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Bél Mátyás egyszerűen Sprach Meisterre rövidített címmel ismertté vált, 
egyébként barokkosan hosszú nevü nyelvkönyve', amely 1729-ben Po-
zsonyban jelent meg először, az első olyan tankönyvünk, amit más anya-
nyelvűek, pontosabban: németek, magyarul tanulásának elősegítése céljá-
val alkotott meg írója. A mára, megjelenésének közel kétszázhetvenedik 
évfordulójára, mindenképpen több szempontból igen érdekes nyelvkönyv 
grammatikai ismeretanyagának elrendezéséről és szempontjairól az előző, 
az 1994-ben tanszékünkön megrendezett Bárczi Géza Emléknap tanácsko-
zásán szóltam2. Most viszont azon célnyelvgyakorló olvasmányaival szán-
dékozom foglalkozni, amelyeket az egyes nyelvtani tételeket feldolgozó, 
így egymástól zártabb egységekként elkülönülő leckékhez, ezek ismeret-
anyagát egybefogó, a tanult anyagot eleven nyelvvé élesztő szándékkal, zá-
rófejezetként kapcsolt munkájában a szerző. E fejezettel a tankönyvíró Bél 
Mátyásnak kétségkívül az volt a célja, hogy a magyar nyelvet mint tanult 
idegnnyelvet a maga írott és beszélt változatában, mai kifejezéssel: írott és 
élő kommunikációban mutassa be a tanulóknak, hogy sikeresen használják 
közlendőik kifejtésére, ismertetésére. Ez az adalék (eredeti címén: Anhang, 
Ungarischer und Deutscher Gasprache) egyébként tíz részre osztott lecke-
anyag, amely a csak Asszonynak nevezett, középnemesi vagy úri-polgári ré-
teghez tartozó család központi személyének, az olvasmányok főhősnőjének 
egyetlen napon lefolyó társalgását és tevés-vevéseinek leírását-elmondását 
tartalmazza. Az Asszony, a négytagú család úrnője, családjának tagjaival és 
vendégeivel, valamint házának személyzetével kerül közvetlen vagy közve-
tett módon verbális kapcsolatba, de a nap különböző szakaszaiban, s ennek 
megfelelően más-más alkalmakkor és helyzetekben, azaz, többféle kommu-
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nikációs szituációban. Ezeket a nyelvkönyvi olvasmányok tartalmazta szi-
tuációkat mai életünk egyik-másik tipikus napjának szituációihoz alig mér-
hetjük ugyan, merthiszen a beszédalkalmak és beszédhelyzetek változatai-
nak számát és minőségét tekintve is gazdagabb a ma, ellenben a magyar 
nyelv idegen nyelvként való tanítása szempontjából a tankönyvíró több 
megoldása igen aktuálisnak tűnik, mind elméleti, mind gyakorlati szem-
pontból. Ezért elemzésüket hasznosnak vélem. 

