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Írásomban azt próbálom megvizsgálni, hogy mennyire nyomja rá bélyegét az idő szelleme a 

nyelvkönyvekre, melyek azok a nyelvi és nyelven túli tényezők,  amelyek kifakítják a nyelvkönyv egykor 
friss színeit. Mitől válnak időnként a nyelvkönyvek tanszövegei önmaguk karikatúrájává? Természetes 
folyamat-e a nyelvkönyvek elavulása, vagy nem mindegyik nyelvkönyv avul el? Időrendi sorrendben 
veszek szemügyre néhány, nyelvtanári működésem alatt fontosnak tartott magyar nyelvkönyvet, és azt 
kutatom, hogy milyen kívánalmaknak kell eleget tegyen egy-egy soron következő nyelvkönyv, hogy a 
modernség követelményeinek megfeleljen. A Hungaro Lingua kötetei külön elemzést érdemelnek, velük 
majd egy másik írásban foglalkozom. 

     Nyilván nem véletlen, hogy a módszertanilag oly nagyszerűen kidolgozott angol nyelvből szinte 
minden évben megjelenik nem is egy új, az előzőnél még színesebb, még érdekesebb, még 
kommunikatívabb nyelvkönyv. E mögött nyilván nem csak a tanítási-tanulási módszerek és a szókészlet 
változása és a megfelelő anyagi háttér áll, hanem nyilván jó üzlet (is) egy új világnyelvi tankönyv kiadása. 
A magyar nyelvkönyvek megjelenését számos tényező nehezíti, módszertanilag is jóval 
kidolgozatlanabb, bár e téren a 90-es évektől szembetűnő javulás mutatkozik. Hál’ Istennek egyre 
nagyobb a választék, egyre több magyar nyelvkönyv, nyelvtani gyakorlatos könyv jelenik meg a magyar 
könyvpiacon is. 

 Lengyelországban az első, a magyar nyelvet ötven leckében szisztematikusan feldolgozó, önálló 
tanulásra is alkalmas nyelvkönyv EugeniuszMroczko tollából született meg Język węgierski dla 
początkujących címmel a Wiedza Powszechna kiadásában 1957-ben. Akkoriban és évtizedeken át ez volt 
az egyetlen hozzáférhető magyar nyelvkönyv Lengyelországban. Az azóta több kiadást megért 
nyelvkönyvet még ma is forgatják a Hungarisztika diákjai, hiszen -tudomásom szerint- azóta sem jelent 
meg ennél részletesebb magyar leíró nyelvtan lengyelül, mert a könyv  tulajdonképp ezt a funkciót is 
betöltötte. A fonetika és az alaktan túlzottan részletező volta, a sok-sok kivétellel traktáló nyelvtani rész 
nem mindig hat ösztönzőleg a nyelvünket tanulókra.  

A könyvben feldolgozott témák nagy része megfelel a mai nyelvkönyvekben szereplő témáknak: 
Kik vagyunk? Hol vagyunk?, Magyarul tanulunk, A könyvtárban, Találkozás,  

A piacon, Az időjárás, Az étkezések, A városi utca, A város és a falu, A lakásunk, A család, 
Magyarország, Öltözetünk, Az üzletekről, A postán, Budapest, Utazás, Kirándulás, Szálloda, A 
Mátrában, Az állatok, Az étteremben, Betegség, Üdülés a Balatonnál, Magyarország története, stb. 
Vannak persze korszak-specifikus témák is, mint pl. Az üzemről, A nők ünnepe, Május elseje, Az ipar 
és a mezőgazdaság, stb. Ezek az olvasmányok tele vannak az ötvenes-hatvanas évek politikai, 
társadalmi, gazdasági rendszerét tükröző szavakkal. Ez azonban nem csak ennek a tankönyvnek a 
jellemzője. Minden tankönyv magán hordja a korszak szellemét, akarva-akaratlan azt az időszakot 
tükrözi, amelyben a tankönyv keletkezett. A témaköröket, a szókincset az adott korszak népszerű témái, 
szavai határozzák meg. A nyelvtani szerkezetek, ragozási rendszerek, a mondatstruktúrák, a 
szövegszerkesztés viszonylagos állandóságával szemben a szókincs és a stílus változik a leggyorsabban a 
nyelvben. Lássunk néhány példát arra, hogy az idő fogságában hogyan válnak egyes olvasmányok a 
korszak nyelvi  paródiájává:  

