
B e n d a Gyula 

JP} Tankönyv és a magyar kultúra  
/Lelkes: Manuel de Hongrois/ 

Felszólalásomban egy részletproblémát szeretnék érinte-
ni. Az előadás és ennek nyomán a hozzászólók is a magyar kultúra 
önálló oktatásáról szóltak. Sok esetben azonban a nyelvi-gyakoila-
ti órák szolgálnak kieretül arra is, hogy képet adjunk a magyar kul-
túráiról: a magyar múltról és a jelen hétköznapokról. 

Straabourg-ban a magyar nyelvet a hallgatók csak mint má-
sodik nyelvet vehetik fel heti három-négy órában. Az egyetem kere-
tén belül egyelőre nincs biztosítva magasabb fokú magyar nyelvi ta-
nulmányok folytatása, így aránylag kevés hallgató fog eljutni az 
alapos nyelvtudásig, amikor magyar vonatkozású érdeklődését magyar 
olvasmányai kielégíthetik. Legtöbb hallgatóm egy-két évig tanulgat, 
egyszer eljön Magyarországra, s ezzel le is zárulnak tanulmányai. 
Ilyen körülmények között a legfontosabb feladat, hogy a magyar kul-
túráról, nyelvről olyan képet adjunk számára, amely azt kiemeli 
kelet-európai ismereteinek homályából, és egyéni jelleget ad né-
pünknek. Vagyis a nyelvoktatás szövegeiben a nyelvtan és az isme-
ret majdnem egyformán lényeges szerepet játszik. 

A Magyarországon is ismert angol és francia nyelvkönyvek 
aránylag sikeresen oldják meg ezt a problémát, tanulóik elé adják 
az angol vagy a francia életet és kultúrát /persze ez a művelt kö-
zéposztály élete és kultúrája/. Lelkes István könyve is ezzel a 
törekvéssel készült, s ezért alkalmasnak látszik arra, hogy a ma-
gyaroktatás kézikönyvévé váljék francia nyelvterületen. 

Tapasztalataim azonban megengedik, hogy rámutassak mód-
szerének néhány gyengéjére. Nem azzal a képpel akarok vitatkozni, 
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amelyet ő ad a magyal hétköznapokról, hiszen ez a kérdés igen mesz-
sze vinne minket a nyelvoktatás kérdéseitől, hanem azokra a pontok-
ra szeretnék rámutatni, ahol ezek a külső, didaktikus részek a 
nyelvoktatást nehezítik. 

Kezdjük az első két fejezettel, ahol a mondátformálás 
elemi ismereteihez igen nehézkes szókincs járul: a környező orszá-
gok hivatalos neve /Csehszlovák Szocialista Köztársaság, Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság stb./. Az ezekből formált mon-
datok /mint pl. Két Németország van: a Német Demokratikus Köztár-
saság és a Német Szövetségi Köztársaság. A Szövetségi Köztársaság 
nem szocialista ország./ nem biztos, hogy fokozzák a nyelvtanulás 
iránti kedvet. 

A későbbiekben bizonyos állandó dicsérő jelzők visszaté-
rése /szép, jó, udvarias/ részben nyelvünk szókincsét zsugorítja 
össze néhány semmitmondó jelzőre, részben pedig szépítő szándékai 
kiáltó ellentmondásban vannak a valóságos tapasztalatokkal. 

Udvarias a portás /103/, a kalauz, az utas /200/, az el-
lenőr /209/, a pincér /278/. 

Szép a szobor állandó visszatérő jelzője, de majd minden 
épület is megkapja /86, 187, 200/. A szép mellett előforduló pom-
pás , nagyszerű jelzők csak fokozzák a tanárban azt a rossz érzést, 
hogy portékánkat indokolatlanul túldicsérjük. A könyv megírásakor 
még igencsak új Erzsébet-híd középponti szerepe Budapest szép lát-
ványai között ma már erőltetettnek tűnik, állandó visszatérése fur-
csa rögeszme. 

