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1. ELŐSZÓ 

„Navigare necesse est” – mondták a rómaiak, amikor felismerték, hogy a kor 

szelleme mit kíván meg feltétlenül ahhoz, hogy érvényesülni, fejlődni tudjanak az új 

követelmények, új igények közepette is. 

Ma nyelvet tudni „necesse est”, vagyis szükséges feltétlenül ahhoz, hogy a 

harmadik évezred kihívásainak megfeleljen az egyén és a társadalom egyaránt, ha talpon 

kíván maradni az új kor új szellemében. 

Fontos ez mindenki számára szerte a világon, de hatványozottan érvényes e tétel 

egy olyan nemzet számára, mint mi, magyarok, akik Európa közepén, egy zsebkendőnyi kis 

országban élünk, nyelvileg elszigetelten, ám olyan szellemi kapacitás birtokában, melyet 

megosztanunk másokkal kötelességünk s felelősségünk egyaránt. Kötelességünk, mert a 

tudást át kell adnunk, és felelősségünk, mert csak e szellemi tőke birtokában válhatunk 

ismét teljes jogú állampolgáraivá a civilizált Európának. 

Ha elmondhatjuk, hogy más ország fiai számára fontos az idegen nyelvek tudása, 

akkor hazánkban azt kell mondani, hogy nélkülözhetetlen; hiszen anélkül, hogy minimum 

egy-két nyelvet beszélne-értene valaki, egyszerűen nem lehet majd megmaradni a most 

kezdődő évszázad, évezred folyamán. 

Úgy tűnik, e felismerést vallja most már egyre inkább oktatásirányításunk is, s kezd 

valóban becsülete lenni a tudásnak – s azon belül a nyelvtudásnak – hazánkban is. Maga a 

tény, hogy a felsőfokú végzettség egyik alapfeltétele a minimum egy nyelvből megszerzett  

legalább középfokú nyelvtudás – függetlenül attól, hogy milyen tudományágról van szó – 

már azt mutatja, hogy a köztudat, a közvélemény is elfogadja a nyelvtudás fontosságának, 

nélkülözhetetlenségének tényét. 

Közoktatásunkban is egyre nagyobb szerephez jut a nyelvtanítás, alapfoktól 

középfokig – bármely iskolatípust, bármely ágazatot vesszük is szemügyre. Fenntartótól, a 

pedagógiai program specializációjától függetlenül mindenütt jelentős helyet vívott ki 

magának a nyelvoktatás általános és középiskoláinkban egyaránt. 

Statisztikai mutatók bizonyítják azt a tényt, hogy a hazánkban tanított idegen 

nyelvek közül egyértelműen elsőbbséget élvez az angol nyelv, s az angolt tanulók száma 
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egyre növekszik. Napról napra nő azoknak az aránya, akik e világnyelvet választják ún. 

első idegen nyelvként, s csak a későbbiek során, másodikként tanulják az egyéb nyelveket. 

Jelenleg viszonylag széles skálán mozog a tanulható nyelvek sora hazánkban: a 

némettől a japánig, a szlováktól a koreaiig szinte minden megtalálható a palettán; a 

„népszerűségi listán” azonban vitathatatlanul az angol nyelv vezet most már hosszú évek 

óta. Az OKÉV 2002-es felmérése alapján a kétszintű próbaérettségi előzetes felmérésén 

mindössze három nyelv szerepelt a választható idegen nyelvek listáján: angol, német és 

francia. Az angol nyelvet választóknak kevesebb, mint a fele kívánt vizsgázni német 

nyelvből, s a mintegy 70.000 diákból mindössze 1000 (!) választotta a francia nyelvet 

vizsgatárgyként.  

Nem mindig volt ez így: kezdetben a latin volt az a nyelv, melyet a művelt Európa 

megkívánt fiaitól kontinens-szerte. Így Magyarországon is ez volt az az ún. idegen nyelv, 

melyet minden rangosabb iskolában tanítottak, s nem is akármilyen szinten. Földrajzi és 

politikai okok alapján azonban a 20. század folyamán változott a kép, s a német lett az az 

idegen nyelv, melyet a magyarok leginkább preferáltak. Ezt számtalan tényező indokolta, s 

voltaképp érthető is volt, hogy a környező országok nyelvei közül választottak olyat, mely 

segített az európai eligazodásban, kultúrában, kereskedelemben, iparban egyaránt – a 

politikáról nem is szólva –, mely a két világháború idején, előtt, közben és után még 

indokoltabbá tette a német nyelv használatát nem egy területen. 

A második világháború után, az azt követő időszak más jellegű politikai 

beállítottsága azonban elsöpörte a német nyelv addigi jelentőségét: évtizedekig kötelező 

volt az orosz nyelv minden iskolatípusban, s ha mást nem is, de Lenin életrajzát mindenki 

„bebiflázta” e négy - négy és fél évtized alatt. Sajnálatos tény azonban, hogy egy nyelv 

áldozatául essen annak, hogy milyen politikai trend áll a háttérben; az orosz mint 

világnyelv nem érdemelte meg, hogy – az esetleges – negatív érzelmi hozzáállás miatt azok 

sem  művelték magas szinten, akik pedig egyébként „jófejűeknek”, nyitottnak, 

fogékonynak bizonyultak a nyelvek iránt. Civilizációs háttérrel is magyarázhatnánk a nem 

igazán kedvező fogadtatást: a cirill betűs írásmód nehézsége, a szokatlan grammatikai 
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szerkezetekhez való igazodás sem segítette az orosz nyelvet a népszerűséghez vezető úton, 

ám ez a tényeken már mit sem változtat. 

Az angollal viszont épp fordított a helyzet: pozitív érzelmi töltés birtokában a 

népszerűséggel nincs gond, itt inkább az eredményességet lehet valamilyen módon 

elmarasztalni. Ha ugyanis azt nézzük, hogy hányan tanulják az angol nyelvet s milyen 

szintre jutnak, láthatjuk, hogy a mennyiség és a minőség közel sincs egyenes arányban. A 

nyelvválasztás elé kerülő diákok csaknem 90 %-a habozás nélkül az angol mellett dönt; a 

felnőtt lakosság körében végzett statisztikai felmérések bizonysága alapján azonban 

jelentős számban vallják még most is magukról, hogy ilyen-olyan szinten 

„tárgyalóképesek” német nyelvből (főként az idősebb generáció tagjai), s csak a középkorú, 

illetve annál fiatalabb korosztály egy része állítja, hogy tud is valamit angolul. 

Jelen dolgozat nem kívánja azonban taglalni e nyelvtudás milyenségét, hiszen 

megközelíthetnénk azt különböző oldalakról (pl. ér-e valamit, illetve mit ér az ún. 

nyelvvizsga-bizonyítvány; vagy inkább a tudást magát nézzük, mint az utóbbi évek során 

teszik ezt egyre inkább az idetelepült multinacionális vállalatok, cégek stb.).   

Itt és most egy célunk van: megvizsgálni azt, hogyan alakította nyelvoktatásunkat a 

20. század folyamán a politika, s mindez hogyan, miképp csapódott le a nyelvkönyvek 

szépirodalmi szövegein. Volt-e, lehetett-e alkalma a mindenkori tankönyvszerzőnek arra, 

hogy az irodalmi szövegek kiválasztásakor az esztétikumot is érvényesíthesse, vagy 

mindvégig arra kényszerült – hol ilyen, hol olyan okok miatt –, hogy a politikumot 

részesítse előnyben az irodalmi értékkel, az esztétikai minőséggel szemben. 

Nem kis feladatra vállalkozunk: az irodalomszociológia egy eleddig háttérben lévő 

szeletének megvilágításával a nyelvkönyvek, a közoktatásban használt tankönyvek új, az 

eddigiektől eltérő szempontú analizálásával voltaképp azt kívánjuk bemutatni, milyen is a 

20. század Magyarországának történelme alulnézetből: a nyelvkönyvek szövegeinek 

nézőpontjából. 

A multidiszciplináris alapokon nyugvó kutatási módszer érvényesítésével, az 

elméleti, gyakorlati szövegelemzések, illetve empirikus – tanárok és tanulók körében 

végzett – felmérések segítségével vizsgálja az értekezés a jelen összefüggésben akár 
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„alkalmazott irodalom”-nak is tekinthető rendszerezett és egyedi megjelenéseket, vagyis 

azt, hogy a nyelvoktatás – a képzőművészeti, zenei, építészeti stb. szemléltetőanyagok 

felhasználásához hasonlóan – hogyan és milyen hatékonysággal, milyen esztétikai nevelő 

célzattal tudta és tudja „alkalmazni”  (vagy  mellőzni ?) a szépirodalmat. 

A nyelv kultúraközvetítő szerepének hangsúlyozásával, műveltségbővítő, 

intelligencia-szélesítő jelentőségének hangoztatásával a jövőben egyre több szerep hárul a 

nyelvtanárokra – s közvetetten a nyelvkönyvekre, azok szerzőire, illetve a nyelvtanárok és 

az irodalomtanárok közötti együttműködésre, a valódi tantárgyi koncentrációra. 

Az új modell kidolgozásához elengedhetetlenül szükséges egy áttekintés az elmúlt 

korszakok eredményeiről, hibáiról s erényeiről, hogy megteremthessük az eurokonform 

műveltség szerves részét képező nyelvoktatás kulturális alapját, irodalmi, művészeti, 

civilizációs bázisát, mely az új szellemű nyelvoktatásban célként s eszközként egyaránt 

helyet kell, hogy kapjon. 
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2. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÜGGÉSEK 

2.1. Elméleti megközelítés 

2.1.1. Művészet és társadalom 

A kultúrát nem lehet a társadalom állapotától, fejlettségi fokától, jelenségeitől 

különválasztva, szeparáltan vizsgálni. A kultúra bármely megnyilatkozási formáját nézzük 

is, meg kell állapítani, hogy azt végső soron a társadalom teremti, s amit teremt, azt csak 

úgy érthetjük meg, ha annak szociális természetét is feltárjuk. A természeti-társadalmi 

viszonyok határozzák meg a civilizációt, így a felépítmény, a művészet tanulmányozása is 

elválaszthatatlan a társadalomtól. Az általános, „nagy” társadalmi hatásokon, 

determináltságon kívül a társadalmi finomszerkezet, a közvetlen, konkrét társadalmi 

környezet meghatározó jellegét sem szabad szem elől tévesztenünk. 

A társadalom és a művészet között fennálló szoros kapcsolatrendszer teszi 

szükségessé, hogy a társadalomtudomány ágai közül egyre gyakrabban hívja segítségül az 

irodalomtudomány a művészetszociológiát, mely a művészet valóságát a társadalmi síkok, 

formák, „szintézisek” és az ezekből következő viszonyok alapján elemzi. Ez az ún. „social 

background” felé fordulás hamarabb jelentkezett angolszász nyelvterületen, ahol már a 

harmincas évek elejétől találkozhatunk olyan tanulmányokkal, melyek az irodalom e 

közvetlenebb társadalmi hátterét mint tulajdonképpeni „életrehívóját” tárgyalják.1 

Pierre Francastel e területen még ma is nélkülözhetetlen könyvében írja, hogy a 

művészet és a társadalom oly szoros együttélést, egymásrahatást mutat, hogy sok esetben a 

művészet teszi érthetővé a társadalom mozgatórugóit; azaz a művészet oly híven tükrözi a 

társadalmi valóságot, hogy sok esetben a visszacsatolás, a visszafelé való következtetés 

lehetősége is fennáll.2   

Ilyen szoros kapcsolatból következhet az is, amit Leo Löwenthal Literatur und 

Gesellschaft c. könyvében így fogalmaz: „Közvetetten az író, az alkotó személyiségének 

                                                           
1vö.Witte, W. 1941. The Sociological Approach to Literature. MLR XXXVI.;Guerard, A.L.1935. Literature 
and Society. New York; Daiches, D. 1938. Literature and Society. London; Bruford,W.H.1934. Germany in 
the 18th century. The Social Background of the Literary Revival. Cambridge,CUP; Bruford,W.H.1936. Die 
Gesellschaftlichen Grundlagen der Goethezeit. Literatur und Leben. Weimar: Herausgeben von Georg 
Keferstein. B.d.9.  
2 Francastel, P.1970. Études de Sociologie de l'Art. Paris: PUF 
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szócsöve mondandója, műve is, hiszen akár témaválasztásával, akár formai megoldásaival 

sokat kifejezhet. Minden téma tartalmaz bizonyos mértékű társadalmi mondanivalót, így a 

témaválasztás és a formai kifejezőkészség magában hordozza a társadalmi hátteret. Az 

egyéni élet intim szféráját áthatja a társadalmi klíma, melyben az élet lezajlik. Épp ezért az 

irodalomszociológus feladata, hogy a költészet képzeletbeli figuráit és szituációit 

kapcsolatba hozza a valóságos helyzettel, melyből származnak.”3 

A kérdés azonban korántsem ilyen egyszerű. 

Művészet és társadalom kapcsolata felfogható termelői-fogyasztói viszonyként is. 

Természetesen nem abban az értelemben kell erről beszélnünk, hogy a művészeti 

alkotásokat termékké, produktummá degradálnánk, hanem – élve a hasonlat adta 

lehetőségekkel – úgy, hogy nem tévesztjük szem elől a társadalom „kulturális 

szükségleteit”. Ahogy a termelők igyekeznek kielégíteni a fogyasztó társadalom 

szükségleteit, éppen úgy a művészet is a közönség kulturális hiányérzeteit hivatott pótolni. 

A kapcsolat azonban túlmutat ezen. Kölcsönös oda- és visszahatás tapasztalható mindkét 

részről, s ennek következtében a kettő kapcsolata csak a művészet és a társadalom 

dialektikus egységében vizsgálható. 

Sorolhatnánk az illusztratív példákat, hogy megállapíthassuk: ritka kivételtől 

eltekintve szinte minden esetben beszélhetünk az ún. társadalmi szükségszerűségről, mely 

nagy szerepet játszik a művészeti alkotások keletkezésénél. Sokszor ez a funkció szervesen 

kapcsolódik a mű esztétikai értékéhez, sok esetben azonban önálló életet élve megteremti a 

saját külön világát. 

* * * * * 

Mű és közönség, valamint tágabb értelemben művészet és társadalom viszonya 

koronként változó. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a művészet és társadalom 

eltávolodtak volna egymástól, csupán azt, hogy a kettő viszonya, kapcsolata állandó 

változást mutat. Korunk “interaktív” világában még szélesebb a skála, a mű és befogadója, 

a művészet és társadalom viszonya hol extrém módon közelíteni, hol pedig végletesen 

eltávolodni látszik egymástól. Nem mennyiségi, hanem minőségi változás ez, mely 
                                                           
3 Löwenthal, L. 1968. Literatur und Gesellschaft. h.n. 168-169. 
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megnyilvánul a művek keletkezésekor éppúgy, mint a kész alkotások befogadásakor. 

Csupán azt kell hangsúlyozni, hogy mindkét esetben fokozott szerepet kell tulajdonítanunk 

a mindenkori társadalom adott igényeinek: a művészet, a művészeti alkotások élete nem 

különlevő, önálló folyamat, hanem a társadalomhoz való viszonyában létezik, a kettő 

közötti kapcsolatban kristályosodik ki.                  

 

 

2.1.2. Egyén és társadalom kapcsolata 

A művészet társadalmi determináltsága tehát vitathatatlan. A társadalom, az alap 

hatása a művészetre azonban többrétegű, összetett folyamat, mint arra pl. Antonio Banfi 

rámutatott Művészet és társadalmiság  c. tanulmányában: 

„A társadalmiság hat egyrészt a művészi objektivitásra (magára a műalkotásra), 

másrészt a művészi objektumra – a művész társadalmi helyzetére. Ez a társadalmiság 

határozza meg a művészetben a szubjektum és az objektum valóságos és eszmei 

kapcsolatának síkjait.”4 

Mindkét hatás szoros kapcsolatban áll egymással, s természetesen a dolog 

komplexitásából következően e kontaktust állandó kölcsönhatás jellemzi. A társadalom a 

műalkotásra csak a művész, az alkotó közvetítésével hathat, s természetesen a művészi 

szubjektumra gyakorolt hatás tükröződik a műben is. 

A műalkotás és az alkotó személyiség szintén szoros kölcsön-kapcsolatban állnak. 

A személyiség és a műalkotás viszonyának vizsgálatával sok tanulmány foglalkozik, 

melyek közül Robert Frances és N.N.Dracoulides munkái foglalják össze legtalálóbban az 

idevonatkozó kutatások eredményeit.5 

A művész énjének kivetítése a műbe kivétel nélkül tapasztalható minden 

alkotásban. A szerzőnek a műalkotásban való „pszichikus kifejeződése” mindig látható, és 

mindig tükrözi az alkotó személyiségét, még akkor is, ha a mű nem akarja reprodukálni azt. 
                                                           
4Banfi, A. 1974. Antonio Banfi válogatott írásai. Budapest: Kossuth Könyvkiadó. Művészet és társadalmiság. 
281-299. 
5vö. Frances, R. 1968. La création artistique et la personnalité. Psychologie de l'esthétique. Paris: Presses 
Universitaires de France; Dracoulides, N.N.1952. Techniques surrealistes et expression inconsciente. 
Psychoalalyse de l'artiste et de son oeuvre. Paris: Les Editions du Mont-Blanc, 155-183. 
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Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ez a személyiségtükrözés néha nagyon közvetett, 

áttételes: különösen a régi irodalomban (a klasszicista imitáció-elv szellemében, az írói 

szubjektum viszonylagos személytelensége következtében). 

A művésznek a műben való pszichikus kifejeződése, énjének az objektumra való 

rávetülése gyakran deformálja az objektumot, vagy szimbólumok alkotására vezethet. Az 

alkotó szinte modellje és műve közé iktatja saját magát. 

A társadalom tehát közvetve, a mű alkotóján keresztül hat a művészetre. Nem 

szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy a közvetítő egyed is impulzusokat kap a 

társadalomtól, melyben él. Ezek a hatások az egyén személyiségét érik, de tükröződnek az 

egyén cselekedeteiben, így természetszerűleg kivetítődnek műveibe is. 

Minden emberi sors egyéni, de egyben társadalmilag meghatározott is. Az egyéni 

sors társadalmi determináltságával sokan foglalkoznak: pszichológusok, filozófusok, 

történészek és szociológusok egyaránt. 

Még ma is érvényesnek kell tekintenünk azt a marxi megfogalmazást, hogy az 

egyén a társadalomtól függ, mint annak terméke. Társadalmi termék tehát, akit a társadalmi 

körülmények és a társadalmi viszonyok határoznak meg. „Az emberi lényeg nem valami 

egyes egyénben benne lakó elvontság; az emberi lényeg a maga valóságában a társadalmi 

viszonyok összessége.”6 

Ezt az egyénkoncepciót fogadják el sokan, akik az egyén társadalmi szerepével, 

funkciójával foglalkoznak.7 

Az egyes emberek élete a másokkal való közösségben teljesedik ki. Az egyén ebben 

a közösségben kapja meg az eszközöket ahhoz, hogy hajlamait, képességeit minden 

irányban a lehető legjobban fejlessze, művelje. Az egyéni fejlődés tehát nagy mértékben 

kapcsolódik a többi egyén fejlődéséhez, akikkel közvetett vagy közvetlen érintkezésben áll. 

Az egyén története tehát semmiképp nem szakítható ki a társadalmi közegből, amelyben él.  

                                                           
6vö.Marx, K. 1957. A hegeli államjog kritikája. Budapest:  Kossuth . 221.;uő.1960. Tézisek Feuerbachról. 
Budapest: Kossuth. 9.  
7vö. Heller, Á.1970. A mindennapi élet. Budapest: Kossuth; Kon, I.Sz. 1969.  Az én a társadalomban. 
Budapest: Kossuth.  
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Az intrapszichikus (belső lelki) folyamatok interpszichikus (személyiségek közötti, 

társadalmi) folyamatok alapján alakulnak ki.8 A külső és belső, az egyénileg adott és a 

külső társadalmi ráhatás tehát genetikusan és funkcionálisan összefügg az egyéniség 

kialakításában. 

„Minden ént a társadalmi folyamat alkot, annak alapjain jön létre, továbbá annak 

egyéni tükröződése; ugyanakkor minden egyéni énnek megvan a maga saját különleges 

egyénisége, saját egyedülálló mintája” – írja könyvében George H. Mead9, egyetértésben 

számos kutatóval, akik e ténynek tudják be többek közt, hogy nem lehet éles határt vonni a 

szociálpszichológia és az egyénlélektan között, mivel az egyén és a csoport is csak szoros 

összefüggésben vizsgálható. Az egyén élettevékenységének módját és formáját a társadalmi 

viszonyok fennálló rendszere szabja meg. A személyiség életfunkciói – így struktúrája is – 

a társadalmi viszonyok szerkezetének következménye. A társadalom tehát éppen olyan 

hatással van az egyénre, mint annak specifikus közvetlen környezete. Az egyént, a 

társadalmat és annak történetét sokoldalú és dialektikus kapcsolatok fűzik össze.10  

Egyén és társadalom kapcsolatának tanúi lehetünk mindennapi életünkben is, van 

azonban olyan eset, amikor szinte lépésről lépésre nyomon követhetjük a társadalmi hatás 

által okozott változásokat, illetve az egyén reakcióit a társadalom ingereire. Ez a folyamat 

kristályosodik ki tulajdonképpen a különböző művészeti alkotásokban. Az alkotót mint 

egyént ért hatások reakciót váltanak ki, melyek tükröződnek a műben akarva-akaratlan is. 

A művészeti alkotások egyik célja végső soron a valóság tükrözése, tehát a realitás, illetve 

a realitás nyomán létrejött asszociációk közlése.  

 

 

 
 

                                                           
8Vigotszkij, V.M. 1967.  A magasabb pszichikus funkciók kifejeződése. Budapest: Gondolat. 
9Mead, G.H. 1973. A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest: Gondolat. 285.; Parsons, T. – Shiels,E. 
1964. Theories of Society (An Outline of the Social System) New York; Riesman, D. 1968. The Lonely Crowd. 
Washington. 
10Jaroszewski, T.M. 1974. Személyiség és közösség. Budapest: Kossuth 
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2.1.3. Függelék 

 

Felmerülhet a kérdés: „hogy kerül a csizma az asztalra”? Hogy közelít egy ilyen 

elméleti alapvetés egy olyan tanulmány központi témaköréhez, mely a politika és a 

nyelvoktatás, az esztétikum és a politikum a Magyarországon a 20. század során használt 

nyelvkönyvekben történő direkt megnyilvánulásait hivatott vizsgálni? 

A válasz egyszerű. Művészet és társadalom viszonylatában több oldalról is 

szemlélhetjük a problémát. Modell-értékűnek tekinthető az a szempont, hogy a 

nyelvkönyv, a tankönyv alkotás, s mint ilyen, több szállal, eltéphetetlen kötődéssel 

kapcsolódik az őt körülvevő társadalmi háttérhez. Ugyanakkor természetszerűleg nem lehet 

figyelmen kívül hagyni azt a nézőpontot, mely a nyelvkönyvek által idézett, nyelvoktatás 

céljaira használt irodalmi szemelvényeket tekinti műalkotásnak, s ebből kiindulva szemléli 

a művészet és társadalom kapcsolatát. 

Eme kettősség megtalálható az alkotó és műve viszonylatában is,  hiszen alkotó a 

tankönyv szerzője, aki egy adott kor uralkodó ízlésvilágába, korszellemébe beleszületve 

aláveti magát – esetenként pedagógiai, szakmetodikai elveit is – a korszak által diktált 

szinte törvényszerű szelekciónak: mely  írók, költők mely műveit tartja fontosnak, 

nélkülözhetetlennek abból a célból, hogy a nyelvtanítás, a kultúraközvetítés érdekében 

felhasználja az általa írt, illetve szerkesztett tankönyv lapjain. 

S nyilvánvalóan alkotó az idézett mű szerzője, írója, költője is, aki viszont saját 

korának mondandóját fogalmazza meg művében, saját korának problémáit vetíti elénk – s 

késő századok olvasói keresnek csak esetleg választ az általa feltett kérdésekre. 

Művészet és társadalom, egyén és társadalom, illetve alkotó és műve ily módon 

kapcsolódik ahhoz a kérdéskörhöz, hogy hazánk történelmének e viharos százada, a 20. 

század  milyen furcsaságokat produkált még egy olyan – látszólag kis – szeletében is az 

életnek, mint a közoktatás, azon belül pedig az idegen nyelvek, történetesen az angol 

oktatása. 

A mű – legyen az irodalmi, képzőművészeti, zenei stb. – mindig bizonyos vetületét 

adja a társadalmi valóságnak. S – mint láthattuk – műnek, önálló alkotásnak tekinthető, 
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illetve tekintendő a nyelvkönyv, a nyelvtanítás céljait szolgáló tankönyv is. A tankönyv – 

mint ilyen – azonban egyértelműen azt mutatja be, hogy milyen is a 20. század 

Magyarországának történelme alulnézetből, vagyis nem a nagypolitika, hanem a 

hétköznapok, a kisemberek szemszögéből.  

E szempontok figyelembevételével elemezzük majd a szövegkorpuszt képező 

nyelvkönyvek szövegeit, szemelvényeit, s e szempontok alapján vizsgáljuk alkotó és műve, 

szerző és társadalom, mű és közönsége (fogyasztója) viszonyát hazánk történelmének e 

„zivataros” századában. 

Hazánk történelme úgy alakult a 20. század folyamán, hogy itt, Európa közepén 

kénytelen-kelletlen „benne voltunk a fősodorban”, bármi történt a kontinensen, az – 

valamilyen módon – érintette kis országunk sorsát is. 

S ez nem csupán a társadalmi, politikai, művészeti, úgynevezett „nagy-történelmi” 

szinten jelentkezett. Érezhető volt a hatás a kisemberek hétköznapjaiban, a mindennapi 

életben s – nem utolsósorban – az oktatásban, a nyelvoktatásban is.  

Utólag, évtizedek múltán már nehéz kutatni az oktatásügy szerteágazó világát. 

Tények, feljegyzések, vonatkozó törvénycikkek, rendeletek s számtalan fennmaradt adat 

segíthet ugyan, ám a dolgok mélyébe csak úgy láthatunk, ha ismerjük az alapanyagot, a 

tankönyveket, melyek segíteni voltak hivatottak tanárt s diákot egyaránt. 

   

2.2. Az oktatás helyzete hazánkban 

2.2.1. Az oktatás és a politika viszonya, a műveltség tartalmának változásai 

 

Az oktatás minden korban kettős célt tűz maga elé: az oktatás és a nevelés kérdését. 

Az elsajátítandó tananyag milyenségét nagyban meghatározza a társadalmi-történelmi-

politikai háttér; s az oktatás mellett még nagyobb szerephez jut a korszellem a nevelés 

területén. A felnövekvő nemzedék alakítása mindig is az oktatás felelőssége: a jövő 

társadalma függ az oktatás folyamatában kialakítandó embereszménytől. 

Az embereszményben kifejeződik a társadalmi rendszer minden alapvető 

jellegzetessége és viszonylata, a konvencionális erkölcs, a tapasztalatokon nyugvó és 
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általánosításokban kifejezett, összegezhető műveltségi követelmény. Ez sohasem homogén 

és feltehetően – a különböző életviszonyok folytán – már az osztály nélküli társadalomban 

sem volt az. 

Ennek az eszménynek a megfogalmazása a kisebb-nagyobb mértékben szervezett 

nevelés történetén lényegében végigkövethető, amit a szervezettség fokozódása 

időszakában külön tekintélyes dokumentumok, szabályzatok, tantervek tartalmaznak. Ezek 

a dokumentumok sohasem szűkültek le egyoldalúan a feldolgozásra váró ismeretekre, 

vagyis a tantárgyak felsorolására és az azokra fordítandó tanulmányi idő meghatározására. 

Mindig közölték azokat az irányeszméket is, melyek a társadalom politikai rendszeréből 

fakadtak és a domináns világnézet által meghatározottak...11 

Az oktatás története tehát szabályzatok, illetve tantervek, valamint az adott 

időszakban használatos tankönyvek tartalmi kutatása alapján követhető nyomon. 

A műveltség tartalmáról és annak megvalósított közvetítéséről való ismertetés és 

történeti áttekintés azonban sohasem lehet elég egzakt és szilárd. Ennek oka mindjárt a 

kiindulópontnál jelentkezik. A kiindulópont ugyanis nem lehet más, mint a társadalmi 

igény, vagyis az uralkodó nagypolitika által meghatározott oktatáspolitika alapjain, a 

társadalmi értékítélet paraméterein nyugvó indíték. Ez pedig nyilván nemcsak koronként 

változik, hanem ugyanabban a korban is többféle forrásból származhat, lévén sohasem 

homogén a vélemények és ítéletek tartománya. 

Az oktatás ügyét kutató, később élő nemzedék nehézsége és felelőssége abban áll, 

hogy a rendelkezésre álló tények, adatok közül a valóban megfelelő forrásokra alapozza 

ítéletét. Ezért is fontos, hogy a források közül a legautentikusabbakat, legmegbízhatóbbakat 

használjuk fel egy-egy kor oktatásának vizsgálatakor értékelésünk, ítéletünk 

meghozatalához. 

Az iskolában nyújtott művelődési tartalom a társadalom által követett eszmék, 

értékek lényegétől, a tudományágak állapotától, a gyermekekre vonatkozó ismereteink 

mélységétől és differenciáltságától függően alakult. Ezek alapján fogalmazódtak meg a 
                                                           
11Kálmán, Gy. 1985. A magyar népoktatás vázlata. Bevezető az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
Kiadványai  - Kötetkatalógusok  - Népiskolai tankönyvek 1867-1945. c. kötetéhez. Budapest, OPKM.  Szerk.: 
Pozsár István 
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nevelési irányeszmék, nyert meghatározást a tantárgyi rendszer, a tananyag, s sorolhatnánk 

még a dokumentumok, a használatos oktatási segédanyagok sorát. 

A meghatározó tényezők bonyolultsága és sokfélesége folytán mindig vita tárgya 

volt a művelődési tartalom körülhatárolása, s hozzátehetjük: nem hoztak még létre olyan 

dokumentumot, mely maradéktalan, teljes megnyugvást váltott volna ki életbe léptetésekor 

az érintettek körében. Az ismereti tartalom, a tananyag mindig egy-egy tudományág 

korábbi álláspontját tükrözi. Törvényszerű, hogy van egy bizonyos fáziskésés, hiszen a 

tudományos felismerések időpontját jóval meghaladta mindig is – s ez feltehetően így 

marad a jövőben is – a tananyagba történő adaptálás, a tartalmi integrálás. Mindez azért 

paradox, mert több évszázad óta az oktatás vezérlő elve az, hogy az iskola az életre készíti 

fel tanulóit! 

 

2.2.2. „Szabályozó jellegű tartalmi előírások” 

Az oktatás, az iskola működését mindig is törvények, törvényerejű dokumentumok 

szabályozták. Ezek sorában hazánkban – kronológiai sorrendben – első az 1777-ben 

kibocsátott I. Ratio Educationis, mely az iskolák oktatási feladatait a következőképpen 

határozta meg: 

Falusi iskolák tanulmányi anyaga: 

-  vallástan; 

-  oktatás a betűk megismerésére, a szótagolásra s mind a nyomtatott, mind a kézzel írott      

   könyvek olvasására; 

-  a helyes és szép írásra; 

-  az első számtani műveletekre és ezeknek a mezei gazdálkodásban való  alkalmazására; 

-  azon ismeretekre, melyek segítségével a parasztemberek  becsületességre és vagyonuk   

  figyelmes gondozására nevelendők. 

 

Városi iskolák tanulmányi anyaga: 

-  vallástan; 

-  oktatás a betűk felismerésére, a szótagokra, a nyomtatott és írott  könyvek olvasására; 
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-  a szép és nyelvtanilag helyes írásra; 

-  a számokkal való elbánásra, alkalmazásra a kereskedelemben, üzleti életben s a  

   fontosabb kézműiparban; 

-  a háztartás elemeire; 

-  az anyanyelvre; 

-  a német nyelvre, ahol nem szerepel anyanyelvként; 

-  különböző feladatok írásbeli megszerkesztésére; 

-  az erényes és becsületes polgári életmód folytatásához hozzátartozó   ismeretekre. 

 

Csak némelyeknek: 

-  a latin nyelv elemeire; 

-  a német nyelv elsajátítására; 

-  a mértan és természettan alapelveire; 

-  szabadkézi rajzra és más ügyességekre. 

 

Szembetűnő a különbség a két különböző tananyag között, bár mindkettő a 

népiskolák számára érvényes előírásokat tartalmaz. A geopolitikai szempontok 

figyelembevétele miatt a mezőgazdasági munkára, a gazdálkodásra való nevelés érthető a 

falusi iskolák viszonylatában; s éppen ennyire magától értetődő a városi iskolák tanulói 

számára a kereskedelemben, illetve az ún. üzleti életben történő megfelelésre való nevelés 

szándéka. Más lapra tartozik azonban az, hogy mind anyanyelvi, mind pedig matematikai 

ismeretek tekintetében magasabb színvonalat képvisel a városi iskolák számára érvényes 

előírás, s éppoly diszkrimináló jellegű lehet az is, hogy falun egyáltalán nem oktatnak 

idegen nyelvet, míg a városi iskolában a német, illetve némely esetekben a latin nyelv 

oktatása is kötelezően előírt tananyag.  

Mi más ez, ha nem politika?  Pedig még jócskán csak a 18. században járunk!  

Az 1869. évi Tanterv azonban már a korabeli társadalmi viszonyoknak 

megfelelően, hasznossági szempontok figyelembevételével határozta meg a kötelezően 

előírt tananyag mibenlétét. A szabályozás komolyságára, tárgyilagosságára és szakértő 
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mivoltára vall a tény, hogy majdnem nyolc évtizedig – kis változtatásokkal – ez volt a 

meghatározó jellegű előírás a magyar népiskolai oktatásban. Az 1877., 1905. és 1919. évi 

Tanterv, valamint az 1925.évi Tanterv és 1932. évi Részletes utasítás is voltaképp ennek 

szellemében született. 

Az 1941. évi Tanterv és Útmutatások már más szellemben fogant dokumentumnak 

minősül. A benne foglalt művelődési anyag messze elmarad a gimnázium és a polgári 

iskola megfelelő osztályainak színvonalától: sem idegen nyelvet, sem egyetemes 

történelmet nem tartalmaz. Az iskola feladatában a hangsúly a „nemzeti művelődés 

szellemének megfelelő általános és gyakorlati irányú” alapműveltségen van. Új elem 

viszont, hogy a „további tanulmányokra” való előkészítés is a feladathoz sorolódott, 

először a népiskolai tantervek történetében.  

A népiskolai tantervek története közben politikai (oktatáspolitikai?) kuriózumra is 

bukkanhat a vizsgálódó. Egy amerikai intézet az első világháborút követően jelentéseket 

gyűjtött az iskolai dokumentumok anyagáról, hogy azok nem tartalmaznak-e a békére 

veszélyes részleteket. A Magyar Külügyi Társaság 1926-ból származó jelentése feltárja, 

hogy a háború alatt az iskolai munka tartalmát érintő semmilyen változtatásra nem került 

sor, majd a háború után életbe léptetett tantervekből, utasításokból és tankönyvekből közöl 

részleteket. „Azok egyébként kissé fölényes magyarázkodás kíséretében a szomszéd népek 

iránti ellenszenvről tanúskodnak.”12 

Pedig ha valami, akkor az oktatás mindenképp a „békés” ügyek közé tartozik, tehát 

mindenképp felelősségteljes, hiteles döntések kívánkoznak e szakterület irányításának 

élére. Az oktatás és a nevelés kérdése – mindamellett, amit már említettünk az oktatás, a 

művelődés „tartalmának”  változása kapcsán  – feltétel nélkül azok közé a kérdések közé 

tartozik, melyek egy-egy hatalmon lévő kormány, uralkodó politikai ízlés „jövőképébe” 

illenek: a jövendő, a felnövekvő generáció tudással, szakértelemmel, emberséggel, 

becsülettel való felvértezése – amitől voltaképp végső soron  a nemzet jövője függ. 

                                                           
12idézi Simon, Gy. 1984. Neveléspolitikai dokumentumok. Budapest: Tankönyvkiadó. 172-175. 
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Az oktatás tartalmi kérdéseibe azonban – már hosszú ideje – nem csupán a 

tudományok alapjainak lerakása tartozik, hanem – egyre növekvő jelentőséggel – az idegen 

nyelvek tudása, értése is.  

Mivel a hazánkban tanított idegen nyelvek közül jelenleg minden statisztikai mutató 

figyelembevételével egyértelműen az angol nyelv élvez elsőbbséget, elkerülhetetlennek 

tűnik egy rövid kitekintés az angol nyelv tanításának hazai történetére. 

 

2.2.3. Az angol nyelv tanításának vázlatos története hazánkban 
 
2.2.3.1. A kezdetektől a 19. század végéig 

Az angol nyelv iránt a 20. század második felétől megnyilvánuló példátlan 

érdeklődés láttán szinte hihetetlen, hogy milyen nehézségekbe ütközött a kezdetekben e 

nyelv ismertté tétele, népszerűsítése Magyarországon.  

A 16-17. század fordulójáig jószerével semmiféle igény nem mutatkozott arra, hogy 

hazánkban bárki is értse, ismerje, beszélje e nyelvet. Ez azonban szinte érthető is, hiszen 

egyrészt geográfiai, másrészt geopolitikai okokkal magyarázható az a tény, hogy az 

angolokkal sem kereskedelmi-üzleti, sem egyéb kapcsolatunk nem volt az amúgy rendkívül 

gyérnek mondható diplomáciai kapcsolaton kívül.13   

A nyelvi megközelítés nehézségei miatt még az angol művészet- és 

irodalomtörténet egyik legjelentősebb korszakának, a reneszánsznak értékei is csak 

meglehetős késéssel, illetve közvetítő nyelv alkalmazásával jutottak el hazánkba s vele 

együtt természetesen a többi szomszédos országba. 

A nyelvi probléma azonban nem jelenthetett teljes elszigeteltséget a korabeli 

magyarság számára, hiszen a latin mint minden művelt európai számára ismert 

kommunikációs eszköz rendelkezésre állt, ha valaki Anglia felé vette is útját az 1500-as 

évek folyamán; arról nem is szólva, hogy az ún. „nagy Calepinus”, Ambroso Calepino 

Dictionarium decem linguarum ... című tíznyelvű  polyglott szó- és kifejezéstárának 1590-

es (!) kiadása, mely Bazelban jelent meg, már felvette a nyelvek közé az angol mellett a 

                                                           
13 Az angol nyelv tanításának kezdetei témakörhöz - a szerző 2000-ben adott engedélyével – Dr.Pálffy István 
kéziratos feljegyzését használtam. 
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magyar nyelvet is. Különböző erdélyi és észak-magyarországi könyvtárakban találta meg 

ennek a kiadásnak kilenc fennmaradt példányát Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtár 

összeállításakor az 1890-es években végzett kutatásai során.14 Ez az adat is bizonyíthatja 

azt a tényt, hogy ekkor már megnövekedett az érdeklődés hazánkban az idegen nyelvek 

iránt. „Az angol nyelv különleges helyet foglalt el közöttük, mert Európa 17. századi 

protestáns hitéleti és teológiai mozgalmaiban ezidőtájt egyre inkább Anglia került a 

középpontba, minek következtében a magyar protestánsok figyelme is az angliai 

események, az ott fellépő eszmék (presbiterianizmus, puritanizmus) és angol egyházi 

szerzők műve felé fordult”.15 

Nem egy fordítás jelent meg az 1620-as évektől kezdődően a témakörben, s – bár a 

kezdetekben a címlapokon is feltüntetett módon „deákból fordíttatott”, később – már az 

eredeti, „ángliai nyelvből” ültették át a műveket magyarra.16 A kor legjelentősebbnek 

tartott fordítója, az angol nyelvű művek magyarítását végző Medgyesi Pál életéről 

megbízható források alapján pontos adatok állnak rendelkezésünkre. Mint Pálffy István 

tanulmánya írja, Medgyesi „...1605-ben született, feltehetően az erdélyi 

Aranyosmedgyesen. Lónyai Zsigmond pártfogoltjaként Bártfán, majd Debrecenben tanult. 

Itt 1628 novemberében elnyerte a Mészáros Benedekné által alapított ösztöndíjat, kétszáz 

aranyat és száz birodalmi tallért, mely németalföldi egyetemeken végzendő studiumokra 

szólt. Az év decemberében útra is kelt. Útjának első állomása az Odera menti Frankfurt 

volt. Innen rövid idő múltán Leidenbe ment, ahol körülbelül másfél esztendőt töltött, majd 

1630/31 fordulóján Cambridge-be látogatott. 1631 májusában visszatért Leidenbe, 

ahonnan késő ősszel jött haza, Debrecenbe. Kollégiumi tanári működését 1631. december 

12-én kezdte meg, s itt dolgozott 1633 júniusáig, amikor is lelkésszé szentelték, és a 

szinyérváraljai eklézsia élére került. Ezután lett I. Rákóczi György udvari papja és 

bizalmasa, az erdélyi fejedelemség egyházpolitikájának meghatározó alakja.” 

                                                           
14Szabó, K. 1897. Régi Magyar Könyvtár. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. 
15Bodonhelyi, J. 1942. Az angol puritanizmus lelki élete és magyarországi hatása. Debrecen. 
16Medgyesi, P. 1632. Szent Ágoston vallása, Debrecen; valamint röviddel ezután, 1636-ban a Practice of 
Piety teljes fordítása is megjelent Praxis Pietatis, avagy Kegyességgyakorlás, mellyben befoglaltatik, mint 
kelljen a hívő keresztyén embernek az Isten és a maga igaz ismereteiben nevelkedni címmel, közel nyolcszáz 
lap terjedelemben. (Medgyesi, P. 1636.)  
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Medgyesi életútja lehetőséget teremtett arra is, hogy ő váljon a kor első „kulturális 

közvetítőjévé”. Peregrinus évei alatt – melyek java részét Hollandiában, az angliai 

puritánüldözés elől menekült prédikátorok „második hazájában”, majd Angliában töltötte  

– lehetősége nyílt arra, hogy eredetiben, angolul olvassa a legfontosabb hitépítő iratokat, 

melyek magyar nyelven való megjelentetését rendkívül fontosnak tartotta egyházügyi, 

morális nevelési szempontból is.  

Mint Pálffy kézirata idézi, Medgyesi cambridge-i tartózkodása pedig olyan 

időszakra esett, amikor az 1630 tavaszán kezdődött pestisjárvány tíz hónapra nyúló 

dühöngése miatt a várost szinte mindenki – tanárok, diákok egyaránt – elhagyni 

kényszerült17, s így a „híres Cantabrigiai Academiából” (Medgyesi 1636:4) nem sok előny 

jutott a magyar diáknak. Talán csak annyi, hogy – mivel a ma is híres Magdalene College a 

Cam folyó túlsó partján van, s így abban maradt néhány diák, közöttük Lewis Baylay 

hittudós és író fia – megismerkedhetett és munkájához némi közvetett ösztönzést is 

kaphatott Thomas Baylay-től, a Practice of Piety szerzőjének sarjától.18 

Medgyesihez hasonlóan más kor- és pályatársai is jelentettek meg angol nyelvről 

fordított műveket. Tolnai Dali János, a sárospataki főiskola későbbi rektora például 

megszerkesztette azt a bizonyos contractus-t, melyet a „Ligába” tömörült tíz 

magyarországi peregrinus kötött Londonban 1638. február 9-én. A Formula singularitatis 

egyfajta szándéknyilatkozat, melyben a peregrinusok arra tesznek fogadalmat, hogy 

Magyarországra való hazatértük után a kemény tisztaságú, demokratikus 

egyházkormányzás Angliában megismert principumait fogják népszerűsíteni és 

megvalósítani.19 

Ennek szellemében végezte pedagógiai, vezetői munkáját Tolnai Dali János is. 

Pataki igazgatói mivoltának legfontosabb momentuma, hogy pedagógiai reformjában 

                                                           
17vö. Bowtell ,J. 1813. History of the Town. Cambridge: Fraser and Sons. 
18Mullinger, J. B. 1888. A History of the University of Cambridge. Cambridge: CUP. 
19vö. Zoványi, J. 1911. Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban. Budapest: Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság. 
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fontos szerepet juttatott az idegen nyelvek oktatásának, a latin és a görög mellett élő idegen 

nyelvekre – köztük nyilvánvalóan az angolra is – hangsúlyt helyezve.20 

Források bizonyítják, hogy rajtuk kívül még számos – főként teológus végzettségű – 

szakember bírta az angol nyelvet, részben a lefordított publikációk, részben angliai 

utazásuk fennmaradt emlékeinek tanúbizonysága alapján.21  

Vitatott tény azonban, hogy hol s milyen körülmények között sajátították el a 

nyelvet. Hazánkban abban az időben még egyetlen iskola hivatalos keretei között sem volt 

lehetőség arra, hogy valaki angolul tanulhatott volna. Az azonban biztos, hogy kezükbe 

kerülhetett a már említett „nagy Calepinus”, vagy a Dictionarium septem linguarum (mely 

első megjelenése, 1563 után még huszonhárom újabb kiadást ért meg 1636-ig), illetve 

Hyeronimus Magister Thesaurus Polyglottus c. műve. E művek ismerete megfelelő alapot 

nyújthatott nekik ahhoz a képzéshez, melyet – feltehetően  – Hollandiában kaptak angol 

tanítómesterektől.  

A 17. századi egyházi értelmiségiek alapműveltsége magában foglalta azt a nyelvi 

tájékozottságot, melyet a latin, a görög és a héber nyelv magas szintű ismerete jelentett. Ez 

a nyelvi háttér találkozott azzal a késztetéssel a század közepe táján, hogy angolul is meg 

kell tanulni ahhoz, hogy újabb teológiai művekkel ismerkedhessenek, illetve azok 

magyarra történő fordítása során tartalmukat ismertté tehessék magyar földön is. Ily módon 

aztán teljesen érthető az a kezdeményezés, melynek szellemében a század hatvanas éveiben 

létrejött a debreceni „Schola Anglica”, a Kollégium angolul tanuló növendékeinek iskolai 

közössége, melynek mentora a nagyhírű teológus, bibliafordító, nyelvtudós Komáromi 

Csipkés György volt. Tanítványai számára írta az  Anglicum Spicilegium című 

                                                           
20 Váczi, A. 1654. Replica, az az Tolnai Dali Jánosnak Választétel. Kassa. Megjelent Incze Gábor 
gondozásában A reformáció és ellenreformáció korának egyházi írói c. sorozat V. kötetében. Budapest, 1940. 
21vö. Trócsányi, B. 1944. Magyar Református Teológusok Angliában a XVI. és a XVII. században. 
Debreceni Angol Dolgozatok XI. Debrecen: Tisza István Tudományegyetem. 
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tankönyvet22, melyet – első magyarországi angol nyelvtankönyvként(!) – 1664-ben Karacs 

György nyomtatott ki Debrecenben.23 

Komáromi könyve „európai összevetésben is a korszak legkiválóbb angol 

nyelvkönyvének tekinthető: nem holmi „társalgási zsebkönyv” volt, hanem tudományos 

igénnyel írott munka. Alapja, legfőbb forrása a 17. század legtekintélyesebb angol 

nyelvészének, Johannes Vallisiusnak, azaz John Wallisnak Grammatica lingue Anglicae 

című munkája volt, s mint ilyen, a legmegbízhatóbb nyelvi tények birtokába juttatta a 

„Schola Anglica” diákjait.”24  Sajnos mindössze egyetlen példánya maradt fenn, melyet 

az Országos Széchenyi Könyvtár őriz, hiszen annak idején olyan népszerű volt, hogy a 

kollégium alumnusai mindenhová magukkal vitték a kis könyvecskét, s ott, távoli kis 

parókiákon nyoma veszett a nyelvkönyveknek; a Debrecenben maradt könyvállomány 

pedig a Nagykönyvtárban gyakorta pusztító tűz martalékává vált.  

Feljegyzések szerint a debreceni „Schola Anglica” – sikeressége ellenére – nem volt 

hosszú életű. Mesterének 1676. évi elhunyta után nem akadt méltó folytatója a 

kezdeményezésnek.  

Így aztán majd egy évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy az angol nyelvtanulás 

ismét a művelődés szerves részévé legyen Magyarországon az értelmiség körében; „ezúttal 

azonban nem vallási/teológiai szempontok voltak a motiváló tényezők, hanem az a tény, 

hogy az angol egy komplex intézményrendszert működtető, magasan fejlett társadalom, egy 

minta-állam nyelve volt; egy olyan nemzet anyanyelve, amely a polgárosodásban, a 

parlamentáris demokrácia megteremtésében, az iparosításban és a szabad kereskedelem 

létrehozásában egyedülálló teljesítményt mutatott fel a 18.század folyamán.”25 

A polgárosodó Magyarország értelmisége és – főként – németajkú lakossága 

tanúsította a legnagyobb érdeklődést az angol nyelv iránt. Ebben az időben amúgy is 

                                                           
22 Komáromi Csipkés, Gy. 1664. Anglicum Spicilegium. Debrecen.  Az Előszóban a tanulóifjuságot (iuvenes 
lectissimi) mint a debreceni „angol iskola” létrehozóit szólítja meg: „Vos etenim Angliam in afflictissimahac 
nostra Hungariola plantare, et scholam Anglicam, in schola hac Debrecina erogere, quadantenus cepistis...” 
23 Kerékgyártó, E. 1938. Komáromi Csipkés György angol nyelvtana. Angol Filológiai Tanulmányok  - 
Studies in English Philology. 3. évf. 95.;  valamint Korponay, B. 1972. Anglicum Spicilegium, the first 
English grammar printed in Hungary. Hungarian Studies in English. 6.évf. 66. 
24 Pálffy, I. i.m. 
25 Pálffy, I. i.m. 
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megfigyelhető volt, hogy a műveltség értéke valamelyest nőtt, mindazonáltal tartalma is 

változott: a kor kihívásainak való megfelelés vágya, a kor igényeihez való alkalmazkodás 

eredményezhette azt is, hogy az élő nyelvek tudásának – s köztük elsősorban az angolnak – 

ázsiója megnőtt bizonyos körökben.  

Ezzel magyarázható az is, amit gróf Festetics György ír 1790-ben Fiam nevelését 

tárgyazó planum című munkájában az angol nyelv tanulásának fontosságáról26, valamint 

ahogyan az idegen nyelvek tudásának jelentőségéről értekezik 1799-ben gróf Teleki László 

Tanácsadás címmel fennmaradt feljegyzésében, melyet fia nevelőjéhez, Szabó András 

erdélyi pedagógushoz intéz: 

  „Vagyon még egy nyelv – a német és a francia mellett –, amelynek megtanulását 

nemigen szeretném gyermekeimmel elmulasztatni, nem annyira azért, hogy ezen a nyelven 

beszéljenek, hanem inkább azért, hogy ezen a nyelven írott sok jó könyveket megérthessék. 

Ez a nyelv az angol nyelv, amelyben már a mai világba olyan sok nevezetes munkák 

vagynak írva, hogy a valóságos culturához megkívánható dolognak tartom azt, hogy ezen a 

nyelven írott könyveket megérthessék...”27 

S mivel a fenti idézet is mutatja, hogy az angol nyelv iránti vonzódás nem kis 

mértékben köszönhető már ebben az időszakban is „közvetítő, illetve kultúraközvetítő 

mivoltának”, számtalan forrás bizonyíthatja, hogy a nyelvtanulás ösztönzését főként az 

irodalom, illetve a műveltségtartalom szempontjaival magyarázhatjuk.28 A szakirodalom 

azonban arra is rámutat, hogy a főúri gyerekek ekkor elsősorban angol nevelőktől, 

magánúton tanulták meg az angol nyelvet, illetve Bécsben a Theresianumban vagy 

Göttingenben a Georgia Augusta egyetemen, mely az angol kultúra európai fellegvárának 

számított alapításának éve, 1734 óta.  Volt olyan nevezetes diákja is, aki – polgári 

származása ellenére – itt folytatta tanulmányait, majd Magyarországra hazatérve úttörő 

szerepet vállalt a hazai angoltanításban, az 1790-es években rendkívüli tárgyként 

szerepeltetve azt a gimnáziumi tanrendben (Sopronban Kis János és Petz Lipót). Hasonló 
                                                           
26 Lakatos, V. 1910. Festetics György planuma fia neveléséről. Magyar Középiskola. 3. évf. 3. 227-235. 
27 Imre, S. 1925. Gróf Teleki László Tanácsadása a nevelésről. Protestáns Szemle. 45. évf. 603. 
28 vö. Fest, S. 1917. Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. Budapest: Franklin.; 
     Solymos, E. 1937. Angol nyelvtanulás Magyarországon. Angol Filológiai Tanulmányok  - Studies in  
     English Philology. 2. évf. 124.  
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eset fellelhető az észak-magyarországi Késmárk líceumában is, ahol például egy Genersics 

János – aki többnyire Johannes von Genersichnek nevezi magát – szintén rendkívüli 

tárgyként oktatja az angol nyelvet. Egy 1803-ból származó fennmaradt írásában azonban 

megjegyzi, hogy a magyarországi iskolák csak elvétve nyújtanak lehetőséget diákjaik 

számára, hogy elsajátíthassák az angol nyelvet.29  

S bár ez az állítás sajnos még igaznak bizonyult a 19. század elején, örömteli tény, 

hogy már a század közepétől kezdve egyre inkább polgárjogot nyert az angol nyelv 

oktatása mind a közép-, mind pedig a felsőfokú oktatásban; a 20. század folyamán pedig – 

az 1924. évi közoktatási törvény szellemében  – választhatóan kötelező ún. „második 

idegen nyelvként” került be a középiskolai tantervbe, a 21. század magyarjai számára pedig 

minden bizonnyal első számú közvetítő nyelv, lingua franca lesz. 

 

2.2.3.2. A helyzet a 20. század elejétől 

A Magyarországon folyó nyelvoktatás történetéről viszonylag keveset tudunk; 

mindeddig nemigen születtek sem a teljes történeti képet átfogó, sem egy-egy nyelvre 

fókuszáló, sem pedig egy-egy korszakot mélyebben elemző munkák. A téma szakmai és 

bibliográfiai háttere viszonylag szűkös, de annyi mindenesetre vitathatatlanul fellelhető, 

hogy a 20. század 10-es és 20-as évei közé eső időszak nyelvoktatásunk első igazán nagy, 

ám még máig sem feltárt korszaka.  

A nyelvoktatás ekkor a társadalmi érdeklődés és az oktatási viták középpontjába 

került, illetve bonyolult összefüggésben élt számtalan egyéb kérdéssel, ezért a szakma, a 

módszertan, de főleg az élő nyelvek ekkor szereztek igazán polgárjogot maguknak, ekkor 

váltak nagykorúvá. Nem véletlen, hogy ezt az időszakot nevezi a fellelhető gyér számú 

szakirodalom nyelvoktatásunk „első reformévtizedének”.30 Ez a korszak a modern 

magyarországi nyelvoktatás megteremtésére törekedett, amely váltást jelentett, európai 

felzárkózást és európai reformokat kívánt hozni. Az európaiságra és a modernségre való 

                                                           
29 idézi Szelényi, Ö. 1915. Egy régi magyar pedagógus. Magyar Pedagógia. 12. évf. 6. 305-310. 
30 A téma általános megközelítésében Lux Gyula, Petrich Béla, Báti László, Szoboszlay Miklós munkái 
szolgáltak forrásul, az angol nyelvet illető, módszertani szempontból pedig Bárdos Jenő, Medgyes Péter 
munkássága és Sturcz Zoltán kandidátusi disszertációja (kéziratban) nyújtottak segítséget. 
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törekvés párhuzamosan haladt az irodalomban, a tudományban, illetve a nyelvoktatásban – 

mondhatni, a nyugatosok módjára történt a fejlődés az utóbb említett területeken is. 

A mai Magyarország számára is rendkívül tanulságos az időszak tanulmányozása, 

hiszen a fő gondolatkör akkor is, ma is a nyelvtudás, a nyelvoktatás expanziója, társadalmi-

erkölcsi elismertetése volt és maradt. 

A századfordulón lezajlott változások törvényszerűen érintették a nyelvoktatást is. 

Módszer tekintetében a legátütőbb változást az ún. „direkt módszer” bevezetése jelentette, 

melynek térhódítása, illetve főként ennek következtében az élő nyelvek előretörése jelentős 

változásokat hozott a legtöbb európai ország nyelvoktatásában. Ezek a tendenciák, amelyek 

egy gazdasági és kulturális korszakváltás velejárói is voltak, Magyarországot is 

megérintették. A tízes évekre mind a társadalom, mind pedig a szakma számára világossá 

vált, hogy nyelvoktatásunkban szükséges a változtatás. Az erősen polgárosodó társadalom 

igénye az élő nyelvek hatékonyabb oktatásának jegyében fogalmazódott meg. Ez a törekvés 

természetszerűleg szembehelyezkedett a magyar oktatás tradicionális, a latin-görög 

nyelvekre alapozó rendszerével és szellemiségével. 

Az 1910-es évek elejére jelentős szakmai értékek akkumulálódtak 

nyelvoktatásunkban. Az európai hatások, a társadalmi elvárások és a szakmai 

értékfelhalmozódás együttesen indították meg a reformokat. A különböző irányokból, 

műhelyekből (gimnáziumok, reáliskolák, szakiskolák, polgári iskolák, állami, egyházi 

iskolák) és színterekről (hivatalos, nem hivatalos) megfogalmazódó reformszándékok 

felerősödtek, és a nyelvoktatás minden elemét érintő reformfolyamattá váltak.  

A modern nyelvek pártolói által megfogalmazott reformszándékok lényege az volt, 

hogy a tantárgyi átrendezést elsősorban az élő nyelvek hangsúlyozásával kell véghezvinni; 

a nyelveket praktikus megközelítésben, kommunikatív szándékkal kell tanítani; mind 

óraszámban, mind intenzitásban növelni kell a nyelvoktatás szerepét; a tanulói csoportok 

létszámát maximálni, illetve csoportonként differenciálni kell; a középfokú oktatásban kell 

a legnagyobb súlyt helyezni a nyelvoktatásra; s így tovább.  

Egyértelmű volt az összefogás, hiszen mindenki által megfogalmazódott a tény, 

hogy a nyelvoktatás színvonalának emelése nemzeti érdek.   
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A nagy egyetértés ellenére azonban e korszak – mint annyi más a magyar 

történelem számtalan területén! – sem volt mentes a vitáktól. A nyelvoktatási vita két tábor 

között folyt: az egyik oldalon a nevelési-irodalmi célú, latinos irányú, tradicionális, 

nyelvtani-fordításos módszerre alapozó nyelvoktatás pártolói álltak, míg a másikon a 

gyakorlati célú, élő idegen nyelvekre orientálódó, a direkt módszerű megközelítés, a 

reformirány hívei sorakoztak fel.  

Jó néhány hiányosságra is fény derült azonban már a század kezdetén: a 

nyelvtanárképzés nyelvi és pedagógiai elhibázottságának voltára, a sem minőségi, sem 

módszertani szempontból nem megfelelő tankönyvekre, a nyelvoktatást segítő taneszközök 

hiányára s a túl nagy létszámú tanulócsoportokra.  

A történelem, illetve még inkább a politika is rányomta bélyegét a nyelvoktatás 

reformját célzó disputákra: az első világháború eseményei is bebizonyították, hogy szükség 

van az élő nyelvek hatékony oktatására (szemben a klasszikus műveltséget elősegítő latin, 

illetve görög nyelv pártolóival). Az 1918/19-es forradalmak idejére már – a nyelvoktatás 

szempontjából legalábbis! – megérlelődtek az összegzés, a továbblépés feltételei. A 

nyelvoktatás reformévtizede (1910-1920) alatt felhalmozódott viták tartalmának végső 

soron a forradalmak adtak keretet. A kidolgozott tervezetek az élő nyelveket előtérbe állító, 

a nyelvoktatás iskolai bázisát időben, térben és létszámban kiszélesítő, a nyelvoktatás új 

tendenciájához, a direkt módszerhez közelítő irányba mutattak. 

Ugyanakkor azonban bizonyított történelmi tény, hogy 1919/1920 fordulóján a 

reformfolyamat megszakadt, hivatalosan visszatértek a tízes évek előtti állapotokhoz, a 

reformerők és műhelyek lassan-lassan háttérbe szorultak, majd visszavonultak a 

nyelvoktatási viták „frontjáról”. 

S hogy mi is képezte a viták tárgyát? Jó néhány olyan kérdés volt, mely 

foglalkoztatta az oktatásügy szakembereit, az oktatáspolitikával, illetve végső soron a 

politikával foglalkozókat egyaránt. Az egyik ilyen vitakérdés, mely az egész évtizeden át 

végighúzódott s a nyelvoktatást alapvetően érintette, az volt, hogy mely nyelvet tanítsák. A 

vita lényegét a latin (görög) kontra élő (modern) nyelvek primátusának eldöntése adta. E 
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vita kimenetele persze egyben az oktatás szellemét is meghatározni volt hivatott, hiszen a 

két oktatási szemlélet, mely itt ütközött, messze túlmutatott a nyelvoktatáson. 

A latin nyelvet pártolók a nyelvvel együtt egy olyan szemléletet is védtek, melyben 

a latin, illetve a görög nyelv mint az oktatást alapjaiban is meghatározó nevelési–irodalmi–

művelődési elem és eszköz van jelen.  

Ezzel szemben a modern nyelvek pártolói a gyakorlati szempontokra, a nyelv 

tényszerű használati voltára hivatkoztak, de nem zárták ki a nyelvek kultúraközvetítő 

szerepét sem.  

A vita természetszerűleg nem volt mentes külső beavatkozásoktól, politikai, 

érzelmi elemektől sem. „Az elvi síkon, illetve a pozíciókért vívott vita élethalálharc jelleget 

kapott, így a két tábor között nem volt mód olyan megegyezésre, amely szakmai alapú, 

józan kiegyenlítődést és helyes arányú latin-modern nyelvi modellt eredményezett volna, 

mint ahogy ez például a korabeli svéd középiskolákban alakult.”31 

  A legfontosabb kérdések egyike az volt, hogy mely nyelvet részesítsék leginkább 

előnyben az ún. modern, élő idegen nyelvek közül. A szóba jöhető nyelvek körébe a német, 

francia, angol és olasz nyelveket vonták be, mert a társadalmi igény ezekre és ebben a 

sorrendiségben irányult. Az egész évtized elismerte a német nyelv primátusát, de alapvető 

törekvés volt a modernisták részéről, hogy a francia és az angol oktatását szélesebb körben 

megszervezzék. A történelmi helyzetből fakadóan nem kerülhették meg a nemzetiségi és a 

szomszéd nyelvek oktatásának kérdését sem. Mindemellett az élő nyelvek körébe 

tartozónak számították az ún. modern nyelvek, a nemzetiségi nyelvek mellett a keleti 

nyelvek és a balkáni nyelvek oktatását is, sőt, szó esett az úgynevezett műnyelvekről 

(főként az eszperantó tanításának kérdéséről) is. Bár ezek valóra váltásának ügyében nem 

történtek hathatós lépések, a kép gazdagságához, teljességéhez mindenképp hozzátartozik 

ez is.  

