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Népszerű angol nyelvkönyvek 
vizsgálata tudományközvetítő sze
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Az elmúlt 10 évben a nyelvtanulás iránti megnövekedett igény a tankönyvpiacon is 
erőteljesen éreztette hatását. A hazai 70-es, 80-as évek szerény kivitelű, fekete-fehér 
illusztrációs, elavult nyomdatechnikával készült nyelvkönyvei mellett ott sorakoznak 
a könyvesboltok polcain a csábító küllemű, többnyire színes illusztrációkkal gazda
gított, méregdrága külföldi, és a szolidabb árú, többnyire korszerű formájú és tartalmú 
hazai kiadványok. A piacgazdaságnak köszönhetően a kínálat egyre bővül, úgy tűnik, 
a nyelvtanulók és nyelvtanárok tankönyvigény-kielégítésének csak pénztárcájuk szab 
határt.

A mammut kiadók magyarországi képviseleteket hoztak létre. Az Oxford University 
Press, Cambridge University Press, Heinemann, Longman stb., hogy csak néhányat 
említsek, vásárlással egybekötött órabemutatókat tartanak, és egymással versengve 
árkedvezményekkel, kipróbálásra ingyenes oktatócsomaggal látják el a tanárokat. A 
nyelvkönyvek melletti voksolást a legtöbb oktatási intézményben a nyelvtanárokra 
bízzák, akik az évfolyamok, nyelvi kurzusok, vizsgára felkészítő tanfolyamok hallga
tóinak korát, tudásszintjét, és főképp a vizsgakövetelményeket szem előtt tartva vá
lasztják ki a szakmai körökben ismert és jónak tartott oktatóanyagot. A jelen írás a hazai 
oktatási intézményekben közép, vagy annál magasabb szintű nyelvismeret megszer
zésére irányuló kurzusok népszerűségi listavezető nyelvkönyveit teszi kritikai vizsgá
lódás tárgyává általános és tudományos ismerethordozó szempontból, de nem terjed ki 
azok nyelvi vagy didaktikai összehasonlítására, kritikájára.

A British Councilnak az angoltanítás helyzetéről kiadott háttértanulmánya szerint 
az utóbbi 2-3 év középiskolákban használt, legközkedveltebb tananyagának nyolc brit 
{Hotline, Headway, Blueprint, Success at First Certicificate, Access to E., Streatwise, 
Streamline, Grapewine) és két magyar kiadvány (GCSE, Angol (Budai) bizonyult.1 
Miben különböznek leginkább ezek a nyelvkönyvek? Eltérő nyelvi kommunikációs 
szintet céloznak meg, és eltérő mértékben támaszkodnak a nyelvtanuló kreativitására. 
Miben egyeznek meg? Az új, természettudománnyal kapcsolatos ismeretek hiányában. 
A nyelvi kommunikációs igényt a humán érdeklődés szabja meg, holott a humán és reál 
érdeklődést egyaránt kielégítő tananyag az általános műveltségi kompetencia maga
sabb fokú emelését szolgálná, és jobban elősegítené az EU Keretrendszerében (Com
mon EU Framework) célként megfogalmazott „magasabb szintű kommunikációs nyel
vi kompetencia” elérését2.

Az Európai Keretrendszer egyik fő feladata a tananyagfejlesztés és koordinálás, a 
nyelvtanulás általános és nyelvi kompetenciájának emelése. Ennek megfelelően három
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kategóriába sorolja mindazon ismereteket, amelyeket a tananyagnak, a nyelvkönyvek
nek - megfelelő arányban - tartalmazniuk kell. Ezek a következők: 1) a világ megis
meréséhez kapcsolódó kutatások, tudományos-technikai ismeretek; 2) szocio-kultu- 
rális ismeretek, aminek tárgykörébe tartozik a mindennapi élettel, az emberei kap
csolatokkal, értékekkel, attitűdökkel, intézményekkel és szokásokkal, valamint a társas 
viselkedéssel kapcsolatos normák, szabályok kialakítása; 3) az irodalmi és történelmi 
ismeretekkel összefüggő interkulturális tudatosság, amely a konfliktusmegoldással, a 
mások iránti toleranciával és érzékenységgel, a kapcsolatteremtő- és kezdeményező
készséggel van kapcsolatban.

