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Kárpáti Tünde

Groó Vilmos és Madzsar János nyelvkönyvei
a többnyelvû Magyarországon*

Dolgozatom célja a XIX. század második felében a nemzetiségi iskolák magyar
nyelvi oktatásában leggyakrabban használt tankönyvek, a Groó Vilmos, illetve
Madzsar János által jegyzett olvasó- és gyakorlókönyvek bemutatása.1 E munkák
erényeiknek köszönhetõen nemcsak a magyar mint idegen nyelv oktatása történe-
tének fontos állomásai, hanem módszereiket tekintve is újító mûvek. Bemutatásuk
közvetve arra is felhívja a figyelmet, hogy a mai nyelvkönyvek létrehozásához is
meg kell ismernünk elõdeinknek a nyelvkönyvírás területén elért eredményeit és
hibáit, hogy jó meglátásaikat felhasználva, tévedéseiket elkerülve olyan nyelvköny-
vek születhessenek, amelyek mind a nyelvtanulók, mind az oktatók megelégedésé-
re szolgálnak.

Madzsar János és Groó Vilmos nemzedéktársakként csaknem egyidejûleg ké-
szítették nyelvkönyveiket. Madzsar János könyvei az 1879-es, a magyar nyelv nép-
oktatási tanintézeti tanításáról szóló törvényt megelõzõen, illetve azzal egy idõben,
Groó Vilmos olvasókönyvei a törvény kihirdetését követõen, némiképp azok hatá-
sára születtek.

Bár már 1791-ben a XVI. törvénycikkben II. Lipót elrendelte, hogy a magyar-
országi gimnáziumok, akadémiák és egyetemek alkalmazzanak magyartanárt, hogy
az idegen ajkúak magyarul tanulhassanak, csak az 1868-as népiskolai közoktatási
törvény XXXVIII. törvénycikke rendelkezik arról, hogy az anyanyelvi képzés mel-
lett a magyar nyelv is kötelezõ legyen a nem magyar ajkúak számára a felsõ népis-
kolákban, a polgári iskolákban, a tanító- és tanítónõképezdékben:2

1791. XVI. tc.
„Õ Szent Felsége biztosítja a hû karokat és rendeket, hogy semmiféle ügyre nézve
nem fogja idegen nyelv használatát behozni; hogy azonban a magyar nyelv inkább
elterjedjen és kimûveltessék, a gimnáziumokban, az akadémiákon és a magyar egye-
temen a magyar nyelv és stílus számára külön tanárt fognak kinevezni, hogy azok-
nak, akik ezt a nyelvet nem tudják, és meg akarják tanulni, vagy pedig ezt a nyelvet
valamennyire már ismerik, és magukat benne tökéletesíteni akarják, alkalmuk legyen

1 Madzsar 1876; Groó 1882
2 Ravasz 1966
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bármely irányban kívánságuk teljesedésére; a kormányszéki ügyeket azonban most
még latin nyelven kell tárgyalni.”
1868. XXXVIII. tc.
58. § „Minden növendék anyanyelvén nyerje az oktatást, amennyiben ez a nyelv a
községekben divatozó nyelvek egyike. Vegyes ajkú községben ez okból oly tanító
alkalmazandó, aki a községben divatozó nyelveken tanítani képes. Népesebb közsé-
gekben, ahol többféle nyelvû lakosok tömegesen laknak, amennyire a község ereje
engedi, különbözõ ajkú segédtanítók is választatnak…”

A Trefort Ágoston minisztersége alatt napvilágot látott 1897-es törvény XVIII.
törvénycikke még szigorúbb követelményeket fogalmazott meg, mivel kimondta,
hogy tanító csak olyan személy lehet, aki képes tanítani a magyart; továbbá a ma-
gyar nyelvet minden népiskolában (tehát a nem magyar tannyelvûekben is) a köte-
lezõ tantárgyak sorába helyezte:3

1879. XVIII. tc.
2. § „A jelen törvény hatályba lépését követõ 3 évi tanítóképzõ intézeti tanfolyam el-
telte után, vagyis 1882. évi június 30-tól kezdve tanítói oklevelet senki sem nyerhet, és
a képezdei tanfolyamot akár magán úton, akár tanintézetben 1882-re vagy azután vég-
zett egyének közül tanítóul senki sem alkalmazható, aki a magyar nyelvet beszédben
és írásban annyira el nem sajátította, hogy azt a népiskolában taníthassa.”
1879. XVIII. tc.
4. § „A magyar nyelv az összes bárminemû nyilvános népiskolákban a köteles tan-
tárgyak közé ezennel felvétetik.”