 



„Ki ez? Ez Kovács elvtárs. Ki vagy te? Én munkás vagyok. És te ki vagy? Én is munkás vagyok. 
Tehát kik vagyunk? Munkások vagyunk.” (54. oldal) 

 
„-Voltál-e már szabadságon? 
- Még nem. Eddig csak öt szabadnapom volt. Abból kettőt már kivettem. És nálad mi újság? 
- Élmunkás lettem. Túlteljesítettem a tervemet.  
- Csak egyszer? 
- Dehogy, már háromszor. Folyton túlteljesítem  a tervemet.” (264. oldal) 
 
„- Van-e selejted? 
- Nincs. Azt annak köszönhetem, hogy nagyon jó a gépem. És neked hogy megy a munka? 
- Köszönöm, jól. Én egy régi gépnél dolgozom. Azt beszélik nálunk, hogy új gépeket kapunk. 

Akkor még jobban, olcsóbban és többet tudunk termelni, mint eddig.” (264. oldal) 
 
„A mai Magyarországon nemcsak a férfiak, hanem a nők is építik az új életet, a szocializmust. 

Minden üzemben, minden hivatalban látjuk őket.  A munkában sokszor látjuk a traktorosnőt, orvosnőt, 
repülőnőt vagy üzemvezetőnőt. A nők mindenhol a férfiakkal együtt dolgoznak. 

 A nő egyenjogú a férfival.” (294. oldal) 
 
„A férfiak segítenek a nőknek a háztartási munkában. Nemcsak azon az egy napon, hanem egész 

éven át. Kovács gyakran segít a feleségének a takarításban. Rázza a paplanokat, a párnákat, a 
matracokat. (...) A főzéssel nincs gond. Az üzletekben kész ételeket is lehet venni. Igy a dolgozó nő 
takarékoskodik az idővel.” (295. oldal) 

 
„Abban a nagy, zárt tömegben nincs is talán olyan ember, aki ne érezné, hogy mennyire összetart a 

munkásosztály, az egész nép. (...) 
Együtt vannak azok, akik a népnek termelnek, akik a népet élelmezik, akik a népet védik. Vidám, 

mosolygó arcok fejezik ki azt, ami a felvonulók szívén fekszik: építjük népünk boldogabb jövőjét, a 
szocializmust.” (396. oldal) 

 
„Sehol sincs olyan hely, ahol ne dolgoznának emberek. A munkás a föld alatt fejti a szenet, a 

kohóban olvasztja a vasat, a gyárban szövi a szövetet. A mezőkön gabona terem. Azt is a dolgozó 
ember termeli. Dolgoznak a bányászok, az építészek, a tudósok.  

A vonatban sokan utaznak. Vannak itt munkások, parasztok, hivatalnokok. Mindenhol hallatszik a 
beszélgetés.” (451. oldal) 

   
 Azt hiszem, már itt az első elemzett nyelvkönyvnél leszögezhetjük, hogy a nyelvkönyvek 

bizonyos fokú elavulása természetes folyamat eredménye. A társadalmi, gazdasági, politikai élet 
változása maga után vonja a szókincs, a stílus változását. Az új fogalmak keletkezése, a régi fogalmak 
eltűnése következtében változik a szókincs, új beszédtémák, témkörök kerülnek a figyelem 
középpontjába.  A korábbi tankönyvek bizonyos leíró szövegei, dialógusai elveszítik aktualitásukat, 
egyre kevéssé tudják magukra irányítani a nyelvtanulók figyelmét, sőt nevetségesekké válnak egy idő 
után, mint ahogy azt az előbb láthattuk. . 



  A vizsgált nyelvkönyvek közül ez a tankönyv a legrégebbi, több mint fél évszázad és egy jelentős 
rendszerváltozás választ el minket megírásától. Azóta jóllehet több kiadásban is megjelent, de a 
lényegen nem változtatott a szerző az újabb kiadásokban. 

