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1. A magyarországi spanyoloktatás történetének áttekintése 
A XIX. század második felében felerősödött Magyarországról Dél-Amerikába irányuló 
kivándorlási hullám, és az egyéb idegen nyelvek (francia, olasz, német és angol) tanu
lásának elterjedése mellett, a spanyol nyelv is bekerült a magyar ajkúak által tanult 
nyelvek sorában. A két világháború közötti,1 majd a II. világháborút követő időszak
ban2 azonban még nem volt középiskolai és egyetemi spanyol nyelvoktatás Magyar
országon (Tantervi útmutató,1980:4). 1945-től az orosz, francia, német és angol nyel
vek közül választhattak az iskolában idegen nyelvet tanuló diákok. 1949-től az orosz 
nyelv kötelezővé válásával visszaszorult a nyugati nyelvek tanítása az oktatásban. A 
spanyol nyelv oktatása egyáltalán nem szerepelt a választható nyelvek között. Az 1955/ 
56-os tanév fordulatot jelentett a nyugati nyelvek oktatásában. Először a humán gim
náziumokban, majd a reál gimnáziumokban is az orosz nyelven kívül még egy idegen 
nyelv tanulása vált kötelezővé heti három órában. (Bánó,1972: 30-31)

Az 1950-es évek második felében (1957) Poppe Béla kezdeményezésére indult meg 
Magyarországon a spanyol nyelv oktatása a Vörösmarty Gimnáziumban. 1959-ben az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen az Olasz Tanszéken belül jött létre, majd vált ön
állóvá a Spanyol Tanszék (Tantervi útmutató, 1980:4). Szervezett középiskolai spanyol 
oktatásról az 1960-as évektől beszélhetünk. Az első spanyol tananyagot és tantervet is 
tartalmazó központi tanterv az 1965-ös Tanterv és utasítás. Az 1970-es évektől kezdő
dően egyre több középiskolában, elsősorban gimnáziumokban, egyes szakközépisko
lákban, majd az általános iskolákban volt és van lehetőségük a diákoknak spanyol 
nyelvet választaniuk. Ma az ország több egyetemének és főiskolájának spanyol tan
székén folyik spanyol szakos és nem szakos képzés. Az egyetemek és főiskolák nyelvi 
lektorátusainak legtöbbjén választható a spanyol mint idegen nyelv tanulása. 1998-ban 
évente közel 6000 spanyol nyelvet tanuló diákról tudunk (Jámbor, 1999; Győri, 2002).

2. A magyaroknak írt spanyol nyelvkönyvek kiadásának 
történeti áttekintése (1910-1999)
A XX. században megjelent, magyaroknak írt spanyol nyelvkönyveket időrendi szem
pontból három fő korszakra osztom fel. Az első csoportba azokat a nyelvkönyveket 
sorolom, amelyek az intézményes nyelvoktatás megindulása előtt kerültek a spanyol 
nyelv iránt érdeklődő közönség elé. A második csoportba tartozó nyelvkönyvek az
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intézményes nyelvoktatás indulásától 1990-ig jelentek meg. A harmadik csoportba azok 
a nyelvkönyvek kerülnek, amelyeket különböző könyvkiadók a rendszerváltás követő 
években adtak ki.

2.1. 1910-1942
Az magyaroknak írt első spanyol nyelvkönyvek több évtizeddel megelőzték a magyar
országi intézményes szinten elindított spanyol nyelvoktatást.3 A XIX. század második 
felében felerősödött, Dél-Amerikába irányuló kivándorlási hullám hatására és az idegen- 
nyelv-tanulás általános elterjedése következtében 1910-ben jelent meg az első magya
rok számára írt spanyol nyelvkönyv,4 először Magyarországon, majd 1928-tól Dél- 
Amerikában, elsősorban Argentínában, Buenos Airesben. Az 1910-es évektől kezdve 
évtizedenként egy-két, esetenként három magyaroknak szánt spanyol nyelvkönyv jut
hatott el a spanyol nyelv iránt érdeklődő közönséghez. Ezek a nyelvkönyvek különbö
ző kiadóknál jelentek meg, elsősorban magántanulók számára készültek, egyes köny
vek előszavában ki is térnek a szerzők arra, hogy tanár nélküli, önálló tanulásra ajánl
ják műveiket. A szerzők attól függően változtatták a nyelvkönyvben lévő tartalmat és 
nyelvi elemeket, hogy milyen célközönség számára, milyen célból írták művüket.

AII. világháborút követő években az 1950-es évek második feléig, a történelmi hely
zet és nyelvpolitikai döntések következtében teljesen visszaszorult a spanyol és más nyu
gati nyelvek oktatása, ami a könyvkiadásra is kihatott. Az 1942-ben kiadott Végh Zol
tán-féle kiadvány, az Egy perces olvasmányok és az 1957-ben megjelent Király Rudolf- 
féle Társalgási nyelvkönyv között nem jelent meg spanyol nyelvkönyv Magyarországon.

2.2. 1957-1990
Az 1955/56-OS fordulat eredményeképpen indult meg a spanyol nyelv oktatása 1957- 
ben a Vörösmarty Gimnáziumban. A középiskolai oktatás első éveiben még nem léte
zett gimnazisták számára készült nyelvkönyv. A tanárok saját elképzeléseik és ötleteik 
alapján tanították a spanyol nyelvet (Simor,1996:5). 1960-ban jelent meg a „Tanuljunk 
nyelveket!” sorozat első, majd 1963-ban a második kötete. A gimnáziumokban a fel
nőttek számára készült tankönyvekből - a fent említett „Tanuljunk nyelveket!” soro
zat első kötetéből - folyt az oktatás. 1966-ban jelent meg az első középiskolai spanyol 
tankönyvsorozat, ezt követően 1972-től megjelentek a szakosított tantervű harmadik 
és negyedik osztályok számára készült tankönyvek is (Móritz, 1974:132). 1979-től került 
bevezetésre a gimnáziumok számára készült új spanyol tankönyvsorozat, amely közel 
15 éven keresztül volt használatban a középiskolákban. A „Tanuljunk nyelveket!” so
rozatot 1979-ben újra kiadták, majd 1982-ben a sorozat második kötete is megje
lent. A két kötet (1979; 1982) szellemisége eltér az 1960-ban és 1963-ban kiadott „Ta
nuljunk nyelveket!” sorozat első kötetétől. Az 1960-ban kiadott „Tanuljunk nyelveket!” 
sorozat nyelvkönyveinek témakörei mindennapi élethelyzeteket mutattak be, de nem 
kapcsolódtak a spanyol világhoz; olvasmányai bármely, elsősorban szocialista ország
ban játszódhattak volna.5 Az 1979-ben és 1982-ben kiadott „Tanuljunk nyelveket!” 
sorozat nyelvkönyvek szerzői olvasmányaik szövegeit spanyol, illetve magyar kör
nyezetben helyezték el.

Az 1980-as években a már megjelent és kiadott gimnáziumi nyelvkönyvek és a 
„Tanuljunk nyelveket!” sorozat újabb, de változatlan tartalmú kiadásai kerültek az ol
vasóközönség elé. Az említett nyelvkönyv sorozatokon kívül „Társalgási zsebkönyvek”
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(1957; 1974) és az „Idegennyelvi kiskönyvtár” kötetei6 (Horányi,1970; Scholz,1978) 
nyújtottak segítséget a fiatal és felnőtt spanyol nyelvtanulók számára. Az 1957-tól 1989- 
ig tartó időszakban megjelent nyelvkönyveket és tankönyveket néhány kivételtől7 el
tekintve a Tankönyvkiadó8 adta ki.