Ami a legfontosabb a korszak – a 20. század első negyede – nyelvoktatásának 

szempontjából, az a felismerés, mely ma is rendkívül aktuális: a használható nyelvtudás 

megszerzése az európaiság egyik feltétele, a gazdasági mozgások kitágításának egyik 
                                                           
31 vö. Sturcz, Z. i.m. 
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alapvető eszköze, a kulturális elszigeteltség kikerülésének lehetősége. A tanítandó nyelvek 

köre ne a napi politika alapján fogalmazódjon meg, hanem a nemzet történelmi, földrajzi, 

gazdasági és kulturális igényeinek figyelembevételével. A négy élő nyelv – a német, az 

angol, a francia és az olasz –, a szláv nyelvek, illetve a nemzetiségi nyelvek tanításának 

szükségessége voltak a vezérelvek egy olyan korban, mely már előre mutatott a század 

későbbi évtizedeinek feladatai felé. A téma kimagasló szakértői problémaérzékeny, 

jövőbelátó és a nemzeti kapcsolatok sokirányúságát figyelembe vevő módon látták a kor 

oktatásának felelősségét; s e felismerések – a század elején történő bevezetésük, 

megvalósulásuk esetén – jelentősen megkönnyítették volna hazánk gazdasági, politikai és 

kulturális szerepvállalását a 20. század későbbi esztendeinek folyamán mind az európai 

„nagy-történelem”, mind pedig a szomszédos országokkal való kapcsolattartásunk során. 

Mivel azonban nem így történt, a többi már ismeretes...  

A század első felének oktatáspolitikája – csakúgy, mint a század második fele – 

szolgai módon követte az uralkodó politikát nyelvoktatás terén is. 

A változtatás szándéka azonban mindig jelen volt, hiszen az oktatás irányítói 

számára világos volt, hogy a helyzet változásra érett. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 

például 1924-ben terjesztette elő középiskolai reformtervét. (Nem tartoztak a körbe a 

szakmai képzést nyújtó intézmények, mint például a kereskedelmi iskola, a tanítóképző, a 

polgári; ezeket „középfokú iskolának” nevezték abban az időben.) Az 1924. évi XI. tc.32 

az addigi két középiskola-típus – a gimnázium és a reáliskola – közé beiktatott egy 

harmadikat, az ún. reálgimnáziumot. A gimnáziumban maradt a latin-német-görög nyelvek 

tanítása, a reáliskolában továbbra is németet tanítottak az I. és egy másik nyelvet a III. 

osztálytól. A reálgimnázium csak abban különbözött a gimnáziumtól, hogy benne a görög 

helyett egy második élő nyelvet tanítottak az V. osztálytól a VIII. osztályig, tehát négy éven 

át, mégpedig elég nagy óraszámban (5-5-4-4). 

Az ezt követő években még kisebb változtatásokat hajtottak végre a rendszerben. A 

reálgimnázium túl közel volt tanterv és feladatok szempontjából a gimnáziumhoz, sokkal 

közelebb, mint ahogy a fejlődés érdeke megkívánta volna. Ezért a miniszter 1931-ben 
                                                           
32 hivatkozik az említett törvénycikkre  Bán Ervin.1999. Jubiláló reformok. Nyelvinfo. 4. 4-5. 
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rendelettel felcserélte a latin és a német reálgimnáziumi helyét: az I. osztálytól indult a 

német, a latin oktatása pedig III. osztályban kezdődött. A gimnáziumi oktatás 

hagyományőrző, ám túlzott múltcentrikussága már annyira elavultnak bizonyult, hogy a 

konzervatív rend sem nagyon ellenezte a frissítő változtatást, hogy a gimnáziumok V-VIII. 

osztályaiban a görög helyett élő idegen nyelvet (angolt, franciát, olaszt) választhasson a 

tanuló. 

A második élő idegen nyelv helyzete igen előnyös volt; minthogy a göröggel 

párhuzamosan tanították, megkapta annak óraszámát: ez 6-6-5-5, majd később 5-6-5-5 

volt. Meglehetősen merevnek bizonyult azonban az a döntés, miszerint a gimnáziumban 

továbbra is a német maradt az érettségi tárgy, helyette nem lehetett a másik nyelvet 

választani, sőt az még kiegészítő tárgyként sem szerepelhetett az érettségi vizsga tárgyai 

között. (A konzervatív nyelvszemlélet tükröződött abban a döntésben is, hogy a német 

nyelv az érettségi vizsgán csak írásbeli formájában szerepelt, szóbelit csak annak kellett 

tennie, akinek a dolgozata nem sikerült, ugyanakkor azonban a csak írásban ránk maradt 

latin és görög nyelv esetében kötelező volt mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsga.) 

1934-ben – tíz évvel Klebelsberg Kunó reformja után – került sor a következő 

változtatásra, mely Hóman Bálint nevéhez fűződött.33 Ez megszüntette a reáliskolát és a 

reálgimnáziumot, melyek gimnáziummá alakultak át. A gimnázium így egyedül maradt 

mint teljes értékű, érettségit és általános képzést adó középiskola, s ezzel teljessé vált a 

latin hegemóniája. Kiterjesztették a latin szerepét oly módon is, hogy a 

leánygimnáziumokban visszaállították a korábbi állapotot: a latin nyelv tanulásának 

kezdetét „feltolták” a III. osztályba, így a második élő idegen nyelv tanítása négy évre 

zsugorodott. 

Az 1930-as évek második felében eszközölt javítgatások és a végrehajtást irányító 

rendeletek azt mutatják, hogy a minisztérium már nem adta meg feltétlen támogatását a 

görög nyelvnek. A gimnáziumban kötelező lett a második idegen nyelv tanítása is, de a 

görögé nem, azt teljesen a jelentkezők számától tették függővé. Így lassanként kialakult a 

                                                           
33 1934-es parlamenti vitájának jegyzőkönyvét 1988-ban kiadták a „Tantárgyelmélet forrásai” c. sorozat 7. 
köteteként. 
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gimnáziumok kötelező nyelvi képlete: latin - német - második élő nyelv formában. Ez az 

általános érvényűnek tűnő nyelvoktatási rendszer némileg szakított a konzervatív 

örökséggel, valójában azonban már ezt megelőzően is lehetőségük nyílt a diákoknak arra, 

hogy úgynevezett „görögpótló” órákkal elkerüljék a latin melletti másik holt nyelv 

tanulását. 

Hóman reformja megerősítette a német nyelv pozícióit is. Tanulását ugyan egy 

évvel később, a III. osztályban kezdték a fiúgimnáziumban, de magasabb óraszámban, és a 

tömörítés didaktikai szempontból is előnyösnek tűnt. A tanterv korszerűsödött, viszont 

érintetlen maradt az a nagyon is avítt szabály, mely szerint az érettségi továbbra is csak 

írásbeliből, azon is mindössze magyarról németre való fordításból állt, mégpedig többnyire 

irodalmi jellegű szöveggel. Ugyanakkor – óraszám tekintetében – visszalépésnek minősül, 

hogy a második modern nyelvet most kisebb óraszámban tanították, mint az ezt megelőző 

évtizedben.  

Minthogy a szakmai képzést nyújtó iskolákban, a „középfokú tanintézetekben” –  a 

kereskedelmi kivételével – csak németet tanítottak, a német általános pozíciója 

aránytalanul kedvező volt. Ha hihetünk a parlamenti jegyzőkönyveknek, Teleki Pál is 

bírálta ezt a németközpontúságot, Hóman mégsem változtatott rajta. 

A másik jellegzetes változás az olasz nyelv erőltetése volt, nyilvánvaló politikai 

okok miatt. Mégpedig nemcsak a gimnáziumokban, hanem a kereskedelmi iskolákban is. 

Az élő nyelvek oktatásának megoszlására jellemző volt, hogy az állami intézmények 

legtöbbjében egyre nagyobb teret nyert az olasz, a szerzetesrendek által fenntartott iskolák 

zöme azonban ragaszkodott a franciához, a protestáns iskolák pedig az angol nyelvhez.  

Az 1934-es reformmal lezárult a hagyományos nyolc évfolyamos középiskola és a 

hozzá kapcsolódó nyelvtanítás története. A következő fordulatra 1945-ben került sor, mely 

teljesen átalakította a helyzetet azzal, hogy megszüntette a középiskola alsó négy osztályát. 

Az 1949-es „reform” (?) pedig a legnagyobb változást idézte elő az idegen nyelvek 

tanításában azzal, hogy kötelezően bevezette az orosz nyelv oktatását. Ez a helyzet tartott 

egészen 1989-ig, amikor is eltörölték a fölöttébb vitatott – négy évtizedig mégis 

kényszerűen fennmaradó – döntést. 
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            A fentiekből tehát egyértelműen láthatjuk, hogy az angol nyelv tanítása a 20. 

században meglehetősen hányattatott sorsú volt: az oktatott élő idegen nyelvek sorában a 

második világháborút megelőző évtizedekben a német, a világháború végeztével pedig az 

orosz nyelv primátusát mutatták a statisztikák, s ez esetben a statisztika teljesen megfelelt a 

valóságnak... 

Az angol nyelv azonban mindvégig jelen volt oktatásunkban. Igaz ugyan, hogy 

háttérben, kevesek által művelve, de kivárva a század utolsó évtizedét, amikortól már 

vitathatatlanul első helyen áll a nyelvoktatás képzeletbeli ranglistáján. 

 

 
 
 
 

2.3. A tankönyvek világa  

2.3.1. A tankönyvekről általában 

A tankönyvek szerkezete, eszmei mondanivalója, stílusa végül is mindig ideológiai, 

világnézeti, pedagógiai, metodikai és nyelvhasználati követelmények függvénye, ha úgy 

tetszik: egyvelege. Ez a sajátos „könyv” általában magán viseli – kellene, hogy mindig is 

viselje! – az igényes és szabatos köznyelv színvonalát, sorai között képviseli – már 

amennyire teheti! – a társadalomban éppen akkor vallott embereszményt, civilizációs 

kulturális szintet.  

A tankönyv sokszáz éves történetéből kiviláglik, hogy a vele szemben támasztott 

követelmények jó része az általános politikából, szűkebben a mindenkori 

közoktatáspolitikából fakadt. Így van ez végső soron ma is, ám a helyzet koronként eltérő 

hangsúllyal jelentkezik a tankönyvkiadás, a tankönyvszerkesztés terén. 

Már az ókori társadalmakat vizsgálva is tapasztalhatjuk, hogy bizonyos fokú 

képzést meghatározott társadalmi funkciók, feladatkörök tettek szükségessé. E 

feladatkörök nem ritkán megkívánták a más népek nyelvének ismeretét, s ha ilyen 

célirányos oktatási formára volt szükség, akkor ez természetes módon jelentkezett a 
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tankönyvigényben is: „már az V. századtól számos latin nyelvű, külföldön készült 

tankönyvről tudunk”.34 

S bár azóta minden szempontból sokat változott a világ, egy tényező időről-időre 

elgondolkodtatja az oktatáspolitikusokat már évtizedek, sőt – túlzás nélkül állíthatjuk – 

évszázadok óta. Mind a hazai, mind pedig a külföldön készült tankönyvekkel 

kapcsolatosan gyakran felmerül a kérdés: tudja-e tartani a lépést a tankönyv a tudomány 

mindenkori fejlődésének tempójával? Nem válik-e szükségtelenné, elavulttá a tankönyv? 

Hiszen magának a könyvnek – s ezzel együtt természetszerűleg a tankönyvnek is – 

megkérdőjelezték már nem egyszer a jövőjét, megfogalmazták válságát az ún. „Gutenberg-

galaxis” végét megjósoló írásokban.35 

A könyv halálát előrevetítő szerzők közül az egyik legismertebb Marshall Mac 

Luhen, akit azonban sokan, sokféleképpen cáfoltak – mintegy bizonyítva az emberi kultúra 

létjogosultságát, a könyv létezésének örökérvényűségét. 

„Mi lesz a könyv jövője? Egyben biztosak lehetünk. A könyv elveszíti 

kizárólagosságát az ismeretközlésben, s közben önmaga is átalakul. Mert egyrészt a sajtó, 

a rádió, a televízió, másrészt a film, a videokazetta részt követel magának az 

ismeretterjesztésből, az emberek szabadidejéből. A könyv egyéni és kollektív alkotás új 

formájában megváltoztathatja a mai nyomda és a mai könyvtár képét is. Nem ismerhetjük 

ma még pontosan a technikai fejlődés ezen területét. Korunk technikai alkotásainak 

köszönhetően már eddig is évszázados igazságok veszítették el érvényességüket. A mi 

területünkről csak egyet említek: 'Verba volant, scripta manent'. Ma már nemcsak a szó 

rögzíthető, de a beszélő képe, a beszéd körülményei is. 

Meg kell maradnia a jövőben is a betűértésnek, hogy az egymást váltó nemzedékek 

átvehessék a múlt értékes alkotásainak üzenetét. A könyv megújulhat, bizonyára több lesz a 

képeskönyv, a hanggal, a mozgóképpel illusztrált könyv. Kialakulhatnak a könyv és más 

                                                           
34 vö. Kálmán, Gy. i.m.XXXII. 
35 vö. Karlovitz, J. 2000. Töprengés a (tan)könyvek jövőjéről. A jövő tankönyvei, a tankönyvek jövője.  
    Szakoktatás 2000. 8.16-20. 
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tömegkommunikációs eszközök ötvözetei. E folyamatban egymást segítve, egymás hatását 

kiegészítve létezhet a megváltozott formájú könyv, a televízió és a kazetta.”36 

A „Gutenberg-galaxis” viták idején újszerű, érdekes gondolat ötlik fel Győri 

Györgyben: a könyv (tankönyv) voltaképpen nem az audiovizuális és számítástechnikai 

eszközök ellen száll harcba, hanem az 'elszálló szó', a szóbeli közlés múlandóságának 

kiegyenlítésére, felváltására. Tehát nem csupán 'gutenbergi' és a 'Gutenberg-galaxis utáni' 

világ kettősségével, hanem egy harmadik kultúraközvetítő, információközvetítő 

'galaxissal', az ősi szóbeliséggel is számolnunk kell még napjainkban is: 

„De hát miért érdekli mindez az iskolát? Azért, mert a három benne együtt él. Igaz, 

Comenius még azt tartotta, 'a könyv az iskola lelke', de vajon meddig lesz az? Már most 

sincs, már régóta nincs egyedül. Tankönyveinkben csalódva ma erősebbnek, 

határozottabbnak tartjuk a tanár élő szavát. Hozzájuk társul harmadiknak a videotechnika. 

Vajon melyikük gyűri le a másikat, a másik kettőt?”37 

A válasz csak egy lehet: a „hármas szövetség”, mely együtt, fej fej mellett próbál 

hatni az oktatás mind teljesebb, mind sikeresebb megvalósulásáért. S bár már néhány 

évtizeddel ezelőtt beharangozták, előre megjósolták a „Gutenberg-galaxis” – s ezzel együtt 

a tankönyv – halálát, szerencsére a valóság mást mutat: a könyv – s még inkább a tankönyv 

– reneszánszát, újraéledését. 

„A pedagógiai irodalomnak az a jóslata, hogy a tankönyv szerepe elveszti korábbi, 

kiemelkedő helyét a nevelés-oktatás folyamatában, és csak egy lesz a taneszközök sorában, 

nem következett be. Ennek számos oka van, közülük csak néhányat említek. Lassúbb a 

vártnál a technika bevonulása az iskolába; nagyok a különbségek az iskolák taneszköz-

ellátásában; nem kielégítő a ténylegesen meglévő, új, korszerű taneszközök használata 

sem. Mindez törvényszerűen hozza magával a tankönyvek számának, terjedelmének 

gyarapodását. Ilyen körülmények között a nevelés tartalmának megújulását, az oktatás 

korszerűsítését elsősorban a tankönyvek és munkafüzetek segítségével kell elvégezni.”38 

                                                           
36 Nagy, J. 1986. A könyv az olvasó kezében. Mehet-e olvasók nélkül a világ elébb? In: A könyv vallatása és 
vallomása. Debrecen, Alföldi Nyomda. 24-25. 
37 Győri, Gy. 1985. Galaxisok küzdelme és szövetsége. Köznevelés. 1985/8. 3. 
38 Petró, A. 1981. Sok úr szolgája. Pedagógiai Szemle. 1981/9. 833. 
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A cikk megírása óta eltelt két évtizedben ugyan számos tekintetben rendkívül sokat 

változtak az oktatás tárgyi-technikai körülményei, mindezek következtében az oktató-

nevelőmunka tartalma is, az azonban tagadhatatlan, hogy a tankönyv ez idő alatt sem 

veszített jelentőségéből. A kérdés inkább az, hogy mennyit s milyen formában kell 

változnia a tankönyvnek ahhoz, hogy a jövőben is betölthesse determináns szerepkörét az 

oktatásban. A kutatók többsége azt feltételezi, hogy radikális újításokat kell bevezetni a 

tankönyvek világában annak érdekében, hogy továbbra is „kiváltságos” szerepet 

tölthessenek be az iskolák életében. Vannak azonban olyan hangok, amelyek kiállnak a 

tankönyv jelenlegi formája mellett, megkérdőjelezik a nagyfokú átalakítás szükségességét. 

Ilyen például a lengyel Sawieczi, aki így ír: 

„Véleményem szerint a tanulói tankönyv klasszikus modellje egyáltalán nem idejét 

múlt... jó néhány évszázada vannak már könyvek. Az embernek a könyvvel való 

kontaktusában a leglényegesebb dolog az, amit nem sikerül algoritmizálni, sőt esetenként 

verbalizálni sem. Ez valamiféle titok, a ráhatás a szó segítségével az olvasó képzeletére. 

Ha a szerző nem nyújtja a tankönyvnek nevezett objektumban személyiségét, 

gondolkodásmódját, stílusát, filozófiáját – a tankönyv értéktelenné válik. És az ilyen 

'kiüresült', értékvesztett tankönyvek az utóbbi időben egyre gyakrabban jelennek meg 

világszerte. Ezek az iskolai tankönyvek 'kibernetikus' modelljének eredményei. Olyan 

tankönyveket adnak ki, amelyekben a tanulóknak a 4. oldalról át kell ugrania a 

kétszáztizedikre, onnan a harminckettedikre, amelyekben aprólékosan és skrupulózusan 

kiszámították, hány információegység van egy sorban, stb.  

A 'kibernetikai' modellű tankönyv feltételezi és megköveteli, hogy a verbális 

szövegnek nem szabad olyan mondatot tartalmaznia, amely ne hozna valamilyen 

információt. Ezzel a képzeletet egyáltalán nem mozgató, nem szervező nyelv jön létre, 

amely nem hat az érzelmekre, az állásfoglalásra, vagyis olyan szöveg jön létre, amely 

egyszerűen nem humán jellegű nyelv. Azt szeretném mondani, hogy a tankönyv 'klasszikus 
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modellje' a pedagógusok által meghatározott és megszokott funkciókkal egyáltalán nem 

idejétmúlt.”39 

A 80-as években éles vita zajlott ez ügyben Franciaországban is, ahol a 

minisztérium országos vitát kezdeményezett a tankönyvek időszerűségéről. A 

megvitatandó kérdések a következők voltak: 

„Aktuális-e még a tankönyv, olyan pedagógiai eszköz-e, amely korunk 

szükségleteihez igazodik, figyelembe veszi-e a tudás rohamos fejlődését és a szükségesnek 

ítélt pedagógiai orientációkat (például a gyermekközpontú pedagógia, az aktivizáló 

módszerek, az önálló munkatechnikák követelményeit). E némileg provokatív kérdésekre 

válaszolva a pedagógusok közül egyesek a tankönyv hibájául rótták fel, hogy túlságosan 

merev, hozzájárul a tudományok közötti merev határok konzerválásához, önkényesen dönt 

arról, hogy mit kell megtanulni, figyelmen kívül hagyja a mindennapi életet és a jelenkort, 

elaltatja az érdeklődést, nemigen alkalmas a differenciált foglalkoztatáshoz, semmilyen 

segítséget nem nyújt a nehézségekkel küzdő tanulóknak. Másrészt mindig késésben van az 

ismeretek gyors gyarapodásával, fejlődésével szemben, illusztrációi luxuskivitele ellenére 

sem tudják helyettesíteni, átvenni más információhordozók szerepét stb. Bírálói szemében a 

tankönyv elöregedett, dogmatikus, veszélyes egyeduralkodó pedagógiai eszköznek tűnt, 

amely végső soron kártékony, akadályozója az oktatás megújulásának, a pedagógusok 

kreativitásának stb.”40     

Az éles kritika, a vita végeredménye végül is az lett, hogy a pedagógusok többsége 

kitart a tankönyvek használata mellett, továbbra is fenntartja a tankönyvek „jogosultságát”. 

Hasonló eredménnyel zárultak le a viták a világ számos más területén – a fellelhető 

dokumentumok szerint például az Egyesült Államokban és Németországban –, ahol szintén 

a tankönyvek használata mellett tették le voksukat a megkérdezett tanárok.  

A tanárok ragaszkodása némileg érthető, hiszen valljuk be: nem kis mértékben 

segíti az oktató tevékenységet egy jól szerkesztett, megfelelő szellemű, a tanulókat 

                                                           
39 Sawieczi, M.  1977. Podrecznika w nauczaniu i wyczhowaniu. (A tankönyv szerepe az oktatásban és a 
nevelésben. Ford.: Csőregh László.) Elhangzott a Lengyel Pedagógusok Országos Kongresszusán 1977. 
október 14-én. Varsó.  Kézirat. (A Tankönyvesek Országos Szövetsége dokumentumtárából.) 
40 Tournier, M. – Navarro, M. 1985. Les professeurs et le manuel scolaire.  Paris: PUF. 13-16. 
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igényesen „megdolgoztató” tankönyv. Ugyanakkor azonban a tanulók szemszögéből is 

érthető, hogy „mankót” nyújtó, bármikor hozzáférhető mivoltában megszokottá, kedveltté 

vált a tankönyv az évszázadok során.  

A már említett francia felmérésben a következőket olvashatjuk: 

„A tankönyvet a pedagógusok aktuálisnak tartják, és többségük mással nem 

helyettesíthetőnek véli. A tantárgytól függetlenül a legtöbb tanár nem vonja kétségbe 

szükségességét, nem kérdőjelezi meg létjogosultságát...  A tanárok számára a tankönyv 

több lehetőséget, előnyt kínál. Mivel hozzáértő szakemberek dolgozzák ki, elméletileg 

különféle funkcióknak képes megfelelni: a szükségleteknek megfelelően a tanóra alapja és a 

továbbhaladás útmutatója lehet... Forrás, amelyből a tanár meríthet, kiindulási pontot 

jelentő kézikönyv, vagy mindkettő egyszerre. A biztonságot szolgálja, használata 

kényelmes, mindig kéznél van. Lehetővé teszi, hogy a tanuló behozza lemaradását. Megvédi 

a tanárokat a szülők kicsinyes, aprólékos ellenőrzésétől. Gazdaságos, időt lehet 

megtakarítani vele az órára való felkészülés során. (És az elszigetelt vagy kezdő tanár 

segítségére siet.)”41 

A tankönyv tehát a korábbi idők állásfoglalásait is többszörösen elemezve mégis a 

legtöbb érdekelt szerint valóban nélkülözhetetlen eleme az oktató-nevelő munkának. Az 

azonban természetes, hogy a 21. század kérdéseire 21. századi választ kell adnunk; vagyis: 

a tankönyvnek is lépést kell tartani a fejlődéssel, a korszellemmel mind tartalomban, mind 

pedig formában.  

Már eddig is számtalan olyan fejlesztésnek, újításnak lehettünk a tanúi, melyek azt 

szolgálják, hogy a modern technika vívmányait is az oktatás szolgálatába állítsuk, hogy a 

korszerű megoldásokat – melyekkel a multimédia számtalan területén  és a 

tömegkommunikációs eszközök csatornáin találkoznak nap mint nap a tanulók  – a 

tankönyvek lapjain is viszontláthassák. Ilyenek például a tankönyvcsaládok, melyek 

aktivizáló munkafüzetekkel, feladatlapokkal, cserélhető modulokkal vannak ellátva, ilyen 

célt szolgálnak az audio-vizuális elemekkel kibővített tankönyvek, melyek főként az 

idegennyelvi oktatást segítik audio- és videokazetták, valamint CD-ROM-ok segítségével. 
                                                           
41 Tournier, M. – Navarro, M. i.m. 
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A jelenlegi tankönyvrendelet már szerencsére lehetővé teszi, hogy elektronikus 

kivitelezésben megvalósult tankönyvi anyagok is tankönyvnek minősüljenek. Tehát elvben 

már előfordulhat, hogy egy tankönyvet nem nyomtatnak ki, hanem számítógépes floppy-

lemezen sokszorosítanak. Még egyszerűbb a kivitelezők részéről, ha ráteszik az Internetre, 

a felhasználók hívják le és printelik ki, ha erre szükségük van. Azonban a hátrányaival is 

számolni kell még (megfelelő technikai háttér előteremtése, a frontális osztálymunka 

kizárása), ugyanakkor előnyei miatt (flexibilitás, bővíthetőség) feltétlenül építhetünk rá 

mint a jövő egyik tankönyvtípusára. 

S mi más várható még a jövőben? A belső tartalékok kihasználása mellett az 

enciklopédia-jellegű, vonzó küllemű, jól strukturált, tökéletesen felépített 

fogalomrendszerrel rendelkező tankönyvek. Az egyedi tankönyvek mellett az olyan 

tankönyv-együttesek megjelenése, melyek több elemből, modulból, szatellitből állnak (a 

Gutenberg-galaxison belül és kívül, például hangos szótárak s egyéb praktikus eszközök), 

valamint flexibilis, tovább építhető, kreativitást igénylő, a modern világ vívmányaival 

teljes összhangban lévő tankönyvek. 

Többen, mint például P.W.Atkins, az Oxford University tanára, a tankönyvi 

dimenziók kiteljesítéséről, kiterjesztéséről írnak. Egyre inkább azt hangoztatják, hogy a 

számítógépes technikák bevezetése és széles körű elterjedése a tankönyvszerzőket is érintő 

forradalmi változás, amely következményeiben éppoly drámai és messze ható, mint a 

nyomtatás bevezetése volt 500 évvel ezelőtt. Az új technika lehetővé teszi, hogy a szerzők 

és az olvasók (tankönyvhasználók) megszabaduljanak a könyv „jéggé dermedt” ölelésétől, 

korábban elérhetetlennek tűnő dimenziók táruljanak fel előttük, együtt részesüljenek egy 

„intellektuális utazás” izgalmaiban. 

„A tankönyvszerzőknek azzal a tudattal kell elkezdeni írni tankönyveiket, hogy 

amikor a diákok olvassák, nemcsak fizikailag lesz jelen környezetükben a számítógép, 

hanem az is elvárásuk lesz, hogy a szöveg számítógépes szempontból kidolgozott, 

számítógéppel is olvasható legyen... Az a szerző, aki megmarad a hagyományos nyomtatott 

lap kétdimenziós síkján, elmulasztja majd, hogy olvasói elvárásainak megfeleljen, és így el 
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fogja veszíteni szimpátiájukat. Hamarosan éppoly nevetséges lesz egy tankönyvet csak úgy 

szoftver nélkül közreadni, mint ahogy ma nevetséges számítások és illusztrációk nélkül... 

Általános értelemben a szöveg akkor válik dinamikussá, ha a kísérő programok 

engedik és bátorítják az olvasót, hogy a saját olvasata vagy a szerző javaslatai alapján új 

utakat tárjon fel, a szoftverrel az olvasó felszabadul, és korlátlan mennyiségben kaphat 

újabb információkat, illusztrációkat. Így a könyv az olvasó képzeletének ugródeszkájává 

válik. Ideális körülmények közt a szöveg teljes terjedelmében vannak csatlakozó pontok a 

szoftverhez, úgyhogy bármely fejezet bármely részénél az olvasó a számítógéphez 

fordulhat, és kidolgozhat egy ötletet, amit a szöveg sugallt... Természetesen ennek 

életképessé tételéhez a felhasználónak jelentős mennyiségű tárolt adatra van szüksége... Az 

adatbázishoz hasonlóan a számítási rutinok készlete is hasznos kiegészítője lenne a 

tankönyveknek. 

A nevelőnek, a tanárnak az új dimenzió teljesen új és lebilincselő kihívást jelent 

minden témakör előadásában. A szerzőnek az új dimenzió, amit a mikroszámítógép nyitott 

fel, rendkívüli gazdagság, teremtőerő és lehetőség. Valahányszor a mikroszámítógép 

varázspálcája megérinti egy könyv lapjait, izgalmas lehetőségek szikráit tudja 

kigyújtani.”42 

Egyet azonban feltétlen le kell szögeznünk: nincs az a csúcstechnika, nincs az a 

technológiai bravúr, mely helyettesíteni, kiszorítani tudná a legfontosabb emberi tényezőt, 

a pedagógus személyiségét. S nincs olyan mikrochipes megoldás, nem létezhet olyan 

computerizált oktatócsomag, mely teljes mértékben eltörölné a tankönyvek 

létjogosultságát. Ami viszont fontos: a legoptimálisabb eredmény érdekében felelőssége és 

kötelessége a tanárnak, hogy használja a 21. század kínálta eszközöket, ahol ez szükséges; 

s felelőssége és kötelessége a tankönyvszerzőnek, hogy művét a lehető legteljesebb 

mértékben igazítsa a kor technikai színvonalához, felhasználja a fejlődés nyújtotta újszerű 

megoldásokat. 

  

 
                                                           
42 Atkins, P.W. 1985. A tankönyvi dimenziók kiterjesztése. Pedagógiai Technológia. 1985/3. 18. 
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2.3.2. Új tudományág: a tankönyvkutatás 

„A laikusok biztosan, de talán még a gyakorló pedagógusok közül is néhányan 

csodálkoznának azon, hogy az a tankönyv, amely az iskolai munka mindennapos használati 

eszköze, a második világháború vége óta ankétok, szemináriumok, konferenciák, számos 

tanulmány témája, sőt, az utóbbi két évtizedtől egy dinamikusan fejlődő új tudományág, a 

tankönyvkutatás tárgya is.”43 

A szerző, F. Dárdai Ágnes kutatásait a Braunschweigi Nemzetközi 

Tankönyvkutatóintézetben végezte, s arra kereste a választ, hogy az új tudományág, a 

tankönyvkutatás tudomány-rendszertani helyét hol jelöli ki a kutatástipológia, valamint 

hogy milyen eredményeket ért el eddig s milyen perspektívái vannak a nemzetközi 

tankönyvkutatásnak. 

Mi is rejlik e szó mögött: tankönyvkutatás? 

A nemzetközi tankönyvrevíziós mozgalom – mely a 19. században született, majd 

az első világháború után érte el virágkorát – voltaképp a tankönyvkutatás első megjelenési 

formájának tekinthető. Történetileg a kezdet a történelem-, földrajz-, nyelv-, irodalom- és 

állampolgári ismeretek tankönyvek vizsgálatára vezethető vissza, amelyekben már a 19. 

században kimutathatók voltak bizonyos nemzeti előítéletek, rejtett vagy éppen tudatos 

ellenségképek, a saját nép és nemzet túldicsőítése s ezzel együtt más népek lenézése. Az 

első világháborút követő években nemzetközi tanárbizottságok jöttek létre, melyek hasonló 

célzattal vették revízió alá a tankönyveket, a jobbítás nyilvánvaló szándékával. 1926-ban 

pl. francia és német kezdeményezésre jött létre az a tanárszervezet Amszterdamban, mely 

célul  tűzte ki a tankönyvek több szempontból történő megjavítását. 

A második világháború után új lendületet kapott a tankönyvrevíziós mozgalom 

(most már az UNESCO égisze alatt), s elsősorban a béke, a szolidaritás szolgálatába 

állította jobbító szándékú kutatásait. Esztendők múltán azonban a vizsgálatok tárgyköre 

egyre tágult, s már nem csupán revíziós célkitűzések, hanem a tankönyvelemzés általános 

modelljei is megfogalmazásra találtak. Az UNESCO 1949-ben kiadott kézikönyve például 

                                                           
43 F.Dárdai, Á. 1999. Tankönyvelemzési modellek a nemzetközi tankönyvkutatásban. Iskolakultúra.  
     1999/4. 44-51. 
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már egyértelműen meghatározta a tankönyvelemzés céljait, illetve hosszabb időre kijelölte 

az elemzés kritériumainak kereteit.44 

A nemzetközi tankönyvegyeztetés állomásai voltak a francia-német egyeztető 

tárgyalások (1951), illetve a német-lengyel (1976) és a német-izraeli tankönyvajánlások 

dokumentumai (1985). A nemzetközi tankönyvegyeztető munkában – a mintegy harminc 

résztvevő ország mellett – Magyarország 1982-től vesz részt. 

Az 1970-es évek végéig tartott a tankönyvelemzési mozgalom első, „klasszikus” 

korszaka. Ekkor azonban még inkább csak a tankönyvek szövegének revíziója, a 

tankönyvegyeztetés, illetve a tankönyvjavítás szándéka dominál s nem a tudományos 

igényű tankönyvkutatás. Ez utóbbit csak a 70-es évek végétől számíthatjuk. Karl-Ernst 

Jeismann 1979-es programadó cikkében45 a klasszikus korszak lezárultát három 

tényezővel magyarázta: egyrészt azzal, hogy az időközben lezajlott technikai fejlődés 

természetes velejárójaként a tankönyv csupán egy – bár továbbra is a legfontosabb tényező 

– lett az oktatást segítő eszközök között az audiovizuális eszközök mellett; másrészt azzal 

a fontos eredménnyel, mely a neveléstudományok  terén lezajlott fejlődés következtében 

fokozatosan áthelyezte a hangsúlyt a tananyagorientált tanításról a tanulásorientált 

oktatásra, ezáltal tovább relativizálva a tankönyv pozícióját; nem utolsósorban pedig azzal 

a ténnyel, hogy a tankönyvvel és a tanulással kapcsolatos felfogások módosulása révén 

változott a kutatás tárgya is, a tankönyv fogalma a taneszköz irányába bővült, s ezzel 

összefüggésben a „defenzív” jellegű tankönyvrevízió, illetve a hatvanas évekre jellemző 

„tankönyvháborúk”46 fokozatosan átadták helyüket a tényleges, tudományos igényű 

tankönyvkutatásnak.  

A hetvenes évek fordulatától kezdődő jelenlegi korszak fókuszában a multilaterális 

kutatási projektek állnak – szemben az ezt megelőző korszak bilaterális, főként 

tartalomorientált tankönyvrevíziós együttműködéseivel. Az új típusú multilaterális 

                                                           
44 A Handbook for the improvement of textbook and teaching materials as aids to international 
understanding. UNESCO, Paris, 1949. 
45 Jeismann, K.E. 1979. Internationale Schulbuchforschung. Aufgaben und Probleme. Internationale 
Schulbuchforschung, 1979. 1. 7-22. 
46 Stein, G. (ed.) 1979. Schulbuchschelte. Politikum und Herausforderung wissentschaftlicher 
Schulbucharbeit.  Stuttgart. 
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kutatások nem ritkán nemzetközi szervezetek (Európa Tanács, UNESCO) támogatását is 

élvezik. 

Kutatásmódszertani szempontból is újat hozott a hetvenes évek vége óta 

bekövetkezett változás: a különböző tankönyvkutató műhelyek a nyolcvanas évek második 

felében megalkották „értékelő kérdőíveiket”, melyek a tankönyvek megítélését, 

véleményezését segítik. Három ilyen raszter kapott szélesebb nyilvánosságot, ezeket 

német, illetve osztrák kutatók állították össze.47 Mindhárom raszter közös jellemzője a 

kérdéskatalógusuk indokolatlanul nagyfokú differenciáltsága, így aztán az a mindennapi 

iskolai munkában nehézkesen vagy egyáltalán nem használható. A tankönyvelemző 

raszterek nagy ellentmondása – és ez egyben a tankönyvkutatás és tankönyvjóváhagyás 

minduntalan visszatérő és eddig megoldatlan dilemmája –, hogy minél inkább meg akar 

felelni valamelyik elemző apparátus a tudományosság kritériumának, annál összetettebb 

kategória-rendszert kell kiépítenie. Ugyanakkor ez a több- és mély rétegű elemző rendszer 

a gyakorlatban nem alkalmazható, a raszterek használhatósága fordítottan arányos 

differenciáltságukkal.48 

2.3.3. A tankönyvkutatás elmélete 

2.3.3.1. A kezdeti lépések 

„Nincs olyan tudomány, hogy 'összehasonlító tankönyvelmélet'... Sem módszertana, 

sem didaktikája nincs a tankönyvmunkának, inkább pragmatikus tevékenység.”49 

E nem igazán hízelgő szavak kíséretében debütált a tankönyvkutatás a tudományok 

színterén  – s a szerző, Schüddekopf fenti szavait sokan, sokáig idézték, ha a 

tankönyvkutatás mint új tudományág került szóba. Hátrány ez – rögtön az induláskor –, ám 

előnyt is lehet kovácsolni a megállapításból. Hiszen ha egy új tudományterületnek, egy új 

tudományágnak a létezés puszta tényét is igazolnia kell, az még nagyobb eredmények 

elérésére, még intenzívebb kutatómunkára sarkallja a tudományág művelőit. Így volt ez a 

                                                           
47 Laubig, M. - Peters, H. - Weinbrenner, P. 1986. Methodenprobleme der Schulbuchanalyse.  
Bielefeld. (kiadatlan kutatási beszámoló); Rauch, M. - Tomaschewski, L. 1986. Reutlinger Raster zur Analyse 
und Bewertung von Schulbüchern und Begleimedien. Reutlingen.  
48 vö. F.Dárdai, Á. i.m. 
49 Schüddekopf, O.E. 1966. 20 Jahre Schulbuchrevision in Westeuropa 1945-1965. Schriftenreihe des  
     Internationalen Schulbuchinstituts. Band 12. Braunschweig. 41-42. 
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tankönyvkutatás esetében is, mely – bár még csak rövid múltra tekinthet vissza – máris 

magáénak mondhat bizonyos eredményeket mind elméleti, mind kutatásmódszertani 

szempontból. 

Tudománytörténeti megközelítésről természetesen nem beszélhetünk, ám 

mindenképp nyomon követhetők az új tudományág kiteljesedésének közbülső lépései. A 

már tárgyalt úgynevezett „klasszikus” korszak – az 1970-es évek – után az igazi 

kiteljesedés a 90-es évekre tehető. Paradox módon éppen a tankönyvkutatás létezését is 

tagadó fent említett idézet is közrejátszott a tudományággá szerveződés folyamatában, 

hiszen még 1992-ből, illetve 1995-ből is datálódtak olyan írások, melyek szerint a 

tankönyvkutatásnak több szinten is megnyilvánuló deficittel kell számolnia.50 Peter 

Weinbrenner szerint a teoretikus deficit abban áll, hogy nincs kidolgozott és általánosan 

elfogadott tankönyvelmélet, az empirikus deficit lényege pedig, hogy még mindig nagyon 

keveset tudunk arról, hogy az oktatási folyamaton belül a tanárok és a diákok hogyan 

használják a tankönyveket, de számolni kell a módszertani hiányosságokkal is, ugyanis a 

tankönyvkutatás számára elengedhetetlenül fontos kategória- és dimenzióképzés 

eszköztárai, a mérési, az értékelési és bevizsgálási vizsgálatok eljárásai, módszerei sem 

kidolgozottak.  

Égető hiány mutatkozott egy olyan komplex elméleti-módszertani munkára, mely 

magában foglalja mindazokat a teoretikus és praktikus tudnivalókat, melyek szükségesek 

ahhoz, hogy tudományos alapokról indulva lehessen analizálni a mindennapos 

használatban lévő tankönyveket. Az 1990-es évek első felében érlelődött meg először a 

helyzet, hogy közel két évtized tankönyvkutató munkájának eredményeit a kutatók 

összefoglalják. Számtalan tanulmánykötet, illetve vitafórum foglalkozott már a témával – 

mind országokon belül, mind pedig nemzetközi viszonylatban –, az összegző, szintézist 

teremtő monográfia azonban még mindig hiányzott.  

                                                           
50 vö. Weinbrenner, P.1995. Grundlagen und Methodenprobleme sozialwissentschaftlicher  
     Schulbuchforschung. - Schulbuchforschung. (ed. Olechowski, R.) Frankfurt am Main; 
     Rüsen, J. 1992. Das ideale Schulbuch. Überlegungen zum Leitmedium des Geschichunterrichts.  
     Internationale Schulbuchforschung, 1992. 14. Heft 3. 237-250. 
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A kilencvenes évek első felében német, angol, illetve francia nyelven sorra jelentek 

meg a tankönyvkutatás elméleti és módszertani kérdéseiről szóló összefoglaló munkák.51  

A fellelhető szakirodalom egyik legjelentősebb – sokak által a tankönyvelemzéssel 

foglalkozó kutatók „kötelező olvasmányaként” számontartott –  műve  (Egil B.Johnsen 

kézikönyve)  a jelenlegi tankönyvkutatás fő területeit az alábbiakban látja: különböző 

ideológiák vizsgálata a tankönyvekben (zömében tartalomelemzések formájában); a 

tankönyvek alkalmazásának kérdése; valamint a tankönyvek fejlesztése. Johnsen 

véleménye szerint a tankönyvelemzés kizárólag a módszertani pluralizmus alapján állhat, 

és a tankönyvek kialakításánál az indoktrináció elkerülése nem az „értéksemlegességgel”, 

hanem sokkal inkább az elméleti pluralizmussal érhető el. S bár a recenzensek 

nélkülözhetetlennek minősítik a terület művelői számára Johnsen művét, meg kell 

állapítanunk, hogy a tankönyvelemzés módszertana tekintetében jócskán maradnak fehér 

foltok nála is. Ugyanígy hiányoznak művéből a tantárgyspecifikus sajátosságok is, holott a 

tankönyvkoncepciók erőteljesen függnek egyrészt a kliensi (kiadói, szerzői, tanári, szülői) 

tradícióktól, másrészt az egyes tantárgyak jellegzetes céljaitól, igényeitől. 

Alain Choppin francia tankönyvkutató az utóbbi húsz esztendő legnagyobb 

eredményeként azt említi, hogy a tankönyvkutatás erőteljes fejlődésen ment keresztül, ami 

egyrészt a tudománnyá szerveződésében, másrészt nemzetközi együttműködésre való 

készségében nyilvánul meg. Szerinte ez idáig a tartalomelemzések, azon belül is az 

                                                           
51 Johnsen, E. B. 1993. Textbook in the Kaleidoscope. Oslo-Oxford: OUP; uő: Textbook Theory and 
Textbook Research.- Textbooks and Educational Media: Collected Papers 1991-1995. (ed. Selander, S.) The 
International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM) Stockholm, 1997. 
25-45.;  Choppin, A. 1992.  Les Manuels Scolaires: Histoire et Actualité. Paris.; uő:1989.  Guide du 
Producteur de la Banque Emmanuelle. Institut National de Recherche Pédagogique, Paris.; Schulbücher auf 
dem Prufstand. Perspektiven der Schulbuchforschung und Schulbuchbeuerteilung in Europa. (ed. Fritsche, P.) 
Frankfurt am Main 1992.  
A teljesség igénye nélkül a nemzetközi tankönyvkutatás szempontjából releváns folyóiratok, valamint 
sorozatok a következők (1997-es állapot szerint): Franciaország: Bulletin d'Information sur le Manuels 
Scolaires (évente három ízben); Anglia: Paradigm. Newsletter of the Colloquium on Textbooks, Schools and 
Society (1989 novembere óta évente háromszor); Svédország: Pexu. The Study of Pedagogic Texts and the 
Understanding of Curriculum Content (évente két szám); Németország: IFS-Impulse. Hrsg. vom Institut für 
Schulbuchforschung, Duisburg (1974 óta 20 kötet); Zur Sache Schulbuch. Paedagogische Informationen - 
Provokative Impulse (10 kötet); Internationale Schulbuchforschung. Zeitschrift des Georg-Eckert Instituts 
(1978 óta évente négy szám); Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreihe des Georg-
Eckert Instituts (1990-ig 63 szám, évente négyszer); USA: Journal of Reading.  A publication of the 
International Reading Association (évente nyolcszor).  
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úgynevezett témaelemzések domináltak, a jövő azonban inkább a szociológiai és kulturális 

alapú tankönyvelemzésé lesz.  

Bármerre is menjen a fejlődés iránya, a tudományos alapokon nyugvó 

tankönyvelemzés már megtette első lépéseit. A továbbfejlődés felé számtalan út vezet, 

hiszen a kutatás olyan területeket is érinthet, melyeket eddig egyáltalán nem, vagy csak 

kevés eredménnyel, kevésbé behatóan vettek vizsgálat alá. 

 

 

2.3.3.2.  Tankönyvelemzési modellek 

Annak ellenére, hogy a szakirodalomban nagyon sokan egyaránt érintettek elméleti 

és módszertani kérdéseket is, csak nagyon kevesen vállalkoztak a rendszerezésre, arra, 

hogy „modell”-t teremtsenek, melynek kifejezett szándéka az, hogy a tankönyvről mint 

egészről és annak lehetőleg összes, de legalábbis sokféle (a társadalmitól a gazdaságiig 

terjedő) szempontjait figyelembe véve hozzanak létre egy olyan konstrukciót, amelynek 

segítségével a tankönyv és a vele összefüggésben lévő valóságelemek tanulmányozhatóak. 

(Más kérdés persze, hogy kell-e, szükségszerű-e minden alkalommal a komplex elemzés, 

vagy elegendő egy-egy vizsgálati szempont fókuszba állítása – talán éppen a mélyreható 

kutatás céljából...) 

A tankönyvkutatás jelenlegi állása három különböző modellt ismer, mely három 

kutató – Gerd Stein,  Josef Thonhauser és Peter Weinbrenner – nevéhez fűződik. 

Gerd Stein az úgynevezett „politikatudományi” tankönyvkutatási modell 

megalkotója. A szerző a tankönyv hármas (politikai, informáló és pedagógiai) jellegének 

együtthatását vallja elemzési modelljében, mely Németországnak egy olyan korszakában 

született, amikor ott a tudományos (történettudományi, politikatudományi) kérdések, 

valamint oktatáspolitikai viták foglalkoztatták a szakmai közvéleményt. Stein vitathatatlan 

érdeme, hogy a tankönyvkutatás addig szűken értelmezett kereteit kitágította, a tankönyvet 

kiemelte a pedagógia szűk világából és egy tágabb – iskolapolitikai, politikai – dimenzióba 

helyezte, s – ami még fontosabb – megfogalmazta a politikatudományi alapon álló 

tankönyvkutatás elméleti alapjait, módszertani lehetőségeit.  
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A hármas dimenzió – az „Informatorium”, a „Pedagogicum” és a „Politicum” – 

hangoztatása mellett a hangsúlyt a „politikwissentschaftliche Schularbeit”-re, a 

politikatudományi tankönyvmunkára helyezi. Az általa kijelölt elemzési iránynak a 

tankönyvet mint informatoriumot kutatva kevésbé kell a tanulási tartalmakat önmagukban 

vizsgálni; sokkal inkább azt a politikai szocializációs hatást kell a középpontba állítani, 

melyet ezek az oktatási tartalmak az iskolai munka folyamán kiváltanak.  A pedagógiai 

dimenzió kutatásakor az egyes tankönyvekben kimutatható didaktikai koncepciók eltérő 

érdekeire, különbségeire, specifikumaira kell rámutatniuk. A harmadik, a politikai 

dimenzió pedig azt jelenti – s ezt az elemet Stein igen részletesen kifejti –, hogy 

amennyiben az iskola politikum, a tankönyv nem kevésbé az. Minden, a tankönyv körül 

fellángoló vita és kritika egyben az iskola, az oktatás kritikája is. E „Schulbuchshelte”-k 

kapcsán kevésbé a tankönyvről mint didaktikai médiumról folyik a szó, sokkal inkább a 

tankönyvről mint a politikai csatározások és ellentétek tárgyáról, a képzési folyamatok 

költségtényezőjéről és az állami oktatáspolitika egyik lehetséges kontrolleszközéről, tehát 

valóban politikai kérdésekről. A tankönyv politikai dimenziója leginkább a tanulási 

tartalmak körül kialakuló permanens vitában testesül meg, mely egyaránt érinti a 

szakembereket és az érdekelt feleket. A különböző „kliens-csoportok” követelései mögött 

nyilvánvalóan nem egyszerűen általános pedagógiai, hanem sokkal inkább politikai-

társadalmi elképzelések és érdekek húzódnak.   A tudományos tankönyvkutatás tehát Stein 

szerint nem más, mint a problémaorientált (szak-, nevelés- és politikatudományi) tanítás- 

és médiakutatás egy része, amely tárgyát – a tankönyvet – az adott kor társadalmi 

folyamatainak termékeként és egyben összetevőjeként határozza meg.  

A „funkcionális” tankönyvkutatás modellje az osztrák Josef Thonhauser nevéhez 

fűződik. Ami az ő tanaiban számunkra a legfontosabb, az az a tétel, mely szerint „a 

tankönyvek olyan államilag engedélyezett és támogatott eszközök, amelyek kortörténeti 

dokumentumok, a társadalmi tudat termékei, s így heves politikai csatározások tárgyai”.52 

                                                           
52Thonhauser, J. 1992. Was Schulbücher (nicht) lernen. Schulbuchforschung unter 
erziehungwissentschaftlichem Aspekt. Schulbücher auf dem Prüfstand. Wien. 55-78. 
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Thonhauser a tankönyvkutatás kettős – kritikai-analitikus és konstruktív-szintetikus – 

feladatát fogalmazza meg. 

Véleménye szerint a tankönyv funkciói a következők: 

- a tankönyv az oktatási és tanulási folyamat eszköze; 

- a tankönyv a társadalmi tudat kordokumentuma; 

- a tankönyv a társadalmilag elvárt értékek elsajátításának eszköze; 

- a tankönyv gazdasági tényező; 

- a tankönyv a politikai ellentétek eszköze. 

 

Fenti funkciók megfeleltetése a kritikus-analitikus, illetve a konstruktív-szintetikus 

elemzés kívánalmai szerint praktikus eredménnyel járhat: egyértelművé teszi a 

tankönyvfelhasználók számára egy tankönyv minőségi jellemzőit, ösztönzést ad a 

tankönyvszerzők számára a meglévő tankönyvek revíziójához, az újak tartalmi és formai 

fejlesztéséhez, tisztázza a tankönyv-”termelés” feltételeit, következményeit, és végezetül 

eredményekkel szolgálhat a tankönyv használatát, hatását illetően. Thonhauser szerint nem 

elegendő csupán a kutatás kritikai-elemző funkciójára figyelni, hanem nagy hangsúlyt kell 

fektetni a kutatás innovatív elemeire is. Ez lehet a garanciája ugyanis annak, hogy a 

tankönyvkutatás eredményei a gyakorlatban is hasznosíthatók legyenek. 

A harmadik, az úgynevezett „komplex” modell megalkotója Peter Weinbrenner. 

Elsőként tesz kísérletet arra, hogy a lehető legtágabb kontextusba helyezze a 

tankönyvkutatást. Modelljének ezért is adta a „tankönyvkutatás mint kontextuskutatás” 

elnevezést. 

Eszerint az elemzés két fő tényezője a valóság és az elmélet. A valóság a 

társadalmi kontextus, az elmélet a kutatási kontextus. Mindez a tankönyv viszonylatában 

úgy jelenik meg, hogy a valóság/társadalmi kontextus esetében a korszellem hat a 

társadalomra, az jelenik meg az iskolában, a tanítás milyenségében, s végső soron a 

tankönyvben magában. Elméleti síkon pedig (a kutatási kontextus oldaláról közelítve) a 

kultúr- és nevelésfilozófia fejti ki hatását a társadalomelméletre, az továbbhat az 
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iskolaelméletre, illetve az általános és szakdidaktikára, valamint a szaktudományokra, s 

végső soron a tankönyvelméletre.53 

A Weinbrenner-féle komplex modell lényege az, hogy tudatosan vállalja a 

multidimenzionalitást és multiperspektivitást. A multidimenzionalitás a kutatásba bevont 

tudományok lehetséges összességét jelenti, tehát azt, hogy egy adott tankönyv 

vizsgálatakor ne csak az iskolai tantárgyaknak megfelelő szaktudomány érdekei 

domináljanak, hanem jelenjenek meg közben a neveléstudományok, a „tankönyvdesign” és 

mint metateóriák, a különféle tudomány- és ismeretelméleti teóriák. Multiperspektivitáson 

Weinbrenner azt érti, hogy a tankönyvelemzésben minél több ismeretelmélet jusson szóhoz 

– például az empirikus-analitikus szempont, amely valamely tankönyv lényegi jegyeinek 

deskriptív megfogalmazásában jelöli ki célját, vagy kapjon teret a kritikus-innovatórikus 

szempont is, amely a tankönyvek javításának, fejlesztésének feltételeit fogalmazza meg, s a 

deficitek feltárása után konstruktív javaslatokat tenne. A gyakorlati szempontú 

megközelítés pedig a tanároknak nyújtana segítséget ahhoz, hogy a legoptimálisabb 

tankönyvet választhassák ki saját maguk és diákjaik számára. 

Weinbrenner a tankönyvet mint folyamatot, terméket és szocializációs tényezőt 

értelmezi, s ennek értelmében a tankönyvkutatás három fajtáját különbözteti meg: 

-  folyamatorientált, 

-  produktumorientált és  

-  hatásorientált tankönyvkutatás. 

A produktumorientált kutatás tudományelméleti dimenziója az ideológiák 

jelenlétének vizsgálatát is jelenti, a hatásorientált tankönyvkutatás szerint pedig a 

tankönyvet az oktatás szocializációs tényezőjeként kell felfogni, a kutatás típusa pedig 

„recepciókutatás”. A kutatás legfontosabb kérdései: a tankönyv milyen hatást gyakorol a 

tanulókra, a tanárokra, a közvéleményre és a nemzetközi kapcsolatokra; hogyan hat a 

médiumok környezetében (korrigál, megerősít, kompenzál); milyen világképet, érték- és 

gondolkodási mintákat, előítéleteket, ellenségképeket stb. közvetít. Ebben az értelemben 

                                                           
53 Weinbrenner, P. 1995. 51.  
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tehát média-, kommunikáció- és hatás-, illetve befogadáskutatás összegződik a 

tankönyvkutatás komplex típusában. 

* * * 

A tankönyvkutatás szakirodalmának rövid áttekintő elemzése, a különböző 

koncepciók alapján leszögezhető egy nagyon fontos megállapítás: nem biztos, hogy 

feltétlenül deficitként kell konstatálni a tankönyvkutatás hiányzó elméletét. Sokkal inkább 

jelenti ez azt, hogy az egyetlen egy elméletre és gyakorlatra való hivatkozás tévutakra 

vezethet. Egyre inkább elfogadott Weinbrennernek az a véleménye, hogy a megoldást „az” 

elmélet és „a” módszer kidolgozása helyett a multidiszciplináris és multiperspektivikus 

megközelítés adhatja, amely az elméleti és módszertani elvárások sokféleségének a 

tankönyvelemzések összességében fog megfelelni. 

 

2.3.3.3.  A  hazai tankönyvkutatás perspektívái 

A tankönyvkutatás nemzetközi eredményei egyértelműen bizonyították tehát, hogy 

nem érdemes „egy” modell alapján, „egy” módszer segítségével vizsgálni a szóban forgó 

tankönyveket. A kutatás, a megközelítés módszere mindig is attól kell, hogy függjön, hogy 

milyen célból, milyen szempontok szerint végezzük a szaktárgyi tankönyvek vizsgálatát. 

Az alábbi táblázat az eddig felmerült tankönyvi értelmezéseket, illetve az azokból 

eredeztethető tudományos pozíciókat, kutatási perspektívákat foglalja össze: 

 

 

 

A TANKÖNYVKUTATÁS DIMENZIÓI A KUTATÁS SZEMPONTJAI 

a tankönyv mint kordokumentum 

a tankönyv mint informatorum                        

a tankönyv mint politikum 

a tankönyv mint pedagogikum 

a tankönyv mint szocializációs faktor 

a tankönyv mint termék 

történeti 

szaktudományi/tantárgypedagógiai 

politikai-ideológiai 

pedagógiai/didaktikai 

szociológiai, pszichológiai 

ökonómiai, oktatásgazdaságtani, esztétikai  
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A fenti összefoglalásban található tényezők mellett azonban a tankönyvkutatással 

foglalkozó hazai szakemberek egyéb tényezők meglétét is fontosnak tartják54. Így például 

egy tankönyvelemzési mátrix a következőképpen ábrázolja az elemzendő, értékelendő 

területeket: 

 

                                                           
54 vö. Karlovitz, J. 2001. A tankönyvkutatásról (tankönyvelmélet, tankönyvkutatás, tankönyvfejlesztés,  
nemzetközi kitekintés) Szakképzési Szemle. 2001/1. 67-79.; uő.2001. Tankönyvtípusok, tankönyvmodellek. Új 
Pedagógiai Szemle. 2001.1. 80-88.; Horváth, Zs. 1996. Tankönyvelemzési szempontok és eljárások. Új 
Pedagógiai Szemle.  1996.10.29-36. 
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Az elemzés 
kritériumai 

Szembeötlő mutatók Mennyiségi elemzéssel 
feltárható mutatók 

Minőségi elemzéssel 
feltárható mutatók 
 

Tartalom 
Szociokulturális 
jellemzők, 
„üzenetek” és 
ideológiai 
aspektusok 

A megjelenés helye, éve; 
idézett szerzők; 
képanyag; földrajzi, 
történeti utalások; 
preferált társadalmi 
csoportok 

Térbeli utalások, 
szociális kontextusok, 
szituációk, tematika 

Implicit ideológiák; 
hitelesség, történelmi 
események 
interpretációja; sugallt 
morális értékek 

A 
tudományosság 
kritériumai 

Megjelenés ideje, 
bibliográfia, hivatkozott 
szerzők; az információk 
forrásainak megjelölése, 
az ismeretforrások 
minősége; az adatközlés 
pontossága 

Szaktudományos 
elemzés a téma 
függvényében;  
a szükséges 
információk 
mennyisége 

Tudományos igényű 
tartalomelemzés, 
fogalmak, definíciók 
hitelessége 
 
 

Pedagógiai 
jellemzők 

Célok listája; általános 
képzés vagy speciális 
igény; programhoz 
kötöttség; tematikus 
vagy más felépítés 

A témáknak szentelt 
terjedelem; műfaji 
jellemzők: adatok 
közlése, szöveg/feladat 
aránya 

A képzési program és 
a tankönyv együttes 
elemzése, 
viszonyítása; a 
tankönyv tartalma és a 
célok összefüggései; a 
képzési szintnek való 
megfelelés 

A kommunikatív jellemzők 
A 
kommunikáció 
iránya 
 
Az üzenetek 
formái 
 
 
Az 
olvashatóság 
 
Az 
információk 
sűrűsége 

Preferált tevékenységek; 
eligazodás 
 
Szöveg, kép, térkép, 
fotó, rajz, ábra stb. 
 
Betűnagyság, 
mennyiség/oldal 
 
Redundancia 
 

Stilisztikai elemzés 
 
 
Felhasznált formák 
aránya 
 
Téma/oldalszám 
 
 
A ténylegesen 
befogadható 
információk 

Megvalósíthatóság, 
kommunikatív 
előnyök/hátrányok 
Felhasznált formák 
funkciói 
 
Szókincs, mondattan, 
képi szimbólumok 
 
„Zajok”, „maszkok”, 
deformitások, 
félreérthetőségek 

Metodika 
A 
tanítási/tanulás
i folyamat 
megszervezése 
A felhasználás 
adottságai 
Adaptációs 

Tanítási/tanulási 
szekvenciák; tagolás 
 
Több tanév/tanév/ 
/modul/téma 
Sorozat/autonómia 
 

Az egyes fejezetek 
relatív fontossága 
 
Óraszám/tartalmak 
 
Kapcsolódási pontok 
más témákhoz, kereszt 

A képzési folyamat 
elemzése 
Módszeresség, 
transzformálható 
módszerek; 
tanítási szekvenciák 
kidolgozottsága 
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lehetőségek tantervekhez 

  Mint láthattuk, a fenti mátrix komplex elemzésre ad lehetőséget, jelen dolgozat 

témája, problémafelvetése szempontjából viszont a „szociokulturális jellemzők és 

ideológiai aspektusok” alapján való kutatás kerül fókuszba. Ennek hangsúlyozásával – s 

Gerd Stein már említett úgynevezett politikatudományi, valamint Peter Weinbrenner 

komplex tankönyvkutatási modelljének továbbgondolásával – egy új típusú, speciálisan 

olyan történelmi helyzetre érvényes tankönyvelemzést dolgoztunk ki, mely a társadalmi 

változások tudati megjelenésének, a politikai hatások oktatáspolitikában, iskolakultúrában 

történő szinte törvényszerű tükröződését mutatja a nyelvkönyvek – elsősorban az angol 

nyelvi tankönyvek – világában.  
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3.  AZ  ANGOL  NYELVKÖNYVEK  HAZÁNKBAN  

3.1. Bevezetés 

„Angol polgári család lakása, angol karosszékkel. Hűvös angol este. Mr. 

Smith angol úr, angol karosszékben, angol papucsában, angol pipáját szívja, s 

angol újságot olvas az angol kandalló mellett. Angol szemüveget hord, s kis ősz, 

angol bajuszt visel. Mellette egy másik angol karosszékben Mrs. Smith, angol 

hölgy, zoknit stoppol. Hosszú angol csend. Az angol falióra tizenhét angol órát üt. 

Mrs. Smith: Nocsak, kilenc óra. Megettük a levest, a halat, a szalonnás   

     krumplit meg az angol salátát. A gyerekek angol vizet ittak. Ma jól  

     vacsoráztunk. De csak azért, mert London környékén lakunk, és a  

     nevünk: Smith. 

        Mr. Smith tovább olvas, csettint a nyelvével 

    A krumpli nagyon jó szalonnával, és a salátaolaj sem volt avas. A  

    sarki fűszeres olaja jobb, mint a szemközti fűszeresé, sőt még az utca  

    végén levő fűszeres olajánál is jobb. Persze ez nem jelenti azt, hogy  

    az ő olaja rossz. 

         Mr. Smith tovább olvas, csettint a nyelvével 

    Mégis a sarki fűszeres olaja a legjobb... 

        Mr. Smith tovább olvas, csettint a nyelvével 

     Mary ezúttal jól kisütötte a krumplit. Legutóbb nem jól sütötte ki.  

     Csakis a ropogósra sült krumplit szeretem. 

         Mr. Smith tovább olvas, csettint a nyelvével 

     A hal friss volt. A számat is megnyaltam utána. Kétszer vettem belőle.  

    Nem, háromszor. Serkenti a bélműködést. Te is háromszor vettél. De  

    te kevesebbet vettél  harmadszor, mint először meg másodszor, én  

    viszont többet. Ma este többet ettem, mint te. Hogy lehet az?  

    Általában te eszel többet. No, igazán nincs baj az étvágyaddal...” 
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„ Az angol ház derűs. A ház előtt kis kert van. A házak kőből 

vannak építve, de téglából is építenek házakat. A ház 

legfontosabb részei: az alagsor, a földszint és az emeletek. 

A londoni házak három emeletesek. A konyha, az éléskamra és a 

pince az alagsorban vannak. A legtöbb angol háznak a 

homlokzata szép.” 

Milyen hasonló típusú, hasonló hangulatú szövegek! Pedig mennyire eltérő forrású, 

más szándékú írásokból idéztük őket! A második egy angol nyelvkönyv (Lingua 

Nyelvkönyvek. Hegedűs-Honti-Latzkó Gyakorlati módszere idegen nyelvek 

tanulására. Angol Nyelvkönyv magántanulásra és tanfolyamok számára. Az angol 

kiejtés megjelölésével és a gyakorlatok fordítását tartalmazó kulccsal. Írta: Dr. 

