénzváltás és a szálláskeresés helyzeteire –, amelyek egy külföl-

3. táblázat: A mindennapi kultúrával, ünnepekkel és népszokásokkal kapcsolatos információk

Kérdéscsoportok Színes�Magyar�Nyelvkönyv Halló,�itt�Magyarország
mindennapi
kultúra:
beszédhelyzetek,
élethelyzetek

étkezési� szokások*� és
tipikus�magyar�ételek*

információ-� és
segítségkérés*:� pl.� a� városi
közlekedéssel,� betegséggel
kapcsolatban
köszönési� és� megszólítási� szokások� és
szabályok
közlekedési�és�utazási�információk*
szórakozás,�vásárlás

étkezési� szokások**� és� tipikus� magyar
ételek*�felvilágosítás-�és�segítségkérés*
köszönési�és�megszólítási�szokások*
közlekedési� és� utazási� információk*
szórakozás,�vásárlás
külföldi� számára� fontos� beszédhelyzetek
idegen� kultúrában**� pl.:� útlevélkezelés,
pénzváltás,� szobafoglalás,� jegyrendelés,
útbaigazítás-kérés

praktikus
információk

árak:�étkezés árak:� étkezés,� közlekedés,� ruházati� cikkek,
szállás

ünnepek születésnap*
nemzeti�ünnep:�március�15.*

baráti� látogatás*,� esküvő*,� húsvét,
karácsony*,� névnap,� szilveszter*,
születésnap,�vendégség*
nemzeti�ünnep:�március�15.

népszokások húsvéti�locsolás
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di számára fontosak lehetnek egy idegen kultúrában. Az elsõ kötet több leckéje kü-
lönbözõ szituációkon keresztül mutatja be a köszönési és megszólítási szokásokat
és szabályokat. Nem minden esetben emeli ki azonban a specifikus magyar fordu-
latokat és azok használatát.

Összességében azt mondhatjuk, hogy e nyelvkönyv korszerûtlen, töredékes és
nem hiteles magyarságképet tükröz. Az olvasmányok és a bennük közvetített tudás-
készlet jó része például a letûnt szocialista világhoz kapcsolódik. Az 1990-ben meg-
jelent javított kiadás elõszavában azt olvashatjuk, hogy a szerzõk egyebek mellett
a második kötet utolsó négy leckéjét is átdolgozták. Ezekben utólag helyet kaptak
a következõ témák is: az Egy nagy magyar költõ: József Attila címû olvasmány, a
költõ egyik versének részletével együtt, a Történelmi képek a magyar múltból, vé-
gül a Magyarok a nagyvilágban címû olvasmányok. A szövegek pontosak és érde-
kesek. Ezekbõl az olvasmányokból a nyelvtanuló megismeri a magyar történelem
néhány alakját és korszakát, s a magyar nép eredetérõl is megtud alapvetõ informá-
ciókat. Ha a nyelvkönyvet e szellemben teljesen átdolgoznák a szerzõk, akkor mind
nyelvi szempontból, mind pedig a magyarságkép tekintetében kitûnõ nyelvkönyv-
höz juthatnának a magyart oktatók és tanulók.

Halló, itt Magyarország!

Talán a mindennapi élet bemutatásának deklarált céljából fakad, hogy a nyelv-
könyvben túlsúlyban vannak a praktikus információk, vagyis a mindennapi kultúra rep-
rezentációja. Versek, irodalmi szemelvények, mesék és anekdoták ugyanakkor egyál-
talán nincsenek a nyelvkönyvben. Pedig a nyelvi, nyelvtani tudnivalókat a szerzok
illusztrálhatták volna jól megválasztott irodalmi szemelvényekkel is. Bár több irodal-
már nevét is megemlítik a szerzõk, mindössze egyetlen szerzõrõl tudhat meg a nyelv-
tanuló többet: Kosztolányi Dezsõ rövid életrajzzal szerepel a könyvben. Például a
nyelvkönyvben csak utalásszerûen szereplõ Örkény és Petõfi munkái közül számos
rövidebb, ugyanakkor olvasmányos és szórakoztató mûvet lehetne választani, de Kosz-
tolányi bemutatásához is lehetett volna közölni valamit a szerzõtõl. E szemelvények
sokat elárulhatnának a magyar kultúráról, a magyar „lélekrõl”, és nem mellékesen még
a nyelv elsajátítását is megkönnyítenék, a nyelvtanulást is érdekesebbé tennék. A nyelv-
tanuló tehát többnyire úgy ismerkedik meg az említett szerzõkkel, hogy azoknak mun-
kásságáról alig tud meg valamit. Így tudását sem tudja mihez kötni.