2.3. 1990-től napjainkig
Az 1990-es évektől kezdve a Tankönyvkiadó monopolhelyzete megszűnt. Egyre több 
spanyolkönyv kerül a tankönyvpiacra. A különböző oktatási intézményekben és nyelv
iskolákban végzett felmérésem eredményei azt mutatják, hogy a számos kiadvány 
megjelenése ellenére a legszélesebb körben az Aula Kiadó spanyol nyelvkönyvsoro
zatának első, a Nemzeti Tankönyvkiadó spanyol nyelvkönyvsorozatának első és má
sodik kötetét és az Eötvös József Kiadó América Latina és España című köteteit hasz
nálják a közoktatásban és a felsőoktatásban a nem szakos képzésben. Az Aula Kiadó 
spanyol nyelvkönyvsorozat első kötetének újabb, javított kiadásán a szerző jelenleg 
dolgozik. A Nemzeti Tankönyvkiadó spanyol nyelvkönyv sorozatának harmadik kö
tetén szintén dolgoznak a szerzők.

A spanyol oktatásban számos spanyol kiadású spanyol nyelvkönyvet használnak, 
de jelen dolgozat nem terjed ki ezek vizsgálatára.

3. A kutatás célja, tárgya és módszere
3. 1.A kutatás célja és tárgya
Vizsgálatom célja, hogy bemutassam, hogyan tükröződik a világ változása az elmúlt 
évszázad nyelvkönyvszerzőinek céljaiban, azaz a szerzők szerint mely társadalmi cso
portok milyen okok és célkitűzések miatt kezdtek a spanyol nyelv tanulásába a XX. 
század során. Megvizsgálom továbbá, hogy a különböző korszakok, célcsoportok és 
nyelvtanulási célok függvényében hogyan változott a szerzők hozzáállása a spanyol 
nyelvnek a Spanyolországban, illetve Dél-Amerikában jellemző és használt kiejtésbe
li, illetve szókincsbeli különbségeire vonatkozóan. A vizsgálat tárgyát a XX. század 
során megjelent magyaroknak írt spanyol nyelvkönyvek képezik. Dolgozatomban csak 
azokkal a nyelvkönyvekkel foglalkozom, amelyek a készségépítésre szolgáló tudást, a 
nyelvre vonatkozó ismeretanyagot és a nyelvben való jártassághoz szükséges informá
ciós anyagot együttesen tartalmazzák. Azaz szöveggyűjteményeket, leíró nyelvtano
kat, civilizációs jegyzeteket nem vontam be a vizsgálatba.

3.2 A nyelvkönyvek kiválasztásának módszere
A vizsgálat tárgyát képező spanyol nyelvkönyvek sorát az Országos Széchényi Könyvtár 
(OSZK), a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és az Országos Idegennyelvi Könyvtár állo
mányából gyűjtöttem össze. Az általam elért első spanyol oktatásra használt nyelvkönyv 
1910-ből származik. A legújabb, vizsgálatomban felhasznált nyelvkönyv 1999-ben 
jelent meg. Mivel az OSZK (elméletileg) minden Magyarországon megjelent, illetve 
magyar vonatkozású könyvből köteles példányt kap, úgy tekintem, hogy a magyarok
nak írt valamennyi spanyol nyelvkönyv rendelkezésemre állt. Ez közel 150 nyelvköny
vet jelent. Közülük különböző szempontok alapján válogattam. Az 1910 és 1947 kö
zött megjelent nyelvkönyvek közül minden elérhetőt felhasználtam a dolgozatomban. 
Ebből a periódusból összesen nyolc nyelvkönyvet találtam. Az 1960-as évektől, az 
intézményes nyelvoktatás elterjedésétől kezdve az 1980-as évek végéig több spanyol
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nyelvkönyv került a könyvpiacra, mint az előző periódusban. A megjelenő sorozatok 
nem minden könyve szerepel a vizsgálatban, de minden sorozatból legalább egy köte
tet felhasználtam az elemzéshez. A három évtized során megjelent közoktatásban hasz
nált spanyol nyelvkönyvek közül összesen 12 került bele a vizsgálatba. Az 1990 után 
megjelent nyelvkönyvek közül a középiskolákban és felsőfokú intézményekben leg
elterjedtebben használt öt nyelvkönyvet vettem bele a vizsgálatba. Az adatok felméré
sében a 2001/2002-es tanévben a budapesti közoktatásban és felsőoktatásban tanító 
spanyolos kollégák segítették munkámat. Ezúton köszönöm meg segítségüket.

4. A magyarok számára 1910 és 1999 között kiadott spanyol 
nyelvkönyvek célközönsége
4.1 A célközönség meghatározásának módszere
A feltételezett célcsoportok jellemzőit kétféleképpen kerestem a könyvekben: egyrészt 
a nyelvkönyvek bevezetői alapján, másrészt a nyelvkönyv főcíme és alcíme alapján. 
Egyetlen olyan művet találtam, ahol semmilyen célközönségre vonatkozó utalás nem 
volt a könyvben (Király, 1957). A 25 vizsgált nyelvkönyvből 17 nyelvkönyvben talál
tam explicit utalást arra, hogy kiknek készült a mű. A 15 könyvből három íródott a Dél- 
Amerikába kivándorló magyarok részére. Egy olyan nyelvkönyvet találtam, amely nem 
jelzi kiemelten, hogy kivándorlók számára készült, de a párbeszédek számos olyan 
információt tartalmaznak, amelyek az Uruguayba érkező utazó számára nyújt segítsé
get (Urania, 1939). A 25 vizsgált nyelvkönyvből hét volt, amelyben a szerző külön nem 
jelzi, kiknek ajánlja a művet, de a nyelvkönyv jellege alapján egyértelmű a célcsoport. 
Ezek közé tartoznak az 1990 előtt írt gimnáziumi nyelvkönyvek.

4.2 A célközönség jellemzője 1910-1947
A XX. században egyre bővült és átalakult a magyarok számára kiadott spanyol nyelv
könyvek célközönsége. Az első tankönyvek egy-egy szűkebb társadalmi csoportnak szól
tak. Az 1910-ben kiadott spanyol nyelvkönyv szerzője kiemelte, hogy alkotása az érdek
lődő művelt nagyközönség, az utazók és kereskedők számára készült. A nyelvkönyvben 
található párbeszédek tartalmi elemei és stílusa is azt tükrözik, hogy a nyelvkönyv első
sorban a tehetősebb réteg számára készült. A következő kiemelt példák is ezt mutatják:

„Lajos adja ide a ruhámat; öltözködni akarok! Luís déme V mi ropa! quiero vestirme” 
(Rozsnyai,1910:24)
„Mondja a kocsisnak fogjon be! ¡Vaya V a decir al cochero que espere!” (Rozs
nyai, 1910:24)
„Ön a mosóné? ¿Es V lavandera de la casa?
„Igen uram! ¡Si señor!”
„Mossa ki tisztességesen. Lavéla con cuidado.” (Rozsnyai,1910:30)

A könyv jellegzetessége még, hogy a spanyol szavak és kifejezések mellett németül is 
megtalálhatjuk azok megfelelőjét. Ez is azt mutatja, hogy az 1869-től a polgári isko
lákban kötelezővé vált német nyelvet9 tanuló, beszélő művelt magyar ajkú, illetve a 
német anyanyelvű társadalmi réteg számára készült a mű. Fontosnak tartom megjegyez
ni, hogy a Rozsnyai-féle „Gyors nyelvmester” sorozatban megjelent egyéb nyelvek-
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kel foglalkozó könyvek mindegyike tartalmaz német szószedetet is. A német nyelvtu
dás igen elterjedt és kötelező volt, és valószínűleg azok tanultak spanyolul, akik né
met nyelvoktatásban már részt vettek, illetve beszélték a nyelvet. Ez az állítás a spa
nyol nyelv tanulásra részben ma is igaz, mivel a spanyol nyelvet az angol és német nyelv 
után, második, illetve harmadik nyelvként tanulják a nyelvtanulók. Manapság azon
ban az angol nyelvi előképzettség10 fokozottabban jellemzi a spanyol nyelvtanulókat, 
mint a német nyelvi előképzettség (Jámbor, 1999; Győri, 2002).

