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Egy franciáknak írt magyar nyelvkönyv:
Aurélien Sauvageot: Premier livre de hongrois

(Imprimerie Nationale, Paris, 1965)

1. A szerző
Az 1920-as évek végén a párizsi École Normale Supérieure végzős diákja,

Aurélien Sauvageot nyelvésznek készül, szakterületének a germán nyelvek tanulmá-
nyozását választja. Tervét azonban mestere, Antoine Meillet, a nagy francia nyelvész
módosítja: „Nekünk most finnugristára van szükségünk” – mondja tanítványának, és
azt a feladatot jelöli ki számára, hogy menjen Finnországba, majd Magyarországra,
tanulja meg a finn és magyar nyelvet, írja meg doktori értekezését Gombocz Zoltán
irányítása alatt. Mire visszatér Párizsba, egy finnugor tanszék fogja várni.

A Meillet által kijelölt program valóra vált. Aurélien Sauvageot 1923-tól 1931-
ig Budapesten az Eötvös Kollégium francia tanára, miközben tökéletesen elsajátít-
ja a magyar nyelvet, megismeri a magyar kultúrát, 1931-ben pedig megkezdi mun-
káját az Élő Keleti Nyelvek Főiskoláján létrejött Finnugor Tanszéken. 1931.
november 9-e fontos dátum a magyar mint idegen nyelv oktatásának történetében:
Aurélien Sauvageot megtartja első magyaróráját, és ezzel kezdetét veszi a magyar
nyelv intézményes oktatása Franciaországban.

Arról, hogy Sauvageot-t milyen erős szálak fűzték a magyar nyelvhez, a magyar
nyelvtudományhoz, mindennél beszédesebben tanúskodik munkássága. Egyik leg-
főbb műve a Magyar–francia és a Francia–magyar nagyszótár (1932), amely Be-
nedek Marcell és Balassa József közreműködésével készült. (Ez a szótár a leggaz-
dagabb szójegyzékkel rendelkezett annak idején.) A nyelvész továbbá három önálló
könyvet szentelt a magyar nyelv bemutatásának: Esquisse de la langue hongroise
(Paris, 1951), Premier livre de hongrois (Paris, 1965), L’Édification de la langue
hongroise (Paris, 1971). Említést érdemel műfordítói tevékenysége is, amelyből ki-
emelkedik Babits Mihály Timár Virgil fia című művének fordítása, de számos egyéb
szépirodalmi munkát ültetett át francia nyelvre. Rendszeresen jelentek meg a ma-
gyar nyelvvel foglalkozó tanulmányai, recenziói szakmai folyóiratokban Magyaror-
szágon és külföldön egyaránt. 1988-ban bekövetkezett haláláig nyomon követte,
hogy mi történik Magyarországon és a magyar nyelv életében.
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2. Az előzmények
Az 1900-as évek elején, amikor Aurélien Sauvageot a magyar nyelv tanulásá-

hoz látott, még nem volt egyszerű feladat megfelelő nyelvkönyvet találni különö-
sen annak a franciának, aki nyelvészeti igennyel szándékozott a magyar nyelv rej-
telmeibe behatolni. Ekkor még a franciák nagyon kevés ismeretekkel rendelkeztek
Magyarországról és a magyar nyelvről. Bírálták ugyan az angol splendid isolation-t,
de ők maguk is bezárkóztak saját kultúrájukba, és keveset tudtak a világról.

A XIX. században indulnak azok a kezdeményezések, amelyek nyelvünk és
kultúránk megismertetésére tesznek kísérletet. 1813-ban Batsányi János Párizsba
emigrál, és ott a Mercure étranger újság munkatársaként kezdi Magyarországot be-
mutatni. Hamarosan az első franciáknak írt nyelvkönyv is megjelenik 1843-ban
Eiben János lelkész tollából,1  majd néhány évtizeddel később egy francia katolikus
pap, Edme-Léon Fauvin abbé Magyarországon telepszik le, és 1870-ben kiadja az
Études sur la langue magyar2  című könyvét. Az olvasóhoz írt előszavában arról
beszél, hogy a politikai események közelebb hozták Pestet és Párizst, a magyarok
hazafias magatartása kiváltotta a francia nép szimpátiáját, így szeretnének többet
tudni erről az országról. Egy nép azonban a nyelvén keresztül ismerhető meg, ezért
munkáját azoknak ajánlja, akik a francia nyelv segítségével szeretnének megismer-
ni egy népet, annak nyelvét és irodalmát.