 A Mroczko-könyv szövegeinek többsége leíró jellegű, kevés bennük a behelyettesítésre, 
közvetlen felhasználásra alkalmas dialógus. Ma úgy mondanánk, hogy nem kommunikatív stílusban 
íródott (nem is íródhatott!) a nyelvkönyv, ugyanis  felépítését a grammatika rendezőelve szabta meg. 
Messze még az út a funkcionális- és a pragmatikai  elv érvényesüléséig. De az is lehet, hogy öt évtized 
múlva meg majd ez a tankönyvírói  stílus válik avíttá, s megjelenik egy újabb rendezői elv a tankönyvírás 
terén. Mroczkonál még a nyelvtan formális bemutatásmódja dívik. Ő még egy leckén belül tárgyalja az 
egyes és többes számú igei ragozási sorokat (megvallom, én is így szeretem megadni, hogy rálátásuk 
legyen a hallgatóknak az egész rendszerre; a gyakoroltatás más kérdés), valamint az irányhármasságot 
kifejező ragokat, amelyek a mai tankönyvekben nem föltétlenül az egymást követő leckékben 
szerepelnek, mivel kommunikatív értékük, funkciójuk eltérő lehet. A feladatok között – a kor 
szokásainak megfelelően - sok a fordítási gyakorlat, a drillszerű, kevéssé indokolt, motivált, nem 
túlságosan érdekfeszítő, kreatívnak semmiképp sem mondható, végződésekkel kiegészítendő feladat. 
Persze hogy ilyen típusú feladatokra is szükség van, de Mroczkonál ezek dominálnak.  

 A Mroczko-könyv megírása óta teljesen megváltoztak a nyelvkönyvekkel szembeni elvárásaink 
is. Mások voltak az igények a latinos, fordításos módszereket preferáló idegen- nyelv tanulási 
korszakban, mások a módszerek ma, amikor külön-külön tankönyvek születnek az egyes kompetenciák 
fejlesztésére. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy ne lehetne ma is megtanulni magyarul 
akár a sok tekintetben idejét múlta Mroczko-könyvből is. Tökéletes tankönyv egyébként sincsen. A 
magyar mint idegennyelv tanára, azt hiszem, mindenütt, használ egy bázis-tankönyvet, amely mellé 
hozzákeresi sok-sok helyről, saját kútfőből a bázis-tankönyvet kiegészítő anyagokat. Minden 
nyelvkönyvből lehet valami hasznosat meríteni. Az azonban tény, hogy a vizsgált nyelvkönyvek közül ez 
a tankönyv avult el leginkább. Ennek – úgy érzem – legfőbb oka a tankönyv megírása óta eltelt hosszú 
idő – század, sőt ezredforduló! -, másrészt pedig az a tény, hogy ebbe a tankönyvbe szüremlett be a 
legtöbb ideológia és politikai szókincs.   

   
Természetes, hogy jóval közelebb áll a mai nyelvkönyvi követelményekhez az 1992-ben keletkezett 

Erdős József-Prileszky Csilla: Halló, itt Magyarország! Magyar nyelvkönyv külföldieknek c. két kötetes 
tankönyv. A szerzők arra törekedtek, hogy a 20-20 leckét tartalmazó két kötetben a mindennapi életben 
felhasználható legfontosabb beszédhelyzeteket, témákat, mintapárbeszédeket mutassák be.  A 
szókincset és a nyelvtani jelenségek prezentálását is ennek a fő célnak rendelték alá. Ebben a könyvben 
a szerzők több oldalas nyelvtani magyarázat helyett áttekinthető, bár nem mindig teljesen világos képes 
szemléltetési rendszert alkalmaztak, amelyet a nyelvtani formákat bemutató összefoglaló táblázatok 
egészítenek ki a tankönyv végén. A tankönyv már a rendszerváltozás után jelent meg: külföldi újságírók, 
üzletemberek jelennek meg a könyvben, akik előkelő szállodákban fordulnak meg és meg akarnak 
ismerkedni Magyarország nevezetességeivel. Megjelennek olyan aktuális témák is, mint a 
munkanélküliség, álláshirdetés, felvételi elbeszélgetés. Közvetlen politikai utalás nincs a tankönyvben, és 
csupán 18 év telt el megírása óta. A könyvben tárgyalt témák közül csupán a Van valami elvámolnivalója? 
veszített aktualitásából (bár a repülőtéren indirekt módon, de mégiscsak választani kell a piros és a zöld 
sáv között).   