Aktuális lehet a kezdetekhez való fordulás egyrészt akkor, ha például, 
annak kérdését vizsgáljuk, hogy van-e, kell-e a magyar nyelv idegen-
nyelvként (vagy ezen nyelvoktatás valamely válfajaként) való tanítása ese-
tén önálló, eredeti iskola, vagy legalább irányzat? E kérdésfelvetés már 
azért is aktuális, mert, amint azt Szépe György egy, a mai magyar idegen-
nyelv-oktatás, ezen belül pedig a magyarnak idegennyelvként való oktatá-
sának problémáival foglalkozó tanulmányában megállapította: „... nincs 
magyarországi nyelvészeti iskola (legalábbis a magyar nyelvre, illetőleg az 
uráli nyelvekre irányuló kutatásokon túlmenően nincs)...", aminek követ-
keztében: „... örüljünk a bennünket nemzetközi iskolákhoz és irányzatok-
hoz hozzákapcsoló szálaknak."3, azaz annak, hogy nyelvtanáraink a külföl-
di nézetek és irányzatok nyomán igyekeznek eredményesen elsajátíttatni a 
magyart, vagy az idegen nyelvek valamelyikét. De vajon eredményes volt-
e ez az eljárás? Megfelelőek-e a mai, illetve, megfelelőek voltak-e a köze-
lebbi múltban írt tankönyvek, amelyeket a szerzők az említett ismeretek 
nyomán írtak, vagy csak összeállítottak! Fülei-Szántó Endre nézete alapján 
arra döbbenhetünk rá, hogy ez az eredményesség igencsak megkérdőjelez-
hető. Az ő megállapítása szerint ugyanis: „Nincs tananyag stílus nélkül.", 
de: „A negatív motiváció, a mi tananyagainkat mindig jellemezte, maga is 
stílussá vált.", mert: „Minden tankönyvben van egy leíró olvasmány, van 
valamilyen párbeszéd, és vannak gyakorlatok vagy feladatok. Ezek az élet 
leendő mondatait, szakaszait kívánják utánozni. Elég reménytelen vállalko-
zás. Az agy ugyanis átszűri az olvasottakat, s másképp dobja napfényre az 
emlékezet mindezt."4 Az ehhez hasonló, hízelgőnek egyáltalán nem mond-
ható nézetek idézése helyett azonban (számuk egyébként egyáltalán nem ki-
csiny!) egy olyan példát említek, amely a maga esetszerűségével is a kérdés 
akut voltára figyelmeztet. Mikó Pálné ugyanis, annak ellenére, hogy A kom-
munikációs és szövegszerkezeti egységekről című dolgozatában alapnyelvé-
szeti tárgymegközelítésben fejtegeti mondanivalóját, nem tud ellenállni an-
nak a kísértésnek, hogy a magyarnak mint idegennyelv tanításának 
témakörében vágóan: „Ha csak zárójelben is, de egy gyakorlati megjegyzést 
tegye(k)n...'\ amely szerint: ... a fatikus nyelvhasználat idézett példát - (1), 
(2) - az élőszóbeli kommunikációnak alig, vagy legfeljebb igen későn meg-
jelenő tananyagrészei." e nyelvoktatásnak, így: Részben ez a magyarázata 
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a tanszövegek steril, papírízű voltának."5 (A kiemelések tőlem valók, B. F.) 
Azonban a fatikus nyelvhasználat, a nyelvhasználat minden más változatá-
hoz hasonlóan, konkrét beszédhelyzethez (beszédhelyzetekhez) kötődik, 
vagy éppenséggel ennek nyomán lép fel, tehát nyelvkönyveink stílustalan-
sága, avagy papírízűsége a beszédhelyzet mibenlétének fel nem ismerésé-
vel is magyarázható. Hogy az oknyomozásnak ez az útja nem lehet zsákut-
cába vezető, arra Simon Margit a FIPLV még 1968-ban, Zágrábban 
megtartott X. kongresszusán elhangzott korreferátumában figyelmeztetett, 
hangsúlyozva azt, hogy a megelőző évtizedekben az idegennyelv-oktatási 
tárgyú írásokban a beszédhelyzetről sok szó esett, ám a szerzők ezt a termi-
nus technicust beszédalkalom, beszédtéma, tankönyvi téma, olykor pedig 
körülmény, esemény, illetve cselekmény jelölésének értelmében használták. 
Ennek nyomán a leckeszövegek eseményei a vendéglőben, az állomáson 
stb. helyeken játszódtak le, történtek meg, tehát pusztán helymegjelölésként 
éltek ezzel a kifejezéssel a témakörrel foglalkozók, és eközben nemigen 
merült fel bennük annak a gondolata, hogy hogyan, s mint kérdeznek, kér-
nek vmit azokon az adott helyeken, mint ahogy az sem, hogy a leírottakat 
milyen lélektani vagy egyéb körülmények határozták meg, holott - a szitu-
áció fogalma sokkal komplexebb lévén - a jelzettnél sokkal szélesebb fo-
galmi kört fed le." És Simon Margit szóban forgó írásának meglátásai ma is 
figyelmet érdemlőek. Ezek értékelésével azonban ezúttal nem foglalkozha-
tok, mint ahogy arról sem számolhatok be, hogy az általa tételesen felsorolt 
sürgős tennivalókból az azóta eltelt egy év híján három évtized alatt mi va-
lósult meg, vagy mekkora az adósság még ma is, de Bél Mátyás nyelv-
könyvének olvasmányait elemezve nézeteit nem kerülöm meg, bár az aláb-
biak során nem csak ezek szem előtt tartásával szándékozom éppen a 
beszédhelyzet szemszögéből elemezni a Sprach Meister függelékének ol-
vasmányait. 