Latzkó Hugó. Harmadik bővített Kiadás. Bevezető tanfolyammal ellátta: Dr. Honti 

Rezső. Budapest. Lingua Kiadó és Könyvkereskedelmi Rt. kiadása 1933. december 

havában)  egyik fordítási gyakorlata (12.oldal), az első pedig a második világháború utáni 

időszak egyik legkiemelkedőbb drámaírójának, az abszurd dráma sokat vitatott, de Beckett 

mellett kétségkívül a legnagyobb hatású, iskolateremtő képviselőjének, Eugene Ionesco-

nak műve.  Az idézett szöveg első darabjából, A kopasz énekesnő című drámájából való.  

S hogy miért kerülhet a két szöveg egymás mellé? Nem a véletlen műve, hiszen 

Ionesco stílusa határozottan emlékeztet a nyelvkönyvek hangvételére, modorosságára. A 

szerző ugyanis saját bevallása szerint művét egy angol nyelvkönyv társalgási sémáinak 

ihletésére írta: 

„Nem akartam én drámaíró lenni. Egész egyszerűen meg akartam tanulni angolul. 

Az angoltanulás nem vezet szükségszerűen a drámaíráshoz. Ellenkezőleg, azért lettem 

drámaíró, mert nem sikerült megtanulnom angolul.” 

 Ionesco eme sokat idézett szavai magukért beszélnek: a drámában szereplő két 

angol házaspár beszélgetéseiben valóban ott található mindennapjaink szinte valamennyi 

banalitása, ráadásul – s ez már valóban az abszurd drámaíró műve – a végletekig fokozva.  

Az teljesen természetes, magától értetődő folyamat, hogy egy nyelvkönyv az általa 

képviselt nyelvi közeg, illetőleg kultúrkör szellemét is felidézi, s senki nem csodálkozik 
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azon, ha más-más vonásokat fedez fel egy német, egy francia vagy éppen egy olasz 

nyelvkönyv hasábjain. Mint ahogy az itáliai temperamentum, a klasszikus római kulturális 

örökség nyomaival találkozunk az olasz, éppúgy a Montmartre művészeivel, a francia 

történelem és irodalom nagyjaival a francia nyelvkönyvek lapjain, nyilvánvaló, ha a 

splendid isolation jóvoltából még ma is a kissé távolinak, idegennek tűnő brit modor hatja 

át az angol nyelvkönyvek szövegeit.  

Az azonban már nem ennyire indokolt pedagógiai szempontból, ha a 

Magyarországon használt – s többnyire itt is készült – angol nyelvi tankönyvek a hazai 

politikai viszonyokat is tükrözni kényszerülnek, kényszerültek bizonyos történelmi 

korokban. S mert az angol nyelv iránti érdeklődés évtizedek óta egyre nő, és a nyelvet ezért 

ma már szinte minden alsó- és középfokú oktatási intézményben tanítják, óriási felelősség 

hárult és hárul a mindenkori tankönyvszerzőkre s velük együtt a kevésbé szolgalelkű 

tanárokra, akiknek volt és van bátorságuk elhagyni az aktuálpolitikai részeket az iskolai 

nyelvoktatás során. 

„Angol regényeket olvasni, az angol irodalomban up to date lenni, ma nálunk is 

kötelező már bizonyos szellemi rétegben; a divat és a szellemi sznobizmus így követeli. 

Ennek az angol divatnak, éppen mert divat, nyilván elsősorban irodalmon kívüli 

okai vannak. Nemcsak a regényolvasásban érezhető, hanem számos más területen is. Ma 

sokkal többen tanulnak angolul, mint franciául. Anglia mintha már nem volna annyira 

sziget, mint azelőtt, mintha közelebb jött volna a kontinenshez. Talán mert a mai felfordult 

világban Anglia jelenti, krízisei dacára, a szilárdat, a meg nem ingót, a régi szép időket. 

Jólesik tudni, hogy van még egy ország a világon, ahol a gentlemanlike viselkedés, az 

emberi méltóság és szabadság, a nagyobb rész boldogsága még többet jelent puszta szónál, 

hogy van még egy ország, ahol a nagyobb rész emberi életet él.”55 

S ami a megdöbbentő – és elgondolkodtató – tény: e sorokat Szerb Antal 1935-ben 

írta !!!  

Azóta a helyzet nagy változást mutat: az angol nyelv népszerűsége soha nem látott 

méreteket öltött hazánkban. Ez – is – indokolja azt, hogy felül kell vizsgálni az eddigi 
                                                           
55 Szerb, A. 1971. Gondolatok a könyvtárban. Budapest: Magvető Könyvkiadó. 523. 
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oktatás milyenségét, a mennyiségi és a minőségi mutatókat (miért van az, hogy olyan sokan 

tanulják az angol nyelvet, s mégis oly mértékben elmarasztalható a statisztikák szerint az 

országos eredmény), a tanárképzés milyenségét és eredményességét, s nem utolsó sorban: 

számba venni azokat a tényezőket, melyek az eredményes, valóban minőségi nyelvoktatás 

nélkülözhetetlen összetevői. E tényezők között az első helyek egyikén szerepelnek a 

közoktatás tankönyvei, melyeknek felelőssége, szerepe vitathatatlan. 



55 

3.2.  A kutatás módszere 

A kutatás módszere az, hogy példák segítségével kívánjuk bemutatni: a 

századforduló óta milyen változásokon ment át a magyarországi, magyar szerző tollából 

született, itt kiadott nyelvkönyvek összeállításának szemlélete, melyek a követendő s 

melyek az elvetendő modellek. Tudnunk kell ezt ahhoz, hogy a jövő nemzedék 

nyelvoktatásához a legeredményesebb, legsikeresebb módszereket alkalmazhassuk annak 

tudatában, hogy a nyelv kultúraközvetítő szerepe egyre inkább megnő; s tudva azt, hogy 

már a ma gyermekének is – nem is szólva a holnapok nyelvtanulóiról! – egészen más, jóval 

gazdagabb források állnak rendelkezésére, mint csupán a nyelvtanár, aki eleddig tudása 

birtokában csalhatatlan egyedüli forrásként szolgált... 

A személyi számítógépek általános használatának korában, az internet-hozzáférés 

hétköznapivá válásával tudomásul kell vennünk, hogy a mai magyar közoktatásban 

részesülő diákjaink már sokkal több forrásból származó, egészen más információk 

birtokában vannak – s még inkább – lesznek. Mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg 

más kategória az az információhalmaz, mely a ma diákjaira hat. Hivatkozva a tantárgyi 

koncentrációra: tudnunk kell azt is, mely szelete szerepel például az angol, illetve az 

amerikai irodalomnak a közoktatás érvényben lévő tervében, a Nemzeti Alaptantervben 

„világirodalom” címszó alatt; kik azok a szerzők, melyek azok a művek, amelyekkel a 

magyar irodalomórák során egyáltalán megismerkedhetnek a tanulók, s amelyek ismeretére 

mindezek alapján támaszkodhat a nyelvtanár. 

Az idegen nyelvi órák mindeddig szinte egyedüli forrása azonban mégis csak a 

tankönyv, melyet a tanár segítségével használnak a diákok annak érdekében, hogy 

elsajátítsák a nyelvet, megismerjék a célország kultúráját, irodalmát, történelmét. 

Rendkívüli jelentőségű tehát a tankönyvek szövegének, szemelvényeinek megválasztása. 

Néhány iskolai tankönyv szövegrészeinek felidézése rámutathat azokra a követendő 

példákra – illetve visszásságokra! – melyek előfordultak, előfordulhattak a 20. század 

Magyarországának változó politikai viszonyai közepette. 
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3.3. A hazai kiadású angol nyelvkönyvek elemzése 
 
3.3.1. Rövid kitekintés a 20. század modell-értékű nyelvkönyveire 

 A tankönyvekből vett példák ismertetése előtt szeretnénk kijelenteni, hogy a 

hitelesség érdekében minden egyes szövegrész szó szerinti idézés az illető tankönyv 

magyarról idegen nyelvre történő fordításra kijelölt szakaszából, tehát félrefordítás, 

belemagyarázás, átértelmezés stb. vádja véletlenül sem merülhet fel. Csak autentikus 

szövegek szerepelnek az alábbiakban. 

Fontosnak tartom azt is előrebocsátani, hogy nem minden esetben a szigorúan vett 

kronológiai sorrendet kívánom követni sem a bevezető szemléltetőként előzetesen 

elemzésre szánt szövegrészeknél, sem a későbbiekben, a textológiai elemzések alkalmával, 

hanem azt az elvet, hogy melyek azok a szelekciók, amelyek mind a nyelvtanítás célja, 

mind a korszellemnek való megfelelés – s nem behódolás! –, mind pedig a kultúraközvetítő 

szerep szempontjából követendők, s melyek azok, amelyeket remélhetőleg végleg a feledés 

homályába juttat az idő... 

A kronológiától való esetenkénti eltérést a fentieken túl az is magyarázza, hogy 

több ízben – a legnagyobb erőfeszítés ellenére sem – sikerült a több kiadást is megért 

tankönyvekből a legelső megjelenésűt fellelnem, amik viszont rendelkezésemre álltak, 

azokat részben magángyűjteményekből, részben a saját könyvtáramból, jórészt pedig az 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest) állományából szereztem meg és 

használtam munkám során. 

Az első példa mégis a legrégibb: egy 1908-as kiadású könyv, Schidlof dr. 

Gyakorlati Módszere Idegen Nyelvek Magánúton Való Tanulására, a tíz füzet ára 

mindössze 7 korona. Angol, német és francia nyelven jelent meg, a legnevesebb 

szakemberek „magyarításában” vagyis átdolgozásában (az angol kiadás Dr. Germanus 

Gyula és Dr. Latzkó Hugó akadémiai tanárok munkája, a francia Dr. Honti Rezső, a 

német pedig Altai Rezső átdolgozása során került a nyomdába). A könyv bevallottan a 

gyakorlati életre készíti fel tanulóit, módszere egyszerű, könnyen követhető és eredményes. 

Megszívlelendő, amit a műveltségről ír előszavában: 
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„A világnyelvek bírása a műveltség megszerzésének fő eszköze. Bár a nyelvtudás 

maga nem műveltség, csak gyakorlati ismeret, mint ilyen azonban a leghasznosabb is, 

mivel világnyelv tudásával művelhetjük magunkat a legkönnyebben, és megszerezhetjük a 

műveltségnek azt a fokát, melynek segítségével az európai műveltség nívóját elérjük. E tény 

már maga is bizonyítja, hogy a gyakorlati műveltség elsajátításánál milyen nagy szerepet 

játszik az idegen nyelvek tudása.” 

Lehetne-e szabatosabban, helytállóbban megfogalmazni a nyelvtanulás fontosságát 

akár ma, mintegy száz esztendővel az említett mű első hazai megjelenése után? Aligha.  

Egészen más indíttatású, de szintén egy az egyben követendő példa lehet 

J.W.Thomson Colloquial English című műve, amely 1931-ben jelent meg Budapesten. A 

41-től 50. leckét tartalmazó kötet teljesen irodalom-alapú, ráadásul megfelelő esztétikai 

mérce alapján válogatott szerzők műveit idézi: minden egyes olvasmány egy-egy 

szemelvényre épül, abból következnek a nyelvtani gyakorlatok, a fordítások, a mai 

szóhasználattal úgynevezett „kommunikatív feladatok”. Wordsworth, Longfellow s mások 

művei mellett minden szokványos társalgási téma szerepel a könyvben (iskola, vásárlás, 

orvosnál stb). A kor persze némiképp ebbe a kiadványba is belopta magát:  

„Ki van a szatócsnál? Woodné. Azt kérdi, mibe kerülnek tojásai. Mibe kerül a 

szatócs vaja? Fontja 3 shillingbe kerül.” 

A korszellem azonban sokkal inkább érvényesül például az úgynevezett Hasznos 

Társalgó Nyelvkönyvek Angol Társalgó című kötetében, melynek szerkesztője Dr. 

Honti Rezső, s évmegjelölés nélkül a századforduló táján jelent meg Budapesten. Szintén a 

leggyakrabban előforduló társalgási helyzetekre készíti fel tanulóját: 

„Szorgalmas cseléd vagyok és egy családhoz szeretnék belépni. Szobalány vagyok 

és helyet keresek egy családnál. 

Nincsen az Ön házában üresedés egy üveges számára?” (25.oldal)  

vagy “lakás” címszó alatt: 

„Nincsenek svábbogarak vagy poloskák a házban?” (42.oldal), 

„Ne felejtse el az ingeket megfoltozni!” (46. oldal) stb. 

 



58 

Mennyire más azonban a korszellem, mely például egy 1963-ban megjelent 

Lengyel társalgási zsebkönyvben szerepel (Varsányi István munkája): „Készülékemmel 

jól tudom fogni az európai rádióállomásokat, mert ötlámpás rádiókészülékem van.” 

(97.oldal). S megjegyzendő az a tény, hogy bár az Előszóban a szerző maga írja, hogy a mű 

célja a túléléshez szükséges legalapvetőbb kommunikációs helyzetekre való felkészítés, a 

26. oldalon mégis az alábbi „nélkülözhetetlen” állítások szerepelnek:  

„A Magyar Szocialista Munkáspárt tagja vagyok. A Kommunista Ifjúsági Szövetség 

tagja vagyok.”. 

Ennél is rosszabb azonban a helyzet Majdik Zoltán és Ruttkay Kálmán: Angol 

nyelvkönyv az általános gimnáziumok I. osztálya számára című művében (hetedik 

kiadás, Bp. Tankönyvkiadó, 1965.): 

„Április negyedike nemzeti ünnepünk. Ezen a napon szabadította fel hazánkat a 

Szovjetunió. Május elseje a munkásosztály nemzetközi ünnepe. Magyarországon és a többi 

szocialista országban a munkások, a parasztok és az egész dolgozó nép nagy 

felvonulásokkal, énekkel, tánccal ünnepli a munkásosztály legnagyobb ünnepét. 'Éljen a 

nagy Szovjetunió! Éljenek a szocialista országok!' stb. - olvashatjuk a transzparenseken.” 

Ismétlem, I. osztályos kezdő tankönyv 20. leckéje (120. oldal 9. gyakorlat). Vagy a 

116. oldalon található DIVSZ-induló teljes szövege. Mai fejünkkel, mai tudásunkkal ugyan 

ki merne vállalkozni nyelvileg hasonló nehézségű fordítási feladatra? Ez pedig heti 3-4 

órás tanterv melletti, kötelező anyag volt I. osztályban. Mondhatnánk azt is, hogy az 

ekvivalencia teljes megcsúfolása, a nyelvi tudásszint és az uralkodó politikai irányzat 

kívánalmainak való megfelelés erőszakolt ötvözésének eredménye.  

A nyelvi szint és az életkor sajátosságainak való megfelelés valóban döntő kell, 

hogy legyen a szövegrészek megválasztásánál. De nem úgy, mint például Kosaras István 

1964-ben megjelent Orosz nyelvkönyv az általános iskolák VIII. osztálya számára 

című könyvében. Az 57. oldalon a következő fordítási feladat található: 

„A tanulók osztályfőnökükkel együtt ma gyárlátogatásra mennek. A futószalag 

mellett munkásnők ültek. A brigád, melyet a tanulók láttak a futószalagnál, szocialista 
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brigád. Ebben a brigádban fiatal lányok dolgoznak. Nagyon jól keresnek. Szombaton és 

vasárnap a gyár munkásklubjában táncolnak a munkásokkal.” 

Furcsának tűnik, de ennél jóval életszerűbbek a 45. oldalon található Közmondások, 

melyek Lenin elvtárs emlékét őrzik – már amennyire életkori sajátosságoknak megfelelőnek 

tarthatjuk a fentieket 13-14 éves, az orosz nyelvet mindössze negyedik éve tanuló diákok 

számára.  

Az idők előrehaladtával vajmi keveset változott a helyzet. Lesetárné–Osztermuth–

Breuern Iskolánkívüli orosz nyelvtanfolyamok számára írt könyvében (Bp. 

Tankönyvkiadó, 1966.) például a 121. oldalon Brezsnyev elvtárs a XXIII. 

pártkongresszuson elhangzott felszólalását olvashatjuk, a 218. oldalon pedig 

megtudhatjuk, hogy „A kommunista nevelésben a munkához való tudatos viszony 

kialakulása a legfontosabb. A kommunizmus építésének feladatait csak hősies 

alkotómunkával lehet megoldani.”.  

Ilyen s ehhez hasonló szövegek hallatán egyre inkább megerősödik a vélemény, 

hogy minden nyelv kiválóan alkalmas arra, hogy valódi, időtálló kulturális értékeket 

közvetítsen, de megalázó számára, ha bárminemű aktualitás, politikai irányzat 

kiszolgálójává, alárendeltjévé akarják csupán tenni. 

S hogy ez mennyire nem a keletkezés idejétől vagy a nyelvtől függ, arra álljon itt 

két példa. Az egyik Lesetár Józsefné és Dr. Szerdahelyi István könyve, az Orosz 

nyelvkönyv a gimnáziumok számára (1967), a másik Fülöp-Szerdahelyi IV.osztályos 

orosz könyve (1968). Mottójuk az a Gorkij-idézet, hogy „Nem lehet művelt ember, aki nem 

ismeri a kultúra történetét.” Ennek szellemében mindkét könyv arra épül, hogy az 

irodalom, a képzőművészet, a zene, a filmművészet és a tudomány legjelesebb alkotóinak 

munkásságával, illetve műveivel ismertesse meg a tanulókat – életrajzok, szemelvények 

segítségével. 

Kortól, nyelvtől függetlenül ugyanilyen korrekt, időtálló, a fontos dolgokra 

összpontosító például az a könyv, amely a Lingua nyelvkönyvek sorában 1921-ben jelent 

meg Dr. Latzkó Hugó tollából. Az Angol nyelvkönyv országismeretet, történelmet, 

irodalmat egyaránt tanít mindamellett, hogy a nyelvet oktatja jó tempóban, megfelelő 
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módszertani fogások alkalmazásával. Wordsworth, Tennyson, Byron, Dickens, Mark 

Twain, Alexander Pope, Shakespeare éppúgy szerepel benne, mint Benjamin Franklin, 

Isaac Newton vagy George Washington. 

Ám hogy az irodalmi művekre való utalás nem elegendő ahhoz, hogy a 

megközelítést is pozitívan értékelhessük, újabb példák sorát kell említeni. Az Angol 

nyelvkönyv haladók részére című egységes jegyzet (Verbényi László –Véges István –

Vándor Andorné – Tibor Lászlóné munkája, Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1956.) 

annak ellenére, hogy Előszavában egyértelműen felvállalja az irodalomtörténeti ismeretek 

átadását, a teljes terjedelem egyötödében tartalmaz ilyen olvasmányokat: Büszkeségünk, 

Sztálinváros vagy Anglia békét akar. Mindemellett dicséretes az irodalmi áttekintés, melyet 

a jegyzet nyújt Shakespeare-től G.B.Shawig, Shelley-től Jack Londonig. Ugyanakkor 

azonban a jegyzetből nem derül ki, hogy mi volt a cél: a nyelv tanítása vagy a politika 

kiszolgálása. Hiszen olyan nyelvtani gyakorlatok szerepelnek a jegyzetben, amelyekben 

például a feltételes módot a következővel illusztrálják:  

„Ha nem kaptunk volna testvéri segítséget a nagy Szovjetuniótól, nem érhettünk 

volna el olyan eredményeket a szocializmus építése terén, mint amilyeneket az elmúlt évek 

során elértünk.” vagy „Ha a felszabadulás előtt gyáraink nem a tőkések kezében lettek 

volna, iparunk a háború előtt is fejlettebb lett volna.”  

Szintén fordítási szöveg például: „Bár a bérmunka kizsákmányolásán alapuló brit 

mezőgazdaság megszilárdította a tőkés földbirtokosok helyzetét, ott nem érik el azokat a 

kiváló eredményeket, mint a szocialista Magyarország termelőszövetkezetekbe tömörült 

parasztsága.”  

Nem kétséges, a fenti példák azt igazolják, hogy a nyelv lebecsült eszközzé 

alacsonyodott ezekben az esetekben. Márpedig ha eszköz, mindenképp el kell érnünk, hogy 

nemesebb célok érdekében állítsuk hadrendbe! 

Vannak ígéretes – s kevésbé kecsegtető eredményt felmutató – kezdeményezések a 

60-as évek második feléből is arra, hogy az irodalom, a kultúra értékeit milyen 

megközelítésben lehet a nyelvoktatás céljaival ötvözve átadni. Zigany Miklós Francia 

nyelvkönyv a gimnáziumok 4. osztálya számára (Budapest, Tankönyvkiadó, 1966.) című 
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műve például egyértelműen azzal a céllal készült, hogy bemutassa a francia irodalom 

értékeit. A vezérfonal az irodalomtörténet, a keret egy francia és egy magyar diák 

párbeszéde. A kijelölt szövegek azonban meglehetősen determináltak. 

Például: A magyar diák könyvet vesz Franciaországban, s megjegyzi, milyen drága. 

Mire a francia fiú elmagyarázza:” Itt is megjelenik a két társadalmi rendszer alapvető 

különbsége. Nálunk a könyvkiadás üzlet, a kiadók nem törődnek a kultúra terjesztésével, 

csak a haszonnal. Nálatok, Magyarországon az állam ellenőrzi a kiadók tevékenységét.” A 

magyar diák így felel: „Ez igaz. De ha egy nap minden francia így fog érezni, ahogyan Ti, 

fiatalok, akkor majd Franciaország is megteszi a döntő lépést.” Francia fiú: „Kétségtelen. 

Mert mi, fiatal kommunisták egyre többen és többen vagyunk...” 

S csak ezek után térnek rá Aragon és Eluard műveinek ismertetésére. Érdekes 

ugyanakkor megjegyezni, hogy a rendszerváltás után (például 1992-ben) kiadott Francia 

nyelv a gimnáziumok számára című tankönyvben az írók, költők között már más volt a 

rangsor: Aragon „szalonképtelennek” minősült, s Sartre, Camus, Duras kerültek 

középpontba... 

Negatív példákat – sajnos – jócskán sorolhatunk a 60-as évek végének angol 

könyveiből is:  

A november 7-i ünnepség szónokának, az iskolaigazgatónak szavai ezek: „Rövid 

időn belül a Magyar Népköztársaság is a kommunizmus építésében győzedelmeskedik 

majd”; vagy amikor “a tsz-tagok hallgatják az elnök beszámolóját a terméskilátásról és a 

szocialista brigádverseny eredményéről” - természetesen magyarról angolra fordítandó 

szöveg részeként. Ehhez képest javulást mutat már, amikor Dickens mint az angol 

munkásosztály, Burns pedig a parasztság ábrázolójaként és szószólójaként említtetik  

(Endrődy-Korenchy: Angol nyelvkönyv a gimnáziumok II. osztálya számára, 

Budapest, Tankönyvkiadó,1966;  uők: Angol nyelvkönyv a gimnáziumok III. osztálya 

számára, Budapest, Tankönyvkiadó, 1967.). 

Az igazi áttörést valójában Buday László és Dr. Jakabfy László 1972-ben 

megjelent tankönyve hozza (Angol nyelvkönyv a gimnáziumok II. osztálya számára, 

Budapest, Tankönyvkiadó, 1972.), ahol – igaz, hogy még csak a függelékben, s bár még 
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csak anekdoták formájában – de már szerepelnek Dickens, David Hume, Mark Twain s a 

többiek. 

Dr. Buday László és Horváth József 1983-as kiadású  Angol nyelvkönyv VI. 

című műve a speciális tagozatok számára készült, s a szerzők az Előszóban így vallanak 

célkitűzésükről: „A tankönyv a mindennapi témákon, a művészetekről és az angol nyelvről 

szóló olvasmányokon kívül kronologikus sorrendben bemutatja az angol és az amerikai 

irodalom nagyjait. A terjedelmi korlátok, az irodalmi értékek és a nyelvi hasznosság 

összeegyeztetése nem könnyű feladat, ezért egyes szerzők ki is maradtak kötetünkből.” 

Ennek ellenére helyet kapott benne Chaucertől Dylan Thomasig mintegy harminc angol, 

Edgar Allan Poe-tól John Updike-ig pedig tizenöt amerikai író, illetve költő. 

Hasonló értéket képvisel mind a nyelvtanítás, mind pedig a kultúraközvetítés terén 

Dr. Abádi Nagy Zoltán és Dr. Virágos Zsolt – sajnos a közoktatás hivatalos 

tankönyvjegyzékében mindössze tiszavirág-életűre „érdemesült” – később elemzendő 

tankönyve, melynek példányait még ma is örökbecsű kincsként őrzik s használják nem egy 

iskolában.  

A modell adott: a legkorszerűbb, legeredményesebb kommunikatív megközelítésű 

módszerek segítségével és a nyelv közvetítésével az általános műveltség kiterjesztése, a 

nyelvi célország kultúrájának megismertetése a cél. 

Hiszen a nyelv eszköz. A cél tudás. Kortól, ízléstől, politikától független tudás. Ezt 

szem előtt tartva kell olyan anyag kidolgozásán fáradozni, mely időtálló, valódi értéket 

képviselő tudással vértezi fel diákjainkat. 

Mária-Teréziát idézi a mondás: „ Az iskola politikum”. 

A mindenkori politika célja azonban az kell, hogy legyen, hogy olyan tudást 

biztosítson, mely megfelelő alapot teremt a további ismeretek befogadására, 

szintetizálására. Ezt kell tennünk a nyelvtanítás terén is, ezért kell új modelleket 

kidolgoznunk, új koncepciót teremtenünk a nyelv és az irodalom, a nyelv és a kultúra 

viszonyára. 
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3.3.2.  Az elemzés tudományos háttere, elméleti alapvetése 

 Ezen ízelítő után érthető, hogy jelen munka tárgyául a Magyarországon használt 

nyelvkönyvek világát választottuk. Mintegy 80 angol nyelvkönyvet vizsgáltunk át, 

melyeket a 20. század folyamán Magyarországon adtak ki – többnyire eredeti művek, 

részben pedig angol szerzők műveinek hazai viszonyokra való adaptálásai.  

A kutatás célja az volt, hogy a tankönyvek – már említett – elemzési szempontjai 

közül azt válasszuk ki, illetve tökéletesítsük, amely leginkább megfelel annak a 

célkitűzésnek, hogy az ideológiai-politikai háttér, a történelmi utalások, valamint a 

nyelvtanítás céljára kiválasztott irodalmi szemelvények szelekciója során érvényesülő 

irányelvek mélyébe láthassunk.  

E célkitűzés módszerét – és szándékát is – tekintve eltér Gerd Stein már említett 

„politikatudományi” tankönyvkutatásától, hiszen ott a szocializációs folyamatok, az 

oktatáspolitika kerülnek inkább a vizsgálódás fókuszába. Több szállal kötődik viszont 

Thonhauser „funkcionális” tankönyvkutatásának ahhoz a kitételéhez, mely szerint „a 

tankönyv a társadalmi tudat kordokumentumaként” vizsgálandó. S – értelemszerűen – 

kapcsolódik jelen dolgozat vizsgálati módszere a Weinbrenner-féle „komplex” 

tankönyvkutatás „produktumorientált” irányához is.  

Ugyanakkor azonban el is tér a fent említett módszerek mindegyikétől, hiszen 

sajátos helyzetet, sajátos időintervallumot vizsgál speciális módszerekkel. A helyzet egy 

elszigetelt nyelvű kis ország, melynek létszükséglete az idegen nyelvek tanítása, s ezért a 

lehető leghatékonyabb módszereket, tankönyveket kell, hogy alkalmazza a cél 

mihamarabbi elérése érdekében. Az időzítés sajátossága abban áll, hogy egy olyan század 

éveit, évtizedeit vesszük sorra, amikor a történelem hányattatása során több ízben is 

változott az uralkodó ideológia, a hatalmon lévő társadalmi rendszer hazánkban. E politikai 

változások természetszerűleg hatással voltak a közoktatásra, az oktatáspolitikára is, s – 

sajnálatos módon – kihatottak még egy olyan „politikasemleges” tantárgyra is, mint az 

angol nyelv.  

Ezért sajátos, speciális módszert kellett kidolgozni e hatások vizsgálatára, s a 

módszer a tankönyvek szövegeinek elemzésén túl is mutatott. Pedig a textológiai elemzés 
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magában is kettős: hiszen a korszellem hatásai nyomon követhetők a dialógusok, 

gyakorlatok, olvasmányok, fordítandó szövegek mondataiban is; ám e hatás megnyilvánul a 

történelmi–szépirodalmi utalásokban, szemelvények kiválasztásában, irodalomtörténeti 

jellegű megjegyzésekben is. A szövegelemzésen túl azonban azt is megvizsgáltuk, hogy a 

nyelvtanítás voltaképpeni célja, a hatékonyság szempontjából hogyan funkcionáltak e 

tankönyvek a fent említett szövegrészek alkalmazásával. 

A vizsgált időszak – a 20. század – éppen a már körvonalazott történelmi-politikai 

változások miatt bővelkedett az angol nyelv közoktatási intézményekben történő tanítását 

segítő tankönyvekben. Az évfolyamok számát, a politikai, illetve oktatáspolitikai – például 

tantervi – változásokat tekintve a tankönyvek száma mintegy 80 kötetre tehető (nem 

számítva az átdolgozott kiadásokat, valamint utánnyomásokat).  

E 80 kötet közül emeltük ki az alábbiakban azokat, melyek a fenti elemzési 

szempontok alapján figyelemre méltónak bizonyultak – követendő példát nyújtanak vagy – 

épp ellenkezőleg – elvetendőnek minősülnek.  

A szövegkorpuszt képező kiemelt kötetek között általános jellegű nyelvkönyvek, 

nyelvtankönyvek, valamint speciális olvasókönyvek, irodalmi szemelvénygyűjtemények 

egyaránt szerepelnek. Közös vonásuk, hogy mind magyar szerző műve, s hogy mindegyik 

tankönyv miniszteri rendelet, utasítás, illetve minisztériumi engedély alapján jelent meg, s 

hogy hosszabb-rövidebb ideig mindegyik kötelező tankönyv volt valamely közoktatási 

intézménytípusban, többnyire középfokon.  

Mindenekfelett közös vonásuk azonban az, hogy mind modell-értékűek, s az angol 

tankönyvek különböző felfogás, értékrendszer, megközelítés és szándék alapján való 

összeállításának eltérő modelljeit képviselik. 
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4. A SZÖVEGKORPUSZ TEXTOLÓGIAI ELEMZÉSE 

4.1.  Schidlof: 1000 szó módszere       

Az első a sorban a már említett Schidlof-féle 1000 szó kötet. A könyv teljes címe 

Schidlof gyakorlati módszere világnyelvek magánúton való tanulására (az 1000 szó 

módszere) - Angol - Magyar nyelvre átdolgozta az amerikai angol kiejtés figyelembe 

vételével: Dr. Germanus Gyula keleti akadémiai tanár és Dr. Latzkó Hugó keleti 

akadémiai tanár, a budapesti tudományegyetemen az angol nyelv lektora. Kiadja: 

Schenk Ferenc Könyvkereskedése, Budapest IV., Semmelweis-utca 15. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a tankönyv németországi, berlini megjelenésének 

időpontja 1907 októbere, s a magyar változat már 1908 decemberében napvilágot látott. 

A kötetet Dr. Schidlof módszere alapján az említett „világnyelvek” – az angol, a 

francia és a német nyelv – tanulásának segítésére adták ki e rövid időn belül nagy 

népszerűségre szert tevő könyvek sorában. Gyors elterjedését külön-külön füzetekben való 

publikálásának, s igen méltányos árának is köszönheti: „Egy füzet bolti ára 60 fillér. 

Minden egyes nyelvtan egyöntetű kiadásban jelent meg és 10 füzetben teljes. Díszes vászon 

gyűjtőmappában egybegyűjtve bolti ára 7 korona.” A többi – kutatásunkban részt vevő – 

tankönyvtől eltérően ez nem iskolai, hanem „tanító nélkül, magánúton való tanulásra” 

alkalmas módszert mutat be. 

Ugyanakkor azonban modell-értékű, hiszen már Előszavában is olyan elveket 

fogalmaz meg, melyek az idegen nyelvek, jelesül az angol nyelv elsajátítása mellett a 

kulturális, történelmi, irodalmi értékek, országismereti tudnivalók átadását is célozzák. A 

kötet elején található A Schidlof 1000 szó módszerének ismertetése, mely a módszer 

gyakorlatias voltát hangsúlyozza, valamint azt, hogy a módszer által elsajátítható tudás 

„teljesen elegendő minden állású és műveltségű ember mindennapi szükségletére”. A 

módszer ismertetője leszögezi, hogy „a hivatalnok, kereskedő, iparos és gazdálkodó 

részére világnyelvek tanulása nélkülözhetetlen”, s szinte hihetetlen, hogy bár e tény 

felismerése már egy évszázaddal  ezelőttre datálható, sajnálatos, hogy még napjainkban is 
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csak az idegen nyelvek tudásának szükségszerűségét – sőt, gyakran csupán mint elérendő 

vágyat – hangoztatjuk lépten-nyomon... 

A már említett idézet, miszerint „a világnyelvek bírása a műveltség megszerzésének 

fő eszköze”, mely hozzásegít minket ahhoz, hogy „legkönnyebben megszerezzük a 

műveltségnek azt a fokát, melynek segítségével az európai műveltség nívóját elérjük”, 

akkor is, ma is rendkívül aktuális. Az előszó hosszasan fejtegeti, hogy a nyelvismeret 

milyen fontos „a közszolgálatban és a hivatalnoki pályán, a kereskedelmi életben, illetve 

az iparban”. 

A ma megjelenő álláshirdetésekben is egyre többször és kiemelten hangoztatják a 

nyelvtudás fontosságát, de hogy ennek már milyen jelentőséget tulajdonított a mintegy száz 

évvel ezelőtti tankönyv írója is, az bámulatos: 

„Naponta tapasztaljuk, hogy bár a közhivatalokban feltétlenül nem kívánják az 

idegen nyelvek tudását, de azok elsajátítása nemcsak, hogy előnyére válik minden 

tisztviselőnek, hanem még a hivatalos működésben is rendkívül fontos a világnyelvek 

tudása, melynek révén a hivatalnok oly pozíciók betöltésére hivatott, melyek nemcsak, hogy 

előmenetelét biztosítják, hanem hivatali feljebbvalói részéről is mindenesetre előnyben 

részesül azok fölött, kik világnyelvet nem beszélnek.” 

Ezt a célkitűzést – úgy tűnik – a közhivatalok vezetői is komolyan vették, hiszen az 

Előszó tanúbizonysága szerint „a főváros polgármestere a világnyelvek tanulását elősegíti. 

Maga a székesfőváros polgármestere elrendelte, hogy hivatalnokai igyekezzenek idegen 

nyelveket elsajátítani és e célra a város önköltségén kurzusokat tart fenn, melyekben a 

német, angol és francia nyelveket tanítják. 

Látszik ebből, hogy a hivatalnokokra nézve mily nagy fontosságúnak bizonyult az idegen 

nyelvek tudása.” 

S nyilvánvalóan ugyanez a helyzet a kereskedelemben, ahol „világnyelvek tudása 

nélkül senki nem érvényesülhet”, s az iparban, ahol „iparos a kor szellemével csak 

nyelvtudás segélyével tarthat lépést”.  

A többszörösen hangoztatott célkitűzése szerint egyértelműen gyakorlati életre 

felkészítő tankönyv „végén beszélgetéseket közöl, amelyekre okvetlen szükség lesz, ha 
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valamely angol szállodába szállunk, ha ruhát, cipőt, kalapot vásárolunk, ha hajón, kocsin, 

vonaton utazunk, vendéglőben étkezünk, avagy London vagy New York utcáit járjuk be. Az 

összes, a polgári életben előforduló kifejezéseket és szólásmódokat tartalmazzák e 

beszélgetések és amellett egyúttal útmutatásul is szolgálnak és felvilágosítást adnak az 

angol és amerikai élet sajátosságairól, illemszabályokról és társadalmi szokásokról...” 

Vagyis: már ekkor, a század elején is rendkívüli jelentősége volt annak a ténynek, 

hogy a nyelv mint olyan  csupán eszköz arra, hogy információkat, tudást közvetítsen, hogy 

segítségével a nyelv beszélője a célország kultúrájában, történelmében, irodalmában is 

otthonosan mozoghasson. 

A könyv német kiadásának (Altai Rezső fővárosi tanár munkája) hátlapján 

olvasható megjegyzések azonban meglehetősen pesszimisták: 

„ ... a Kárpátok bércein túl a magyar nyelv ismerete nem elegendő, ezt rajtunk kívül 

senki sem beszéli, senki sem ért meg bennünket, ha más nyelven meg nem szólalunk... 

Nálunk, Magyarországon az idegen nyelveket sokan már az iskolában is tanulták, de 

beszélni még nem tudnak. Mert az iskolában vajmi nehéz egy nyelvet megtanulni, szinte 

lehetetlen. Aztán meg a gyermekben hiányzik a kellő kitartás és akarat, hogy a 

nehézségeket legyőzze. Amit a gyermek elmulasztott, azt pótolhatja a felnőtt...”  
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4.2. Yolland-Kundt: Angol nyelv- és olvasókönyv   

      (reálgimnázium V-VI., reáliskola III-IV.)  

Az említett kijelentés teljesen ellentmond azonban a következő idézetnek: 

„Könyvünket úgy szerkesztettük, hogy a tanár már az első órától kezdve kizárólag 

angol nyelven taníthasson. Véleményünk szerint szinte lehetetlen, hogy még a közepesnél is 

gyengébb tanuló meg ne tanulja az angol nyelvet, ha 4-6 éven át heti 3 órában folyton-

folyvást csak angol nyelv cseng a fülében.” 

Ez persze már egy új tankönyv, egy úgynevezett 'reformtanterv' szerinti szerkesztés 

1925-ből. A szerzők Dr. Yolland Arthur, B.A.Cantab., a Kir. Budapesti „Pázmány 

Péter” Tudomány Egyetemen az angol nyelv és irodalom ny. rendes tanára és Dr. 

Kundt Ernő, a Budapesti Kir. Magyar Tud. Egyetemi Közgazdaságtudományi Karon 

az angol nyelv rendes előadója. 

Az Angol nyelv- és olvasókönyv a reálgimnázium V.,VI. és a reáliskola III. és 

IV. osztálya számára a m.kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr megbízásából a 

legújabb tanterv szerint készült az 58.646/1925-III. a. sz. rendelet engedélyével 

(Franklin Társulat, Budapest). 

Figyelemreméltó a tankönyv első oldalán található ajánlás: 

„Nagyméltóságú 

 gróf Klebelsberg Kuno 

m.kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrnak, 

aki az angol nyelvet mint tantárgyat a magyar középiskolákban meghonosította és így egy 

hatalmas lépéssel hozta közelebb a magyar ifjúságot az annyi közös vonással rendelkező 

angol nemzethez. 

Budapest, 1925 június havába 

                               mély tisztelettel ajánlják 

                                                                    a szerzők.” 

   Nem véletlen ez a meleg hangú üdvözlés, mely az angol nyelv tanításának bevezetését 

köszönti, hiszen a szerzők közül a közismertebb, Arthur Yolland eredendően angol 

állampolgár, aki egész fiatalon egy egyetemi futball-válogatott tagjaként érkezett hazánkba, 
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hogy népszerűsítse a sportágat Magyarországon. Itt azonban – “a jó magyar bor és a 

kedvére való csinos magyar lányok jóvoltából” – olyan jól érezte magát, hogy úgy döntött, 

marad néhány évig. A rövid tartózkodásból – szerencsénkre – hosszú esztendők lettek, s ez 

idő alatt Arthur Yolland felmérhetetlen segítségére volt a szárnyait bontogató 

magyarországi angoloktatásnak. Megszerkesztette az első angol-magyar szótárat, részt vett 

az iskolai angoltanítás megszervezésében, s – mint láthatjuk – tankönyveket is szerkesztett, 

melyekkel hosszú évtizedekre megszabta a hazai angoloktatás irányát, megadva az 

alaphangot egy olyan tankönyv-modell számára, mely mind tartalmában, mind formájában 

meghatározó jellegű volt. 

 

4.3.  Yolland-Kundt:  Angol nyelv- és olvasókönyv I. 

Az 1925-ben kiadott mű Előszavában a szerzőpáros hitet tesz az angol nyelv 

fontossága mellett: 

„A világháború befejeztével kongresszus volt Stockholmban 1919-ben, amely 'Northern 

Peace Congress' neve alatt ismeretes. Az egyik ülésen arra szólították fel azoknak az 

államoknak a képviselőit, ahol nem beszélik a három nagy nyugati nyelvet, hogy kérdezzék 

meg nemzetöket, hogy véleményök szerint melyik az a nyelv, amely a nemzetközi 

érintkezésre a legalkalmasabb. Összesen 54 válasz érkezett be a felszólítás 

eredményeképen, amelyek a következőképen oszlottak meg: 8 nemzet döntött a francia 

nyelv mellett, 1 a német, 1 a spanyol vagy a latin nyelv mellett – sőt 5 olyan nemzet is 

akadt, amely az idó vagy esperantó nyelv javára döntött, de a többség –  29 nemzet  – az 

angol nyelvet találta a nemzetközi érintkezésre a legalkalmasabbnak.  

Az angol nyelv ismerete egyre jobban terjed a föld kerekségén. Már a világháború 

előtt egy európai nyelv sem volt annyira elterjedve Ázsiában, Afrikában, Észak-

Amerikában és Ausztráliában, mint az angol. A világháború még inkább kedvezett az angol 

nyelv elterjedésének. Európa legtöbb országában is az anyanyelv mellett ezt a nyelvet 

tanulják leginkább. Ennek a nagy elterjedtségnek a magyarázatát kétségtelenül politikai és 

gazdasági okokban kell keresnünk, de hozzájárulnak magasabbrendű okok is. Az angol 
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irodalom belső nagy értéke egyre több hívet hódít ennek a nyelvnek. Ma már senki sincs, 

aki el nem ösmerné, hogy az angol irodalom a világ három legnagyobb irodalma között 

foglal helyet és hogy valamennyi között az angol irodalom a leggazdagabb. 

Kevés nyelvnek van olyan bőséges szókincse, mint ennek, és politikai, történelmi, 

kritikai és egyéb komoly tárgyú művek írásánál a legváltozatosabb kifejezések kincsesháza 

áll az írók rendelkezésére. De gazdag az angol költői nyelv is és ebben a tekintetben még a 

francia nyelvnek is felette áll...” (4.oldal) 

E szavak is tanúbizonyságát adják annak a komoly szándéknak, hogy a magyar 

tanulóifjúságot is szükségszerűen be kell vezetni az angol nyelv rejtelmeibe, mindenképp 

meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy minél többen s minél tökéletesebben legyenek 

képesek beszélni, érteni ezt a nyelvet. 

S hogy mit tehet e cél érdekében a tankönyvszerző? Erre is modell-értékű a 

Yolland-Kundt szerzőpáros tevékenysége. Tankönyvet írt, mely szellemében, 

megközelítésében komplex, igényes, ám ugyanakkor megértő és segítőkész: a tankönyv 

előszava elméleti, történeti, s – ami páratlan – részletes, praktikus módszertani útmutatót 

nyújt a tárgyat tanító kollégák számára.  

„Kartársaink munkáját iparkodtunk megkönnyíteni...” – ez a mottó kimondva 

kimondatlanul ott áll a sorokban, illetve a sorok között, hiszen a szerzők lépésről lépésre 

végigvezetik a tanárokat a különböző felépítésű olvasmányok, illetve feladatok mind 

sikeresebb megoldásának útján. Mindvégig szemük előtt lebeg a már idézett szempont, 

miszerint az angol nyelv gazdagsága s az angol irodalom jelentős volta elválaszthatatlanok 

egymástól. Az irodalom sokrétűsége, az irodalmi alkotások esztétikai rangja, nemzetközi 

elismertsége is szerepet játszanak abban, hogy a nyelv iránt megnövekedett az érdeklődés; 

s viszont: a nyelv tanítását elképzelhetetlennek tartják a magas színvonalú, maradandó 

értékeket képviselő szépirodalmi alkotások részleteinek idézése, az irodalomtörténetileg is 

jelentős művek felemlítése, bemutatása nélkül. 

Mindezt a háttérből, korrekt szerkesztéssel teszik, látszólag csupán a nyelvtanítás 

megkönnyítése érdekében: „Gondosan ügyeltünk arra, hogy olvasmányaink nemcsak tiszta 

csengésű angol nyelven legyenek megírva, hanem érdekesek és változatosak is legyenek, 
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mert az unalom és az egyhangúság az érdeklődés megölője. Általában arra törekedtünk, 

hogy főleg az angol életből, történelemből és irodalomból vett olvasmányainkkal ne csak 

tanítsunk, hanem neveljünk is. 

Könyvünket abban a reményben bocsátjuk a tanügyi világ és a nagyközönség 

jóindulatú kritikája alá, hogy az új tantervnek és a kartársak várakozásának minden 

tekintetben meg fog felelni. 

Budapest, 1925 június havában. 

                                                               A szerzők.” (7. oldal) 

S hogy a tanítás melletti nevelés, a nyelvtanítás kultúraközvetítő szerepének 

kiaknázása mennyire fontos volt a tankönyvet összeállító két tanár számára, azt bizonyítja a 

könyv bevezetőjében található  

“Kivonat a tantervből: 

Cél:  a) Az újabb angol irodalom műveinek biztos nyelvtani ismereteken alapuló megértése 

és annak alapján tájékozottság az angol szellemi élet ismeretében. 

         b) Gyakorlottság az angol nyelvnek írásbeli és szóbeli használatában.” (8. oldal) 

Egyértelmű tehát, hogy elsődleges cél az angol irodalom jeles műveinek 

megismertetése, melyhez a nyelv csak eszköz, s – nyilvánvalóan – az irodalmi 

szemelvények szelektálása nem politikai-ideológiai, hanem csupán nyelvi, nyelvtanítás 

tekintetében megnyilvánuló nehézségi szempontból történik. 

A tanterv osztályonkénti lebontásában a nyelvtani elemek szerepeltetése 

(igeragozás, segédigék használata, rendhagyó igék stb.) mellett a lényeg az Olvasmányok 

címszó alatt szerepeltetett tanítási-nevelési cél: 

"Reálgimnázium V. osztály: 

A tanuló életköréből merített egyszerű leírások, rövid mesék, anekdoták, 

elbeszélések. Kisebb költemények könyv nélkül. 

VI. osztály: 

Kisebb elbeszélések, párbeszédek, levelek. Angolország földrajzi, művelődési, 

társadalmi, stb. viszonyaira és történelmére vonatkozó könnyebb olvasmányok. 

Költemények (könyv nélkül is"). (8. oldal) 
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A tankönyv teljes felépítése, megszerkesztése tehát mai szemmel nézve is modell-

értékűnek, mintaszerűnek mondható. Mivel „az angol beszéd színezete egészen más, mint a 

mi beszédünké” (9. oldal), egy rövid hangtani ismertetővel indul a könyv, mely egészen 

olyan részletekig is elmegy, mint pl. az, hogy „az angol ember nyelve beszéd közben más 

helyzeti viszonylatban van a többi beszéd szervvel, mint a magyar ember nyelve. Az angol 

alsó állát előbbre tolja, nyelvét hátrább húzza, mint mi és nem is érinti vele fogsorát...”  (9. 

oldal). E kiejtést könnyítő leírás – mely példákkal, mondókákkal segíti tanárt s tanulót 

egyaránt – a bevezetés ahhoz a 20 leckéhez, mely kezdő szintről, a nyelvtan alapjaitól és a 

minimális szókincstől eljuttatja a diákokat arra a színvonalra, mely már élvezetessé teheti 

számukra az úgynevezett Reading Exercises olvasmányait, irodalmi szemelvényeit.  

A 20 lecke felépítése is alkalmat ad arra, hogy „becsempésszenek” a szerzők egy-

egy verset vagy novella-részletet. Ahol még ennek szintje túl magas lenne, ott úgynevezett 

országismereti témák segítségével ismertetik meg a tanulókat az angol kultúra, az angol 

történelem jeles eseményeivel, nevezetes alakjaival. Mind a szöveg, mind pedig a kísérő 

képanyag lehetővé teszi, hogy az angol szokásokkal, a híres írók, költők életével és 

munkásságával, a képzőművészet és az építészet nagyjaival tisztában legyen az a diák, aki 

„Angolország” nyelvét tanulja. Ennek során a szokásos „kulturális ismereteken” túl 

(Buckingham Palace, Tower, Windsor, anekdoták, közmondások stb.) az angol élet akkori 

viselkedési formáit is megismerhetik a diákok, s megtudják, mit illik s mit nem illik tenni 

az akkori közép-és nagypolgári életforma szerves részét képező vizitelés alkalmával a 

szigetországban: 

„Reggeli látogatásokat nem tesznek Angolországban oly időben, mint 

Magyarországon szokásos. A látogatás megszabott ideje itt 3 és 6 óra között van. 

Vasárnap nem tehetsz első látogatást... A hölgyek e látogatásokat utcai ruhában, a férfiak 

zsaket kabátban teszik. Ha a kapuhoz érkezik a látogató, csenget, de nem veszi igénybe a 

kopogtatót, mert csak a postás használja azt. A szolga ajtót nyit és megkérdezi a látogató 

nevét. A vendéget, ki a kalapját is magával viszi, bevezeti a fogadószobába. De ha a 

látogató hölgy és a háziasszony nincs otthon, a saját és férjének két névjegyét hagyja ott, 

majd kocsijához tér vissza. Angliában a látogatót sohasem várakoztatják az előszobában, 
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mint nálunk, míg a szolga érdeklődik, hogy vajjon fogadják-e a látogatót, hanem a szolga 

őt egyenesen a fogadószobába vezeti.” (54-55. oldal) 

Az ilyen és ehhez hasonló fordítandó szövegek a maguk idejében – kifogástalan 

színvonalon – a nyelv segítségével való információáramlást segítették, nevelték, oktatták, a 

célország szokásrendjébe, magatartásformáiba, kultúrájába vezették be az olvasót.  

Hasonló céllal írhatták azokat az olvasmányokat a szerzők, melyek verseket, 

versrészleteket tartalmaznak. Ezek közül is modellnek tekinthető például a Nineteenth 

Lesson, mely Shakespeare II.Richard című drámájának egy részletével indít (Words of the 

Duke of York, addressed to King Richard II.; Act II, Scene I. 170-185.), majd a dráma 

tartalmának rövid összefoglalója után Shakespeare munkásságával, legfontosabb műveivel 

foglalkozik. A feldolgozandó olvasmány utáni kérdések, feladatok és fordítások mind e 

kérdéskörrel foglalkoznak; ezáltal olyan teljes képet adva az angol irodalom nagy alakjáról, 

mely tökéletesen kielégíti a kérdéses korosztály irodalmi érdeklődését. Összefoglalja a már 

ismert anyagot, s új információt ad, mindemellett mindezt új szókinccsel, új nyelvtani 

anyag (irregular verbs) felhasználásával teszi (86-91. oldal). 

Az országismereti és irodalmi ismeretek bővítésének lehetőségét kihasználja a 

szerzőpáros ott is, ahol pedig más a cél: nevezetesen a levélírás fortélyai. A formális, 

illetve informális levél sémáinak megismertetése után magyarról angolra fordítandó szöveg 

hivatott ellenőrizni a készségek elsajátításának, gyakorlatban történő alkalmazásának 

szintjét. Részlet a fordításból: 

„... Utolsó levelemben megígértem, hogy a British Museum-ról írok egyet s mást. 

Eddig tizenkét délelőttöt töltöttem a világ leggazdagabb és legnagyobb múzeumában, és 

még nem voltam képes mindent megtekinteni. Megcsodáltam az értékes régiségeket, 

szobrokat, kéziratokat, és tanulmányoztam a számottevő mű-, tudományos és ipari 

gyűjteményeket. Könyvtára két milliónál több kötetet tartalmaz. Olvasótermében 400 

olvasó számára van férőhely. Mikor utoljára voltam ott, Jókai 'Új földesurát' kértem az 

egyik könyvtárostól és néhány perc múlva a szolga elibém is tette öt nyelven...” (75. oldal) 

Az idézet egyrészt azt bizonyítja, hogy a levélírás rejtelmeibe mily módon vezeti be 

a tanulókat a tankönyv, másrészt pedig oly páratlan információgazdagságot mutat, mely 
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tartalmát tekintve is rendkívül értékes. Felfoghatjuk a fordítandó szöveg tényanyagát úgy 

is, mint a British Museum gyűjteményének, páratlan gazdagságának méltatását, ám az is 

lehet, hogy a magyar irodalom értékítélete sejlik a tényben, hogy lám, még a British 

Museum gyűjteménye is tartalmaz Jókai-műveket.  

Külön érdeme a munkának, hogy nemzeti önbecsülésünknek hangot ad a tankönyv 

a nyelvtani feladatok alkalmával is. A személynévmások használatáról szóló rész egyik 

példamondata például emígyen hangzik: „Supply the pronouns: Hungary was great in the 

past and ... will be great in the future. (Magyarország nagy volt a múltban, s az lesz a 

jövőben is.” (56. oldal) 

Ha csak a kiragadott mondattal találkoznánk valahol, azt hihetnénk, hogy a 

millenniumi év egyik eseményének „programbeszédjéből” való... De nem, ez egy 1925-ben 

kiadott angol tankönyv, mely tanít s nevel egyben. Tanít az angol nyelv használatára, nevel 

emberségre, nyitottságra, igényességre, műveltségre, ugyanakkor a saját országunk iránti 

megbecsülésre, tiszteletre is.  

Az említett 1-20. olvasmányok irodalmi szemelvényein túl a tankönyv 

terjedelmének kb. fele a már említett úgynevezett Reading Exercises rész, mely fejezet 30 

különálló egysége  (a 96-tól a 167. oldalig) felöleli az angol, illetve az amerikai irodalom 

történetének jeles alkotóit, illetve műveit: az I., úgynevezett  General egység 14 

„olvasmánya” verseket, anekdotákat, elbeszéléseket, illetve nagyobb lélegzetű művek 

részleteit tartalmazza Byron, Longfellow, Tennyson, John Bunyan és mások tollából. A II. 

rész – melynek címe  Great Britain and the British Empire. History, Life and Manners – az 

angol történelem nagy pillanatait, valamint a történelmi jelentőségű uralkodók emlékezetes 

tetteit foglalja össze, továbbá a nemzeti himnusz és néhány ma is használatos nemzeti ének 

szövegét közli. 

Ezt követi egy olyan irodalomtörténeti összefoglaló, mely a tárgyalt, idézett, illetve 

esetenként csak utalásban szereplő írók, költők munkásságát méltatja – tárgyilagos, 

tárgyszerű hangnemben. Tizenegy alkotó szerepel a tankönyv e részében, stílusok, 

irányzatok között helyezi el őket a szerzőpáros, akik – nem tévedés! – nyelvkönyvet írtak, 
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ám olyan modellt alkottak, mely követendő példa lehetne még ma is. A könyvet 

leckénkénti, olvasmányonkénti szószedet, valamint nyelvtani összefoglaló teszi teljessé.  

A mű írásának, illetve megjelenésének ideje persze némiképp nyomot hagyott a 

stíluson: találkozhatunk olyan mondatokkal, melyek régies szóhasználatuk, (Például: „A 

törlőgummi és a tentatartó az asztalon van.” (21. oldal), valamint magyartalan 

megfogalmazásuk miatt mosolyogtatják meg a könyv mai forgatóját: „Károlynak atyja 

van. Van neked atyád?”  (22. oldal), vagy „Az emberi test három fő részből áll; ezek: a fej, 

a törzs és a tagok. A koponya hajjal van befedve. A koponya védi az agyvelőt. Az ételt 

fogainkkal rágjuk meg. Metszőfogainkkal ketté harapjuk és zápfogainkkal megrágjuk azt. 

Barátom orcái pirosak...” (30. oldal). 

E „negatívumok” azonban eltörpülnek a Yolland-Kundt–féle tankönyv 

felbecsülhetetlen érdemei mellett, melyeknek köszönhetően a század egyik leginkább 

követendő példájának tekinthetjük a művet szerkesztés, tartalom és módszer tekintetében 

egyaránt. 

 

4.4.     Yolland-Kundt: Angol olvasókönyv VIII.     

Hasonlóképp mintaszerű, ám természetéből adódóan egészen más szándékú a 

szerzőpár 1928-ban kiadott Angol olvasókönyv  VIII.  című műve (Szemelvények a 

XVI., XVII., és XVIII. század angol irodalmából a középiskolák VIII. osztálya 

számára. Szerkesztették Dr. Yolland Arthur B. és Dr. Kundt Ernő. Franklin 

Társulat, Budapest). 

A mű keletkezésének pontos idejét a címlapon található megjegyzés tartalmazza: 

„A V.K.M. e könyvet jelen kiadásában, 48,643/1928-IIIa. sz. rendeletével, 

középiskolák számára tankönyvül engedélyezte”. 

Tekintettel Yolland Arthur – fentiekben már említett – magyarországi érdemeire, 

valamint a dolgozatban már elemzett korábbi, 1925-ös megjelenésű Angol nyelvkönyv I. 

című könyv sikerére, érthető az a kitétel is, melyet a címoldal tetején olvashatunk: 
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„Az angol nyelvi tankönyvsorozatot a Magy. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi 

Miniszter úr megbízásából Dr. Yolland Arthur és Dr. Kundt Ernő szerkesztették.”  

A könyv célja itt is egyértelműen a nyelv elemeinek megtanítása, a nyelvtani 

jelenségek használata; ám e cél tovább is mutat, s a sikeres tankönyvszerzők tollából már 

eszközként kerül ki: eszközként ahhoz, hogy ennek elsajátításával, gyakorlatba való 

átültetésével és alkalmazásával nemesebb, magasztosabb cél szolgálatába állíttassék. A 

magasabb színvonalú cél pedig nem más, mint az angol irodalomban való jártasság 

átadása. Ha mindezt összevetjük a Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatási miniszter által 

jóváhagyott új tanterv célkitűzésével, mely szerint a cél „az újabb angol irodalom 

műveinek biztos nyelvtani ismereteken alapuló megértése és annak alapján tájékozottság az 

angol szellemi élet ismeretében” (Yolland-Kundt: Angol nyelvkönyv I.), láthatjuk-

érezhetjük a tökéletes összhangot a tankönyvsorozat egyes darabjai között. Az egymásra 

épültségnek, a fokozatosság elvének, az elmélet és a gyakorlat közötti tökéletes 

harmóniának mintaszerű megnyilvánulása ez. Volt korszak, amikor a tantárgyi 

koncentráció bűvkörében éltünk. Nevezhetjük ezt akár annak is, de sokkal inkább a 

nyelvoktatás valódi, lényegi megvalósulásának lehetünk itt tanúi: a tanulói személyiség 

kiteljesedésének folyamatában szellemi táplálkozásának eszközét, a nyelvet azért tanítom, 

mert általa olyan információk, olyan kulturális értékek birtokába juttathatom, melyek 

egyébként nem, vagy csak nehezen elérhetők a tanulók számára.  

A középiskola végzős évfolyamai – sajnálatosan – manapság még magyar nyelven 

sincsenek olyan tudás birtokában, melyet a Yolland-Kundt féle Angol irodalmi 

olvasókönyv angol nyelven tolmácsol.  

A 16., 17. és 18. század angol irodalmát felölelő könyv felépítése egységes: minden 

századot egy irodalomtörténeti összefoglaló vezet be, melyet az egyes szerzőkről szóló 

részek követnek – az egynyelvűség elvét érvényesítve minden szövegrész angol nyelven 

szerepel, s csak az egyes olvasmányok, egyes „leckék” után találunk úgynevezett 

magyarázatot, melyben az ismeretlen szavak, kifejezések magyar megfelelőjét, jelentését 

adják közre a szerzők, illetve az egyes irodalomtörténeti, irodalomelméleti jelenségek 

magyarázatát közlik. Nem ritkán a szemelvények ismert – jeles magyar íróktól, költőktől 
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származó – magyar fordítását is közreadják, még inkább elmélyítve az irodalom értését, a 

szép szó szeretetét.  

Az első rész a 16. századi részletes bevezető (A.B.Yolland munkája) után 

Shakespeare munkásságával kezd – szemelvényekkel a Hamlet, az Othello, a Richard II., a 

Henry V., a Romeo and Juliet c. drámákból és a szonettekből, illetve mindezek 

elemzésével –, majd a kortársak: Sir Philip Sidney, Edmund Spenser, Christopher Marlowe 

–, valamint Robert Greene, John Lyly és Thomas Lodge következnek.  

A 17. század bevezetője (szintén Yolland tollából) egyben világirodalmi kitekintést 

is nyújtott – többek közt Calderon, Cervantes, Molière, Racine, Corneille méltatásával. A 

sort a brit szerzők közül Philip Massinger, Francis Bacon, Ben Jonson, Robert Herrick, 

George Herbert, John Milton, John Dryden, Samuel Butler és John Bunyan folytatja, 

minden egyes szerző legfontosabb műveinek részletével, valamint azok elemzésével. 

A legterjedelmesebb – érthető módon – a 18. századi rész, amelyben helyet kap 

Richard Steele, Joseph Addison, Daniel Defoe, Jonathan Swift, Alexander Pope, Samuel 

Johnson, Thomas Percy, Thomas Gray, William Cowper, James Thomson, Edward Young, 

Samuel Richardson, Henry Fielding, Laurence Sterne, Oliver Goldsmith, Robert Burns, 

George Crabbe és Edmund Burke. Valljuk be őszintén, hogy néhány névnél mintha kicsit 

rozsdás lenne az emlékezetünk ! Pedig ez az 1920-as években középiskolai anyag volt ! Ez 

azonban természetes is, hiszen a válogatás mindig az aktuális szépirodalmi kánont volt és 

van hivatva tükrözni. 

Meglehet, nem kifejezetten kommunikatív megközelítésű nyelvoktatás dívott a 20-

as évek derekán, információgazdagság tekintetében azonban messze megelőzi a későbbi 

korok tankönyveit Yolland-Kundt műve! Kár, hogy sem akkor, sem később nem tudtak 

„kiegyezésre” jutni a két fél képviselői, s századunk angoloktatását a végletek jellemezték: 

vagy a rendkívül gazdag tényanyagú, olvasásra és fordításra szánt régebbi vagy az újabb, 

kifejezetten kommunikációra késztető, ám információban szegény, többlettudást nyújtani 

nemigen képes változat... 
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Pedig az igény akkor is, később is megvolt – s főleg: megvan ma is – egy olyan 

megközelítésre, mely mind a nyelv, mind pedig a nyelv által közvetített információanyag 

tekintetében igyekszik a maximumot felajánlani a mindenkori tanítványoknak. 

4.5.        Hegedűs-Honti-Latzkó: Angol nyelvkönyv 

Időrendben a soron következő tankönyv a Lingua Nyelvkönyvek – Hegedűs-

Honti-Latzkó Gyakorlati Módszere magántanulásra és tanfolyamok számára sorozat 

Angol nyelvkönyve. Írta Dr. Latzkó Hugó. Harmadik bővített kiadás. Bevezető 

tanfolyammal ellátta Dr. Honti Rezső. Budapest, Lingua Kiadó és 

Könyvkereskedelmi Rt. kiadása.  

A kötet első megjelenése – melyhez „Tájékoztató” címen bevezetőt írt a szerző, Dr. 