Nyilvánvaló, hogy módszertani szempontból is jóval modernebb a Halló, mint a Mroczko-könyv. 
Szili Katalin számos írásában utal arra, hogy hogyan kezdi felváltani a teljességre törekvő formális 



tárgyalásmódot (a grammatika uralmát) a funkcionális elv és hogy a ,kommunikáció mint cél hogyan 
rendezi át az egyes formák előfordulási helyét a nyelvkönyvekben. Vezérkönyvében részletesen elemzi, 
melyik nyelvkönyvben, mikor jelennek meg az egyes nyelvi struktúrák. A Halló-ban is, mint általában a 
mai nyelvkönyvekben, külön leckébe kerül a cselekvés kifejezése egyes és többes számban, előbbre 
kerül a leggyakrabban használt esetrag: a tárgyrag (a Halló-ban a 3., 4. leckében, Mroczko-nál a 7. 
leckében jelenik meg) és  viszonylag hamar sor kerül  a helyhatározóragok időre vonatkoztatására is. A 
múlt időt is korábban tanítja a Halló, mint Mroczko.   

A funkcionális megközelítés és a pragmatikai szempont megjelenése nyilvánvalóan eredményesebb 
kommunikációt eredményez, hiszen, mint írja Szili Katalin „az egyes nyelvek nemcsak grammatikai 
rendszerrel bírnak, de a beszélőközösség által kimunkált olyan nyelvhasználati normákkal is, amelyek a 
sikeres kommunikáció alapfeltételeit jelentik. ( ...)  A nyelv nem megfelelő használata sokszor 
komolyabb hátrányt jelent, (...) mint egy-egy grammatikai hiba.” (Magyar Nyelvmester, Szili Katalin, 
154. oldal) 

Összességében elmondható, hogy a Halló, itt Magyarország annak ellenére, hogy majd két évtizeddel 
ezelőtt keletkezett, nem avult el, csupán kicsit megkopott. Különösen az egyes leckék mintadialógusai 
hasznosíthatók eredményesen. A külföldi újságírók, befektetők szerepeltetése, a szálloda megjelenése az 
első leckében mint a kapitalizálódási folyamat  nélkülözhetetlen elemei,  kicsit erőltetetteknek tűnnek 
ma, de a könyv módszertani szemléletmódjának, a gyakorlatok bőségének, a nyelvtan (bár nem mindig 
egyértelmű) rajzos megjelenítésének köszönhetően a könyv fontos állomást jelent a magyar 
nyelvkönyvek sorában.   

A karikatúrává válást példázza, hogy már évekkel ezelőtt e könyv leckéinek szövegeiből állították 
össze tanítványaim a Szállást keres a Szentcsalád c. humoros műsort. Mária és József a Kisjézussal az 
elhíresült Meteor Szállodában talált menedékre. Kórusban fújták, jó intonációval a kiválasztott 
szövegrészeket.  A karikatúrává válást itt nyilván nem is maga a szöveg idézi elő, hanem annak 
unalomig történő ismétlése és betéve tudott mondatainak bibliai környezetbe helyezése.  

 
Kovácsi Mária Kaján Tibor rajzaival illusztrált 1993-as Itt magyarul beszélnek c. kétkötetes 

nyelvkönyvéből – azt gondolom -, sokan tanítanánk szívesen, ha nem lenne olyan körülményes a 
nyelvtani magyarázatokat tartalmazó lapok kihajtása, visszahajtása. Humorosak, érdekesek, tartalmasak 
az olvasmányok. Az új szavakat és nyelvtani jelenségeket három nyelven (angolul, németül és franciául) 
magyarázza a szerző. A gyakorlatokat pedig egy sor mintapéldamondat előzi meg. Véleményem szerint 
ma épp oly jól tanítható a könyv, mint keletkezésének idején: ideológia-mentes, a hungarikumokat jól 
exponálja a második kötet (a Balaton, a balatoni kecskekörmök, a magyarok eredete, A három kívánság 
c. népmese, stb.) és világos nyelvtani magyarázatokat, sok gyakorlatot tartalmaz. (Nem praktikus,hogy 
minden példány tartalmazza a három nyelvű nyelvtani magyarázatot. Ha három változatban készült 
volna a könyv, választani lehetne a három nyelvtanmagyarázó kísérőszöveg közül.) 

A két utóbbi tankönyvnél látjuk, hogy ha viszonylag ideológiamentes a nyelvkönyv, ha viszonylag 
modern módszertani szemléletmóddal rendelkezik és határozott elképzelése van szerzőjének arról, hogy 
mit akar megmutatni a magyar kultúrából, kezdetben jelzésszerűen, később bővebben, akkor a  majd 
húsz évnyi távolság ellenére tanítható marad, nem évül el, legföljebb picit veszít fényéből.    

