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Pál Erika
A magyar imázs a magyar nyelvkönyvekben

A magyart idegen nyelvként tanulók Magyarországgal, a magyar nyelvvel való
elsõ találkozása többnyire már hazájukban, a nyelvkönyveken, útikönyveken, prospek-
tusokon keresztül vagy hallomás alapján történik, s az, hogy milyenek ezek az elsõ be-
nyomások, sok mindent meghatároz. Felelõsek vagyunk tehát cselekedeteinkért, va-
lamint a rólunk szóló írásokért, híradásokért is, ebben (is) áll a rólunk alkotott kép
tudatos építése. A nyelvkönyv – funkcióját tekintve – az elsajátítandó ismeretek tár-
háza, elsõdleges célja annak a megtanítása, hogy a tanuló a nyelvet jól használja, de
ugyanakkor az anyanyelvi beszélõk kultúrájának, szokásainak, viselkedésének akarat-
lanul is hírnöke. Nyelv és kultúra nagyon összetartozó fogalmak, szinte feltételezik
egymást, különösen igaz ez akkor, ha nyelvtanulásról van szó: kulturális és történel-
mi háttérismeretek nélkül nem lehet nyelvet tanulni. Egy nyelv „birtoklása” nem nyelvi
szabályok automatizált alkalmazása; ennél több: interakció, amely a célnyelvi háttér-
ismeretek nélkül nem valósítható meg. A magyart idegen nyelvként fõleg felnõttek
tanulják, s ebbõl adódóan explicit magyarázatot igényelnek – és ezek nagy többsége
a nyelvtörténetbõl, történelmünkbõl, kultúrkörünkbõl adódik. Egy nyelvet akkor sa-
játítunk el igazán, ha az adott nyelv metakommunikációját, illemszabályait is megta-
nuljuk, így tehát ezek a mellékesnek vélt információk a nyelvtanuló számára ugyan-
olyan tananyagnak számítanak, akár a grammatika vagy a lexika.

Országismereti információkban fõként a prospektusok, az útikönyvek, a turis-
táknak íródott (ún. túlélési) tematikus zsebszótárak bõvelkednek, azonban az imént
említett nyelvi és kulturális összefonódás miatt a nyelvkönyvek által közvetített
magyarságkép is kutatást igényel. Más elvárásaink vannak egy nyelvkönyvvel, s
mások egy útikönyvvel szemben, de ebben a dolgozatban megpróbálok elvonatkoz-
tatni a nyelvkönyvek tényleges feladatától, és kifejezetten a magyar (mint idegen
nyelv) nyelvkönyvek közvetítette magyarságképre összpontosítok. Azt szeretném
feltérképezni, a nyelvkönyvírók milyennek látnak és láttatnak minket, magyarokat,
mennyire tekintették feladatuknak a magyarsághoz tartozó országismereti, viselke-
désbeli, kulturális, szokásbeli stb. információk közvetítését, s hogy ezt nyílt vagy
burkolt formában teszik-e. Választ keresünk arra is, történt-e külsõ arculatváltás a
magyar nép és a magyar nyelv megítélésében, megszabadultunk-e a „csikós—gu-
lyás—puszta” jelezte létállapottól és a magyar nyelv megtanulhatatlanságáról szó-
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1 Erdõs József – Prileszky Csilla: Halló, itt Magyarország! I-II. Magyar nyelvkönyv külföldieknek. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1996 (3. kiadás); Hlavacska Edit – Hoffmann István – Laczkó Tibor – Maticsák
Sándor: Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv. Debreceni Nyári Egyetem, 1996 (2. kiadás); Hlavacska
Edit – Hoffmann István – Laczkó Tibor – Maticsák Sándor: Hungarolingua 2 Magyar nyelvkönyv. Deb-
receni Nyári Egyetem, 1993; Kovácsi Mária: Itt magyarul beszélnek I-II. Magyar nyelvkönyv kezdoknek
angol, francia és német nyelvu magyarázatokkal. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1995 (4. kiadás); Lakos
Dorottya: Hungarian for foreigners. Magyar nyelvkönyv külföldieknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998;
Seidler, Andrea – Szajbély, Gizella: Szia! Ungarisch für Anfänger. ÖBV Pädagogischer Verlag, Bécs, 1995
(2. kiadás); Silló, Ágnes: Szituációk. Ein Ungarischlehrwerk für Anfänger. Max Hueber Verlag, Ismaning
1995; Szili Katalin – Szalai Zsuzsa: Lépésrõl lépésre. Ungarisch für Anfänger. Braumüller, Bécs 1990

2 Do you speak magyarul? Külföldiek Magyarországon. Foreigners in Hungary. Budapest, Hungarian
Language School, 1996. Szerk.: R. Székely Julianna (A továbbiakban hivatkozásul: HLS)

ló sztereotípiától. Példáimat hazai és külföldi kiadású, friss szemléletû, ún. belsõ
nézõpontú, viszonylag új, elterjedt nyelvkönyvekbõl veszem1 – szembeállítva az ún.
külsõ nézõpontú, az idegenekben élõ magyarságképpel, amelynek hiteles tolmácso-
lója a Do you speak magyarul? címû vallomáskötet.2

1. Nyelvkönyvek – szerzõi szándékok

A tanulóban a nyelvtanulás során akarva-akaratlanul kialakul egy kép a tanult
nyelv országáról, az ott élõ emberekrõl, életformájukról, hiszen a nyelvkönyv a
célországi valóságot mutatja be célországi helyszíneken (pl. posta, taxi, áruházak
stb.). Indirekt módon, a szerzõ akaratától függetlenül a nyelvkönyv mindig informál-
ja a nyelvtanulót a nyelv által kifejezett társas kapcsolatok szokásrendszerérõl (kö-
szönés, megszólítás, tegezés-önözés stb.). A kérdés csupán az, hogy vajon megma-
radnak-e a nyelvkönyvírók a funkcionális bemutatásnál, s a tanárra bízzák-e az adott
jelenség magyarázatát, vagy kifejtik a problémát.

A megjelentetés helyétõl független az a szerzõi szándék, miszerint a könyvben a
szerzõ felvállalja-e az országismereti, kulturális információk beépítését a tananyagba.
A vizsgált könyvek nem igazolják azt a logikát, hogy távol a célországtól minél több
országismereti elemre van szükség a könyv lapjain: hazai kiadású nyelvkönyvek is
célul tûzhetik ki a magyarságkép tudatos bemutatását, s ugyanakkor külföldiek teljes
mértékben mellõzhetik ezt. A felvállalás függhet a szerzõ nyelvoktatási koncepciójá-
tól, a célzott tanulói réteg igényétõl, a kiválasztott nyelvoktatási módszertõl.