A népszerűségi listát vezető nyelvkönyveket vizsgálva kiderül, hogy Budai László 
Angol nyelvkönyv 7V.-ben (Tankönyvkiadó: Budapest, 1985) a kiegészítő anyag irodal
mi szemelvényeiben és az újságcikkekben is 90%-ban a szocio- és interkulturális 
ismeretek dominálnak. Az anyagok többsége országismerettel kapcsolatos, szórakoz
tató. Új információt 20%-uk közöl, azok is az angolszász világ mindennapi életével 
kapcsolatos leegyszerűsített információk: pl. Nagy-Britannia politikai felépítése, Ten
geren túli útikalauz, Brit- és Amerikai angol, Amerika és New York City bemutatása. 
A világ megismerésére vonatkozó új ismeretközléssel egy olvasmány foglalkozik 
csupán, ez pedig az atomüzemanyagot, az atomerőműveket, az űrutazás problematiká
ját, a jövő tudományos-technikai forradalmát vetíti elénk. Hozzá kell tenni azonban, 
hogy a Budai-Horváth Angol nyelvkönyv V. (Tankönyvkiadó: Budapest, 1983) az 
irodalmi és történelmi ismeretek mellet hét tudományos, a reál tárgyak kategóriájába 
tartozó témát dolgoztat fel. Szokatlanul üdítő lehet a nem humán beállítottságú diákok
nak angolul értelmezni és megoldani a matematikai fejtörőket (számomra a mathema
tical quickies igazi kihívást jelentett), de szemezgethetünk még a geometria, a kísérleti 
orvoslás, a műanyag felhasználási lehetőségei, és az emberi agy működése közül is. 
Annak ellenére, hogy ez a tankönyv a gimnáziumok fakultatív osztályai és speciális 
csoportjai számára készült, a fent említett jegyzetekkel ellátott szövegek és a hozzájuk 
kapcsolódó gyakorlatok nem állítják nagyobb nyelvi nehézségek elé a nyelvtanulókat, 
mint egy irodalmi szemelvény feldolgozása, vagy az angolszász kultúra bemutatása 
tenné, csak éppen más érdeklődést feltételeznek.

Hasonlóképpen, a másik közkedvelt magyar kiadványban a GCSE-ben (Angol, 
Budai) zömmel (közel 80%-ban) hétköznapi témák jelennek meg, a tartalomjegyzék
ben általános, már korábban, anyanyelven megszerzett ismeretek dominálnak (autóal
katrészek, tankolás). Gazdagnak mondható néhány téma interkulturális szempontú 
összehasonlítása (pl. az iskolarendszer, a lakáshelyzet, étkezési szokások, sport) ugyan
akkor a világ természettudományos szempontú megismerésére vonatkozó szövegek 
hiánya itt is felfedezhető. Igaz, rendkívül érdekes témákat hoz a minden témakörben 
szereplő Read for Information rész, amely olvasmányok mindegyike a szocio-kulturális 
aspektust erősíti. Pl. szó van az első amerikai telepesekről, a téli autó vezetési techni
káról, az önéletrajzírás szabályairól, az Egyesült Királyságról, öngyilkossági statiszti
káról, divatról, és sok más, leginkább a középiskolás korosztály érdeklődéséhez közel 
álló témáról. A könyv nagy előnye, hogy a célnyelvi kultúra megismertetése mellett az 
anyanyelvit sem hanyagolja el. Magyarország történelme mellett ünnepeinkről, szoká
sainkról is képet kaphatunk