Latzkó Hugó – 1921-ben volt, a harmadik kiadás pedig 1933 decemberében látott 

napvilágot. 

„A nagy érdeklődés, mely az angol nyelv iránt minden oldalról megnyilvánul, 

indított e munka megírására” – kezdi bevezetőjét a könyv írója. Majd így folytatja: „Az 

angol nyelv tanulására szolgáló különböző segédeszközökben ugyan nincs hiány, azonban 

azt hiszem, még sem végeztem fölösleges munkát. Könyvem egyaránt tekintettel van a 

magántanulóra, valamint a tanár által vezetett tanfolyamokra. Anyagát a legjobb angol 

forrásokból merítettem és igyekeztem azt minél változatosabbá tenni. Mellőztem az 

összefüggés nélküli, fárasztó mondatokat és helyettük Angolországra, angol viszonyokra 

vonatkozó olvasmányokat és beszélgetéseket választottam kiinduló pontul. A tanuló 

ilymódon nemcsak az angol nyelvet sajátítja el, hanem megismeri az angolok életmódját és 

szokásait is...” 

A bevezetőben utalás történik a már rendelkezésre álló angol nyelvi tankönyvekre, 

ám minden bizonnyal igaznak minősül Dr. Latzkó Hugó azon kitétele, miszerint nem 

végzett „felesleges munkát”. Műve szervesen illeszkedik azon nyelvkönyvek sorába, 

melyek a nyelv elsajátításán túl kultúraközvetítő, információ-átadó szerepkört is magukra 

vállalnak. Sőt: e könyv is folytatja azt a nemes kezdeményezést, mely a magyar olvasó 
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számára, a magyar nyelvet anyanyelvének valló tanuló számára foglalja össze – mind 

nyelvi, mind pedig történelmi-irodalmi stb. szempontból – a legszükségesebb tudnivalókat.  

A „Tájékoztató” részletes, gyakorlati szempontok alapján összeállított módszertani 

útmutatóval folytatódik, mely kiterjed a tankönyv használatának minden praktikus 

tudnivalójára. 

„A leckék vázolt sorrendjén kívül, némi élénkítésül szolgálnak a mindennapi élet 

köréből vett beszélgetések és költemények, melyeket az angol költészet kincsesházából 

válogattam ki mutatóba.” 

A könyv voltaképpeni célja is megfogalmazódik: „Az anyag lelkiismeretes 

elvégzése után a tanuló szótár segítségével bármely angol könyvet, folyóiratot vagy újságot 

meg fog érteni és a mindennapi társalgás nyelvét is elsajátította.” 

S ahhoz, hogy a könyv tananyaga valóban elvezesse tanulóját arra a szintre, mely 

képessé teszi őt a későbbiekben angol nyelvű irodalmi művek olvasására és műélvezetére, 

a szerző valóban megtett minden tőle telhetőt. A nyelvi szint majdnem az alapoktól indít, a 

tartalom azonban az első leckétől kezdve utal a már említett „magyar befogadó” igényeire. 

Az első lecke olvasmánya (6 sorban) ugyan London, a hozzá kötődő fordítási gyakorlat 

szövege azonban a következő: „Budapest Magyarország fővárosa. A Duna mindkét 

partján épült. A Duna két partja hidakkal van összekötve. Budapest Magyarország 

középpontja. Semmi más város sem egyenlő vele nagyságban. Mindenki csodálja a város 

szépségét.”  

A fordítás nehézsége máris árnyaltabban mérhető, ha megtudjuk, hogy az eredeti, 

Londonról szóló szöveg mondatai, szerkezetei is hasonlók. A módszer pedig konzekvensen 

mindvégig ugyanez: a tankönyv 45 egységre tagolódik, s – ahol csak mód nyílik rá – a 

szöveg mindenütt utal a magyarországi helyzetre, a magyar megfelelőre. 

A tanegységek felépítése minden egyes résznél ugyanaz: egy olvasmánnyal, 

úgynevezett Reading Exercise-zal kezdődik, melynek új szavait a szójegyzék tartalmazza, 

tökéletes megértését azonban a megoldó „Kulcs”-ban található fordítás segíti. Ezt – az 

esetek nagy részében – követi egy angol költő verse vagy egy nagyobb lélegzetű irodalmi 

mű (például Shakespeare-dráma) részlete; ezután következik a párbeszédes rész, mely 
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dialógus formájában gyakoroltatja a fontos nyelvtani jelenségeket, illetve a kommunikatív 

készséget fejleszti életszerű szituációk keretében (bankban, szállodában, könyvtárban stb.). 

A nyelvtani összefoglaló minden lecke esetében megmagyarázza az előfordult új 

szerkezeteket, megtanítja azok helyes használatát, a lecke befejező része pedig minden 

alkalommal a magyar szöveg angolra történő fordítása. 

Az olvasmányok tartalma szisztematikusan vagy irodalmi vagy úgynevezett 

„országismereti” témához köthető. Előfordul, hogy írók, költők életrajzából vett részlet a 

lecke anyaga, de az is lehet, hogy egy anekdota az olvasandó szöveg, melynek hőse Sir 

Walter Scott, Alexander Pope, Benjamin Franklin, Lord Nelson vagy éppen George 

Washington. Irodalomtörténeti ihletésű például a 45. lecke, mely teljes egészében William 

Shakespeare-rel foglalkozik, az olvasmánytól a szemelvényen és a párbeszéden át a 

fordításig. 

Az olvasmányok után található költemények többek közt William Wordsworth (32. 

oldal), Longfellow (47. oldal), Thomas Moore (58. oldal), Tennyson (96. oldal), Sir Walter 

Scott  (110. oldal), Lord Byron (144-145. oldal), illetve William Shakespeare (171. oldal) 

művei. A többi – nem irodalmi témával foglalkozó – lecke tartalma is minden esetben 

valamilyen fontos tudnivaló „Angolországgal” kapcsolatban: London, An English House, 

The Interiour of an English House, English Rooms, English Furniture, Holidays in 

England, The origin of the title 'Prince of Wales', English Money, British Weights and 

Measures, English Meals, The climate of England, The London Zoological Gardens, 

English Manners s így tovább, felölelve a teljes skálát, ami csak elképzelhető, hogy fontos 

és érdekes tudnivaló egy olyan személy számára, aki Magyarországon él és angol nyelvet 

akar tanulni a 20. század 30-as éveiben. 

A szövegek általában tárgyilagos hangvételűek, s többnyire időtálló, ma is aktuális 

tudnivalót tartalmaznak, néhol azonban stílusuk, témakörük utal arra, hogy mintegy hét–hét 

és fél évtizeddel ezelőtt keletkeztek. Erre példa a 19. lecke Holidays in England II. 

fordítandó feladata: „A puskaporösszeesküvés 1605-ben volt. Guy Fawkes a levegőbe 

akarta röpíteni az országgyűlés épületét. Ennek az összeesküvésnek emlékére november 5-

én Guy Fawkes napját ünneplik. London polgármesterét évenként november 9-én 
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választják meg. E napon pompás körmenet van a törvénykezési palotától a városházához. 

Bank-ünnepnapokon az összes hivatalok zárva vannak. Minden írnoknak és munkásnak 

alkalma van a színházak látogatására. A vidám ünneplők számos kirándulást tesznek. 

Ezeknek a bank-ünnepnapoknak sok jó oldaluk van. Az összes dolgozó embereknek egy kis 

pihenésük van a munka fáradalmai után.”  (63. oldal) 

Hasonlóképp megmosolyogtató ma már stílusa, hangvétele miatt a következő 

párbeszéd: „Szabad egy kevés szalonnával és tojással szolgálnom? ... Egy kevés 

húslevesért fogom Önt fárasztani... Nyújtsam oda a mustárt? Nagyon lekötelez... Szabad-e 

kenyérért fárasztanom? Milyen bort részesít előnyben, vöröset vagy fehéret? ...”  (82. 

oldal), vagy „Ez az omnibusz a Hyde Park Corner-hoz megy?... Rendőr, hol van a 

legközelebbi bérkocsi-állomás?”  (118. oldal).  

Ne feledjük azonban, hogy a régies hangvétel mindig korhű tartalmat takart: ismerni 

kellett a 20-as évek Angliájának a banki ügyleteit, pénzforgalmi viszonyait a következők 

tökéletes megértéséhez: „Tudna számomra pénzt váltani? Igen. Bankjegyben vagy 

aranyban akarja? Mennyit ad ön egy Napóleon-aranyért?... Egy önre intézvényezett 

csekkem van... Remélem, az összeg egy részét aranyban fizetheti...”  (74. oldal), vagy 

például: „Nagybritanniában arany-, ezüst- és réz-érmék vannak; ezenkívül papírpénz. A 

sovereign aranyból van készítve, a shilling ezüstből és a penny rézből. Tizenkét penny tesz 

ki egy shillinget és húsz shilling egy font sterlinget...”  (76. oldal). 

A kor felfogása értelemszerűen tükröződik néhány olvasmány szövegében is, így 

például a 35. leckénél, melynek címe A Lesson in Geography. Számunkra hízelgő – ám a 

valóságnak sajnos nem megfelelő – a következő felsorolás, illetve szövegrész: „A föld 

politikailag országokra és államokra van osztva. Európa a következő országokra van 

felosztva: Magyarország, a Brit szigetek, Franciaország, Németország, Olaszország, 

Oroszország, Ausztria, Svédország, Dánia, Hollandia, Belgium, Svájc, Spanyolország, 

Portugália, Görögország, Bulgária, Románia, Szerbia, Törökország. A legfontosabb 

nyelvek: magyar, angol, francia, német, olasz, spanyol és orosz.”  (Kulcs: 19. oldal) 
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Mindezek ellenére ez a könyv is a követendő modellek kategóriájába tartozik, 

szellemisége, szerkesztése ma – az angol nyelvkönyvek „dömpingjének” idején – is 

megállná helyét. 

 

 

4.6.  Szenczi: Tanuljunk könnyen, gyorsan angolul !  

Bár első kiadásának dátuma nem szerepel a 7. utánnyomású reprint kiadáson 

(Budapest, Aqua Kiadó és Nyomda, 1995.), félreérthetetlen utalások találhatók a 

Tanuljunk könnyen gyorsan angolul!  című könyvben, melynek alcíme Az angol nyelv 

alapos elsajátításának könnyű és gyors módszere mindenki számára. Függelék: 

Szójegyzék és feladványok megfejtése (kulcs). Írta Dr. Szenczi Miklós az aberdeeni 

egyetem (Nagy-Britannia) magisztere, a báró Eötvös József-Collegium v.t. tanára, a 

londoni egyetem tanára. A kötet első megjelenésének dátumára történő utalások (110. 

oldal – évszámok, 111. oldal – dátumozás, 127, 128, 132 és 133. oldal – levélminták, 

levelek dátuma) alapján a kiadás éve 1936, mely szerint a kronologikus sorrendben ez az a 

könyv, melyet szintén modellnek tekinthetünk.  

Az Előszó összefoglalja mindazt, ami voltaképp a könyv írójának “ars poeticája”, 

célja a kötet összeállításával: „Az angol nyelv fontosságát felesleges volna külön 

hangsúlyozni. A világ legnagyobb nyelvterülete ezt a nyelvet beszéli; ismerete az európai 

szárazföldön is egyre jobban terjed. A világháború óta a legtöbb ember anyanyelve után az 

angol nyelvet tanulja meg. Ennek a páratlan népszerűségnek az okát elsősorban Anglia 

kulturális és gazdasági vezető szerepében kell keresnünk. 

Könyvünk célja az, hogy az angol nyelv tökéletes elsajátítására biztos, rendszeres 

alapot nyújtson és megismertessen a ma használatos élő nyelvvel. Ennek a célnak az 

eléréséhez a „Tanuljunk könnyen, gyorsan angolul” kitűnően bevált módszert vettem 

segítségül, amely gondos fokozatossággal küzdi le az idegen nyelvek nehézségeit.” (5. 

oldal) 
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Fentiek szem előtt tartásával készült ez a korrekt, tárgyilagos, semleges, ám 

mintaszerű könyv. Sem irodalmi, sem aktuálpolitikai utalások nincsenek benne, mentes a 

túlzott ideologizálástól is, valóban az a célja, hogy a nyelvet tanítsa meg a lehető 

leggyorsabban és leghatékonyabban. Akár azt a címet is kaphatta volna, hogy Tanuljunk 

könnyen, gyorsan, politikamentesen.  

A teljesen kezdő szintről (Where is the table? The table is here...stb.) induló kötet 

dinamikus tempóval, megfelelő nyelvi alapokat nyújt, s bőséges, szabatos kifejezésre 

alkalmas szókinccsel látja el tanulóit. Mindezt olyan jó felépítéssel teszi, hogy tanít, 

gyakoroltat és ellenőriz is egyszerre. Az egyes egységek felosztása következetes, minden 

esetben azonos módon történik: első a nyelvtani rész bőséges példaanyaggal és – csak – a 

szükséges szabályokkal; ezt követi az úgynevezett Reading Exercise, mely dialógusból 

vagy összefüggő olvasmányból áll, utána jön az előforduló új szavak magyarázata. A 

feladatok zárják a sort, melyek részben az olvasmányhoz – 'kérdés-felelet' formájában –, 

részben pedig a tárgyalt új nyelvtani szerkezethez, illetve jelenséghez kötődnek. Minden 

leckét egy Notes elnevezésű rész zár, mely megkönnyíti az olvasmányban, valamint a 

nyelvtani gyakorlatok során előforduló nehezebb problémák megoldását. 

Erényei elismerése mellett sem tekinthető azonban teljesen mentesnek e mű sem a 

korszellem megjelenésétől, ám ahol ennek nyomát találjuk, az mindig a tárgyilagosság, a 

semlegesség, a korrektség mögött, a háttérben húzódik meg. 

Néhány ízben csak a stílus, a szóhasználat érezteti, hogy a 30-as évek vége felé 

járunk: „Ki nyom többet, a fiú vagy a lány? Károly 4 fonttal többet nyom, mint Anna...” 

(85. oldal); de van, ahol a tartalom is utal a mű megírásának idejére – a felszólító mód 

példái között e mondatok szerepelnek: „Let us pray  - Imádkozzunk! (49-50. oldal); 

„Kedves gyermekek, menjetek sétálni, Isten veletek”  (54. oldal). 

A korhoz jobban kötődik például az a mondat, mely Nagy-Britannia gazdasági 

életét jellemzi a 30-as évek végén: „England has to a certain extent overcome the bad 

effects of economic depression  – said Mr.Wood. – Her industry and trade are rather more 

active, and the number of unemployed is steadily decreasing. Anglia bizonyos mértékben 
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már leküzdötte a gazdasági válság nyomasztó jeleit. Ipara és kereskedelme egyre fellendül, 

s a munkanélküliek száma is folyamatosan csökken.”  (117. oldal) 

A magyar történelemre történő utalások is előfordulnak olykor a könyv lapjain: egy 

– az angol uralkodóra vonatkozó – kérdés után pl. a következőt találjuk:  „Who was St. 

Stephen? St. Stephen was the first Hungarian king.” (32. oldal); vagy a Trianon utáni idők 

szomorú felhangja ebben a mondatban, mely egyébként az országok, nemzetek neveit 

gyakoroltatja: „Are you Hungarian? Yes, I am; I come of an old Transylvanian family. Are 

you a Hungarian subject? No, at present I am a Rumanian subject. Ön magyar? Igen; egy 

régi erdélyi családból származom. Magyar állampolgár Ön? Nem, jelenleg román 

állampolgárnak számítok.” (96. oldal). 

Hazánk gazdasági helyzetére is történik rejtett, finom utalás: „Van a fivérének 

cselédje? Nem, nincs, mert állás nélkül van. Ez szomorú eset.” (89. oldal). 

Nem lehet azonban mégsem annyira tragikus a gazdasági-pénzügyi kilátás, hiszen 

ma mit nem adnánk egy ilyen mondatért: „Kivel találkozott ott? Egy koldussal... Adj 10 

fillért annak a szegény embernek!” ( 64. oldal) A 21. század elejének inflációs időszakában 

hol vagyunk már ettől? Régi szép idők, amikor még nemcsak hogy létezett a 10 filléres, 

hanem olyan értéke volt, hogy azzal jótékonykodni is lehetett !!! 

Persze nemzeti büszkeségünk, önbecsülésünk másképp is hangot kapott. A XXII. 

lecke Ország- és helynevek címszó alatt a különböző államokkal, országokkal foglalkozik. 

Ebben található a következő mondat: „The most important European kingdoms are: 

Belgium, Bulgaria, Denmark, England, Holland, Hungary, Italy, Rumania, Sweden, 

Yugoslavia.” (96. oldal) 

Ám mondanunk sem kell, hogy csak az alfabetikus sorrend miatt nem előbb 

szerepel hazánk a „legfontosabb királyságok” sorában... 

De azért még egy ilyen „fontos ország” fiának is szükséges, hogy beszéljen angolul: 

„English is necessary for every cultured Hungarian.” (74. oldal). 

A példamondatok célzottságára is van – sajnos – eset Szenczi Miklós könyvében, 

amikor a külföldi utazás feltétlen Németországba irányul, amikor München látnivalói 
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szerepelnek az „álomutazás” céljai között, amikor a bajor sörfesztivál mellett Wagner: 

Istenek alkonya című operájának előadása a fő „attrakció” egy német út során... 

De mindez érthető és „bocsánatos bűn”, ha emlékszünk a könyv megjelenésének 

dátumára, 1936-ra... A lényeg a szándék, az angol nyelv tanításának elősegítése, s e cél 

érdekében „szentesül” az eszköz...    

 

 

4.7.      Csorba:   Angol nyelvtan 

S hogy a szándék, a kultúra átadásának szándéka mennyire jelen van minden nemes 

kezdeményezésben, arra számos jó példa adódik. Irodalmi olvasókönyvek, általános célú 

nyelvkönyvek esetében nem annyira meglepetésszerű ez, mint egy olyan 

nyelvtankönyvben, mely kifejezetten az angol nyelv nyelvtani összefoglalása céljából 

készült. Az Angol nyelvtan (Írta: Csorba András, a debreceni református kollégium 

gimnáziumának tanára, Ára: 3 pengő, „Harmathy nyomdavállalat” Debrecen, Ferenc 

József út 7., 1939.) könyv   Előszavában a következőket olvashatjuk: 

„Ebben a könyvben az angol nyelvi jelenségek rendszeréről kívántam áttekintő és 

összefoglaló képet nyújtani. Felöleltem tehát a nyelvtan egész területét: a hangtant, 

alaktant és mondattant. 

Minthogy azonban igen nagy anyag állott rendelkezésemre, a nyelvi jelenségek 

közül csak azokat foglaltam össze, amelyeket az angol nyelv szerkezetének megismerése 

céljából feltétlenül szükségesnek tartottam... 

Az egyes nyelvi jelenségek vagy szabályok megvilágítására a mindennapi életből 

vagy közismert írók műveiből  vettem példákat.” 

Hát nem dicséretes e szándék? Hogy egy nyelvtani jelenség, egy szerkezet, egy 

szabály illusztrálására nem csupán egy szókapcsolat, egy mindennapi használatban jelen 

lévő kifejezés, hanem egy vers, esetleg egy novella rövid részlete szolgál? S még nagyobb 

a jelentősége e tettnek azért, mert ez a mű az első magyar nyelven megjelent nyelvtani 

összefoglaló volt: 
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„Minthogy az angol nyelv egész területére kiterjedő nyelvtani munka magyar 

nyelven még nem jelent meg, – azt hiszem – mindazoknak, akik az angol nyelvvel behatóan 

foglalkoznak, hasznos szolgálatot tehetek. Ebben a reményben ajánlom a könyvet az 

érdeklődők szíves figyelmébe. 

          Debrecen, 1939. szeptember havában. 

                                                                              Szerző.” 

 A könyv 1.§-a Az angol nyelv története és szókincsének alakulása témakörrel 

foglalkozik. A rövid történelmi áttekintés nem csupán a nyelv, hanem az angol kultúra 

kialakulásának, európai szerepvállalásának felvázolása is egyben, s feltétlen említést 

érdemel a következő mondat: „Az angol irodalom termékenyítőleg hatott az egész 

világirodalomra, a mi irodalmunk is sokat merített az angol klasszikus íróktól.” (8.oldal). 

Pedig nyelvtankönyvről van szó, s nem is akármilyenről! Hiszen – bár elsődleges célja 

bevallottan az angol nyelvtan magyar nyelvű összefoglalása –, nyitottsága, 

információgazdagsága mintaszerű. Mind nyelvileg, mind pedig az általános intelligencia 

szempontjából a széles körű tájékozottság iránti igényt ébreszti fel olvasóiban.  

Nyelvi szempontú gazdagságára, sokrétűségére – többek között – jellemző az 

Előszó alábbi részlete is: 

„A középiskolában szerzett latin és német nyelvi ismereteket szem előtt tartva, az 

egyes nyelvi jelenségek tárgyalása alkalmával az anyanyelven kívül a latin és a német 

nyelvvel való összehasonlításra is gondot fordítottam.” 

Ugyanez az igényesség tapasztalható a könyv példaanyagában kulturális, irodalmi 

viszonylatban is. Történelmi, művészettörténeti és irodalomtörténeti ismeretanyagot is 

közöl példáival, melyek egyben egy-egy nyelvtani szerkezet, illetve nyelvi jelenség 

elsajátítását segítik. 

 A 15.§ például A határozott névelő használatát mutatja be (18.oldal): „A határozott 

névelőt nem használjuk ... elvont főnevek előtt, ha azokat általános értelemben használjuk.  

De kitesszük a határozott névelőt az elvont főnév előtt is, ha nem általános értelemben 

használjuk az elvont fogalmat, vagy jelentését szűkebb körre szorítjuk: Pl. The literature of 

the XIX. century is very rich. A XIX. század irodalma nagyon gazdag.” 
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Ugyanennek a §-nak 12. pontja a határozott névelő személynevek előtti 

használatára vonatkozik: „Pl. Lord Byron was one of the most famous English poets. Lord 

Byron egyike volt a leghíresebb angol költőknek.” (20.oldal) 

A 15. pont a Heaven ég, earth föld, hell pokol, Purgatory purgatórium, Paradise 

paradicsom szavak előtti nemleges névelőhasználatot mutatja be – világirodalomból 

kölcsönzött példa segítségével: „Pl. Dante in his 'Divine Comedy' described Hell, 

Purgatory, Paradise. Dante 'Isteni színjátékában' a poklot, a paradicsomot és a 

purgatóriumot írta le.” 

A szerző irodalomtörténet iránti vonzódása „ihlette” az alábbi példákat is:   

„Thackeray was one of the greatest English novelists. Thackeray az egyik legnagyobb 

angol regényíró volt. (Egyik legnagyobb az angol regényírók közül.)” (76.oldal) vagy: 

„Carlyle was a contemporary with Macaulay. Carlyle kortársa volt Macaulaynak.” 

(78.oldal); „Shakespeare was not popular with his contemporaries. Shakespeare nem volt 

népszerű kortársai előtt.” (80.oldal) 

Fenti példák a prepozíciók használatát illusztrálták, az alábbi idézet viszont már a 

Syntax része, a Nominative Case bemutatása: „A nominativus lehet a mondatban állítmányi 

kiegészítő: Shakespeare is the greatest English poet. Shakespeare a legnagyobb angol 

költő.” (85.oldal) 

A kérdő mondat speciális esetének szerkesztését mutatja a „Who wrote 'David 

Copperfield'? Ki írta a 'Copperfield David'-ot?” mondat (105.oldal),  valamint a 

„Shakespeare's dramatist's value is such that we can hardly appreciate it. Shakespeare 

drámaírói értéke akkora, hogy alig tudjuk felbecsülni.” (131.§ Következményes 

mellékmondatok. Consecutive Clauses. 114. oldal).  

Az sem ritka, hogy eredeti írói műből idéz példaanyagot a nyelvtankönyv 

összeállítója, Csorba András. A 85.§ például az Accusativust vonzó igék esetét tárgyalja. 

Az egyik illusztráció Thomas Hood költeményéből való idézet: „I remember, I remember 

the house where I was born. Emlékszem, emlékszem a házra, ahol születtem”. (87.oldal) 

A  127.§ a Helyhatározói mellékmondatok szerkesztésével, az ilyen esetekben 

használandó kötőszavakkal foglalkozik. A szerkezetet bemutató példa Robert Burns 
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költeményének részlete: „My heart's in the Highlands, wherever I go. A szívem a 

Felvidéken van, bárhová megyek.” 

A célhatározói mondatok „iskolapéldája” (130.§ ) viszont Shakespeare Julius 

Caesar című művének ismert mondata: „I come to bury Caesar, not to praise him. Temetni 

jöttem Caesart, nem dicsérni” (114.oldal). 

A helyesírással kapcsolatos részek is alkalmat kínáltak a könyv írójának arra, hogy 

irodalmi szemelvényeket „csempésszen” művébe: a 139.§ a megszemélyesítések nagy 

kezdőbetűit taglalja. Erre jó példát szolgáltat számára Tennyson: The Charge of the Light 

Brigade című költeménye. „Into the valley of Death rode the six hundred. A halál völgyébe 

lovagolt a hatszáz...”( 119.oldal); vagy az írásjelek használata témakörben (143.§): 

„Hamlet says, 'to be or not to be': that is the question. Hamlet mondja: 'Lenni vagy nem 

lenni': ez a kérdés” (122. oldal). 

Az irodalmi példák idézésének pozitív volta azonban nem feledtetheti azt a tényt, 

hogy ez a könyv is magán viseli korának bélyegeit. Mivel keletkezésének ideje 1939, s a 

feltüntetett forrásmunkák56 is a század 20-as, illetve 30-as éveire tehetők, szinte 

természetes, hogy a két világháború közötti időszak hangulata, gondolatvilága tükröződött 

némiképp a „mindennapi életet” idéző példákban:  a „datálás” például a 37.§  Személyes 

névmások pluralis mastatis  címszava alatt történik meg: „ We, George V., King of Great 

Britain. Én, V.György, Nagybritannia királya.” (40.oldal) 

A következő mondatok pedig még pontosabbá teszik az időzítést: „The English 

mostly speak against war. Az angolok legtöbbször a háború ellen emelik fel szavukat.” 

(74.oldal. prepozíciók témakör); vagy: „The soldiers marched along the main street. A 

katonák a főutcán meneteltek végig.” (74.oldal, prepozíciók).  

Hasonlóképp a korhangulat felidézése érhető nyomon az alábbi példák esetében: 

„The soldiers resisted the offence of the enemy. A katonák ellenállottak az ellenség 

támadásának.” (87. oldal, 85.§ , accusativust vonzó igék bemutatását célzó példák között), 

                                                           
56 Sonnenschein, E.A. 1921. A New English Grammar. Oxford: OUP; Welsh, E.T. 1922. My Little English  
Grammar, Debrecen; Hubscher,J. and Frampton.H. 1925. Modern English Grammar. Lausanne; Yolland- 
Kundt. 1929. Angol nyelvkönyv I. rész. Budapest; Henderson, B.L.K. 1930. The English Way. London; 
Gaspey - Otto - Sauer. 1932. Englische Konversations Grammatik. Heidelberg. 
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illetve a birtokos eset (Ablativus separationis – Angolban genitivus)  tárgyalásánál a  „He 

was deprived of his rank. Megfosztották a rangjától” mondat említése során (89.oldal).  

A nemzeti öntudat jelentkezése is szinte magától értetődő ebben az időszakban. 

Általános érvényű, nem nemzethez kötődő kijelentés például a 125.§ Vonatkozó 

mellékmondatok. Adjective Clauses témakörének az az esete, mely a következő nyelvi 

jelenséget mutatja be: „Ha a főmondatban 'that' mutató névmás van, a jó hangzás kedvéért 

'which'-et kell használnunk. Pl. That nation which has good patriots exists. Az a nemzet, 

amelynek jó hazafiai vannak, boldogul.” (111.oldal) 

Szinte természetes azonban, hogy mind a magyar, mind pedig az angol indíttatás is 

jelentkezik a nacionalista színezetű kijelentésekben. Magyar szívet megdobogtató 

kijelentés például a következő kettő – s milyen érdekes, hogy mindkettő ma is aktuális 

bizonyos értelemben: „On the English market there are goods which come from Hungary. 

Az angol piacon vannak olyan áruk, melyek Magyarországról származnak.” (111. oldal, 

szintén a who, which és that használata a vonatkozó mellékmondatokban, s a 

külkereskedelmi mérleg sóhaja egyben...), valamint: „Hungary abounds with wine and 

wheat. Magyarország borban és búzában bővelkedik.” (A kijelentés nem egy 20. század 

végi – a kisgazdák körében néhány évig oly nagy erőfeszítések árán is népszerűségre 

törekvő – hajdani pártelnöktől való idézet, hanem a Fontosabb praepositios vonzatok igék 

és névszók után betűrendben címszó alatt szereplő példamondat (78. oldal). 

Az angol nemzeti büszkeség magasztos eszméi is hangot kapnak –feltehetően nem 

is annyira a kötet összeállítója, mint inkább forrásai jóvoltából. A 20-as, 30-as évek során 

kiadott angol nyelv-, illetve nyelvtankönyvek példamondatait óhatatlanul is áthatja az a 

nemzeti öntudat, mely az angol nemzetet mint Európa, illetve a világ egyik vezető országát 

jellemezte. Ennek nyomait felfedezhetjük a magyar szerző által szerkesztett nyelvtani 

összefoglaló munkában is.  

Az Accusativus cum infinitivo mondást és észrevevést (verba dicendi et sentiendi) 

jelentő igék utáni használatát például az a mondat illusztrálja, hogy „England expects every 

man to do his duty. Anglia elvárja, hogy minden ember tegye meg a kötelességét” 

(98.oldal). S erre valóban szükség is van, ha azt akarjuk, hogy valóra váljon a Subjunctive 
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Mood mondata: „Britannia rule the waves. Britannia uralkodjék a tengerek felett.” (98. 

oldal). 

S felfoghatnánk ezt akár úgy is, hogy „variációk egy témára”, hiszen a 120.§ Alanyi 

és tárgyi mellékmondatok – Noun Clauses témaköre egy teljes fejezetet szentel a fenti 

gondolatnak: „Az alanyi és tárgyi mellékmondatokhoz azok a mondatok tartoznak, amelyek 

a főmondat alanyát, tárgyát fejezik ki, vagy az állítmány értelmét egészítik ki. Pl. It is true 

that England has the greatest naval power. Az igaz, hogy Angliának van a legnagyobb 

tengeri hatalma. (alany) Everybody knows that England has the greatest naval power. 

Mindenki tudja, hogy Angliának van a legnagyobb tengeri hatalma. (tárgy) It is known that 

England has the greatest naval power. Ismeretes, hogy Angliának van a legnagyobb 

tengeri hatalma. (áll. kiegészítő)” 

Hosszan sorolhatnánk még a példákat, de talán ennyi is elég annak illusztrálására, 

hogy – amennyiben a nyelv közvetítő szerepének hangsúlyozása, az átadható információk 

gazdagságának hangoztatása áll a háttérben – bármi is legyen a könyv témája, a 

mondanivaló, a szándék szabja meg a mű lényegét. Vagyis – mint láthattuk – még egy 

látszólag kizárólag nyelvtannal foglalkozó tankönyv is közvetíthet kulturális tartalmat, ha a 

szerző célja az, hogy a célnyelven túl az illető célország történelmét, kultúráját, irodalmát 

is elérhetővé tegye azok számára, akik az ő nyelvtankönyvét használják. 
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4.8.    Fest-Országh-Szenczi: Angol nyelvkönyv I. (gimnázium és leánygimnázium   V.)     

Minden hivatalosan megfogalmazott „Előszó”, „Bevezető” vagy akár tantervre, 

illetve egyéb oktatáspolitikai dokumentumra való hivatkozás nélkül indít a Fest-Országh-

Szenczi–féle Angol nyelvkönyv I. rész - a gimnázium és leánygimnázium V. osztálya 

számára (Szerkesztették Dr. Fest Sándor - Dr. Országh László - Dr. Szenczi Miklós) 

Átdolgozott kiadás, Budapest, Franklin Társulat. A megjelenés dátumára – mint már 

volt erre példa – itt is csak a példamondatok, nyelvtani szerkezetek, nyelvi jelenségek 

illusztrálására hivatott szövegrészek utalnak: „I was born in 1927. I am 14 years old.” (23. 

oldal), „Last year, 1940  was a leap year.” (22., 27. oldal), dátumok írásának módjai (26., 

28. oldal), illetve különböző levelek keltezése (36., 49. oldal). Ezek alapján egyértelmű, 

hogy a tankönyv kiadása az 1940-es évek elejére tehető. 

Az I. rész  a lehető legkorrektebb módon abszolút kezdő szintről vezeti be a tanulót 

az angol nyelv rejtelmeibe: „This is a pencil. What is this?...”   -  a tipikus kezdő 

mondatok, melyek a szókincs, a nyelvtan s az egyéb ismeretek tanításának legelső fokát 

képezik. A könyv felépítése, szerkesztettsége s – nem utolsósorban – összeállítóinak 

határozott s következetesen megvalósított célkitűzése alapján egy lendületes tempót 

diktáló, tökéletesen megalapozott tudást adó támaszt nyújt tanárnak, diáknak egyaránt. 

Pontos, korrekt, tárgyilagos mű, mely szinte semmi kívánnivalót nem hagy maga után. 

A stílus elavultságából (vagy inkább a nyelvtanár túlzottan érvényesülő 

segítőszándékából?) adódnak azonban megmosolyogtató mondatok: „Én a szüleim fia 

vagyok. Kinek a lánya ez a lány? Ő az apjának és az anyjának a lánya...”  (9. oldal)  

Bocsánatos bűnnek tekinthetők azonban az ilyen s ehhez hasonló, magukért beszélő, 

feleslegesnek tűnő, semmitmondó kijelentések, hiszen a nyelv használata, a nyelvtani 

szerkezet gyakoroltatása érdekében készteti erre használóját a könyv. 

Még inkább elnézhetünk az ilyen „hibák” felett, ha megtudjuk, hogy a tankönyv 

külön érdeme az, hogy magyar szemmel, magyar szemszögből láttatja Angliát, az angol 

szokásokat, az angol családok mindennapjait. Mindezt egy olyan kerettörténet 

felhasználásával teszi, mely szinte végigvonul a tankönyv minden olyan olvasmányán, 

amelyben a szókincs, illetve a nyelvtani tudás azt már lehetővé teszi (10th, 11th, 12th, 13th, 
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14th, 15th lessons). Egy magyar fiú, Nagy János meghívás kap barátjától, Franktől, hogy 

töltse velük a nyár egy részét Richmondban. A fiú családja viszonylag tehetős lehetett, mert 

a fordítási gyakorlatban anyagiakról szó sem esik: 

„Apa: Mit kaptál fiam? 

Fiú: Levelet egy barátomtól Angliából. 

Apa: Mit írt? 

Fiú: Meghívott engem Richmondba. 

Apa: És el fogsz menni hozzájuk? 

Fiú: Igen, ha meg fogod engedni. 

Apa: Meg fogom engedni, ha bizonyítványod jó lesz... Majd szerzek neked útlevelet...” (39. 

oldal). 

Az utazást természetesen „nyélbe ütik”, s ennek jóvoltából „első kézből” tud meg 

mindent a magyar tanuló Angliáról, hiszen a fiút elviszik londoni városnézésre, vidéki 

utazásra, rokonlátogatásra stb. A magyar fiú minderről részletes levelekben számol be 

szüleinek.  Az már persze más kérdés, hogy egy magyar fiú (Nagy János) miért angolul ír 

szintén magyar szüleinek Magyarországra? De ez megint az az eset, amiről elmondhatjuk, 

hogy a cél érdekében „szentesül” az eszköz: hiszen tanítani akar a könyv, s azt tökéletes 

módszerrel, fokozódó nehézségi szinten, dinamikus lendülettel teszi. 

Példátlan információ-gazdagság jellemzi az egyes leckéket, legyen szó akár London 

(Fifteenth Lesson, 57. oldal), akár Nagy-Britannia látnivalóiról  (The British Isles, Sixteenth 

Lesson 64. oldal). Mindenre kiterjedő tény-, adat- és képanyag, teljes körű tájékoztatás és 

tárgyilagos hangnem a meghatározók ezen esetekben is, olyan bőséges, komplex tudást 

nyújtva, mely dicséretére válna bárkinek még akár saját anyanyelvén is! Pedig mindez úgy 

történik, hogy a Londonról szóló olvasmány esetében például a Past Perfect (akkori 

szóhasználattal Pluperfect) Tense ürügyén teszi mindezt, a British Isles látnivalóit 

bemutató lecke pedig az igeidő-egyeztetés, a consecutio temporum szabályait mutatja be.  

A kor uralkodó ízlésvilága, szelleme persze ebben az esetben is belopta magát az 

anyagba – feltehetően nem is annyira a szerkesztők, mint inkább eredeti angol forrásaik 

miatt. A brit öntudat, a világhatalmi mibenlét mindig is meghatározta az angol nemzet 
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önbecsülését. Ennek visszhangját érezzük az olvasmány alábbi soraiban: „The British 

Empire covers about one-fifth of the globe. It consists of independent dominions and of 

colonies which are subject to England, the mother country. The five dominions are: 

Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa and Ireland. Besides these, 

India is the most valuable British possession. 

The United Kingdom is governed by a sovereign and the Parliament. The sovereign has the 

title of King of England and Emperor of India. At present the sovereign is King George 

VI., of the House of Windsor. 

A brit birodalom a föld egyötödét uralja. Független dominiumokból és gyarmatokból áll, 

melyek alattvalói Angliának, az anyaországnak.  Az öt dominium a következő: Kanada, 

Ausztrália, Új Zéland, a Dél-Afrikai Szövetség és Írország. Ezeken kívül a legértékesebb 

brit földtulajdon India. 

Az Egyesült Királyságot az uralkodó és a Parlament kormányozza. Az uralkodó címe 

'Anglia királya és India császára'. Jelenleg az uralkodó a Windsor-dinasztiából származó 

VI.György.”  (66. oldal) 

Egyértelmű, hogy fenti szövegnek szerepelnie kellett a tankönyv lapjain, részben 

tényszerűsége, valóságtartalma miatt, másrészt pedig azért, mert a nyelvi célország iránti 

tájékozottság igényét minden lehető módon felkelteni kötelessége a mindenkori 

tankönyvszerzőnek. Ugyanakkor azonban feltehetően a szerkesztők is úgy érezték, hogy 

kell valamit tenni a mérleg másik serpenyőjébe is, hogy az egyensúly helyreálljon; vagyis 

nem elég, ha Nagy-Britanniát, illetve a brit világhatalmat dicsőítik. Ha mi, magyarok ilyen 

gazdasági–társadalmi–politikai erényekkel nem rendelkezünk, országunk szépségét, tájaink 

gazdagságát kell hangoztatni ahhoz, hogy a nemzeti önbecsülés ne szenvedjen csorbát. S ez 

meg is történik: ugyanennek a leckének a gyakorlatai között a 2. számú az alábbi magyarról 

angolra fordítandó szöveg: 

„Magyarországnak tízmillió lakosa van. Fővárosa Budapest, Európa egyik 

legszebb városa. Budapest a Duna két partján fekszik. A Dunát hét híd íveli át, a 

nyolcadikat most építik. A Dunában van egy gyönyörű sziget, a Margitsziget, mely 

hatalmas park szállókkal és sporttelepekkel. A folyó jobb partját Budának nevezik. Itt van a 
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királyi palota, és szép régi templomok. A Gellérthegy tetején egy erőd látható. A város bal 

partja forgalmasabb, mint a jobb partja. Ezen a pesti oldalon van az üzleti negyed, széles 

utcákkal, szép palotákkal, sok parkkal meg múzeumokkal.  

Magyarország fő folyói a Duna és a Tisza. A hegyek az ország északi részén vannak. A 

legnagyobb városok a főváros mellett Szeged, Debrecen, Kecskemét, Pécs, Miskolc. 

Magyarországnak nincs tengere, de van egy nagy tava, melyet Balatonnak neveznek. Az 

ország gazdasági életében a földművelés a legfontosabb.”  (68-69. oldal) 

A könyv ezen kifejezetten magyar kitétele mellett nagy erénye, hogy az említett 

kerettörténet lehetőségét kihasználva alkalmanként összehasonlítja a magyar és az angol 

étkezési és viselkedési szokásokat, az oktatási rendszereket, a hétköznapok világát. 

Az angol viszonyokon túl az amerikai sajátosságokra is kitér, ahol ennek szükségét 

érzi: például az Eighteenth Lesson - Money, Weights and Measures témakörében, ahol a 

pénznemek, a hossz-, űr- és súlymértékek eltérő voltára, valamint a hőmérséklet mérésének 

különböző egységeire mutat rá. 

A tankönyv tizennyolc leckéjét egy úgynevezett Függelék követi, mely 

mondókákat, nyelvtörőket, költeményeket és elbeszéléseket tartalmaz többek között Sir 

Walter Scott, William Wordsworth, R.L.Stevenson, Ch. Rosetti alkotásaiból.  

S bár jelen kutatásnak ez nem kifejezett témája, örömteli felfedezés volt a tankönyv 

nevelő szándékai között olvasni a logikus gondolkodásra, a józan ész használatára késztető 

feladványait, melyek logikai, matematikai s egyéb fejtörőkkel kedveskednek a nyelvet 

tanuló ifjú korosztály tagjainak. 
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4.9.     Fest-Országh-Szenczi: Angol nyelvkönyv II.  (gimnázium és leánygimnázium VI.) 

A Fest-Országh-Szenczi–féle tankönyv II. része (Angol nyelvkönyv II. rész a 

gimnázium és leánygimnázium VI. osztálya számára - Szerkesztették: Dr. Fest Sándor 

- Dr. Országh László - Dr. Szenczi Miklós. Budapest, Franklin Társulat) már 

Előszavában leszögezi a könyv célját. A szerzők szándéka szerint könyvük arra hivatott, 

hogy az I. rész elvégzése folytán már megszerzett tudás birtokában a tanulók valódi 

olvasmányokat, olyan „leckéket” kapjanak, melyek során ismereteiket bővíthetik, 

tájékozottabbá, műveltebbé válhassanak, s mindezt a tanult nyelv gyakorlása során tegyék. 

„E tankönyv olvasmányainak öt csoportba osztása azok tárgya szerint történt. Ez az 

elrendezés nem kényszerít az olvasmányoknak határozott, zárt sorrendben való 

feldolgozására, hanem e helyett lehetőséget nyújt a tanárnak arra, hogy tetszése, ízlése, 

céljai, a tanulók érdeklődése, képességei vagy más szempont szerint évenként 

válogathasson azokból. Az aprólékos gonddal fel nem dolgozható anyag folyékony 

olvastatásra lesz alkalmas. 

A kiszemelt anyagot illetőleg ez a tankönyv átvett úttörő elődjéből, a Yolland-

Kundt: Angol Nyelvkönyv II. részéből is néhány jól használható olvasmányt. A felvett 

költemények előnyösen érvényesülnek élőszóval vagy szavalókarban való elmondásban, 

esetleg hanglemezről való lejátszásban és dalolásban. A párbeszédek a nyelvtanulás 

hangsúlyozottabb gyakorlati követelményeinek óhajtanak eleget tenni, de ebből a 

szempontból a többi olvasmány, még a költemények is könnyen feldolgozhatók...”  (3. 

oldal) 

Vagyis a könyv nem is kíván több lenni, mint bőséges szemelvény-gyűjtemény, 

mely a szaktanári szelekció szabadságát nyújtja nyelvi szint, témakör, nevelési-oktatási cél, 

tanári ízlés, a tanulócsoport érdeklődési köre stb. szempontok alapján. 

A kiválasztott szövegek mindössze egy – ám nagyon fontos – közös vonást 

mutatnak: a nyelv, a nyelvtanítás direkt módon való megnyilvánulása a háttérben marad, a 

fókuszban a tartalom, a gondolat kifejtése, amely alkalmasint egy anekdota, egy dalszöveg, 

a legtöbb esetben azonban egy szépirodalmi mű vagy annak részlete formájában jelenik 

meg. 
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Az „olvasmányok” öt különböző témakört ölelnek fel: Everyday Life, England and 

the English, From England's Past, America, Stories and Poems. 

Már itt meg kell említeni, hogy a tankönyv következetesen törekszik arra, hogy 

időtálló információforrás legyen tanulói számára: a „user-friendly” megoldás egyik 

letéteményese például az az időrendi felsorolás, mely az angol történelem jeles 

eseményeinek listáját adja i.e.55-től a 20. század első harmadáig, vagyis 1936-ig. 

A megjelölt öt témakör közül már az elsőben (Everyday Life) is sok történelmi-

irodalmi vonatkozást találhatunk, az igazi információ-áramoltatás azonban ezután kezdődik  

– a nyelvi szint is itt teszi már lehetővé az egyes témákban való elmélyülést. A Growth of 

the Empire c. olvasmány (30-32. oldal) például a brit birodalom növekedésének nyomon 

követése egészen attól kezdve, hogy I. György 1714-ben elfoglalta a brit trónt. A történelmi 

utalásokon túl a brit birodalom kereskedelemben és gazdaságban betöltött szerepét méltatja 

– mindvégig tárgyszerű pontossággal, tények, nevek, dátumok pontos megjelölésével. 

A könyv írásának dátuma, a 40-es évek eleje, értelemszerűen a birodalom 

történetének „jelene”. Ezt így látja – illetve láttatja – a tankönyv: „During the last fifty 

years Africa has been the place of the greatest extension of the British Empire. In Africa 

the regions under British rule now amount to more than four millions and a half of square 

miles (i.e. about 12 million square kilometres)... 

England has now extended her control over one fourth of the land surface of the 

globe, and over more than one fourth of its population. Her possessions are more than two 

hundred times larger than the mother country...”  (31. oldal) 

Láthatjuk, hogy a brit birodalom terjeszkedésének mértéke minden elképzelést 

felülmúlt: pusztán csak Afrikában például a brit fennhatóság alatt álló területek nagysága 

12 millió négyzetkilométer! Képzeljük el, hányszorosa ez például a mai Magyarország 

területének! Vagy a másik, imént említett adat, mely szerint a 40-es évek elején a világ 

területének egynegyede, összlakosságának pedig több, mint egynegyede a brit 

birodalomhoz tartozott! S ami még megdöbbentőbb: a birodalom „külbirtokainak” területe 

mintegy kétszázszorosát teszi ki magának Angliának, az anyaországnak! 
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A nagyság, a világhatalom hangoztatása másutt is előfordul: ha például szövegtani 

szempontból elemzendő szövegrészt kellene keresni annak illusztrálására, hogy hol, milyen 

szerepkörben helyezkedik el a fő mondanivalót előrevetítő úgynevezett „tételmondat”, 

akkor ideális példa lehetne a 33. oldalon található The Productions of England című 

olvasmány.  

  „England is one of the richest countries in the world. Anglia a világ egyik 

leggazdagabb országa.” Egy ilyen bevezető mondat után mi más is következhet, mint az 

angol mezőgazdaság, ipar, kereskedelem dicsőítése. Persze mindezt úgy teszi a szöveg, 

hogy az semmi kívánnivalót nem hagy maga után: sem ferdítés, sem túlzás, sem 

öntömjénezés nyomát nem lehet találni, csak és kizárólag eredményeket, tényeket, 

melyeket az évszázadok során az ország elért. 

Szellemi tőke is akad bőven, mellyel büszkélkedhet a nemzet: Scott kapitány 

naplóját olvashatjuk a 41-43. oldalon, aki a Déli-sark felé hajózva írta feljegyzéseit, nem 

tudván, mily balszerencse számára, hogy Amundsen mindössze egy hónappal megelőzte őt. 

A The Wonder of Television című olvasmány John Baird találmányát, a század egyik nagy 

hírközlési, szórakoztatóipari forradalmát elindító televíziót méltatja (43-44. oldal). 

A maga nemében páratlan összeállítással zárul az England and the English című 

fejezet. A magyar-angol kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatok történetét vázolja fel 

az olvasmány a kezdetektől a 19. század végéig Fest Sándor tolmácsolásában. A tényeken 

alapuló igényes, pontos, részletes írás a kapcsolatrendszert egészen az Árpád-házig vezeti 

vissza, majd ismert – s eddig kevésbé publikált – eredményeken át jutunk el Széchenyi és 

Kossuth angliai fogadtatásáig. Az újdonság erejével ható adatok között például számon 

tartják azt az ifjút, aki Nicolaus de Hungaria néven az oxfordi egyetem első magyar diákja 

volt, s tanulmányainak költségeit 1193 és 1198 között maga Anglia királya állta. Szintén 

Oxfordhoz kötődik az az esemény, melynek során a Hunyadi János belgrádi győzelmének 

hírét vivő vitézt a városharangok ünnepi megkondításával üdvözölték. 

Tudjuk, hogy nem túlzottan gazdag, nem igazán sokrétű a két nemzet kapcsolata, s 

annak tényanyagát sem túl gyakran publikálják könyvekben, kiadványokban. Ezért is kell 

külön kiemelnünk e tankönyv érdemei közt ezt a részt, mely mindeddig nem talált követőre 
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a maga nemében: gazdag tartalmú, olvasmányos, szinte minden nyelvtanuló számára 

elérhető nyelvi szinten megfogalmazott „üzenet”, mely minden korok magyarjaihoz szól... 

A III. fejezet témája England's Past. Az angol történelem jeles eseményeit, 

kiemelkedő alakjait örökítik meg az itt található szövegek. Olvashatunk többek közt 

Hódító Vilmosról, Robin Hoodról, Dick Whittingtonról, Sir Philip Sidneyről, a spanyol 

armadáról, Guy Fawkesról, Isaac Newtonról, Nelson admirálisról, George Stephensonról 

vagy éppen Florence Nightingale-ről. 

A könyv tiszteleg az Amerikai Egyesült Államok előtt is: a IV. fejezet főként a The 

Making of the United States of America  témakör köré összpontosul.  Olvasmányai a 

legkülönbözőbb történelmi események, eszmeáramlatok közül válogatnak, soraiból 

megismerhetjük az amerikai történelem nagy alakjait: The First English Settlements, 

Puritans - Pilgrims - Quakers, The Boston Tea-Party, Washington and the War of 

Independence, Lincoln and the Civil War stb. New York látnivalóival, nevezetességeivel 

foglalkozik egy olvasmány, majd két eredeti, hiteles levél zárja a sort, melynek autentikus 

voltát hangsúlyozza a tény, hogy ezeket a Budapesti Érseki Katolikus Gimnázium diákjai 

kapták amerikai levelezőtársuktól. 

Bár már az eddig felsorolt fejezetekben is jó néhány irodalmi mű részlete, illetve 

költemény kapott helyet (Rudyard Kipling, Lewis Carrol, Thomas Nash és mások 

alkotásai), az utolsó, V. fejezet az, mely kifejezetten  Stories and Poems, azaz  verses és 

prózai szépirodalmi művek gyűjteménye. A szerzők közt Shakespeare a „legnépszerűbb”, 

de részletet és elemzést olvashatunk a Beowulfból, vagy akár kivonatos formában 

megismerkedhetünk Thackeray Vanity Fair című művével.  
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4.10. Fest-Országh-Szenczi: Angol nyelvkönyv III. (gimnázium és leánygimnázium VII.) 

Mindez azonban még csak szerény bevezető a szerzőtrió (Dr. Fest Sándor - Dr. 

Országh László - Dr. Szenczi Miklós) könyvének két utolsó kötetéhez (Angol 

nyelvkönyv III. rész a gimnázium és leánygimnázium VII. osztálya számára; illetve 

Angol nyelvkönyv IV. rész a gimnázium és leánygimnázium VIII. osztálya számára); 

mindkettő a Franklin Társulat kiadása, az utóbbiban negyedik szerzőtárs Dr. Berg Pál is. 

Tudományos igényességgel összeállított irodalmi szöveggyűjtemény ez, mely teljes 

rálátást nyújt az angol irodalom történetére, mégpedig olyan sorrendben, hogy először a 

tanulók számára nyelvi szint, szókincs alapján jobban hozzáférhető 19., illetve 20. századi 

művekből, majd az utolsó  (IV.) kötetben a 16., 17. és 18. század „terméséből” válogat.  

A III. könyv bevezetőjében a szerkesztők megfogalmazzák ars poeticájukat, mely a 

kötet összeállításának vezérelveit tartalmazza: 

„A gimnáziumok VII. osztálya számára készült angol olvasókönyv a tanterv és az 

utasítások kívánalmainak megfelelően a 19. és a 20. század angol és amerikai szellemi 

életébe kíván betekintést nyújtani. Nem irodalomtörténet, csupán antológia. Iskolai 

feldolgozásában ezért nem is szükséges teljességre törekedni. A nyújtott anyag már 

időhiány miatt sem vehető át egy év alatt egész terjedelmében. A tanárnak módjában áll a 

változatos anyagból szempontjainak és a körülményeknek legmegfelelőbb szemelvényeket 

kiválasztani. A függelékben közöltek a feldolgozás munkáját akarják a tanárnak és a 

tanulónak megkönnyíteni. 

A szerzők mindazoknak, akik őket munkájukban támogatták, elsősorban a hivatalos 

bírálóknak szakszerű tanácsaikért, ezután Dévai Jenő csurgói gimnáziumi tanár úrnak a 

lelkesedéssel nyújtott segítségért és last but not least dr. Berg Pál kaposvári gimn. tanár 

úrnak értékes és gondos közreműködéséért, mind az elvi kérdésekre, mind a 

részletmegoldásokra kiterjedő figyelméért és a tankönyv létrejötte körüli lankadatlan 

buzgalmáért hálás köszönetüket fejezik ki.”  (3. oldal) 

A hivatkozott két segítőtárs nevének megemlítése azért is fontos, mert az első, 

Dévai Jenő csurgói tanár maga is aktív tankönyvszerző, aki saját tapasztalatait is át tudta 

adni, illetve későbbi tankönyvéhez ezúton is megszerezhette a szükséges elméleti és 
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gyakorlati ismereteket; a másodsorban említett dr. Berg Pál pedig annyira „megnyerte a 

szerző-hármas tetszését”, hogy a tankönyvsorozat utolsó, Angol nyelvkönyv IV. rész a 

gimnáziumok és leánygimnáziumok VIII. osztálya számára című kötetében már ő is 

társszerzőként szerepel. 

A III. rész gazdag tartalmából egy kis ízelítő a szerzők szerint: 

           Romanticism:  William Wordsworth, Sir Walter Scott, Lord Byron, Percy Bysshe 

Shelley, John Keats, George Trevelyan.  

            Önálló művek, főként költemények, nagyobb lélegzetű művek részletei, történeti 

leírások, illetve összefoglalások (például az ipari forradalomról) találhatók e részben, 

melyek az angol romantika szinte teljes metszetét adják. 

           The Victorian Age: Lord Tennyson, Lord Macaulay, Robert Browning, John Stuart 

Mill, William Makepeace Thackeray,Thomas Moore, Charles Dickens.  

           A helyzet itt is hasonló, ismert versek, regényrészletek, népballadák bővítik a diákok 

ismereteit a Viktóriánus kor irodalmáról. Az antológia bősége – bármilyen tanári szelekció 

után – messze meghaladja azt a tudást, mely a mai kor diákjainak irodalmi tájékozottságát 

jellemzi. 

            The End of the Century: Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, G.K.Chesterton. 

A 20. századi szemelvények természetesen csak az első három – három és fél 

évtizedet fedik, a műfaji és tematikus gazdagság azonban így is figyelemre méltó. A 

szerzők között az alábbiak szerepelnek műveikkel, mintegy képviselve az 1900-as évek 

elejének szellemi vonulatait: 

            Lord Ponsonby,  William H.Davies, John B.Priestley, Walter de la Mare, Alice 

Meynell, Lord Baden-Powell, William Butler Yeats, John Masefield, Aldous Huxley. 

Ha valahol, akkor az ilyen esetekben érvényesül az az elv, hogy megfelelő distancia 

szükségeltetik egy-egy alkotó, egy-egy áramlat, egy-egy korszak megítéléséhez. Fenti 

névsor is élő bizonyítéka ennek, hiszen szerepelnek benne máig is méltán elismert, 

nagynak tartott írók-költők, ugyanakkor találkozunk olyan alkotókkal is, akiknek emlékét 

napjainkban már jószerével a feledés homálya fedi. E helyen is meg kell azonban 

említenünk azt a tényt, miszerint a kínálatok mindig az aznapi szépirodalmi kánon alapján 
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válogatódnak, s ez a kánon történetileg folyvást mozgásban van, állandóan változik. A 

szelekció mérlegeléséhez ezt feltétlen figyelembe kell vennünk minden antológia, 

szépirodalmi válogatás megítélésénél.  

Az America címszó alatti fejezet nem az irodalmi, hanem a szellemi élet 

bemutatását vállalta magára. Itt azonban a „fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy Úr vagy” 

madáchi elv alapján a könyv teljes terjedelméből 8, azaz nyolc teljes lapot kapott az 

Amerikai Egyesült Államok, a szerzők között voltaképp mindössze kettőt, Walt Whitmant 

és Abraham Lincoln elnököt kell megemlíteni, az előbbit két költeménye, az utóbbit a The 

Gettysburgh Address reprezentálja. 

Külön említésre méltó a VI. fejezet, az Appendix, mely az angol irodalmat 

megfelelő részekre tagolva – Romanticism, The Victorian Age, The End of the Century, The 

Twentieth Century – tanórai feldolgozásra kész formába önti a szemelvényeket. Minden 

egyes olvasmányhoz word study, notes, exercises és composition rész tartozik, mely 

megadja a szükséges új szavak, kifejezések magyarázatát, a szerző angol, illetve magyar 

nyelvű elérhetőségeit, megjelent munkáit, a róla írt cikkek, értekezések bibliográfiai 

adatait; majd többnyire kérdésfeltevés formájában „órakész” gyakorlati megközelítést nyújt 

a tanárok forrás-feldolgozó munkájának megkönnyítésére. A sort olyan címek zárják, 

melyek fogalmazás, esszé írására késztetik a diákokat akár házi feladat, akár iskolai közös 

vagy egyéni munka formájában. 

 

4.11. Fest-Országh-Szenczi-Berg: Angol nyelvkönyv IV.   (gimnázium és 
leánygimnázium VIII.) 

  A IV. rész felépítése, szerkesztése nagyjából hasonló, azzal a különbséggel, hogy itt 

gazdag képanyag bővíti az antológia kínálatát. A szövegek megoszlása a három tárgyalt 

század – 16.,17. és 18. – szerint alakul. 

A 16. századi részben – érthető módon – főként William Shakespeare műveivel 

ismerkedhetnek a tanulók két bevezető tanulmányt követően, de a kortársak közül többek 

közt  Ben Jonson, Sir Thomas More és Sir Francis Bacon írásait is közli a tankönyv.  



102 

A 17. század szerzői közül John Suckling, Richard Lovelace, Henry King, Robert 

Herrick, George Herbert, Henry Vaughan, Andrew Marwell, John Milton, John Bunyan, 

Samuel Pepys, John Wilmot műveit olvashatják a diákok. Esszéket, tanulmányokat e 

fejezetben is találhatunk a század történelmének, irodalmának jeles eseményeiről, illetve 

alakjairól. 

A 18. századi rész – a regény műfajának előretörése következtében – többnyire 

regénykivonatokat, elemzéseket tartalmaz Daniel Defoe, Jonathan Swift, Henry Fielding, 

Oliver Goldsmith és mások műveiről. Természetesen a líra sem került azért háttérbe, hiszen 

Alexander Pope, John Gay és Robert Burns költeményei is bekerültek az antológiába. 

Filozófiai, politikai oldalról is megvilágításba kerül a század John Locke, Benjamin 

Franklin, Edmund Burke és mások írásainak jóvoltából.  

Egy kuriózumot is érdemes megemlíteni: a 18. századi magyarországi viszonyokról 

nem sok angol nyelvű feljegyzés maradt, hiszen az ilyen témájú publikációk száma is 

érthetően kevés volt ebben a korban. Eleve nem túlságosan sok angol utazó vette célpontba 

hazánkat, s a kis számú – rövidebb-hosszabb ideig itt tartózkodó – elszánt világjáró közül 

nem sok olyan akadt, aki tapasztalatait, „kalandjait” papírra is vetette volna. A legteljesebb, 

legsokoldalúbb képet Robert Townson Travels in Hungary című munkája adja, aki a 18. 

századi magyar állapotoknak egy teljes könyvet szentel. Ehhez nyújthat némi adalékot a 

könyvben található A Letter from Hungary - Lady Mary Wortley Montagu 1717. januári 

keltezéssel. A levél írójáról tudni kell, hogy férje – Anglia konstantinápolyi nagykövete – 

révén került Törökországba, s állomáshelyükre menet útba ejtették Magyarországot is, s a 

szerző az itt tapasztaltaknak adott hangot leveleiben. A könyv végén található Explanatory 

Remarks jegyzeteiben pontos bibliográfiai utalást is találhatunk a magyar vonatkozású 

levelek fellelhetőségéről (Régi utazások Magyarországon, szerkesztette Szamota István, 

Budapest, Franklin, 1891. Olcsó Könyvtár 767-772.).  

Ez is jó példa arra, hogy milyen hatékonyan, eredményesen próbálta az 

igényességre, műveltségre nevelni használóit a könyv, s hogy milyen aprólékos gonddal 

ügyelt arra, hogy az érdeklődés felkeltése után minden szempontból korrekt, részletes 

információval szolgáljon. 



103 

Összességében megállapítható, hogy mind megközelítés, témafelvetés, mind pedig 

szerkesztettség, illetve ismeretterjesztés szempontjából kimagaslik ez a mű az iskolai 

tankönyvek átlagának sorából, a mindkét kötet végén található bőséges gyakorlat-

gyűjtemény (a IV. kötet esetében Explanatory Remarks címszó alatt) pedig a módszertani 

feldolgozottság miatt emeli ki a művet a század folyamán használt számtalan angol 

nyelvkönyv (antológia) közül. 
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4.12.   Báti-Véges: Angol nyelvkönyv (általános gimnázium IV.)  

S ezzel lezártnak tekinthetünk egy fejezetet, hiszen az 1945-ben lezajlott történelmi 

fordulat érthetően jelentkezett az oktatáspolitikában, a tankönyvek világában is. Az iskolák 

életét is jelentősen befolyásoló 1948-as államosítás magával hozta az új tanterveket, a 

tankönyvi rendszer megújulását. Az eddig tárgyalt tankönyvek szellemiségétől merőben 

eltérő ideológiai háttérrel, nevelési szándékkal találkozhatunk az 1950-es évektől kiadott 

angol nyelvkönyvekben is. A dolgozat következő részében ennek néhány kirívó példáját 

mutatjuk be. 

Első példánk mind jellegében, mind szándékában tökéletes párja lehetne az előbb 

tárgyalt Fest-Országh-Szenczi féle Angol nyelvkönyv-sorozatnak, hiszen mindkettő az 

irodalomra épít, bevallottan antológiát ad a tanár kezébe, sőt: még Előszavában is hasonló 

célokat tűz maga elé. Milyen nagy azonban a különbség! Látni fogjuk, hogy – bár 

tagadhatatlan a számtalan párhuzam – már az első mondatok jelzik, hogy közben nem 

csupán néhány év telt el, hanem a társadalomban végbement egy olyan gyökeres változás, 

mely kihatással volt még az oktatás egy olyan szeletére is, mint az angol nyelv tanítása! 