A Magyarországon megjelent könyvek közül a Halló, itt Magyarország! címû
könyv szerzõi remélik, hogy könyvük „túl a nyelvtanuláson, abban is segíteni fog-
ja a tanulót, hogy megismerje Magyarországot és a magyar embereket” (P. I/7).
Vállalásukat alátámasztja, hogy a sokrétû dialógusok, szituációk mellett tudatosan
belecsempésznek a gyakorlatsorba magyarságismereti szövegeket, oly módon, mint-
ha az csupán grammatikai végzõdések begyakorlását, ellenõrzését szolgálná. Ezek-
nek a „szövegeknek” már az elsõ mondata jelzi az országismereti jelleget: „Magyar-
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országon a 80-as évek… még alig volt munkanélküliség” (P. II/80); „Mit kell tudni
egy külföldi…, ha magyarok meghívják vendégségbe?” (P. II/113); „Magyarország
területe… 93 ezer km2” (P. II/108); „A magyar… szeretnek jól enni és inni” (P. I/
80.) – és még sorolhatnánk az idézeteket. Nagyon talányos módon szó esik így az
étkezési szokásokról, Bartók Béláról, a magyarországi közlekedési szabályokról, a
kórházak rendjérõl, az ünnepekrõl, Magyarország éghajlatáról, idõjárásáról, a ma-
gyar tájakról, a sportról (sajnos hírességeinkrõl nem), a házasságkötésrõl, a munka-
nélküliségrõl, a szabadidõ eltöltésének lehetõségeirõl, a szolgáltatásokról, Magyar-
ország városairól, Budapestrõl. Ezek a tíz-egynéhány mondatos szövegek
lexikájukban, grammatikájukban a törzsanyaghoz kapcsolódnak, helytálló informá-
ciók, gyakran statisztikai tények. A kétkötetes nyelvkönyvben a szerzõk két leckét
kifejezetten országismereti tudnivalóknak szentelnek: „Ismerd meg Magyarorszá-
got!” (II/19. lecke), „Kellemes ünnepeket!” (II/7. lecke).

Szintén Magyarországon jelent meg az angol közvetítõ nyelvû Magyar nyelvkönyv
külföldieknek címû könyv, amely már tartalomjegyzékében éles tipográfiai különvá-
lasztással jelzi a tananyag hármas tartópillérét a lexika – országismeret – nyelvtan fel-
osztással. A leckén belül sárgára színezett „Information” rész angol nyelven szól a
magyarul tanulókhoz a következõ témákban: magyar nevek, asszonynevek, köszönési
formák, megszólítási formák, telefonálás, köznyelvi kifejezések, címzés, a címben
szereplõ számok kiolvasása, páros testrészek egyes számú használata. Ezenkívül hi-
teles friss fényképeket láthatunk Budapestrõl, valamint részben új pénzeinkrõl.

Hasonlóképpen magyar kiadásban közvetítõ nyelvet használ az Itt magyarul be-
szélnek címû kétkötetes nyelvkönyv, s kiaknázza az idegen nyelvû magyarázat lehe-
tõségét. A fent említett példával szemben nem biztosít külön részt az országismeretnek,
hanem a szövegben indexszámmal jelölt lexikai, grammatikai, kulturális vonatkozá-
sú problémákat együtt tárgyalja leckénként a törzsanyagot követõ „Szavak és magya-
rázatok” címszó alatt. Rövid magyarázatot kapunk az asszonynevek képzésére, a
maga-ön különbségére, a „tetszik”-ezés mibenlétére, a „Szabad?” kérdésre adandó
igenlõ, illetve nemleges válaszra, a magyarországi iskolai jegyek milyenségére. A
nyelvkönyvhöz tartozó „Lexikai és beszédgyakorlatok” címû kiegészítõ anyagban3

olvashatunk röviden Budapestrõl és Magyarországról is.
A hazai megjelenésû Hungarolingua 1-2 kezdõ, illetve középhaladó tananyag-

sorozat önállóan is helytálló nyelvkönyvei pusztán nyelvkönyv-minõségükben nem
tartalmaznak közvetlenül kifejtett országismereti információkat, viszont videokazet-
tái a metakommunikáció bemutatásának egyedüli forrását nyújtják a magyar mint
idegen nyelv oktatási segédanyagai között.

3 Szerzõk: Aranyi Krisztina – Déri Zsuzsa
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4 „Damit Sie aber nicht nur lebendige Sprache lernen, sondern auch landeskundliche Informationen über
Ungarn bekommen, enthält Szituációk eine Fülle von Realien (Kleinanzeigen, Fahrplanauszüge, Prospekte)
sowie authentische Lesetexte (Zeitungsartikel, Kurzgeschichten, Märchen, Gedichte, Lieder usw.), die
sprachlich genau auf Ihre Kenntnisse abgestimmt sind.” (P. 3)

A külföldön megjelent nyelvkönyvek a magyarországi sémát mutatják: a szerzõ
szuverén joga annak eldöntése, milyen súlyozással kerüljenek a tananyagba
országismereti tudnivalók. Az osztrák Szia! címû könyv erõsen grammatizál, nyílt, köz-
vetlen fogalmazású magyarság-információt nem közöl, ugyanakkor a németországi Szi-
tuációk címû könyv elõszavában céljául tûzte ki az országismereti tudnivalók közvetí-
tését4, s ehhez tartván magát bõségesen merít a magyarországi autentikus szövegekbõl.
Hasonlóságot mutat a Halló, itt Magyarország! címû nyelvkönyvvel: a munkafüzet
(amely az ottani gyakorlósornak felel meg) számos lehetõséget rejt az országismeret, a
kultúra kifejtésére, és ilyen értelemben nem csupán a begyakorlás-ellenõrzés fázisára
hivatott, hanem kiegészítõ anyagként új ismeretek hordozója is egyben.

Az Ausztriában megjelent Lépésrõl lépésre címû nyelvkönyv az eddigiekben
nem látott önkritikus-ironikus hangvételû írásaival enged teret a magyarság visel-
kedésének bemutatására. A kritikai megjegyzések „kívülrõl” jönnek, a könyv fõsze-
replõje, a hazánkban tanuló Günther fogalmazza meg õket, s noha igazak (illetve a
könyv kiadásakor igazak voltak), mégis nehezen szembesülünk a rólunk, az életkö-
rülményeinkrõl szóló negatív véleményekkel: bántja büszke magyar önérzetünket.

A következõkben nézzük meg, milyennek is láttatnak bennünket a nyelvköny-
vek és az itt élõ külföldiek! Vizsgálódásaimat három témakör köré csoportosítottam:
a magyar néprõl, Magyarországról és a magyar nyelvrõl alkotott magyarságképe-
ket vetem össze.

2. Benyomások a magyar néprõl

Azt tartjuk magunkról mi magyarok, hogy segítõkész, udvarias, vendégszeretõ
emberek vagyunk. A nyelvkönyvekben a kommunikációs helyzet – fõként kezdõ
szinten – segítségkérés és maga a segítségadás: elirányítjuk a tudatlant (magyart, kül-
földit), mi hol van, elmondjuk, hol lehet buszjegyet vásárolni stb. Minden nyelv
minden nyelvkönyve ugyanezen sémák szerint építkezik, célnyelvi problémameg-
oldó forgatókönyveket ad, amelyek késõbb a valós helyzetekben elõhívhatók. A
könyv feladata a normateremtés; evidens, hogy a nyelvi és viselkedésbeli udvari-
assági szabályokat prezentálja; de ez még nem azt jelenti, hogy átlagon felüli mó-
don segítõkészek vagyunk, ha a magyar nyelvkönyvekben is vannak ilyen szituá-
ciók. Érdekes, hogy a nyelvkönyvek sikerorientált helyzetekben tudnak gondolkodni,
mintha egy udvarias nemleges válasz kioltaná a segítõkészséget, így hát külön ér-
tékelendõ a Hungarolingua-ban megjelent „Sajnos, én nem vagyok debreceni, nem

PÁL ERIKA



153

153. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

tudom” reakció (P. 1/21). Úgy vélem, a pozitív vagy negatív válaszreakciók nem be-
folyásolják a tanulóban kialakult benyomásokat a magyar néprõl, sokkal inkább nyo-
matékosítana egy direkt jellegû szöveg.