A függelék, Anhang olvasmányai, mint említettem, a ház asszonya 
egyetlen napjának eseményeit a kommunikációs cselekményeket előtérbe 
helyezőenen íiják le. És ez szó szerint értendő, ugyanis az első olvasmány 
A' Fel-Kelésrúl. címet viseli a továbbiakban pedig: II. Az Felöltözésről7, 
III. A Konyhabeli szükségrül., IV. A Káffé italrúl., V. A' Templomba való 
menetelrül., VI. Az Ebédrül., VII. Ebéd fölött., VIII. A' Sétálásrúl., IX. Új 
hírek felöl, és X. A' Le-Fekvésrül. Nem mellékes megjegyezni, sem mód-
szertani, sem nyomdatechnikai szempontból, hogy minden olvasmánynak 
német nyelvű fordítását is megadja a szerző, éspedig igen szemléletesen: a 
magyar szöveg a nyelvkönyv minden oldalának bal, a német pedig ugyan-
azon oldalnak a jobb felén áll. A fordítás szöveghű, pontos, de nem tükör-
fordítás, ellenben úgy van szedve, hogy minden kommunikációs cselek-
mény, ennek minden részlete (pl. a párbeszédek) a fordításban vizuálisan jól 
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érzékelhető legyen, tehát: ha az eredetitől a lefordított rész, terjedelmesebb, 
térigényesebb (és ez a gyakoribb eset), akkor az újabb magyar megszólalás, 
csak a fordítás végetértének vonalszintjétől lejjebb következő bekezdéssel 
folytatódik. Ezen kívül a magyar szövegek párbeszédei két különböző be-
tűtípussal szedettek, a kommunikációs cselekményekbeli váltakozások ér-
zékeltetése, kiemelése céljából. (A német szöveg ezzel szemben csak egy 
fajtával. A megkülönböztetés ezúttal felesleges is lenne, hiszen a német a 
kiinduló nyelv, a magyarul tanulni akaró személy anyanyelve!). Ezek a 
megoldások a két szöveg egybevetését könnyítik meg, amire viszont a ta-
nulónak mindenképpen eléggé nagy szüksége lehetett, ugyanis ezek az ol-
vasmányszövegek nem a nyelvtani anyagot bemutató megelőző rész szó-
anyagából építkezőek, és nem is arra szolgálnak, hogy a nyelvi-nyelvtani 
anyagot szövegben testesítsék meg. Ennek köszönhetően nem stílustalanok, 
nem papírízűek, hanem egyszerűen életszernek és olvasmányosak. Hogy 
Bél Mátyásnak nem is volt szándékában olvasmányait „nyelvtani zsákok-
nak", „nyelvtani raktárhelyiségeknek" tekinteni, amelyekbe minden, tan-
könyve nyelvtani anyagot feldolgozó részében említett nyelvi tényt bele 
kell gyömöszölnie, azt az is bizonyíthatja, hogy a talán csak a korabeli 
nyelvtanokban, vagy a magasműveltséget is prezentáló elméleti-filozófiai 
kérdéseket fejtegető müvekben előforduló (illetve csak az ilyen jellegű la-
tin, esetleg német nyelvű munkákban megjelenő) nyelvtani-stilisztikai for-
dulatokat keresve sem találjuk itt meg. így például azokból az igealakokból, 
amelyekkel ugyancsak „meggyötörhette" könyvének nyelvtani részén „ma-
gukat átrágó" tanítványait, egyetlen egyet sem lelhetünk ezekben az olvas-
mányokban. Híre sincs itt a Praeleritum Perfectum olvastattattattam, olvas-
tattattattál, olvastattattatott (40. o.), avagy a Praeterium Impefectum 
olvastattattatnám, olvastattattatnád, olvastattattatna (uo.) féle példáknak, 
de még a ma használatos jövő idő is ki-kimarad, amit viszont már nem 
hagyna ki célszövegéből egy mai nyelvkönyvíró sem, különösen akkor 