 
A Szegedi Tudományegyetem által 2004-ben kiadott Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. 

Első lépését a szerző: Durst Péter már a mai idegennyelvtanítási szempontok szerint állította össze. Sok 
hasznos dialógus van benne, megjelennek a mai élet szavai, témái, mint a fax, a fénymásoló, a felmérés 



utazási szokásokról, a társkereső rovat, az e-mail-írás, sok érdekes feladatot is tartalmaz, viszont kevés a 
magyar kultúrára, a hungarikumokra való utalás mind az első, mind a második kötetben. Az első 
kötetből nem sok mindent tud meg a nyelvünket tanuló diák Magyarországról, a magyar szokásokról, 
hagyományokról. Az természetes, hogy a komolyabb magyar vonatkozások csak a magasabb 
nyelvtudási szinten jelenhetnek meg, de van rá példa, hogy kezdő szinten is jónéhány fontos 
információt becsempész a szerző dióhéjban könyvébe. Vannak részek, főleg a nyelvi struktúrák 
felvezetésében, amelyek nem mindig következetesek. Nem mindig vannak végigvezetve a ragozási 
sorok, nem elég áttekinthetőek vagy nincsenek világosan rendszerezve a táblázatok és a tipográfia sem 
elég következetes. Mindezek a hiányosságok kiküszöbölhetők lesznek a következő kiadásban. A 
második kötet, szerintem, jobban tanítható, érdekesebb. Ebben már bőven talál a mai diák őt érdeklő 
témákat (az internet, a számítógép, dohányzásellenes kampány, a mobiltelefon, a közlekedés, az 
öltözködés, álláshirdetések, önéletrajz, stb.), viszont itt is  kevés a magyar vonatkozású téma (Mátyás 
király, magyar ünnepi szokások, Budapest, a magyar paprika). A könyv hiányosságai ellenére jól 
használható az egyetemi nyelvoktatásban is. Szemléletmódja frissebb a korábbi tankönyvekénél, sok 
drillszerű és sok érdekes, kreatív feladatot is tartalmaz.  

  
Említettem, hogy van olyan nyelvkönyv, amelyik a kezdőknek szól és mégis sok magyar kulturális 

utalást is tartalmaz. Ez Sántha Mária magyar nyelvkönyve 2007-ből, a PONS Self-sudy sorozatból. A 
Színes magyar nyevkönyv(199.....) és a Halló után ez a harmadik valóban színes magyar nyelvkönyv. A többi 
fekete-fehér, szegényesen kiadott tankönyv után ez a könyv meglep szép kivitelével, tiszta, áttekinthető, 
logikus felépítésével, a nyelvtani táblázatok jó tipográfiájával. Ami azonban számomra a leglényegesebb 
a könyvben, hogy az első leckétől az utolsóig természetesek a szövegek. Semmi direktség, semmi 
természetellenesség nincs bennük. Kezdő tankönyvekben gyakran kilóg a lóláb, érezhető, hogy az 
olvasmány melyik nyelvtani szerkezetet akarja gyakoroltatni. Itt ez sehol sem érezhető. Az első leckétől 
fogva a kommunikatív stratégia érvényesül a könyvben. A szerző hangsúlyozza, hogy mennyire fontos, 
hogy kezdettől fogva használják a nyelvtanulók a töltelékszavakat, a rövid válaszokat és a természetes 
visszakérdezést is. A könyv tíz leckéjében (és a két ismétlő leckéjében) sok ismert és kevésbé felkapott 
kulturális utalás van, szerepel bennük Óbuda, a Pálvölgyi-cseppkőbarlang, a Nagykörút, a 
Nagyvásárcsarnok, a Művészetek Palotája, Vác, a magyar tájegységek, magyar ételkülönlegességek, híres 
magyarok portréi, stb. Természetesen csak jelzésszerűen, hiszen kezdő szinten nem is lehetne másképp, 
de mégis megismerik e hungarikumok nevét a nyelvünket tanulók. Egész modern fogalmak is 
szerepelnek a könyvben, mint a szingli, a neten való ismerkedés, a rendszerváltozás, a Visegrádi 
Négyek, tehát a könyv modern és hagyományőrző is egyben.  