A franciáknak írt nyelvkönyv-kínálatunkban a következő lépést Újfalvy Károly3

munkássága jelenti, aki 1872-ben kiadja a La Hongrie, son histoire, sa langue et sa
littérature4  című könyvét, majd 1876-ban megjelenik az Élément de grammaire
magyare címet viselő munkája, amit Hunfalvy Pálnak ajánl. Mint azt a bevezetőben
írja, könyvében a szép magyar nyelv általános bemutatását tervezi irodalmi példákkal
illusztrálva.

1 Vö. Toulouze, H. 1996. Le hongrois et les langues finno-ougriennes en France. Etudes finno-ougriennes
XXVII. Paris–Budapest

2 Abbé Edme-Léon Fauvin 1870. Études sur la langue magyare. Édition Rosenberg frères, Pesth
3 Újfalvy Károly (1842–1904) nyelvész és néprajzkutató. Katonai pályáját félbehagyva 1867-ben Párizsba

megy, azzal a szándékkal, hogy ott a német nyelvet tanítsa. Megérkezésekor Újfalvy sajnálattal veszi tu-
domásul, hogy Magyarország teljesen ismeretlen a franciák számára, ezért hozzálát, hogy megismertesse
nyelvünket és kultúránkat. Kezdetben a magyarok eredete foglalkoztatja. Az őshazát kutatva érdeklődése
egyre inkább kelet felé irányul. Franciaország egyik legismertebb orientalistája lesz. Számos tudományos
társaság tagja, így lehetősége van arra, hogy Magyarországot és a magyar nyelvet különböző fórumokon
bemutassa. Mindezek mellett egymás után jelennek meg a magyar nyelvet és irodalmat ismertető művei.
Korai halála azonban megakadályozta kibontakozását. A feledés homályában hal meg 42 évesen.

4 Újfalvy Károly (1872): La Hongrie, son histoire, sa langue et sa littérature. Librairie Pagnerre, Paris
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A századfordulón ismét gazdagodott a franciáknak írt nyelvkönyvek sora Kont
Ignác5  Petite Grammaire hongroise című 1908-ban megjelent munkájával. 1928-ban
egy javított változatot ad ki a szerző, mivel használat közben sok hibát fedeznek fel
a könyvben. Kont Ignác érdeklődése elsősorban szépirodalmi volt, ezért érthető, hogy
ilyen jellegű tevékenysége nem tükrözte a nyelvész szakértelmét. Méltánytalanság
lenne azonban megfeledkezni a köny érdeméről, arról ugyanis, hogy Kont Ignác fran-
cia nyelvű magyar nyelvkönyvet adott a Sorbonne Egyetem diákjai kezébe.

Annak ellenére, hogy a 20. század elején léteztek már francia nyelven íródott
magyar nyelvkönyvek, a fiatal francia nyelvészt, Aurélien Sauvageot-t mégis
Szinnyei József német nyelvű grammatikája vezette be nyelvünk ismeretébe. A
magyar nyelv iránt érdeklődőknek sokáig német nyelvű segédkönyvek áltak első-
sorban rendelkezésre, valamint német volt a szavak kulcsa is, a szótár. Mivel
Sauvageot eredetileg germanistának készült, így szívesebben használta a német köz-
vetítő nyelvet, annál is inkább, mivel a magyar nyelv tanulása során úgy találta, hogy
a német nyelv a századok folyamán erős hatást gyakorolt a magyar nyelvre, így ez
a tény még inkább segítette munkáját.