A XX. század elejétől kezdve a nyelvtanulók köre egyre jobban kibővült és válto
zott. A XIX. század közepén elindult, majd felerősödött Dél-Amerikába irányuló ki
vándorlási hullám következtében jelentős számú, a társadalom különböző rétegeihez 
tartozó magyar ajkú kezdett spanyol nyelvtanulásba. Az 1928-ban, 1940-ben és 1947- 
ben kiadott nyelvkönyvek kizárólag a Dél-Amerikába kivándorló magyar anyanyel
vűek számára készültek. A három nyelvkönyv szerzője a bevezetőben egyértelműen 
jelzi, hogy a bevándorlóknak ajánlja művét. A következő kiemelt szöveg jól mutatja, 
hogy figyelembe vette a feltételezett célközönség elvárásait és szükségleteit, és a cél
közönség igényeinek megfelelően állította össze a nyelvkönyvben található szövege
ket. Egy példa a könyvből:

„Pályázat (állásra)
Tisztelt Uram!
A „La Prensa”-ban olvastam hirdetését és vagyok bátor szolgálataimat az üresedés
ben levő állás betöltésére felajánlani. Magyar (nemzetiségű), 25 éves, nős és fog
lalkozásomra (nézve) villanyszerelő vagyok. Több gyárban dolgoztam Európában 
és ebben az országban és nagyon jó bizonyítványaim vannak. Spanyolul elég jól 
beszélek, - ugyanis 5 éve vagyok az országban, azonkívül beszélek németül és 
magyarul.

Kedvező választ várva vagyok tiszteletteljesen alázatos szolgája: Kiss János” 
(Spiré,1928:50)

„Solicitude de empleo
Distinguido Senor:
He leído su aviso en el diario „La Prensa ” y me tomó la libertad de ofrecerle a Vd. 
mis servicios para desempeñar el puesto que se halla vacante. Soy húngaro, de 25 
anos de edad, casado y electricista de profesión. He trabajado en varias fábricas 
en Europa y en este país y tengo muy buenos certificados. El castellano lo hablo 
bastante bien, pues llevo 5 anos en el país, ademas hablo el alemán y el húngaro. 
Esperando una favorable contestación saludo a Vd. muy respectuosamente, su 
seguro servidor

Juan Kiss” (Spiré, 1928:50

A két háború közötti időszakban és a II. világháború alatt megjelent tankönyvek egy
részt az érdeklődő művelt nagyközönség, az utazók és kereskedők, másrészt a Dél- 
Amerikába kivándorlók számára készültek. Közös jellemzőjük, hogy elsősorban ma
gántanulók számára készültek, egyes esetekben a szerzők autodidakta tanulást java
solnak a nyelvkönyv segítségével. Ezek a nyelvkönyvek különböző kiadóknál jelentek 
meg: hat nyelvkönyv Magyarországon, kettő Argentínában. A nyolc nyelvkönyvet öt
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különböző szerző írta. A Végh Zoltán által írt két nyelvkönyv a Kétperces olvasmá
nyok (1940) és az Egy perces olvasmányok (1942) a „Kétnyelvű spanyol könyvtár” 
sorozatban jelent meg, de tartalmi szempontból egymástól független és eltérő célkö
zönség számára készült. Végh Zoltán nyelvkönyvein kívül minden egyéb vizsgált nyelv
könyvnek csak egy-egy kötetét találtam meg. Ebből következően más könyvsorozat 
valószínűleg nem létezett. Különbséget figyelhetünk meg a Magyarországon és az 
Argentínában kiadott nyelvkönyvek terjedelmében. A kivándorlók számára készült, 
Buenos Airesben kiadott nyelvkönyvek nagyobb terjedelműek és több nyelvi anyagot, 
ismeretet tartalmaznak, mint a Budapesten kiadott nyelvkönyvek.

A Magyarországon kiadott spanyol nyelvkönyvek kezdő szint elsajátítására alkal
masak, valószínűleg az annál magasabb nyelvi szint elérését egyéb eszközök segítsé
gével oldották meg, például újságok, irodalmi művek olvasásával. A Buenos Airesben 
kiadott nyelvkönyvek olyan célközönséget céloznak meg, amely már vagy túl jutott, 
vagy túl akar lépni a kezdő szinten, mivel a munkához jutásához, az új társadalomba 
való sikeres beilleszkedéséhez a kezdő szintnél jóval magasabb szintű nyelvtudásra van 
szüksége.

4. 3. A célközönség jellemzője 1957-től napjainkig
Az 1950-es évek elején kiadott nyelvkönyvet nem találtam, ami azt mutatja, hogy a 
II. világháború utáni években, az intézményes nyelvoktatás hiánya következtében na
gyon csekély számban tanulhattak spanyolul az emberek. Források hiányában jellem
ző csoportot nem tudok megnevezni. Az 1955/56-os tanterv szerint az oroszon kívül 
még egy idegen nyelv oktatása vált kötelezővé. A gimnáziumban oktatható nyelvek 
között (német, francia, angol, olasz, latin) azonban még nem szerepelt a spanyol nyelv 
(Tantárgy történeti ,1960:340).

Az 1950-es évek második felétől, az intézményes nyelvoktatás elindulásától kezd
ve jelentősen megnőtt a spanyolt mint idegen nyelvet tanulók száma Magyarországon 
az előző korszakhoz képest. Már nemcsak egy-egy társadalmi réteg vagy szakmai kö
rök tagjai, például kivándorlók vagy kereskedők, hanem különböző oktatási intézmé
nyekben tanuló gimnazisták, egyetemisták, majd általános iskolások és nyelvtanfolya
mon tanuló felnőttek kapcsolódtak be a magyarországi spanyol nyelvoktatásba. Az 
1950-es évektől kezdve az akkori politikai és gazdasági helyzet következtében a spa
nyol nyelvtanulóknak kevés alkalmuk volt a célország(ok)ban gyakorolni a nyelvet. 
A kubai forradalom után (1959) nyílt meg a lehetőség arra, hogy a spanyolul tanuló 
diákok és dolgozók Kubába utazzanak, ott tanuljanak vagy dolgozzanak. Az 1950-es 
évektől kezdve nem találtam olyan nyelvkönyvet, amelyik kimondottan olyan célcso
portnak készült volna, amely célnyelvi környezetben sajátítja el a spanyol nyelvet. 
A Tankönyvkiadó által kiadott nyelvkönyvsorozatok különböző célközönségek számára 
íródtak. A célcsoportok között szerepelnek gimnazisták, egyetemisták, csoportban vagy 
egyénileg tanuló felnőttek, utazók," gyerekek.12 1973 és 1998 között közel tízszere
sére nőtt meg a spanyolul tanuló diákok száma a közoktatásban, felsőoktatási intéz
ményekben és a nyelviskolákba. A teljesség igénye nélkül, kizárólag a tanulói szám 
növekedésének érzékeltetése céljából közlöm az alábbi adatokat.