„Az általános gimnáziumok IV. osztálya számára készült angol irodalmi 

olvasókönyv szerves folytatása az előző két nyelvkönyvnek, azzal a különbséggel, hogy 

ebben a kötetben már kizárólag eredeti szemelvényeket mutatunk be. Olvasmányaink az 

angol irodalom haladó hagyományaival, a legkiválóbb angol és amerikai írók 

társadalomkritikájával, antiklerikalizmusával, az angol és amerikai történelem nagy 

eseményeihez kapcsolódó művészi megnyilvánulásaival és az angol-amerikai 

imperializmus ellen küzdő munkáspártok harcával foglalkoznak. Mindamellett 

tankönyvünk – annak ellenére, hogy az olvasmányok időrendi sorrendben követik egymást 

– nem irodalomtörténet. Ezért nem törekedtünk sem teljességre, sem pedig az egyes írók és 

műveik bővebb méltatására...”   

E sorokat Báti László és Véges István Angol nyelvkönyv (irodalmi olvasókönyv) 

az általános gimnáziumok IV. osztálya számára - Az Oktatásügyi Miniszter 

rendeletére. Tankönyvkiadó, Budapest, 1953. – című könyvének bevezetőjében 

találhatjuk (3. oldal). A cél tehát azonos: egy tankönyvsorozat első részében a nyelv 
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alapjait, a későbbiekben az irodalmi tájékozottságot kívánják megtanítani mindkét 

hivatkozott mű esetében. Mind a Fest-Országh-Szenczi, mind pedig a Báti-Véges könyv 

irodalmi szemelvényeket használ a kettős cél – a nyelv és a kultúra – oktatásának 

megkönnyítése érdekében, eredeti írói művek, valamint azok részleteinek felhasználásával. 

Ám míg az előbbi – s a Yolland-Kundt-féle – esetben az angol és amerikai irodalmi és a 

szellemi életben való jártasság elérése a nyilvánvaló cél, addig az 1953-as kiadás a „haladó 

hagyományok”, a „társadalomkritika”, az „antiklerikalizmus”, illetve az „imperializmus 

ellen küzdő munkáspártok harcainak”  meglétét kívánja hangsúlyozni! Gondoljuk csak el, 

a tizennyolc esztendős magyar fiatalban mennyire éghetett a vágy, hogy ezen ismeretek 

birtokába jusson, ha már olyan megátalkodott szándékkal állt elő, hogy egy imperialista 

nagyhatalom nyelvét sajátítja el! 

Persze nem létezik, hogy gond legyen akár a feldolgozással, akár a nyelvi szinttel, 

hiszen igaz ugyan, hogy „tanulóink még csak két éve tanulnak angolul”, de van jó példa 

előttük, mert „a könyv összeállításánál igen nagy segítséget jelentett a szovjet iskolák 

tankönyveinek tanulmányozása, de jó szempontokat adtak a népi demokráciák országainak 

angol nyelvű tankönyvei is” (4. oldal).  

Ezek után minden jóérzésű fiatal máris kötelességének érzi, hogy megpróbáljon 

lépést tartani a világ „haladó” országainak tanulóifjúságával, s beleveti magát az angol 

irodalom mélységeibe. No de tréfát félretéve, valóban széles skálán mozog a könyv 

kínálata.  

„Tankönyvünk bő és színes, a függelék darabjaival még ki is egészített 

olvasmányanyagot nyújt. A szemelvények előtt álló bevezetések az íróra és a korra 

vonatkozó legfontosabb adatokkal, az írók művészetének sajátosságaival foglalkoznak, és a 

közölt részlet vagy költemény eszmei és művészi szépségeire hívják fel a figyelmet... 

...Tanulóink két éven át megszerzett nyelvtudása lehetővé teszi, hogy sok értékes 

művet eredetiben megértsenek, de még sok író akad, akinek leghíresebb, legjellegzetesebb 

alkotásai túlságosan is nehéznek bizonyulnának. Ezzel magyarázható az, hogy pl. Milton 

csak igen rövid és prózai szemelvénnyel szerepel, vagy hogy Keats-szel egyáltalán nem 

foglalkozunk.”  (3. oldal) 
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Tehát: tisztes vállalkozás igen alaposan megszerkesztett megvalósulása a könyv. S a 

tartalomjegyzéket látva még minden rendben is lenne, hiszen Shakespeare, Milton, Defoe, 

Swift, Byron, Shelley, Dickens, Thackeray, Longfellow, G.B.Shaw, Galsworthy, Mark 

Twain, Jack London és Albert Maltz szerepel többek közt a listán, a függeléket pedig 

Robert Burns, Jane Austen, Thomas Hood, E.Barrett-Browning, George Eliot, Walt 

Whitman, Theodore Dreiser neve gazdagítja. „Gyanús elemek” azonban már itt is vannak, 

hiszen nem igazán a klasszikus alkotók közé tartozik például Harry Pollitt vagy éppen 

William Gallagher, de róluk később... 

A könyv leckéinek felépítése teljesen azonos a Fest-Országh-Szenczi–féle 

megoldással, vagyis „a didaktikai feldolgozás fejezeteit a szókincsfejlesztő és nyelvtani 

gyakorlatok alkotják. Az Exercises to the Text c. gyakorlatanyag szorosan az olvasmány 

szókincséhez kapcsolódik. Az olvasmányban felmerülő lexikai és nyelvtani problémákat 

igyekszik a gyakorlatok során kifejteni. Ez a rész, de különösen az itt szereplő fordítási 

gyakorlat igen gyakran kiegészíti, teljessé teszi a szemelvényt, tehát elvégzése az 

olvasmány anyagának bevésésén kívül még a tárgyi ismeretek elmélyítése szempontjából is 

szükséges.” (3-4. oldal) 

Hát, ez az! A fordítások szövege az, mely a legtöbb esetben a „problémát” jelenti, a 

könyv használatát szigorúan leszűkíti arra az időszakra, mely szerencsére viszonylag 

rövidre sikerült a magyar történelemben. Lássuk hát, milyen szövegek szerepelnek a 

fordítandók között. 

A nyelvtani jelenségek, szerkezetek gyakoroltatását, elsajátításának ellenőrzését 

minden könyvben, minden történelmi korban úgynevezett „kitenyésztett példamondatok” 

szolgálták és szolgálják ma is, ahol a szöveg tartalmától függetlenül az adott nyelvi 

jelenség használata áll a középpontban. Így aztán szinte semmi meglepőt nem találhatunk 

az ilyen típusú gyakorlatokban: „Mikor felébredtem, a nap besütött az ablakon. Amikor az 

állomásra mentünk, elkezdett esni az eső. A Szovjet Hadsereg 1945-ben szabadította fel 

hazánkat. A felszabadulás után azonnal megkezdtük az ország helyreállításának 

munkáját.” (28. oldal 4. gyakorlat, a téma a múlt idő); vagy a különböző igeidők 



107 

gyakorlására szánt „A parasztküldöttség elmesélte, mit látott a Szovjetunióban, és milyen 

szeretettel fogadták őket a kolhozokban” mondat (38.oldal 2. gyakorlat). 

  Szintén nyelvi-nyelvtani gyakorlás céljából szerkesztették meg a következő 

mondatokat is, melyek megadott szavak, illetőleg szókapcsolatok felhasználását célozzák: 

„Pártunk leleplezte a nép ellenségeit. A szocializmus építésében felhasználjuk a 

Szovjetunió tapasztalatait.” (37. oldal 7. gyakorlat) 

 A megelőző olvasmány, melyhez elméletileg minden esetben mind tematikai, mind 

pedig grammatikai szempontból szorosan kötődő gyakorlatok találhatók, Jonathan Swift 

munkásságát méltatja, a tanult kifejezések pedig a leleplez és a felhasznál szavak. 

Gondoljuk csak el, milyen ösztönző hatásúak lehettek a fenti mondatok az 50-es évek 

elejének gimnazistái számára !  

De nem csupán a haladó, szocializmust építő országok eseményei szolgáltatták a 

fordítandó mondatok tárgykörét! Példa erre a 43. oldal 7. gyakorlata, melynek 

valóságtartalma ugyan kétséges, az angol nyelvet tanuló diákok számára azonban nem 

egyszerű feladat: „Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat gondolatai ma egyáltalán nem 

népszerűek az imperialista amerikai kormány és a nagytőkések szemében: üldözik azokat, 

akik ilyen gondolatokat fejeznek ki.”      

Mindez persze hozzáállás és megítélés kérdése, kinek-kinek szíve joga, hogy 

miként vélekedik, a tények ettől tények maradnak: így aztán – sajnálatos módon – nem 

ritkán tárgyi tévedések, hamis beállítottságú mondatok fordítása volt a diákok számára 

előírt „kötelező penzum”.   

„A Szovjetunióban az élelmiszer ára napról napra alacsonyabb. A szocialista építés 

hősei közül soknak adtak Kossuth-díjat.” (49. oldal 5. gyakorlat) A szenvedő szerkezet 

jelensége az angol nyelvben köztudottan gyakori, ám hogy ezt csupán a fenti mondatok 

fordítása során lehetne begyakoroltatni  – főként egy Byron költészetét méltató olvasmány 

után –, az már kétséges.  

Az angol romantika másik nagy alakja sem „úszta meg”, róla a következőket 

olvashatjuk egy fordítandó szövegben (58. oldal 9. gyakorlat): „Shelley Byronhoz 

hasonlóan kénytelen volt elhagyni hazáját, mert az angol uralkodó osztály nem tudta 
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elviselni szigorú kritikáját a burzsoá társadalomról... Marx Károly különösen nagyra 

becsülte a tragikus véget ért költőt.” Egyszóval: Shelley nagyságát, költői hírnevét, 

érdemeit öregbíti a tény, hogy egy olyan köztudottan univerzális, sokoldalú tudós, de nem 

kifejezetten „irodalmár beállítottságú” szakember, mint Marx, kedvelte... S mint ahogy el 

szoktuk mondani, hogy „a történelem ismétli önmagát”, a könyv „műfogásai” is végesnek s 

ezért alkalmanként megismétlendőnek tűnnek, hiszen a chartista költészet legfőbb érdemei 

közt az sorolja fel a könyv elsőként, hogy Lenin hogy határozta meg lényegét (83-84. 

oldal).  

Visszatérve Shelleyhez, dicsérendő a tankönyv azon nemes gesztusa, mely szerint 

az olvasmány témaköréhez igazítja az aktuális nyelvtan gyakorlását célzó fordítások 

szövegét is. Mint ahogy azonban ezt már nem egy általunk is idézett szövegrész is mutatta, 

a nemes szándék mögött más cél is munkál... 

A tizenegyedik lecke például Percy Bysshe Shelley költészetével foglalkozik 

irodalmi szemelvények bemutatásával. Viszonylag reális irodalomtörténeti bemutatás s jól 

kiválasztott idézetek segítik a tanulókat az angol irodalom rejtelmeiben való eligazodásban. 

A szöveghez rendelt nyelvtan a conditional, azaz a feltételes mód. Ennek illusztrálására 

számtalan példamondat adódhat a hétköznapi életből is, általános témakörök szókincsének 

felidézésével, az azonban mindenképp említésre méltó, ha a nyelvtani gyakorlatok 

szókincse, tematikája igazodni kíván az előtte lévő olvasmány szövegéhez. Így aztán 

dicséretre méltó az 59. oldalon található 5. gyakorlat, mely szerint: „Shelley nem halt volna 

meg olyan fiatalon, ha hajója nem került volna viharba.” Irodalomtörténeti hitelesség, a 

költő életrajzának ismerete, s mindez a feltételes mondatok úgynevezett harmadik 

típusának alkalmazásával. Kiváló! Ám a következő mondatok már emígyen hangzanak: 

„Nem szabadultunk volna fel a fasiszta elnyomás alól, ha a Szovjet Hadsereg nem 

szabadította volna fel hazánkat. A háborús uszítók szívesen belevitték volna a népeket egy 

harmadik világháborúba, ha a békemozgalom nem volna olyan erős az egész világon.” S 

mindezek után a hétköznapi angol, a „levezetés”: „Ha nem esnék (!) az eső, elmehetnék 

kirándulni.” 
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 Ebben a példában tehát tanúi lehettünk annak, hogy miként változik a 

szemléletmód, a hangvétel egy gyakorlaton belül az oktató- nevelő célkitűzés 

hangsúlyváltása alapján. Van azonban példa a homogén szemléletű, mindvégig kitartóan 

nevelő szándék nyomatékos hangoztatására is: a 81. oldal 6. gyakorlat teljes szövege a 

következő: 

„Marx és Engels, a tudományos szocializmus megalapítói, nemcsak nagy tudósok 

voltak, hanem koruk legnagyobb forradalmárai is. Az volt a felfogásuk, hogy a 

tudománnyal is a népet, a haladást kell szolgálni. Az a tudós, aki lenézi a közügyeket, aki 

elfordul az élettől, nem igazi tudós. Marx és Engels művei megmutatják az utat, amelyen a 

proletariátusnak haladnia kell, ha meg akar szabadulni a kizsákmányolástól, és ha 

szocialista társadalomban akar élni. Marx és Engels nagy művét Lenin és Sztálin 

folytatták: az orosz proletariátus Lenin és Sztálin vezetésével véget vetett a 

kizsákmányolásnak Oroszországban, és a szovjet emberek a nagy Sztálin vezetésével 

felépítették a szocializmust a Szovjetunióban. Lenin és Sztálin elvtársak barátsága, mint 

Marxé és Engelsé, a nép ügyét szolgálta.”  

Ismerve azonban a történelmet itt is elmondhatjuk, hogy a valóságtartalom egészen 

más: Lenin és Sztálin úgynevezett „barátságáról” egyáltalán nem beszélhetünk... Mint 

ahogy arról sem, hogy a fent idézett mondatok fordítása hozzájárulhatott volna az életszerű, 

kommunikatív, gyakorlati célzatú nyelvelsajátításhoz... 

A direkt politizálás a célja annak a fordításnak is, mely mellesleg pedig a chartista 

költészettel foglalkozó olvasmány tényanyagát, ismeretátadását hivatott bővíteni: „A 

chartizmus költői forradalmi verseikben kifejezték az elnyomott, kizsákmányolt dolgozók 

nyomorát, és harcra szólították fel őket az uralkodó osztályok ellen. Ernest Jones közölt 

költeménye világosan mutatja, hogy a proletáriátusnak nem volt lehetősége a tanuláshoz, 

mert a magasabb tanulmányok a gazdagok előjogai voltak. De nemcsak a 19. században 

volt ez így. A kapitalista Angliában ma is ez a helyzet. Hazánkban megszűnt a gazdagok 

művelődési monopóliuma.” (87. oldal 7. gyakorlat)  

Ez esetben legalább egyértelműen, bevallottan az a cél, hogy a költő véleményét, 

gondolatait tolmácsolja a fordítandó szöveg. A vers szövegének ismeretében azonban 
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joggal mondhatnánk Arany Jánost követve, hogy „gondolta a fene”, de hát ez esetben a mű 

alkotója nem került olyan direkt, „interaktív” kontaktusba szövegének magyarázójával, 

mint magyar kortársa... 

           S hogy az idézett „súlyos gondolatok” sem mondanivalójuk, sem pedig nyelvi 

megformáltságuk miatt nem okozhatnak gondot egy öntudatos, büszke magyar fiatalnak az 

ötvenes évek első felében, arra mi sem jobb bizonyíték, mint a 92. oldal 3. gyakorlatának 

következő része: „Kezdetben nehéz hibátlanul idegen nyelven beszélni, de nem lehetetlen. 

Nehéz ilyen szövegeket szótár nélkül lefordítani.”  Hát bizony!  

Becsülendő az elszánás, miszerint a lehetetlent is meg kell próbálni, s már a kezdet 

kezdetén hibátlanul kell idegen nyelveket beszélni, mégpedig úgy, hogy mindeközben még 

szótárat sem használunk! Mindez azonban tökéletesen érthető, ha tovább olvassuk a 

fordítás szövegét: lelkesítőbbnél lelkesítőbb mondatok emelik a hangulatot, mintegy 

buzdítva a fiatalokat a szótár nélküli, tökéletes nyelvhasználattal megfogalmazott angol 

mondatok megformálására: „A népek érdekei határozzák meg (determine) a szovjet 

kormány politikáját.(Kiemelés!) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után a tudósok 

minden támogatást megkaptak munkájuk folytatásához.(Kiemelés!) A dolgozatomban nem 

volt egy hiba sem.” – vagyis: hibátlanul, mintaszerűen oldhatjuk meg feladatainkat, ha 

megfelelő politikai háttér áll rendelkezésünkre, hiszen minden segítséget megkaphatunk, 

minden akadályt elháríthatunk, mely utunkba áll ... 

A könyv lapjain néhol meg-megdöccen a lendület – olvasmányok, gyakorlatok 

követik egymást lapokon át, ahol semmi politika, semmi belemagyarázás, csak történelmi 

és irodalmi tények sorjáznak George Bernard Shaw, John Galsworthy, illetve Mark Twain 

munkásságával kapcsolatban (93-109. oldalig). Ekkor azonban, mint derült égből a 

villámcsapás, a következő szöveget kell nyelvtani összefoglalás, ismétlés gyanánt 

lefordítani: „Mindannyian részt akarunk venni a szocializmus építésében. A nők is fontos 

szerepet játszanak a békeharcban. Hozzájárultunk vezetőnk javaslatához. Nem szabad 

titkolnunk az igazságot a Párt előtt.” (109. oldal6. gyakorlat). Így, nagy P-vel... Nem úgy, 

mint szegény kis Nemecsek Ernő, hanem imígyen: „a Párt” (határozott névelő, nagy 

kezdőbetű) !!!    
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A pártos öntudat jelenlétének lehetünk szemtanúi a Jack London munkásságát 

bemutató szövegrészt olvasva is, hiszen az író mindössze 19 sorra érdemesült a tankönyv 

lapjain, s ebből 9 és fél sor méltatja tagságát az Amerikai Szocialista Párt soraiban, hősies 

helytállását a proletáriátus harcának érdekében s így tovább. Ezek után aztán semmit sem 

kell csodálkoznunk a fordítási gyakorlat szövegén: „A szegény kuli, akinek történetét 

olvastuk, mint annyi más, áldozatául esett az imperialisták kegyetlenségének ... Ez a 

történet még akkor játszódott le (to take place), amikor a gyarmatok népe még ritkán fogott 

fegyvert elnyomói ellen. Ma már mind több és több gyarmaton küzd a nép a kommunista 

pártok vezetésével szabadságáért. Biztos, hogy a felszabadulásukért küzdő népek harca 

győzelemmel fog végződni.” (113-114. oldal 5. gyakorlat) 

Hasonlóképp egybehangzó az olvasmány és az azt követő fordítási gyakorlat 

szövegének szellemisége a Huszonkettedik lecke  esetében, melynek címe: The British 

Road to Socialism – vagyis: Nagy-Britannia útja a szocializmus felé... Az más kérdés, hogy 

ma már tudjuk, hogy ez egy véget nem érő – esetleg „zsák-” – utca volt, a lényeg azonban 

nem ez. Sokkal inkább mérlegelendő az a szándék, hogy tizenéveseket egy nem igazán 

könnyen elsajátítható idegen nyelvre olyan szemelvények, valamint szövegrészek 

segítségével kell-e megtanítani, mint amik e címszó alatt találhatók. A Brit Kommunista 

Párt Végrehajtó Bizottságának dokumentumai minden bizonnyal történelmi értékű hiteles 

korrajzok, ám nyelvtanítási szándékból ezek felhasználása vajmi kevés eredménnyel 

kecsegtet. Kétes értékű lehetett az a nyelvtudás is, mely – még ha hibátlanul is – az alábbi 

szöveg angolra fordítására tette képessé a tanulót: „A  Szovjetunió Kommunista Pártja 1952 

októberében tartotta történelmi jelentőségű kongresszusát. A munkáspártok elküldték 

küldötteiket a kongresszusra. Ott volt Harry Pollitt, az Angol Kommunista Párt főtitkára is. 

Ő is üdvözölte a kongresszust és az egész világ dolgozó népének nagy tanítóját, Sztálin 

elvtársat. Beszélt az angol dolgozók nehéz helyzetéről és elmondta, hogy a 2. világháború 

első napjaitól kezdve Angliát Attlee és Churchill vezetésével eladták az amerikai 

imperialistáknak. Az újrafegyverkezés nagy terheket ró az angol dolgozókra, akik egyre 

inkább látják, hogy a kormány politikája háborús politika, és hogy az egyetlen helyes utat 

a Brit Kommunista Párt programmja jelöli ki számukra.” (119. oldal 6. gyakorlat) 
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Nyelvpedagógiai szempontból hasonlóképp megkérdőjelezhető az alábbi 

szövegrész létjogosultsága is: „Lenin bebizonyította a szocializmus győzelmének 

lehetőségét egy országban (a noun with preposition). A magyar dolgozóknak ma megvan a 

lehetőségük arra, hogy szabadságukat a legszebb üdülőhelyeken töltsék (a gerund with 

preposition).” (120. oldal 3. gyakorlat) Az már persze más kérdés, hogy eme „legszebb 

üdülőhelyek” sokak számára Recsken, a Hortobágyon, vagy más hasonló „kies” területen 

voltak, s persze a „szabadság” szó értelmezése sem olyan egyértelmű így utólag az ötvenes 

évek történelmének ismeretében ...   

Itt és most persze nem lehet célul tűznünk azt, hogy a fordítandó szövegek 

valóságtartalmát vizsgáljuk, netán megkérdőjelezzük, ám mégsem mehetünk el olyan 

állítások mellett, melyek akkor örökérvényűnek, csalhatatlannak, változtathatatlannak 

tűntek, ám ma már be kell látnunk, hogy – sajnos (!) – árnyaltabb a kép: „Az imperialista 

országokban állandóan sok millió a munkanélküli. A Szovjetunióban és a szocializmust 

építő népi demokráciákban nem ismerik a munkanélküliséget – itt inkább munkaerőhiány 

érezhető.” (125. oldal 7. gyakorlat)     

S hogy mit tesz ez az öt évtizednyi eltelt idő? Történelmi távlatot ad, rádöbbent 

minket arra, hogy mennyi minden változott a világban. Rá kellett jönnünk arra, hogy mi 

sem építjük a szocializmust, még kevésbé a kommunizmust, hogy nálunk is 

meghonosodott – sajnos túlságosan is – a munkanélküliség, s világossá vált az is, hogy az 

ilyen s ehhez hasonló szövegek sem valóságtartalmuk, sem pedig nyelvi-grammatikai-

lexikológiai összetételük alapján nem alkalmasak arra, hogy bárkit is megtanítsanak az 

angol nyelv szabatos, saját gondolatainkat is kifejezni tudó tökéletes használatára: 

„William Foster, az Amerikai Kommunista Párt elnöke, régi harcosa a 

munkásmozgalomnak. 1951-ben az egész haladó Amerika megünnepelte születésének 70. 

évfordulóját (anniversary). Foster elvtárs nagy műve Amerika politikai történetével 

foglalkozik. Az amerikai dolgozókat évszázadok óta a legkülönbözőbb módon 

kizsákmányolják. A rabszolgaságot 1865-ben eltörölték ugyan, de a bérrabszolgaság egyre 

súlyosabb terheket ró (to impose on) az imperializmus korában fehér, néger, indián 
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dolgozóra egyaránt. Foster teljes bizalommal jelenti ki, hogy a gyorsan fejlődő amerikai 

munkásosztály is ki fogja vívni szabadságát, és meg fog szabadulni a kizsákmányolás 

igájától.” (129. oldal 6. gyakorlat) 

S itt érdemes visszaidézni a könyv Előszavának néhány sorát. Eszerint a tankönyv 

összeállítói ama nemes szándékkal dolgozták ki művüket, hogy az mind a tartalom, mind 

pedig a nyelvpedagógia oldaláról közelítve a lehető legjobban kiaknázható legyen abból a 

célból, hogy a nyelvtanulók irodalmi ismereteit bővítse, történelmi látókörét szélesítse, 

nyelvtudását pedig olymódon mélyítse, hogy az alkalmassá tegye őt bármely nyelvi 

helyzetben való szó-, illetve írásbeli kommunikációra: „... a szövegmagyarázatok után 

található kérdések segítséget adnak az egyes olvasmányok beszélgetésként  való 

feldolgozásához. A tanulók nyelvtudásához mérten a tanár ezeket tetszés szerint bővítheti 

és főleg elmélyítheti, tartalomelmondatással egészítheti ki. Célkitűzésként szerepeljen itt az 

is, hogy az egyes olvasmányok produktívvá teendő szavait mennél többször szerepeltessük, 

hogy ezáltal is elősegítsük ezek biztos elsajátíttatását, de ugyanakkor az egyes 

olvasmányok eszmei és politikai mondanivalóját se hagyjuk kiaknázatlanul.” (3. oldal) 

Hát nem dicséretes ? Nem elég, hogy Foster elvtárs nagy tetteiről kell olvasni a 

tizenéves korú diákoknak, erről még beszélgetniük is kell olymódon, hogy ezáltal 

aktivizálják a szövegben található „nélkülözhetetlen” szókincset ! 

S bár azt ígértük a szövegek kiválasztásakor, hogy főként a magyarul megjelent, 

angolra fordítandó gyakorlatok szövegéből fogunk idézni, nem hagyhatunk ki egy olyan 

„gyöngyszemet”, mely méltán ékesíti e nemes szándékú, ám nyelvtanítás céljára szinte 

teljesen alkalmatlan könyv „koronáját”. Ez pedig nem más, mint a könyv végén található 

Supplement egyik kimagasló szemelvénye, A Letter to Mátyás Rákosi. Harry Pollitt, Nagy-

Britannia Kommunista Pártjának főtitkára írta a levelet Rákosinak 61. születésnapja 

alkalmából, s ha valami, akkor e levél szövege igazán tanulságos lehet. A korszellem 

tökéletes nyelvi megnyilvánulása, az ömlengő szóáradat, a túlzásoktól sem mentes 

megfogalmazások sokasága jellemzik az írást:  

„Dear Comrade Rákosi, 
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We proudly salute you on your sixty-first birthday and wish you abundant health and 

strength for many years to lead your brave Hungarian people to still further heights of 

endeavour in every field of human activity. Our hearts glow with pleasure as we watch the 

advance of liberated Hungary along the road to Socialism. 

Since the day of its liberation by the glorious Soviet forces, the Hungarian people have 

advanced under your brilliant leadership with seven league steps. They are conquering 

age-old habits, the consequences of the evil forces to which Hungary was subjected for 

centuries, despite the valient struggles and sacrifices of its devoted fighters for freedom. 

They face natural calamities, like the frost and drought of last year, with the courage to 

which you so confidently appeal. They exercise greater care and increasing skill in 

carrying through the gigantic transformation of a backward Hungary into a land of great 

industry, scientific advance, abundant learning and cultural greatness. They astonish the 

world with their conquests in the field of sport and entertainment. 

They are learning from your noble example to act with vigilance against reaction fostered 

and financed by the imperialist promoters of war. 

While right-wing Social Democrats scour the earth for traitors to embrace, your defences 

bar the road to the Titoite mercenaries and kidnappers. 

Your contribution to the great cause of peace has been outstanding. 

We rejoice to hear of the splendid hospitality extended to the Korean children by your 

country and people, and of the medical aid so freely given to the gallant Korean people in 

their fight to rid their country of the fascist-minded bandits of American Imperialism and 

its dollar-fed satellites. May you, dear Comrade Rákosi, be long spared to march at the 

head of the free Hungarian people, one of the great Shock Brigades which supplement the 

might of the Soviet Union and its  - and our  -  immortal inspiration, Joseph Stalin. 

Long life and great success is our heartfelt wish. 

With fraternal greetings 

                                                                  Harry Pollitt 

                                                             General Secretary 
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Micsoda grimasza a sorsnak, hogy e csodás levél tankönyvbeli publikálásának 

idején nem volt még divat a multimédiás oktatás ! A szöveg olvasása közben szinte hallani 

a tömeg ujjongását és ütemes tapsát, amint köszöntik „Rákosi apánkat”!  Ám hogy 

ezenkívül mindez mire volt jó, azt nem lehet tudni, mert a fő célt, a nyelv tanítását – s még 

inkább megszerettetését  – végképp nem volt képes szolgálni. Arra azonban alkalmas volt, 

hogy „korhű” módon tükrözze a tárgyalt tankönyv légkörét, szellemét ... 
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4.13.     Csorba: Agol-Magyar Beszélgetési Gyakorlatok  

S hogy egy ilyen „örökbecsű”, rendkívül mélyen szántó gondolatiságú mű után 

mivel is folytathatnánk?  Csupán a kronológia kedvéért az 1956-ban Debrecenben kiadott 

Angol-Magyar Beszélgetési Gyakorlatok (második kiadás) Magánhasználatra és 

csoporttanításra a kiejtés jelölésével című könyv a következő „kiszemelt áldozat”, 

melynek szerkesztője Dr. Csorba András gimnáziumi tanár.    

A szerző régi ismerősünk, hiszen az 1939-ben megjelent Angol nyelvtan című 

könyvét már tárgyaltuk. Az idő előrehaladtával azonban – úgy tűnik – ő is észlelte, hogy a 

kommunikáció, a társalgás kerül egyre inkább előtérbe, s ezt hangsúlyozandó, ezt segítendő 

szerkesztette didaktikus könyvecskéjét, mely mindössze 70 lap terjedelmű. Időszerűségét 

az Előszóban magyarázza: „Angol - Magyar Beszélgetési Gyakorlatok című könyvem újabb 

kiadását az a körülmény tette lehetővé, hogy a fakultatív nyelvtanítás bevezetésével az 

angol nyelv tanulása iránt is fokozottabb érdeklődés kezd megnyilvánulni, s könyvem is 

segítséget kíván nyújtani az angol nyelv társalgási formáinak elsajátításához. 

Az összeállított beszélgetési gyakorlatok a mindennapi beszélgetés legfontosabb 

tárgyköreibe vezetnek be, s a mindennapi életben használt szókincset, kifejezéseket, nyelvi 

jelenségeket kérdés-feleletek, párbeszédek formájában mutatják be.” (3. oldal) 

E szándékhoz képest azonban mintha némi eltérést mutatna a megvalósulás. A 

párbeszédek nyelvileg tökéletesen megfelelnek az angol mondatszerkesztés, illetve a 

grammatika szabályainak, életszerűségük, tényanyaguk azonban mintha nem éppen a 

legkiválóbb megnyilvánulását mutatná a valódi kommunikációs helyzet kialakulásának: 

sem a beszélő, sem pedig a hallgató részéről nem feltételezhető a megszólalás, illetve 

meghallgatás szükségszerűségének „égető” volta az alábbi példamondatok esetében:  

„Van neked apád és anyád? Igen, nekem van apám és anyám. Mik ők? Ők az én 

szüleim.” (8. oldal).  

Hasonló kétes értékű „információ-gazdagság” tapasztalható a következő 

„párbeszédben” (már ha ezt annak lehet nevezni): „Mi a te apád és anyád? Apám 

anyámnak a férje, anyám apámnak a felesége.” (9. oldal)  
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S bár manapság sajnos ennek a ténynek már jelentős információértéke van, hiszen 

morális felfogásunk, család-modellünk változásai mellett ma, a harmadik évezred első 

éveiben már nem teljesen magától értetődő kapcsolat az apa-anya, illetve házastársi 

viszony; e könyv második kiadása is mintegy fél évszázaddal ezelőtti, amikor is e témakör 

vagy evidens vagy pedig nem igazán publikus volta miatt nem kerülhetett volna be a 

mindennapi élet szükségszerű társalgási formáit felsorakoztató párbeszédei közé. Mert az 

vagy egyértelmű tény volt, hogy valakinek az apja és az anyja egyben házastársak, vagy 

pedig olyan privát, magánéleti titoknak minősült, mellyel nem igazán illett kérkedni. 

S mindez alól nem ad felmentést az sem, amit a szerző az előszóban jelez: „A 

magyar fordításban az angol szöveg könnyebb megértése végett néhol véteni kellett a 

magyar kifejezésmód szabályai ellen.” (3. oldal)  

A családi viszonyok ilyetén alakulása szempontjából teljesen mindegy volt, hogy az 

angol vagy a magyar társadalmi hátteret tekintjük széles értelemben vett kommunikációs 

közegnek. Sokkal inkább arról van itt szó, hogy a forrásmunkák57 – melyeket a könyv 

írója teljesen korrekt módon tüntetett fel – idézett részeiben a nyelvi-grammatikai 

megformálás, megszerkesztés állt a középpontban, nem pedig a szerző szándékaként 

feltüntetett „mindennapi életben szükséges társalgás”. Mi sem adja ennek ékesebb 

bizonyítékát, mint például az alábbi kérdés-feleletek sora: „Hány füled van? Két fülem van. 

Mit csinálsz a szemeiddel? Én látok a szemeimmel. Hol van az orr? Az orr a két szem 

között van. Hol van a száj? A száj az orr alatt van. Mik vannak a szájban? A nyelv és a 

fogak vannak a szájban...” (15. oldal)  

Hosszan sorolhatnánk még, hiszen az emberi test minden illendően említhető szerve 

szerepel a felsorolásban, azt azonban senki nem hiszi, hogy akár a kérdés, akár a válasz 

elképzelhető lenne bármely sarkított hétköznapi beszédhelyzetben is.   

Az viszont nagyon is hihető, hogy a mű első kiadása idején is már olyan forrásokból 

merített, melyek háttérsemleges, társadalmi-politikai utalásoktól mentes módon a józan 

kispolgári életvitel mindennapjait idézték – s a második kiadás dátumát, 1956 decemberét 

                                                           
57 Kron, R. The Little Londoner, n.a.;Lloyd, J.A. Linguaphone Conversational Course, Fest-Országh-Szenczi: 
Angol nyelvkönyv I-II.  
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figyelembe véve még inkább érthető, hogy e neutrális, politikamentes jelleg hatványozottan 

kívánt érvényesülni. A középosztály átlagos napjait idézik a következő mondatok: „Hová 

megy az apád? Ő a hivatalába megy. Mit csinál anyád a délelőtt folyamán? Ő a szobákat 

takarítja és főz a konyhában. Hová mégy, amikor vége az utolsó órának? Hazamegyek. 

Mikor ebédeltek? Egy és kettő között...” (24. oldal)  

S ebbe az életvitelbe jócskán belefér a gyerek hangszeres tanulása, illetve 

alkalmanként séta, valamint színházlátogatás a családdal, vasárnaponként pedig a 

templombajárás, illetve délután a rokonlátogatás. Mintha csak egy húszas-harmincas 

évekbeli novella hőseit látnánk feléledni a nyelvkönyv lapjain. A stílus persze nem sokban 

különbözik attól, ami Ionesco-t a Kopasz énekesnő megírására késztette! De hát a legtöbb 

forrás mégiscsak eredeti, a brit szellem hatja át, s mint ilyen, érezhetően disztingváltabb, 

mint az egyszerű kontinentális társalgás: „Fiúk, kérem, teázzanak velünk. Parancsoljanak a 

süteményekből. Vegyenek még teát. A tea azért fontos étkezés az angol házban, mert a 

látogatók leginkább teaidőben láthatók. Egy darab cukrot szeretnék. Zavarhatom Önt a 

cukortartóért?...” (38-39. oldal) 

Mindössze egy olyan példa van, mely nem illik bele abba a képbe, amit a 

nyelvkönyvek Angliájáról tudunk: az udvarias „Hogy van?” kérdésre még a haldokló is 

mosolyt erőltet arcára, s illendően válaszol: „Köszönöm kérdését, jól.” Itt azonban – igaz, 

hogy tanító célzattal – a következő válasz olvasható: „Fivérem tüdőgyulladást kapott, lázas 

volt, de most már túl van a veszélyen, a láz elhagyta és kezd ismét jobban lenni. Apámat 

izületi fájdalmai kínozták, nővérem torokfájásban szenvedett, és ami engem illet, én sem 

voltam nagyon jól. Néhány napig fájt a gyomrom.” (45. oldal)   

Az állatorvosi ló tipikus esete ez a család, de csak azért, hogy a könyvből meg 

lehessen tanulni, mit mondunk az orvosnál – s nem egy szokványos „hogy van” kérdésre 

adott válasz esetén. 
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4.14.     Ilosvai: Angolul egy óra alatt 

S ha már a stílusnál tartunk – időben némileg visszakanyarodva, ám a téma miatt –, 

feltétlen itt kell említeni az Ilosvai Hugó szerkesztésében megjelent Közhasznú Könyvtár 

34. számát, mely - Angolul egy óra alatt - címmel jelent meg az előbb tárgyalt Csorba 

András-mű első kiadásával nagyjából egy időben. Az évmegjelölés nélküli füzetecske 

Budapesten látott napvilágot Pfeifer Manó kiadásában (IV.kerület, Múzeum körút 39. sz.), 

ára 12 fillér.  

Az előszónak is beillő Útbaigazítás a következőket tartalmazza: „E könyvecske szűk 

keretében teljes nyelv- és irálytant adni lehetetlen. Éppen csak a legszükségesebb és 

legáltalánosabb szabályokat közöljük. Ezeket is gyakorlatilag a szöveg között. Nem is az a 

czélja a Közhasznú Könyvtár kis nyelvtanainak, hogy valakit az idegen nyelvre 

gyakorlatilag és irodalmilag megtanítson, erre még a legnagyobb könyvek sem képesek, 

mert hogy valaki egy idegen nyelvet megtanuljon, nem elég, hogy elméletileg elsajátítja, 

gyakorlatilag is bírnia kell, tehát nemcsak az elmével, hanem a füllel, a nyelvvel. 

Ezt pedig könyvből megtanulni nem lehet, ehhez mester kell, a legjobb mester pedig 

a gyakorlat. 

Ismételjük, ennek a könyvecskének tehát nem ez a czélja, de az, hogy tolmácsa 

legyen annak, a ki megvette. Tolmácsa utazáskor. 

A mi idegenben a mindennapi életben legszükségesebben kell, azt itt mind 

megtalálja az olvasó, még pedig olyan összeállításban, hogy könnyen ráakadhat  ... 

A ki mindazt, a mit e könyvecske magában foglal, megtanulja, tud annyira angolul, 

hogy bárhol idegenben el lehet vele az első időben ... 

Itt megtalálja mindazt, a mire idegenben, a mindennapi életben szüksége leend.” 

Mennyire más szellem, más igények, más hozzáállás! Egyszerű, letisztult, 

kristálytiszta, minden hátsó szándéktól, minden mellékes zöngétől mentes célkitűzés! Mert 

hát mit is akar e könyvecske? A legszükségesebb nyelvi alapokat lerakni, a minimális 

tudást megadni ahhoz, hogy a mindennapi életben el tudjon igazodni forgatója. S mit tesz e 

könyvecske? Éppen ezt: nem többet, nem kevesebbet, nem mást, mint amit akar. A 

tartalomjegyzék elárulja a mindössze 30 oldalas összeállítás témaköreit: Utbaigazítás - 
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Vasuton - Társaskocsin. Bérkocsin - Szállodában - Vendéglőben - Szinházban - 

Társaságban - Az utczán. Látogatás. Bérlet - Bevásárlás - Általános tudnivalók.  

S teszi mindezt a lehető legkorrektebb, világos, érthető módon, használható 

formában. Megszívlelendő az ún. „útbaigazítás” azon kijelentése, miszerint egy 

nyelvkönyv nem is tűzheti azt célul, hogy anyanyelvi szinten sajátíttassa el az adott idegen 

nyelvet, vagy akár tökéletes eligazodást tudjon nyújtani a célnyelvi kultúra és irodalom 

világában. A nyelvkönyv célja csak az lehet, hogy a nyelvet magát tanítja, hozzásegít 

ahhoz, hogy a későbbiekben, más eszközök és lehetőségek birtokában művelője 

tökéletesítse tudását. „Irálytant”, stílust nem tanít, de azt megmutatja, hogy milyen módon 

kell „stílusosan” összeállítani egy nyelvkönyv anyagát úgy, hogy semmiféle egyéb, oda 

nem illő mondanivaló el ne terelhesse a figyelmet, át ne vehesse a hangsúlyt ...                                  

 

 

4.15.     Endrődi-Korenchy: Angol nyelvkönyv  (általános gimnázium  II.) 

Márpedig a hangsúlyeltolódásra – sajnos – jó néhány példát tudunk említeni. S 

ezzel már vissza is zökkentünk a kronológiai sorrendbe, hiszen a 60-as évek 

tankönyvsorozata bővelkedik az olyan olvasmányszövegekben és gyakorlatokban, melyek 

nem titkoltan helyezik fókuszba az aktuális politikai mondanivalót (alkalmanként mit sem 

törődve a könyv eredeti, professzionális céljával, a nyelvelsajátítás adott szintjének 

megfelelő megjelenési formával).  

A Művelődésügyi Miniszter rendeletére 1960 júliusában (mindössze három 

hónapos nyomdai átfutás után!) jelent meg a Tankönyvkiadó gondozásában az Angol 

Nyelvkönyv az általános gimnáziumok II. osztálya számára (kísérleti tankönyv). 

Készült a Művelődésügyi Minisztérium Középfokú Oktatási Főosztálya irányításával. 

Endrődi Frigyes és Korenchy Lajos munkája. A mű töretlen sikerére jellemző, hogy 

csaknem egy teljes évtizedig jelentették meg évenként változatlan utánnyomásban, az 

egyetlen módosítás a címlap belső oldalán található, mely szerint Készült a 
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Művelődésügyi Miniszter rendeletére, a Művelődésügyi Minisztérium Közoktatási 

Főosztálya és az Országos Pedagógiai Intézet irányításával. 

(1966. márciusi kiadás) 

De lássuk csak, hogy volt-e mire büszkének lenni?  

Igazi „sikersztori”, mondhatnánk, hiszen nem ritka példa, hogy ha már valami 

átesett a tűzkeresztségen, s sikerrel vette az első akadályokat, hirtelen több „keresztapa”, 

több támogató is akad. Így volt ez e tankönyvsorozat esetében is. Ám úgy tűnik, mind a 

korabeli Művelődésügyi Minisztérium, mind pedig az Országos Pedagógiai Intézet 

illetékesei úgy ítélték meg, hogy egy esztendei heti 3 órás nyelvtanulás megfelelő 

intenzitást jelent ahhoz, hogy a 15-16 éves diákok nyári szünet utáni első leckéjét ilyen 

„ösztönzően érdekfeszítő” fordítással zárja tankönyvük: „Meglátva ifjúsági szervezetünk 

titkárát, megkérdeztem tőle: 'Segítettetek a dolgozó parasztoknak a 

termelőszövetkezetekben?’” (7.oldal 7. gyakorlat) 

A téma fontosságát jelzi, hogy néhány oldallal később ugyanezen tények már 

kijelentő módban szerepelnek az angolra fordítandó feladatban: „Találkoztam a titkárral. 

Segítettünk a dolgozó parasztoknak.” (15.oldal 4. gyakorlat) 

Persze ez érthető, mint ahogy az is, hogy a 60-as évek iskolai eseményeinek sorában 

az egyik legfontosabb a november 7-i ünnepség volt, ám az már megkérdőjelezhető, hogy 

egy mindössze 20 olvasmányt tartalmazó tankönyv – mely egyetlen év angoltanulási 

előzmény után a második osztályos gimnazisták nyelvi érdeklődését és előrehaladását 

hivatott szolgálni – egy teljes leckét szentel e nevezetes napnak. 

            A  Sixth Lesson szövege a „munkásosztály nagy nemzetközi ünnepe, a Nagy 

Októberi Szocialista Forradalom” előtt tiszteleg (35.oldal), az új lexika „kapitalizmus, 

megdönteni, szocializmus, kommunizmus” stb. Az olvasmányhoz rendelt nyelvtani anyag 

következetesen kötődik a szöveghez:  Future Continuous - „A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom évfordulóját fogjuk ünnepelni”, „Az igazgató fog beszélni a nap 

jelentőségéről.” (36-37. oldal); a 'to be going to' szerkezet - „Az ifjúsági szervezet nevében 

fogok beszélni”; a nyomatékosító névmások - „Maga az igazgató beszélt a nap 
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jelentőségéről”, „Mi magunk díszítettük az iskolát” és a tört számnevek - „Az orosz nép a 

világ egyhatodán kezdte el a szocializmus építését.”  (38.oldal) 

A következetesség elve a gyakorlatokban is érvényesül, a feladatok szövege is a 

kommunista világ építése előtt tiszteleg, például a következő fordítandó mondatok 

formájában: „1917-ben az orosz munkások megdöntötték a kapitalizmust és elkezdték 

építeni a szocializmust. Ma a kommunizmust építik.” (39.oldal) 

A Tenth Lesson (60.oldal) árnyaltabban ugyan, de szintén hitet tesz a rendszer 

mellett. Az olvasmány – Home Is Best – egy bizonyos Péter nevű fiúról szól, aki a nyári 

szünetet Angliában töltötte, de legszívesebben mégis a kis falura gondol, ahol „nagyapja 

valaha a szegényparasztok életét tengette, ám a felszabadulás után ő lett a szabad 

mezőgazdasági munkások termelőszövetkezetének elnöke”.  

Mindemellett azonban eme Pétert az irodalom is érdekli, s skóciai tartózkodása óta 

sok Burns-verset olvas, mivel „a skót költő jól látta a szegény munkásosztály nehéz életét 

és kemény munkáját. De Péter tudja, hogy minden nagy magyar költő mélyrehatóan 

foglalkozott munkásságában a szegény kisemmizett emberek életével, akiknek azért kellett 

keményen robotolniuk, hogy a kizsákmányoló gazdagok még inkább dőzsölhessenek. 

Mennyire örül Péter, hogy mindez már a múlté...” - szól az olvasmány, ám kortársait, a 

könyv használóit feltehetően kevésbé tette boldoggá az ezt követő 4. gyakorlat, mely az 

alábbi utasításokat adja: „Mondjátok angolul a következő kifejezéseket és szerkesszetek 

mondatokat velük: szocializmust építeni, a legfejlettebb szocialista ország, megdönteni a 

kapitalizmust...” s így tovább. (64.oldal) 

Mi más ez, ha nem a nyelv teljes alárendelése a politikának, ha nem a nyelvtanulás 

legfőbb céljának, a kommunikációs készség fejlesztésének csúfos kijátszása? Tizenéves 

gyerekek érdeklődési körének, nyelvi szintjének nem lehetett volna ösztönzőbb, kultúra és 

tudás iránt serkentőbb feladatokat szerkeszteni? 

Sajnos, akad még negatív példa a könyvben, hiszen a Sixteenth Lesson, melynek 

címe Marx in London, több oldalról körbejárja a témát, de mind az olvasmány, mind a 

nyelvtan, mind pedig a gyakorlatok egyetlen központi alapvetése az, hogy „Marx 

megalapította a forradalmi szocializmust”. Magyarul, angolul, kijelentő és kérdő 
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szórenddel, cselekvő és szenvedő szerkezettel, egyenes és dőlt betűvel egyaránt. (92-

96.oldal) 

S a biztató folytatás, az optimista végkicsengés sem hiányzik: 

„Marx neve és munkássága örökké élni fog - mondta Engels a Highgate temetőben. S igaza 

volt, hiszen munkáját Lenin, századunk legnagyobb gondolkodója folytatta s vitte 

győzelemre.” (93.oldal) 

A tankönyv írói azonban nem csupán a múlt, hanem – az akkori – jelen kérdéseivel 

is behatóan foglalkoztak, így természetesen nem hagyhatták szó nélkül a magyar szocialista 

ipar hallatlan fejlődését, példa nélküli fellendülését (lásd az ipari vásárról szóló 

Seventeenth Lesson 97-98.oldal) s a szocialista magyar mezőgazdaság virágzását sem, mely 

szintén egy teljes olvasmány témakörét alkotva kerülhetett be a korabeli tizenéveseket 

„leginkább foglalkoztató” kérdések közé (108-113.oldal). 

A fordítandó szöveg – mely minden bizonnyal megmozgatta minden tinédzser 

fantáziáját – a következő: „Tegnapelőtt rádióközvetítés volt egy termelőszövetkezetből. 

Minthogy érdekel engem a tsz-tagok élete, bekapcsoltam a rádiót. A tsz-elnök rövid 

beszámolót tartott a terméskilátásról és a tagok munkájáról. Elmondta, hogy sok gépük 

van; ezek a gépek segítik munkájukat. A parasztok élete és munkája sokkal könnyebb, mint 

a felszabadulás előtt volt.”  (113.oldal 7.gyakorlat) 

Nem kevésbé lehetett vonzó a következő fordítás sem az angol nyelvet tanulók 

számára: „Amikor az utolsó műhelygyakorlatunk volt, az egyik fiatal munkás odajött 

hozzánk, s (ezt) mondta: 'Meghívlak benneteket gyárunk ifjúsági szervezetének legközelebbi 

gyűlésére. Az egyik elvtársunk a Világifjúsági Találkozóra tett előkészületünkről fog 

beszélni...” (117.oldal 8.gyakorlat) 

Némi iróniával úgy is fogalmazhatnánk, hogy ha másért nem, hát ezekért a 

mondatokért érdemes volt a gimnazistáknak az angol nyelvvel foglalkozni! 

De – komolyra fordítva a szót – feltétlenül meg kell említeni a könyv erényeit is, 

hiszen itt is érvényes a madáchi gondolat: „... a jó sajátja, míg bűne a koré...”.  

            A tankönyv egyik tagadhatatlan érdeme a korabeli tudományos-technikai 

érdeklődést leginkább foglalkoztató eseményről, az űrkutatás akkori nagy eredményeiről 
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való tárgyilagos tájékoztatás. A „Marvel in the Sky” című olvasmány teljes egészében a 

szovjet űrkutatás 50-es évek második felében elért sikerei előtt tiszteleg – olvasmány-

szöveg, nyelvtan, feladatok s – kivételesen – egy vicc formájában is:„A Hold megkérdezi a 

szputnyikot: 'Hát téged ki küldött?' A szputnyik büszkén feleli: 'A szocializmus!' „  

(73.oldal) 

A fordítandó szöveg is a kozmosz meghódításának szenteli témáját, s ebben – 

nemzetközi hivatkozásként – a „Daily Worker”-t, az angol kommunista párt lapját idézi. 

Ez azonban szinte teljesen magától értetődő, semmi kivetnivalót nem lehet találni benne. 

„Az angol újságok is sokat írtak a szovjet tudósok által kilőtt szputnyikokról és az 

első űrállomásról. A 'Daily Worker', az angol kommunista párt napilapja (daily paper) 

több hosszú cikket közölt az űrállomásról, amely lefényképezte a Hold eddig (so far) 

ismeretlen oldalát. Ma már az egész világon ismert a „szputnyik” szó és sokat beszélnek 

(az emberek) a rakétákról és a mesterséges bolygókról (satellite). Az ember mind többet és 

többet tud meg a világegyetemről (cosmos, universe).”  (77.oldal 6.gyakorlat) 

Ez valóban modell-értékű, hiszen tényanyagát tekintve gazdag, korszerű, nyelvi 

szint viszonylatában jól előkészített, épít a már elsajátított nyelvi-nyelvtani-lexikai 

elemekre, megadja az amúgy is szükséges elsajátítandó új szavakat. Az objektív 

szemléletmód, az igazi ismeretterjesztés mintaszerű megjelenése ez, mely minden 

nyelvkönyv dicséretére válna. 

Hasonlóképpen nem hallgathatjuk el a könyv azon pozitívumát sem, hogy 

kulturális, történelmi és irodalmi vonatkozások tekintetében szintén páratlan érdemekkel 

büszkélkedhet a kísérleti tankönyvből mintegy egy évtizedig használatos könyvvé 

avanzsált Endrődy-Korenchy tankönyv. Hiszen a kor közoktatásának elveit, az orosz utáni 

úgynevezett „második idegen nyelvre” szánható kis óraszámot ismerve megállapíthatjuk, 

hogy példátlan igényesség jellemzi a művet. 

Az olvasmányok és a könyv végén található szemelvények szövege az angol és az 

amerikai irodalom és történelem rendkívül széles spektrumát fedi le. 
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Az említett negatívumok – melyek „kortünetek”-nek tekinthetők – ellenére mind 

szándékait, mind megvalósulását figyelembe véve ez a könyv már utat mutat az igazi, a sok 

szempontból ma is követendő nyelvkönyvek világába. 

4.16. András-Murvai: Angol Társalgási Zzebkönyv           

Bár nem a közoktatásban használt tankönyv, mégis itt kell megemlítenünk a szintén 

méltán több kiadásban napvilágot látott s szintén példaértékű Angol Társalgási 

Zsebkönyv című művet, mely András László és Murvai Márta munkája (Tanuljunk 

Nyelveket sorozat, a Művelődésügyi Miniszter engedélyével, Tankönyvkiadó, 

Budapest, második változatlan kiadás 1960.).  

A szerzők 1957 márciusában írott Előszava a könyvet főként a kezdők, illetve az 

angol nyelvterületre először látogatók figyelmébe ajánlja. 

„A szövegben mindenütt a Nagy-Britanniában használt élő társalgási nyelv 

fordulatait alkalmaztuk. Általában kerültük a túlságosan bizalmas vagy pongyola, valamint 

az irodalmi kifejezésmódot.”  (3.oldal) 

S valóban, a szó legszorosabb értelmében használható társalgási segédkönyv ez, a 

legszükségesebb nyelvi fordulatok, a leginkább használt kifejezések alkalmazásával. 

Témakörei is az utazók mindennapi nyelvi szükségleteihez igazodnak: a 

bemutatkozástól, a telefonbeszélgetéstől a lakáskeresésen és a munkavállaláson át a 

szórakozásig, utazásig, illetve a különböző betegségek ellátásáig (orvosnál, 

gyógyszertárban stb.).  

Időtálló, a megírás idejében s ma is használható kézikönyv, melynek szerzői 

rendkívüli tapintattal s jó érzékkel mentesítették művüket a könyv szerkesztése és 

megjelenése idejének „kóros”, káros kortüneteitől. 

Gondos „nyomozómunka” szükséges ahhoz, hogy fel lehessen fedezni olyan 

mondatokat, melyek – a sorok között – véletlenül, valamilyen módon, többszörös áttétellel 

mégis az ötvenes évekre utalnak. 
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Az úgynevezett Írás, olvasás témakör egyik alpontja például az Újság, ahol a 

következő – akár „árulkodónak” is vélhető – mondat található: „Mi a legfrissebb újság a 

leszerelési tárgyalásokról?” (53.oldal) 

Ugyanezen címszó alatt szerepel a „Szeretnék előfizetni a Daily Workerre” 

kijelentés (54.oldal), bár a lapok között említést nyer például a The Times is. 

Hasonló módon a véletlennek is betudható, hogy a Szórakozás témakörben, a több 

mondatban szereplő „világvevő rádió”-val kapcsolatban a „Véletlenül kifogtam egy angol 

nyelvű adást a moszkvai rádióból”, illetve a „Fogjuk Prágát!” mondatok szerepelnek 

(64.oldal). 

A Függelék a Megszólítás az angolban sor legvégén (!) feltünteti, hogy hogyan 

szólítsunk valakit elvtársnak (Brown elvtárs/elvtársnő) – bár e lehetőség – az angol 

viszonyokat ismerve érthetően – csak az úr, asszony, kisasszony, doktor, őrnagy stb. 

formula után következik. (95.oldal) 

Némileg nagyobb hangsúllyal szerepel az Ünnepek  között április 4-e, már csak 

azért is, mert sem a korabeli magyar, még kevésbé pedig az angol viszonyokra nem lehetett 

jellemző az, hogy mindössze a következő négy nemzeti ünnep szerepel a felsorolásban: 

újév, április negyedike, május elseje, karácsony. (Ha magyar vonatkozású e lista –márpedig 

minden bizonnyal az – akkor például hol van az akkortájt kötelező jelleggel minden 

esztendőben megünnepeltetett november hetedike?) 

Fentiek ellenére azonban a Társalgási Zsebkönyv a jó értelemben vett időtállóság 

mintaképe lehet, hiszen ma is bátran használhatná bárki, aki fel szeretné frissíteni 

nyelvtudását, akinek mindössze annyi nyelvtudásra van szüksége, ami egy utazáshoz, egy 

rövid angliai tartózkodáshoz szükséges. 

 

4.17. Kosaras: Orosz nyelvkönyv (általános iskola VIII.) 

Kis kitérő - mindössze összehasonlításul - az az Orosz nyelvkönyv, melyet az 

általános iskolák VIII. osztálya számára adott ki a Tankönyvkiadó (ötödik kiadásban 

1964-ben). A tankönyv Kosaras István munkája, a kéziratot átnézte E.M.Konyajeva, 
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a Moszkvai Lomonoszov Egyetem orosz nyelvi tanszékének tanára és I.J.Milova, a 

budapesti Szovjet Nagykövetség iskolájának tanulmányi vezetője. 

Korrekt, tárgyilagos, a nyelvre koncentráló könyv, mely nem akar semmiféle túlzott 

politikai tartalmat belesulykolni az olvasmányok szövegébe. 

Sokkal inkább az országismeret, a művelődéstartalom, az ismeretterjesztés a lényeg. 

A tankönyv 14 leckét tartalmaz, melyek módszertani felépítése mintaszerű. A 

szövegek nem csupán nyelvtani, hanem tartalmi magyarázatot kapnak szükség és igény 

szerint, melyek a legtöbb esetben értékes többlet-információt hordoznak.  

Például: „metallolom (fémhulladék) - összetett szó a metall (fém) és a  

lom (hulladék) szavakból. A lom azonos a magyarban is meglevő 'lom' (limlom) szóval 

/szláv jövevényszó a mi nyelvünkben/”  (65.oldal) 

A 14 lecke szövegének kiválasztása is ideális: iskolai és családi élet, a város és a 

falu, a nyolcadik osztályosokat leginkább foglalkoztató kérdés, a pályaválasztás éppúgy 

szerepel a témakörök között, mint az országismereti és irodalmi vonatkozások. Moszkva és 

a Fekete-tenger látnivalóival egy-egy önálló lecke foglalkozik, jól használható térkép-, 

illetve képmellékletekkel, az orosz és a szovjet irodalomból pedig Lev Nyikolajevics 

Tolsztoj és Gorkij kapott egy-egy komplett egységet (előbbi egy elbeszélés rövidített 

változata, utóbbi pedig egy személyével kapcsolatos anekdota erejéig). 

Szemben sok kortárs angol tankönyvvel, az orosz nyelvkönyv mindössze egyetlen 

olvasmány egy részét szenteli Vlagyimir Iljics Leninnek, azt is egy idős ember róla szóló 

visszaemlékezése formájában (Hogyan szánkózott Iljics? 41.oldal). 

A szövegmagyarázat azonban itt is inkább az országismerettel kapcsolatos 

ismeretbővítést, semmint a politikumot szolgálja: „A Kreml mellett, az 'Alekszandrovszkij 

szad' nevű parknál kisebb emelkedés van. Ott volt valószínűleg az a szánkózás. Keressük 

meg a helyet Moszkva térképén !”  (42.oldal 4.magyarázat) 

Mind tartalmi, mind mennyiségi vonatkozásban eltörpül fenti érdemei mellett az a 

négysoros „versike” (M.Szvetlov műve), mely így szól: 

                „Lenin nevét újra és újra 

                 ismétli a nagy nemzet, 
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                S mint a legkedvesebb szó, 

                Lenin neve a szívek mélyén lakik.” 

           A hatvanas években kiadott orosz nyelvkönyvről lévén szó, e „bocsánatos bűnnek” 

is alig nevezhető négy sorral együtt is a könyv a maga nemében mindenképpen  modell-

értékűnek tekintendő. 

 

4.18.   Majdik-Ruttkay: Angol nyelvkönyv  (általános gimnázium I.)  

Hasonló pozitív példa lehet az Angol nyelvkönyv az általános gimnáziumok I. 

osztálya számára (Majdik Zoltán és Ruttkay Kálmán műve, Budapest, 

Tankönyvkiadó, hetedik kiadás, 1965).  

A teljesen kezdő szintről induló könyv esetében persze nem olyan nagy 

fegyvertény, hogy a szerzők nem csempésztek be különösebb politikumot a nyelvtanítás 

folyamatába, melynek tempója – az akkori óraszámokat ismerve, melyek még az 

úgynevezett tagozatos osztályokban is kicsik voltak – igen dicséretes. 

A huszonkét leckéből álló tankönyv lendületesen viszi előre a nyelvet elsajátítani 

kívánó diákokat az angol nyelv szépségei felfedezésének útján, s a kezdeti „Hol van a 

könyv? A kályha a sarokban van stb.” szint után egyenletesen halad előre a szokásos 

témakörök – család, iskola, vásárlás stb. – érintésével. 

A könyv végén található szószedet tanúbizonysága alapján az év folyamán 

elsajátítandó szókincs mintegy 850-900 szó, mely a tanév végére képessé teszi a tanulókat 

párbeszédek megszerkesztésére, sőt, önálló fogalmazások írására (lásd a 127.oldal 

feladatait). 

A tankönyv igen dicséretes lendülete, a kizárólagosan csak a nyelvre való 

összpontosítás mindössze egy helyen törik meg, ott azonban nagyon...  A Twentieth Lesson  

a nemzetközi viszonylatban is jelentős ünneppel, május elsejével foglalkozik May Day 

címmel. A szerzők azonban – úgy tűnik – minél koncentráltabban, minél tömörebben 

akarták „letudni” a kötelező penzumot, vagyis május elseje kapcsén egyben megemlékezni 

a másik nagy ünnepről, április negyedikéről is. Az olvasmány szövege eképpen kicsit 
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furcsán alakul, hiszen a május elsejére utaló cím utáni első mondat már így szól: „1945. 

április 4-én a Szovjetunió hadserege felszabadította hazánkat...” (114.oldal) 

S a szöveg még jó néhány mondaton keresztül méltatja a történelmi jelentőségű 

eseményt, illetve annak méltó megünneplését, majd – miután áttér május elsejére, az 

olvasmány voltaképpeni témájára –, egy Péter nevű fiú betegségéről szól, aki emiatt nem 

tud részt venni a demonstráción (a szószedet szerint tüntetésen, ám feltehetően ez a 

'felvonulás'-ra értendő). Ám hála a Magyar Televíziónak (mely akkor még épphogy csak 

elkezdte sugározni műsorait, hisz ne felejtsük, a tankönyv kéziratát 1964 novemberében 

juttatták el a nyomdába!), Péter nem marad le semmiről, hiszen a képernyőn betegágyából 

is figyelemmel tudja kísérni a nap jeles eseményeit. Így láthatja a főváros és a vidék 

felvonulásainak transzparenseit:  „Éljen a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe! Éljen a 

Szovjetunió és éljenek a szocializmust építő országok!...” stb. feliratokkal (114-116.oldal). 

Így aztán Péter nem bánkódik, hiszen édesanyja e szavakkal biztatja: „Ne légy 

szomorú, legközelebb már te is ott lehetsz a demonstráción!” 

Hát nem szép ? Az eszmei mondanivaló kidomborítását még inkább hangsúlyozza 

az a tény, hogy a mindössze néhány hónapja nyelvet tanuló tizenévesek ezek után 

lekottázva, teljes szöveggel megkapják a DIVSZ, a Demokratikus Ifjúsági Szövetség 

indulóját. A nyelvileg is nagy vállalkozásnak minősülő feladat – feltehetően a könyv 

szerzőinek véleménye szerint is – messze meghaladta az első osztályos kezdő angolos 

gimnazisták angol nyelvi színvonalát, így aztán nem egy szövegrészen elegánsan 

átsiklottak anélkül, hogy az idegen szavakat akár csak apró betűvel, lábjegyzetben közölték 

volna... 

„One great vision unites us, 

Though remote be the lands of our birth, 

Foes may threaten and smite us, 

Still we live to bring peace to the earth. 