Nyelvi szinten a köszönési, a megszólítási formák és a te / ön / maga / tetszik
választéka, viselkedéskultúránkban a bemutatkozás, a kéznyújtás, a köszönés kez-
deményezésének szabálya stb. egyértelmûen azt sugallják a külföldieknek, hogy
társadalmunkban elevenen él a hierarchia és az ehhez kapcsolódó udvariassági sza-
bályok: megkülönböztetett figyelem jár a nõknek, az idõsebbeknek és a rangban
feljebb állóknak. Sajnos ezeket a szabályszerûségeket a nyelvkönyvek nem fejtik ki
részletesen, holott a tanulók számára az anyanyelvû, illetve a könyv használta köz-
vetítõ nyelvû magyarázatoknak itt lenne leginkább létjogosultságuk. Az indirekt
példaanyag nem rendszer, a szintézisre a tanuló önállóan képtelen, így meglehet,
hogy a nyelvi elemeket ugyan megtanulja, de helytelenül használja a diák – még a
nyelvtanulás magasabb szintjein is.

Nem értek egyet az Itt magyarul beszélnek címû könyvben azzal a szemlélet-
tel, amelyet Yvonne véleményeként olvashatunk, hiszen rombolja értékeinket, s a
bácsi, néni kedveskedõ tiszteletteljes formát a pejoratív kifejezésekhez közelíti:
„Nem tetszik nekem, hogy az idõs embereket utcán, üzletben, villamoson bácsinak,
néninek, sõt mamának, papának nevezik az idegenek. Mi franciák udvariasabbak
vagyunk. A megszólítással nem fejezzük ki a véleményünket a másik ember korá-
ról: mindenki egyformán uram, asszonyom” (P. II/82).

Minden magyar tudatában van annak, hogy vendégszeretõ nép vagyunk, s ez a
tudat már kötelez is a hagyomány továbbéltetéséhez. Talán a vendégek iránti túlzott
figyelmünk indította el a komikum felé a nyelvkönyvírókat; a Lépésrõl lépésre szinte
groteszkbe hajlóan túloz: „A magyar nõk kitûnõ háziasszonyok, a férfiak kedélyes
házigazdák. Vendégségbe menni egy magyar családhoz ennek ellenére elég veszélyes.
A magyar ételek ízletesek, de önöknek talán egy kicsit fûszeresek, nehezek. Gyomor-
és fejfájás nélkül nincs magyar vendégség! A háziasszony csak kínálja, kínálja a fi-
nom, ízletes ételeket, s nem illik visszautasítani, mert megsértik. Közben a házigazda
sem pihen, a poharak sohasem maradnak üresen. S önök megadóan esznek, isznak,
esetleg a holnapi fejfájásukra, az elkövetkezõ napok szigorú diétájára gondolnak. De
azért reméljük, hogy jól érzik magukat nálunk” (P. 80). Szintén a túlzás karikírozása
jelenik meg az Itt magyarul beszélnek-ben, amint a magyar család készülõdését lát-
hatjuk francia menyük, Yvonne családjának érkezésekor. Abszurd, ahogyan oldalakon
keresztül azon problémáznak, hogy ki kivel, melyik szobában, melyik ágyon aludjék,
hogy a vendégeknek a lehetõ legnagyobb kényelmet biztosítsák, s már-már infantiliz-
musba hajlik, ahogyan összetalálkoznak a ház lakói kanapékkal a kezükben:

Nagymama: Szent Isten! Hová viszitek ezt az ágyat?
Péter: A rendelõbe!
Nagymama: Remek! Mi ezt onnan hozzuk. (P. I/274)

A MAGYAR IMÁZS A MAGYAR NYELVKÖNYVEKBEN
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5 Angel Calvo: „Egy kedves, vendégszeretõ és általában mûvelt, tisztelettudó népre leltem” (HLS P. 25)
Allan D. Forrester: „…sehol máshol nem tapasztaltam azt a nyíltságot és vendégszeretetet, ami ebben az
országban fogadott.” (HLS P. 41)
Onoriu Manolescu: „Teljesen meg voltunk döbbenve ennyi jóindulat és segítõkészség láttán.” (HLS P. 58)
Zaklina Bogdanovic-Stepanov: „A magyarok nagyon jólneveltek és udvariasak. De ez néha zavaró is: sok-
szor nem tudom megállapítani, vajon beszélgetõpartnerem kedvessége a jóindulatát, vagy csak a jólnevelt-
ségét fejezi ki.” (HLS P. 22)

6 Nagy Ildikó Noémi: „Sokkal könnyebb számukra a magukfajtájú emberekkel barátkozni.” (HLS P.71)
Hamed Anwar: „…egy külföldi itt hosszú évek alatt is maximum ’jó ismerõsöket’ szerezhet, nem baráto-
kat.” (HLS P. 14)
Onoriu Manolescu: „Egyetlen problémánk, hogy nincsenek barátaink és biz’isten nem tudjuk miért, hi-
szen odahaza garmadával voltak.” (HLS P. 59)

7 uo.
8 Zaklina Bogdanovic-Stepanov: „Magyarországon döbbentem rá elõször, hogy ha valakire azt mondják,

balkáni, az sértés is lehet.” (HLS P. 22)
9 HLS P. 15
10 HLS P. 16
11 Hamed Anwar: „Nagyon sokat tudnak az irodalomról, a muvészetrõl, talán a földrajzról is, de kizárólag

európai vonatkozásban. Okos dolgokat mondanak Shakespeare-rol, vagy Mozartról, de azt biztosan nem
tudják, hogy 1987-ben egy egyiptomi regényíró kapta az irodalmi Nobel-díjat. Azt sem tudják, hogy a kairói
operaház korábban épült, mint a budapesti. Egyáltalán nem tartom bûnnek, ha valaki keveset tud egy bi-
zonyos világrészrõl. Viszont elvárom, hogy tisztában legyen ezzel a ténnyel, és nyitottan fogadja az új in-
formációkat.” (HLS P. 15)

Hasznos, praktikus tanácsokkal a vendégség illemtanát a Halló, itt Magyaror-
szág!-ból tanulhatjuk meg, amely kitér az érkezés idõzítésére, az ajándékozásra, a
magyar nép közvetlenségébõl adódó beszédtémákra (P. II/113).

A külsõ nézõpontú vélemények szerint is kedves, barátságos, nyitott, vendég-
szeretõ, udvarias, segítõkész emberek a magyarok5, de felróják nekünk, hogy iga-
zán közel magunkhoz keveseket engedünk6.