Magyarországon ezeknek a törvényeknek hatására bontakozott ki a magyar ide-
gen nyelvként történõ oktatása, és maradt meghatározó a XX. század harmincas
éveiig, Klebelsberg Kunónak a külföldi magyarnyelv-oktatás további fellendítését
hozó miniszterségéig.

A fellendítést bizonyítja az, hogy az 1881-es adatok szerint hazánk 15 922 elemi
iskolája közül 7404 kizárólag, 2799 pedig második tannyelv gyanánt használja a
magyart, s 5719 iskolában idegen (német, román, tót, horvát, vend, rutén, bolgár)
volt a tannyelv.

Az idézett törvények pozitív hatásaként szükségessé váltak tehát olyan tanköny-
vek, amelyekbõl – elsõsorban a soknemzetiségû Magyarország igényeit figyelem-
be véve – magyar nyelvre lehetett tanítani a különbözõ nemzetiségi iskolákban ta-
nuló diákokat. Groó Vilmos és Madzsar János nyelvkönyvei ezt a célt szolgáló
tankönyvek.

3 Kemény 1952
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A két nyelvkönyvíró pályája között több ponton is párhuzam vonható. 1869-ben
mindketten tanulmányúton voltak német földön. Madzsar János a németországi taní-
tóképzõket látogatta meg. Groó Vilmost Eötvös József küldte ki tanárképzõkbe, ta-
pasztalatokat gyûjtött a weissenfelsi, a dresdai, az erfurti, a góthai, az eisenachi és a
berlini tanítóképzõ intézetekben. Elsõdlegesen Hentschel és Hill módszereit tanulmá-
nyozta, emellett több tanítógyûlés és falusi iskola munkájával is megismerkedett.

Madzsar János hazatérve a máramarosi, majd a dévai tanítóképzõ igazgatója,
Groó Vilmos pedig a znióváraljai állami tanítóképzõ szervezõje és igazgatója lett,
majd a gömör-kishonti tankerület felügyelõjévé nevezték ki. (Tapasztalatait a
Gömör-Kishont t.e. megye népoktatási állapota az 1878-ik évben címû – Rimaszom-
batban 1879-ben kiadott – füzetében foglalta össze.) Groó 1876 és 1886 között har-
mincöt tanintézményt szervezett, melynek zöme szakiskola volt. (Újító munkája
abban is megnyilvánult, hogy az alsófokú iskolákban bevezette a rajztanítást, a nõi
kézimunkát és a háziipart.)

Madzsar János tanulmányútja után hét évvel, 1876-ban írta meg Vezérkönyv a
magyar nyelv tanításában címû (Tanítóképezdék és néptanítók számára alcímû)
módszertani munkáját, mellyel egyidejûleg elkészítette a Magyar nyelvkönyv német
népiskolák számára címû négykötetes nyelvkönyvsorozatát is (a II–III–IV. és az V–
VI. osztály számára).

Madzsar a diákokat elõször – két tanéven át, a II. és a III. osztályban – a mon-
dattannal ismertette meg, csak ezután a hangzórendszerrel és a szótannal.

Szintaxisának legfontosabb elemei a Tanodai Lapokban az 1860-as évek folya-
mán publikált Nézetek a mondattan körébõl, a Mondattani közlemények, Alany és
állítmány, Az összetett mondatok fejtegetéséhez címû tanulmányaiban körvonalazód-
tak elõször, bár mind a mondattan, mind pedig az igék témakörére vonatkozóan szá-
mos (e munkákban taglalt) meglátását kihagyta nyelvkönyveibõl. Így Az ige fogal-
ma címû tudományos cikkében részletesen foglalkozott az igemódokkal és
igeidõkkel, nyelvkönyvében azonban mindössze a jelen–múlt–jövõ idõt tárgyalta –
feltehetõen módszertani megfontolásokból:4

I. jelentõ mód
jelen idõ írom írjam
félmúlt idõ írék írám
múlt idõ írtál írtad
régmúlt idõ írt vala írta vala
jövõ idõ írni fogok írni fogom

irandok irandom
jövõmúlt idõ írni fogtál írni fogtad

kérendettem

4 Madzsar 1862: 187, 199.
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II. föltételes mód
jelen idõ írjak írjam
félmúlt idõ kérnék kérném

kér vala kéri vala
múlt idõ kértem legyen kérted legyen
régmúlt idõ kértem volna kérted volna
jövõ idõ kérendjek irandjam
jövõmúlt idõ kérendettél legyen kérendetted legyen