nem, ha annak használatára olyan kiváló alkalma nyílik, mint nyílt Bél 
Mátyásnak a következő beszédhelyzetben: „Eredj, mond meg a' kotsisnak, 
fogjon bé, mert a' Templomba megyek." (A Káffé Italrúl, 76. o. Kiemelte B. 
F.) A templomba fogok menni féle változat ebben a nyelvi fordulatban, ilyen 
nyelvkönyvi alkalmakkor aligha maradhatna ma el(!), az idézetben előfor-
duló megfogalmazás, megformálás ellenében pedig éppenséggel nem! Az 
ilyen, illetve az ezekhez hasonló megoldásokban, azaz, az egyszerűbbnek, 
a gyakoribbnak, tehát az élőbeszéd fordulataira jellemzőbbnek előtérbe he-
lyező, előnyben részesítő választásában, igen következetes a tankönyv szer-
zője. Mindebből kézenfekvő arra következtetni, hogy egyrészt különbséget 
tett a ráismerő, passzív nyelvtudás, és a passzív grammatikai ismeret, más-
részt viszont az aktív nyelvhasználat, és aktív, mobilis grammatikai ismeret 
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között. Ennek az idegennyelv-oktatási eredetű felismerésnek logikus to-
vábbfejlődése, következményként, a szövegek elolvasása után válik felis-
merhetővé. Mármint az, hogy a szerző ezeknek a szövegeknek a megírása 
előtt számba vette kora osztrák és német úri-polgári lakossága mindennap-
jainak legjellemzőbb, legtipikusabb eseményeit, majd feltérképezte magá-
nak az ezekhez az eseményekhez kapcsolódó, kapcsolható beszédalkalma-
kat és közlésfordulatokat, ezek után pedig a magyarországi helyzettel 
feleltette meg a számbavetteket8. így az olvasmányok „hősei", a szerző 
szóban forgó eljárásának eredményeként, az említett két ország társadalmi 
rétegének magyarországi képviselőivel feleltethetők meg, a magyar társa-
dalom megfelelő rétegének tagjait elevenítik meg. Csak természetes, hogy 
a két németajkú ország ezen úri rétege (avagy, ha úgy tetszik, társadalmi 
osztálya) tagjai számára a tankönyvíró a magyar társadalom hasonló életvi-
telű, műveltségű és lelkületű úri társadalmának tagjaival történő dolgokat 
tartotta érdekeseknek, elfogadhatóaknak, tehát: a legkönnyebben befogad-
hatóaknak is! Bizonyos, hogy nem véletlenül választott Bél Mátyás éppen 
így. Ugyanis jól tudhatta, hogy éppen közülük, e réteg tagjainak soraiból, 
kerültek ki legnagyobb számban az élő idegen nyelveket tanulók - feltéte-
lezhetőleg a magyar nyelv elsajátítása iránt érdeklődők is. Tehát poten-
cionális nyelvtanulóinak ismeretében írja meg tankönyvét Bél Mátyás. Ide-
gennyelv-oktatási szempontból nézve, különösen a tankönyv arculatának, 
témáinak, ismerettárának kialakítását tekintve, rendkívül előnyös kiszűrési 
mód ez a megoldása, ugyanis kihasználhatta a tanulók már meglévő anya-
nyelvi kommunikációs előismereteit, tapasztalatait, s ezáltal nagy mérték-
ben megkönnyítette számukra, mind az anyag befogadását, mind a célnyel-
ven folyó kommunikációba való bekapcsolódásukat, hiszen nem 
kényszerültek rétegnyelvet váltani, de beszédviselkedési szokásaik jó részét 
is felhasználhatták, amikor magyarul szólaltak meg. A szélesebben értelme-
zett beszédhelyzet kérdése így példamutatóan figyelhető meg a Sprach 
Meisterben. 