1973: 736 fő, középiskolák, felsőfokú intézmények, TIT tanfolyam, nyelvszakos 
hallgatók összesen (Idegennyelvek, 1984:6);
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1982: 1638 fő, középiskolák, felsőfokú intézmények, TIT tanfolyam, nyelvszakos 
hallgatók összesen (Idegennyelvek,1984:6);

1998: kb. 6000 fő, középiskolák, felsőfokú intézmények, nyelviskolák tanulói össze
sen (Jámbor, 1999; Győri, 2002).

5. A nyelvtanulás céljának változása 
a vizsgált nyelvkönyvek alapján
5.1. 1910 és 1947 között megjelent nyelvkönyvek
A XX. század első felében, 1910 és 1947 között megjelent magyarok számára írt spa
nyol nyelvkönyveket két nagy csoportba sorolom. Az egyik csoportba azok a könyvek 
tartoznak, amelyek Magyarországon, a másik csoportba azok amelyek Latin-Ameri- 
kában jelentek meg.

5.1.1. Magyarországon kiadott nyelvkönyvek
Az első Magyarországon megjelent spanyol nyelvkönyvek - a Rozsnyai- (1910); Honti- 
féle (1921 és 1939); Uránia nyelvmester (1939) - elsősorban a gyors, könnyű nyelvta
nulás lehetőségét állítják előtérbe a spanyol nyelv iránt érdeklődők számára. A szer
zők a mindennapi élethelyzetekben előforduló kommunikációs helyzetekben használt 
fordulatokat gyűjtötték össze témakörönként. A nyelvkönyvek célja a gyakorlati nyelv
tudás elsajátítása, azaz, hogy az idegennyelvi környezetbe, konkrétan a spanyolorszá
gi nyelvi környezetbe kerülő nyelvtanuló alapszinten boldoguljon a spanyol nyelvvel. 
Kivétel képez az Uránia nyelvmester kiadványa abban a tekintetben, hogy a nyelvkönyv
ben található dialógusok nem spanyolországi, hanem dél-amerikai környezetben ját
szódnak, a kiejtés megjelölése azonban a Spanyolországban használatos kasztíliai ki
ejtést tükrözi. Mind a négy nyelvkönyv rövid terjedelmű és alapszintű nyelvtudás el
sajátítására alkalmas.

1942-ben jelent meg Végh Zoltán az Egyperces olvasmányok című, szintén rövid 
terjedelmű műve. Az említett könyv abban különbözik az előbbi nyelvkönyvektől, hogy 
rövid irodalmi idézeteket, közmondásokat igen, de nyelvtant nem tartalmaz. Ebből a 
szempontból nem sorolható a vizsgált nyelvkönyvek közé, de azért vettem bele mégis 
a vizsgálatba, mert sorozatot alkot a szerző egy másik művével. Végh Zoltán Két per
ces olvasmányok Dél-Amerikáról című (1940) könyve a Dél-Amerikába kivándorolni 
szándékozók számára nyújt hasznos nyelvi és országismereti anyagot a dél-amerikai 
országokról. A két Végh Zoltán által írt mű a „Spanyol Könyvtár” sorozat egy-egy tag
jának tekintendő. Ez a sorozat nem hasonlítható az 1960 után keletkezett nyelvkönyv
sorozatokhoz, mivel nem egymásra épülő, szövegekben, tartalmában, felépítésében 
eltérő vonásokat mutató, hanem egy szerzőtől származó két kiadványról van szó.

5.1.2. Latin-Amerikában kiadott nyelvkönyvek
A XX. század első felében megjelent nyelvkönyvek másik csoportjába a Dél-Ameri
kában kiadott, illetve az azzal foglalkozó, összesen három művet sorolom. A két Bu
enos Airesben kiadott nyelvkönyv szerzői a bevándorlók igényéhez alkalmazkodnak. 
A szerzők célja a dél-amerikai kiejtés, nyelvhasználat megtanítása és egyéb nélkülözhe
tetlen információ átadása a már célnyelvi környezetben élő kivándorlók részére. A har-
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madik, Végh-féle (1940) Budapesten megírt és kiadott könyv mindkét csoportba be
sorolható, mivel azoknak szól, akik még Magyarországon tartózkodnak, de érdeklőd
nek a dél-amerikai országok iránt, vagy oda készülnek. A könyv nem tünteti fel a kiej
tést, de a nyelvkönyv szövegei kizárólag Dél-Amerikával foglalkoznak. Az olvasmá
nyok a dél-amerikai országok történetét, gazdaságát, földrajzát mutatják be.

A Spiré Sándor-féle nyelvkönyvben (1928) számos olyan hasznos nyelvi anyagot 
találhatunk, amelyek a bevándorlók letelepedéséhez szükséges elintézendő dolgokhoz 
nyújtanak konkrét segítséget. Ilyen például az állás betöltésére írt pályázati anyag vagy 
egy ajánlólevél szövege.

Az 1947-ben kiadott dél-amerikai spanyol nyelvet oktató nyelvkönyv szerzője, 
Kőszegfalvy Endre, a hétköznapi életben előforduló kommunikációs helyzeteket rész
letesen veszi sorra. Mindhárom könyv a dél-amerikai spanyol nyelv oktatását és nyelv
használatának megtanítását tűzi ki célul.

5.2. Az 1950 után megjelent nyelvkönyvek
Az 1950-es években egyetlen spanyol nyelvoktatásra szolgáló kiadványt adott ki a 
Tankönyvkiadó. Az első spanyol nyelvvel foglalkozó mű, az 1957-ben megjelent Spa
nyol Társalgási Zsebkönyv hiánypótló kiadványt volt. A szerző témakörönként gyűj
tötte egybe a leggyakrabban használt kifejezéseket, kérdéseket. A „Társalgási zseb
könyv” sorozat célja, hogy a különböző élethelyzetekben használt nyelvi fordulatokat, 
kifejezéseket, mondatokat úgy mutassa be, hogy azok a kezdő nyelvtanulók számára 
is könnyen érthetőek és használhatóak legyenek (Móritz, 1974:135).

A spanyol nyelv intézményes nyelvoktatásának megindulásával, az állami nyelv
vizsgarendszer bevezetésével egyre több spanyol nyelvtanuló célja a nyelvtudás eléré
sén túl az egyetemi felvételihez, munkájához vagy egyéb magasabb cél eléréséhez 
szükséges spanyol nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Ehhez 
nyújtottak segítséget egyrészt a gimnáziumi nyelvkönyvek, másrészt a „Tanuljunk 
nyelveket!” sorozat nyelvkönyvei. A gimnáziumi nyelvkönyvek célja a spanyol nyelv 
elsajátításán túl a spanyol érettségire való felkészítés. A „Tanuljunk nyelveket!” soro
zat elsődleges célja, hogy a nyelvkönyvek válogatott szókincs keretében dolgozzák fel 
a mindennapi - magán- és társadalmi - élet legfontosabb témáit és mindenki számára 
érthetően magyarázzák el a nyelvtant (Móritz,1974:135). A „Tanuljunk nyelveket!” 
sorozat témakörei az állami nyelvvizsga témaköreire épülnek. Az 1960-as évektől 
megjelent gimnáziumi spanyol nyelvkönyvek központi tantervek alapján készültek, ami 
azt jelenti, hogy az 1960-as évek után megjelent kiadványok felépítését és tematikáját 
már nemcsak a szerző, a célközönség elvárása, a történelmi helyzet adta körülmények, 
hanem a gimnáziumi könyvek esetében előírt tanterv is befolyásolták.