Az „internationally consumable course books” (vagyis: nemzetközileg fogyasztható 
tankönyv) kategóriájába sorolható, azaz nemzetközi felhasználásra készült, nagy pub-
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licitásnak örvendő Hotline, Blueprint, Streetwise, Headway stb. témakörei nagyjából 
azonosak. Ezekben a nyelvkönyvekben is a szocio-kulturális ismeretek (pl. vásárlás, 
könyvek, hobbi, utazás stb.) dominálnak, amelyek feldolgozása során jól fejleszthető a 
célnyelven és anyanyelven egyaránt fontos kapcsolatteremtő és kezdeményezőkészség, 
elősegítve a szóbeli kommunikációban nélkülözhetetlen magabiztosság kialakulását. 
Valószínűsíthető, hogy a tanulók nyelvi szintje miatt nem tartalmaznak a nyelvkönyvek 
a természettudomány tárgykörébe tartozó úgynevezett „száraz” szövegeket. Ugyanak
kor a haladóknak készült Headway Advanced (Oxford University Press, 1989) 20 
leckéje közül csupán kettő nem tartozik a kultúra, illetve a társadalomtudomány 
kategóriájába (az egyik az agyműködésről, a másik a naprendszerről szól), míg a 
hasonló szintű Proficiency Masterclass (Oxford University Press, 1977) 15 leckéje 
közül négy érinti a biológiát, vagy szélesíti földrajzi és műszaki ismereteinket. A vezető 
tankönyvek között (valószínűleg a magas ára miatt) nem szereplő, de a könyvesboltok
ban eladási „toplistás” New Progress to First Certificate (Cambridge University Press, 
1996) 20 leckéjéből 18 adja az interkulturális háttérinformációt, míg a szerkesztők 2 
leckét szentelnek tudományos-műszaki témának: ebből az egyik az üvegházhatásról, a 
globális felmelegedésről ad teljesebb képet, míg a másik a „ZETA” kerékpár működését 
írja le.

Valószínűsíthető, hogy a nyelvtanuló gyakrabban kerül olyan társalgási vagy vizs
gahelyzetbe, ahol a hétköznapi élettel kapcsolatos, standard témáról kell eszmét cse
rélnie, mint olyanba, ahol a ZETA kerékpárról, az agyműködésről, vagy a napfogyat
kozásról kell véleményt nyilvánítania. Éppen ezért úgy tűnhet, hogy fölösleges min
denféle tudományos, száraz anyaggal terhelni az „átlag” diákot, ráadásul idegen nyel
ven. A tudományos-technikai szövegek ráadásul nem is szórakoztatnak, a feldolgozá
suk időigényes, korántsem motiválnak a nyelvtanulásra annyira, mint a többi, könnyed, 
képes-zenés „IQ semleges” sztori. A népszerű angol nyelvkönyvek szórakoztatva 
tanítanak. A mindennapi életből vett, a fiatalok érdeklődését felkeltő témákat a szerzők 
nemzetközileg eladható formába öntik. A nyelvi kommunikációs igényt a zömmel 
humán, az „átlag” érdeklődést kielégítő, nyelvileg autentikus anyagok biztosítják, 
amelyekből kimaradnak, vagy ahol felszínesen vannak jelen a természettudományos 
ismeretek. Jóllehet, ezek az ismeretek magasabb általános intelligenciát követelnek a 
nyelvtanulótól, amelynek elérése anyanyelven sem könnyű, mégis meg kellene pró
bálni. Minél több az „input”, minél több irányú az „információ-bomba”, annál nagyobb 
az esély, hogy egy-egy célba talál. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az idegen nyelv 
eszköz: a világ megismerésének eszköze, amely a kommunikációhoz globális háttér
tudást biztosít. Tudás és műveltség nélküli, valódi információt nélkülöző, klisékből álló, 
bár nyelvileg hibátlan beszélgetés angolul is közhelyes, felületes. Ha továbbra is csak 
az lesz a fő szempont a nyelvtanítás során, hogy az élvezetes, érdekes, mozgalmas, 
mindenkinek tetsző órán „játékosan”, lazán, minimális fájdalommal, azaz minimális 
agyi terheléssel sajátíttassuk el a nyelvet, azzal egyet biztosan elérünk: biztosítjuk az 
oly sokat emlegetett „esélyegyenlőséget” az általános műveltségi szint apadásához.

Az EU csatlakozás fényében célszerű lenne átgondolni mind a célnyelvi, mind az 
anyanyelvi tudományos-kulturális háttérismeret szerepét az idegen nyelv tanításában, 
és ennek megfelelően a könyvpiacon korszerű, releváns tartalmú, természettudomá
nyos ismereteket sem nélkülöző, nyelvileg hiteles anyagok elérhetőségével segíteni a 
globális, „EU kompatibilis” műveltség megszerzését.
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