Every country and nation 

Stirs with youth's inspiration. 

Young folks are singing 
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Happiness bringing. 

Friendship to all the world. 

Everywhere the youth is singing freedom's song 

      Freedom's song, freedom's song, 

We rejoice to show the world that we are strong, 

      We are strong, we are strong. 

We are the youth, and the world acclaims our song of truth, 

Everywhere the youth is singing freedom's song, 

      Freedom's song, freedom's song.”   (116.oldal) 

Emlékeztetőül, ez a huszadik lecke a kezdő első gimnazisták könyvében! Heti 

három, maximum heti öt órában (ha tagozatos osztályról van szó). A tankönyv minden 

egyéb tekintetben pedig olyan színvonalú, hogy ma is mintakép lehetne mind tartalom, 

mind grammatika, mind pedig metodika szempontjából. Kár, hogy e „gyenge láncszem”   

becsúszott a gépezetbe, s rontotta az egyébként rendkívül jó összképet... 

Azt persze már csak félve jegyzem meg, hogy nem tudni, mit tervezhettek a 

tankönyv szerzői a következő könyvek tartalmára vonatkozóan, mert az utolsó lecke 

legutolsó feladata egy ismétlő fordítás, mely a következő mondatokkal fejeződik be: 

„Az iskolai év nemsokára véget ér és elkezdődik a nyári szünidő... Sokan a földeken 

fogunk dolgozni, vagy segítünk otthon édesanyánknak. Több időnk lesz, olvasni is akarunk. 

Angolul is fogunk olvasni, mert nem akarunk mindent elfelejteni. Tudjuk, hogy jövőre az 

angol olvasmányok nehezebbek lesznek, mint ebben az évben.”   (127.oldal 9.gyakorlat) 

A DIVSZ induló néhány szavára gondolva: szép kilátások... 
 

 
 

4.19.   Endrődi-Korenchy: Angol nyelvkönyv  (gimnázium III.) 

A folytatás azonban kellemes meglepetésként valódi modell, hiszen keresve sem 

találhatnánk egyetlen hibát sem a már ismert Endrődi-Korenchy szerzőpáros III. osztályos 

könyvében (Endrődi Frigyes - Korenchy Lajos: Angol nyelvkönyv a gimnáziumok III. 

osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, hatodik kiadás, 1967). 
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 Ami szépet és jót el lehet mondani egy nyelvkönyv tartalmi vonatkozásairól, az 

mind érvényes erre a tankönyvre is. Gazdag tartalom, információkban bővelkedő 

olvasmányok, lendületes nyelvi előrehaladás, módszertani gazdagság jellemzi e művet, 

mely – szerencsére – az 1960-as évek gimnazistáinak rendelkezésére állt. A példányszám 

nem volt ugyan túl nagy – a fent említett kiadás például mindössze 3000 példányban jelent 

meg –, ismerve azonban a korszak mutatóit, tudhatjuk, hogy nem túl nagy számban 

választották még ekkor az angol nyelvet „kötelező” tárgyként a középfokú intézmények 

tanulói. 

A tankönyv 18 leckéből áll, melyek szisztematikusan vezetik végig a használót az 

angol és amerikai történelem, irodalom és kultúra legfontosabb állomásain. Nem ritkák a 

geográfiai, illetve gazdaságföldrajzi témájú olvasmányok sem, s ami rendkívül nagy előnye 

– s ritkaságszámba menő erénye – ennek a könyvnek, az a minden arra alkalmas témánál a 

magyar összehasonlítás felvetése. 

Tankönyvekben kifejezetten ritkán lehetünk tanúi akár recepciókutatásnak, akár a 

kulturális kapcsolatok bármilyen szintű megjelenésének, így kifejezetten örömmel kell 

fogadnunk a tényt, hogy már a hatvanas évek derekán volt olyan tankönyv (ráadásul több 

kiadásban), mely nagy súlyt fektetett erre !  

Amikor a tankönyv második leckéje A Talk about Great Britain címmel 

térképmelléklettel információgazdag tényközlő olvasmányt tartalmaz, az utána található 

gyakorlatok egyike pedig azt tűzi feladatául a tanulónak, hogy írjon fogalmazást Before the 

Map of Hungary vagy A Beautiful Place in Our Country  címmel (18.oldal 9. gyakorlat); 

vagy amikor Thomas Gainsborough, az angol festészet nagyja a téma, s az olvasmány 

megjegyzi, hogy a festő mely művei találhatók a budapesti Szépművészeti Múzeumban, a 

feladat pedig fogalmazás írása a magyar festészetről; amikor az angol iparról szóló 

olvasmány után a magyar iparról kell írni; amikor az olvasmány azt tartalmazza, hogy 

George Stephensonnak hol áll Budapesten szobra; s hosszan sorolhatnánk még azokat a 

példákat, melyek egytől egyig azt a tényt igazolják, hogy a magyar fejlődés, a magyar 

történelem és irodalom mindig meghatározó része volt Európa kultúrájának, s soha nem 

szakadtunk el attól a fejlődési vonaltól, melyet a kontinens tőlünk nyugatabbra lévő 
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országai fémjeleztek. Mintha csak előre érezték volna a könyv szerzői, hogy mi lesz fontos 

hazánk számára az ezredforduló idején, az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén ! 

A tankönyv témáira visszatérve azonban nem hagyhatjuk szó nélkül a könyv azon 

érdemeit sem, miszerint ez a mű a fentieken kívül egyaránt foglalkozott az angol oktatási 

rendszerrel és a technikatörténet fontos korszakaival (a gőzmozdony és a televízió 

feltalálásával), az angol és skót történelem nagy alakjaival (Wat Tyler, az ipari forradalom 

és Robert Bruce), az angol irodalomból már az olvasmányok során Shakespeare, Daniel 

Defoe, Jonathan Swift és Jerome K.Jerome munkásságával és műveivel,   az amerikai 

témák közül pedig Cristopher Columbus, Abraham Lincoln és Joe Hill alakjával és 

jelentőségével. 

A Függelék még tovább gazdagítja a sort: Dick Whittington, Sir Francis Drake, Guy 

Fawkes, s az irodalomból Charles Dickens, William Wordsworth, Christina Rosetti és Jack 

London egy-egy eredeti, illetve átdolgozott műve gazdagítja a sort.  

Ezek alapján bátran állíthatjuk, hogy talán ez volt az első olyan tankönyv, mely 

politikamentesen, egyértelmű, határozott szándékkal volt képes arra törekedni, hogy az 

angol nyelvű kultúrák terjesztését vállalja feladatul, s e céljának tökéletesen megfelelt! 

Mind a mai napig, de talán a későbbi korok tankönyvei számára is követendő például 

szolgálhat. 

 

4.20. Fülöp-Szerdahelyi: Orosz nyelvkönyv (gimnázium  IV.) 

Hasonlóképp csak a dicséret hangján lehet szólni arról az orosz nyelvkönyvről, 

melyet ismét csak az összehasonlítás kedvéért veszünk be az angol nyelvkönyvek sorába. 

Fülöp Károly és Dr. Szerdahelyi István munkája, az Orosz nyelvkönyv a gimnáziumok 

IV. osztálya számára (Budapest, Tankönyvkiadó, 1968) minden szempontból – 

nyelvtől, kulturális-politikai háttértől függetlenül – kiváló. 

A dolog természetéből adódóan e könyv nyilvánvalóan tartalmaz bizonyos politikai 

tartalmú felhangokat, s ez teljesen érthető, hiszen a tankönyv az orosz és a szovjet 

kulturális-művészeti-tudományos életbe nyújt betekintést a 19.század közepétől a könyv 
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szerkesztésének idejéig, az 1960-as évekig. Így témái többek közt Puskin, Repin, Glinka, 

Csajkovszkij korától, Csehov munkásságától Sosztakovics, Gorkij, Osztrovszkij és 

Fagyejev műveiig mutatják be az orosz és a szovjet irodalom és kultúra eredményeit. A 

tankönyv érinti a színház- és filmművészetet, valamint a technika- és a tudománytörténet 

nevezetes állomásait is. 

Korrekt, tárgyilagos hangnem váltakozik az orosz nyelvterületre egyébként is 

jellemző pátosszal a nyelvkönyv szövegeiben. Ennek nyomai néhol fellelhetők még az 

oroszra fordítandó magyar nyelvű mondatokban is. Jó példa erre például a Pogogyin 

drámájáról szóló szöveg: „ 'A Kreml toronyórája' a szovjethatalom első éveiben játszódik. 

Egy kiváló orosz mérnök a moszkvai utcán gyufát árusít. Leninnel folytatott beszélgetése 

meggyőzi arról, hogy van helye az új társadalomban. Részt kell vennie a fiatal szovjet 

állam lenini villamosítási programjában. Közben magánéletében is változás áll be: nem 

ellenzi leányának és egy egyszerű bolsevik matróznak a kapcsolatát. A darab címe jelkép: 

Tolsztoj egykori órása megjavítja a Kreml toronyóráját, mely ezután az Internacionálé 

kezdetét fogja játszani.”   (190. oldal 4. számú tolmácsolási gyakorlat) 

Azt persze nem szabad felednünk, hogy ami ebben a szövegben már furcsának tűnik 

a mai olvasó számára, az többnyire a kor, illetve az idézett szerző, Pogogyin „számlájára” 

írható. 

S hogy egy régi – idestova 35-40 éve – írt tankönyv szövege még akár a mai magyar 

aktuálpolitikát, illetve a sajtóorgánumok politikai hovatartozását jól ismerő olvasónak is 

okozhat meglepetéseket, arra álljon itt a következő példa: „Érdekes cikket olvastam a 

Magyar Nemzet mai számában. Címe: Az európai szocialista országok kulturális egysége. 

Ebből fordítok le néhány mondatot: 'Az elmúlt húsz év fejlődése bizonyítja, hogy a 

szocialista országok helyes útra léptek, amikor követték a kulturális forradalom lenini 

elméletét, és felhasználták azokat a tapasztalatokat, amelyeket a Szovjetunióban fél 

évszázad alatt összegyűjtöttek...” (191.oldal 6.számú tolmácsolási gyakorlat) 

S mint ahogy változott a Magyar Nemzet, változott a politika és a kultúrpolitika is, 

az azonban itt és most is megkérdőjelezhető – még így, jó néhány év távlatából is –, hogy 
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valóban e mondatokkal kellett-e bizonyítaniuk nyelvtudásuk színvonalát a korabeli 

gimnazistáknak ? 

A kérdés persze „költői” a szó azon értelmében, hogy nincs, s nem is kell, hogy 

legyen erre válasz... A tény azonban, hogy ez akkor és így jelent meg, magáért beszél ... 

 

 

4.21.   Jakabfy-Budai: Angol nyelvkönyv  (vendéglátóipari szakközépiskola  IV.) 

A kronológiai sorrendben egy olyan könyv következik, mely több kiadást ért ugyan 

meg (mint annyi más angol tankönyv a 60-as és 70-es évek folyamán), ám a későbbi 

kiadások mindegyike feltünteti: készült az 1970. évi első kiadás alapján, álló filmről, íves 

ofszetnyomással. A könyv pedig újdonság az eddig tárgyaltakhoz képest, hiszen ez 

úgynevezett „szakmai” nyelvet, az ESP kezdeti szintjét célozza meg: Angol nyelvkönyv a 

vendéglátóipari szakközépiskolák IV.osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 

második kiadás 1981. Dr. Jakabfy László és Budai László munkája. 

Közoktatásunk akkori helyzetét ismerve sajnos 'más' a színvonal, mint a 

gimnáziumokban: más azért, mert általános intelligencia szempontjából kevésbé 

információgazdag, grammatika-lexika szempontjából pedig alacsonyabb tudásszintet céloz 

meg. Ugyanakkor azonban saját területén – mely jelen esetben a vendéglátás és az 

idegenforgalom – rendkívüli többlet jellemzi az általános gimnáziumi tankönyvekhez 

viszonyítva mind szókincsben, mind pedig témában, problémafelvetésben. A 

szakmaspecifikus jellemzők megfelelő hangsúlyozásával itt a szóbeliség, a gyors 

problémamegoldó-képes kommunikációs készség és a megfelelő lexikális és természetesen 

tárgyi tudás átadása a cél. 

Jakabfy László és Budai László e követelményeknek és szintnek megfelelő 

semleges, politikamentes szövegeket írtak, alkalomadtán országismereti, illetve kulturális-

irodalmi életre utaló célzásokkal. Például a 'Kávéház' címszó alatt az úgynevezett „irodalmi 

kávéházak” is említést nyernek mind Londonban, mind pedig Budapesten betöltött 

szerepükkel, s a 'törzsvendégeknek' számító írók, költők felsorolásával (53-54.oldal). 



135 

Tematikailag az olvasmányok többségükben a vendéglátás, illetve az utazás, az 

idegenforgalom témakörök köré csoportosíthatók, így például a magyar konyha ízvilágán 

érezhető különböző külföldi hatások történeti végigvezetése, vagy a szállodák világa, 

illetve Budapest látnivalóinak tárgyalása. 

Mindvégig objektív szemlélet, támadhatatlan tárgyilagosság jellemzi a szövegeket. 

A történelmi hűséghez való ragaszkodás érezhető a II. világháborúban történt magyar 

szereplés és a háború során elszenvedett rongálások, bombázások említése esetén is  (91, 

97. oldal).  

A könyv jó példa lehet arra, hogy a cél ideális esetben megfelelő eszközöket képes 

választani magának, az 'eszköztárat' igazítani lehet a feladat magas színvonalú 

megvalósítása érdekében. 

 

4.22.   Buday-Jakabfy: Angol nyelvkönyv   (gimnázium  I.) 

Az úgynevezett „Szakközépiskolai tankönyvek” sorozatból – az időrendiség 

betartása érdekében – visszatérünk a gimnáziumi tankönyvek világába, bár nem olyan nagy 

a váltás, hiszen az új, úgynevezett „kék” tankönyvsorozat szintén a már említett 

szerzőpáros, Buday László és Dr. Jakabfy László munkája. 

A különbség azonban szembetűnő. Először is, a már említett szakközépiskolai 

könyv az akkori igények ismeretében érthetően mindössze 600, a gimnáziumi I. osztályos 

könyv pedig 15.000 példányban látott napvilágot. Az Angol nyelvkönyv a gimnáziumok 

I. osztálya számára nagyon sok kiadást ért meg, a hetedik kiadás (Budapest, 

Tankönyvkiadó) 1971 áprilisában jelent meg. 

Hasonlóan a „jogelőd” – s már tárgyalt – Majdik-Ruttkay-féle első osztályos 

könyvhöz ez is teljesen kezdő szintről indul, ám itt úgynevezett szóbeli szakaszt is 

beiktatnak a szerzők. A korszerű nyelvpedagógiai elveknek megfelelően ez a könyv 

azonban teljesen egynyelvű, csupán a nyelvtani összefoglaló használja a tanulók 

anyanyelvét. Az eredményesség azonban már számszaki szempontból is egyértelmű: a 

könyv által elsajátítandó szókincs mintegy 1100-1200 alapszó. 
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Az olvasmányok szövege minden szempontból ideális, célja a nyelv elsajátítása és 

az alapvető célnyelvi környezet leírása, az arról való kommunikálás készségének 

elsajátítása. Így aztán a diákok rövid idő elteltével képesek az iskolai, otthoni dolgokról 

beszélni, személyeket körülírni stb. London és Budapest látnivalói is sorra kerülnek, s 

abban sincs semmi kivetnivaló, hogy a Gellérthegy egyik legnagyobb látványossága a 

Szabadság-szobor, s a látképet gazdagítják a Csepel-szigeten lévő gyárak is (144.oldal). 

A Függelék anekdotákat, tréfákat tartalmaz, melyekben nevezetes angol, illetve 

amerikai személyek is szerepelnek, ezzel is bővítve a tanulók ismereteit a nyelvi célország 

kultúrájáról, történelméről. Örömmel konstatálhatjuk, hogy néhány esztendő telt csak el a 

Majdik-Ruttkay-féle emlékezetes DIVSZ-indulót „felvonultató” tankönyv megjelenése óta, 

de mennyire más már a szemlélet, a hangnem, a megközelítés ! 
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4.23.       Buday-Jakabfi: Angol nyelvkönyv (gimnázium  II.) 

A könyv kedvező fogadtatására, illetve a szerzőpáros újabb sikerére jellemző, hogy 

ismét  Buday László és Dr. Jakabfi László munkája az Angol nyelvkönyv a gimnáziumok 

II. osztálya számára (Budapest, Tankönyvkiadó, hatodik kiadás, 1972.), a „kék 

sorozat” második darabja. 

A mű szintén az akkori metodikai „divat” szellemében született, egynyelvű 

olvasmányokat és gyakorlatokat, feladatokat tartalmaz, magyar nyelvű szövegrészeket csak 

a nyelvtani összefoglalóban találhatunk. Ez indokolja, hogy ez esetben az idézett 

szövegrészek eredetiben, angolul fognak szerepelni az alábbiakban, a magyar nyelvű 

fordítás az említett könyvben nem szerepel. 

A tankönyv olvasmányai országismereti szempontból rendkívül igényesek, 

információgazdagságuk sok szempontból ígéretesnek mondható. London és Anglia 

látnivalói közül az építészet történetének nagy állomásai éppúgy szóba kerülnek itt, mint a 

kulturális, művészeti vagy éppen turisztikai nevezetességek. 

A könyv tizennégy számozott olvasmányt, ezen kívül három Review Lesson-t és 

Appendix-et tartalmaz, s ezek sorából mindössze egy rí ki aktuálpolitikai tartalmával, 

mesterségesen szított hangsúlyú „eszmei mondanivalójával”. 

A tizenkettedik lecke – melynek címe: Holidays – pedig formai szempontból 

csupán egy a többi közül, hiszen itt is hasonló az egység felépítése, megszerkesztése, a 

feladatok összetétele, s tartalmi szempontból is törekszenek a szerzők arra, hogy ne lógjon 

ki a sorból ez az olvasmány sem. Mégis érezni rajta ugyanazt a „kötelező” jelleget, mely 

áthatotta a már említett Majdik-Ruttkay-féle I. osztályos gimnáziumi tankönyvet, ahol 

szintén egy olvasmány volt, mely sokkal inkább a politikumra, semmint a valódi 

pedagógiai célra összpontosított (s mindezt „megfejelte” a DIVSZ-induló szövegének 

citálásával). 

A kerettörténetben szereplő újságíró, Mr.Barrett cikket szeretne írni az augusztus 

20-i ünnepségekről. Ez az apropó arra, hogy felemlítse a 20. századi magyar történelem egy 

emlékezetes periódusát, a II. világháború utáni eseményeket.  
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A könyv felépítése következetesen egységes, az új szavak magyarázatával kezd, 

minden új szó egy-egy példamondatban szerepel, jelentését mondatbeli szerepe illusztrálja. 

Az airplane (repülőgép) és a to fly, flew, flown (repülni) szavak közös magyarázatot 

kapnak: „The Red Army drove out the last fascist soldiers from Hungary on April 4th, 

1945. World War II came to an end for Hungary on this day. We shall always remember 

this day. We celebrate it with a parade of the Hungarian People's Army every five years. 

The soldiers' and their officers' parade takes place in Dózsa György Street while airplanes 

fly over the place.” (156.oldal)    

Vagyis a tények, hogy a Vörös Hadsereg az utolsó fasiszta katonákat 1945. április 

4-én verte ki Magyarország területéről. Ezen a napon Magyarország számára véget ért a II. 

világháború. Mindig meg fogunk emlékezni erről a napról. Öt évente a Magyar 

Néphadsereg katonai parádéjával ünnepeljük a napot. A katonák és tisztjeik a Dózsa 

György úton vonulnak végig, s felettük repülnek a harci gépek. Az persze nem biztos, hogy 

a „repülőgép” és a „repülni” szavaknak ez lett volna az egyetlen lehetséges magyarázata, 

illetve, hogy éppen e mondatok világosították volna meg leginkább a szavak 

jelentéstartalmát. 

Maga az olvasmány szövege azzal indít, hogy a már említett Mr.Barrett bejelenti, 

hogy riportot szeretne írni újságja számára augusztus 20-ról. 

„John: 20th August is Constitution Day. 

 Joe: For how long has it been a holiday? 

 John: We've celebrated Constitution Day since August 20th, 1949, the day of our new 

constitution. You know, World War II ended for our country on 4th April 1945. The Soviet 

Army drove out the last fascist soldier from Hungary on 4th April. Soon after this 

important changes took place in Hungary...”     (161. oldal) 

Hát igen, akkor még nem az az idő volt, amikor államalapítónkat, Szent Istvánt  

lehetett volna ünnepelni e napon. Az persze nem biztos, hogy nem lett volna más 

magyarázata az 'alkotmánynapi' ünneplésnek, mint a dicsőséges szovjet hadsereg 

emlegetése... Bár ily módon akár azt is mondhatjuk, hogy ismét a zenéből jól ismert 

'variációk egy témára' esettel állunk szemben, mert – némi változtatással ugyan – de szinte 
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ugyanaz ismétlődik itt meg, mint amit az új szavak magyarázatakor olvashattunk. A 

'legfőbb' különbség talán az, hogy itt már egyes számban van az „utolsó fasiszta katona”, a 

történészek azóta talán kutatásaik folytán rájöttek, hogy ki is volt az, aki utolsóként hagyta 

el hazánk földjét... 

Ám az olvasmány szövege még folytatódik: „In April we celebrated the liberation 

of Hungary. With my father I was allowed, too, to go to Dózsa György Street where the 

soldiers' and their officers' parade took place. The new Lenin Monument looked on the 

parade while airplanes were flying over the place. He who was not present could see it on 

television.” (162. oldal) 

Tehát ismétlődnek a mondatok, a szómagyarázatnál nem volt elég, itt is újra 

olvashatjuk a katonai parádé részleteit. Ami újdonság, az az új Lenin-szobor a Dózsa 

György úton, ennek említése nélkül nem lehetett volna megírni ezt az olvasmányt... 

Bár akár azt is mondhatnánk, hogy 'nincs új a nap alatt', hiszen a Majdik-Ruttkay-

könyv is azzal bíztatta szegény Péter nevű beteg gyereket, hogy láthatja a felvonulást a 

televízió közvetítésében. S lám, itt is ugyanaz a gyógyír a távol maradni kényszerülők 

számára... 

S mivel ez (is) egy rendkívül jól felépített olvasmány, ugyanezek a gondolatok (sőt, 

mondatok) ismétlődnek a kérdéseknél és a gyakorlatoknál is (163.oldal). 

 Ugyanakkor – mint már említettük – ez az egy olvasmány és „tartozékai” az 

egyetlen kifogásolható az említett II. osztályos tankönyvben. A leckék megszerkesztettsége 

olyan, hogy egy-egy egység több órát igényelt a feldolgozásra és gyakorlásra, azonban 

szinte biztos, hogy a Függelék anyaga is szerepelt az angol nyelvi órákon. S ezzel még 

tovább lehet növelni a tankönyv pozitívumainak sorát, hiszen a Stories about Famous 

People rész (197-207. oldal) az angol és az amerikai történelem, irodalom, tudomány és 

kultúra nagy alakjaival foglalkozik (George I., David Hume, Charles Dickens, George 

Bernard Shaw, Charles Darwin, Mark Twain  és mások említésével). 

Összességében megállapíthatjuk, hogy ez egy ígéretes könyv, mely méltán volt az 

egyetlen kötelező tankönyv hosszú évekig, számtalan kiadás formájában... 
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4.24.   Abádi Nagy – Virágos: Angol nyelvkönyv (gimnázium szakosított III. kezdő) 

Az 1972-es esztendő azonban – úgy tűnik – sikeres éve volt az angol tankönyvek 

kiadásának. Mert bár ugyan csak az úgynevezett tagozatos osztályok kezdő csoportjai 

számára, s nem túl sok kiadásban, de ekkor jelent meg például Dr. Abádi Nagy Zoltán és 

Virágos Zsolt munkája, az Angol nyelvkönyv a gimnáziumok szakosított tantervű III. 

osztálya számára - Kezdő csoportok című könyv (Tankönyvkiadó, Budapest, második 

kiadás, 1972). A mű első kiadása 1971-ben volt. 

Közoktatásunk furcsa időszaka volt ez, amikor a gimnáziumok tagozatos – vagy 

akkor használatos hivatalos nevén: szakosított tantervű – osztályai többnyire két csoportból 

álltak, az úgynevezett haladó és kezdő csoportokból. A haladó csoport azokból a 

tanulókból állt, akik az általános iskolák III. osztályában kezdték el az angol nyelv 

tanulását, főként alapozó szóbeli szakasszal, daltanulással, mondókák memorizálásával a 

kezdeti időszakban. Utána – fél év, egy év elteltével – már a nyelvtani alapokat is kezdték 

elsajátítani, ám nem szabad elfelejteni, hogy ekkor még mindig csak 9-10 éves korú 

gyerekekről volt szó, kiknek anyanyelvi grammatikai ismereteik sem nyújthattak olyan 

szilárd alapot, melyre építeni lehetett volna. Talán ezzel is indokolható, hogy a másik 

csoport, az úgynevezett 'kezdő' többnyire magasabb színvonalra jutott el a gimnáziumi 

tanulmányok négy esztendeje alatt, hiszen érettebb, a nyelv iránt érdeklődőbb, anyanyelvi 

és kulturális háttér-ismereti szempontból fogékonyabb diákok kezdték el a nyelv tanulását 

tizennégy éves életkorban. Kimondva-kimondatlanul minden szaktanár számára igazi 

szakmai kihívást jelentett egy-egy kezdő csoport tanítása.  

Talán ezért is lehetett szinte megváltó erejűnek nevezni a 70-es évek elején Abádi 

Nagy Zoltán és Virágos Zsolt könyvét, hiszen az azt megelőző időszakban a tanárok 

feladata és felelőssége volt az óraszámnak és a tanulók tudásszintjének megfelelő anyag 

megválasztása, sokszorosítása, a hozzájuk tartozó feladatok és ellenőrző gyakorlatok 

elkészítése. 

Az említett magas színvonal indokolta azt is, hogy az érdeklődő, jó képességű, 

tehetséges és igyekvő tanulók számára olyan könyv készüljön, mely mind nyelvi, mind 

pedig tartalmi szempontból a lehető legtöbbet nyújtja.  
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A könyv elkészítése nagy felelősséget jelentett a szerzők számára. Az akkor fiatal 

egyetemi oktatók – Abádi Nagy Zoltán és Virágos Zsolt – azonban bizonyították: lehet és 

kell olyan tankönyvet készíteni, mely a fenti szempontoknak megfelel, bő kínálatot nyújt 

tanár és diák számára egyaránt olyan szövegek formájában, melyek nyelvi színvonala 

kihívást jelent, tartalmuk pedig információgazdag, a nyelvi célországok kultúráját, 

irodalmát, művészetét, technikai-tudományos életét s ünnep- és hétköznapjait egyaránt 

feldolgozza.  

A modell-értékű tankönyv bátran nevezhető az angol-amerikai nyelv és kultúra 

diák-enciklopédiájának, hiszen lapjainak forgatása olyan információtöbbletet nyújtott 

használói számára, melyet addig egyetlen tankönyvből sem kaphattak meg. A Scotland 

Yard történetétől a rugby football pályájának alakjáig, az olimpiai játékok történetétől az 

amerikai indiánokig minden területet lefed a tankönyv úgy, hogy közben irodalmi 

szemelvények formájában irodalomtörténeti áttekintést is nyújt, országismereti témájú 

olvasmányokkal szélesíti a tanulók látókörét a nyelvi célországokkal kapcsolatban, s 

mindeközben olyan nyelvi szintet közvetít, mely grammatika, fonetika, szintakszis és 

lexika szempontjából egyaránt feladatok sokaságát jelenti tanárnak-diáknak egyaránt. Teszi 

mindezt úgy, hogy – nem törődve a módszertani divat hullámaival – angolról magyarra, 

illetve magyarról angolra történő fordításokkal „bombázza” a könyv használóit, hiszen ez a 

magyar anyanyelvű és angolul tudó – vagy csak tudni akaró tanulók – mindennapi 

szükséglete volt és marad minden időben. 

A mintaszerűen felépített, példátlan információértékű könyv három jól 

elkülöníthető részből áll, mindegyik végén egy-egy mind tartalmában, mind 

mennyiségében bőséges, ízlés, igény és nyelvi szint szerint szelektálható összefoglaló, 

ismétlő feladatsorral. 

Maguk a részek egyenként négy-négy leckét – vagy inkább tanulmányi egységet – 

tartalmaznak, melyek mindegyike pedagógiai és szakmetodikai szempontokat figyelembe 

véve is páratlannak mondható. 

Az olvasmányok után nyelvtani rész található – ismétlendő és új grammatikai 

anyagot, kifejezéseket stb. magyarázva és gyakoroltatva –, s mindkét vonatkozásban a 
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változatosság, az érdeklődés állandó fenntartása, a nyelvi ösztönzés fokozottan hangsúlyos 

jelenléte, a tudásvágy kihívó erejének pedagógiai célzatú „kihasználása”, hasznosításának 

vágya a jellemző. 

Az olvasmányok tartalmi szempontból lefedik mind az angol és amerikai irodalom, 

történelem és országismeret, mind pedig az általános műveltség legkülönbözőbb területeit. 

Irodalmi szempontból tankönyvek esetében eddig soha nem tapasztalt gazdagság 

jellemzi Abádi Nagy Zoltán és Virágos Zsolt munkáját: az olvasmányok között 

szemelvényeket, illetve átdolgozásokat, összefoglalókat lelhetünk fel H.G.Wells, Ernest 

Hemingway, Iris Murdoch, William Golding, Edward Albee  és John Braine műveiből. Az 

Appendix szintén tartalmaz irodalmi vonatkozású részeket (Eugene O'Neill és Kingsley 

Amis egy-egy művének adaptációját, s a 20. századi angol és amerikai költészetet bemutató 

kiváló „diák-antológiát”, mely Thomas Hardy, William Butler Yeats, William Herbert 

Davies, Joseph Campbell, Wystan Hugh Auden és Robert Frost verseiből válogat a 

gimnazisták számára. (Ne feledjük, hogy tagozatos osztályok tanulóinak tankönyvéről van 

szó, s tanulmányi versenyek, angol nyelvű műsoros estek stb. előkészítésekor pótolhatatlan 

forrást nyújtott tanár s diák számára egyaránt e gazdag gyűjtemény !) 

Az irodalomtörténeti vonatkozások sora azonban itt még nem ér véget, hiszen a 

könyv szerzői mind a nyelvtani gyakorlatok, mind pedig a Függelék kínálta lehetőségeket 

is igyekeztek maximálisan kihasználni. Pl. a Double Superlative esetében a következő 

mondat átalakítása a feladat: „Tennessee Williams, Miller and Albee are (popular) 

dramatists in the USA.”   (81. oldal) 

A Függelékben található Quizzes - Puzzles - Riddles  rész pedig olyan rejtvényeket, 

feladatsorokat is tartalmaz, melyekben például a Shakespeare-drámákat  kell helyszíneik 

szerint azonosítani (324. oldal 15. feladat), vagy költők, írók, drámaírók stb. neveit kell 

anagrammákból  összerakni (326. oldal 29. feladat).  

Hasonló gazdagság jellemzi a tankönyvet történelmi, illetve országismereti 

vonatkozásban is; legyen elég példaként a következő témájú szövegek említése: Írország 

múltja és jelene, Wales történelme és kultúrája (The Welsh Eisteddfodau), az amerikai 

indiánok története, élet az amerikai kontinensen Columbus előtt stb. 
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Az általános műveltség, széles körű tájékozottság terjesztése szempontjából 

páratlan bőséget mutat az információtartalom, melyet e könyv „áramoltat”. A  Nobel-díjak 

odaítélésének történetéről, az UNESCO-ról, a radioaktivitásról éppúgy olvashatunk, mint 

például arról, hogy van-e élet a Marson.  

A fordítások – mind magyarról angolra, mind viszont – szintén a tudás bővítésének 

forrásául szolgálnak a különböző nyelvi készségek szintjének emelése és ellenőrzése 

mellett (például a 'Hálaadás', a Thansgiving ünneplése az Amerikai Egyesült Államokban, a 

GMT-ről, a Greenwich Mean Time-ról szóló szöveg). 

S a könyv páratlan értékeinek sorát növeli az is, hogy mindemellett nem kerüli el a 

sokak számára oly „kényesnek” bizonyuló témát, hazánk történelmét, helyzetének 

alakulását a 20. század folyamán. 

Mint minden más tekintetben, e területen is modell-értékű a könyv. Egy teljes 

olvasmány ad áttekintést Magyarország történelméről (95-99. oldal), mely mindvégig 

tárgyilagos, tényértékű, minden korban támadhatatlan, információban gazdag szöveg 

formájában tanít, oktat és nevel. A nyelvi sokszínűségtől és gazdagságtól kezdve a 

forrásértékű tényekig s azok megbecsüléséig – végső soron a nemzettudat kialakításáig – 

mindent megtalálhatunk benne. 

Hasonlóképp vélekedhetünk a Touring Hungary című szövegrészről (99-103. 

oldal), illetve a KGST-ről szóló COMECON című olvasmányról (217. oldal), mely pedig 

„tálcán kínálta” volna a direkt politikai utalásokat. 

A könyv szerzői – jó érzékkel, tudatosan – kikerülték azonban a témában rejlő 

„csapdát”, s így abszolút optimális, minden korban követendő mintát teremtettek az 

idegennyelvi tankönyvek terén. Ha bármely tankönyvet „modell”-nek nevezhetjük a 20. 

század során Magyarországon használt angol nyelvi tankönyvek közül, le kell szögeznünk, 

hogy kronológiai sorrendben mindenképp ez az első, s az abszolút sorrend tekintetében is 

mindenképpen az élvonalban van...  
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4.25.      Abádi Nagy – Virágos: Angol nyelvkönyv  (gimmnázium szakosított  IV. kezdő) 

Ugyanebben az évben, 1972 szeptemberében jelent meg a sorozat második darabja: 

Dr. Abádi Nagy Zoltán - Dr. Virágos Zsolt: Angol nyelvkönyv a gimnáziumok 

szakosított tantervű IV. osztálya számára - Kezdő csoportok. Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1972. 

Bár a szerkesztés elveit illetően némi változás tapasztalható a III. osztályos 

könyvhöz képest, színvonalát tekintve továbbra is csak a legteljesebb dicséret hangján 

tudunk szólni a könyvről.  

A hajdani gyakorló nyelvtanár tapasztalatával a szerzők tudják, hogy a végzős 

osztály számára rövidebb a tanév, így a tankönyv mindössze 10 tanegységet tartalmaz. 

Ezek mindegyike azonban hat tartalmi (A-F) szövegre (melyből az utolsó, az 'F' 

jelzésű kifejezetten 'társalgási'), valamint a nyelvtan és nyelvhasználat kérdéseit boncolgató 

részre, illetve az ismétlő gyakorlatokra oszlik. 

Az olvasmányok szövegeiben továbbra is az információgazdagság dominál. Az 

irodalom, történelem és országismeret mellett itt nagy szerepet kapnak – többek közt – a 

természettudományok és a különböző művészeti ágak (festészet, szobrászat, építészet, zene 

stb.) is. 

Az olvasmányok „A” része minden esetben szépirodalmi, s mivel a végzős 

tagozatos osztályok kezdő csoportjának nyelvi színvonala már megengedi, hogy eredeti 

szöveget olvassanak, minden esetben egy-egy részletet tartalmaz a tankönyv neves angol, 

illetve amerikai szerzők ismert, irodalomtörténeti jelentőségű műveiből. Hasonlóan a III. 

osztályos könyvhöz, itt is külön információértékű a lábjegyzet, mely  minden esetben 

biográfiai adatokat és rövid irodalomtörténeti, kritikai összefoglalást és értékelést ad az 

illető író, illetve költő munkásságáról. 

A IV. osztályos könyv az alábbi szerzők munkáiból közöl szemelvényeket: Daniel 

Defoe, Henry Fielding, Sir Walter Scott, William Makepiece Thackeray, Joseph Conrad, 

Carl Sandburg, Thornton Wilder, Alan Sillitoe, Harold Pinter és Saul Bellow. 
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A művekből közölt részletek után úgynevezett Comprehension található, mely 

kérdések formájában összegzi mind az író/költő munkásságát, irodalomtörténeti 

jelentőségét, stílusának jellemző jegyeit, mind pedig a kérdéses mű cselekményét, 

szereplőit, mondanivalóját. 

Fent említett szerzők mellett a könyv foglalkozik még – bár csak az úgynevezett 

„C” szövegek formájában, melyek egyébként jelentős angol, illetve amerikai 

személyiségeket mutatnak be – Byron, Shelley és Keats költészetével, valamint az 

úgynevezett néger költők és írók  munkásságával (Paul Dunbar, Richard Wright, James 

Baldwin, Ralph Ellison) is. 

Az Appendix – nem eredeti művek, hanem adaptációk, rövidített változatok 

formájában – betekintést enged néhány további angol, illetve amerikai prózaíró 

munkásságába (Jane Austen, Arnold Bennett, David Herbert Lawrence  és John Wain), 

valamint jó néhány költeményt közöl Lord Byron, William Wordsworth, Percy Bysshe 

Shelley, John Keats, Carl Sandburg és Louis MacNeice költészetét illusztrálandó. 

Az irodalom mellett nagy hangsúllyal szerepel ebben a kötetben is az angol (brit)–

amerikai kultúra, történelem, összefoglaló néven: országismeret is, s – mint már említettük 

– teret kap a természettudomány is. Így az angol történelem kimagasló alakjairól (Oliver 

Cromwell, King Arthur, Admiral Nelson), Nagy-Britannia különböző tájairól (Scotland and 

the Scots, The Country of the Bards), a brit képzőművészetről /építészet, festészet, 

szobrászat/), a jazz történetéről, az amerikai színesbőrűek közéletben és kultúrában 

betöltött szerepéről (Some Outstanding American Negroes) stb. szóló szövegek mellett 

olvasmányok segítségével bővíthetjük természettudományos ismereteinket (például Isaac 

Newton, Charles Darwin, Exploring Space, How about doing some maths?, How things 

are made?). 

Ez a tankönyv sem kerülte (kerülhette?) el a magyar témák felvetését. Ezt is 

tárgyilagos, objektív megvilágításban teszi azonban, a cél a szövegek (akár angol, akár 

magyar nyelvű) tartalmán messze túlmutatóan a nyelvi készségek fejlesztése. 
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A Lesson IV. ’B’ része (80-81. oldal) egyértelműen hazánk akkori társadalmi és 

politikai rendszerével foglalkozik (The Political and Social System of the Hungarian 

People's Republic). 

A szöveg egészét maguk a tények határozzák meg, az olvasmány egyértelmű célja a 

témához fűződő szókincs megadása (a hivatalok, funkciók, kormányszervek stb. hivatalos 

elnevezéseit a könyvben aláhúzással emelik ki). 

Például: 

people's republic népköztársaság 

Presidential Council Elnöki Tanács 

Council of Ministers Minisztertanács 

Councils tanácsok 

Supreme Court Legfelsőbb Bíróság 

HSWP -  

Hungarian Socialist Workers' Party 

MSzMP - 

Magyar Szocialista Munkáspárt 

   

A szöveg maga mindvégig kívülálló, szigorúan objektív. Ma már persze más a 

helyzet, de a 70-es évekre - tudjuk jól, - hogy ez volt jellemző: „A leading role in 

Hungary's political and social life is played by the Hungarian Socialist Workers' Party 

(HSWP), the party of the communists.”  (81. oldal) 

Az MSzMP, a magyar kommunisták pártja valóban vezető szerepet játszott abban 

az időszakban, ennek tényszerű (pozitív vagy negatív megjegyzés nélküli) közlése időtálló, 

ma már – szerencsére – csak történelem... 

Megjegyzendő azonban, hogy – mintegy „kiengesztelésül”, az egyensúly 

helyrebillentésének érdekében – még ugyanezen olvasmány 'C' részében a szerzők 

irodalmi/irodalomtörténeti szöveget beiktatva írnak az angol romantikáról (Byron, Shelley, 

Keats költészetéről).  

A tankönyv végén Texts for Translation címmel angolról magyarra, illetve 

magyarról angolra fordítandó szövegek találhatók (265-278. oldal). Ezek többsége az 
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angol, valamint amerikai történelem és kultúra kérdéseivel foglalkozik, jónéhányuk pedig 

morális tanulságot kifejtő állatmese. 

Magyar témájú is adódik természetesen közöttük, például Adam Clark (Lesson I. B 

265. oldal), ahol a magyar reformkorról és Széchenyiről szóló szöveg fordítása a feladat. 

Két olyan szöveg található még, mely úgynevezett „aktuálpolitikai” kérdést 

feszeget, és mindkettő a publicista stílus jegyeit hordozza magán (annak tárgyilagos, 

tényközlő vonulatát képviselve). A szövegek kiválasztásakor a könyv összeállítóinak 

minden bizonnyal az a cél lebegett a szeme előtt, hogy a nagyobb választék kedvéért ilyen 

típusú szöveggel is találkozzanak a tanulók (szókincs, nyelvi fordulatok előfordulása stb. 

miatt). 

Az első szöveg a fiatalok közéletben betöltött szerepéről szól: „A tanácsok akkor 

járnak el helyesen, ha szélesítik a közéletben tevékenyen és rendszeresen résztvevők körét. 

Az emberek többsége ugyanis nem önmagától, kizárólag saját elhatározásából vesz részt a 

közügyek intézésében, hanem kihívást, ösztönzést, bátorítást vár. Különösen vonatkozik ez 

a nőkre és a fiatalokra, társadalmunk azon két fontos rétegére, amely még mindig nem 

számarányának és társadalmi jelentőségének megfelelően vesz részt a tanácsi munkában. 

Mindenekelőtt a fiatalok iránt van nagyobb türelemre, segítőkészségre szükség, amíg 

megszerzik a kellő jártasságot a közéleti tevékenységhez...” (269-270.oldal) 

Fenti szöveg mind szókincsét, nyelvi szerkezeteit, stílusát tekintve megfelel az adott 

anyag elsajátításának számonkérésére, ellenőrzésére (Lesson IV.), mondanivalója 

ugyanakkor éppen a fiatal korosztály, a jövendő választójogú állampolgárok számára 

„üzenet-értékű”. Az újságcikk – vagy annak stílusban, nyelvi jellemzőkben tökéletesen 

megfelelő szöveg – politikamentes, tárgyilagos, ma is időszerű üzenetet hordoz. 

A másik „politizáló” fordítás a VIII. leckéhez tartozó 'B' szöveg (275. oldal). 

Figyelmes olvasattal egyértelmű a szöveg üzenete: hazánk ugyan tagja a KGST-nek, 

külkereskedelmében azonban nem kötelezi el magát, hanem „a világ minden országával, 

az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján” kívánja kapcsolatát fenntartani: „A 

szocialista országok, különösen a KGST-hez tartozó államok, döntő szerepet játszanak 

hazánk külkereskedelmében. Magyarország támogatja a független nemzeti 
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gazdaságpolitikán alapuló szocialista integráció létrehozására irányuló KGST-

erőfeszítéseket. Fejleszteni kívánjuk gazdasági kapcsolatainkat a világ minden országával, 

az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján, szorosabban kívánunk illeszkedni a 

nemzetközi munkamegosztás egész rendszerébe...”    (275.oldal) 

E néhány kiragadott példa is azt a véleményt erősíti, hogy a IV. osztályos tagozatos 

tankönyv szintén követendő lehet az idegennyelvi tankönyvszerzők számára  mind a mai 

napig. 

Mai ésszel is felfoghatatlan azonban, hogy e kiváló könyvek miért voltak 

kénytelenek ilyen „tiszavirág-életet” elszenvedni! Milyen érdekeket, milyen célokat 

szolgálhatott, hogy két kiadás után megszűnt az Abádi Nagy - Virágos-féle könyvek 

forgalomba hozatala, s még külön igényre sem nyílt mód az utánnyomásra? 

            Iskolák, tanári közösségek azonban – sejtvén, hogy nem juthatnak hozzá e 

pótolhatatlan forrásértékkel bíró tankönyvekhez a későbbiekben – jelentős könyvállományt 

deponálva az iskolai és magánkönyvtárakban „prolongálták” a könyv használatát, így a 

szövegek és feladatok némelyike még manapság is fel-felbukkan a tanórákon... 

 

 

4.26.       Véges–Radványi: Angol nyelvkönyv (gimnázium szakosított   I. haladó)        

A 70-es évek első fele – úgy tűnik – kimagaslóan jó „évjáratnak” bizonyult, főként 

a nagyobb óraszámú, s emiatt több lehetőséget nyújtó tagozatos osztályok tankönyveinek 

viszonylatában. 

            Véges István egyetemi docens és Radványi Tamás egyetemi adjunktus: Angol 

nyelvkönyv a gimnázium szakosított tantervű I. osztálya számára - Haladó csoportok  

(Budapest, Tankönyvkiadó, második kiadás, 1974, készült az 1973.évi első kiadás 

alapján) szintén kimagaslik az angol nyelvkönyvek mezőnyéből. (Talán nem véletlen, 

hogy ismét egyetemi oktatók vállalkoztak a nemes feladatra, hogy a közoktatás e fontos 

kérdését, az idegen nyelvek tanításának színvonalát a tőlük telhető legeredményesebb 

módon fejlesszék!) 
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            A nívós könyv mind tartalmi, mind pedig pedagógiai és metodikai szempontokat is 

figyelembe véve az Abádi Nagy Zoltán - Virágos Zsolt neve által fémjelzett vonalat 

folytatja. Struktúrája az Előszó tanúbizonysága alapján a következőképp alakul: 

„Tankönyvünk a szakosított tantervű általános iskolák 3-8. osztályában használt angol 

nyelvkönyvekre épül. A könyv első tíz leckéje a korábban tanult anyag lényeges elemeinek 

felelevenítését és összefoglalását szolgálja. Az ismétlés tematikája a következő: 

  1.lecke: Az iskolai élet 

  2.lecke: Nagy-Britannia földrajza 

  3.lecke: A vidéki élet, a természet, a falu 

  4.lecke: Könyvtárak, olvasás, az angol irodalom 

  5.lecke: Az otthon, a család 

  6.lecke: Szórakozás, sport 

  7.lecke: Nagy-Britannia történelme, London 

  8.lecke: A városi élet, közlekedés 

  9.lecke: Az emberi test, egészség 

10.lecke: Az Amerikai Egyesült Államok történelme és földrajza...”   (5.oldal) 

Ez az elgondolás némiképp ellentmondani látszik oktatásirányításunk mai 

közoktatás-átalakító reform-koncepcióinak, hiszen a 8+4, 4+8, illetve 6+6 felosztások 

közötti vita legfőbb, perdöntő érve esztendők óta minden esetben az, hogy a középfokú 

tanulmányokra fordítható értékes időt ne kelljen az általános iskolában tanult ismeretanyag 

ismétlésére, újrafeldolgozására fecsérelni. 

Idegen nyelvek esetében azonban egészen más a helyzet, s még speciálisabb a 

problémakör a nyelvtagozatos osztályok úgynevezett „haladó csoportjainál”.     

Az életkori sajátosságoknak megfelelő úgynevezett „játszva tanulás” folyamata sok 

szempontból előnyös az általános iskola (főként alsó tagozatos) osztályaiban, hátrányai 

azonban többnyire abban rejlenek, hogy bizonyos készségek, ismeretelsajátítási módok 

inkább az ösztönös, mechanikus automatizmus elvére épülnek, semmint az érettebb 

életkorú tizenévesek körében tapasztalható logikus gondolkodásmódra, tudatos 

ismeretbővítésre. 
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Éppen ezért a kisgyermekkorban dal, mondóka, vers stb. formájában rögzült 

alapokat tudatosítani szükséges annak érdekében, hogy azok a további információk 

elraktározásához megfelelő alapot, hátteret jelenthessenek. 

Fentiek miatt is indokolt s mindenképp figyelemre méltó a tankönyv szerzőinek már 

említett szándéka, miszerint a gimnáziumi I. osztály tananyaga a legfontosabb nyelvi 

készségek felfrissítése, a nyelvi alapok ismétlése mellett a nyelvi célországokra vonatkozó 

tudásanyag összefoglaló rendszerezésével indít (Nagy-Britannia, valamint az Amerikai 

Egyesült Államok történelme, földrajza, London látnivalói, az angol irodalom ismert 

alakjai  stb.). 

Az információanyag, melyet a könyv közvetít – akár ismétlés, akár új anyag 

formájában – az életkori sajátosságok, a nyelvi szint stb. miatt természetesen többnyire 

felszíni, nem merül különösebb mélységekbe, s ez érthető is. Ugyanakkor azonban 

tényértékét, előfordulásának puszta tényét tekintve is igen dicséretes (például Jonathan 

Swift, William Shakespeare, illetve Charles Dickens műveire vonatkozó kérdések 

/39.oldal/, Sir Christopher Wren tevékenysége a nagy londoni tűzvész után /62-63. oldal/, a 

Promenade Concerts /122-123. oldal/). 

            Mind irodalmi (Jack London, William Golding műveinek részletét, illetve 

adaptációját olvashatjuk a műben, nem is szólva a Függelék további irodalmi 

vonatkozásairól), mind pedig országismereti tekintetben új anyagot átadó, tényközlő értékű 

a könyv. A brit zene és képzőművészet más munkákban elhanyagolt terület, itt ezzel 

szemben egy-egy olvasmányt szentelnek ezen értékes témáknak is a szerzők (Promenade 

Concerts 122-123, His Favourite Picture 157-160). Szintén az országismereti palettát 

bővítik a Stratford, Abraham Lincoln, New York, The Statue of Liberty, Thomas Alva 

Edison témájú szövegrészek. 

Külön említést érdemel, hogy a nyelvi célországok körét bővíti a könyv, s a 

szokásos brit, illetve amerikai témakörök sorát  Ausztráliával egészíti ki (Back from the 

Land of the Kangaroos 130-132. oldal). 

Fentiek mellett az általános műveltség, a minél szélesebb körű tájékozottság is 

elérendő célként szerepel a könyv szerzőinek képzeletbeli listáján: a kairói-egyiptomi 
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ásatások, a Golf-áramlat, a radar, az űrkutatás, az asztrológia egyaránt tárgyalandó 

témakörök a tankönyv lapjain. 

Megjegyzendő, hogy nem csupán az olvasmány, illetve a fordítás kínálta 

lehetőségek kihasználására törekszik a szerzőpáros, hanem például az életrajz/önéletrajz 

írásának gyakoroltatásakor hét híres ember (Leonardo da Vinci, William Shakespeare, 

Charles Dickens, Petőfi Sándor, Abraham Lincoln, Mark Twain és Thomas Alva Edison) 

adataiból kell életrajzot összeállítani, ezáltal egyszerre gyakorolni a műfaj írásának 

készségét s új ismeretekhez jutni, illetve a korábban már megszerzett ismereteket 

rendszerezni. 

Magyar vonatkozások is teret kapnak a tankönyvben: mind a múlt, mind a jövő 

részét képezi a gazdag tematikájú tankönyvnek; az utóbbi még napjainkban is a 

„jövőbelátás”, vagy sajnos még inkább a „hiú remények” kategóriájába tartozhat: „The 

Olympic Games will be held in our country in a few years' time...” (228. oldal 2. gyakorlat) 

A Future Continuous és a Future Perfect gyakorlására szolgáló mondatok egy 

hazánkban rendezendő olimpia tényét rögzítik kiegészítve azzal, hogy kormányzatunk hány 

sportlétesítményt, szállodát stb. épít fel, s hogy ezzel együtt hogyan fejlődik az úthálózat. A 

túlzott optimizmust még tovább fokozza az időhatározó: a jövő év végére elkészülnek az új 

utak... Ne feledjük, a könyv kézirata 1973 novemberében érkezett a nyomdába, s most 

2004-et írunk ! 

A múlt pedig a Lesson Twelve soraiban olvasható Budapest Bridges Blown up and 

Rebuilt címmel, ahol a szemtanú szemléletes, részletes, érzelemteli, sajnos igaz – bár kissé 

megkésett – leírása olvasható a Margit híd felrobbantásáról, majd – az olvasmány második 

részében – a fasiszták további rombolásáról.  

Mint a szöveg közli: egészen 1945. február 13-ig, a szovjet csapatok felszabadító 

hadműveletéig tartott a szörnyűség, mely azt eredményezte, hogy Budapest utcáin 

mindenütt holttestek hevertek, s az egész város romokban állt.      (104-105. oldal) 

A leckéhez tartozó gyakorlatok között található fordítás felfogható úgy is, mint a 

20. századi Magyarország történelmének „kis tükre”: 
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„1914-ben Magyarország a németek oldalán lépett be az első világháborúba. A 

háború négy éve sok szenvedést okozott a magyar népnek. 1919. március 14-én a 

munkásosztály hatalomra jutott és megalapította a Magyar Tanácsköztársaságot. A 

Tanácsköztársaság azonban nem sokáig maradt fenn. Az uralkodó osztály idegen 

segítséggel leverte a forradalmat és ismét hatalomra jutott. Még nagyobb szenvedést 

jelentett az emberiség és a magyar nép számára a második világháború. Több százezer 

magyar pusztult el. A fasiszták tönkretették városainkat, gyárainkat és felrobbantották 

hídjainkat. 1945 tavaszán a szovjet hadsereg felszabadította hazánkat.”  (110. oldal 6. 

gyakorlat) 

Mindez tagadhatatlan tény, az azonban kérdéses, hogy kell-e, szükséges-e ezen – s 

hasonló – mondatok fordítása egy angol nyelvkönyvbe ? 

Mint ahogy az is megkérdőjelezhető, hogy az útbaigazítás adását tanító olvasmány 

(Lesson Eight: A Boy Loses His Way) után az egyedüli, amit turisztikai látványosságként 

London hatalmas kiterjedésű területén keresni kell, az Marx sírja a Highgate temetőben...   

(73. oldal 2. gyakorlat) 



153 

4.27.     Boreczky–Medgyes: Angol nyelvkönyv (gimnázium szakosított III. haladó) 

Sem egy halvány utalás, sem kétértelmű megjegyzés nem található ugyanakkor 

Boreczky Elemér és Medgyes Péter 1975-ben megjelent könyvében. (Boreczky Elemér 

középiskolai tanár és Medgyes Péter gyak. gimn. vezető tanár: Angol nyelvkönyv a 

gimnázium szakosított tantervű III. osztály a számára - Haladó csoportok, Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1975.) 

Mindvégig az irodalom, valamint egy kerettörténet uralja a tankönyv tematikáját, 

stílusában pedig a társalgási stílus fordulatai, illetve a tudományos, már-már szakszövegbe 

hajló tárgyilagos, tényeken alapuló objektív szemlélet nyelvi megnyilvánulásának 

kettőssége jellemzik. Az idézett folyóirat- és újságcikkek a publicisztikai stílus jegyeit 

közvetítik, a bennük rejlő gazdag tényanyag pedig a kötet informatív értékét növeli. 

A kerettörténetet leszámítva a rendkívül szerteágazó tematikájú, 34 leckét 

tartalmazó könyv olvasmányainak szövege többek közt az alábbiak tollából származik: 

Harold Pinter, Daniel Keyes, John Braine, Philip Roth, Ray Bradbury, valamint Susan 

Sontag, illetve Szentgyörgyi Albert. Olvashatunk cikket a The Listenerből, mely „Poetic 

and Scientific Truth” címmel William Butler Yeats költészetét méltatja. 

Jó példa ugyanakkor arra, hogy a fordítás szövegét is lehet irodalomtörténeti 

ismeretek közvetítésére használni, az a gyakorlat, mely az úgynevezett „dühös fiatalok” 

nemzedékének (Kingsley Amis, John Wain, John Braine, Allan Sillitoe és John Osborne) az 

irodalomban betöltött szerepével foglalkozik   (141. oldal 6. feladat). 

A fordítások hangulatára, nyelvezetére pedig egyébként mind a magyar, mind pedig 

az angol szövegek vonatkozásában a könnyedség, a humor, a kollokvialitás a jellemző. 

Néhány példa: „Jenny néni nem mehetett el a családi rendezvényre, mert úgy volt, hogy 

jönnek a szerelők. Látod, milyen kár, hogy folyton csevegünk, már kezd sötétedni, és még 

bele sem kezdtünk a fogalmazásba, amit holnap fel fogunk olvasni.” (12. oldal 3. gyakorlat) 

vagy: „...Ezért aztán maga is meglepődött, amikor a beszélgetés végén, az órájára 

pillantva látta, hogy több, mint két órát töltöttek együtt, anélkül, hogy akár csak egy percig 

is unatkozott volna.”  (61. oldal 3. gyakorlat) 
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Nem is szólva a fájdalmas igazságról: „Elképzelhető, hogy a nők intuitívabbak a 

férfiaknál, de hogy nem értelmesebbek, az biztos.” (77. oldal 2. gyakorlat) 

Pedig a könyv nem kerüli el a „kényes” kérdést, vagyis magyar témával is 

foglalkozik, ám itt is érvényesül a jó értelemben vett politikamentesség: például a 

kerettörténet egyik tagja, aki hazánkban töltötte a szilvesztert, a Dunakanyar természeti 

szépségeit írja le egy levélben barátjának, meggyőző szemléletességgel. Tanulhatna belőle 

napjaink nem egy turisztikai üzletembere, akik az „országimázs” építésén fáradoznak 

szerte a nagyvilágban, hogy vonzóbbá tegyék kis hazánkat –néha sajnos nem elég 

eredményesen... 

Ha valami ironikus a könyvben, akkor az éppen az angolok „földrajzi 

tudatlanságára” utal: „Az angolok rendszerint keveset tudnak Magyarországról. Ezért, ha 

történetesen valaki Angliába megy, jó, ha előre fölkészül erre. Rezsőtől például 

megkérdezték Angliában, hogy Törökországon kívül melyek Magyarország szomszédai. 

Sokan nyilvánvalóan megsértődtek volna ilyen nyilvánvalóan ostoba kérdésen, Rezső 

azonban türelmesen fölvilágosította a tájékozatlan embert, aki zavarában legszívesebben a 

föld alá bújt volna...”   (149.oldal 2. gyakorlat)  

Mint láthattuk, páratlan információgazdagság s pártatlan, politikamentes 

hozzáállás, mintaszerű objektivitás jellemezte az említett könyvet. A gimnáziumi tagozatok 

nyelvi színvonala természetesen jóval magasabb, mint a szakközépiskoláké, de a 

szakoktatás idegennyelvi tankönyvszerzőinek is óriási a felelősségük. 

 

 

4.28.  Jakabfi–Budai: Angol nyelvkönyv  (vendéglátóipari szakközépiskola  III.) 

A már jól ismert szerzőpár, Dr. Jakabfi László és Dr. Budai László 1981-es 

kiadású Angol nyelvkönyv a vendéglátóipari szakközépiskolák III. osztálya számára 

című könyvüket az úgynevezett Közgazdasági szakközépiskolai tankönyvek sorozatban 

jelentették meg (Budapest, Tankönyvkiadó, harmadik kiadás 1981.március). Korrekt, a 

szakmára koncentráló könyvet vehet kézbe az olvasó, mely főként az ételkészítés és 
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felszolgálás tematikájával foglalkozik. Természetes azonban, hogy országismereti 

kérdéseket is felvet, jó példa erre a Scotland című olvasmány, mely – viszonylag 

részletesen – tárgyalja a skót történelem, földrajz és kulturális élet legfontosabb ismérveit. 

Hasonló jellegű a feldolgozása az angol sajtó legismertebb orgánumait ismertető 

Newspapers and Magazines című leckének. 

Magyar vonatkozása is van a könyvnek: a múlt értékeinek megbecsülését tartva 

szem előtt a Seventh Lesson a budapesti Vendéglátóipari Múzeum látnivalóival ismerteti 

meg a nyelv tanulóit. A török hatásra népszerűvé vált kávéfogyasztástól a Pilvax-kávéház 

jelentős szerepéig sok mindent megtudhatunk ebből a szövegrészből, s szinte az egész 

könyvet ez jellemzi – információt közvetít, ismereteket rendszerez stb. 

Néhol azonban meg-megbicsaklik a lendület, s minden ok nélkül egy-egy olyan 

mondat iktatódik be az egyébként teljesen szakmacentrikus szövegbe, melynek ott, akkor 

pedagógiai és metodikai szempontok szerint nem lenne sok keresnivalója. 

Így lelhetünk rá például a „békeharc-mozgalom” egyik maradványára egy fordítási 

gyakorlatban: „Követeljük, hogy vessenek véget a háborúnak.”  (49.oldal 2.gyakorlat) 

A Past Participle  példamondatainak esetében is „derült égből villámcsapás” 

módjára vált témát a könyv:  „The photos taken in Budapest are beautiful. The plays 

written by Miller are well-known in Hungary. The bridges blown up by the fascists have 

been rebuilt.” (86. oldal) 

Így jutunk el három rövid mondaton keresztül a nemzeti büszkeségtől, a főváros 

szépségétől a magyar lakosság irodalmi tájékozottságának méltatásán át odáig, hogy már 

fel is építettük a fasiszták által felrobbantott hidakat. 

S itt megint az erőltetés, a mondanivaló kényszeredett hangoztatása érződik a 

sorokból. Ok és előzmény nélkül, szinte gyökértelenül kerülnek be – látszólag 

indokolatlanul – bizonyos mondatok a szövegbe. 

A tankönyv végén nyelvtani összefoglalót találhatunk (140-157. oldal), ahol 

hasonlót tapasztalhatunk: 

„A határozatlan névelő használata 

      c/ Egyes számú igei-névszói állítmány névszói része előtt: 
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               János tanár akar lenni. 

               György kommunista?”   (142. oldal) 

      „Kötőmód  - Subjunctive 

       Éljenek a béke erői!”             (143. oldal) 

Pedig egyébként teljesen „földhözragadt”, a témához illő mondatokat hoz fel 

példának a könyv: „Úgy látszik, a sertésszelet túl nehéz volt a nagymamának.”  (153. 

oldal), „Főtt burgonyát rendeltünk.”  (148. oldal) 

Ám a jelszó azért ez esetben is az lehetett, hogy „minden jó, ha jó a vége”, mert az 

utolsó olvasmány utolsó gyakorlata irodalmi vonatkozású: egy Jerome K. Jerome-novella 

szövegébe kell helyükre illeszteni a prepozíciókat... 

            Úgy tűnik, ez volt a „kárpótlás”. 

Kárpótlás egy voltaképp el sem követett „bűnért”, melyre ismét csak a már említett 

madáchi idézet érvényes... 

           

4.29.    Budai: Kevés szóval angolul 

 (Azt már csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a mindenkori tankönyv célzott 

közönsége is befolyásolhatja valamelyest a politikai felhangok, rejtett – vagy nyílt – 

világnézeti nevelő célzatú megjegyzések megjelenését. 

Ugyanebben az időben volt ugyanis forgalomban Dr.Budai László Kevés szóval 

angolul című könyve /Budapest, Tankönyvkiadó, harmadik kiadás 1979/, mely 

Előszavában  így határolja körül a könyv leendő használóinak körét: 

„Könyvünket elsősorban azoknak az angolul tanulni óhajtó felnőtteknek, az angol 

nyelvet intézményesen nem tanuló diákoknak, fiataloknak ajánljuk, akik turisztikai vagy 

egyéb – szerény nyelvtudást feltételező – igényeket szeretnének kielégíteni viszonylag rövid 

ideig tartó nyelvtanulással...”   (5. oldal) 

S – úgy tűnik – e szerény igények kénytelenek megelégedni azzal, hogy valóban 

csak a nyelvet, az ahhoz feltétlenül szükséges elengedhetetlen országismereti információkat 
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kapja meg a kedves olvasó, aki „viszonylag rövid időt” kíván csupán eltölteni a nyelv 

tanulásával. 