Az 1990 után írt Nemzeti Tankönyvkiadónál és az Aula kiadónál megjelent spanyol 
nyelvkönyvek célja szintén a nyelvvizsgára és a mindennapi kommunikációs helyze
tekre való felkészítés. Az Aula kiadó által megjelent Spanyol nyelvkönyv I. (Kertész, 
1992) célja a spanyol nyelv alapfokú elsajátítása. A könyv alapelve a beszédközpon
túság. A gimnazisták számára készült Spanyol nyelvkönyv I. és II. (1998; 1999) a „Ta
nuljunk nyelveket” sorozat első és második köteteként jelent meg. Azaz a megjelent 
sorozat esetében, a gimnazisták számára készült nyelvkönyv és a „Tanuljunk nyelve
ket” sorozat könyvei egy és ugyanazt a nyelvkönyvet jelölik. A Spanyol nyelv I. és II.
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(1998; 1999) a Nemzeti Alaptanterv Kerettantervének ajánlásait figyelembe véve és az 
alapján készült. A következő táblázatban összefoglaltam azt, hogy a NAT-ban leírt célok 
és követelmények hogyan, milyen formában jelennek meg a spanyol nyelvre vonatko
zó Kerettantervben.

Nemzeti Alaptanterv Élő idegen nyelv 
Általános fejlesztési követelmények a 10. 
Évfolyam végén

Célok és követelmények a NAT Spanyol mint 
második idegen nyelv tantervében 
www.oki/tanterv.hu

1. A tanuló tudja használni a tanult nyelvet 
hétköznapi kommunikációs helyzetekben.

„A tanuló értesse meg magát, és őt is értsék 
a köznapi alaphelyzetekben szóban és 
írásban egyaránt"

2. Tudjon az idegen nyelv használatán 
keresztül új emberi kapcsolatokat létesíteni 
és ezáltal tudja értékelni más országok 
népeit és kultúráját.

„...kapjanak betekintést a nyelvterület (de 
főleg Spanyolország) lakóinak mindennapi 
életébe és szokásaiba. Ezáltal szélesedik 
látókörük és a más kultúrájú népek iránti 
érdeklődés és megértés is erősödik bennük".

3. Kapjon ízelítőt a célnyelvi ország(ok) 
kultúrájából és civilizációjából, sajátos 
értékeiből és ezeket saját kultúrájával 
összehasonlítva a magyar kultúrát is lássa 
tágabb összefüggésben.

„...kapjanak betekintést a nyelvterület (de 
főleg Spanyolország) lakóinak mindennapi 
életébe és szokásaiba. Ezáltal szélesedik 
látókörük és a más kultúrájú népek iránti 
érdeklődés és megértés is erősödik bennük."

4. A nyelvtanulás során kifejlődő alapkészsé
gek tegyék számára lehetővé nyelvtudása 
továbbfejlesztését, illetve újabb nyelvek 
elsajátítását.

„A későbbiekben két év tanulás után 
önállóan vagy iskolai keretek között 
továbblépve olyan tudásra tehetnek szert, 
amellyel akár szakmai követelményeknek is 
eleget tudnak tenni."

5. Szerezzen ismereteket a nyelvek természeté
ről, hogy ezáltal saját anyanyelvét is tágabb 
rendszerben tudja szemlélni.

„A spanyol nyelv tanulása során a különbsé
gek és azonosságok összevetésével az 
anyanyelvi ismereteik is bővülnek nyelvtani 
és lexikai szempontból."

6. Személyisége gazdagodjon, önbizalma 
nőjön az idegen nyelven való önkifejezés 
öröme által.

„A nevelési -oktatási folyamatban az egész 
embert formáljuk, vagyis az idegen nyelvi 
ismereteinek fejlődésével az egyre igénye
sebb kifejezésmódra kell ránevelnünk a 
tanulót..."

7. Nyelvtudása segítse abban, hogy magyar
ként Európa polgára is lehessen.

„ A nyelvtudás segítségével képesek leszünk 
kapcsolatot teremteni más országok 
polgáraival."

8. Kommunikációs készsége fejlődjön. „ beszédértés, beszéd készség, olvasásértés, 
íráskészség..."

9. Együttműködési készsége alakuljon. „foglalkozási formák: egyéni, páros, 
szerepjátékok, nyelvi játék"

10. Önálló tanulási készsége fejlődjön.13 „ki kell alakítani a tanulókban az önálló 
tanulás iránti igényt"'*

http://www.oki/tanterv.hu
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6. A spanyolországi és dél-amerikai spanyol nyelv 
különbségeinek megjelenése a XX. századi 
magyaroknak írt spanyolkönyvekben
A spanyol nyelvet a világ 20 országában közel 350 millió spanyol anyanyelvű beszéli. 
A spanyol nyelv kiterjedtsége ellenére nagy összetartó erőt jelent a spanyol anyanyel
vű országok számára. A nyelv írott normája rendkívül stabil, lexikájában és kiejtésé
ben figyelhetünk meg helyi, országokra jellemző sajátosságokat (Sanchez Lobato, 
1999:16). A XX. század során megjelent nyelvkönyvek legtöbbje a spanyolországi iro
dalmi spanyol kiejtést és lexikát tanítja a nyelvtanulóknak. Találunk a nyelvkönyvek 
között azonban olyat, amelyik kifejezetten a dél-amerikai kiejtést és lexikát oktatja a 
nyelvtanulóknak. A következőkben azt tekintem át, hogy a tankönyv szerzők mennyi
re tartották fontosnak különválasztani és felhívni a célközönség figyelmét a Spanyol
országban és a Dél-Amerikában használt spanyol kiejtésbeli és szókincsbeli eltérések
re, valamint a dél-amerikai kiejtésváltozatok és nyelvhasználati jellegzetességek kö
zül melyeket emelték ki nyelvkönyveikben. Kitérek arra, hogy a könyvekben fellelhető 
tendenciák összekapcsolhatók-e az egyes gazdasági és politikai eseményekkel.

6.1. 1910-1947
Az 1910-ben Budapesten kiadott Rozsnyai-féle nyelvkönyv előszavában a szerző nem 
szól a Spanyolországban illetve Latin-Amerikában beszélt spanyol nyelv közötti kü
lönbségekről.

Honti Rezső, az 1921-ben Budapesten megjelent nyelvkönyv szerzője kiemeli, hogy 
annak ellenére, hogy az amerikai spanyol anyanyelvűek száma túlnyomó többségben 
van az európaival szemben, könyvében az „egyedül illetékesnek elismert irodalmi 
nyelvet”, a kasztíliait szólaltatja meg (Honti, 1921:4.).

Spiré Sándor 1928-ban Buenos Airesben megjelent nyelvkönyve előszavában arra 
utal, hogy az addigi gyakorlattól eltérően, könyvében a dél-amerikai kiejtést veszi ala
pul, valamint a Dél-Amerikában majdnem ismeretlen és csak Spanyolországban hasz
nálatos szavakat mellőzi a szövegekben. Előszavában a szerző Dél-Amerikáról beszél, 
de könyvében a példák során az Argentínában elterjedt kiejtést és nyelvhasználati 
módokat tünteti fel.