3. A könyv
1965-ben Sauvageot professzor 34 év tapasztalatát összegezve megjelenteti a

Premier livre de hongrois című könyvét. Mint ahogy a cím is utal rá, valóban első
olyan magyar nyelvkönyv, amely a nyelvész alaposságával mutatja be a magyar
nyelvet francia közvetítő nyelven.

A szerző könyvét az AVERTISSEMENT (’Figyelmeztetés’) címet viselő rövid
fejezettel kezdi, amelyben leírja, hogy kiknek is szánja ezt a művet. Jelen munkája
egyfajta bevezetés a magyar nyelvbe és ezen keresztül a szövegolvasásba. Nem szán-
ja könyvét társalgási ismeretek elsajátítására. Megállapítja, hogy a magyar nyelv
jelentősen különbözik az indoeurópai nyelvektől, és nem lehet a nyelvtanulót egy-
hamar a társalgás szintjére hozni. Minden ilyen kísérlet kudarcra van ítélve. Más-
ként kell a magyar nyelvet megközelíteni. Megtudjuk, hogy könyvével a legszüksé-

5 Kont Ignác (1856–1912) Újfalvy Károlyhoz hasonlóan azzal a szándékkal megy Franciaországba, hogy
ott katedrához jusson. A milleneum közeledtével határozza el, hogy a magyar nyelvet és kultúrát megis-
merteti a francia közönséggel. A francia és magyar irodalmi kapcsolatokat kezdi kutatni, és doktori érte-
kezését a Sorbonne-on is erről írja. Sikerül elérnie, hogy mint magántanár 1902-től előadásokat tartson a
Sorbonne-on. 1906-ban pénzbeli támogatást kap a magyar államtól, így tanítása hivatalossá válik. Kez-
detben csak magyar irodalommal foglalkozik, majd nyelvészettel is, és számos könyve jelenik meg ebben
a témában.
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gesebb nyelvi sajátosságokba kívánja bevezetni a nyelvtanulót. A fokozatosság el-
vét szándékozik használni, a szókincset a minimumra csökkenti, hogy a tanuló el-
bírja majd a nyelvtan súlyát. A nyelvtani magyarázatokat példamondatokkal szem-
lélteti. Kijelenti, hogy a könyvben szereplő mondatokat hallotta vagy olvasta, egyik
sem a nyelvtan kedvéért mesterségesen alkotott mondat, mint azt sok nyelvkönyv-
ben láthatjuk. Hogy mennyire így van, bizonyítsa az alábbi néhány mondat, amely
a birtokos személyragozásra hoz néhány példát:

„Jól pörög a vén asszony nyelve. Káprázik a gyermek szeme. Hull a tanár haja. Zúg-
nak a gyárak gépei. A tanár felírja a tanulók neveit. Fáj a fogam. Villog a fiatal lány
szeme, piros a szája.”

Kijelenti továbbá, hogy egyetlen nyelvi nehézséget sem szándékozik kikerülni. Vé-
leménye szerint a nyelvtanulót azonnal szembe kell állítani a problémával. Jelen
munkája a magyar nyelv tudományos vizsgálata, nem pedig valamilyen hamis pe-
dagógiai elv érvényesítése.

Az idegen nyelvek elsajátításának két módját említi: a direkt módszert és az
elméleti módszert. A direkt módszert időigényesnek találja, és úgy véli, hogy nem
érhető el vele megfelelő eredmény. Azt a nézetet vallja, hogy a tanulónak az intelli-
genciáját kell használnia, amikor egy nyelvet meg akar tanulni, és annak szerkeze-
tét kívánja megismerni. Ez pedig csak a rendszeres nyelvtanra épülő feladatokkal
érhető el. Megtudjuk továbbá, hogy az Élő Keleti Nyelvek Főiskoláján abban az idő-
ben mindkét nyelvtanítási eljárást használják. A francia anyanyelvű tanár az elmé-
letet oktatja, a magyar lektor pedig az élő formáját.