Találhatunk azonban számtalan adalékot a könyvben az angol időjárásra, a 

hétköznapi szokásokra, az angolok életmódjára vonatkozóan, s természetesen olvashatunk 

London látnivalóiról is. Vagyis: lehet, hogy a „szerény igények” kielégítése a nemes 

szándék letisztultabb, tömörebb megvalósulását eredményezte? 

Mindössze egy apró, rejtett utalás bújik meg a könyv lapjain, mely talán még valami 

régi műhöz készült anyagból maradt, nem szöveg, hanem kép formájában. A people - 

emberek szó szemléltetésére egy május 1-jei felvonulás hangulatát idéző kép szolgál (26. 

oldal), ahol valóban emberek vannak, ám szépen, sorban, tömegben, zászlóval kezükben 

vonulnak... /A könyvet Rogán Miklós és Rogán Miklósné Szabó Ágnes illusztrálta./ 

Az Előszó utal arra, hogy „... a képek ...  alapján a legtöbb új szó, nyelvtani 

jelenség a magyar jelentés nélkül is megérthető...”   (6. oldal) 

S valóban, a szó jelentése érthető, ám ezen illusztráció létjogosultsága kevésbé. De 

hát: „ízlések és pofonok” néha különbözhetnek...)  

* 

E zárójeles kitérő után vegyük ismét szemügyre a közoktatásban, intézményi keretek között 

zajló nyelvtanítás folyamán használt angol nyelvkönyveket ! 
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4.30.      Guoth – Horváth: Angol nyelvkönyv (kereskedelmi szakközépiskola III-IV.) 

Szintén sok kiadásban, szinte a tárgyalt évtized egész időtartama alatt volt 

használatban a Szakközépiskolai tankönyvek  sorozatban Dr. Guoth Jánosné és Horváth 

József munkája, az Angol nyelvkönyv a kereskedelmi szakközépiskolák III-IV. 

osztálya számára (Tankönyvkiadó, Budapest, hetedik kiadás 1989). 

A példányszám rendkívül alacsony, mindössze 1000, s tekintve, hogy ez a tankönyv 

két évfolyam anyagát tartalmazza, két szakközépiskolai korosztály populációja számára 

készült, a szám még megdöbbentőbb (500-500 osztályokra kivetítve). 

Tudnunk kell azonban, hogy az ország nagyon kevés középfokú intézményében 

folyt akkoriban szakközépiskolai szintű kereskedelmi szakoktatás, s ezen intézmények 

többségében is – hagyományok, személyi feltételek, valamint a gyakorlat folyamán 

felmerült reális igények alapján – az úgynevezett 'második idegen nyelvek' közül 

kötelezően választhatóként legtöbb helyen még a német szerepelt. 

A tény azonban, hogy egyetlen, viszonylag kis terjedelmű – mindössze 12 (A5) ív – 

könyv két teljes tanév angol nyelvi óráinak anyagát volt hivatva szolgálni, annak 

bizonyságát adja, hogy a tantárgy heti óraszáma méltatlanul alacsony volt (heti 2, illetve 3). 

Ez természetes és magától értetődő módon tükröződött a színvonal alakulásában is, s a 

tankönyv célkitűzése ilyen esetben aligha lehetett több, mint a legszükségesebb, leginkább 

nélkülözhetetlen nyelvi alapok lerakásának segítése. 

A szakközépiskolai kereskedelmi tagozat elvégzése úgynevezett 'belkereskedelmi 

eladó, valamint áruforgalmi ügyintéző' képesítést adott, ahol – ismerve az adott kor 

hazánkba irányuló import kereskedelmének és idegenforgalmának mutatószámait – érthető 

volt, hogy az angol nyelv nem számított a legfontosabb tantárgyak közé. Szakmai tárgynak 

minősült az áruismeret, a kereskedelmi ismeretek és a kereskedelmi egységekben 

letöltendő gyakorlati foglalkozás mellett, annak tudatában, hogy a többi említett tárgy 

többé-kevésbé valóban szükséges a pályán való elhelyezkedéshez, illetve az ott felmerülő 

feladatok maradéktalan elvégzéséhez, angolul viszont nem sok raktárban, illetve 

kiskereskedelmi egységben kellett beszélni a jövendő szakembereknek. 
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Így aztán magyarázatot kapunk arra is, hogy a III-IV. osztályos könyv amúgy is 

szűkre szabott terjedelméből mindössze 118 oldal, vagyis 12 aránylag rövid lecke a 

tananyag, a fennmaradó cca. 70 oldal pedig függelék, nyelvtani összefoglaló, valamint 

szószedet. 

Részben ennek a ténynek, részben a monolingvális módszertani hullámnak 

köszönhetően szerencsére nem nyílt tér különböző politikai utalások megtételére a 

tankönyv lapjain. Magyar szöveg csak a nyelvtani összefoglalóban található, az 

olvasmányok szövege pedig szinte teljes egészében angol tematikát ölel fel, örvendetes 

módon ötvözve a szakmai igények kielégítésének szándékát a civilizációs ismeretek, 

valamint az általános tájékozottság szélesítésének igényével. 

A témák így főként a kereskedelem, vásárlás, reklámtevékenység (Let's Go 

Shopping, Markets in London, Choose Your Shop, Selling Gramophone Records, Buying 

Books, Advertisement stb.), valamint országismeret (Windsor Castle, Eton College, Meals 

and Meal-Times in England) körül forognak.  

Feltehetően főként szegény Willy Loman foglalkozása miatt kerülhetett be egy 

teljesen szépirodalmi vonatkozású olvasmány a 12 lecke anyaga közé (Lesson Nine - 

Arthur Miller: Death of a Salesman), de hát a lényeg az, hogy valamelyest az irodalom is 

szerephez jutott a szűkre szabott tankönyv szövegeinek palettáján. Ne firtassuk okát, 

miért... 

Örvendetes tény azonban, hogy az Appendix jól elkülönített, önálló részben 

tartalmaz irodalmi szemelvényeket (Literary Texts), melyek terjedelmüknél, nyelvi 

színvonaluknál, illetőleg tematikájuknál fogva alkalmasnak bizonyulhattak a tanórai 

felhasználásra. A szerzők közt Charles Dickens, J.B.Priestley, Mary Russel Mitford, 

Arnold Bennett  és mások nevével találkozhatunk. 

Költeményeket is tartalmaz a Függelék: Percy Bysshe Shelley, William Butler Yeats 

és William Henry Davies egy-egy versét olvashatjuk.  (136-137. oldal) 

S mivel sem fenti szemelvények, sem pedig a Marks and Spencer's vagy a 

Woolworth áruház-láncról szóló híradások nem igazán teszik lehetővé a 80-as évek 
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Magyarországának aktuálpolitikai üzenetét, ezt csak a gyakorlatok szövegének sorai közé 

lehetett elrejteni. 

A legegyszerűbb feladatok egyike, amikor – nyelvtani szerkezettől, szófajtól stb. 

teljesen függetlenül – egy hiányzó szót kell pótolni a kipontozott rész helyén. 

Egy ilyen feladat első mondata Bartók munkásságának egész világon elismert voltát 

hirdeti, a második azonban – bár semmi előzmény nem utal rá előre – így szól: „We put a 

red  ...  on the wall of our classroom on November 7.”   (59. oldal 7. gyakorlat) 

A jelzett nap méltó megünnepléséhez feltehetően minden bizonnyal hozzájárult a 

dekoráció, ám kérdés, hogyan kötődik mindez a megelőző Windsor Castle című olvasmány 

tartalmi-lexikai-grammatikai vonulatához. 

S mivel ez az egyetlen „botlás” a műben, úgy érzem, örvendetes, hogy a kor 

tankönyv-felhozatalában ennyivel 'le lehetett tudni' az aktualitásokat... 

* 

Ezek után térjünk vissza a gimnáziumi tankönyvek világába, hiszen ott színvonal, 

érdeklődési kör s az angol nyelvre fordítható heti óraszám miatt jóval árnyaltabb a kép. 

 

4.31.        Budai:  Angol nyelvkönyv  (gimnázium  II.) 

  Az utóbbi évtizedekbeli angol nyelvkönyvek szerzőgárdájának egyik „örökös 

tagja”, Dr. Budai László oroszlánrészt vállalt az új nyelvkönyvcsalád darabjainak 

kidolgozásában, megírásában is. A mind tartalmában, mind formájában megújult sorozat 

„az oktatási miniszter rendeletére, az Országos Pegadógiai Intézet közreműködésével 

készült. A 202/1976.(M.K.6.) OM-KM számú együttes utasítás 22. pontja alapján a 

tankönyv kéziratát a Tankönyvkiadó igazgatója jóváhagyta, s ugyanezen utasítás 23. 

pontja alapján az Oktatási Minisztérium 21603/1979.V. szám alatt bevezetését és 

használatát az 1980-/81. tanévtől kezdve a gimnázium II. osztálya számára engedélyezte”. 

Fenti engedély Dr. Budai László, a nyelvtudományok kandidátusa, főiskolai 

tanár Angol nyelvkönyv a gimnáziumok II. osztálya számára /Budapest, 

Tankönyvkiadó, hatodik kiadás 1985/ című tankönyvére vonatkozik. 
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Ez már az az időszak, amikor gomba módra szaporodik az angol nyelvet 

közoktatási intézményben kötelező, úgynevezett második idegen nyelvként tanuló diákok 

száma, ezt jelzi a sorozatot képező könyvek minden egyes kiadásának rendkívül magas 

példányszáma. (A jelzett hatodik kiadás például 20.000 példányban jelent meg, ami – 

figyelembe véve a különböző iskolatípusok, a beiskolázott évjáratú korosztály statisztikai 

mutatóit, valamint a gimnáziumi osztályokban második idegen nyelvként oktatott nyelvek 

számát – kimagaslóan nagynak mondható.) 

Érthető is a magas példányszám, hiszen az új köntösben, a kor tankönyveihez 

képest tetszetős, vonzó borítóval s – bár fekete-fehér de – jelentős számú képpel, fotóval, 

térképpel s egyéb illusztrációval ellátott könyv mind megjelenésében, mind pedig a 

korszerű pedagógiai-módszertani szempontok alapján történt felépítésében újszerű, 

modern, a nyelvoktatás 20. század végi igényeinek tökéletesen megfelel. 

A kommunikáció-központú nyelvoktatási hullám eredményeként a könyv a nyelvi 

jelenségekre, a legkülönbözőbb szituációkban való nyelvi megnyilatkozás képességeire, 

valamint az azok által közvetíthető információkra koncentrál. 

Nem tartalmaz hosszú, leíró, narratív részeket, hanem főként dialógusokra, 

rövidebb szóbeli, illetve írásbeli formákra alapoz.  

Tematikájában is alkalmazkodik a korabeli tizenévesek érdeklődési köréhez – 

ugyanakkor azonban a számukra vonzó témákat informatív értékkel gazdagítva közli: így 

olvashatunk a különböző sportágakról és eredményekről, a pop-zenéről, a Beatles 

együttesről, az angol középiskolák mindennapjairól, az utazásról s az elmaradhatatlan 

témáról: London látnivalóiról. 

Irodalmi vonatkozásban sem marad adós a tankönyv, minden létező alkalmat 

megragad egy-egy mottó, idézet közbeiktatására (a zenei tematikájú Lesson Ten, melynek 

címe Sweet Sounds, a Velencei kalmár V. felvonás I. jelenetéből kapta mottóját. Az eredeti 

Shakespeare-sorok mellett olvasható Vas István fordítása is, arra ösztönözve a tanulókat, 

hogy ők maguk is próbálkozzanak hasonló „szabad fordításokat”, műfordításokat 

készíteni.) 
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A különböző szövegek sorai között lévő irodalmi utalások mellett szót kell ejteni a 

Supplementary Material és az Appendix tartalmáról is, mely nem szűkölködik 

adaptációkban, illetve eredeti költemények közlésében (például Harold Pinter, Jean 

Webster, A.A.Milne, Ralph Waldo Emerson, Elizabeth Turner és Joe Wallace művei). 

A magyar vonatkozású utalásoktól sem mentesítette magát teljes mértékben a 

tankönyv, ám azt is szolgálatába állította a fő célnak, az angol nyelv kommunikatív jellegű 

oktatásának. Jó példa erre a Magyar Posta által kibocsátott közismerten szép 

bélyegsorozatok közül annak felidézése – s fotó formájában való közlése a tankönyvben –, 

mely a montreáli olimpia alkalmából szimbólumok segítségével idézi fel a különböző 

sportágak jellegzetességeit. A sport témájú olvasmány szemléltetésének legjobb módja ez, 

hiszen a bélyeg kiváló, felhasználása remek ötlet volt! 

  

4.32.      Budai:  Angol nyelvkönyv  (gimnázium  III.)  

Az új gimnáziumi sorozat III. osztályos könyve szintén a régi szerző, Dr. Budai 

László főiskolai tanár, a nyelvtudományok kandidátusa műve: Angol nyelvkönyv - 

Gimnázium, III. Tankönyvkiadó, Budapest (nyolcadik kiadás) 1990. 

A kötet – s egyben az egész sorozat – népszerűségére, valamint az angol nyelv 

addig soha nem tapasztalt közkedveltségére utal a példányszám: 40.000. 

Persze nem szabad elfelejtenünk, hogy – bár a könyv még jócskán az úgynevezett 

„átkos” időszak terméke – a szóban forgó nyolcadik kiadás kézirata (mely egyébként teljes 

mértékben megegyezik az azt megelőző hetedik kiadáséval) 1990 szeptemberében érkezett 

a nyomdába, s még ugyanazon év novemberében meg is jelent. Kérdés persze, hogy 

gyakorlatilag mire jó egy tankönyv megjelentetésének ilyetén időzítése, amikor köztudott, 

hogy hazánkban – amióta a világ világ – minden tanév szeptemberben kezdődik... 

A III. osztályos tankönyv mindenben követi a sorozat előző darabját: informatív, 

érdekfeszítő témákat dolgoz fel kommunikációra ösztönző, kifejezetten a nyelvi 

jelenségekre összpontosító módon. A szokásos civilizációs témákon túl itt még 

gyakorlatiasabb a tankönyv - postai, kereskedelmi és egészségügyi szolgáltatások 
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igénybevételére, a legkülönbözőbb hivatalos (banki, utazással kapcsolatos stb.) 

nyomtatványok kitöltésére készíti fel a tanulókat, akik ily módon tanulják a nyelvet, 

megtanulják a szigetország életvitelének néhány fontos jellemzőjét, s sokat tanulnak az 

angol mindennapok kultúrájából, a történelemről, az irodalomról stb. 

Irodalmi vonatkozások – az egy  Defoe-témát feldolgozó olvasmányon túlmenően 

(Unit Fourteen - The Real Robinson Crusoe) – főként a Függelékben találhatók. Poems 

címmel többek közt William Shakespeare, Robert Burns, Christina Rosetti, Walt Whitman 

és H.Webster, Eric Parrott, K.S.Walker, A.E.Housman egy-egy művét olvashatjuk, a 

Shakespeare-részlet mellett annak kimagasló magyar fordításával Szabó Lőrinc 

tolmácsolásában. 

Mint láthattuk, sehol egy politikai utalás vagy félreérthető, kétértelmű megjegyzés... 

Rutinszerű, a múlt homályából előbukkanó, ám ártalmatlan szókapcsolatok még néha 

fellelhetők, de ezek nem többek egy-egy nyelvi-nyelvtani feladat részleténél. 

Például: „...Bárcsak elmehettem volna a Kremlbe, amikor Moszkvában voltam...”  (175. 

oldal 6. gyakorlat), vagy: „... a Magyarországon gyártott buszok..., a németek által 

lerombolt városok...” szerkezetek fordítása. (119. oldal 4. gyakorlat) 

Az IKARUS hajdani hazai és nemzetközi sikereire való emlékezés nemzeti 

önbecsülésünket, az utóbbi mondat a régebben kiadott nyelvkönyvek sablonjait idézné fel, 

ha valamit erőszakkal bele akarnánk magyarázni a könyvbe. 

De minek akarnánk ? 
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4.33.         Budai:  Angol nyelvkönyv  (gimnázium  IV.) 

 Megjegyezni is szükségtelen, hogy a gimnázium utolsó osztályának angol 

nyelvkönyve is Budai László munkáját dicséri: Angol nyelvkönyv - Gimnázium IV. 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. A kilencvenes évek elejéig-közepéig ez volt „a” könyv 

a negyedikesek számára – mindaddig, amíg a tankönyvpiac „fel nem szabadult”, könyvek 

sokaságát zúdítva tanárra-diákra egyaránt, annyira, hogy a szaktanár felelőssége lett a 

számtalan drágábbnál drágább, szebbnél szebb színes, fényes, csillogó-villogó külföldi 

kiadású tankönyv közül válogatni... 

           De térjünk vissza a IV. osztályos Budai-féle tankönyvre! Igény volt a jó, 

nélkülözhetetlen segédanyagra, s az alsóbb évfolyamok sikerei után olyan várakozás előzte 

meg a szerző munkáját, hogy már az első kiadás is 20.000-es példányszámban jelent meg. 

A siker záloga a gazdag tartalom, mely értékes, információanyagban bőséges 

tematikájú, jó néhány terület vonatkozásában a megszokottnál jóval nagyobb szókincset 

nyújtó olvasmányok s változatos összetételű, az érettségire, illetve a nyelvvizsgára egyaránt 

jó előkészületet jelentő feladatsorokban mutatkozik meg. 

           A dolog „pikantériája”, hogy mire bekövetkezett a rég várt rendszerváltás hazánk 

társadalmi-politikai életében, addigra a tankönyvek javarésze is letisztult: az igényes 

szerzők tudatára ébredtek, hogy a célnyelvi országok anyagaiból adaptált olvasmányokkal 

sokkal sikeresebben lehet a nyelvtanítás célját szolgálni, s hogy nem a nyelvi tankönyv 

szövege kell, hogy fórumává – vagy akár részévé – váljon a világnézeti nevelésnek. 

           Így volt ez a IV. osztályos gimnáziumi tankönyv esetében  is. Mind témában, mind 

forrásában angol/brit, illetve amerikai vonatkozású a 12 olvasmány többsége, s az egy 

(Lesson Eleven) teljesen magyar vonatkozású – melynek címe Hungary – szövege is külső 

forrásra támaszkodik (American Overseas Guide és a Morning Star). Így kevésbé tűnhet 

kérkedőnek, túlzónak nemzeti büszkeségünk, a magyar konyhaművészet, a jó borok, a szép 

tájak, a színvonalas vendéglátás, a cigányzene, a gazdag kulturális élet, a gyógyfürdők stb. 

említése, melyek alapján jogosnak érezzük az állítást: 
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„Hungary is an ideal country to visit”  (152. oldal), illetve: „Budapest a világ egyik 

legszebb fővárosa”.(168. oldal 10. gyakorlat) 

Budapest szépségét illusztrálandó 10 nagyméretű fotó szerepel a könyvben (8 oldal 

terjedelemben), mely tény – mivel kifejezetten magyar diákok számára készült a könyv – 

kissé pazarlásnak tűnik. E fényképfelvételek közül az első a sorban a gellérthegyi 

Szabadság-szobor (angol fordításban „Liberation Monument - Felszabadulási Emlékmű). 

           Még egy apró momentum utal a könyv megírásának, illetve első megjelenésének 

dátumára: a Unit Ten: The Real Power in Britain című olvasmány civilizációs 

ismeretanyag szempontjából rendkívül értékes tartalmú szöveg, az új szavak magyarázata – 

következetesen az egész tankönyvsorozatban – egynyelvű, vagyis angol nyelven történik. 

A power címszó alatt ezt találjuk: „Great Powers / nagyhatalmak: a világ 

legnagyobb és legerősebb országai - a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok, az 

Egyesült Királyság, Franciaország és Kína.” (136. oldal) 

            A sorrend láttán a kései olvasónak az az érzése támad, hogy a könyv írója 

elbizonytalanodott, vajon hazája vagy a célnyelvi ország értékrendjét kövesse-e... 

            Persze a döntés egyértelmű volt, hiszen ez még az az idő volt, amikor a constitution 

szó szemléltetésére ennyi elegendőnek bizonyult: „augusztus  20-a Alkotmányunk 

ünnepe”. 

(136. oldal) 

             Irodalmi téren a könyv a végén található gyűjtemény közreadásával tesz eleget ez 

irányú feladatának, többek közt Shakespeare (Arany János fordításában is), William Blake, 

Robert Burns, Lord Byron, William Wordsworth, Percy Bysshe Shelley, John Keats és 

Edgar Allan Poe egy-egy versének közlésével.  (207-210. oldal) 

 

4.34.     Budai–Horváth:  Angol nyelvkönyv  V. és Angol nyelvkönyv  VI. 

A sorozat négy alaptankönyvét két antológia-jellegű kötet követi (Angol 

nyelvkönyv V., illetve Angol nyelvkönyv VI.). Mint az Előszó utal rá, ezekben nincs 

külön törzs- és kiegészítő anyag, a speciális tantervű - ezért viszonylag nagy heti óraszámú 
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- osztályok szaktanárai a tanulók színvonalának és érdeklődésének megfelelően 

válogathattak a különböző szemelvények között. Mivel eredeti művekről, azok részleteiről, 

valamint néhány alkalommal adaptációról van szó, ez esetben a 'politika' mint tényező nem 

jelenhetett meg még a sorok között sem. 

Az irodalomtörténet viszont annál inkább teret kapott, hiszen kronológiai 

sorrendben mind az angol, mind pedig az amerikai irodalom jelentős egyéniségei, 

kiemelkedő művei szerepelnek Dr. Budai László és Horváth József munkájában (Angol 

nyelvkönyv VI. a gimnázium speciális osztályi számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 

1983.). 

Az olvasmányok tematikája – az irodalmi szemelvények mellett – a különböző 

művészeti ágak, valamint az angol nyelv számtalan aspektusát öleli fel. 

Így az angol és amerikai élet szinte minden területét lefedi az Everyday Topics című 

fejezet (Cadbury's Factory, The Man Who Made Mickey Mouse, Jazz stb.). A 

képzőművészet, az építészet és a zene a témája a The Arts című szemelvény-

gyűjteménynek (Turner and His Works, Medieval Architecture in England, Notes on 

Sculpture, Benjamin Britten stb.), s az angol nyelv különböző oldalú megközelítéseiből ad 

bepillantást a Language című rész. 

Mind jelentőségében, súlyában, mind pedig terjedelmében a legfontosabb – a 

szerzők s a könyvet használó tanárok és diákok szempontjából is  – az irodalmi antológia 

(153-281. oldalig). 

Ennek során a kezdetektől, Geoffrey Chaucertől a 20. századig, Arnold Wesker 

drámaírói munkásságáig, illetve Edgar Allan Poe-tól John Updike-ig kapunk áttekintést az 

angol és az amerikai irodalom fejlődési vonalairól. Mindhárom műnem képviselteti magát 

az antológiában, a költészet terjedelmi vonatkozások miatt érthetően több művel, ám 

narratív jellege miatt nincs hátrányban az epika és a dráma sem. 

Minden szerzőről rövid irodalomtörténeti összefoglaló, kritikai megjegyzéseket sem 

nélkülöző értékelés, majd néhány jól kiválasztott mű (illetve esetenként annak részlete) 

olvasható, megfelelő jegyzetekkel ellátva. 
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 Mind terjedelmi, mind tartalmi vonatkozásban jelentős vállalkozásnak bizonyult e 

két „pót”-kötet, értékükből csak az a tény vonhat le valamit, hogy használatuk viszonylag 

szűk körre szorítkozik, hiszen csak egy bizonyos tanterv alapján tanuló diákcsoport 

fakultatív, kiegészítő jellegű anyagát képezte a hivatalos tankönyvjegyzék ajánlása szerint 

is. 

 Hasonlóképp a korosztály szűkebb rétegére vonatkoznak a szakközépiskolai 

tankönyvek közül azok, melyek a Közgazdasági szak  számára készültek. 

Szakmaspecifikus jellegük miatt azonban – mivel ezek úgynevezett „nyelvigényes 

pályákra” készítik fel tanulóikat – bizonyos értelemben nyelvi szint tekintetében 

egyenértékűek a gimnáziumi tankönyvekkel, sőt, néhány vonatkozásban túl is haladják 

azokat. A rendkívül magas óraszám és a nyelv iránti intenzív érdeklődés indokolja azt, 

hogy e szak tankönyveit is érdemes szemügyre vennünk vizsgálatunk során. Bár 

közgazdasági irányultságú tantervű osztályok számára készültek ezek a művek, használóik 

– s ezzel együtt természetesen szaktanáraik – távolról sem nevezhetők „szakbarbároknak”, 

hiszen a nyelvi érdeklődés domináns volta, a humán beállítottság és a nyitottság jellemző 

rájuk. 

 

4.35.   Báti – Ungár: Angol nyelvkönyv  I.  (közgazdasági szak  I.) 

 Fenti eszmék jelenléte, azok tudatos vállalása tapasztalható Dr. Báti László és 

Ungárné Dr. Báti Júlia Angol nyelvkönyv I. Közgazdasági szak - a közgazdasági 

szakközépiskolák gyors-gépíró, idegen nyelvi és külkereskedelmi ügyintéző 

ágazatának I. osztálya számára (Tankönyvkiadó, Budapest, negyedik kiadás, 1989) 

Előszavában: „Miért tanulunk nyelveket? Miért fontos dolog a nyelvtudás? 

Manapság szinte már idejüket múlták az effajta kérdések, ki ne tudna felelni rájuk? Az 

bizonyos, hogy sok minden ösztökéli az embert a nyelvtanulásra. 

Egyre könnyebben jutunk el a világ távoli, hajdan csak történetekből, utazók 

színes  leírásaiból ismert tájaira és sok-sok ezer idegen utazó, turista és vendég fordul meg 

hazánkban is. Szívesen fogadjuk, készséggel vezetjük is őket, és örömmel tájékoztatjuk a 
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látogatót Magyarország múltjáról, jelenéről, természeti kincseiről és kulturális emlékeiről. 

Mert hisz van mit mutatnunk, van miről beszélnünk. Ám az idegen is büszkén tárja elénk 

országa, városa szépségét, ha arra járunk, és boldog, ha érdeklődéssel hallgatjuk szavait. 

Hát még ha saját nyelvén beszélhet velünk! Ilyenkor mindnyájan érezzük, mennyire nő az 

egymás iránti bizalom, a megértés és a kölcsönös megbecsülés. Tanulunk egymástól és 

barátokat is szerzünk, nemcsak magunknak, hanem honfitársainknak is. 

Az angol nyelv sok száz millió ember anyanyelve, a világ számos vidékén beszélnek, 

értenek angolul, fontos szerepe van a nemzetközi tárgyalásokon, a világ kereskedelmi, 

gazdasági életében. Tudása közelebb viszi a tudóst, a kereskedőt a föld sok népéhez és 

megkönnyíti a velük való érintkezést. Hasznos, gyümölcsöző kapcsolatok alakulnak ki ilyen 

módon, és – nyugodtan mondhatjuk – annál biztatóbban, minél jobb a jóakaraton túl a 

nyelvi megértés is. 

Ez a nyelv tehát a gazdasági, a tudományos és a műszaki érintkezés egyik fontos 

eszköze, gazdag irodalma pedig egy régi kultúra becses kifejezője. Az angol nép nagy 

költői és írói –- mint minden más népé – mindenkihez szólnak, a világ minden emberéhez. 

„Shakespeare a teremtés fele” – mondta az angolok nagy drámaírójáról Petőfi Sándor. És 

bár műfordítási irodalmunk rendkívül gazdag, mégiscsak más az, ha a nagy klasszikusok 

vagy a nevezetes modern írók műveit eredetiben olvassuk: ilyenkor úgy szól hozzánk a mű, 

ahogy szerzője megalkotta.  

Mindent összevéve: életünk fontos feladata, hogy szellemi tapasztalatainkkal 

gazdagítsuk saját munkánkat. Ismernünk kell tehát a világ kulturális életét, a népek 

tudományos, gazdasági, művészi tevékenységét. Ehhez pedig a legjobb kulcs az idegen 

nyelvek tudása.” (5-6. oldal) 

 S hogy e kulcs birtokába miként lehet eljuttatni a tanulót a legelső, 

bátortalan, kezdeti lépésektől, arra jó példa az I. osztályos tankönyv. S mivel sem lexikai, 

sem grammatikai alapokkal nem rendelkező, teljesen kezdő tanulók számára készült e 

könyv, csak a Lesson Eleven The Months and the Seasons című olvasmánya adhatott 

alkalmat arra, hogy az év 365 napjából egyetlenként április 4-ét emeljük ki nemzeti 

ünnepnapként: 
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„The 4th April is our national holiday.  (122. oldal) 

Igaz, hogy a national és a holiday is új szó volt ebben az olvasmányban, nem is 

beszélve a sorszámnevekről és a hónapok elnevezéséről, a lényeg az, hogy kezdő szintről 

néhány hét alatt el lehetett juttatni a tanulókat arra a színvonalra, hogy április 4-ről 

„szólhatott az ének...” 

Az azonban mindenesetre kiváló teljesítmény, hogy kezdő szintről a tanulók az év 

folyamán eljutnak odáig, hogy az ESP  és a Business English bizonyos alapjaival 

ismerkedhetnek (The Manager and his Secretary, Mr.Black's Programme for the Week, 

Money, How to Write a Letter stb.), továbbá hogy országismereti, civilizációs 

információkhoz juthatnak (A Long Letter from England,  A Journey in America, Martin in 

Newcastle stb). Külön erénye a könyvnek, hogy nem erőszakolja mindenáron az irodalom 

jelenlétét, hiszen ezt ez esetben sem a nyelvi szint, sem a tankönyv jellege, sem pedig a 

tanulók beállítottsága nem indokolja. Az Appendix ’Poems’ című része úgynevezett 

Nursery Rhyme-okat, mondókákat tartalmaz, s ez így van rendjén. Voltaképp hibátlan a 

könyv, tartalmában mindvégig szem előtt tartja végső célkitűzését; módszereit tekintve 

pedig a korszerű, eredményes nyelvtanítási és tankönyvszerkesztési technikák 

érvényesülnek benne.  

 

 

4.36.    Falk – Mészáros: Angol nyelvkönyv II.  (közgazdasági szak  II.) 

Szintén a tankönyvírás új szelleme hatja át a Szakközépiskolai tankönyvsorozat 

Dr. Falkné Dr. Bánó Klára főiskolai docens és Dr. Mészáros Erzsébet főiskolai docens 

könyvét: Angol nyelvkönyv II. közgazdasági szak - a közgazdasági szakközépiskola 

gyors- és gépíró, idegen nyelvi és külkereskedelmi ügyintéző ágazatának II. osztálya 

számára /Tankönyvkiadó, Budapest, 1990/ . 

Tudnivaló, hogy a jelzett osztályok angol nyelvi óraszáma meghaladta az 

úgynevezett „tagozatos”, „emelt óraszámú”, illetve „speciális tantervű” gimnáziumi 

osztályok angol nyelvre fordítható heti óraszámát, így ezekben az osztályokban olyan 
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színvonal kialakítására nyílt lehetőség, mely alkalmat teremtett a nyelv mélyebb színtű 

tanulmányozására. 

Ugyanakkor azonban – mivel ezek úgynevezett „kezdő csoportok” voltak – az I. és 

II. osztályban a feladat olyan nyelvi alapok lerakása volt, mely III. és IV. osztályban már 

lehetővé tette bizonyos szaknyelvi ismeretek elsajátítását. 

Így aztán a II. osztályos könyvben is kellő súllyal szerepel az úgynevezett Business 

English, mely külpolitikai, külkereskedelmi témájú újságcikkek, külkereskedelmi levelezés 

(ajánlattétel, árajánlat, fizetési feltételek tisztázása stb.), hivatalos telefonbeszélgetések 

lebonyolítása, valamint különböző nyomtatványok kitöltése formájában van jelen. 

Természetesen mindemellett szerepelnek a szokásos országismereti témák is – mind 

magyar, mind pedig angol vonatkozásban –, s ezek némi új színt is hoznak a tankönyvek 

által felidézett szokásos képbe: a Channel Islands, Edinburgh, az angol szokások 

(karácsony, Valentin-nap) leírása, részletes londoni városismertetés (ezúttal Marx említése 

nélkül !!!), valamint korrekt, tárgyilagos „idegenvezetés” Magyarország tájain és 

Budapesten. 

A biztos szakmai tudás, a megfelelő készségek, a jó értelemben vett 'profizmus' 

tanításának egyik lépcsőfoka az is, hogy egy jó manager üzleti partnerét megfelelő 

kulturális programokra is el tudja vinni. Ebben is bizonyos gyakorlatot szerezhetnek a 

tankönyvből tanuló diákok, hiszen külön egység foglalkozik a komolyzenei koncertek, 

valamint színházi előadások látogatásával (jegyvásárlás, előkészületek, öltözködés, 

viselkedéskultúra, véleménynyilvánítás stb.) mind London, mind pedig Budapest 

színházaiban és koncerttermeiben. 

Tehát nemcsak azt tanítja a könyv, hogy az angol-magyar bilaterális kereskedelmi 

tárgyalások alkalmával hogyan nyilatkozik a külügyi szóvivő, hogy kik írták alá a magyar-

kanadai külkereskedelmi egyezményt, hogy hogyan kell az ilyen tárgyalásokat szakmailag 

előkészíteni stb., hanem hogy minél kulturáltabb, minél tájékozottabb az ember, annál 

többet ér. 
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A tudásvágy felébresztésénél, annak tudatosításánál, hogy a kultúra értékesebbé, 

jobbá, gazdagabbá tesz, kevés nemesebb célt tűzhet maga elé egy középiskolai idegen 

nyelvi tankönyv. 

Dr.Falkné Dr.Bánó Klára és Dr.Mészáros Erzsébet könyve e céloknak 

maradéktalanul megfelelt, s mindemellett – természetesen – a már meglévő nyelvtudást is 

árnyaltabbá, mélyebbé, alaposabbá tette.    

 

 

4.37.   Radványi – Székács: Angol nyelvkönyv III.  (közgazdasági szak  III.) 

Hasonló célokat és értékeket hivatott szolgálni Radványi Tamás és Székács 

Györgyné tankönyve, a szakközépiskolai sorozat Közgazdasági szak Angol III. a 

közgazdasági szakközépiskola gyors-gépíró, idegen nyelvi és külkereskedelmi 

ügyintéző ágazatának III. osztálya számára (Tankönyvkiadó, Budapest, harmadik 

kiadás 1990). 

A dátum s a kiadás sorszámának jelzése ismét csak magáért beszél: a tankönyv 

szövege az 1983/84. tanévtől kapott engedélyt a Művelődési Minisztérium illetékes 

hatóságától. 

Minden tekintetben mintaszerű a könyv, annak modelljét szolgálva, hogy a nyelv 

közvetítő erejét kihasználva olyan információkat szolgáltasson, melyek mind a szakmai 

ismeretek, mind pedig az általános műveltség terén sokat adjanak, az újdonság erejével 

hassanak. S teszi ezt olymódon, hogy közben pallérozza a nyelvtudást, ápolja, elmélyíti s 

bővíti a nyelv ismeretét. 

A jelzett tankönyv mindössze 3000 példányban jelent meg, pedig struktúrája és 

tartalma alkalmassá tette volna több ágazat tanulócsoportjai számára is tanórai használatát. 

A könyv terjedelme 18,75 (A5) ív, mely szinte teljes egészében „hasznos anyag”, az 

Appendix mindössze 45-50 oldal, mely tartalmazza a használatot megkönnyítő 

tárgymutatót, nyelvtani tárgymutatót és a szakmai szószedetet is. 
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Maga a tananyag 26 egységből áll, melyek mindegyike olyan témát dolgoz fel, mely 

fontosnak minősül országismereti, szakmai vagy a korosztály érdeklődési körének való 

megfelelés szempontjából (Wimbledon, The Loch Ness Monster, The US Presidents, 

Portobello Road, The Bank of England, Foreign Trade, A Job Interview stb.). 

A tematika ilyen széles skáláján s ekkora terjedelem figyelembevételével 

természetesnek tartjuk, hogy elkerülhetetlen a magyar témák érintése. Van, ahol csak 

mintegy mellékesen említi a tankönyv a hazai vonatkozásokat.  

Például a sportról szóló olvasmány szövege megjegyzi, hogy büszkék lehetünk 

eredményeinkre, hiszen a magyar sportolók számos olimpián, illetve világbajnokságon 

bizonyították elsőségüket;   (124. oldal 5. gyakorlat) vagy milyen szívet melengető érzés, 

amikor a nagy feltalálók sorában Rudolf Diesel, Thomas Alva Edison, Louis Pasteur, 

Alexander Fleming, Alfred Nobel stb. neve mellett fellelhetjük Bíró lászlóét, aki – bár nem 

itthon élt, de magyarságát soha meg nem tagadva  – találmányával hozzájárult az 

emberiség fejlődéséhez. (139. oldal 3. gyakorlat) 

Ugyanilyen jólesik a világ nyelveiről szóló Languages című olvasmány 

megjegyzése, miszerint „if there were a list of languages based on the number of people 

that speak them, we could perhaps find our mother tongue, Hungarian, among the first 

thirty languages”. Vagyis a világ cca. kétezer – többek véleménye szerint négyezer – 

jelenleg beszélt nyelvéből a nyelvet beszélők száma szerinti megoszlásban anyanyelvünk 

az első harminc hely egyikét foglalja el. (57. oldal) 

Mindez önbecsülésünket, hazai értékeink elismerését szolgálja, nem úgy, mint a 

Unit Eight  - A Visit to Hungary című olvasmány. Mondhatnánk – O tempora, o mores! – , 

hiszen úgy tűnik, hogy egyik nyelvkönyvről a másikra valóban változott – ha más nem is – 

az értékítélet valamelyest... 

Budapest úgy szerepelt egy fordítási gyakorlatban, mint a „világ egyik legszebb 

fővárosa” /Budai: Angol IV./, itt azonban már csak ezt olvashatjuk: „some people 

say that it is one of the most beautiful cities in Eastern Europe”.(67. oldal) 

Vagyis: lefokozódtunk. Az egyértelmű, megcáfolhatatlan állítás helyét egy tétova 

megjegyzés vette át – „...néhányan azt mondják, hogy Budapest az egyik legszebb város 
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Kelet-Európában...” Tehát: csak néhányan gondolják, hogy az egyik legszebb, vagyis 

kétszeresen is „alsóbb kategóriába „ kerültünk, hiszen nem a fővárosok, hanem a városok 

rangsorán, s nem a világon, hanem csak Kelet-Európában... 

Hiába, nincs mit tenni, úgy tűnik, beszűkül számunkra a világ... 

Más viszonylatban azonban kinyíltak határaink, hiszen „a magyarok utazási 

lehetőségei a szomszédos szocialista, sőt néhány nem-szocialista baráti országba is 

irányulhattak  a 70-es és 80-as évek során, a kimenő turizmus felvirágzásának 

időszakában.  (72. oldal) 

S hogy ez így nyilvánvaló, azt a könyv is elismeri, hiszen egy teljes olvasmányt 

szentel annak a témának, hogy „változik a világ”. Az A Changing World című egység (83-

85. oldal) ismét csak szívet-lelket gyönyörködtető módon említi hazai büszkeségeinket az 

akkori jelen és a régmúlt arra érdemes eseményeinek, eredményeinek felidézésével: az 

IKARUS-gyárat, melynek autóbuszai szerte a világon, számtalan országban hirdették 

akkoriban a magyar ipar megbízhatóságát, ezáltal öregbítve hazánk jó hírét; a budapesti 

„kis” földalattit, mely az öreg kontinens első ilyen típusú tömegközlekedési eszközeként 

épült, s jó minőségére, tartósságára, hosszú élettartamára jellemző, hogy mind a mai napig 

működik.(83. oldal) 

Van persze, ami változik, ezt mutatják többek közt az utcanevek is: „Only very rich 

people could afford to own a car, and it was very elegant to drive along 'Sugár út', which 

had wooden pavement. It's called Népköztársaság útja now...”(85. oldal) 

S valóban, az ember lelki szeme előtt megjelennek a konflisok és fiákerek, amint a 

gázlámpákból kiszűrődő halvány fényben gördülnek tova kalapos-kesztyűs hölgyeket és 

urakat szállítva az Operába, s szinte halljuk, ahogy a lovak patája ütemesen kopog a Sugár 

út fakockáin... 

Az Andrássy út mai látványa, felújított homlokzatai valóban felidézik a múlt szép 

emlékeit, hiszen ma már ismét régi nevei egyikét viseli, s végre múzeumot kaphatott az 

emlékezés is... 

Emlékeket idéz a Városliget is, a hajdani Budapesti Nemzetközi Vásár eseményét, 

melyet először 1925-ben rendeztek itt, bár a tankönyv tanúbizonysága szerint a két 
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világháború közötti időben is jelentős szerepük volt ezeknek a kiállításoknak, az első – 

világkereskedelemre is kiható fontosságú – vásárt hazánkban csak 1962-ben tudták 

megszervezni. A nagy sikerre, a sok kiállítóra és számtalan érdeklődőre való tekintettel 

kellett a helyszínt 1973-ban megváltoztatni, s létrehozni az úgynevezett „vásárvárost” 

Kőbányán.  (152. oldal) 

Tényszerű megállapítás, mint ahogy az olvasmány szövegét követő fordítás is, mely 

szintén a BNV jelentőségét méltatja: „Fontos eseménye ez a kelet-nyugati 

kereskedelemnek, amelyen több tucat ország több száz cége vesz részt. Minden évben új 

szerződéseket írnak alá, és, ami talán a legfontosabb, hogy ezek a vásárok nagyszerű 

alkalmat nyújtanak a magyar kereskedőknek arra, hogy lássák, hol áll Magyarország az 

erős nemzetközi versenyben.” (154. oldal) 

S ez így is van. Ez nem politikai, hanem nagyon is reális gazdaságpolitikai kérdés. 

Hasonló problémákat feszeget még három további szöveg is: On the Hungarian Trade 

(191. oldal), East-West Trade (210. oldal) és a Foreign Trade című olvasmány (230-231. 

oldal). 

Az export-import egyenleg, a külkereskedelmi mérleg alakulása rendkívül fontos 

kérdés volt akkoriban is hazánk gazdaságának alakulása szempontjából, bár a 70-es, 80-as 

években még mások voltak a külkereskedemi „célországok”: „We do most of our export-

import business with the Soviet Union and the other socialist countries, but our trade with 

developing countries and Western countries is also very important.”  (231. oldal) 

Láthatjuk, hogy a nyugati országok külkereskedelmünk szempontjából csak az 

úgynevezett „futottak még...” kategóriájába tartoztak, de ez érthető is, ha figyelembe 

vesszük, amit a kelet-nyugati kereskedelem alakulásáról ír a könyv:  “a KGST-be tömörült 

szocialista országok és a Közös Piac országai közötti kereskedelmi kapcsolatok akadályai 

főként politikai természetű okokra vezethetők vissza”. (211. oldal) 

Pedig mind iparunkat, mezőgazdaságunkat, főként pedig kulturális értékeinket 

tekintve igazán van mire büszkének lennünk! Ugyanakkor azonban sajnos jogos a kérdés a 

Computers című olvasmány után, hogy „Láttál-e már valaha számítógépet? Hol? Mikor? 
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Mikor hallottál először a számítógép létezéséről? Tudsz-e olyan helyről Magyarországon, 

ahol számítógépet használnak?” (169. oldal) 

Bizonyos kérdésekben – főként akkoriban – igaz, hogy az európai fejlődés mögött 

kullogtunk, s jelentős fázis-eltolódással értesültünk csak a fejlett világ egynémely dolgáról, 

akadt olyan terület is, ahol nem volt semmi szégyellnivalónk. Erről ír Rónai Mihály András 

Through Foreign Eyes címmel, hosszan ecsetelve irodalmunk és kultúránk azon értékeit, 

melyekre minden kor magyarja mindig is büszke lehet... 

“A magyar líra – nyelvi elszigeteltsége ellenére is – ismertté tette jó néhány 19., 

illetve 20. századi költőnk nevét, epikánk néhány alkotójának neve pedig a világ színpadain 

játszott magyar drámák íróinak nevével együtt jól cseng minden kontinensen. 

A nemzetközi filmfesztiválokon díjakat nyert magyar filmrendezők is öregbítik hazánk 

kultúrájának jó hírét (bár itt még csak Jancsó Miklós s nem Szabó István neve szerepel), a 

zene pedig az a terület, ahol méltán a legnagyobb sikereket aratta hazánk Liszt Ferenc, 

Bartók Béla és Kodály Zoltán munkássága, nemzetközi ismertsége révén.”  (182. oldal) 

A könyv ily módon mind az angol nyelv, mind az általános intelligencia, mind 

pedig a szakma jellegéből adódó speciális ismeretek oldaláról közelítve jelesre vizsgázott. 

Igaz ugyan, hogy egy ízben megemlíti Lenin nevét, de azt sem olyan célzattal teszi, 

mint a 60-as évek tankönyvei: állítások közül kell kiválasztani a feladat szerint az igazakat 

és a hamisakat. Igaz például, hogy a tevék 10 perc leforgása alatt képesek 135 liter vizet 

meginni, ám hamis az az állítás, mely szerint Lenin svájci száműzetése idején rádión 

értesült volna a világ híreiről – mivel a rádiózás elterjedése a 20-as évekre tehető. 

S ez részben történelem, részben technikatörténet, főként pedig érdekesség, mely 

megragadja a tanulók figyelmét. 

S a cél mi más lehet egy tankönyvben? 

 

* * * * * 

 

S ezzel – figyelembe véve a középfokú oktatási intézményekben használt angol 

nyelvkönyvek írásának, illetve kiadásának dátumait – elérkeztünk egy olyan korszakhoz, 
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mely már tagadhatatlanul más szellemű, más irányultságú, mint az ezt megelőző időszak 

volt. 

Mind a sajtóorgánumok, mind pedig a vonatkozó szakirodalom megegyezik ennek 

tényében, függetlenül attól, hogy rendszerváltásnak vagy rendszerváltoztatásnak nevezzük 

e jelentős, korunkat, jelenünket s remélhetőleg hosszú távon jövőnket is meghatározó 

időszakot. 

Mint minden történelmi korszakváltás, ez is kötődik valamelyest egy konkrét 

dátumhoz, mely jelen esetben 1989. Tudjuk azonban, hogy e dátum kihatásai, közvetlen, 

illetve közvetett előzményei és következményei évekbe teltek, így oktatáspolitikánkban 

való tükröződését is a 90-es évek elejére datálhatjuk. 

Idegennyelv-oktatásunk volt talán – a történelem tárgy tanítása mellett – az, mely 

leginkább, legérzékenyebben s leggyorsabban volt képes reagálni a politikai rendszer 

változására. 

Az orosz nyelv kötelező voltának megszüntetése volt az első átütő erejű intézkedés, 

melynek eredményeképp még tovább növekedett az érdeklődés az úgynevezett nyugati 

nyelvek, s közülük is elsősorban az angol nyelv iránt. 

Az angol nyelvet tanulók számának ugrásszerű növekedése természetesen további 

változtatásokat tett szükségessé. 

A szaktanárok, a képesített, diplomás angol nyelvtanárok iránti igényt jó néhány 

intézmény – főként kistelepülések, illetve hátrányos helyzetű régiók iskolái – mind a mai 

napig nem tudták maradéktalanul kielégíteni. Ez főként financiális okokkal magyarázható, 

a pályaelhagyók – vagy azt el sem kezdő friss diplomások – nagy számával, e kérdés 

boncolgatását azonban jelen dolgozat nem tekinti feladatának. 

A másik következmény azonban, mely az angol nyelv újabb „népszerűségi 

hullámával” együtt járt, kifejezetten profilunkba vág: az új szellemű oktatás, a 

megnövekedett tanulói létszám mindenképpen új tankönyvek megjelentetését, új 

hangnemben készült tankönyvek használatát igényelte. 

Érthető, hogy a még kifutó évfolyamok folytatták esetleg a megkezdett sorozatokat, 

a középiskolába belépő új évfolyamok számára azonban már mind az ajánlók, mind a 
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tankönyvet rendelők a megváltozott kor új szellemiséget árasztó tankönyveiben 

gondolkodtak. 

A rendszerváltás sokak szemében a szellem felszabadulását is jelentette, s mivel 

mind a szó szoros, mind pedig átvitt értelmében megnyíltak a kapuk, az iskolák 

tankönyvkínálata is radikálisan megváltozott. 

Átalakult a hivatalos tankönyvlista: mind közismereti, mind szakmai, mind pedig az 

úgynevezett készségtárgyak vonatkozásában egyszerre több hivatalosan engedélyezett 

tankönyv került forgalomba. 

Az idegen nyelveket illetően közoktatásunk történetében először ez volt az az 

időszak, amikor a választható könyvek listáján külföldi kiadók tankönyvei is szerepeltek. 

Így többek közt az Oxford University Press, a Cambridge University Press, a Longman, a 

Heinemann, a Macmillan is versengett az iskolák, munkaközösségek, tanárok – s nem 

utolsósorban – a szülők pénztárcája és a tanulók kegyeiért a Nemzeti Tankönyvkiadó 

mellett. 

Olyan világszerte ismert és már több esztendeje – s nem ritkán évtizede – 

bizonyított tankönyvsorozatok darabjai kerültek ily módon a magyar diákok táskáiba, mint 

például a Streamline, a Strategies, a Hotline, a Blueprint, a Headway stb. 

Mindemellett a Nemzeti Tankönyvkiadó is előrukkolt néhány újdonsággal, ezek 

azonban nem tankönyv-jellegűek, hanem pótló, kiegészítő anyagokat tartalmazó művek 

voltak. 

Változatos oktatási segédletek jelentek meg alternatív jelleggel az angol 

nyelvtanárok számára is, melyek némelyike a nyelvtanítás módszertanát, a kisgyermekkori 

nyelvtanítás oktatócsomagját, míg mások a különböző speciális igényeket kielégítő 

tananyagot tartalmazták. 

Így megjelent például a jól ismert tankönyvszerző, Dr. Budai László Steps című 

könyve, mely 12-16 éves diákok kezdő lépéseit kívánta segíteni az angol nyelv elsajátítása 

során. Főleg kedvébresztő jellegű mű, mely a szakmai nyelv előkészítését szolgálja 

szakiskolai, illetve szakmunkásképző intézetek tanulói számára. 
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Szintén szakmai célú Magyarics Péter és Dr. Szabó Klára könyve, a Let's Talk 

Shop, mely felöleli a hazai kereskedelmi szakoktatás valamennyi részterületét. 

4.38.  Melis – Szalay: The Joy Of Reading 

Számtalan tesztfüzet, nyelvvizsgára felkészítő, illetve felvételire előkészítő könyv is 

napvilágot látott a 90-es évek derekán, s megjelent – és az 1997. évi Pedagógusok 

Szakkönyv Katalógusa a közoktatási törvényben biztosított szakkönyvvásárlási 

hozzájáruláshoz (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.) című katalógusban hirdetési lehetőséget is 

kapott – Melis Ildikó  és Szalay Krisztina  munkája, a The Joy of Reading - Angol 

irodalmi olvasókönyv és szöveggyűjtemény.  

A könyvet ajánló szöveg így szól: 

„Középiskolákban visszatérő probléma, hogy hamar elfogy a tananyag. 

Ugyanakkor az egyetemi és főiskolai felvételin gyakran kiderül, hogy a diákok elemi 

szinten ismerik csak az angol és amerikai irodalmat, az alapfogalmak megfelelőit, és nincs 

olyan olvasmányélményük, amiről beszélni tudnának. Nekik jelent segítséget a 'The Joy of 

Reading'. A tizenkét fejezetre oszló tankönyv hat angol és amerikai novella és hat vers 

teljes szövegének bemutatásával, elemzésével próbálja összekapcsolni a nyelvtanulás 

örömét az olvasás örömével, az angol-amerikai irodalom megismertetésével.”58 

Vagyis: a szerzők ráébredtek, hogy óriási igény van a nyelvtanítás és az irodalom 

megfelelő ötvözésére, hiszen a nyelv eszköz ahhoz, hogy a nyelvet tanuló diák általános 

műveltségét növeljük, ismereteit bővítsük. S mi más szolgálhatná ezt jobban, mint az 

irodalom, mely művészeti ág formanyelve maga a nyelv – s itt a kör bezárult.  

Nyelvet tanítani az irodalom valamilyen szintű megjelenése nélkül éppúgy nem 

érdemes és nem lehet, mint irodalmat tanítani a nyelvtudás tökéletesítésének szándéka 

nélkül. 

                                                           
58Pedagógusok Szakkönyv Katalógusa a közoktatási törvényben biztosított szakkönyvvásárlási 
hozzájáruláshoz. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1997. 37.  
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4.39.    Goodfriend – Miskolczy: English for a Changing Hungary 

S hogy a nyelvtanárok munkáját segítő könyvek szerzői tudatában voltak annak, 

hogy változó világunkban változnak az igények, s ezért változtatni kell a tankönyveket is, 

arra lehet jó példa Arthur Goodfriend és Miskolczy László English for a Changing 

Hungary (Angol újságcikkek Magyarországról) 1996. című munkája, melyet szintén a 

Nemzeti Tankönyvkiadó ajánl az érdeklődő pedagógusok figyelmébe. A mintegy félszáz 

angol nyelvű újságcikkből álló gyűjtemény a 90-es évek magyarországi változásait kíséri 

figyelemmel. A cikkek, a hozzájuk tartozó irányított kérdések és feladatok a középiskolák 

felsőbb osztályainak tanulócsoportjai számára készültek, mintegy tudatosítva bennük a 

hazánkban lezajlott politikai rendszerváltoztatás tényét, ami mindenképp éreztette hatását 

oktatáspolitikánkban s ennek megfelelően az iskolák hétköznapjaiban is. 

Az Előszó így vall a könyv küldetéséről: 

„Magyarország változik. Végre megszabadult az idegen elnyomás alól. A magyar 

emberek megragadhatnak minden alkalmat, amit a szabadság kínál egy demokratikus 

társadalom szabad állampolgárainak. 

Legjobb eszköz erre az újságok és magazinok lapjairól vett szemelvénygyűjtemény 

kortárs, aktuális, illetve egyéb érdeklődésre számot tartó 

eseményeiről/történéseiről...”(4.oldal) 

Ily módon kerülhetett „terítékre” a környezetszennyezés, oktatásügyünk most már 

látható/publikálható hiányosságai, a privatizáció, a munkanélküliség, a politikai 

megosztottság és a kisebbség helyzete, vagy éppen a politikai viccek színes világa. 
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4.40.  Jobbágy – Katona – Shopland: General Communication Skills and Exercises 

Hasonló céllal született Jobbágy Ilona - Katona Lucia - Kevin Shopland 

munkája, a General Communication Skills and Exercises /Felkészítés az angol szóbeli 

nyelvvizsgára/ című antológiája, mely 1993-ban a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában 

került a nyilvánosság elé. A széles spektrumot feltáró mű egyetlen része, a 21. témakör 

foglalkozik hazánkkal mintegy fél nyomdai ív terjedelemben (148-156. oldal). Olvashatunk 

itt Magyarország földrajzáról, történelméről, idegenforgalmi nevezetességeiről tényszerű, 

tárgyilagos stílusú szövegeket. Aktualitás gyanánt azonban bekerült a gyűjteménybe egy – 

a Budapest Week lapjain akkoriban megjelent – cikk a dunai vízlépcső kapcsán, mely 

ironikus hangvételével nem biztos, hogy a jószomszédi kapcsolatot volt hivatva ápolni:  

„... and in the cruelist of ironies the Slovaks have used Hungarian bricks to dam the 

river Danube...”  (153. oldal)  

Nem biztos, hogy hazánk földrajzának, történelmének, kultúrájának stb. gazdag 

kínálatából éppen a duzzasztógát szerencsétlen esetét kellett kiemelni... 
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4.41.   Barta – Loch:  Press Ahead 

Követendő, pozitív példa is adódik azonban mind a műfaj, mind pedig a kor 

terméséből: szintén a rendszerváltozást követő évek sajtótermékeiből válogattak a szerzők, 

Barta Éva és Loch Ágnes Press Ahead (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1997.) című 

könyvük szövegének összeállításakor. Politikamentes, tárgyilagos és aktuális a gyűjtemény, 

melynek témakörei az általános és gazdasági élet számtalan különböző megközelítését 

fedik le: a fogyasztóvédelemtől a környezetvédelemig, a pénzforgalmi tevékenységtől a 

reklámok nyelvén át a marketing stratégiákig.   

E könyvek „műfaja” azonban hivatalosan oktatási segédlet, vagyis nem tankönyv, 

hiszen e vonatkozásban a közoktatási intézményekben még mindig a Hotline, a Strategies, 

a Headway és társai sorozatok vitték a pálmát, ám mint ahogy „minden csoda három napig 

tart”, arra is ráébredtek az illetékesek, a szaktanárok és a tanulók is, hogy a nagy 

„szabadság” által a magyar átlag-iskolákba jutott nemzetközi szinten sikeres tankönyvek 

nem mindenütt érték el céljukat.  

Így jelentkezett a reális igény olyan tankönyvekre, melyeket speciálisan a magyar 

diákok számára írtak – ismerve háttértudásukat, anyanyelvükből adódó sajátos 

nehézségeiket, helyzetükből eredő problémáikat éppúgy, mint a maguktól értetődő, 

különösebb magyarázatot nem igénylő tematikai-lexikai-grammatikai esetekben előforduló 

egyértelmű válaszaikat. 

Fenti igényt kielégítendő eleddig két sorozat tankönyvei láttak napvilágot, a Criss 

Cross és az EnterTeen. Mindkettő (részben) magyar szerzők munkája, ám mind 

szándékában, mind megvalósulásában egyenértékű – sőt: ismerve a magyar diákok igényeit 

– még jobb színvonalú az addig használt külföldi kiadványoknál.  

 

 

4.42.   Ellis–Laidlaw–Medgyes–Ryan: Criss Cross 

A kronológiai sorrend szerint első – az egyik szerzőtárs szavaival: „15-20 év után 

az első fecske” – a Criss Cross, melynek szerzőgárdája nevében az ismert szakember, 

Medgyes Péter írt beharangozó levelet az angol nyelvet oktató  tanároknak címezve. A 
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levél oly tökéletesen tartalmazza mindazt, amit a szerzők fontosnak tartottak, hogy úgy 

éreztük, érdemes szó szerint idézni, már csak azért is, mert maga a mű egy az egyben 

megvalósította szándékaikat: 

Kedves Kollégák!59 

Közel két évtizedes szünet után megjelent végre az első olyan angol nyelvkönyv, 

amely magyar középiskolások számára készült. 

No nem mintha eleddig tankönyvínségben szenvedtünk volna! Ellenkezőleg: több 

ma a nyelvkönyv, mint égen a csillag. Éppenséggel a bőség zavarával küszködünk. De nem 

ez a fő baj. Még csak nem is az, hogy sok közöttük a selejt. A bökkenőt inkább abban látjuk, 

hogy a Criss Crosst megelőzően jószerével egyetlen nyelvkönyv sem hozzánk szólt. Nem a 

mi diákjainkat vette célba, hanem egy nem létező, arctalan világpolgárt, aki lehetett öreg 

vagy fiatal, tanulhatott heti egy vagy nyolc órában, lehetett fürge vagy lomha észjárású, 

élhetett a világ eme fertályán, de akár a Holdon is. 

Úgy gondoltuk, túl kell lépni ezen a holtponton. Ideje létrehozni egy olyan 

nyelvkönyv-sorozatot, amelynek közönsége a Kőszeg és Mátészalka közé szorult 14-18 

évesek tábora. 

A sorozat szerzői legalább két nemzetet képviselnek. Akadnak köztük britek, akik 

hosszabb ideje Magyarországon élnek, s így alkalmuk nyílott a magyar tanuló sajátos 

nehézségeinek, észjárásának, lelki világának megismerésére. Ami pedig a magyar szerzőket 

illeti, nos ők kivétel nélkül az angol nyelv és az angol kultúra, helyesebben kultúrák 

szerelmesei. Jogos a többes szám használata, hiszen az angol nyelv hatósugara egyre 

tágul, s hovatovább minket is körülölel, egyesek szerint bekebelez. Fontosságát azonban 

senki nem vonja kétségbe. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a sorozatot német kiadó gondozza, 

joggal mondhatjuk, hogy a kultúrákat összekötő hidakat vertünk. 

A Criss Cross szerzői fennen hirdetik, hogy a tanulói motivációt úgy lehet a 

legeredményesebben felkelteni, majd ébrentartani, ha az adott korosztály agyához és 

                                                           
59A levelet a Megyei Pedagógiai és Módszertani Intézetek, a szaktanácsadók kapták azzal a kéréssel, hogy 
tartalmát továbbítsák minden létező csatornán az iskolák szaktanárainak. 
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szívéhez közel álló kulturális tartalmakat fecskendezünk a nyelvórába. Ez lehetne a Criss 

Cross egyik mottója. 

A másik az, hogy a legtöbb tanuló igenis azért jár angolórára, hogy megtanuljon 

angolul. Ennélfogva nincs ellenére, ha a nyelvóra a nyelvtanról, a szókincsről és a helyes 

kiejtésről szól. Egyes divatos nézetekkel szembeszállva hisszük, hogy nem elvonni kell a 

tanuló figyelmét a nyelvi nehézségekről, hanem éppenséggel fel kell hívni rájuk a 

figyelmüket. A Criss Cross nem vonja be csokoládémázzal a megtanítandó nyelvi anyagot – 

csupaszon tálalja. 

Van még egy vezérlő elvünk. Úgy gondoljuk, a tanárok pontosan látni akarják, 

honnan hova haladnak. A tanulók pláne. Következésképpen világos szerkezetű könyv 

megírására törekedtünk. Mindig jelezzük, mikor mire megy ki a játék. 

Remélhetőleg sikeresen súlyozunk a fontos és a kevésbé fontos nyelvi elemek, illetve 

egyensúlyozunk a nyelvi készségek megtanítása között. Az pedig szinte magától értetődik, 

hogy a nyelvtanulás fáradalmait vidámsággal próbáljuk enyhíteni. Humor nélkül fabatkát 

sem ér az élet. No persze könnyű helyzetben vagyunk: az angol nyelv kiapadhatatlan 

humorforrás. Igyekeztünk hát bőven meríteni belőle. 

                                                                      A szerzők nevében                                                             

                                                                          Medgyes Péter 

A könyv az ajánlás minden ígéretét beváltotta, színvonalas, értékes, a tanulók 

érdeklődését felkeltő, és ami még több – fenntartani képes – tankönyv született a 

„nemzetközi összefogásból”. 