Az 1939-ben, Budapesten az „Uránia nyelvmester” sorozatban megjelent nyelv
könyv szerzője nem ír előszót, kiejtése a kasztíliai kiejtést követi, párbeszédei azon
ban uruguayi mindennapi élethelyzeteket mutatnak be. A szintén 1939-ben, Budapes
ten megjelent nyelvkönyv szerzője, Honti Rezső, ebben a nyelvkönyvében is az iro
dalmi (kasztíliai) kiejtés szerint írja le szavait és példamondatait.

Végh Zoltán 1940-ben Budapesten megjelent nyelvkönyvében a Dél-Amerikában 
használt spanyol nyelv jellegzetességeire tér ki, különös tekintettel az argentin lexikai 
sajátosságokra. 1942-ben írt Egy perces olvasmányok című nyelvkönyvének elősza
vában Végh Zoltán utal rá, hogy eredeti spanyol szövegeket gyűjtött össze művében.

Az 1947-ben Buenos Airesben megjelent, Kőszegfalvi Endre által írt mű a dél-ame
rikai spanyol nyelv megtanítását tűzi ki célul. Kiejtésben az argentin normát követi.
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6.2. 1957-1990
Az 1957-ben kiadott Király-féle Spanyol társalgási zsebkönyvnek nincs előszava, de a 
könyv példamondatai és azok tartalma egyértelműen a spanyolországi kiejtést és szó
kincset tükrözik. A zsebkönyv egyik alfejezete foglalkozik a spanyol nyelvvel és a spa
nyol-amerikai országok nyelvével. Ebben a fejezetben az argentin kiejtés jellegzetes
ségeit említi és néhány, például Mexikóban, Argentínában használatos szókincsbeli 
különbségre tér ki.

Az 1960-ban megjelent, a „Tanuljunk nyelveket” sorozat első spanyol nyelvkönyvé
nek bevezetésében Király Rudolf kitér ana, hogy az Amerikában beszélt nyelv lényegé
ben nem különbözik a Spanyolországban beszélt nyelvtől. A bevezetés egy alpontjá
ban összefoglalást találunk az amerikai spanyol nyelvre vonatkozóan. Ugyanazokat a 
szókincsbeli eltérésekre vonatkozó példákat találjuk meg ebben az összefoglalóban, 
mint a három évvel azelőtt kiadott, szintén Király Rudolf által összeállított Társalgási 
nyelvkönyvben (1957). A könyv fő fejezeteiben már nem találunk semmilyen utalást 
latin-amerikai szókincsre, illetve kiejtésre.

Az 1963-ban megjelent „Tanuljunk nyelveket” sorozat Spanyol olvasókönyv című 
könyve a Spanyolországban használatos spanyol nyelvet és lexikát oktatja. Egy olvas
mányban foglalkozik a szerző részletesebben a spanyol nyelvvel, valamint a dél-ame
rikai spanyol nyelvben megfigyelhető kiejtésbeli és szóhasználatbeli eltérésékkel. A 
szövegben az argentin és a kubai kiejtésről ír a szerző.

Az 1969-től megjelenő gimnáziumi nyelvkönyvekben a kasztíliai kiejtés szabályai 
szerint oktatják a tanulókat. A nyelvkönyvek szókincse elsősorban a Spanyolország
ban beszélt spanyol nyelvet és nyelvi fordulatokat mutatják be. Egy-egy esetben talá
lunk ettől eltérő példákat. Például az 1977-ben megjelent, szakosított tantervű spanyol 
nyelvkönyv első leckéjében egy kubai népmesét dolgoznak fel a tankönyvírók. A szer
zők a kubai kifejezéseket kiemelik, megmagyarázzák és a spanyolországi nyelvhasz
nálattól eltérő jellegzetességeket felsorolják. Ugyanebben a nyelvkönyvben találtam 
példát arra, hogy a Dél-Amerikában használatos magázó formát tanítják és gyakorol
tatják a szerzők (Bikfalvy, 1977:8-9.).

Az 1978-tól kiadott gimnáziumi nyelvkönyvek négy kötetében elvétve találunk a 
dél-amerikai spanyol nyelvre történő utalást. Két példa a négy kötetből: Az 1978-ban 
kiadott első kötetben a kubai kiejtésre vonatkozó megjegyzést találunk: „a kubaiak 
gyorsan beszélnek és elharapják a szavak végét", de a konkrét kiejtésbeli jellegzetes
ségek bemutatását nem találjuk a könyvben. Az 1980-ban kiadott harmadik kötetben 
használja a szerző a picantería- (,büfé’) szót, de nem jelzi, hogy melyik dél-amerikai 
ország szókincséhez tartozik (Komlódi,1980:107).

Az 1979-ben újra kiadott „Tanuljunk nyelveket” sorozat első és második kötete nem 
tér ki a spanyol nyelv eltérő kiejtésére és lexikájára. A témára vonatkozó példákat sem 
találunk a könyvekben.

Az 1992 után kiadott, elemzésemben szereplő nyelvkönyvek célja a Spanyolország
ban beszélt castellano nyelv megtanítása a nyelvtanulóknak. A szerzők nem tesznek 
említést a dél-amerikai kiejtés és lexika lehetséges eltérő jellegére. Egy feladatban ta
lálkozhatunk Dél-Amerikára jellemző termékek neveivel (Nagy, 1998:129). Az América 
Latina című nyelvkönyv csak Latin-Amerikával foglalkozik, így abban találunk utalá
sokat a latin-amerikai országokban beszélt spanyol nyelv jellegzetességeiről.
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6.3. Tantervi ajánlások a Spanyolországban, 
illetve Latin-Amerikában beszélt 
spanyol nyelv jellegzetességeire vonatkozóan
Az 1947-ig megjelent nyelvkönyvek esetében nem beszélhetünk tan tervről. A szerzők 
valószínűleg saját maguk elhatározása és a célközönség igénye alapján választották meg, 
hogy az Európában és Amerikában beszélt spanyol nyelv jellegzetességeire felhívják- 
e a célközönség figyelmét. Az 1960 után keletkezett gimnáziumi nyelvkönyvek szer
zői központi tantervek alapján állították össze műveiket. Az 1965-ös Tanterv és utasí
tás már tartalmazza a spanyol nyelv tantervét. Az 1970-es Tan terv és utasítás rögzíti, 
hogy a „spanyolul beszélő népek kiejtés és nyelvhelyesség szempontjából a kasztíliai 
spanyol nyelvet, illetőleg a Spanyol Tudományos Akadémia által jóváhagyott normá
kat fogadják el” (Tanterv; 1970:111.). A tanterv alapján az iskolában ezt a kiejtést kell 
tanítani. Az 1970-es Tanterv javasolja, hogy a tanár azért tegyen említést arról, hogy a 
spanyol és dél-amerikai vidékek szerint többféle kiejtés létezik, hogy ne érje meglepe
tés a diákokat. Lexikai eltérésekre vonatkozó megjegyzést nem találtam az 1970-es 
Tan tervben.