A rövid bevezetés végén Sauvageot köszönetet mond a tanszék akkori lektorá-
nak, Gergely Jánosnak,6 aki tanácsaival segítette a könyv megírását.

Ezt a rövid kis részt követi az INTRODUCTION (’Bevezetés’) fejezet, amely-
ben beszél a magyar nyelv eredetéről, annak jellemző sajátosságárairól, valamint a
nyelvemlékekről. A műfordító Sauvageot szól az olvasóhoz, amikor a magyar nyelv
gazdag irodalmára hívja fel a figyelmet.

Mindezek után hozzálát a magyar hangtan bemutatásához. Sorra veszi a magyar
betűket és röviden, világosan francia, illetve – ha a francia nyelvben ismeretlen fo-
némáról van szó, akkor – idegen nyelvi (angol, német, lengyel, török) példákkal
szemlélteti a problémás eseteket a következőképpen:

6 Gergely János (1911–1996) zenetudós, nyelvész. Aurélien Sauvageot-val együtt az Études finno-ougriennes
alapítója. A Párizsi Magyar Intézet egykori igazgatója, az Élő Keleti Nyelvek Főiskolájának tanára.
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ő mint a francia zárt és hosszan ejtett  eu  a «jeu»  szóban.
g mint a francia gu (guerre, gare stb.)
h mint az angol «home» vagy a német «Haus»
l a mély hangrendű magánhangzók előtt és után  mint  a lengyel és a  török «l»

Ezt követően részletesen foglalkozik a hangrendi harmóniával, az illeszkedés sza-
bályaival, valamint a mássalhangzók egymásra hatásával. Itt kap helyet a szótago-
lás és a helyesírás néhány fontosabb szabálya is.

4. A tananyag
4.1. Az első rész

A szerző a tanagyagot két részre osztja, a részeket pedig leckékre tagolja. Az első
rész 30 leckét foglal magában. Felépítését nyomon követhetjük a tartalomjegyzékben.

1er leçon ¦ Du prédicat
2e leçon ¦ Du prédicat
3e leçon ¦ Du prédicat
4e  leçon ¦ Du prédicat
5e leçon ¦ Du complément d’objet
6e leçon ¦ Des qualificatifs, Les possesifs
7e leçon ¦ Du complément de nom
8e leçon ¦ De quelques emplois des mots possessivés
9e leçon ¦ De la négation
10e leçon ¦ Des compléments circonstanciels
11e leçon ¦ Des compléments d’orientation du verb
12e leçon ¦ Des postpositions
13e leçon ¦ Du passé simple
14e leçon ¦ Du futur
15e leçon ¦ Des pronoms personnels
16e leçon ¦ Des pronoms personnels
17e leçon ¦ Du conditionel
18e leçon ¦ De l’impératif
19e leçon ¦ Des passés composés
20e leçon ¦ Du gérondifs
21e leçon ¦ Des participes
22e leçon ¦ De l’interrogation
23e leçon ¦ Des démonstratifs
24e leçon ¦ Des relatifs et des indéfinis
25e leçon ¦ Du complément d’objet de 2e personne

EGY FRANCIÁKNAK ÍRT MAGYAR NYELVKÖNYV…
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26e leçon ¦ Du comparatif et du superlatif
27e leçon ¦ De la possession
28e leçon ¦ De l’infinitif possessivé
29e leçon ¦ De la numération
30e leçon ¦ Du potentiel