„Az itteni emberek mások – vélekedik Onoriu Manolescu. Melegszívûek, és
fõképp, nem hatotta át õket a gyûlölet azok iránt, akik máshol telepednek le, mint
ahol születtek.”7  Azonban annak ellenére, hogy toleránsak vagyunk a más kultúrá-
ból érkezõkkel szemben, és nem él bennünk idegengyûlölet, szembesülnünk kell
azzal, hogy mégsem közömbös számunkra, honnan való a külföldi. A különbözõ
nemzetiségû külföldiekkel szemben önkéntelenül is más a magatartásunk: differen-
ciálunk aszerint, hogy kik, honnan érkeznek hozzánk, és sajnos ezt ki is mutatjuk8.
Keserû igazság, de sajnos igazat kell adnunk Hamed Anwarnak, ami a „nyugat felé
kisebbségi érzés – kelet felé fölény”9 magatartásunkat illeti. Éles kritikát kapunk tõle,
de érdemes elgondolkoznunk szavain: „Talán eljön a nap, amikor a magyar ember
hajlandó lesz megismerni a külföldiek lelkivilágát, és rájön, hogy senki sem jobb
vagy rosszabb nála. Hogy ’az Európához való felzárkózás’ ugyanolyan értelmetlen,
mint az a lekezelõ hozzáállás, amelyet bizonyos népek iránt tanúsít.”10

Ami a mûveltséget illeti, tájékozottnak, mûveltnek tartanak bennünket – némi
kritikával ugyan, miszerint ismereteink fõként európai vonatkozásúak.11  Azok az itt
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élõ külföldiek, akiknek gyermekei magyar iskolába járnak, látják a magyarországi
erõs iskolai követelményrendszert, az erõsebb tantervi terhelést is.12

Kreativitásunkat, kvalifikációnkat elismerik a külföldiek13, mi pedig büszkék
vagyunk nagyjainkra, akik találmányaikkal ismertté tették a magyarságot világszerte.
Szívet melengetõ David Copp tájékozottsága: „A magyar logika erejét jól mutatja
azoknak a találmányoknak a listája, amelyek hozzájárultak a világ technikai fejlõ-
déséhez. Hálásak lehetünk a magyar tudásnak és találékonyságnak a léghajózás, az
atomreaktorok, a komputerek, a karburátorok, a dinamók, a motorok, az izzólám-
pák, a mûholdak, a transzformátorok és a telefonközpontok feltalálása, illetve gyár-
tása terén. Vagy éppenséggel a Rubik kockáért.”14

Sajnálatos módon a nyelvkönyvek nem aknázzák ki (vagy nem aknázhatják ki)
a magyarság jó hírének oly módú öregbítését, hogy híres feltalálókról, tudósokról,
mûvészekrõl, közéleti személyekrõl bõvebben szóljon, bár valójában erre egy
országismereti tankönyv hivatott. Értékelendõ tehát, ha csak töredékes, szemelvé-
nyes formában ugyan, de olvashatunk hírességekrõl, hírességektõl. A Halló, itt
Magyarország! Bartók Béláról, Kosztolányi Dezsõrõl, Szent-Györgyi Albertrõl,
Latinovits Zoltánról és Petõfi Sándorról tesz említést. A Hungarolingua második
kötetében József Attila, Széchényi Ferenc és Széchenyi István mellett korunk hõ-
sei, Egerszegi Krisztina és Szabó Tünde is feltûnik. Az Itt magyarul beszélnek Kos-
suth Lajost említi, a Lépésrõl lépésre József Attiláról, Arany Jánosról, Károlyi Mi-
hályról, Jókai Mórról, Mátyás királyról ad lexikonszerû leírást. A Szituációk Bartók
Béláról, József Attiláról és Kossuth Lajosról ír. E könyv esetében meg kell jegyez-
nünk, hogy a nyelvkönyvhöz tartozó munkafüzet nem csupán a tanult anyag begya-
koroltatását végzi, teret enged kiegészítõ anyagoknak, így országismereti tesztnek
(P. 70-71), irodalmi mûveknek (Székely Magda: Körszálló mese; Örkény István:
Választék; Bródy János: Ha én rózsa volnék), riportnak (Mándy Ivánnal). Irodalmi
mûvek fõként a Szituációk-ban vannak (József Attila: Tedd a kezed, Tiszta szívvel;
Karinthy Ferenc: Bomba; Ottlik Géza: Szájsebész; Karinthy Ferenc: Nyelvlecke),
ezenkívül a Lépésrõl lépésre címû könyvben (József Attila: Tiszta szívvel; Örkény
István: Választék; Heltai Gáspár nyomán írt Mese a hollóról és a rókáról), továbbá
az Itt magyarul beszélnek-ben (Karinthy Frigyes: Ugyanaz férfiben – rövidített adap-
táció; József Attila: Csak az olvassa), valamint a Hungarolingua 2-ben József Atti-
la A Dunánál címû versének részlete.

12 Elisabeth Moser: „A magyar iskolai tanterv a negyedik osztályban már ugyanis úgy tûnik, hogy egy év-
vel a svájci tanterv elõtt jár.” (HLS P. 65)

13 Angel Calvo: „Ebben a csodálatos és vendégszeretõ népben hatalmas lehetõségek rejlnek, hiszen renge-
teg nagyon jól képzett, fantáziadús embere van, akik a szûkös anyagi lehetõségek miatt gyakran nem tud-
ják a tudásukat száz százalékig kihasználni.” (HLS P. 26)

14 HLS P. 33
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A legizgalmasabb talány számomra a Hungarolingua középhaladóknak szóló
nyelvkönyvében a „híres magyar feltaláló”, Kõszegi Tamás története. Mivel a nyelv-
könyv szerzõi egy teljes leckében a mágikus gömb, varázsdominó és feltalálójuk
sikertörténetével foglalkoznak, feltételezésem szerint tudatosan szerettek volna be-
építeni könyvükbe már ismert, nemzetközi hírnévre szert tett, ugyanakkor napjaink-
ban híressé vált embert – s így pozitív imázsunk tudatos építésén dolgoztak. A tör-
téneti, ténybeli analógiák, az illusztrációban szereplõ „bûvös dominó” szavak szinte
kiáltanak – s mi, magyarok és a magyar nyelvet tanuló külföldiek egyaránt sajnál-
juk, hogy nem a valós Rubik Ernõ találmányairól olvashatunk. Egy nagy lehetõség
maradt ki, s ebbõl a szempontból közömbös az ok, hogy szerzõi koncepció volt-e
ez így, vagy egyszerûen a körülmények hozták ezt, azonban az ily módon közölt
történet lehetõséget ad mégis a könyvet tanító nyelvtanárnak Rubik Ernõ és a bû-
vös kocka megemlítésére.

Vitathatatlan – belülrõl is érezzük –, erõs magyar identitástudattal bírunk: „a
magyar nép egységes, büszke a történelmére és a származására” – állapítja meg
Angel Calvo15; nem véletlen tehát, hogy az Itt magyarul beszélnek címû nyelvkönyv
elmeséli a magyarok eredetérõl szóló mondát (P. II/204).