A szűkebben értelmezett kommunikációs szituáció azonban már csak 
konkrét beszéd- illetve szövegkörnyezet esetében vizsgálható. Ennek érde-
kében viszont, ha nem is azonos betűkkel, de a tankönyvi helyesírással idé-
zem az olvasmányok felét. Megjegyzem, a választás korántsem volt köny-
nyű, s talán szokványosnak sem mondható. Az alábbiakban a következő öt 
olvasmányt teljes egészében veszem át: az elsőt, a harmadikat, majd pedig 
a hatodikat, hetediket és nyolcadikat együtt. Ez utóbbiakat azért így, hogy 
az egyes olvasmányok szerkezetén túl, az olvasmányok szövegeinek egysé-
ges voltára, a terjedelmesebb irodalmi alkotások részeinek, szerkezeti egy-
ségeinek összefüggéseire emlékeztető (regények, naplók fejezetei, színpadi 
müvek felvonásai), megmutató sajátosságokra, másszóval a szövegkohézi-
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óra, illetve annak változataira is felhívjam a figyelmet. Ugyanis - nézetem 
szerint - a konkrét beszédhelyzetek haj szálgyökerei idáig nyúlnak le, ha-
csak - innen nem indulnak. 

Az első szövegben, a felkelés álmosságának hangulata érződik, úgy a 
párbeszédből, mint a leírt eseményekből. A csendesen rábeszélő, nógató 
ember hangján szól az Asszonyt ébresztgető komornyik, esetleg férj, hogy 
ne verje fel hirtelen a ma, szokásától eltérően későbben ébredőt. Tapintatos-
sága sejteti: bizonyos abban, hogy önmagától gyorsul fel majd az ébredő, 
amint arról értesül, hogy már „... tízre jár az óra." Ezek a kísérő jegyek 
azonban már többlet-információt szolgáltatnak csakúgy, mint az az ese-
ménymozzanat, hogy az ébresztőnek az öltözködés idejére a másik szobába 
kell átmennie. Ez az utóbbi (többlet-)információ a kor erkölcsi-viselkedési 
szokásaiba való betekintést teszi lehetővé, ami azonban a korabeli nyelvta-
nuló számára sem lehetett éppenséggel mellékes dolog, mert, ha a nyelvta-
nuló környezetében is szokásos volt az ilyen viselkedés, akkor megerősítés-
ként hatott rá, otthonosabbá tehette az új nyelvi és társadalmi közegben, ha 
nem, akkor annak elfogadására serkentette, mivelhogy egészen biztosan 
nem kívánt magyar társaságban idegenként feltűnni. A kis szöveg esemény-
elmondása, de más sajátosságai alapján sem mondható rendkívülinek, még-
is jellegzetes, elsősorban azért, mert a hangulata az alkalomnak és beszéd-
helyzetnek megfelel, ennek kialakításában pedig az emlegetett 
többlet-információknak is részük van. Annak ellenére, hogy a teljes szöveg 
mindössze ennyi: 

I. A' Fel-Kelésrúl 
Némely jó Barátim késtenek nálam. 

Valóban, ideje vagyon már a' fel-kellésnek. 
Ugyan valójúl, gondollja-é? 
Igenis, mert tízre jár az óra. 

Tehát fel-kell hamar Kellnem, tessék 
azonközben a' másik szobába bé-térni 

kegyelmednek. 

Jó reggelt az Asszonynak! 
Igen szépen köszönöm. 

Miként nyugodott, alutt az 
Asszony? 
Igen jól. 

Mitül vagyon tehát, hogy illy sokáig 
ágyban marad az Asszony? 

Későn mentem alunni. 
Mi tartóztatta Kegyelmedet? 

A felöltözésben már a lány segédkezik. Öt tegezi úrnője, és természete-
sen a megtisztelő Kegyelemed megszólítás is elmarad. A leány azonban a 
„Te Leány, hol vagy?" hívásra udvariasan jelentkezik: „ímé, vagyok, mit 
paranesol az Asszony?" Hogy az ebben a szövegben elmondott események 
felgyorsulnak, az az előző olvasmányban leírtakból egyértelműen követke-
zik. A szerző azonban ezt a körülményt szinte szépírói érzékkel fejezi ki az-
által, hogy elhagyja a lány parancsteljesítés utáni megszólalásait („lm itt va-
gyon! mit tévő legyek már?"), eközben azonban nem feledkezik meg arról, 
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hogy az éppen végzett, éppen folyamatban lévő cselekvésmozzanatokban 
használt kellékek, tárgyak választékát bemutassa, mert, végtére is, tanköny-
vi anyagról, leckéről van szó, a megismertetés semmiképpen sem mellőz-
hető. így a lány a kért ing kapcsán ezt kérdi: „... a ' vastagabbat-é, vagy a' 
vékonyabbat?" a kért kezkenő kapcsán pedig: , A közönségest hozzám-é el, 
vagy az arannyal varottat?" Az ismertetésnek ez a módja, megoldása ta-
pasztalható a többi szövegben is, sőt megismétlődik még e szövegen belül!, 
miközben a sietés kapkodássá fokozódik. Figyeljük csak meg: „Nosza ha-
mar! ültesd fel a' fejre valómat; de még előbb mosdanom kell.'''' - mondja 
észbekapva az asszony, amire a lány: „Imé itt a friss kút víz, a' Királyné 
szagos vize, a ' kendő, a ' fésők, a' gombos tűk, és a' mi egyéb szükséges." 
(Kiemelte B. F.) Az adott cselekmény- és beszédhelyzet azonban nem pusz-
tán csak elfogadhatóvá, hanem egyszerűen természetessé teszi, mind az em-
lített kihagyást, mind a felsorolást. Csak az oktatás kényszere halványul el, 
éspedig éppen az elmondottak következtében, illetve azok pozitív eredmé-
nyeként. 