Mint láthatjuk, a tananyag felosztása nyelvtani kategóriák alapján történik. Az
első négy lecke foglalkozik az állítmánnyal. Először a névszói, majd a névszói-igei
állítmány, végül az igei állítmány kerül bemutatásra. Már a második leckében meg-
találjuk az összes igeidőt és módot. Az ötödik lecke a tárgy címet viseli, itt ismer-
kedik meg a tanuló az alanyi és tárgyas ragozás teljes paradigmájával, valamint az
ikes igék csoportjával is. A hatodik lecke tárgyalja a jelzők összességét, de a birto-
kos jelző külön leckét kap. A következő tananyag a tagadással foglalkozik, majd a
tizedik leckébe sűrítve találjuk a határozókat. Ezzel a mondattan tárgyalása lezárul,
és szófajtani ismeretek következnek. Az igekötőkkel és a névutókkal vezeti be ezt
a nyelvtani egységet, majd rátér az igeidők tárgyalására. Mielőtt az igemódokra ke-
rülne a sor, a szerző két leckét szán a személyes névmások bemutatására. Ezután kerít
sort az igenevekre, majd újra a névmások következnek, ezúttal a kérdő, mutató és
vonatkozó formái. A hoszonhatodik lecke témája az összehasonlítás, ezt követi a
birtokjel és ugyanitt kerül elő a birtokos névmás is. Az első rész a főnévi igenévvel,
a számnévvel és a ható igével zárul.

A leckék szerkezeti felépítése
Az egyes leckék felépítése azonos módon történik. Explicit szabályokkal be-

mutat egy-egy nyelvtani témát, és gazdag példákkal illusztrálja. Ezek után a
VOCABULAIRE (’Szójegyzék’) következik, amely az adott nyelvtan gyakorlásá-
ra készíti elő a szókincset. Ezt követi a VERSION nevet viselő fejezet, ahol az adott
nyelvtan szemléltetését szolgáló magyar mondatok vannak. Ezeket a mondatokat
nem helyezi szövegkörnyezetbe, izolált mondatok. Ezután fordításra szánt fran-
cia mondatok következnek a THÈME címszó alatt. A leckéket a COMMENTAIRE
rész zárja, ahol szükség esetén kiegészítő magyarázatokkal szolgál a szerző.

A 17. lecke a feltételes módot tárgyalja öt oldalon át. A fejezet elején megadja
a képzés szabályát, valamint megállapítja, hogy a feltételes módnak csak egy ige-
ideje van, a jelen. (A feltételes mód múlt idejét az összetett múlt idő fejezetében
tárgyalja.) Megjegyzi, hogy természetesen ebben a módban is létezik az alanyi és a
tárgyas ragozás, majd megadja az ad és kér igéknek a teljes paradigmáját, közte a
adnók és a kérnők alakokat is – hozzátéve, hogy használatuk régies. Majd az ikes
csoportra példaként a fázik és az esik igék ragozását adja a következőképpen:

CZ. FARKAS MÁRIA
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fáznám «j’aurais froid»
fáznál «tu aurais froid»
fáznék «il aurait froid»
fáznánk «nous aurions froid»
fáznátok «vous auriez froid»
fáznának «ils auraient froid»
esném «je tomberais»
esnél «tu tomberais»
esnék «il tomberait»
esnénk «nous tomberions»
esnétek «vous tomberiez»
esnének«ils tomberaient»

Felhívja a figyelmet arra, hogy a többes szám első és második személyű alakjai kö-
zött nincs különbség alanyi és tárgyas ragozásban. Az ikes igék esetéhez hozzáfű-
zi, hogy csak az egyes szám első és harmadik személyű alakok térnek el a normális
ragozástól. Megjegyzi, hogy a feltételes mód használatos a óhaj, kívánság kifejezé-
sére: szeretnék elutazni, valamint a feltételezésre: ha gazdag volnék, elutaznám.

Ezek után a VOCABULAIRE részben előkészíti a fordításra szánt mondatokat.
Néhány példa a megadott szavak és kifejezések közül: zavar, mosolyog, szeret, meg-
szerez, legjobb, valahova, öröm, lekötelez, egy-más, holnap reggel, ha, jobban, rossz-
kor, úgysem stb.

A VERSION részben megadott mondatok a következők:

Ha ismernéd barátomat, megszeretnéd. Ha eljönnétek, nem zavarnátok benünket. Ha
holnap reggel érkeznék, rosszkor jönnék. Ha tudna, mosolyogna. Ha ismernéd az éle-
temet, nem kérdeznéd. Nagyon leköteleznél, ha eljönnél. Ma még szeretnék cipőt venni
valahol. Legjobb lenne, ha elutazna valahova délre. Úgysem értenéd meg, ha meg-
magyarázná sem. Mielőtt elmegyek, szeretnék még egyetmást megbeszélni veled. Én
szívesen elmennék még valahova.