A szerző direkt kerüli a drillszerű feladatokat, könyvében nagyon érdekes és változatos, jól motivált 
feladatok szerepelnek, amelyek közül nemegy az általános műveltséget is fejleszti. Nyilván a könyv 
terjedelme nem tette lehetővé, hogy több legyen a gyakorlat (drillszerűekre is szükség lenne a 
bevéséshez). Azt sem teszi lehetővé, hogy a belőle tanulók mindent megtanuljanak egy-egy nyelvi 
jelenségről, viszont azt lehetővé teszi, hogy a tizenkét lecke után az adott szinten eredményesen 
kommunikáljanak. Látszik, hogy a szerző a tanítási, tankönyvírási ötletekben oly gazdag angol 
nyelvkönyvek kiváló ismerője. Ügyesen ötvözi a belőlük merített ötleteket saját gazdag tanítási 
tapasztalatával, kiváló rendszerező képességével és saját ötletgazdagságával. Ha megjelenik a gyakorlatos 
könyv, lehetővé válik, hogy ezzel a könyvvel indítsunk a varsói hungarisztikán is. Egy-egy szerkezet 
bemutatására, gyakorlására már egy ideje jó eredménnyel használom a könyvet.  

 



Hasonló haszonnal forgatom Szita Szilvia és Görbe Tamás könyvét, a Gyakorló magyar nyelvtant is, 
amelyet az Akadémia Kiadó 2009-ben adott ki. A szerzőpáros száztíz fejezetben mutatja be a magyar 
nyelvtan legfontosabb kérdéseit a Közös Európai Referenciakeret B1-B2 szintjének nyelvtanára és 
szókincsére összpontosítva. Áttekinthetőek, logikus felépítésűek a fejezetek, egyszerűségre törekszenek 
a kétnyelvű nyelvtani magyarázatok (kivételesen jó angol fordítással!). Azonban az, ami teljesen új a 
könyvben, az a valódi érdeklődést keltő, amikor csak lehet, tematikusan csoportosított és a mai, divatos 
szókincset is felhasználó gyakorlatok hosszú sora. A mai szókincs gyakoroltatása (mai témák, újonnan 
keletkezett szavak és új jövevény-szavak bemutatása) azért is fontos, mert a hosszú ideje külföldön élő 
magyartanárok maguk sem ismerik a legújabb technikai vívmányok magyar megfelelőit. A ma 
érdeklődést keltő témák szókincséből a mai hasznos kifejezések többsége egyébként sem található meg 
az öt-tíz évvel ezelőtt írt nyelvkönyvekben. Ez a könyv a legjellemzőbb helyzetekben mutatja be, ill. 
gyakoroltatja az egyes nyelvtani jelenségeket. A gyakorlatok témakörök szerinti csoportosítása teljesen 
újszerű. Ebből a könyvből talán még a szórendet is meg tudjuk tanítani diákjainknak. A könyv 
szókincse annyira gazdag, hogy a kezdők csak megfelelő felkészítés után láthatnak neki a nyelvtani 
gyakorlatoknak.   

A gyakorlatok olyan színskáláját nyújtja a könyv, amilyennel ezidáig csak az angol nyelvtanítási 
szakirodalomban találkozhattunk. Az idő fogsága itt a modern szókincsben nyilvánul meg.       

 
A fentiekből levonható következtetések:  
 
 A nyelvkönyvek elavulása két, egymástól viszonylag független folyamat következménye: egyrészt  

a nyelvben végbemenő változások eredménye, másrészt a nyelvelméletben, az idegennyelv tanításának 
módszertanában bekövetkező változások eredménye. A változások tempóját, tartalmát a társadalmi, 
gazdasági, politikai, kulturális változások szabják meg.  A nyelvi rendszer egyes elemeinek, struktúráinak 
„elavulási készsége” ill. annak foka változó. A nyelvtani struktúrák viszonylag stabilak, vagy legalábbis 
nagyon lassan változnak (lásd a ragozási rendszereket, kivételt képeznek az I. szám első személyű ikes 
igék). A szóhasználat a civilizációs és kultúrális változásoktól is függ.  

Minél több ideológia kerül bele egy tankönyvbe, annál gyorsabban elavul.  
A modern nyelvkönyvek is az idő fogságában születnek: a kor nyelvészeti, metodológiai divatjai 

rányomják bélyegüket a nyelvkönyvekre. Mindig várjuk tehát az újabbakat – és ez így is van rendjén.  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  