A különbözõ kulturális – elsõsorban a film-, a szín- és zenemûvészetrõl kapott
– információk talán felkeltik a nyelvtanuló figyelmét, de az e téren idézett nevek,
mûvek, adatok homályos szempontok szerint vannak összeválogatva. Célszerû lett
volna néhány külföldön jól ismert, sot elismert kortárs magyar énekest, zenészt,
karmestert megnevezni. Bartók és Liszt mellett megemlíthette volna a magyar
könnyûzene kiválóságait is. (A fülbemászó dallamok nemcsak illusztrációként szol-
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gálhatnának, és a tanulás egyhangúságát oldanák, de könnyen meg is jegyezhetõ-
ek.) Filmrendezõink és színházi rendezõink közül is többen szerepeltek már külföldi
fesztiválokon, így talán ezek a nevek is ismerõsen csengtek volna a nyelvtanulók
számára. Oscar-díjas filmrendezõnket és alkotásait is meg lehetett volna említeni.

A magyar képzõmûvészetet egyetlen magyar szobrász mûve képviseli a nyelv-
könyv borítóján. Pedig illusztrációként szintén sok alkotás volna felhasználható a
jellegtelen, rajzolt illusztrációk helyett.

Egy külföldieknek szánt magyar nyelvkönyv egyik legérdekesebb olvasmánya
lehetne az, amely bemutatja a külföldön világhírûvé vált magyar származású mû-
vészeket és tudósokat. A második kötet 15. leckéjének egyik szófordulatokat
gyakoroltató feladata feltalálókat és találmányaikat sorolja fel – kizárólag külföldi
nevekkel és találmányokkal. Nem lett volna baj, ha a szerzõk néhány ismert magyar
nevet és terméket is becsempésznek közéjük – például Rubik Ernõ bûvös kockáját.

A nyelvkönyv megismerteti a tanulót a fõvárossal, a kulturális szempontból is
fontos mûemlékekkel és építészeti látványosságokkal. Sõt, nemcsak Budapestet, az
egész országot „bejárja” a tanuló nyelvkönyvvel: megismeri a nagyobb magyar vá-
rosokat és történelmi helyszíneket. A legtöbb esetben a mûemlékeket nem csupán
egy-egy utalás erejéig említi a nyelvkönyv, hanem hasznos és érdekes információ-
kat is közöl a nyelvtanulóval. A nyelvkönyvben azonban egyetlen információt sem
találunk a magyar történelemmel vagy a magyar nép eredetével kapcsolatban.

Az elõszóban a szerzõk könyvüket elsõsorban azoknak ajánlják, „akik úgy akar-
nak megtanulni magyarul, hogy nyelvtudásukat az elsõ naptól kezdve a mindenna-
pi életben felhasználják”. Ennek a célkituzésnek eleget is tesznek. A különbözõ ol-
vasmányokon, kommunikatív feladatokon keresztül a nyelvtanuló megszerzi az
ahhoz szükséges alapvetõ tudnivalókat, hogy a magyarországi mindennapi életben
sikerrel eligazodjék, és érdemben kommunikáljon a magyarokkal. A nyelvtanulót
végigvezetik azokon az alapvetõ helyzeteken, amelyekkel magyarországi tartózko-
dása vagy külföldön magyarokkal való érintkezése során találkozhat. Az elsõ kötet
elsõ leckéi több beszédhelyzetben is foglalkoznak a köszönési és megszólítási szo-
kások bemutatásával és az ismerkedés során gyakran használt nyelvi fordulatokkal.
Számos olvasmány és feladat foglalkozik a felvilágosítás- és segítségkéréssel, va-
lamint az olyan beszédhelyzetekkel, amelyek egy külföldi számára nagyon fonto-
sak egy idegen kultúrában; ilyen például az útlevélkezelés, pénzváltás, szobafogla-
lás, jegyrendelés vagy az útbaigazításra vonatkozó kérés. A mindennapi élet
legfontosabb témái többször visszatérnek, mint például a vásárlással és a szórako-
zással kapcsolatos helyzetek, az étkezési szokások bemutatása, a közlekedési és uta-
zási információk. Több olvasmány és feladat is foglalkozik a különbözõ ünnepek-
kor (névnap, karácsony és esküvõ alkalmával) vagy baráti látogatáskor bevettnek
számító szokásokkal.
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Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a Halló, itt Magyarország címû nyelv-
könyvben sokkal több, a magyarságkép szempontjából fontos információt találha-
tunk, mint a Színes Magyar Nyelvkönyvben. Az általa közvetített magyarságkép
mégis töredékes marad. Egyes területeket, például a mindennapi életet vagy az ün-
nepeket alaposan bemutatja a tankönyv; más vizsgált kérdéscsoportokról azonban
kevés és csak utalásszerû információkat nyújt, és néhány területrõl – például a nép-
ismeret, a történelem vagy a képzõmûvészet tárgykörébõl – még utalásszerû infor-
mációkat sem találunk.