Az 1979-es Tantervi útmutatónak megfelelően az iskolákban, a nyelvkönyvekben 
a Spanyolországban beszélt castellano köznyelvi változatát kell tanítani. A tanterv 
szerint amellett, hogy a castellano-t tanítják, természetesen megemlíthetők a szakta
nár személyes tapasztalatai vagy ismeretei alapján a latin-amerikai országokban tapasz
talt eltérések (megszólítás, magázás stb.) (Tantervi útmutató, 1980:6-7). A Tantervi út
mutatónak a III. osztály számára előírt követelményei között szerepel, hogy fokozato
san kell törekedni arra, hogy a tanulók kellő gyakoroltatás után megértsék a spanyol 
köznyelvi kiejtés normáitól kis mértékben eltérő latin-amerikai kiejtést. (Tantervi; 
1980:32)

Az 1993-ban keletkezett és 1995-ben módosított Nemzeti Alaptanterv a Magyar 
Köztársaság alapdokumentuma. A NAT szakít a központi szabályozás azon formájá
val, amely részletesen meghatározta az iskolai pedagógiai tevékenység ideológiai, 
nevelési céljait, feladatát, tananyagát, tantárgyait. Ehelyett alap a tantervek, tantárgyi 
programok, tankönyvek és más taneszközök, valamint az alapműveltségi vizsgaköve
telmények kidolgozásához. Az 1995-ös, Nemzeti Alaptanterv idegen nyelvekre vonat
kozó fejezete az élő idegen nyelvek követelményrendszerével általánosan foglalkozik. 
A fejezet bevezetőjében az áll, hogy az egyes nyelvek követelményrendszerét az adott 
nyelv sajátosságai alapján külön-külön kell kidolgozni (NAT, 1995:56).

A spanyol mint élő (második) idegen nyelv kerettanterve 2000-ben, az Országos 
Közoktatási Intézet által kiadott Nemzeti Tankönyvkiadó tantervcsaládjában jelent meg 
(www.oki/tanterv.hu). A kerettantervben nincs utalás arra vonatkozóan, hogy a nyelv
oktató tanár említse, illetve hívja fel a figyelmet az Európában és Dél-Amerikában 
beszélt spanyol nyelvi kiejtésbeli és lexikai eltéréseire. Egy kiejtésre vonatkozó meg
jegyzést találtam, amelyben a spanyol nyelvre jellemző sajátos hangok (a zeta) kiejté
sére hívja fel a figyelmet (Kerettanterv, 2000:93).

http://www.oki/tanterv.hu
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7.Összegzés
7.1. Célközönség
A XX. században megjelent, magyar ajkúaknak írt nyelvkönyvek célközönségét két 
fő csoportra oszthatjuk fel. Az egyik célcsoport a Magyarországon nyelvet tanuló, mű
velt, német nyelvi előképzettséggel rendelkező tehetősebb, illetve német anyanyelvű 
társadalmi réteg. A másik célcsoport a gazdasági vagy politikai okok miatt kivándor
lásra kényszerült magyar ajkúak közössége. A kivándorlók a társadalom minden réte
géből származtak, ezért a kivándorlók esetében nem lehetséges a társadalmi csoport 
megjelölése.

AII. világháborút követő években az orosz nyelv kötelezővé válásával (1949) és a 
spanyol és más nyugati nyelvek visszaszorulása következtében kevesen tehették meg, 
hogy spanyol nyelvtanulásba kezdjenek. Azonban az 1950-es évek második felétől 
kezdődő intézményes nyelvoktatás egyre több társadalmi csoportot kapcsolt be a spa
nyolul tanulók körébe. Jellemzően inkább a fiatalok, gimnazisták, egyetemisták tanul
ták és tanulják ma is a spanyol nyelvet, de a nyelviskolákban a felnőttek számára is 
volt és van lehetőség spanyol tanulásra. A spanyol nyelvet olyan nyelvtanulók választ
ják, akik egy, két vagy három nyelvi előképzettségével rendelkeznek. A spanyol nyelv
tanulók köre sokszorosára nőtt az intézményes nyelvoktatás megindítása óta, számuk 
eléri az évi hatezer főt (Jámbor, 2001; Győri, 2002).

7.2. Nyelvtanulási célok
A nyelvtanulási célok tekintetében is két fő irányvonalat figyelhetünk meg az 1910 és 
1947 között megjelent nyelvkönyvek esetében. Mind a Magyarországon, mind a Dél- 
Amerikában kiadott nyelvkönyvek a gyakorlati nyelvtudás elsajátítását tűzik ki célul. 
Azonban a Magyarországon kiadott nyelvkönyvek spanyolországi utazásokra és rövid 
olt tartózkodásra készítik fel a nyelvtanulót, aki valószínűleg a spanyol nyelv iránt ér
deklődő művelt ember és az utazó, tehetősebb társadalmi réteg tagja. Az említett réteg 
nyelvtanulási célja arra irányult, hogy a kint tartózkodás idején, általános témákban, 
mindennapi kommunikációs helyzetekben részt tudjon venni. Számos olyan fordula
tot találunk a nyelvkönyvekben, amely a Spanyolországba utazót arra készítik fel, hogy 
az őt kiszolgáló személyzettel könnyen fel tudja venni a kapcsolatot.

A Dél-Amerikában kiadott nyelvkönyvek viszont olyan nyelvi anyagot nyújtanak 
a spanyolul tanuló és már idegen nyelvi környezetben élő bevándorlók számára, hogy 
az új életkörülményeik között meg tudjanak felelni az ottani elvárásoknak és be tudja
nak kapcsolódni az ország életébe. Ehhez alaposabb nyelvtudás elsajátítása szükséges.

Az 1950-es évektől kiadott nyelvkönyvek megjelenésekor a gyakorlati nyelvtudás 
megszerzése mellett új nyelvtanulási cél került a célkitűzések közé. Számos spanyolul 
tanuló célja a nyelvtudás elérésén túl az állami nyelvvizsga, illetve az érettségi vizsga 
megszerzése. Ma az egyetemi és főiskolai diploma vagy doktori cím megszerzéséhez 
intézménytől függően egy vagy két, alap- vagy középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány 
kell. Az intézményi keretek között spanyolul tanuló nem nyelvszakos diákok 36 szá
zaléka vallotta azt, hogy a diplomához szükséges nyelvvizsga miatt tanulja a spanyol 
nyelvet (Jámbor; 2001).
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7.3. A spanyol nyelv
A spanyol nyelv oktatására vonatkozóan azt állapíthatjuk meg, hogy a magyaroknak 
írt nyelvkönyvek esetében a fő tendencia az, hogy az Európában beszélt spanyol nyel
vet tanítják a diákoknak. Kivételt képez az az időszak, amikor a történelmi események 
következtében, nagyszámú magyar ajkú került abba a helyzetbe, hogy a spanyol nyelv 
megtanulására kényszerült (XIX. század közepétől 1940-es évekig). A kivándorlók 
annak megfelelően, hogy melyik országba kerültek, a helyi kiejtést és nyelvhasználati 
módot sajátították el. Ehhez nyújtott segítséget számukra az elemzésemben szereplő 
két, Buenos Airesben kiadott nyelvkönyv.

Az 1957 után megjelent nyelvkönyvek között egyetlen olyant sem találunk, ame
lyik kifejezetten a dél-amerikai spanyol nyelvvel foglalkozna. A könyvekben elvétve 
akadnak példák a kasztíliai és dél-amerikai spanyol kiejtésbeli és lexikai eltéréseire. 
Az 1957-ben és 1960-ban megjelent Király Rudolf által írt nyelvkönyvek röviden fog
lalkoznak a két nyelv közötti eltérésekkel. Megjegyzendőnek tartom, hogy a nyelvkönyv 
az argentin kiejtésre, valamint a mexikói és argentin szókincsbeli jellegzetességekre 
hoz példát. Ugyanez a szerző az 1969-ben megjelent gimnáziumi nyelvkönyvében már 
nem említi ezeket a nyelvi sajátosságokat. Az 1977-ben megjelent, Bikfalvy Péter és 
Faluba Kálmán által írt, szakosított gimnáziumi nyelvkönyvben számos kubai kifeje
zést és azok magyarázatát találjuk meg, de a többi dél-amerikai ország szókincsbeli 
eltéréseire nem térnek ki a szerzők. Elmagyarázzák azonban az Argentínában haszná
latos voceo használatát. Az 1963 után megjelent, a Tankönyvkiadó által közreadott 
nyelvkönyvekben, elsősorban tartalmi elemeiket tekintve, nagyon erősen érzékelhető 
a dél-amerikai országok közül Kuba szerepe és jelentősége. A nyelvi elemek tekinte
tében ez a tendencia nem volt olyan jellegzetes, mint a tartalmi elemek szintjén. Az 
1978 után megjelent nyelvkönyvekben már szinte csak elvétve találunk példát a dél
amerikai spanyol nyelv egy-egy sajátosságára.