Az asszony nem véletlenül öltözik sietve, kapkodva. Megszokott teen-
dőit kell a megszokott időben elvégeznie: háza személyzetét kell munkába 
állítania. Következik a harmadik szöveg, 

A Konyhabeli szükségrül 
Hallódé leány! had gyöjön-bé 

a ' szakáts, vagy a ' szakátsné. 
Már az ajtó előtt várakozik. 
Mit parantsol Nagyságod? 
Mint áll a ' konyha dolga? 

mit fogs készíteni? 
A' mit a ' Nagyságos Asszony 

parantsolni fog. 
Vagyon-é valami az Éléskamrában? 
Vagyon alkalmas készületünk, 

vadbúi és egyéb konyhára valóbul. 
Mi vagyon tehát? 

Egy pár pátzolt öz-Czimer, két Fátzány, 
Három kötés buros madár, és egynéhány 
Császár madár is; mindenféle kolbászok; 
a ' Majorban pedig vannak hizlalt Ludak, 
Kappanok és Pókák. 
Fogjad hát a ' konyha czédulát: 
(1.) Az egy öz czimer, törött lének; 
(2.) Tehén hus mondolás tormával; 
(3.) Tynukok Kartiphiollal; 
(4.) Az Özpetsenye a ' madarakkal, 

és az hozzá tartozandó salátával; 
(5.) Savanyú káposzta, friss disznó 

hússal s ' tej fél lel; 
(6.) Pólka pástétómban; 
(8.) Utolljára, tésztábúl, sütött, és a 

confectum. 

A ház asszonya teendőinek egyik legfontosabbika játszódott le: a sze-
mélyzet munkába állítása annak érdekében, hogy a család és a vendégek 
semmiben se szenvedjenek hiányt. Kiváló alkalom ez a tankönyv írójának 
arra, hogy a magyar úri háztartással, ezen belül pedig a magyar konyhával 
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ismertesse meg tanítványait. És, hogy sikeresen oldotta meg feladatát, arra 
az imént idézett szöveg a legjobb bizonyíték. Emellett minden idetartozó 
fontosat felsorolhatott - ismét a mesterkéltség halvány árnyéka nélkül. 
Közben az olvasmány hangulata is megváltozik: az előzőek során tapasztalt 
kapkodássá fokozódott sietség lassan felenged, mintha csak a sok jó falat 
bizakodó várása lett volna mindenkin úrrá. Ez a kávézás, a megpihenés és 
rövidebb társalgás ideje. Következhet a 4. szöveg. A ház úrnője azonban 
most is résen van, figyel, irányít, sürget: („Hol van a' lakáj, szolga?" „Nem 
kész-é még a' Káffé? hol marad olly sokáig?"), miközben a szerző most az 
ehhez, a mindennapi szertartáshoz szükséges kellékek nevét és előkészíté-
sük rendjét ismerteti. Szerét ejti azonban az egyéni ízlés kifejezésre juttatá-
sának is: „Meg vallom, inkább szeretem tejjel a' Káffét." - mondja az Asz-
szony, ami elindítója a társalgásnak, ugyanis a lakáj szolgálatkészen így 
válaszol: „Ha parancsolja az Aszszony, majd az is itt lesz; de talám inkább 
a Chokoládával tart kegyelmed?" És a ház asszonya nem is titkolja, hogy 
számára ez utóbbi ital a kedvesebb, ám önmegtartóztatásának okát sem rej-
ti véka alá: „Ellenben, nékem, a chokoláda igen heves, és a' véremet fel-
szokta buzdítani. " Őszinte kijelentésére jön is az ugrató válasz: „Az Asz-
szony heves, de én hideg természetű vagyok." Erre már az érintett, hogy 
egérutat nyerjen, kérlelőre fogja a dolgot: „Csak tréfálkodni, tetzik ugyan 
kegyelmednek." Ezzel zárul a 4. olvasmány. A kis pihenőnek vége, újra 
mozgásba lendül a család - templomba készül. 