6. Összegzés

A két nyelvkönyv magyarságképének tanulságait összegezve elmondhatjuk,
hogy az irodalmat, a kultúrát és a történelmet közvetítõ információk összeváloga-
tása mindkét nyelvkönyvben átgondolatlannak tunik.

A „nyelv a kultúra hordozója” elv jegyében célszerû lett volna olyan irodalmi
szemelvényeket beválogatni, amelyeket a nyelvi formák tanítására is lehetne alkal-
mazni. Ezek nemcsak változatosabbá tennék a tanulást, de lehetõvé tennék azt is,
hogy a diákok konkrét, specifikus élményekhez kössék a tanultakat. Mindkét nyelv-
könyvbõl teljességgel hiányzik a kortárs magyar kultúra. Még az utalás szintjén sem
kap belõlük információt a nyelvtanuló a magyar kulturális életnek a külföldiek szá-
mára is érdekes hagyományos rendezvényeirõl, például a Tavaszi Fesztiválról vagy
a Filmszemlérõl.

A mindennapi kultúrát már alaposabban bemutatják a szerzõk. Ám e tudásanyag
is sok szempontból elavult. A praktikus információk között számos szolgáltatás áráról
is tájékozódik a nyelvtanuló – sajnos az árak követése ma eleve kudarcra ítélt tö-
rekvésnek látszik.

A politika területét a mai napig igyekeznek elkerülni a szerzõk. A vizsgált tan-
könyvek között egyetlen olyan sem akad, amely felhívná a figyelmet azokra a vál-
tozásokra, amelyek a rendszerváltás óta bekövetkeztek: nem hangsúlyozzák a bé-
kés átmenet, a parlamentáris demokrácia és a jogállamiság kialakulásának
jelentõségét. Nem vagy csak óvatosan és érintõlegesen írnak a piaci viszonyok meg-
teremtésérõl, holott a nyelv megismerésének vágya mögött igen gyakran gazdasá-
gi érdekek állnak. Nem tesznek említést a legfontosabb közjogi méltóságokról és po-
litikai szereplõkrõl vagy hazánk európai uniós törekvéseirõl. A tankönyvírók
távolságtartása a politikai kérdésekkel szemben több mint érthetõ, ha arra gondolunk,
hogy az elmúlt évtizedben hányszor kellett átértelmeznünk a legalapvetõbb politi-
kai jelenségeket is. De nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a Magyaror-
szág iránt megnyilvánuló és fokozatosan növekvõ érdeklõdésben milyen fontos sze-
repet játszottak ezek a változások. Szükség van tehát arra. hogy a tankönyvek
kielégítsék a külföldi olvasóknak ezt az igényét is. És nemcsak a külföldi nyelvta-
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nuló, de Magyarország is sokat nyerne azzal, ha elismernék új törekvéseit, és meg-
szabadulna azoktól a sztereotípiáktól, amelyek az elmúlt évtizedekben ragadtak rá.

Az 1990 után megjelent magyar nyelvkönyvek
Békéssy Gábor, Mezei Lajos, Somos Béla: 1000 szó magyarul, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
Erdõs József, Prileszky Csilla: Halló, itt Magyarország! Magyar nyelvkönyv külföldieknek, Akadémiai Ki-

adó, Javított, harmadik kiadás, Budapest, 1996.
Erdõs József, Kozma Endre, Prileszky Csilla, Uhrman György: Színes Magyar Nyelvkönyv, Tankönyvkiadó,

Javított, harmadik kiadás utánnyomása, Budapest, 1990.
Erdõs József és társai: Hungarian in words and pictures: a textbook for foreigners, Tankönyvkiadó, Máso-

dik kiadás, Budapest, 1988.3

Fábián Pál: Manuale della lingua ungherese. Tankönyvkiadó, Ötödik kiadás, Budapest, 1991.
Hegedûs Rita, Lakos Dorottya, Mezõsi Anna, Tar Kata: Forrás: Magyar Nyelvkönyv, International Language

School, Budapest, 1990.
Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor: Hungarolingua. Magyar Nyelvkönyv,

Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1991.
Dr. Jónás Frigyes: Magyar nyelv külföldieknek, ELTE TTK, Budapest, 1992.
Kovácsi Mária: Itt magyarul beszélnek, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
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Hagyományok és módszerek I-II. Szerkesztette: Egyed Orsolya, Giay Béla, Nádor Orsolya. Nemzetközi

Hungarológiai Központ, Budapest, 1990.
A hungarológia fogalma. Válogatta: Giay Béla. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1990.
A hungarológia-oktatás elmélete és gyakorlata I-II. Szerkesztette: Giay Béla és mk., Nemzetközi Hungaro-

lógiai Központ, Budapest, 1989.
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könyvének magyarságképérõl. Új Pedagógiai Szemle, 1997. október

3 Ennek a tankönyvnek az utolsó kiadása 1990 elõtt jelent meg. Vizsgálatomba azért vontam be, mert a már
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