Elhíresült sztereotípia a magyar nõk legendás szépsége. Allan D. Forrester a ma-
gyar nõk „mámorító szépségé”-t említi16, Walter Fanta azonban szociológiai megköze-
lítésbõl kétféle típust különböztet meg: „Említésre méltó, hogy a szép magyar nõk mi-
lyen egyértelmû két csoportra oszlanak. Csak egy pillantás, és máris világos: dögös vagy
házi. (…) megfigyeléseim inkább a második, számát tekintve nagyobb és a magyaror-
szági életben sokkal fontosabb csoportra, a házinénikre koncentrálódik. Megfigyelhe-
tõ, hogy néhány negyvenéves már kétségbeesett harcot folytat a bensõjébõl elõtörõ né-
niség ellen.”17 Magyarországon a nõk nem annyira emancipáltak, mint tõlünk nyugatra,
s bár nagyon fontos számukra a hivatásuk, munkájuk, életcéljukként még mindig a „gyer-
mekneveléssel és gulyásfõzéssel töltendõ18” életet választják. Egyetértek Nagy Ildikó No-
émi véleményével, miszerint: „Itt mindenütt férfiuralom van. (…) az itteni nõk szinte
maguk kínálkoznak, hogy kihasználják õket”19, azonban ezt mi, magyar nõk nem érez-
zük kihasználásnak. Duplamûszakos életünk már közhely, de az otthoni teendõket sem
a nõk, sem családtagjaik nem élik meg munkaként, azonban a végeredmény: a munka
utáni mindennapi bevásárlásból cipekedõ lestrapált házinénik. Már gyermekkorunk óta
azt láttuk, és így örökítjük tovább, hogy a nõ feladata – saját önmegvalósítási vágyai-
nak teljesítése mellett (és nem helyett!) – a gyereknevelés, a háztartás vezetése, a csalá-

15 HLS P. 26
16 HLS P. 41
17 HLS P. 37
18 HLS P. 17
19 HLS P. 70
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di harmónia megteremtése és a család összetartása – de hiszen ettõl nõ a nõ! Ennek kö-
szönhetõ, hogy „Magyarország sok olyan régi dolgot õriz, ami az úgynevezett ’fejlett
országokban’ már feledésbe merült” – írja Tasleem Lalji. „Itt még mindig érték a csa-
lád”20 Ezek után teljesen normális és tipikusnak mondható a Hungarolingua 1 magyar
családjának szombat estéje: „A gyerekek a tévé elõtt ülnek a nappaliban. Gábor újságot
olvas. Mária a vacsorát fõzi a konyhában.” – és még ki is szolgáltatnák magukat:

Zoli: Apa, szörpöt kérek!
Gábor: Sára, te is kérsz?
Sára: Igen.
Gábor: Anya, a gyerekek szörpöt kérnek!
Mária: Na jó! De én fõzök! Gábor, gyere ki te! A szörp a hûtõszekrényben van.
(P. 110)

3. Benyomások Magyarországról

Azoknak a külföldieknek, akiknek nem voltak Magyarországról elõzetes infor-
mációik, hajlamosak bennünket földrajzi fekvésünk és politikai álláspontunk sze-
rint megítélni, és így a „keleti blokk országá”-val és a hozzá tartozó sztereotípiák-
kal felcímkézni21. Az ide látogató külföldiek (közülük néhányan meglepetten) azt
tapasztalják, hogy életszínvonalunk kifejezetten jó, sõt negatív felhanggal említik
amerikanizálódásunkat, nyugatimádatunkat.22

Mi magunk is érezzük, de egy külsõ szemlélõnek még szembetûnõbb a Mirja
Robinson által említett probléma: „A külföldiek számára elképesztõ az aránytalan-
ság, amely a magyar bérszínvonal és árszínvonal között feszül. Az árak Magyaror-
szágon relatíve kedvezõbbek, mint a szomszédos országokban, de egyáltalán nem
alacsonyak. Ugyanakkor a magyar munkavállalót szinte arcul csapják a nevetsége-
sen alacsony bérekkel. (…) Rejtély, mibõl élnek a magyarok.”23

A nyelvkönyvek kordokumentumok, jelen esetben a vizsgált könyvek megje-
lenése az 1990—1998-as évek közé esik. Az idõ múlását leginkább a könyvekben
bankjegyeink és aprópénzeink ezer arca jelzi, no meg az olyan kritikai megjegyzés,

20 HLS P. 51
21 Angel Calvo: „A gondolataim között sok butaság is volt. Például az, hogy a keleti országok mind egyfor-

mák, hogy az emberek mind rosszul élnek, de mûveltek, meg hasonló idétlenségek.” (HLS P. 25)
22 Stephen Spinder: „…az erõs nyugati befolyás némi csalódásra adott okot. Budapest egyes részei akár

Amerikában is lehetnének a Pizza Hut, a Kentucky Fried Chicken és a Dunkin’ Donuts fényreklámokkal.”
(HLS P. 99); Angel Calvo: „Az amerikanizálódás lassan felborítja a lakosság érzelmi egyensúlyát és olyan
õrült versenyfutásra sarkall, ahol mindenki ismeri a startot, de szinte senki sem látja a célt. Újra osztály-
különbségek keletkeznek, megjelenik az újgazdag rendszerint öntelt, közönséges és szegényes intelligen-
ciával rendelkezõ figurája.” (HLS P. 26)

23 HLS P. 83
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24 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Statisztikai Évkönyv 1998. Posta és távközlés I. P. 499
25 HLS P. 65-66
26 HLS P. 30
27 A horgasi csárda; Kis kút, kerekes kút; Két út; Varga Julcsa bõ szoknyája; Ó, mely sok hal…; Két szál

pünkösdrózsa
28 Hull a szilva; Télen nagyon…

miszerint „Miért van itt Magyarországon olyan kevés lakásban telefon?” (Lépésrõl
lépésre P. 61). Ez idõ alatt négyszeresére nõtt Magyarországon a lakásfõvonalak
száma, ami azt jelenti, hogy minden harmadik emberre jut telefon, vagyis családon-
ként egy – és akkor még nem beszéltünk a mobiltelefonok elterjedésérõl és a nyil-
vános telefonoknak majdnem megduplázódásáról24. Nyelvi változások, új köznyel-
vi fordulatok nem kerültek be a nyelvkönyvekbe.

Sok vád éri – jogosan – a magyarországi közlekedési viszonyokat helyi és hely-
közi viszonylatban is. Az IC-k forgalomba állításával a helyzet javult, de nem ol-
dódott meg teljesen, és szerencsés, hogy a higiénérõl nem esik szó: „A közlekedés
azonban õszintén szólva megnehezítette a dolgát: a vonatok lassúak, gyakran kés-
nek, ha kisebb helyre ment, sokat kellett várnia a csatlakozásra” (Lépésrõl lépésre
P. 127). A vallomáskötetben a svájci Elisabeth Moser budapesti tapasztalatairól ír,
ahogy bármely nagyvárosban is lehetne: „Különleges élmény a BKV-val közleked-
ni.(…) Már azt is tudom, hogy idõben kell utat törnöm, ha le akarok szállni.”25 Ne-
künk, magyaroknak természetesek az itthoni élet kimondatlan szabályai, de saját
tapasztalatomból tudom, hogy a külföldiek számára, amíg nincsenek tisztában pél-
dául a helyi busszal való közlekedés szabályaival, pokol a közlekedés. Egyedül a
Halló, itt Magyarország! ad valamilyen forgatókönyvet az utazáshoz: elmondja,
hogy bérlettel vagy jeggyel lehet utazni; azt is, hol lehet ezeket kapni; a buszon a
jegyet kezelni kell (rajzon látjuk a lyukasztót és mûködését); majd jön az ellenõr,
és szó van a büntetésrõl is (P. I/86). Az utazási forgatókönyvet azonban itt is ki kell
egészíteni a „Szabad?”, „Leszáll?”, „Jelezzen, kérem!” kifejezésekkel, amelyek
nélkül csak sodródnának a tömeggel a külföldiek.