A Templomba való menetelrül. címet viselő V. részben is az Aszszonyé 
az irányító szerep, így a kommunikációs szituációk sokban hasonlítanak az 
első és második szövegben ismertetett beszédhelyzetekre, bár az alkalmak 
most némileg mások, tehát az Aszszony rendelkezései is az újabb körülmé-
nyekhez simuló hangvételűek, jellegűek. Egy esetben azonban kissé bosz-
szússá válik. A hajdú naiv kérdésére, hogy a kocsis „Hány lovat fogjon-bé, 
kettőt-é vagy négyet, vagy mind a' hatot?" így csattan fel: „Mitsoda haszon-
talan kérdés ez, tudja a kotsis a' szokást, eredj tsak." (76. o.) A kocsis egé-
szen biztosan tudta a szokást, ám a nyelvtanuló esetében efelől korántsem 
lehetünk bizonyosak (ma még kevésbé, mint akkor), mégsem ráhatjuk fel 
az írónak az információ megtagadtatását. Először is annak okán nem, hogy 
ez a kommunikációs cselekedet is a megtanítandók közé sorolandó az ide-
gennyelv-oktatásban, másrészt viszont azért, mert a tanuló számára nem ki-
zárólagosan a tankönyv az információk forrása, de a tanára, no meg a cél-
nyelvet beszélők is, sőt saját tapasztalata és ismeretei alapján is dönthet. A 
tankönyvíró eljárása eleven, életes volta mellett, ebből a szempontból is jó-
nak, helyénvalónak minősül. 

Fentebb, amikor az idézendő szövegek kiválasztásáról volt szó, felvető-
dött annak gondolata, hogy az egyes, a konkrét beszédhelyzetek a szöveg-
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egészig gyökereznek, hacsak nem magából a szövegegészből indulóan ke-
letkeznek. Ennek egyszerre és mindenkorra szóló eldöntése természetesen 
nem következhet éppen most be, bár a Sprach Meister olvasmányai konkrét 
alkalmakhoz kötődő beszédhelyzeteinek eddigi elemzése azt sugallja, hogy 
azok nemcsakhogy azon szövegekkel, olvasmányokkal feltételezettek, 
amelyekben előfordulnak, hanem hogy a függelék egésze, valamint megírá-
suk szándékoltsága révén is meghatározottak. Ezt az alapnyelvészcti szem-
pontból már egyértelműen újnak nem mondható felismerést, a jelenleg ak-
tuális idegennyelv-oktatási irányzatok nem, vagy a kívántnál általában 
kisebb mértékben hasznosítják, holott Bél Mátyás már a gyakorlatban érvé-
nyesítette az elméletben még meg sem fogalmazottat. E tény bizonyításá-
nak szándékával idézem a fentebb jelzett három szöveget. 

VI. Az Ebédrül 
Hol vannak a ' Tselédek, hogy az Asztalt 
nem terítik? 
A késeket tistitják, az üvegeket öblittik, és 
az Asztali kezkenyöket rakják öszve. 
Mit mond az Hop-Mester, sok vendégünk 
leszé? 
Hatról szól. 
Hát N. Uramot az Aszszonnyal, vallyon 
el hitták-é? 
Éppen most gyönnek fel a ' garáditson. 

Táloljanak s ' adják fel az étket. 
Még lett immár: a ' vendégek-is jelen 
vannak, és tsak Nagyságodra várakoznak. 
Igen köteles vagyok, hogy tsekély 
asztalunkat meg nem utálta kegyelmetek. 
Tartozásunk hozza magával minden 
alkalmatossággal udvarolni kegyelmetek-
nek. 

Vegyen helyt kegyelemetek, valamint 
kinekkinek tetzik. 
A' mint kegyelmed parantsolja. 

VII. Ebéd fölött. 

Udvarolhatok-é meleg levessel 
Kegyelmednek? 
Igen szeretem a' levest, jóllehet nem 
vagyok Svob. 
Vegyen kegyelmed egy falat Tehén húst, 
igazán igen jó ízű. 
Majd gondot viselek magamra. 
Az öz petsenye szép gyenge és leves, 
lehet-é kegyelmednek udvarlanom? 
Sokat fárasztja magát kegyelmed, 
előttem vagyon, magam-is hozzá fogok 
nyúlni. 

Mit gondoltok emberek, hogy poharat 
nem töltetek? 
Mitsoda borbul parantsol kegyelmetek? 
mert több-féle-is vagyon. 
Én a ' Budaj; én a ' Rétsej; én a ' Sopronyi; 
én a ' Mickólczi; én az Egri borral fogok 
tartani. 
Tehát senki sintsen az Asztalnál, a ' ki a ' 
Tokait kedvelné? 
Utoljára hadgyuk azt; most még az 
ételhez lássunk. 
Igen szeretem a' kegyelmeteket 
bizodalmas - voltát. 
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VIII. A' Sétálásrúl. 