Ezt követően francia mondatokat ad a THÈME címszó alatt, ahol ugyancsak a tár-
gyalt nyelvtan megértésére szánt magyar mondatok megalkotását várja.

A COMMENTAIRE-ben három pontban egészíti ki a fentieket: megadja a rend-
hagyó ragozású jön ige jelen idejű alakjait, majd a feltételes mód alakjait. A máso-
dik pontban a lenni igei alakjai kerülnek elő, magyarázza és szemlélteti a lenne és
a volna alakok közötti különbséget. Megjegyzi, hogy az első reális, míg a második
irreális feltételt sugall. A harmadik pontban a francia mondatok között szerepelt midi
(’dél’) szó toldalékolását világítja meg: délre, délen, délről stb.
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4.2. A második rész

A második rész 15 leckéből áll:

31e leçon ¦ De la structure des mots
32e leçon ¦ De la structure des mots
33e leçon ¦ De la structure des mots
34e leçon ¦ De la structure des mots
35e leçon ¦ De la structure des mots
36e leçon ¦ Des voyelles de liaison
37e leçon ¦ Des voyelles de liaison
38e leçon ¦ Des temps du verbe
39e leçon ¦ De la phrase
40e leçon ¦ De la phrase
41e leçon ¦ De la phrase
42e leçon ¦ De la phrase
43e leçon ¦ De l’ordre des mots
44e leçon ¦ De la formation des mots
45e leçon ¦ De la formation des mots

Ebben a részben a szavak szerkezete öt leckét foglal magában, amelyben az
igetövek és névszótövek részletes vizsgálata történik, majd az igék ideje kap egy
fejezetet. A második részben a nyelvtan szemléltesésére már előkerülnek a szépiro-
dalmi példák; sok esetben Kosztolányi Dezsőtől, Móricz Zsigmondtól, Nagy Lajos-
tól, valamint Illyés Gyulától idéz. Az igeidők bemutatásánál található az alábbi pél-
damondat:

Egész délután ott zsibongott benne a gyötrő érzés, hogy Linát megbántotta s úgy ment
el hazulról. Most bevetette magát az otthonba, ahogy fejest ugrik az ember. (Móricz
Zsigmond: Rokonok. 100.)

Megállapítja, hogy négy múlt idejű cselekvés követi egymást ebben a két mondat-
ban. A zsibongott előidejűséget fejez ki a második mondat bevetette igéjével szem-
ben. Ugyanakkor a megbántotta ige a zsibongott-hoz és a ment el hazulról-hoz vi-
szonyítva egy korábbi cselekvést ír le. A magyar nyelvben mindhárom múlt idő
azonos síkon történik. Ezért a francia nyelvű fordítónak nagy gonddal kell értelmezni
a múlt idejű cselekvéseket. Annál is inkább, mivel múlt időt használ a magyar nyelv
a jövő idő kifejezésére is, mint ahogy arra a Kosztolányi idézetben is rámutat:

Ha ezt elintéztem, nyomban ott leszek. Körülbelül egy félóra múlva. (Kosztolányi
Dezső: Tengerszem. 63.)
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Ezek után a mondatformálás elemi ismereteibe vezeti be a szerző a nyelvtanulót.
Saját tapasztalata alapján tudja, hogy a magyar mondat megszerkesztése a tanulás
folyamán mindvégig problémát jelent, így különleges figyelmet kap ez a terület.
Sauvageot hangsúlyozza, hogy a magyar mondat szerkezete nem gépies, hanem szi-
gorú architektúra szerint épül föl. A hangsúly arra a kifejezésre esik, amelyre a be-
szélő a figyelmet akarja felhívni, a másodlagos kifejezések hol előtte, hol utána áll-
nak, ami bizonyos esetekben oda vezet, hogy a szavakat szigorú szabályok szabta
sorrendbe kell állítani. A kifejezésmód információt hordoz, melynek tükröznie kell,
milyen fontosságot tulajdonít neki a beszélő. Sauvageot szerint úgynevezett semle-
ges mondat nincs is. Semmi sem közömbös. Kezdve rögtön az első szó első szótag-
ján, melyhez meg kell találni rögtön a megfelelő hangfekvést. Bármit mond is az
ember, azt gondolatban többé-kevésbé fel kell építeni. Éppen ezért, sokkal kevesebb
a „klisé”, mint a francia nyelvben és főleg mint az angolban. Nem sokra jut azzal a
nyelvtanuló, ha megtanul kívülről néhány előre gyártott mondatot, hiszen minden
alkalommal az elejétől a végéig meg kell szerkeszteni a mondanivalót, figyelembe
véve a szavak illeszkedési szabályait is. A rendelkezésre álló mozgásteret szigorú
fegyelem uralja – nem úgy, mint a németben, ahol ha az ember az Umgangs-
sprachétól már eljut az irodalmi nyelvig, sokkal szabadabban mozoghat.

Megállapítja, hogy legyen bár egyszerű vagy összetett a magyar mondat, struk-
túrájában és szórendjében nagyban különbözik a franciáétól, ezért itt elsősorban
olyan nyelvtani jelenségek kerülnek elő, amelyek a francia anyanyelvűeknek külö-
nösen gondot jelenthetnek. Hosszasan tárgyalja ezt a nyelvtani részt, és az átlagos-
nál nagyobb figyelmet kap az összetett mondat, ezen belül is a főmondatban szereplő
utalószavak használata, hiszen ez a nyelvtani jelenség ismeretlen a francia anyanyel-
vű számára. Az alábbi néhány példa jól illusztrálja, hogyan próbája a szerző a ma-
gyar mondat szerkezetét körülírni, világossá tenni:

arra gondolt, hogy gyermeke egyedül van (elle pansa (à cela) que son enfant était seul)
arról, hogy ebből hasznot húzzon, hallani sem akart (Il ne voulait pas męme entendre
(parler) d’en tirer profit. = de ce là, à savoir qu’il tire profit de ceci, il ne voulait même
pas  entendre parler
Nekünk mindenki annyit ér, amennyit a munkája. (Illyés Gyula: Hunok Párizsban, p.
255.) Pour nous, chacun ne vaut ce que vaut son travail. Annyit «autant» amennyit
«autant que »
Ritka az olyan búza, amelyben konkoly nincsen. «Rare est le froment dans lequel il
n’y a pas d’ivraie» (az olyan búza  «le froment tel que voilà», amelyben «dans lequel»
Csak az olyan rokont szabad szeretni, akiből haszon van. (Móricz Zsigmond: Roko-
nok, p. 228.) «Il n’est permis d’aimer que (le genre de) parent, dont on a profit » (az
olyan rokon ) « le parent du genre que voilà», akiből « de qui, hors de qui»
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A második részt a szóalkotás módjainak ismertetésével zárja – utalva mindvégig a
magyarnak mint agglutináló nyelvnek a jellegzetes tulajdonságaira. Gazdag példák-
kal szemlélteti a szóösszetétel mechanizmusát, bemutatja az új morfológiai egység
jelentéstartalmát, majd pedig megadja az elemek jelentését külön-külön:

almafa « pommier» (fa «arbre», alma «pomme»)
hófehér  «blanc comme neige» ( fehér  «blanc», hó « neige»)
hitehagyott   «renégat» ( hagyott «laissé, qui a laissé», hite «sans foi»)
tejberizs  «riz au lait» (rizs «riz», tejbe «dans le lait»)

Elemzi és szemlélteti a szóképzés módját, vizsgálja az alapszó és a származékszó
szófaját, a gyakoribb képzők alakjait, tőtani viselkedésüket, szerkezetüket, funkci-
ójukat, jelentésüket:

hálátlan «ingrat» (hála «reconnaissance»  + -tlan «qui indique le manque»)
legény  «gars», legényke «garçonnet»
magyar «hongrois», magyarság «qualité de ce qui est hongrois»

A könyv utolsó lapjain francia, illetve magyar szószedetet találunk.