A magyar hagyománytisztelet meghatja a külföldieket: „Mély benyomást tett rám,
ahogyan a magyarok ápolják a folklórt, ahogyan megõrzik a népi hagyományokat
szokásaikban, öltözékükben és ünnepségeikben.”26  Az Itt magyarul beszélnek címû
nyelvkönyvünkben hat népdal található27, a Három kívánság címû népmese, s olvas-
hatunk a balatoni mondákról is. A Szituációk nyelvtörõket, népmeséket (A só, Az öre-
gek) és népdalokat28  mutat fel népi értékeinkbõl. A Lépésrõl lépésre közmondások-
kal, szólásokkal, a Halló, itt Magyarország! találós kérdésekkel szolgál, a
Hungarolingua 1 pedig leghíresebb magyar népdalként a „Tavaszi szél...” kezdetût
tanítja meg. Nagyon jó, hogy folklór-értékeinket megpróbálják a szerzõk a tananyag-
ba bevonni, de a nyelvkönyv kontextusába történõ belehelyezés, tematikai kapcsolat
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elengedhetetlen, egyébként öncélú a folklórbetét. Nem tartom szerencsésnek például
az Itt magyarul beszélnek címû könyvben „A szomszédok” lecke építkezését, ahol a
szomszédok zavaros élete után a könyv állandó fõszereplõi a gyerekfürdetéssel fog-
lalkoznak, majd a grammatikai magyarázat után a leckét „A horgosi csárda” címû
népdal zárja. Egyértelmû a grammatikai alárendelés, minden aköré szervezõdik: a
családi viszonyok, fürdetéskor a testrészek megnevezései a birtokos személyragozást
mutatják be, és a népdal is emiatt kerülhetett ide, mivel a „cimbalmos cimbalmával”,
a „kocsmárosné … a lányát” kifejezések a grammatikai problémát prezentálják. Ez-
zel ellentétben a Szituációk-ban van funkciója az idõjárási téma után szereplõ „Télen
nagyon hideg van…” kezdetû népdalnak. A kontextusba helyezés legtökéletesebben
a Hungarolingua 1-ben valósult meg: a könyv állandó szereplõi a születésnapi kerti
partin együtt tanulják, éneklik a „Tavaszi szél” címû népdalt.

Szokások, ünnepek bemutatása nélkül lehetetlenség kultúrát közvetíteni, a ma-
gyarságról, az országról hiteles képet adni, ennek ellenére a vizsgált nyelvkönyvek
fele nem említ ilyeneket. A Halló, itt Magyarország!-ban olvashatunk – a márciusi
nemzeti ünnep megemlítése mellett – családi ünnepeinkrõl: a névnap, születésnap,
karácsony, szilveszter, húsvét szokásairól, kiegészítve az étkezési szokásokkal. A
Hungarolingua 1-ben a születésnapról, a 2-es kötetben az esküvõrõl és a házassági
évfordulóról van szó, itt is étkezési szokásokra való utalásokkal. A Szituációk-ban
a karácsony, szilveszter, húsvét, névnap, születésnap ünneplése a téma, étkezési szo-
kások megemlítése nélkül.

Még azok a külföldiek is, akik soha nem jártak Magyarországon, hallottak már
a magyar konyháról. Sztereotípia, hogy nagyon finom, de nagyon egészségtelen a
magyar konyha a zsír, az erõs fûszerek (paprika, bors), a sok hús miatt – ezt a véle-
ményt erõsíti a Hungarolingua 1 is (P. 167). A Magyar nyelvkönyv külföldieknek
dialógusa nem mélyed bele az értékelésbe, megelégszik annyival: „Ettünk gulyás-
levest, paprikás csirkét, töltött káposztát – minden nagyon ízlett” (P. 132). A Szitu-
ációk munkafüzete bemutat néhány specialitást, hozzávalók, elkészítési módok
említésével (P. 51), így szó esik a palóclevesrõl, halászlérõl, lecsóról, töltött káposz-
táról, pörköltekrõl, gulyáslevesrõl (utalva arra, hogy a németek a mi pörköltünket
nevezik ’Gulasch’-nak), valamint a palacsintáról, lángosról, somlói galuskáról. A
könyvek recepttel is szolgálnak: Hungarolingua 1 – halászlé (P. 166); az Itt magyarul
beszélnek kiegészítõ anyaga – paprikás csirke (P. 89); Szituációk – töltött paprika,
palacsinta (P. 50-51). Nem alaptalan a Halló, itt Magyarország! szituációja, misze-
rint úgy vélekedünk, a magyar specialitásokat nem tartjuk elég megfelelõnek egy
külföldi megvendégelésére:
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29 HLS P. 65
30 Magyar nyelvkönyv külföldieknek: „ Mit ajánl, hová menjünk, mit nézzünk meg?” / „Ha szeretik a festé-

szetet, menjenek el a budapesti, szentendrei, pécsi múzeumokba, képtárakba, ha szeretik a szép tájakat,
menjenek el a Dunakanyarba, ha szeretik a régi városokat, utazzanak el Pécsre, Esztergomba, Szentend-
rére, Sopronba, ha szeretik a gyógyfürdõket, utazzanak Budapestre, Hévízre, Gyulára, ha szeretnek stran-
dolni, vitorlázni, szörfözni, menjenek a Balatonra…” ( P. 136)

– Képzeld, egy külföldi munkatársunk és a felesége jön hozzánk vendégségbe
szombat estére. Vacsorára hívtam õket.

– Szerinted mit adjunk nekik?
– Én azt mondom, hogy csináljunk pörköltet galuskával.
– Nem hiszem, hogy az jó. Nem elegáns, és lehet, hogy a külföldiek nem szere-

tik. Inkább rántott halat sütök. Az könnyû, finom, és jól értek hozzá. (P. II/41)

Érdekes, hogy a magyar gasztronómiának a fûszeres, zsíros volta terjedt el, és nem
esik szó a cukor szerepérõl. A teát cukorral, citrommal isszuk, salátaleveink elkép-
zelhetetlenek cukor nélkül, rengeteg tésztafélét eszünk édesen porcukorral. Az itt élõ
külföldiek a hétköznapok során nemcsak az elhíresült ételekkel találkoznak: „Ese-
tenkénti homlokráncolással és mosollyal megismerkedtünk a különbözõ étkezési
szokásokkal. Azóta eszünk már fõzeléket és porcukros tésztát.”29

Úgy tartják, az idõjárás mint beszélgetési téma semleges, a nyelvkönyveket
olvasva azonban igencsak borzolja a kedélyeket: „Magyarországon mindig ilyen
napos, meleg idõ van októberben?” (Magyar nyelvkönyv külföldieknek P. 79); „Já-
nos, nálatok még nyáron is hideg van!” (Szia P. 136); „Egyetlen dolog van, amit, azt
hiszem, soha nem fogok megszokni: a zimankós telek” (HLS P. 50). Nem mindegy,
hogy honnan érkezik a külföldi… A Hungarolingua 2-ben a magyarországi és né-
hány külföldi idõjárási jellemzõk párhuzamos leírását nagyon jó ötletnek találom;
különösen azért, mert összekapcsolták az idõjárást az évszaktípusokkal, s mert az
évszaknak megfelelõ országot választottak: „Magyarországon általában márciusban
kezdõdik a tavasz. (…) Kairóban a nyár rendkívül meleg. (…) Angliában õsszel
hûvös van, sokszor fúj a szél, majdnem mindennap esik az esõ. (…) Finnországban
télen nagyon hideg van” (P. 134-135). Jó lett volna a kontrasztív szemlélethez kom-
paratív módszerrel a magyarországi viszonyokat hozzárendelni.