III. parancsoló mód
egyenes parancs okparancs
írj írd írnom kell / írnia kell
jelentõ mód föltételes mód

jelen idõ írnom kell / írnod kell írnom kellene / írnod kellene
félmúlt idõ írnom/írnod kell vala
múlt idõ írnom/írnod kellett írnom kellett volna
jövõ idõ ugyanaz, mint a jelen idõ

IV. határtalan mód
nincs ideje
némely nevek tõle származnak:

jelen idejû igenév: kérõ
félmúlt idejû igenév: kérve, kérvén
múlt idejû igenév: kért
jövõ idejû igenév: irandó

A határozott és határozatlan igealakokra vonatkozóan azonban szerintem a leg-
érdekesebb és modernnek mondható meglátásait hagyta ki a nyelvkönyvbõl, így
például azt, miként válhat bennható (azaz tárgyatlan) igébõl átható (azaz tárgyas)
ige. Ebben szerinte az igekötõnek van szerepe (ti. a tárgyassá alakításban), de tan-
könyvében errõl nem szól.

Vezérkönyvéhez Madzsar Nyelvtani példatárat is csatolt, amelynek egyik eré-
nye, hogy immár erõteljesen és végérvényesen szakítva a latin hagyományokra épülõ
kevésesetûséggel, hangsúlyos helyzetbe kerül benne a magyar névszókat jellemzõ
sokesetûség. 15 esetragja a következõ:5

behatórag -ba, -be
marasztórag -ban, -ben
kihatórag -ból, -bõl
melléklõrag -nál, -nél

5 Madzsar 1876
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fölhatórag -ra, -re
lehatórag -ról, -rõl
távolítórag -tól, -tõl
segítõrag -val, -vel
közelítõrag -hoz, -hez, -höz,
állapítórag -n, -an, -on, -en, -ön
határvetõrag -ig
fordítórag -vá, -vé
okadórag -ért
tömegesítõrag -astul, -estül, -ostul, -östül
hasonlítórag -kép, -képen, -ként

Madzsar János és Groó Vilmos nyelvkönyvei hasonlóképpen épülnek fel, alapju-
kat két fejezet adja, a 9–10 mondatos magyar nyelvû összefüggõ szövegeket tartalma-
zó „társalgási rész”, illetve a tárgyalt szövegekhez tartozó magyar–német szószedet.

Ezt Madzsar a II. osztály számára írt nyelvkönyvben egy Beszélgetések a ta-
nultak alapján címû résszel egészítette ki (ami a szövegekre, illetve a bennük fel-
vetett témákra vonatkozó kérdések halmazát tartalmazza). A IV., valamint az V–VI.
osztályok számára pedig némi nyelvtani magyarázatot is tartalmazó passzussal bõ-
vítette tankönyvét.

Elõszót csak a 2. kötethez írt. Ebben két fontos elvre hívta fel a figyelmet; egy-
felõl kiemelte, hogy a tanítónak az adott terület nyelvjárási szavait mindig figyelem-
be kell vennie, másfelõl tanítási metódusát népszerûsítette, aminek lényege, hogy
a diákot elõször gyakoroltatni kell, s csak aztán lehet megismertetni vele a szabályt.

Noha módszerében Madzsar még erõsen a grammatizáló-fordító megoldás felé
hajlik, nyelvkönyveinek erénye, hogy a szövegek témáinak kiválasztásakor követ-
kezetesen szem elõtt tartotta célközönségének érdeklõdését, a nyelvelsajátítók élet-
korát, a nyelvtanulás célját. Így választja nyelvkönyvei témájául a családtagok, éte-
lek, növények, madarak, évszakok leírását, magasabb osztályokban pedig a magyar
történelmet. Ír például Szondy Györgyrõl, Szigetvár ostromáról, a tatárjárásról, At-
tiláról, Mátyás királyról, Hunyadiról. Ízelítõül három rövid részlet:6

14. A tej
A tej igen egészséges étel. A tejet a tehén adja. A tej folyékony és fehér, az íze édes,
de ha sokáig áll, megsavanyodik s megalszik. A csuporban felül van a tejföl. A tej-
föl édesebb és sûrûbb, mint a tej. A tejet isszuk is, esszük is, felforraljuk, vagy az
ételbe keverjük. A tejfelbõl vajat csinálnak. A tejbõl túrót és sajtot csinálnak. Én na-
gyon szeretem a tejet, sajtot, vajas kenyeret s a túrós lepényt. Csak a jó gyermek ér-
demli meg a vajas kenyeret.