5. Záró gondolatok
A legtöbb nyelvtanulónak az a legfontosabb célja, hogy az adott idegen nyel-

ven mihamarabb kommunikálni tudjon. Az itt bemutatott könyv nem a mai értelem-
ben vett nyelvkönyv. Itt nincsenek tipikus élethelyzetek, élőnyelvi szituációkat tük-
röző megnyilatkozások, de nem találunk országismereti információkat sem.

Visszatekintve a nyelvoktatás történetére tudjuk, hogy az elmúlt századok mód-
szertani sokszínűségében sokáig a nyelvtani-fordító módszer dominált, amikor is a
nyelvtan elsősorban logikai megközelítésű volt, és a nyelvoktatási eljárás legfonto-
sabb eleme a szabályokkal történő nyelvtanítás és a fordításon alapuló bevésés és
gyakorlás volt. Ebben a könyvben a szerző által sugallt módszer rokonságot mutat
a nyelvtani-fordító módszerrel annyiban, hogy a fordítás jelentős helyet kap a nyelv-
tanítás folyamatában, a figyelem a szerkezet, a forma, a szabályok felé irányul. De
itt mégsem a paradigmák memorizálása, a nyelvtan kedvéért megalkotott izolált
mondatok fordítása a cél, melyeknek a gyakorlati életben nem sok hasznát vehette
a nyelvtanuló. Jelen esetben sem kerülnek szövegkörnyezetbe a mondatok, de mégis
elevenek, s az adott időszakban még korszerűnek számítanak. Az is igaz, hogy a
könyv írója a beszélt nyelvvel szemben a nyelvtan tanítását részesítette előnyben, a
tökéletes nyelvtani rendszer átadására és megértetésére törekedett. Itt a nyelvész
alapossága van jelen. Ebben a könyvben egy francia anyanyelvű nyelvész, nyelvta-
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nár veti vizsgálat alá a magyar nyelvet; kiemel, összevet és magyaráz olyan nyelv-
tani jelenségeket, amelyek az indo-európai nyelveket beszélők számára ismeretle-
nek, és megértésük sok esetben nehézséget okoz. Sauvageot mindig azt vallotta, hogy
egy nyelv szerkezetének titkaiba csak akkor tudunk behatolni, ha megkíséreljük a
gyakorlati alkalmazását. Az ő szemében a legfontosabb gyakorlati alkalmazás a for-
dítás volt. Ezért tulajdonít a könyv kiemelt figyelmet ennek a készségnek a kialakí-
tására.

A nem magyar származású nyelvészek közül kevesen ismerték olyan jól a ma-
gyar nyelvet, mint Aurélien Sauvageot. Ezt a tényt az itt bemutatott könyv is alátá-
masztja. A magyar nyelv rendkívül részletes bemutatásával, az egy-egy nyelvtani
egységhez kapcsolódó feladatokkal a magyar nyelvre jellemző sajátosságokat töké-
letes rendszerben láttatja.

Az Élő Keleti Nyelvek Főiskolájának – de jelenlegi oktatóhelyem, a strasbourgi
Marc Bloch Egyetem Magyar Tanszékének – egykori hallgatói is rendszeresen hasz-
nálták ezt a könyvet a 60-as és 70-es években. Azok, akik még most is őrzik és ápol-
ják magyar nyelvi ismereteiket, még mindig előveszik ezt a művet. Számukra – de
méltán mondhatjuk, hogy napjaink nyelvtanára számára is – tekinthető ez a könyv
egyfajta breviárumnak, melynek sorait újraolvassa az ember, hogy kérdéseire választ
kapjon, vagy tudásában megerősítse. A Premier livre de hongrois a külföldieknek
írt magyar nyelvkönyvkínálatunk különösen értékes darabja.
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