Magyarországon a családi élet, a kulturális, társasági élet, a szabadidõs tevé-
kenységek (sport, utazás, nyaralás) a többi európai országhoz hasonlóan alakul.
Nyelvkönyveink számtalan példát adnak arra, hogy mit tesznek a magyarok, és mi-
lyen programokat szerveznek az ide látogató külföldi ismerõsöknek, barátoknak. A
nyelvkönyveket olvasva elmondható rólunk, hogy kulturális programban bõvelke-
dik életünk: moziba, színházba, operába, kiállításra, hangversenyre, fesztiválokra
járunk – a megfelelõ külsõségekkel („Éva viszont szeret nyugodtan készülõdni. Õ
csak kettõig dolgozik, azután fodrászhoz megy. Az Operába illik elegánsan menni.”
–Halló, itt Magyarország, P. I/97) Szinte az egész országot „reklámozzuk”30, ajánl-
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juk, hogy látogassanak el a külföldiek, fõként Budapestre, nagyobb városainkba, a
Balatonhoz és a Dunántúlra, felhívjuk a figyelmüket a gyógyfürdõkre, prospektus-
ba illo szálláslehetõségekrõl áradozunk (vö. Magyar nyelvkönyv külföldieknek P. 42;
Halló, itt Magyarország! P. II/49), de a Hortobágyról, a Pusztáról – mintha tiltva
lenne – nem beszélünk. Egy esetben, mivel a Hungarolingua 1 helyszíne Debrecen,
egy párbeszédben (P. 93) feltûnik a Hortobágy: „Csütörtökön a Hortobágyra me-
gyünk. Jó kis program lesz! Négyszáz hallgató jön! Ugye, te is jössz?” – de a nem-
leges válaszon kívül semmit nem tudunk meg a programról. A „puszta” ostorukat
csattogtató, állva lovagoló betyárjai ma már turistacsalogató látványosság, de egy-
ben a múlt értékeinek õrzése, s mint ilyen, nem szégyellni való dolog. Kár, hogy nem
beszéltünk errõl a könyvet használó külföldieknek.

4. Benyomások a magyar nyelvrõl

A vizsgált nyolc nyelvkönyvet tekintve a Hungarolinguá-k kivételével hat
könyvnek van szerzõi eloszava, csupán három szerzõ érezte szükségesnek a magyar
nyelv rövid bemutatását, tipológiai besorolását. Az Itt magyarul beszélnek elõsza-
vában olvashatunk ugyan a magyar nyelvrõl, de mindez puszta nyelvleírás.31 Két
olyan tananyag van, amely azonkívül, hogy felvállalja a nyelv bemutatását, noha ki-
fejezetten nem említi a magyar nyelvrõl élõ megtanulhatatlanság-sztereotípiát, mint-
ha mégis bátorítaná – ennek ellensúlyozására – leendõ tanulóit. „Aber keine Angst,
anders ist nicht gleichbedeutend mit schwerer” – írja a Lépésrõl lépésre (P. X); „…
similarly to all other languages in the world, Hungarian is a beautiful language that
is possible to learn” – gyõzköd a Magyar nyelvkönyv külföldieknek (P. 7).

„A magyarok általában hálásak, ha nyelvükön szólalsz meg, és igyekeznek
mindenben segíteni” –írja Angel Calvo32, s valóban nagyra értékeljük, ha egy kül-
földi nyelvünkön kommunikál velünk. A Lépésrõl lépésre c. könyvben így olvasha-
tunk errõl: „Szívesen fogadunk vendégeket, különösen, ha azok külföldiek. És ha
beszélik a nyelvünket! Nem számít, hogyan, jól vagy rosszul. Ha jól beszélnek
magyarul, teljesen meghatódunk, szinte hálásak vagyunk nekik” (P. 80). Szívesen
dicsérjük a „Jól beszél(sz) magyarul” formulával az idegeneket (vö. Halló, itt Ma-
gyarország! P. I/16; Hungarolingua P. 1/20, P. 1/33), sõt nemritkán meg is lepõdünk
teljesítményükön: „Hogyhogy ilyen jól beszél magyarul?” (Halló, itt Magyarország!
P. II/110); „Ön beszél magyarul? Ez nagyszerû!” (Magyar nyelvkönyv külföldieknek
P. 89) – s hogy lelkendezésünket kellõképpen alátámasszuk, bevalljuk: „Én sajnos
nem nagyon tudok angolul…” (uo.); „Sajnos én nem beszélek angolul. Csak németül
és oroszul…”(Halló, itt Magyarország! P. I/16)

31 Késõbb, a második kötet 212. oldalán rövid nyelvtörténeti leírással egészül ki az elõszó információja.
32 HLS P. 27
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33 Hamed Anwar: „Nem ismervén az itteni körülményeket, azt hittem, hogy más európai országhoz hason-
lóan, itt is beszélnek angolul.” (HLS P.13); Elisabeth Moser: „… senkit sem lehetett találni, aki a magya-
ron kívül más nyelvet is beszélt volna.” (HLS P.66)

34 HLS P.84
35 A százalékszámításhoz forrásmunka: a Központi Statisztikai Hivatal 1990-es Népszámlálás c. kiadványa (P.18)

A vallomáskötetben nyilatkozó külföldiek szerint a magyarok nem beszélnek
idegen nyelveket,33 s ami elõtt még értetlenebbül állnak, az az, „hogy azok az em-
berek, akiknek a külföldiek ügyeivel kell foglalkozniuk, egy szót sem beszélnek an-
golul” – írja Mirja Robinson.34 Jó lenne megcáfolni véleményüket, de sajnos a sta-
tisztikai tények alátámasztják meglátásukat: az 1990. évi népszámláláskor a magyar
össznépesség 10 %-a beszélt anyanyelvén kívül idegen nyelveket (a Központi Sta-
tisztikai Hivatal adatai szerint) „másokat megérteni és magát megértetni képes” szin-
ten, saját megítélése alapján. Magyarországon a leginkább beszélt idegen nyelv a
német, az össznépesség csupán 4 %-a beszéli; ezt követi az angol nyelv 2 %-kal,
majd az orosz nyelv 1,5 %-kal. A számadatok sajnos megdöbbentõek.35

A magyar nyelv milyenségére vonatkozó általános véleményt, konkrét gram-
matikai utalás nélkül Günther mond a Lépésrõl lépésre címû könyvben a „No és
milyen a magyar nyelv?” kérdésre: „Nehéz, de érdekes” (P. 18). A Szia! címû nyelv-
könyvben a külföldi beszélõ egy kijavított hiba miatt minõsíti a magyar nyelvet:

Bernhard: 10 perc múlva 12 óra.
János: Tévedsz! 10 perccel múlt 12 óra.
Bernhard: Igazad van! Hiába, nehéz a magyar nyelv! (P. 127)

A véleménynyilvánítás elhallgatásos formájával találkozhatunk a Hungarolingua
második kötetében:

Könyvtáros: Most látom csak, hogy rosszul töltötte ki a kérõlapot. Ide kellett
volna írni a könyv címét, ide pedig a szerzõ nevét.