6 Madzsar 1879/1881
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89. Az õszike
A kikerics mérges növény s a földben hagymája van. Az õszikének kezdetben leve-
lei nincsenek s magtokja is csak a jövõ tavaszra fejlõdik ki. A kikerics a réteken te-
rem s õsszel virágzik. Az õszike virága halványpiros s hosszú csöve van, tehát a vi-
rága olyanféle mint a liliomé. A magtokban fekete magvak vannak. Ha valaki ezeket
a magvakat megeszi, baja lesz tõle, meg is halhat, mert ezek mérgesek. Némely ál-
latnak azonban nem árt, s amelyeknek ártana, azok oly okosak, hogy nem eszik meg.

47. Kolumbus tojása
Egy fõpap Kolumbus tiszteletére lakomát adott s a lakoma alkalmával pohárköszöntõt
mondott reá ezért, hogy Amerikát fölfedezte. Az udvar tagjai rossz néven vették, hogy
a fõpap egy külföldit, aki hozzá még nem is nemes, oly nagyon kitüntet, s azt hoz-
ták föl, hogy Amerikát felfödözni nem is volt valami nagy mesterség, hisz azt, mond-
ták, egyhangúlag, akármely hajós megtehette volna; «sõt», mondták többen «bárme-
lyikünk is megtehette volna».
«Távol legyen tõlem», szólt Kolumbus, «hogy ezt a dolgot valami nagy érdemnek
tekintem, de annyit mégis megjegyzek, hogy sok olyan dolog van a világon, hogy
mikor már valaki megcsinálta, könnyûnek látszik.»
«Szabad kérnem Nagyságodat», szólt Kolumbus egy mellette ülõ fõúrhoz, «hogy e
tojást úgy állítsa föl a hegyére, hogy megálljon?» Ez is próbálgatta, a többiek is pró-
bálták, maga a vendéglátó fõpap is megkísérlette; de egyiköknek se sikerült. «Lehe-
tetlen», szólt végre egy ifjú nemes, «kegyed lehetetlent kíván».
Erre Kolumbus egy kissé az asztalhoz verte a tojás csúcsát, hogy lapos legyen, azu-
tán felállította. Ekkor meg-meg elõállottak, hogy ezt ki-ki tudta volna. «Éppen azt
akartam evvel bizonyítani», mond Kolumbus. Ezóta, ha valaki fölfedez valamit, amit
mindenki könnyûnek tart, azt szokták mondani: «ez a Kolumbus tojása».

Hétköznapi témái, beszélt nyelvi kifejezéseket is tartalmazó szövegei korunk
nyelvkönyvírói számára is mértékül szolgálhatnának. Nyelvkönyvében nyoma sincs
a latin mintára készült grammatikák nyelvtanközpontúságának; szövegválogatásá-
ban érzõdik annak igénye is, hogy a magyarul tanuló ne csak a nyelvet, hanem a
magyar nyelvet beszélõk környezetét, kultúráját is megismerje, következésképpen
szövegei a mai olvasó számára kordokumentum értékûek, mivel bepillantást enged-
nek a XIX. század végi Magyarország mindennapjaiba. A nyelvtanítást hungaroló-
giai ismeretekkel, ország- és magyarságismereti tudnivalókkal ötvözõ nyelvkönyv-
írói törekvése feltétlenül követendõnek mondható mai nyelvkönyvíróink számára is.

Groó Vilmos 1881-ben – a magyar nyelv tanításáról szóló 1879-es törvény élet-
be lépése után – Eötvös József felkérésére készítette el módszertani útmutatóját
Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására tót ajkú népiskolákban címmel. Ebben egy-
értelmûen érezhetõ a kor új metodikai elképzeléseinek hatása. Groó egyik alapelve
az, hogy az idegen nyelvet beszélve kell tanítani. Elvetette a fordító-grammatizáló
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módszert. A nyelvtanítás eszközének és céljának a beszédgyakorlatot tartotta. Hang-
súlyozta, hogy a magyar írás és olvasás által is elsõsorban a már megszerzett szó-
beli gyakorlottságot kell megerõsíteni, biztosítani és fejleszteni. A fordító módszert
nemcsak feleslegesnek, de kifejezetten károsnak is tartotta; úgy vélte, hogy mind az
oktató, mind a nyelvtanuló munkáját megnehezíti:

„…el van ítélve a magyar nyelvtanításnak nagyrészben most is szokásos azon mód-
szere, melynél fogva a tanuló éveken keresztül az általa anyanyelvén sem értett sza-
vakat tanul, hosszú feladatokat fordít, ejteget, hajtogat, a nyelvtani szabályok egész
tudományos rendszerét tanulja, elmondja a kész párbeszédeket oly dolgokról, melyek-
rõl rejtelme sincs, szaval rövid és hosszú verseket s a mindennapi élet szükségletei-
nek megfelelõ 3-4 szóból álló mondatot sem nem ért, sem nem képes összeállítani.
(…) A fordítási eljárás azért nem vezet célhoz, mert ennél sem a beszéd, sem a gon-
dolkodás nem gyakoroltatik.”

Ne feledjük, olvasókönyvei olyan Magyarországon élõ nemzetiségiek számá-
ra készültek, akik mindennapi életükben folyamatosan találkoztak a magyar nyelv-
vel; számukra a magyar nyelv környezetnyelv volt. Groó Vilmos szavaival a ma-
gyar nyelv elsajátítása azért szükséges, mert „a honpolgárok állandó társadalmi,
kereskedelmi és üzleti érintkezésben állanak a magyarsággal; érdekeik a magyar
nyelv ismerete nélkül sokszor veszélyeztetve vannak…”

Egy évvel a Vezérkönyve után jelentek meg olvasó- és gyakorlókönyvei (elsõ-
ként tót ajkúak számára). Ezek gerincét ugyanúgy a hosszabb-rövidebb összefüg-
gõ magyar nyelvû szövegek és az ezekhez a szövegekhez szorosan kötõdõ szótár-
rész adta, ám a nyelvkönyvek eleje írási és olvasási gyakorlatokkal, vége pedig
ragozási táblázatokkal egészült ki. Groó törekvése – akárcsak Madzsar Jánosé – az,
hogy felhívja a figyelmet a magyar nyelv sokesetûségére, Groó azonban esetrend-
szerében valamivel kevesebb ragot sorol fel, és nem is látja el õket megnevezések-
kel. A Verseghy által 1805-ben (a Neuerfaâte Ungarische Sprachlehre-ben) felál-
lított esetrendszerhez képest újdonságokkal szolgáló Madzsar-féle esetek közül Groó
a maga rendszerében a tömegesítõragot és a hasonlítóragot elhagyja, megtartja azon-
ban a fordítóragot. Megállapítható tehát, hogy bizonyos szempontból Groó erõtel-
jesebben ragaszkodik a Verseghy teremtette hagyományokhoz, mint a Madzsar-féle
újításokhoz:7

7 Verseghy 1805; Madzsar 1876; Groó 1882
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Verseghy Ferenc Madzsar János Groó Vilmos
nominativus: -
terminativus: -ig határvetõrag -ig -ig
causalis: -ért okadórag -ért -ért
dativus: -nak, -nek
ablativus: -túl, -tól, -tõl távolítórag -tól, -tõl -tól, -tõl
instrumentalis: -al, -el segítõrag -val, -vel -val, -vel
locativus: -ban, -ben marasztórag -ban, -ben -ban, -ben
illativus: -ba, -be behatórag -ba, -be -ba, -be
elativus: -búl, -ból, kihatórag -ból, -bõl -ból, -bõl

-bõl
sublativus: -ra, -re fölhatórag -ra, -re -ra, -re
delativus: -rúl, -ról, -rõl lehatórag -ról, -rõl -ról, -rõl
adhaesivus: -nál, -nél melléklõrag -nál, -nél -nál, -nél
advicinativus: -hoz, -hez, közelítõrag -hoz, -hez, -hoz, -hez,

-höz -höz
inhaesivus: -nn állapítórag -n, -an/-on/ -n, -en

-en/-ön
accusativus: -t

tömegesítõrag -astul, -estül, -ostul, -östül
hasonlítórag -kép, -képen, -ként
fordítórag -vá, -vé -vá, -vé

Groó Vilmos olvasmányai éppúgy a hétköznapokból táplálkoznak (tárgyak,
testrészek, növények, állatok bemutatása, néhány egyszerûbb mese). Hiányoznak
azonban a történelmi témájú szövegek. Ízelítõül néhány részlet:8

13. A fej
Fejemen van az arc, homlok, két szemem, az orrom, a szájam és az ajkam. Oldalt van
két fülem. A szájban vannak fogaim és nyelvem.
Fejem felsõ része hajjal van befedve. A férfiaknak szakálluk és bajuszuk is van. A
haj vékony, hosszú vagy rövid. Van szõke, vörös, barna és fekete haj. Az én hajam
barna. Fejemet minden nap mosom és fésûvel fésûlködöm.