A Magyarországon élő emberek jól tudják, hogy milyen ne-
hézséget jelent a magyarban a magázás, a megszólítás. De ezek a 
nehézségek jól ki is fejezik társadalmunk évezredes arisztokrati-
kus jellegét. Itt a nehézségek megkerülésének érzem az elvtárs 
megszólítás, sőt megnevezés általánossá tételét /Peterdi elvtárs, 
feaunyog elvtárs 278, Kis elvtárs 353» 388, 395/» Azt hiszem, csak 
gazdagítanánk a rólunk alkotott képet, ha a sokszínű s ma már egyre 
jobban visszatérő bácsi, néni. bátyám, asszon.yom stb. polgárjogot 
nyerne a tankönyvben is. Nem azt akarom mondani, hogy ne használjuk 
a—kommunista elvtárs kifejezést, hanem csak azt, hogy henye haszná-
lata ne irtsa ki nyelvünk más formáit. 

» 
Ujabb problémát jelentenek azok a nyelvi formák, jmelyek 

a könyvet összefogo történet szituációjába beleillenek, de egy 
francia anyanyelvű hallgató számára nehezen érthetők. A főhős, egy 
a negyvenes években Magyarországról kivándorolt férfi francia csa-
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ládjával tél haza 1965-ben. Az emigránsok és a közben szocialistá-
vá vált óhaza kapcsolata bonyolult, s kívülállók számára nem mindig 
világos. így hallgatóim nem értették azt, hogy a visszatérő férfi 
miért keres l$65-ben romokat, s ha már ezt teszi, miért örül annak, 
hogy nem talál. /Ők ugyanis történeti romokra gondoltak, nem pedig 
háborús nyomokra./ Nehezen érthető nekik a volt iskolatársak talál-
kozója során festett körtabló a magyar társadalomról; a nyelvi köz-
lés nem elég egyértelmű: 

"Az érettségi után vidékre ment. A szüleinek volt valami 
kis birtokuk. Azon gazdálkodott. A felszabadulás után államosítot-
ták. Nem tudott belenyugodni. Elvesztette a fejét. Belekeveredett 
valamibe. Én voltam az ügyvédje ..." 

Tapasztalatom, hogy a hallgatók nehezen értik meg, hogy 
a kis birtok legalább 100 holdas kellett, hogy legyen. Nem pontos 
az államosít kifejezés, a belekeveredett valamibe pedig annyira egy 
adott kor légkörét fejezi ki, hogy már a mai fiatalok sem értik an-
nak teljes tartalmát. 

Nem tartom szükségesnek a többször visszatérő és nyelv-
tanilag funkciótlan megjegyzéseket, amelyek a szocializmus felsőbb-
rendűségét kívánják illusztrálni. Ilyenek az egykori kisiparos mon-
datai arról, hogy miért jobb a gyári munka, ilyen a szántódi halász 
szövetkezeti epizód. Ezt kommentár nélkül idézem: 

"Sándor bácsi nem figyelt a dalra. Egy szép ponttyal ve-
sződött. Csak nehezen tudta kivenni a hálószemek közül. Tetszett 
neki a hal. A fiatal halásznak is. Kivette Sándor bácsi kezéből, és 
azt mondta: 

- Jó lesz nekem. 
Társai csodálkozva néztek rá. Erre a fiatal halász a töb-

bi közé engedte a pontyot: 
- Jó, legyen a szövetkezeté. De aztán szóljanak az elnök-

nek, hogy emelje fel a prémiumot. Nem mindenki hoz annyi hasznot a 
szövetkezetnek, mint ez a három brigád. 

- Sándor bácsi magd szól. Ő a brigádvezető. 
- Szólok is, ne feljetek. De azt mindenkinek tudnia kell, 

hogy nem magunknak dolgozunk, hanem a szövetkezetnek. A szabály az 
szabály." 

Talán túlságosan egyoldalú, ha a különben úttörő és igen 
használható könyvnek csak a negatív oldalát emeltem ki, de tettem 
ezt azért, mert az elmondott jelenség tankönyvirodalmunkban eléggé 
általános, s mert elhagyása könnyűszerrel végrehajtható, hiszen 
nem a könyv lényegi részét alkotja, hanem csak szükségesnek vélt 
külső dísz. 
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