Korszerű volt a könyv a szó szoros értelmében, mind mondandóját, üzenetét, mind 

pedig szakmai-pedagógiai-metodikai megoldásait illetően. Az aktualizálások, melyek a 

kifejezetten magyar tanulóifjúság számára készült könyvbe készakarva kerültek be, 

mellőztek minden politikai felhangot, célzottan csak az illető korosztály érdeklődési körét 

érintették olymódon, hogy közben mindig a nyelv állt a fókuszban. Kiváló könyv született 

a nagy vállalkozásból, mely valóban modell-teremtő volt a korhoz szóló, ám a politikai 

utalásokat messze elkerülő mivoltában. 
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4.43. Besnyi – Huszár: EnterTeen   1. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. nem késlekedett sokáig a „válasszal”. Hiszen egy 

ilyen jó könyv kihívást jelentett a honi kiadó számára is, amire egy újabb sorozattal, az 

EnterTeen-nel reagált. Besnyi Erika  és Huszár Márta könyvének alcíme Entertaining 

English for Teenagers magáért beszél, hiszen szórakoztató nyelvkönyvnek szánták 

munkájukat, mely a kezdő szinttől a középhaladó szintig kívánta eljuttatni használóit. A 

NAT előírásait messzemenően szem előtt tartva készítették el sorozatukat, melynek I. 

kötete 1998-ban jelent meg. A Nemzeti Alaptanterv által javasolt nyelvtani és lexikai 

ismeretanyag 80-100 tanítási óra anyagát szolgáltatja, azaz a heti 3 órás normál tantervű 

osztályok tanulói számára nyújt egy tanévre megfelelő segítséget. 

A NAT élő idegen nyelvi előírásai és követelményei mellett a könyv összeállítói 

saját bevallásuk szerint figyelembe vették az Európa Tanács ajánlásait és a megcélzott 

korosztály életkori sajátosságait is. 

Figyelemreméltó, hogy az EnterTeen Előszava mennyire egybecseng a Criss 

Cross-t ajánló Medgyes Péter szavaival: 

„A nemzetközi közönségnek szánt tankönyvektől eltérően ez a könyv a magyar 

diákok életkorát és kommunikációs igényeit helyezi középpontba...” (3. oldal) 

Tehát ismét az a bevallott, nyilvánvaló cél, hogy sajátosan magyar gyerekeknek 

szóló, ám eredményességében, módszertanában a nemzetközi szintet megütő – vagy azt 

ideális esetben meghaladó – színvonalú tankönyv kerülhessen a hazai középiskolák 

diákjainak kezébe. 

Pozitívuma a könyvnek az is, hogy a magyar tizenéves korosztály érdeklődési körét 

is szem előtt tartja, nagy súlyt fektet a gyerekek természetes kíváncsiságát felkeltő és ébren 

tartó témákra. Így például szerepel a könyvben egy úgynevezett meglepő tények rovata 

(Amazing Facts Corner), állandóan jelen van a szövegben a számítógép (Secret Computer 

Diary) /mely a Radványi-Székács: Angol III. könyvben még kuriózumnak számított !!!/. 

Örvendetes tény, hogy a könyv szerzőinek szándékában áll az angol és a magyar 

nyelv és kultúra folyamatos összevetése (többnyire a Budapesten játszódó storyline, illetve 

a könyvben szereplő magyar és angol középiskolás gyerekek kapcsán). 
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A tankönyv felépítése logikus, áttekinthető, struktúrája jól súlypontoz a tananyag 

különböző rész-egységei közt. A tartalomjegyzék (Map of the Book) külön-külön feltünteti 

az egyes leckékben (unit-okban) elsajátítható készségeket, nyelvi/grammatikai ismereteket, 

lexikát és azokat a kulturális területeket, melyeket az olvasmány szövege lefed. 

Országismereti, civilizációs információkat tartalmaz a kezdő – viszonylag kis óraszámú – 

nyelvoktatás lehetőségeihez képest meglehetősen intenzíven. Életmód, hobby, szokások, 

ünnepek éppúgy teret kapnak itt, mint a földrajzi, történelmi, turisztikai, esetenként 

irodalmi utalások. A szokásos angliai turista-látványosságokon túlmenően e könyvben 

például betekintést nyerhetünk a Canary Wharf épületébe, a mai Covent Garden  vásári 

forgatagába, a Hampton Court palotába vagy éppen a York Minster-be. 

Az angol nyelvterületek szélesebb körben értendők itt, mint egyéb tankönyvekben, 

így az eszkimók és az ausztrál őslakosság (Australian Aborigines) is „színre kerülnek” a 

könyv lapjain. 

További értéke Besnyi Erika és Huszár Márta munkájának a General Knowledge 

Quiz, mely a nyelvtani ismereteket ötvözi nagyon szerencsés – és követendő – módon az 

általános műveltség korosztályra kivetített tudás-normáival (például kérdések Christopher 

Columbus, Wolfgang Amadeus Mozart, Mark Twain, Michelagelo, Neil Armstrong stb. 

munkásságával, illetve személyével kapcsolatosan).  

Szintén civilizációs értékű tartalmat hordoz a Unit 12, mely az ünnepekkel és a 

„nevezetes dátumokkal” foglalkozik, s a szerzők ajánlása szerint a tanév során az illető 

időpont közeledtekor érdemes egyes részeit tanórán feldolgozni. 

S mivel ez a tankönyv már korunkban, a rendszerváltoztatás után majdnem egy 

évtizeddel született, amikor Magyarország látnivalói közül a fő látványosságok többek közt 

Szent István koronája és az esztergomi bazilika, az ünnepek között sem április 4-e vagy 

november 7-e nyer említést... 

A tankönyv nyíltan bevallott célkitűzése az, hogy a magyar tizenévesekkel 

megismertesse az angol nyelvterület kultúráit, így az ünnepek sorában a Halloween, a 

Thanksgiving, a Karácsony, a Valentine's Day, a Húsvét és az April Fool's Day szerepel. 
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Külön említést érdemel, hogy a karácsony és húsvét nemzetenként eltérő szokásaira 

is kitért a könyv (karácsony esetében például Nagy-Britannia, Svédország és Svájc), húsvét 

vonatkozásában pedig Nagy-Britannia és Németország teszi teljesebbé a képet). 

Magától értetődő, hogy a tankönyv mentes minden aktuálpolitikától, s jellegéből, 

színvonalából adódóan nem kötődik különösebb módon a szépirodalomhoz sem. (Kezdő, 

normál tantervű, kis óraszámú nyelvtanítási lehetőségeihez mérten utalások, életrajzi 

vonatkozások, valamint néhány mű címének, illetve ismert szereplőinek említése 

formájában kötődik csak valamelyest az irodalomhoz.)  

 

4.44.   Besnyi–Huszár:  EnterTeen  3. 

A nyelvi szint emelkedése értelemszerűen magával hozott bizonyos változásokat, 

mely ténynek tanúi lehetünk a 3. osztályos tankönyv lapjait forgatva (Besnyi Erika - 

Huszár Márta: EnterTeen 3. Entertaining English for Teenagers, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 2000).  

Az Előszó utal mind az állandóság, mind pedig a változás tényére, s valóban, 

célkitűzéseit, szándékait tekintve mind elméletben, mind pedig a gyakorlatban folytatja a 

könyv a sorozat első két darabjának hagyományait. 

Némi strukturális változást eszközöltek a szerzők, mely kihatott a tartalomra is a 

nyelv által közvetített informatív jellegű civilizációs vonatkozások formájában. A 12 unit 

után Appendix található, melyről így vallanak a szerzők: 

„Bár a többi unitban is találkozhattok az angolszász kultúrára való utalásokkal 

(iskolarendszer, színházi világ és irodalom, a speciális angol 'újságnyelv' stb.), a záró, 

Appendix-nek nevezett fejezetet teljes egészében a brit kultúrának szenteltük...”  (3. oldal) 

A tankönyv teljes egészének tartalmát hatja át az a változás, mely szintén a nyelvi 

szint előrehaladtának köszönhető: 

„Megnőtt az autentikus anyagok száma, így a fejezetek zöme eredeti újságcikkekre 

és irodalmi szemelvényekre épül. Továbbra is szem előtt tartottuk a magyar kultúra 
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beépítését a tananyagba, így például többek közt szót ejtünk a méltán híres ...  Rögtön 

Színházról ... is.”   (3. oldal) 

Ám hogy a könyv szellemisége, hangulata mennyit változott a korszellem, az 

aktualizálás az olvasmányok sorai közé való benyomulásának következtében, arra a 

szószedet, a Word List a bizonyíték. A unitonként – illetve azok részegységeiként – 

feltüntetett új szavak között például az alábbiak – és hozzájuk hasonlók – is szerepelnek: 

agresszió, erőszakos cselekmény, kábítószercsempész, bombariadó, razzia, villamosszék, 

számítógépes kalóz – hacker. 

Persze a témakörök nem csupán az erőszak, a vérontás körül forognak. 

Számos olyan szöveg van, mely interkulturális tartalmat, értékes információt 

hordoz, vagy éppen a mai tizenéves korosztály érdeklődését hivatott szolgálni. Így például 

egyaránt olvashatunk a web-kamerák használatáról és a külföldön való továbbtanulás  

különböző lehetőségeiről, képzeletben részt vehetünk egy job-interview-n, s hosszan 

sorolhatnánk a témákat, melyek a gazdag tematikájú könyv lapjait kitöltve joggal keltik fel 

a mai 16-17 éves korosztály figyelmét. 

A máról szól például a Unit 2 Section 2 is, melynek helyszíne egy budapesti 

bevásárlóközpont, ahol bombariadó van. Igaz, hogy nemzetközi összehasonlításban nem 

vagyunk még „versenyképesek” némely világvárossal, hiszen a londoni metró egyik 

állomásának bombariadó idején történő kiürítéséről tudósító néhány mondat után ez áll: 

„Lucky we don't have many bomb alerts in Hungary.”  (25. oldal) 

Viszont sajnos mindenképp a „bűn városaként” mutatkozik be fővárosunk abban a 

gyakorlatban, amelyben a feladat a címekhez tartozó újságcikkek részleteinek felismerése; 

a helyszín mindegyikben Budapest, a „hírérték” a bűnözés valamely formája, a szereplők – 

szerencsére –nem minden esetben magyarok. 

Például a Ferihegyi Repülőtéren elkobozott kokain  esete, melyben a Nigériából 

érkezett utas volt az „elkövető”, a VII. kerületi Erzsébet körúton felrobbantott terepjáró, 

illetve a robbanás során súlyos sérülést szenvedett hét ember, vagy éppen az az időszak, 

melyről így írnak a könyv által idézett újságcikkben: „röpke 48 óra leforgása alatt 
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Budapest három hipermarketjében volt bombariadó, két Metro áruházban és a Sugár 

Üzletközpontban”.   (26.oldal) 

Könnyen abba a tévedésbe eshet a jámbor olvasó, hogy nem egy középiskolai 

tankönyv, hanem egy – sajnos nagyon is reális és időszerű  – napilap „kék” oldalait 

lapozgatja.  

A bulvársajtó szerencsehajhász hangulata érezhető a fordítandó mondatokban 

is:„Két kábítószercsempészt tartóztattak le tegnap Ferihegyen. Szakértők szerint a két 

bombát ugyanaz a személy készítette. Az egész épületet átkutatták, de semmit nem 

találtak.”   (33. oldal) 

A „rendőrségi hírek” rovatát azonban néha felváltja a „kommercializálódás”, mely 

már oly mértékben beszűrődött hétköznapjainkba, hogy a nyelvkönyv „territóriumát” sem 

hagyta érintetlenül: az olvasmány szövege szerint az üzletközpont új tulajdonos birtokába 

került, aki reklámfogásként úgynevezett dash-and-grab tripet rendez a 

szupermarketben, vagyis a nyertes egy adott időtartam alatt azt és annyit tehet a kosarába, 

amennyit csak tud, természetesen a cég kontójára.  (36. oldal) 

Tudatosan tükrözi való világunkat a tankönyv, annak szépségeivel és árnyoldalaival 

együtt. 

Így kerülhetett be a kötetbe a mai Sziget-fesztivál – akkori nevén  „Diáksziget” – 

győztes graffitije (87. oldal) csakúgy, mint a diszkók „réme”, az Ecstasy tabletta (Unit 8  

Section 3: A Bad Decision; 98-99. oldal). 

S a folytatás sem marad el, hiszen a kábítószer-fogyasztás szinte minden esetben 

előbb-utóbb a családi élet problémáihoz vezet. Ennek válfajait dolgozza fel a Family 

Problems című szöveg, melynek szituációs gyakorlatai arra késztetik a tanulókat, hogy 

játsszák el, mit tennének szüleik helyében ebben vagy abban a helyzetben...  (100-101. 

oldal) 

Mondhatnánk, ez az igazi életre nevelés, s talán van is ilyen rejtett szándék a 

látszólag csupán nyelvi feladat mögött. Mint ahogy szintén életközeli valóság bújik meg a 

következő kommunikációs helyzet szövegének mondataiban: „Tudósként interjút adsz a 
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kábítószer veszélyeiről. Mondd el, hogy sok fiatal akkor próbálja ki a kábítószert, amikor 

elkeseredett, nincs sikerélménye, otthon nem kap dicséretet, csak szidást ...” (105. oldal) 

A könyv azonban helyesen egyensúlyoz az árnyoldal és a kulturális értékek 

középpontba helyezése között. A valamelyest már irodalmi rangra emelkedett Sue 

Townsend  regényhőse, Adrian Mole még ugyan csupán a problémás tizenéves tipikus 

alakját idézi, az igazi, klasszikus értelemben vett irodalom és kultúra is szerepet kap az 

EnterTeen lapjain: Shakespeare színháza, a Globe korabeli és mai, 1992-ben megnyílt 

valóságában hozza közel az angol színházi életet a tanulókhoz (88. oldal), s az emberiség 

kultúrájának ősi kincseit ismertetik meg  a Stonehenge-ről, a Peru sivatagaiban lévő Nazca 

szimbólumokról, illetve Lord Carnarvon ásatásairól szóló szövegrészek.  (118. oldal) 

Ugyancsak informatív, egyszersmind érdekes a Macabre Coincidences című 

összehasonlítás, mely a két tragikus sorsú amerikai elnök, Abraham Lincoln és John 

Fitzgerald Kennedy életének és pályájának alakulása, valamint meggyilkolásának 

körülményei között von „hátborzongató” párhuzamot.  (129. oldal) 

Tanulságos s ugyanakkor szórakoztató az Appendix, mely gazdag tartalmú, 

változatos feladataival az angol-amerikai országismeret számtalan területét lefedi a komoly 

– és kevésbé komoly, ám hasznos – tudnivalóktól a brit kultúra és tudomány híres 

személyiségein keresztül az angol-amerikai történelem eseményeit felsorakoztató feladatig. 

Rejtvények, kérdések, fejtörők formájában teszi mindezt a könyv, az életkori 

sajátosságoknak s a könyv iránti érdeklődés fenntartásának való megfelelés érdekében. 

(130-137. oldal) 

S hogy a könyv „érdemi” részében tapasztalható időszerűségre való törekvés 

folytatódik a Grammar Summary példamondataiban is, annak illusztrálását szolgálják a 

Present Perfect egyik tipikus használatát bemutató alábbi mondatok: 

„Olyan múltbeli események, változások, melyek hatása, eredménye kihat a jelenre. 

A hatás fontosabb, mint maga az esemény: 

Computers have revolutionised not only work, but our whole lives. 

A számítógépek nemcsak a munkát forradalmasították, hanem egész életünket is. 

A five year-old child has turned yellow after drinking 1.5 litres of Sunny Delight per day. 
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Egy ötéves gyerek besárgult, miután napi másfél liter Sunny Delight üdítőt ivott.”   (144. 

oldal) 

 

Tehát, a múlt kihat a jelenre. Vagyis, a tankönyv mint a jelen terméke, nem 

mentesülhet a múlt idézésétől, az aktualitások akarva-akaratlanul történő beszűrődésétől. 

 

4.45.   Besnyi–Huszár:  EnterTeen  4. 

S nincs ez másképp a sorozat utolsó, 2002-ben megjelent darabjában sem (Besnyi 

Erika - Huszár Márta: EnterTeen 4. Entertaining English for teenagers. Student's 

book. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2002.) 

Az Előszóban a szerzők az alábbiakban vallanak erről: 

„Akárcsak a korábbi kötetekben, most is nagy súlyt fektettünk arra, hogy az adott 

korosztályt érdeklő, friss témákat válasszunk (Harry Potter-mánia, E-business)... Eddig 

minden kötetben szerepelt, de most különös hangsúlyt kapott a toleranciára, a másság 

elfogadására való tanítás (We are different; How private are you?) és a környezetünk, 

világunk védelmére való felhívás (Weather modification; Changing World; The World 

Heritage).” (3. oldal) 

A sorozat záró könyve – akárcsak az előző EnterTeen-kötetek –az aktualitásokat, az 

időszerűséget is politikasemleges módon, pusztán a tárgyszerűség szintjén kezeli: így 

kerülhetett a feldolgozott témák sorába például a számítógépes rendszerek védelmének 

kérdése, a bankkártyával történő visszaélések problémaköre, illetve az ezek megelőzéséhez 

szükséges elővigyázatosságra való figyelmeztetés. 

A „korszellem lenyomata” a szószedeten is fellelhető, mintegy bizonyítandó, hogy a 

könyv szövegei az új évezred küszöbén íródtak. Így kerülhettek be a megtanulandó szavak 

közé olyanok, mint például: génsebészet, endorfin 'boldogsághormon', kigyúrt testű, 

zsírleszívás, információfoszlány, techno zene, csúcstechnológia, adócsökkentő tényező, 

jövedelemből leírható, illegális lakásfoglaló, hanghatásra működésbe lépő, versenyképes 
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fizetés, globalizált, mobilitás, multinacionális cég, háromnyelvűség, banki tranzakció, 

internetes kalóz stb. 

A szakirodalom is behatóan foglalkozik a ténnyel, miszerint a tankönyvek szövege 

minden időben az adott kor társadalmának (szellemiségének, ideológiájának, fejlettségi 

szintjének, gazdasági viszonyainak, technikájának stb.) akarva-akaratlanul is meglehetősen 

hű tükörképét adta.60 

Ám hogy ez mennyire volt erőszakolt, s mennyiben szolgálta a könyv valódi célját, 

az kortól, szerzőtől, szándéktól, az aktuális közízléstől s még számtalan egyéb tényezőtől 

függhetett.     

 

Így volt ez már Dr. Schidlof könyvében is? Minden bizonnyal. Csak hát időközben 

eltelt egy évszázad, s oly sok tekintetben megváltozott életünk, hogy ennek az időszaknak 

az eseményei nem hagyhatták teljesen érintetlenül a legtöbb angol nyelvkönyv világát sem. 

Akadt, ahol erőszakosabb volt e jelenlét, s volt, ahol szolídabb... 

 

Ennek modelljét kidolgozni mindenképp feladatunk, ha jobb, eredményesebb, 

magasabb színvonalú nyelvoktatást akarunk valaha is megvalósítani hazánkban. 

 

* * * * * 

                                                           
60vö.Karlovitz, J. 2001. Tankönyv. Elmélet és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 15. (Tankönyv 
és társadalom, tankönyv és tudomány) 
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5.   ÖSSZEGZÉS 

 

„A magyar nyelv tanítására különös gond fordítandó” – írta Kazinczy Ferenc egy 

olyan korban, amikor a nemzet ügye azt kívánta. A ma embere számára – az anyanyelv-

ápolás mindenkori elsőbbségének tudatában – az idézett mondat így szólna: az idegen 

nyelvek – s főként az angol nyelv – tanítására különös gond fordítandó. Akkor a magyar 

nyelv ügyének a középpontba helyezése szolgálta a társadalmi haladást, ma – a harmadik 

évezred küszöbén, az európai csatlakozást közvetlenül megelőző időszakban – az idegen 

nyelvek tudása áll a fókuszban.  

„Magyarországon ma különösen nagy jelentőséggel bír a nyelvtanítás és a nyelvi 

nevelés kérdése. Az EU csatlakozás sürgető kényszerré teszi az idegennyelv-tanítás 

hatékonyságának fokozását az oktatás minden területén, és az üzenetek, melyek a 

médiumokból áramlanak a nyelvtanulók felé, szintén azt sugallják, hogy a német és főleg 

az angol nyelv ismerete révén valamiféle globális kultúra részévé válhatnak.”61  

A cikk szerzője nem csupán a nyelvtanítás fontosságát hangsúlyozza, hanem kitér 

arra is, hogy azt a tényt, hogy mi alapján választjuk ki a nyelvi formákat hordozó 

információt, illetve milyen nyelvi készségek tanulását helyezzük előtérbe, nagyban 

befolyásolják az aktuális politikai viszonyok. Ezáltal a nyelvtanítás ideológia-függő voltát 

emeli ki. S ha ideológia-függő a nyelvtanítás folyamata, hogy mentesülhetne attól  maga a 

tankönyv? 

 A hazai nyelvtanítás jelenkori állapotával számtalan tanulmány foglalkozik, hiszen 

manapság kevés fontosabb kérdése van oktatásügyünknek. Most, hogy sikeresen 

befejeződtek az Európai Unióhoz való csatlakozási eljárások, s hazánk teljes jogú tag lett, 

olyan sajátos történelmi helyzet alakult ki, mely még inkább meg fogja változtatni az 

idegen nyelvek tanulásával kapcsolatos igényeket: elengedhetetlen lesz az idegen nyelven 

való kommunikáció képessége. Az idegennyelv-tudás az úgynevezett „kulcskompetenciák” 

                                                           
61Magnuczné Godó, Á. 2002. Etnocentrizmus a nyelvpedagógiában: problémák és megoldások.  Nyelvi 
Mérce 2002. május-november. 29-32. 
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közé tartozik, s egyre inkább középpontba kerülnek a nyelvoktatás különböző 

aspektusai.62 

Közismert tény a hazai nyelvtudás alacsony színvonala, s a lemaradás mértéke még 

sötétebb színezetet nyer a magyar és az európai adatok és irányelvek egybevetésével. A 

hazai oktatáspolitika több évtizede értetlennek és érzéketlennek mutatkozik a korszerű 

nyelvoktatás igényeivel szemben; a lemaradás csökkentésére az elmúlt tíz esztendő 

részleges eredményei nem voltak elegendők. Elmondható pedig, hogy a nyelvtudás hiánya 

nemcsak az elmaradt haszon, hanem kézzelfogható (társadalmi, kulturális és gazdasági) 

károk formájában már ma is, a közeljövőben pedig még fájdalmasabban fogja éreztetni 

hatását, és „hovatovább az ország európai integrációjának legfőbb akadályává válhat”.63 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy nyelvtudás tekintetében Magyarország 

mind mennyiségileg, mind minőségileg elmarad a korszerű európai szinttől. Egy 1996-os 

felmérés64 szerint a magyar lakosság mindössze 11,8 %-a állítja magáról, hogy 

rendelkezik valamilyen szintű nyelvtudással, ugyanakkor azonban ez az érték az Unió 

egészét tekintve 53%, egyes országokban pedig (például Dánia, Hollandia, Svédország) a 

80%-ot is meghaladja.  Az Unió lakosságának 26%-a két idegen nyelvet tud. Ha csak a 

szóbeli készséget mérjük, az értékek még magasabbak: az Európai Unió lakosainak 71%-a 

beszél valamilyen idegen nyelven. Az Eurobarometer összesített adatai szerint 

anyanyelvként, illetve idegen nyelvként az Európai Unió népességének 47%-a beszél 

angolul, 32%-a németül, 26%-a franciául és 14%-a spanyolul.65 

Ez azt jelenti, hogy európai átlagban minden második ember beszél angolul, minden 

harmadik németül és minden negyedik franciául. Ezzel szemben Magyarországon tíz 

emberből egy tud angolul megszólalni. Még megdöbbentőbb az arány, ha felidézzük, hogy 

                                                           
62vö.Csizér, K. 2003. Az angol nyelv oktatásának feltételei.  Iskolakultúra 6-7. XIII.évf. 2003.június-július 
45-56. 
63Granasztói, Gy.2001. TV-interjú, Budapest, MTV 
64Terestényi, T. 1996. Vizsgálat az idegennyelv-tudásról. Modern Nyelvoktatás, 3. 3-16. 
65Eurobarometer. 1999.,2000. http://europa.eu.int/comm/dg 10/epo/eb.html 
   Eurobarometer. 2001. 'Europeans and languages' http://europa.eu.int/comm/education/baroexe.pdf 
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több mint hét évtizeddel ezelőtt, az 1930-as népszámlálás adatai szerint a magyar lakosság 

18%-a, azaz majd minden ötödik ember beszélt valamilyen idegen nyelven.66 

Hasonló aggasztó képet kapunk, ha az említett nyelvtudás minőségi mutatóit 

vesszük górcső alá. Ha az érettségiző korosztályból vett mintákat vizsgáljuk, azt találjuk, 

hogy a 17-18 éves diákoknak csak egyharmada éri el a középhaladó szintet, egyharmada 

nem jut túl az Európai Unióban a 16 éves életkorra javasolt 'küszöbszinten', és egyharmada 

ennél is gyengébb, alig mérhető nyelvtudással hagyja el a középiskolát.67 

Az OKÉV 2002-es felmérése alapján a 68.193 érettségi vizsgát tett tanuló 78,3%-a, 

azaz 53.396 diák nem rendelkezett semmilyen nyelvvizsgával, 17,7%, vagyis 11.867 fő 

tudott felmutatni valamilyen szintű nyelvvizsga-bizonyítványt egy nyelvből, s mindössze 4 

%-uk, 2930 tanuló rendelkezett egynél több nyelvvizsgával. Mindez történt az Unióhoz 

való csatlakozás előtt két esztendővel ! 

Szembetűnő azonban, hogy mind a mennyiségi, mind pedig a minőségi lemaradás 

evidens volta ellenére a hivatalos oktatáspolitika mindmáig adós a tanulságok levonásával. 

Bár történtek kezdeményezések, születtek új stratégiák a nyelvtanítás színvonalát 

emelendő, mégis előfordulhat, hogy a hazánk és Európa között fennálló kommunikációs 

szakadék tovább mélyül, márpedig a 'marginalizálódás' veszélye fenyegeti azokat, akik 

'nem rendelkeznek megfelelő nyelvi készségekkel ahhoz, hogy részt vegyenek az európai 

kommunikációban'.68 

A magyar közoktatásban a nyelvoktatásnak még máig sem sikerült kivívnia azt a 

rangot, melyet például a matematika vagy a természettudományok hagyományosan 

élveztek, s a megoldási kísérleteket mindig is befolyásolta a politika. Elmondható, hogy 

„Magyarország soha nem rendelkezett átgondolt nemzeti idegennyelv-oktatási 

programmal”,69 de nyilvánvaló, hogy hazánk érdekei egyre sürgetőbben követelik egy 

ilyen program létrehozását és minél sikeresebb megvalósítását. A 2004/2005-ös tanévtől 
                                                           
66vö.Lukács, K. 2002. Nyelvoktatás Magyarországon - európai mércével. Nyelvi Mérce.2.évf.1-2.5-14.  
67vö.Szálkáné Gyapay, M. – Lukács, K. 1999. Magyar középiskolások angol nyelvi szintje európai mércék 
szerint.Nyelvvizsga fórum. I. (2.) 23-26. Budapest: ITK 
68vö. Council of Europe. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment. Cambridge:CUP. 4. 
69Medgyes, P. – Miklósy, K. 2000. The Language Situation in Hungary. Current Issues in Language 
Planning. Mulitilingual Matters, Clevedon: Avon. 184. 
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bevezetendő kísérleti – ún.'nulladik' – évfolyam nyelvtanításra szánt jelentősen megemelt 

óraszáma, a különböző pályázati formák, programok, projektek mindenképp a fejlődést 

szolgálják, ám átütő, számokban is mérhető, az ország egészét érintő sikerre a 

legmerészebb tervek szerint is csak évek múltán számíthatunk. 

 A nyelvtudásbeli lemaradás okait számtalan tényezőre vezetik vissza a kutatások, 

melyek között szerepel a szaktanári ellátottság, a nyelvoktatásra szánt évek száma, a 

tantárgy heti óraszáma, sőt: az anyagi háttér is, ám a fellelt tanulmányok nem foglalkoznak 

behatóan azzal, hogy milyen, mennyire a nyelvre, a nyelv által közvetített kulturális 

tartalomra s nem az ideológiára, aktuálpolitikára koncentráló tankönyvből tanítják az 

idegen nyelvet. 

Pedig a tankönyv meghatározó szerepet játszik még a legideálisabb körülmények, a 

lehető legjobb, hivatását a legmagasabb színvonalon gyakorló tanár esetében is. Erről vall 

többek közt a már említett Medgyes Péter egyik visszaemlékezésében: 

„...Tulajdonképpen csupa sztori az, ha az ember gyerekek között tölti az életét... 

Van viszont egy történet, ami ugyan nem a gyerekekről szól, de rendkívül jellemző a korra. 

Akkoriban (60-as évek vége) jelentek meg az idegen nyelvű könyvesboltokban az első 

Angliában készült angol nyelvkönyvek. Elkezdtem ezeket vásárolni, és stikában belőlük 

tanítottam, bár abban az időben még kötelező volt a Magyarországon készült ásítóan 

unalmas állami nyelvkönyveket használni. Hogy, hogy nem, kitudódott a dolog, és a 

munkaközösség vezetője felhívta a figyelmemet a szabálytalanságra, már a 

Minisztériumban is tudnak rólam, és ebből bizonyára óriási botrány lesz... Minden 

bátorságomat összeszedve bementem az igazgatómhoz, Lukács Sándorhoz, aki kiváló 

ember volt, és színt vallottam. Elmondtam, hogy szabálytalanul eredeti angol 

nyelvkönyvekből tanítok, és már a gyerekekkel is megvetettem azokat. Erre föl megkérdezte 

tőlem: ezek az angliai könyvek tényleg jobbak az itthoniaknál? Mondtam, hogy sokkal 

jobbak. Akkor taníts abból, én majd a többiért vállalom a felelősséget. Nem is történt aztán 
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semmi. Az úgynevezett nem liberális időszakban is voltak olyan emberek, akik nem féltek, 

akik megértők voltak és vállalták tetteik ódiumát.”70  

Ez az idézet is ékesen bizonyítja, hogy a tankönyv megválasztása kardinális kérdés, 

végképp nem elhanyagolható tényező. Így van ez minden tárgy esetében, de talán még 

hatványozottabban érvényes e tétel az olyan tantárgyaknál, melyek bizonyos értelemben 

szubjektív megközelítést is lehetővé tesznek. (Kevésbé érezhető a fennálló politikai 

rendszer hatása bizonyos természettudományok esetében, talán mindössze a matematika-, 

illetve fizika-példák szövegében fedezhető fel a kor lenyomata.) 

A szakirodalom is tényként kezeli, hogy a tankönyvek – még a „nem politizáló” 

tankönyvek is – magukon viselnek bizonyos ideológiai, politikai korszellemet, annak 

megfelelő stílusjegyet.  

„A tankönyvtörténetben jól megfigyelhetők a materialista vagy idealista 

dominanciájú korszakok, a konzervatív, liberális vagy szocialista eszmeiségű áramlatok 

hatásai. 

Egyes időszakokban – például a 'létező szocializmus' évtizedeiben – határozottan és 

kötelezően előírták, hogy milyen szellemet, ideológiát kell valamennyi tankönyvnek 

közvetítenie... 

A szerzők neve nem szerepel a fedél-lapon, csupán a címnegyed belső (verzió) 

oldalán, alig észrevehetően, hiszen a tankönyv 'kollektív alkotás', s a minisztérium 'rendeli 

el' készítését. Az 50-es években a tankönyveknek a marxizmus-leninizmus szellemét, a 

szocializmus diadalát kellett sugározniuk, ha volt a mondandónak összefüggése a 

tananyaggal, ha nem.”71 

A közvetlen, 'voluntarista' mindenható irányításról csupán néhány mondatot 

érdemes felidézni: 

„Az oktatásügy helyzetével, tartalmával és feladataival a Magyar Dolgozók Pártja 

külön is foglalkozott. Az ezzel kapcsolatos párthatározat 1950 márciusában megállapította, 

hogy olyan új tankönyvekre van szükség, amelyek a marxizmus-leninizmus szellemét 
                                                           
70KIDS Ifjúságvédelmi Életmód Magazin 2003/1-2. 4-9. Bemutatjuk rovat: Dr.Medgyes Péter, az Oktatási 
Minisztérium Nemzetközi Oktatási és Tudományos Kapcsolatok Helyettes Államtitkára 
71Karlovitz, J. 2001. Tankönyv. Elmélet és gyakorlat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 15-16. 
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sugározzák az ifjúság számára (...) Az 50-es évek második felében (...) az oktatásügy 

fejlesztésének irányelveit pártunk Központi Bizottsága megvitatta, kiegészítette és 

társadalmi vitára bocsátotta.”72 

  

                                                          * 

 

A 20. század Magyarországon készült angol tankönyveit vizsgálva nyilvánvaló, 

hogy a kezdet kezdetétől, az 1908-as kiadású könyvtől kezdve napjainkig megfigyelhető a 

társadalom, az uralkodó ideológia hatásrendszere a tankönyvek lapjain, hiszen a társadalom 

politikai viszonyai (társadalmi rendszer, politikai vezetés) és a tankönyvvilág között 

nyilvánvaló a szoros összefüggés. A polgári társadalom világában szabad tankönyvpiac 

bontakozhat ki, míg a diktatúrákban nagyon is meghatározott, ellenőrzött 

„tankönyvpiacról” beszélhetünk. 

Történetileg vizsgálva a különböző korok tankönyveit, megállapítható, hogy 

nyilvánvaló és szükségszerű, hogy a keresztény Európában, így Magyarországon is, ahol 

hosszú évszázadokig az egyház és papsága volt az iskolázás letéteményese, az iskolai 

tankönyveket is átitatta a kereszténység szellemisége – mint ahogy a távolabbi 

országokban, kontinenseken az ottani vallások, kultúrák, normák hatása érezhető az iskolai 

tananyagokban. Nem mindegy azonban, hogy milyen erőteljes és kötelező a tradicionális, 

illetve uralkodó ideológia érvényesítése a tankönyvekben.  

„Mániákusan” ideologikus társadalmak ugyancsak teletűzdelték tankönyveiket 

ideológiai tartalommal. A személyi kultusz idején – Magyarországon az ötvenes években, 

más országokban, például Romániában később is – külön témát jelentett a pártállami 

vezetés magasztalása. A korábbi Horthy-rendszer tankönyveit viszont az irredentizmus, a 

háborús készülődés nyugtalansága itatta át.73 Békésebb időszakokban többféle 

eszmerendszernek is teret adó, pluralista felfogás és gyakorlat dívik a tankönyvvilágban. 

                                                           
72idézi Hinora, S. 1974. A szocialista tankönyvkiadásért. Taxa, 1974.május. 9. 
73Karlovitz,  J. 2001. i.m. 61. 
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Szinte minden tantárgy esetében érvényesek a fenti állítások. Ám hogy a 

nyelvkönyvek sajátos – egyébként nyilvánvalóan „öntörvényű”, hiszen „mindössze” a 

nyelvre koncentráló – világát mennyire befolyásolta a társadalom alakulása, arra álljon itt 

egy példa, az orosz nyelvi tankönyvek „virágkorát” elemző előadás beharangozó 

absztraktja: 

„Az ezeréves magyar államiság elválaszthatatlan a szláv népekkel és nyelvekkel 

való kapcsolatoktól... 

Mü za mir. Ez volt az elnevezése annak az első orosz tankönyvnek, amit Babos Ernő 

és Tóvölgyi Henrik írtak a magyar dolgozóknak, akik oroszul tanultak ... Az általunk 

tanulmányozott tankönyv minden leckéjében van egy-egy „épületes és nevelő szándékú” 

jelmondat. „Az orosz nyelv a béke és a haladás nyelve.” „Az orosz nyelv Lenin és Sztálin 

nyelve.” És még vagy 25 ilyen ékesveretű lózung. 

Előadásunk célja annak a korszellemnek a megidézése, amelyekben fogantak az 

első orosz nyelvi tankönyvek. A háború utáni években, az orosz nyelv kötelezővé tétele 

idején. A különböző jelmondatok, az elsajátítandó lexikai anyag segítségével világossá 

válhat, - ezt szeretnénk elérni - az orosz nyelv tanulása a politikának, az ideológiának volt 

alávetve. Így nem csoda, hogy egy nemzedék képtelen volt egy pohár vizet kérni. Helyette 

megtanulhatta oroszul a szovjet himnuszt.”74 

S hogy ilyen körülmények között nem várhatjuk el, hogy poliglott nemzedék 

szülessen hazánkban, az egyértelmű. Pedig napjainkban – az Európai Unió elvárásai, a 

PISA-felmérésen történt viszonylag sikertelen magyar szereplés után – oktatáspolitikánk 

legfőbb célkitűzései közé tartozik az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) és az 

informatika mellett az idegen nyelvi kultúra terjesztése, a nyelvtudás minél szélesebb 

körben való s minél magasabb színvonalú megjelenése. A háromnyelvű európai polgár 

modellje pedig nem újkeletű, hiszen elég, ha felidézzük Csokonai Vitéz Mihály 

nyelvtudását: 

                                                           
74Pogány, B. 2000. „Mü za mir”. Nyelvkönyv és nyelvpolitika az 50-es években. X.Magyar Alkalmazott 
Nyelvészeti Kongresszus. MANYE absztraktok. Szerk: Bartha Magdolna és Stephanides Éva. 
Székesfehérvár.33. 
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„Kérdezhetjük először azt, hogy mit adott Debrecen Csokonainak. Az anyanyelven 

kívül kettőt: bámulatosan széles körű műveltséget és a felvilágosodás filozófiájának 

ismeretét. Mindkettőt pedig inkább a Kollégium könyvtára adta, mintsem a tanítás szelleme 

vagy az iskola szigorúan puritán, de olykor nyersen fegyelmező légköre. Igaz, hogy a 

mesteri latin tudást, a görög nyelv ismeretét az iskolai diszciplina nevelte a fogékony fiatal 

lángelmébe, de a nyugati nyelvek ismeretét már  – hogy Apáczai Csere Jánossal szóljunk – 

a „néma mesterek”, a könyvek közvetítették számára. Nem lehet meghatottság nélkül 

olvasni azokat az őszinte szavakat, amelyeket 1801-ben Görög Demeternek, a bécsi 

Magyar Hírmondó szerkesztőjének írt, amikor arról volt szó, hogy a császárvárosba kerül 

újságírónak: 

'1. A deák nyelvben való tehetségem, minthogy fő 

gyönyörűséget a római klasszikusok olvasásában találok, 

felhat szinte a literaturáig, hozzájárulván a beszédben és a 

levélírásban való könnyűség. 

2. A német nyelven értem a könyveket, sőt ezekből poétai 

fordításokat is tettem: de beszélni és levelezni, kivált 

tudóssal és characterisatus emberrel nem tudok. Úgy de egy 

esztendeig való bécsi lakás talán helyre fogja ütni ezt a 

fogyatkozásomat. 

3. A francia nyelv értésében középszerű vagyok: de az 

ezen a nyelven való literaturához legjobban vonzó tüzem sebes 

előmenetellel már magamat is biztatni (látszik). 

4. Olaszul igen jól értek. 

5. A magyar nyelvben levő tehetségemet debreceni 

születésem és 22 esztendős koromig való felnevelkedésem, 5 

esztendeig tartott utazásaim és tapasztalásaim az egész 

magyar hazába..., nyomtatott és még kézírásban levő munkáim, 
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literaturai szüntelen való olvasásom, levelezésem és 

gyakorlásaim meglehetősen emelték.”75 

Az „kiművelt emberfők” kortól függetlenül felismerték hazánkban, hogy a magyar 

nyelv mellett elengedhetetlen szükséglet az idegen nyelvek ismerete. Ismét az irodalomhoz 

fordulunk, amikor Németh László példáját idézzük: 

„Írók kedvéért tanultam nyelveket, s külön boldogság volt számomra egy-egy nagy 

íróval úgy ismerkedni meg, mintha anyanyelvüket is ők találták volna ki, az új nyelvet az új 

mű részének tekintve...”76 S leírja, hogy mely írók-költők kedvéért mely nyelveket 

sajátította el. 

Mivel azonban az átlag nyelvtanulótól – s összességében a közoktatásban részesülő 

átlag tanulótól – ekkora lelkesedés, ilyen mérhetetlen odaadás nemigen várható el, az 

intézményes oktatás egyetlen nyomtatott segédanyagára, a tankönyvre, illetve annak 

szerzőjére hárul a kizárólagos felelősség, hogy olyan felkészültséget biztosítson használója 

számára, mely felvértezi a tanulókat azzal a tudásanyaggal, melyre mindenképpen szükség 

van a jövő társadalmában.  

 

                                                 * 

A nyelvtudás iránti igény nem újkeletű. Századok óta megfogalmazódik, hogy a 

magyar haza fiának legalább egy idegen nyelv tudása szükséges ahhoz, hogy európai 

mércével is megmérettesse magát s tudását.  

A most magunk mögött hagyott 20. század is szembesült e problémakörrel. Köpeczi 

Béla, az oktatásügyi tárca akkori minisztere 1983-ban így fogalmazta meg a nyelvtudás 

szükségességét: 

„Kis nép lévén, számunkra különösen fontos az idegen nyelvek megtanulása. 

Közismert, hogy az általános iskolában egy kötelező nyelvet tanítanak: az oroszt, és azt is 

rosszul. A második idegen nyelvet csak a középiskolában tanítják, viszonylag csekély 

                                                           
75Bán, I. 1976. Eszmék és stílusok. Budapest: Akadémiai Kiadó. 254.; vö. Szabó, L. 1967. A költészet 
dicsérete. Budapest:  Szépirodalmi Kiadó. 204. 
76Németh, L. 1989. Új nyelvtanokra. in Életmű szilánkokban. Budapest: Magvető és Szépirodalmi Kiadó. 
I.kötet.245. 
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óraszámban, ez pedig nem tudja biztosítani a megfelelő nyelvtudást. Nem kell 

különösebben bizonyítanunk, hogy ez a helyzet nem tartható fenn...Az idegen nyelvek 

ismerete – amellett, hogy gyakorlati haszonnal jár – fontos kommunikációs készségünk, 

műveltségünk fejlesztése, a világról alkotott képünk gazdagítása szempontjából is. Gyakran 

mondják, hogy ahány nyelvet tud az ember, annyi világot ismer. A nyelv ugyanis kultúrát 

hordoz, és aki jól megtanul idegen nyelveket, az ezzel együtt a népek kultúráját is 

megismeri.”77 

Ezt a célkitűzést kell teljesíteni a tankönyveknek is mind a mai napig. Hiszen ez 

több, mint egyszerű oktatási cél, hatásmechanizmusa messze túlmutat azon, amit az iskola, 

az oktatáspolitika kitűz maga elé megvalósítandó célként.  

Ha a tankönyvkészítés tényezőrendszerének működési mechanizmusát vizsgáljuk, 

azt tapasztalhatjuk, hogy a társadalmi tényezők áthatják, szinte átitatják az egész rendszert, 

s mind közvetlenül, mind pedig közvetve hatást gyakorolnak a tanítás folyamatára, a 

tankönyvek világára. Nem egyszer nyilvánvalóvá válhat, hogy az áttételes hatások talán 

még a közvetleneknél is fontosabbak. A társadalom uralkodó világnézete, ideológiája 

például átitatja a tudományokat, a pedagógiát, a kommunikációs közegeket csakúgy, mint a 

szubjektumot (azaz a tankönyvkészítés résztvevőinek tudatát, hozzáállását). S itt 

visszatértünk a dolgozat elején található elemzéshez, mely az alkotó és műve, a társadalom 

és az alkotás viszonyát volt hivatva górcső alá venni. 

A kapcsolatrendszer működése azonban még ennél is tovább mutat: a tényezők 

között kölcsönösségi hatások figyelhetők meg, vagyis a hatások mellett csaknem mindig 

visszahatás is jelentkezik. Például a társadalmi tényezők hatnak a pedagógiai tényezőkre, 

de a nevelés és oktatás visszahat a társadalmi tényezőkre: a kiművelt emberfők javítani 

vagy enyhíteni képesek a kedvezőtlen körülményeket.78 

A tankönyvek determináns voltát bizonyítják azok a különböző korokból származó 

rendeletek, miniszteri utasítások stb. is, melyek meghatározták, hogy mikor kell eldönteni 

egy-egy tankönyv használatát, mikor, milyen feltételek mellett lehet azon változtatni, 

                                                           
77 Köpeczi, B. 1983. Műveltség és minőség. Budapest:  Kossuth Könyvkiadó. 191. 
78vö.Karlovitz, J.2001.i.m. 72. 
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módosítani. Egy 1925. évi miniszteri rendelet értelmében például a tanév végén kellett 

döntést hozni, hogy mely könyvekből tanítanak az elkövetkező tanév folyamán, s év 

közben semmilyen körülmények között nem lehetett változtatni. Egy-egy választás 4 (!) 

esztendőre szólt, s menet közben csak alapos indokkal, előzetes írásbeli indoklással lehetett 

tanév végén váltani.79 Ez persze azt jelentette, hogy megfelelő választék volt egy-egy 

tantárgy egy-egy osztály oktatására szánt tankönyveiből. Ugyanakkor azonban a 2. 

világháború után alaposan megcsappant a választható tankönyvek száma, majd az 1949-es 

fordulat, az állami tankönyvkiadó létrehozását követően megszűnt a tankönyvválaszték, 

helyébe az ún.”egytankönyves” rendszer lépett. Legföljebb a tagozatos, a nemzetiségi és a 

kisegítő iskolák használhattak kivételesen néhány speciális tankönyvféleséget (számukra ez 

volt az egyetlen iskolai tankönyv, vagyis itt sem használhattak eltérőt, itt sem volt 

választék.)80 

Napjaink tankönyvhelyzetét azonban a bőség zavara jellemzi. Az iskolák minden 

tanévben megkapják az ún. hivatalos tankönyvjegyzéket, melyből igény, ízlés stb. alapján 

válogathatnak egy-egy szaktárgy tankönyvei közül. Az Oktatási Minisztérium 2003/2004-

es tanévre kiadott hivatalos listája (Közoktatási tankönyvjegyzék, tájékoztató a 

tankönyvrendelésről és a kiadókról 2003-2004. tanév. Oktatási Minisztérium, Budapest. 

2002.) angol nyelv tantárgyból 311 (!!!) tankönyvet tartalmaz, mely bőséges kínálatot 16 (!) 

kiadó nyújtja. Az ismert nagy angol kiadók (Cambridge University Press, Oxford 

University Press, Pearson Education/Longman) éppúgy gazdag kínálattal álltak elő, mint a 

hazaiak (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Magyar Macmillan), de a listát kisvállalkozások, kis 

kiadók is színesítik egy-két kiadvány erejéig.  

A szaktanár (munkaközösség) felelőssége így még nyomasztóbb: ebből a hatalmas, 

bőséges felhozatalból hogyan, milyen alapon tudja kiválasztani azt a könyvet, melyből 

mind szakmai-metodikai, mind pedig pedagógiai, morális szempontból a legmegfelelőbb 

módon tudja bevezetni diákjait az angol nyelv, s ezen keresztül az angolszász kultúra, 

irodalom, művészet rejtelmeibe? Hogy tudja kiválasztani, hogy melyik lesz a jó tankönyv? 
                                                           
79 vö. Mészáros, I. 1988. Tankönyvválasztás a régi iskolában. Köznevelés. 1988/25. 15. 
80 vö. Karlovitz, J. T. 1988. Tankönyvválasztás az iskolákban c. kutatása, melynek dokumentumai az ELTE 
TFK Bp.VII. Kazinczy u. 23-27.sz alatti könyvtárában találhatók. 
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„A jó tankönyv kritériumai az iskolai-pedagógiai körülményektől, a korszak 

pedagógiai felfogásától is függnek. A pozitivizmus 'uralma' idején azt tekintették kiváló 

könyvnek, amelyik minél több tényanyagot préselt lapjaira, a szellemtörténeti iskola 

felülkerekedése után pedig a szárnyaló elméletalkotást tartották erénynek. A szocializmus 

idején csak az olyan tankönyv lehetett 'hivatalosan jó', amely hűségesen szolgálta a 

marxista-leninista materialista ideológiát.”81 

S hogy ma mi a jó? Milyen egy jó angol könyv modellje? 

Comenius Ámos János 1650-ben így fogalmazott: 

„A tanulónak a könyveket aranynál, gyöngynél többre kell becsülnie; éjjel-nappal 

kell forgatnia; belőlük a nemes tudomány virágporát kell gyűjtögetnie, s a maga 

műveltségének kaptárába behordania.”  

Ám a siker záloga kettős: a mindenkori tanuló igyekezete mellett modell-értékű, 

megfelelő tankönyvre is szükség van. Angol nyelv viszonylatában – az egy évszázadnyi 

tankönyv-termés szövegeinek elemzése után – világos a kép: olyan tankönyvre van 

szükség, mely időtől, kortól, s ennek következtében politikától, ideológiától független 

hiteles értéket közvetít, mely a mind a nyelvi szint, mind pedig a közvetített tartalom 

tekintetében magas színvonalú. Mindenképp első helyen kell említeni a kultúra-közvetítő 

szerepet, mely tartalmát tekintve egyetlen fórumon sem képezi vita tárgyát. A 

szépirodalom, a kultúra legkülönbözőbb ágainak, a civilizációs témaköröknek a 

nyelvtanításban való megjelenése szükségszerű, a felhasználás mikéntjét, technikáját 

azonban még mind a mai napig nem tisztázta a pedagógiai, metodikai szakirodalom. 

Mostoha téma ez, hiszen sem a külföldi, sem a magyar szakirodalom nem foglalkozik 

behatóan, mindenre kiterjedően vele. Egy-egy vetületét érintik, ám a tankönyvbe-

tananyagba való beépülését, szerves beillesztését nem taglalják.82  

                                                           
81 Karlovitz, J. 2001. i.m. 168. 
82 vö. Kósáné Oláh, J. 1990. Kreatív irodalomtanítási eljárások az idegen nyelv oktatásában. (inyo) 
Pedagógiai Műhely. 24. 3-8.; Freese, P. 1997. Az irodalom szerepe az angol mint idegen nyelv (EFL) 
tanításában: egyetemesség vagy nemzetközpontúság? In: Éhe a szónak. Irodalom és irodalomtanítás az 
ezredvégén. (Szerk.:Péter Á. - Sarbu-A--Szalay K.) Eötvös József Könyvkiadó, 99-118.; Edmondson, W. 
1995. The role of literature in foreign language learning and teaching: some valid assumptions and invalid 
arguments. Aila, 12.6.42-56.; Hajdú, Zs. 2002. Az irodalmi szöveg mint stratégiai tényező a középiskolai 
franciaoktatásban. Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Szerk.: Kárpáti E.- Szűcs T. Pécs. 63-68. 
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Pedig akár a nyelvtudás fontosságát, akár annak tartalmát vizsgáljuk, egyértelmű, 

hogy az idegennyelv-tudásnak még soha nem volt akkora gazdasági, társadalmi és politikai 

jelentősége, mint napjainkban. A hasznosítható nyelvtudás felbecsülhetetlen az élet minden 

területén. Az EU-csatlakozás rendszerintegrációs koncepcióját több fontos dokumentum 

tartalmazza, de egytől egyig mind kiemelt helyen kezeli az idegennyelv-oktatás kérdését. 

Az EU kulcsfontosságú irányelvei az idegen nyelvek oktatásával kapcsolatban 

(amelyek egybeesnek az Európa Tanács koncepcióival) a nyelvtanulás mindenki számára 

való elérhetőségét, annak életmóddá válását hangoztatják.83 Jól átgondolt stratégiára van 

ahhoz szükség, hogy a csatlakozás utáni kemény versenyhelyzetben hazánk helyt tudjon 

állni. Az ebben a versenyben való részvétel alapvető eszköze a működőképes nyelvtudás 

minél szélesebb körben, minél több nyelven. Ez áldozatokat kíván mind az 

oktatáspolitikától, mind pedig az állampolgároktól. Közhelyszámba megy, hogy legalább 

egy idegen nyelvet minden munkavállalónak tudnia kellene a jövő Európájában. Jelenleg 

azonban mind a közoktatás, mind a szakképzés, mind pedig az oktatási adminisztráció 

terén komoly gondot jelent az idegen nyelvű kommunikációra nem képes személyek, 

illetve a nyelvtudás hiányában együttműködési kapcsolatokba belépni nem tudó 

intézmények magas száma.  

Fentiek tudatában már eddig is számtalan intézkedés történt a helyzet javítása 

érdekében, ám – mint már jeleztük – ezek eredménye legjobb esetben is esztendők múlva 

lesz csak mérhető. Azt azonban minden döntés-helyzetben lévő szerv, hatóság, illetve az 

irányításban bármilyen szinten is részt vevő szereplő tudja, hogy Magyarországon egy 

nyelv kötelezővé tételének mindig politikai felhangja volt és van. Legyen az bármely 

nyelv, ha egy nyelvet kötelező jelleggel kell tanulni, az eddig mindig valamely politikai 

kényszer eredménye volt. Választékot kell nyújtani a nyelvek tekintetében, s úgy kell a 

nyelv oktatásának körülményeit megteremteni, hogy az minél sikeresebb, minél 

eredményesebb legyen. 

                                                           
83 vö. Bognár, A. 1997. Az idegen nyelvek oktatásának helye és szerepe az Európai Unióhoz való 
csatlakozásban. Új Pedagógiai Szemle 1997.10.60-73. 
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E feltételrendszer szerves részeként kell kezelni a tankönyvek ügyét is. S a kérdésre, 

hogy milyen legyen az ideális tankönyv, csak egy választ adhatunk: olyan, ami nem szolgál 

politikai, ideológiai hatalmakat... 

 Nemeskürty Istvánt idézzük, midőn lezárjuk a 20. század angol tankönyveinek 

elemzését: 

„A múlt vizsgálata nem öncél, hanem a jövőnek terem gyümölcsöket.” 

Hiszünk benne, hogy az elmúlt század angol tankönyveinek elemzése is hasonló 

eredménnyel jár majd: nem ismétlődik meg az, hogy az angol nyelvi tankönyvek méltatlan 

kiszolgálóivá kell, hogy váljanak bármely politikai rendszernek... 

S egyben bízunk abban, hogy nem jön már olyan kor, mely a tankönyvek világát is 

maga alá akarja gyűrni...     
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  ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 A multidiszciplináris alapokon nyugvó dolgozat célja annak vizsgálata, hogyan 

alakította nyelvoktatásunkat a 20. század folyamán az aktuális hatalmi-politikai-ideológiai 

környezet, s mindez hogyan, miképp csapódott le a nyelvkönyvek szövegein.  

 Az irodalomszociológia egy eleddig háttérben lévő szeletének megvilágításával a 

nyelvkönyvek, a közoktatásban használt tankönyvek új, az eddigiektől eltérő szempontú 

analizálásával voltaképp azt kívánjuk bemutatni, milyen is a 20. század Magyarországának 

történelme alulnézetből: a nyelvkönyvek szövegeinek nézőpontjából. 

 A kutatás módszere a jelzett időszakban Magyarországon – többnyire magyar 

szerzők által összeállított, illetve adaptált – megjelent nyelvkönyvek fordításra szánt 

magyar nyelvű, valamint szépirodalmi szemelvényekkel kapcsolatos szövegeinek 

egybevető elemzése volt, aminek során sikerült feltárni az oktatáspolitika deklarálatlan 

céljait és a mögöttük meghúzódó aktuálpolitikai indítékokat is, valamint közvetetten a 

politika megvalósítására kialakított tankönyvkiadási, -engedélyezési mechanizmust és az 

irányítás eszközrendszerét is. 

E célkitűzés módszerét – és szándékát is – tekintve részben átveszi a 20.század 

második felétől egyre ismertebbé, egyre népszerűbbé váló tudományág, a tankönyvkutatás, 

azon belül is a  braunschweigi iskola jeles képviselőinek – Gerd Stein, Josef Thonhauser, 

Peter Weinbrenner – kutatási eredményeit. A dolgozatban alkalmazott elemzés eltér a fent 

említett módszerek mindegyikétől, hiszen sajátos helyzetet, sajátos időintervallumot 

vizsgál speciális módszerekkel. A helyzet egy elszigetelt nyelvű kis ország, melynek 

létszükséglete az idegen nyelvek tanítása, s ezért a lehető leghatékonyabb módszereket, 

tankönyveket kell, hogy alkalmazza a cél mihamarabbi elérése érdekében. Az időzítés 

sajátossága abban áll, hogy egy olyan század éveit, évtizedeit vesszük sorra, amikor a 

történelem hányattatása során több ízben is változott az uralkodó ideológia, a hatalmon 

lévő társadalmi rendszer hazánkban. E politikai változások természetszerűleg hatással 

voltak a közoktatásra, az oktatáspolitikára is, s – sajnálatos módon – kihatottak még egy 

olyan „politikasemleges” tantárgyra is, mint az angol nyelv.  
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A szövegkorpusz elemzése egyértelműen bizonyította a dolgozat alaphipotézisét: a 

vizsgált időszak, a 20. század azon éveiben, évtizedeiben, amikor a társadalmi 

berendezkedés, a rezsim erőszakosabban, erőteljesebben volt kénytelen érvényesíteni vélt 

vagy való „igazát”, az oktatás hatalmi-politikai-ideológiai környezete is erőszakosabban 

hatolt be a tankönyvek politika-semleges területeire, a nyelvkönyvek szövegeibe. 

A kutatás eredménye a vizsgált korszak oktatáspolitikájának bemutatása egy eddig 

figyelmen kívül hagyott területen, de a kulcskompetenciát megtestesítő nyelvtanítás 

szempontjából a dolgozat gyakorlati hasznosítás területén is eredményt hoz: az 

anyagfeltáró munka, a modern magyarországi angoloktatás tankönyvek tükrében való 

bemutatása mellett előremutató az elmúlt időszakok tankönyveinek bírálata, ezáltal szabva 

meg az időtálló, hatékony, jó tankönyv ismérvét. A dolgozat által közvetített üzenet az, 

hogy az oktatás, a tankönyvek világa nem rendelhető alá semmiféle politikai kényszernek, s 

a tankönyvek – így a nyelvkönyvek sem – szolgálhatnak politikai-ideológiai hatalmakat. 
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     ABSTRACT 

 
The aim of the dissertation is to examine the effects of the social-political-ideological 

background on the texts of the English language coursebooks published and written in 
Hungary during the 20th century. 

The method of the research is based on the relatively new science, the so called 
’course-book research’ founded and developed in Braunschweig, Germany.  The method of 
the present study is a developed combination of the three most important pursuers of the 
new science: Gerd Stein, Joseph Thonhauser and Peter Weinbrenner. The scientific  
approaches of the scholars are combined and altered so that the special version of the 
dissertation should be adequately adapted to the topic. 

The hypothesis of the research is based on the following: the more emphasis is laid 
on the political regime in a society, the more violent the influence on the texts of the 
coursebooks is. The texts were taken from the coursebooks used in Hungarian public 
education institutes, published between the dates 1908 and 2002. Thus a particular 
reflection of the 20th century Hungarian history is to be read in the texts of the translation 
exercises, since because of authenticity all the examples are taken from the original 
Hungarian exercises that were meant to be translated into English. 

The other aspect of the research is the literature review these books gave to the 
learner. The actual selection of the short-stories, poems, biographies, or just anecdotes 
about British and American writers and poets reflected the actualized political background 
of the age of publishing.  

The knowledge of foreign languages is a key-competence in the EU. Andi t is even 
more significant – we should say: it’s a must – in a country like Hungary, where the 
mothertongue is so much isolated, where one of the most important ’national products’, 
trading factors is human intelligence, where all we can do is to sell our mental capacities. 
In order to do this we have to learn foreign languages as well as we can, we have to use 
course-books – as good as we find. 

The coursebooks of the chosen era, the 20th century reflect more than necessary of 
the social-economical-political life of Hungary. 

The message, the legacy of the research is to call attention to the responsibility of the 
course-book writers: no matter how violent a political regime is, no political content a 
language course-book should bear. What a course-book should do is to teach the language 
and the culture of the target language at the possibly highest quality. 
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A  TÉMAVEZETŐ  AJÁNLÁSA 

 

 Bárczy Klára munkája rendkívül időszerű problémát érint, hiszen az idegen nyelvek 

tudása hazánkban mindig is kulcsfontosságú kérdés volt, s még inkább azzá vált 

napjainkban, az uniós csatlakozást követően. 

 Nyelvtanulás-nyelvtanítás témaköre érdemben nem tárgyalható a tanítás során 

használt tankönyvek ismerete nélkül, s a jelen eredményeit, illetve a továbblépés 

lehetőségeit sem mérlegelhetnénk kellőképpen a múlt ismerete, az elmúlt évtizedek 

vonatkozó angol nyelvi tankönyvtermésének értékelő-elemző bírálata nélkül. 

 Az új évezred, az új évszázad számtalan szempontból változást hozott   

életünkben, s e változások törvényszerűen magukkal hozták a hatalmi-politikai-ideológiai 

rendszer újabb átalakulását is. Újabb alakulásról kell beszélnünk, hiszen Magyarország 20. 

századi történelme során számtalan tekintetben volt kénytelen végigszenvedni a különböző 

politikai irányvonalak, hatalmi tendenciák, geopolitikai tényezők miatt bekövetkezett 

változásokat. 

 Jól látja ezt a dolgozat írója, mint ahogy jól látja azt is, hogy e politikai változások 

törvényszerűen hatnak az oktatás, azon belül a nyelvtanítás területére is. 

 Ebben nem is lenne még semmi új. Az a tény azonban, hogy a politikai-ideológiai 

hatások vizsgálatát egy eddig e szempontból „érintetlen” terepen, a közoktatásban használt 

iskolai angol nyelvkönyvek szövegei és szépirodalmi szemelvényei vonatozásában végzi, 

kifejezetten hiánypótló jellegű. 

 Kutatási témáján túlmenően módszerét tekintve is előremutató. A hazánkban még 

kevésbé elterjedt, ám német, illetve skandináv és angolszász nyelvterületeken már 

polgárjogot nyert új tudományág, a tankönyvkutatás legújabb eredményeit összegzi, illetve 

fejleszti tovább annak érdekében, hogy az általa megjelölt – s tudományos kutatási 

céljainak tökéletesen megfelelő – időszak, a 20. század során Magyarországon megjelent 

angol nyelvkönyvek szövegein elvégezze a politika hatásvizsgálatát. 

 A dolgozat egyik értéke az az eddig még el nem végzett anyagfeltárás, mellyel a 

kutatás szövegkorpuszát hozzáférhetővé tette, s egy teljes évszázad tankönyvtermését 

elemezve mintegy a modern magyarországi angoloktatás történetének új fejezetét írta meg. 
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 A munka értékét tovább növeli az a tény, hogy a téma feldolgozása általános 

esztétikai, illetve az irodalomszociológia egy sajátos megközelítési módja révén 

tudományosan megalapozott keretbe van ágyazva. Külön kiemelendő, hogy az esztétikai, 

művészet- és irodalomszociológiai hivatkozások többsége többnyelvű  forrásokból, 

nemzetközi szakirodalomból táplálkozik. 

 A szerző publikációs listája arról árulkodik, hogy hosszabb távú, következetes 

munka előzte  meg a PhD fokozat megszerzésére irányuló dolgozat megírását. Az egyetemi 

doktori cím elnyerése érdekében végzett összehasonlító irodalomtörténeti kutatását több 

évtizedes – különböző szinteken végzett – angol nyelvoktatás követte, mely alkalmat 

nyújtott arra, hogy empirikus kutatásokat, anyaggyűjtést, tényfeltárást végezzen az idegen 

nyelvek magyarországi oktatása terén. Tájékozottságát, érdeklődési területének 

gazdagságát jelzik művészeti – képzőművészeti tematikájú szakfordításai is. 

 Fentiek alapján – a szerző munkásságának, illetőleg a PhD fokozat megszerzésére 

irányuló értekezés anyagának ismeretében – a legmesszebbmenőkig támogatom a dolgozat 

nyilvános vitára való bocsátását, illetőleg annak kedvező fogadtatását.   
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