93. Az elégedetlen fenyõfácska
Egy fenyõfácska búsult, hogy csak neki vannak tûlevelei, melyek szúrósak és arany-
levelet kívánt magának. Elaludt este és amint reggel fölébredt álmából, látja, hogy
levelei aranyból vannak. Nagyon büszke lett és nem akart a többi fácskával beszél-
ni. De jött egy vándor és amint meglátja az aranyleveleket, megtetszettek neki. Le-
szedte mind és egyet sem hagyott a fácskán. Most üveglevelet kívánt magának. Amint

8 Groó 1882
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másnap fölébredt, csakugyan üvegbõl volt már levele. De eljött a szél és letördelte
azokat. Most már nem akart különb lenni, mint a többi fák és zöld lombot kívánt
magának. Azt is megkapta, de eljött a kecske és lerágta mind. Ismét búsult a fácska,
és visszakívánta tûlevelét.
Másnapra megkapta és azóta soha sem kívánta meg azt, ami másnak van.

100. Szülõföld
Azon hely, hol születtünk, szülõföldünk. Itt ringattak minket bölcsõnkben; itt ápol-
tak édes szülõink. Szülõim háza mellett más házak is vannak, ezekben laknak a mi
szomszédaink. Mi szomszédainkkal legjobb barátságban élünk. Szomszédaink gyer-
mekei voltak legelsõ játszótársaim. Velök egyszerre kezdettem iskolába járni s úgy
ismerkedtem meg a többi gyermekkel. Játszó és tanuló pajtásaim majd elvittek ked-
ves szüleikhez. Így lassanként az egész helység lakói jó embereim lettek. Azért olyan
kedves nekünk születésünk helye.

Groó Madzsarnál több szöveget választ nyelvkönyvébe (szám szerint 110-et),
melyeket különbözõ feladatok követnek. Ezek közül kiemelt szerepet kapnak a szö-
vegértési és másoltatási gyakorlatok; elõszeretettel követeli meg a különbözõ gram-
matikai alakok felismerését, s gyakran mondatelemzésre sarkall. A két utóbbi típu-
sú feladat némiképp ellentmond a Vezérkönyvében foglaltaknak, s némiképp
visszalépést jelent az idegennyelv-tanítás modern eszközeit felhasználó eljárások-
tól a grammatizáló módszer felé. Groó nyelvkönyvének utolsó részét alkotó, rago-
zási táblázatokat felvonultató fejezetében – Madzsarhoz hasonlóan – magyarázat
nélkül rögzíti a tudnivalókat a névszóesetektõl a személyes névmás ragozásán ke-
resztül az igérõl szükséges ismeretekig. Nem használja ki a szlovák nemzetiség szá-
mára készített nyelvkönyvében azon – a mai szemlélõ számára kézenfekvõnek tûnõ
– lehetõséget, hogy grammatikai megállapításaihoz magyarázatot (esetleg a két nyelv
összevetésébõl származó megjegyzéseket) is fûzzön. Mindennek ellenére Groó Vil-
mos olvasókönyvei jelentõs szerepet töltenek be a magyar mint idegen nyelv ok-
tatásában, mivel tanítási szemléletét elõdeitõl eltérõen már egy újfajta szemlélet, a
direkt módszer határozta meg.

Mind Groó Vilmos, mind pedig Madzsar János nyelvkönyvei kimondva-kimon-
datlanul új szellemiségben születtek. Beszédközpontú nyelvkönyvet akartak diák-
jaik kezébe adni, s ezzel a nyelvkönyvírásban egy olyan módszer kialakításához
tették meg az elsõ lépéseket, amely napjainkban is hatékonynak mondható.

Hiába több mint százhúsz évesek ezek a nyelvkönyvek, példaértékûek, minta-
adóak lehetnek a mai nyelvkönyvíró számára is, mindenekelõtt szövegválasztásuk-
nak, az azt átható elveknek köszönhetõen: egy jó nyelvoktató könyv célja nemcsak
a nyelvelsajátítás hatékonyságának elõsegítése, hanem az is, hogy általa a nyelvta-
nuló a célnyelvet beszélõk kultúrájával, szokásaival, történelmével, országával is
megismerkedjék.
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