Az 1990 után megjelent nyelvkönyvek eddig kiadott kötetei kevés számú dél-ameri
kai nyelvi elemet tartalmaznak.15 Egy példa a „Tanuljunk nyelveket” sorozat első köteté
ben {Spanyol nyelvkönyv I.) található, amelyben dél-amerikai árucikkek nevét sorolja 
fel a könyv, és ezeket kell a megfelelő országgal összepárosítani (Nagy, 1998: 129).

***

A XX. század során megjelent, magyaroknak írt nyelvkönyvek vizsgálata eredménye
képpen megállapíthatjuk, hogy a nyelvkönyvek célközönségének, célkitűzéseinek 
változásait, a szerzők spanyol nyelvhez való viszonyulását részben történelmi, politi
kai, gazdasági események, részben nyelvpolitikai döntések befolyásolták.

A XIX. század közepétől felerősödő Dél-Amerikába irányuló kivándorlási hullám 
következtében számos magyar ajkú kezdett spanyolul tanulni. Ez új irányvonalat indí
tott el a magyar ajkúak spanyoltanulása tekintetében. Egyrészről megnőtt a spanyol 
nyelvet tanulók száma, másrészről a társadalom különböző rétegei kezdtek spanyol 
nyelvtanulásba. A kivándorlás hatására a Dél-Amerikában beszélt spanyol nyelv okta
tása is belekerült a magyarok számára kiadott spanyol nyelvkönyvekbe.

Az II. világháborút követő években, a politikai és nyelvpolitikai döntések követ
keztében16 a spanyol nyelv oktatása visszaszorult. Az 1956/57-es tantervi reform ha
tásaként 1957-ben a Vörösmarty Gimnáziumban indult meg a spanyol nyelv oktatása. 
Az 1959-es kubai forradalom következményeképpen számos spanyol szakos tanár majd
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diák került ki ösztöndíjasként, illetve számos szakember számára nyílt meg a lehető
ség arra, hogy Kubában töltsön és dolgozzon néhány évet. Ez a lehetőség nagy lendü
letet adott az akkor még korlátozott kiutazási lehetőséggel rendelkező magyarok spa
nyoltanulásának. A társadalom különböző rétegei kapcsolódhattak be a spanyol nyelv 
tanulásba.

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltást követően, a gazdasági és politikai vál
tozások hatására a Magyarországon megjelent spanyol nyelvkönyvek egy részében 
előtérbe került a spanyolországi szokások és élethelyzetek bemutatása, valamint a spa
nyol országismereti elemek oktatása.

JEGYZETEK
1 Az 1924-ben megjelent tankönyvek jegyzékében csak német, francia, angol és latin nyelvköny
vek szerepelnek (Gimnáziumi; 1924:8-9). Mivel a tankönyvek jegyzékében nem szerepel spa
nyol nyelvkönyv, arra következtethetünk, hogy az oktatásban nem szerepelt a spanyol mint ide
gen nyelv.
2 Az 1940-ben megjelent tankönyvek jegyzékében csak német, francia, angol, olasz, latin és görög 
nyelvkönyvek szerepelnek (Gimnáziumi; 1940:11-12.). A tankönyvek jegyzéke nem tartalmaz 
spanyol nyelvkönyvet, ezért arra következtethetünk, hogy az oktatásban nem szerepelt a spa
nyol mint idegen nyelv.
3 Az intézményes nyelvoktatásba a közoktatás és a felsőoktatás tartozik bele.
4 Az 1910-es kiadványt az Országos Széchényi Könyvtár állományában találtam. Ennél régebbi 
nyelvkönyvre az általam felkeresett egyik könyvtárban sem (OSZK; Központi Szabó Ervin 
Könyvtár; Országos Idegennyelvű Könyvtár, Országos Pedagógiai Könyvtár) leltem.
5 A Király Rudolf-féle 1960-as kiadást Tanuljunk könnyen, gyorsan spanyolul: a spanyol nyelv 
alapos elsajátításának könnyű és gyors módszere mindenki számára címmel a Multipress 2000 
Kiadó 1997-ben változatlan szöveggel és összeállításban újra kiadta.
6 Az Idegennyelvi kiskönyvtár sorozat köteteit nem vettem bele az elemzésembe, mivel csak 
szövegeket tartalmazó könyvekről van szó.
7 Egyes nyelvkönyvek a Közgazdasági és Jogi Kiadó, az Országos Pedagógiai Intézet kiadásá
ban vagy az egyetemek és főiskolák kiadványaiként jelentek meg.
8 A Tankönyvkiadó által, magyarok számára - nemcsak spanyol, hanem minden nyelvből! - 
kiadott nyelvkönyveket két fő csoportba oszthatjuk. Az egyikbe az iskolai nyelvoktatásban hasz
nált nyelvkönyvek, a másikba az iskolán kívüli nyelvoktatás céljára kiadott nyelvkönyvek tar
toznak. Az első csoportot az 1949-től kiadott gimnáziumi nyelvkönyvek alkotják, míg a máso
dik csoportba tartozik az 1955-ben elindított Tanuljunk nyelveket! és a a Társalgási zsebkönyv 
sorozat, az 1965-ben elkezdett Képes nyelvkönyvek gyerekeknek sorozat, az 1969-ben indult 
Idegennyelvi kiskönyvtár sorozat és az 1972-ben elindított a Kevés szóval idegen nyelven soro
zat (Móritz,1974:135).
9 Mária Terézia 1777. évi tanügyi törvénye, a Ratio Educationis a latin mellett kötelezőnek írta 
elő a német mint élő idegen nyelv oktatását. 1789-ben II. József mindenki számára kötelezővé 
tette a német nyelv tanítását. Az 1869-ban Eötvös József által kiadott első polgári iskolai tan
tervben foglaltak alapján a német nyelv oktatása mellett más élő idegen nyelvek (latin, angol, 
francia) oktatása is lehetővé vált. A német mint idegen nyelv elsődlegessége azonban a II. világ
háborút követő évekig, 1949-ig meghatározó volt (Tantárgytörténeti, 1960:183-186).
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10 Az 1998-as felmérés szerint a 402 válaszadónak 87 %-a rendelkezett angol közép-, illetve fel
sőfokú nyelvvizsgával, 33 %-a pedig német közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgával. (Jámbor; 
1999:63)
11A „Társalgási zsebkönyv” sorozat elsősorban a turisták számára készült.
12 A „Képes nyelvkönyvek” gyermekeknek című sorozat a gyermekeknek szóltak.
13 A 8. 9. 10. pontok részletes bemutatása a NAT-ban található. (NAT;1995:62)
14 A táblázatban szereplő idézetek a NAT Spanyol Tanterv 93-94.oldalán találhatóak. 
(www.oki.hu/tanterv)
1 Kivételt képez a már említett América Latina című (1996) nyelvkönyv.
2 1949-től orosz nyelv tanulása kötelezővé vált.
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