Menjünk az étel után egy kévésé 
sétálni. 
Nem árthat, sött annál inkább 
meg-emésztödik az étel. 

Úgy de hová menjünk? 
A' mi kerünkbe. 
Noszsza hát jó Uraim! vigyázzunk az 
Aszszonyi nemzetre. 

Jól mondja kegyelmed! Iffijúságomban Kedves Kis-Aszszonykám méltóztasson 
egy köz-mondást tanúttam én eftelöl. kegyelmed, hogy csekélly szolgájának 

Ha el-nem felejtettem, im ez lészen. Ne fáraszsza magát kegyelmed velem. 

Az olvasmányokba foglalt kommunikációs és egyéb cselekmények sor-
rendje, sőt nagyrészt tartalmaik is, az olvasmányok eseménykeretei által 
meghatározottak. Azért van ez így, mert a tankönyv szerzője az emberi élet 
eseményeit, az ember cselekedeteit az idő (egy nap) valamint kora úri tár-
sadalmának életrendjéhez és életmódjához alkalmazkodóan mutatta be. Ezt 
- mint fentebb bizonyítani igyekeztem már - a nyelvtanuló érdekében tette 
éppen így, hisz annak egyéni, és társadalmi réteg- (osztály?, csoport?) ta-
pasztalatait (ez utóbbi tapasztalatok különben úgyszintén személyes tapasz-
talatok is) a legnagyobb mértékben használta ki a tanult nyelv minél jobb és 
tökéletesebb elsajátíttatása érdekében. Mert ezáltal, lényegében véve, a 
nyelvtanuló már az olvasmányok címeinek ismeretében tudván tudhatta, 
hogy azok miről szólnak, s ahhoz, hogy ezt elmondhassa csak a nyelvet kel-
lett megtanulnia, a nyelvet mint eszközt, s nem a közléstartalmakat is, ame-
lyeket ez az eszköz hordoz, megtestesít. Határozottan látható, szinte tapint-
ható ez az elrendező elv az imént idézett három olvasmányban. Ezekben a 
szövegekben érvényesül a legkifejezettebben Bél Mátyás tipikus iránti érzé-
ke. Szinte az az embernek a meggyőződése, hogy a vendéglátó házban ma 
is lejátszódnak, talán el sem maradhatnak, azok a jellegzetes események, 
amelyeket a tankönyvíró leírt, vagy esetleg csak lejegyzett. Természetesen, 
ma másképpen, más szavakkal kínálja a ház asszonya a vendégeket, és per-
sze hopmester meg nagyszámú kiszolgáló-személyzet nélkül teszi ezt, még 
a legtöbb jólszituált helyen is, de már a megnevezett ételek, italok ott lehet-
nek az asztalon ma is. Ezzel nem azt szándékozom állítani, hogy akkor, az 
1700-as évek első felében, nem folyt szerteágazóbb társalgás annál, mint 
amit ezekben a nyelvgyakorló olvasmányokban találunk. Hogyne folyhatott 
volna! S minden bizonnyal reggeliztek is, meg vacsoráztak is, amiről vi-
szont nem olvashatunk ezekben a szövegekben, lévén, hogy nem esik e dol-

Minnyájan örömest hallanánk. nevezhessem magamat. 

Étel után kell járnod; 
Avagy ezer lépest járnod. 
Jól vagyon: eleget álottunk immár 
lépjünk hát tovább. 

Bezzeg! szép kies Kert ez! majd amaz 
árnyékba a ' zöld pasiton le-telepedünk. 
Ugy tartom, hogy az egész Társaságnak 
tetszeni fog. 
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gokról említés sem, mégis eseménysorként is tipikusak a tíz szövegben 
leírottak. És ebben a tipikus eseménysorba a részesemények annyira bele-
tartoznak hogy egyik szövegből a másikba át nem helyezhetőek, és szöve-
gen belül is aligha cserélhetők fel, de mindenképpen nehezen kihagyhatóak 
szövegcsonkulás nélkül. E vonásai alapján Bél Mátyás megoldásai idegen-
nyelv-oktatási irányzat- vagy idegennyelv-oktatási iskolateremtő értékűek, 
és aligha vonatkoztathatóak rá Fülei-Szántó Endre idézett elmarasztaló 
meglátásai. A kérdés csak az, hogy hajlandóak vagyunk-e mindezt tudomá-
sul venni, merthogy nem volt sohasem felkapott szerző, mégha kortársai 
közül egyesek méltatták is munkásságát... 
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