Mustafa: Jaj, bocsánat!
Könyvtáros: Semmi baj. Legyen szíves, töltsön ki egy újat!
Mustafa: Igen, azonnal. Az az igazság, hogy én török vagyok, és a magyar

nyelv… (P. 106)

Ugyanebben a könyvben, nyelvórai kontextusba helyezve Márta, a külföldiek ma-
gyartanára is hasonlóan vélekedik: „A névutók ragozását fogjuk ma tanulni. Ez elég
nehéz lesz szegény külföldieknek, nem irigylem õket” (P. 124), majd így folytatja:

Márta: A jövõ idõ kifejezése, a fog segédige használata nem túl nehéz a
magyarban. Csak az igekötõkkel volt egy kis probléma.

Bill: Hát bizony, elég nehéz megjegyezni, hogy mikor válik el az
igétõl. (uo.)
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A nyelvkönyvek szerint tehát nehéz a magyar nyelvet megtanulni, s bár szép-
nek, lágynak, kellemes hangzásúnak titulálják a HLS-kötetben nyilatkozó külföldiek,
azonban osztják az elõbbi véleményt.36 Egyedül Walter Fanta kérdõjelezi meg a
magyar nyelvhez tapadt sztereotípiát: „De valóban annyira nehéz a magyar nyelv?
Hasonlítsuk össze a némettel: a magyar lényegesen kevesebb morfológiai paradig-
mát tartalmaz, mint a német. Hangsúlyozása pedig biztosan kevesebb nehézséget
okoz, mint az orosz vagy kínai fonetika. Honnan ered tehát a mese a nehéz magyar
nyelvrõl? Azt hiszem, maguktól a magyaroktól! Azt a tényt, hogy a magyar szókincs
az indoeurópai nyelvekkel nincs közvetlen rokonságban, és ez bárkit, aki elõször
kerül szembe vele, sokkhatásként ér, a magyarok az idegenek megfélemlítésére hasz-
nálják. A kellõképpen frusztrált idegent a kedves magyarok azonnal biztosítják is,
hogy a magyartanulás eléggé kilátástalan, jobb, ha abba is hagyja. A magyarok úgy
védik nyelvüket, mint egy kis nép titkos fegyverét. Valójában a magyar nem nehe-
zebb és nem könnyebb semmilyen más nyelvnél.”37

A vita eldöntésére nem hivatott e tanulmány, de úgy vélem, egzakt érveket pro
és kontra fel lehet sorakoztatni, azonban a nyelvtani szabályszerûségeket semmiképp
sem szabad így, mennyiségileg (minõségileg meg fõképp nem a nyelvtanulás szub-
jektív volta miatt) mérni. Mi, magyarok nem tudjuk nyelvünket annyira kívülrõl
nézni, mint egy nem anyanyelvi beszélõ – így kirekedünk a vitából. S mivel a nyelv-
tanulás során az anyanyelv és az összes tanult idegen nyelv transzfer- és interferen-
cia-jelenségei mûködnek, sõt a tanult nyelvek sorrendje is igen jelentõs tényezõ, úgy
hiszem, egy feladat maradhat csupán: a különbözõ nyelvek tanulásának ideális sor-
rendbe állítása. Addig is motiváljuk külföldi diákjainkat nyelvünk csodálatos logi-
kai rendszerének bemutatásával.

A nyelvoktatás és a kultúra összekapcsolásának bevezetõben említett igénye
nem pusztán szólam; ha a nyelvkönyvírók a nyelvhez nem mint struktúrák rendsze-
réhez közelítenének, hanem mint a kommunikáció, a kapcsolatteremtés eszközéhez,
és feltérképeznék a nyelvi, illetve társas szokásrendszert, nem születhetnének hason-
ló vélemények: „… soha nem fogok megtanulni rendesen köszönni magyarul. A tisz-
teletadás különbözõ fokai, és az egyes alkalmaknak megfelelõ üdvözlés gondot okoz,
mindig hibázom” – vallja Angel Calvo.38  Pedig a kommunikáció sikerességét biz-
tosító legfõbb stratégiának birtokában van: „Akárhogyan is van, néhány alapvetõ
magyar nyelvi szerkezet és az arcjáték kombinációja csodákra képes.”39

36 David Copp: „Amagyar nyelv , amelynek mindegyik igéje tizennyolcféleképpen ragozható, a mindenütt
fellelhetõ jelekkel, képzõkkel túl bonyolultnak bizonyult ahhoz, hogy képes lennék megbirkózni vele.”
(HLS P. 30)

37 HLS P. 36-37
38 HLS P.27
39 uo.
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Dolgozatomat azzal kezdtem, hogy nagy felelõsség van mindnyájunkon, de
különösképpen a nyelvkönyvírókon, hiszen a könyvek önálló életre kelnek, a ma-
gyar országismereti információk hordozóinak számítanak nyelvoktatási feladatuk
mellett. Éltetik vagy cáfolják a rólunk szóló sztereotípiákat, egyfajta kordokumen-
tumokként rögzítik a magyar valóságot, a nyelv adott stádiumát. A nyelvkönyvírók
és a magyar nyelvtanárok feladata, hogy a nyelvet és a hozzátartozó kultúrát egy-
ségben szemléljék, és így adják tovább.

Érdemes volna a célországi és külföldön magyarul tanulók között felmérést vé-
gezni, milyen asszociációik vannak a magyarsággal, Magyarországgal, a magyar
nyelvvel kapcsolatosan, hogy felmérjük, az általunk hitt sztereotípiák mennyire forog-
nak a köztudatban. Kíváncsi volnék, hányan említenék a csikósokat, a pusztát, a ci-
gányzenét (hisz ez már nekünk is kuriózum), hányan a gulyáslevest (amit lassan ki-
szorítanak az étlapokról a pizzák, spagettik). Jó lenne, ha Rubik Ernõ és Egerszegi
Krisztina neve mellett nem feledkeznének meg Bartók Béláról, Kodály Zoltánról, Jó-
zsef Attiláról – és még sorolhatnánk hosszasan szellemi-kulturális nagyjainkat.

A nyelvkönyvek és a vallomáskötet megszólalásai alapján úgy látom, hogy tö-
rekvésünk a nyugati társadalmakhoz és életvitelükhöz való hasonlítás, és egyre ke-
vésbé vigyázunk megtartani magyar sajátosságainkat. Az ún. magyar imázs lassan
elveszti magyaros jellegét, és átalakul (beolvad) az „európai” imázsba. Hallgassuk
meg a minket kívülrõl látók aggódásait („Szívszorongató látni, ahogyan lassacskán
kiszorul a saját kultúra, és helyét átveszi a miszticizált amerikai életforma”40), s belsõ
kényszerünkké váljék magyar imázsunk tudatos építése.

40 HLS P. 26
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