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vashatunk tanulói motivációs stratégiákról, 
az idegen nyelvi szorongás csökkentésére al
kalmazható stratégiákról, tanári motivációs 
stratégiákról, a tanulói szorongás csökkenté
sét segítő tanári stratégiákról, és a tanulási 
stratégiák tudatosításáról a tanórán. A könyv 
zárásaként egy szójegyzéket közölnek a 
szerzők, ahol a kötetben előforduló legfon
tosabb szakkifejezéseket és a hozzájuk kap
csolódó rövid magyarázatot találhatják az 
érdeklődő olvasók.

A rövid ismertetőből kiderült, hogy ez a 
könyv nem egyszerűen egy tanulmánykötet, 
hanem a közölt kutatási beszámolók mellett 
kutatáselméleti és praktikus ismereteket nyúj
tó fejezeteket is tartalmaz. Ezért a könyvet 
nemcsak a téma kutatóinak ajánlhatjuk, ha
nem gyakorló tanároknak, bármilyen nyel
vet tanítanak, illetve a nyelvtanárképzésben 
résztvevő tanároknak és diákoknak is.

Csizér Kata

Hegedűs Rita
Magyar nyelvtan
Formák, funkciók, összefüggések 
Tinta Könyvkiadó: Budapest, 2004. 
332 p.

Ismét gazdagodott a magyar mint idegen 
nyelv leírásának és oktatásának eszköztára 
egy valóban hiánypótló, a maga célkitűzéseit 
kiválóan megoldó alapművel. E nagyszerű 
vállalkozás alanyát illetően pontosabban 
persze így fogalmazhatnánk: a szerzői elkö
telezettség magáénak érezte a régóta várt 
szakmai igényt, és személy szerint vállalta 
annak színvonalas megvalósítását. Ekként 
születhetett meg annak az összetett műfajú 
rendszeres áttekintésnek az ötlete és végül 
megalkotása, amely a kommunikatív nyelv
oktatás szolgálatában egyesíti magában a 
pedagógiai grammatika és a funkcionális 
szemlélet következetes képviseletét. Mégpe
dig - az előszó élén különösen találónak bi
zonyuló Ballagi-mottó jegyében - kifejezet

ten nyelvünk külső leírása számára, amely az 
idegennek tehát kívülről kínálja a kulcsot, 
onnan bátorítja a kilincs megragadására is, 
s belépve további fogódzókkal segíti mind
addig, amíg otthonosan kezdi érezni magát 
ebben a sajátos nyelvi világban.

A megközelítés újdonságát jelzi maga a fel
építés is - a mű alcíméhez híven: „Formák, 
funkciók és összefüggések” hármasságában 
bontakozik ki a kellő részletezettségben ki
fejtett leírás, amely mindvégig a releváns 
nyelvi szabályszerűségek megragadására, 
pontos megfogalmazására, áttekinthető rend
szerezésére és az érintett példák szemléletes 
bemutatására törekszik. Noha igazán joggal 
éppen a „Funkciók” fejezetétől várhatnánk 
el magának a funkcionális szemléletnek az 
érvényesítését, a megközelítésnek külön ér
deme, hogy az mégsem korlátozódik erre a 
könyvrészre, hanem az egész művet áthatja, 
szervező elvként átível rajta: már a „For
mák” rendszerező tárgyalása megelőlegezi, 
s végül az „Összefüggések” taglalása szin
tézisbe hozza.

Az persze - a magyar nyelv rendkívül ösz- 
szetett alaktanának ismeretében, illetve tuda
tában - önmagában egyáltalán nem megle
pő, azaz nyilván nem véletlen, hogy a feje
zettagolás terjedelmi megoszlása ekként 
szükségszerűen eltolódik az első körben a 
„formákra” összpontosító leírás javára (a 7- 
153. lapon, vagyis szinte a könyv feléig). Ezt 
a látszólagos aránytalanságot azonban az 
imént említett morfológiai kényszeren kívül 
eleve az is érthetővé teszi, hogy a szerzőnek 
itt kell elsőként a bonyolult formarendszert 
exponálnia, mégpedig a lehetőségekhez ké
pest minél teljesebb táblázatos áttekintés 
keretében, hogy aztán a későbbi didaktikus 
építkezés során rendre hivatkozhasson az itt 
feszesen körvonalazott formák funkcionális 
összefüggéseire. Ezeknek az egymásra (elő
re és vissza) utaló kereszt-hivatkozásoknak 
köszönhetően a három nagy fejezet így te
hát szerves egységet alkot.

A „Formák” keretében a morfológiai és 
szintaktikai szintű alakrendszer felépítését 
tárgyalja a szerző - a leíró hagyománytól
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eltérően azonban perspektíváját tekintve 
nem formalizáló, hanem eleve funkcionális 
megközelítésben. Lényegi összefüggéseket 
láttató szemiotikái szemléletre vall a szófa
ji alapfunkciók hármas (pragmatikai, sze
mantikai, szintaktikai) feladatkörének ki
emelése. A szó szerkezetének feltárása híven 
igazodik a magyarra tipológiailag jellemző 
agglutináló sajátosságok, a transzparencia 
felé mutató strukturális motiváltság jelen
ségköréhez, s a toldalékfunkciókat (a képző, 
a jel és a rag elkülönítésében) árnyaltan, az 
átmeneti változatokat is bemutatva ismerte
ti. Külön erénye a leírásnak, hogy a magyar 
mint idegen nyelv szempontjából valóban 
érdemben foglalkozik a szóképzés gazdag 
változatosságával. Áttekintő-rendszerező 
táblázatai ekként hozzásegíthetik a külső 
érdeklődőt a biztonságos eligazodáshoz, s a 
produktív-aktív alakulatokból kiindulva bi
zonyára a szükséges nyelvtanulói kreativi
táshoz is. Ebben az összefüggésben az osz
tályozás több szempontot is követ; különös 
figyelmet érdemel a funkcionális csoporto
sítás gyakorlatias újdonsága. A másik alap
vető szóalkotási eljárás, a szóösszetétel fe
jezetrésze is képletekbe foglalt áttekintéssel 
szolgál - ezúttal is funkcionális, jelentésta
ni csoportosítás szerint.

A formák leírásának másik nagyobb egy
sége a szófajok alakjának és lehetséges mon
datrészi funkcióiknak a feldolgozását nyújt
ja. A tőtípusok toldalékolási paradigmáinak 
részletes és pontos ismertetésén túl az itt 
adatolt táblázatos példatár valóban kielégíti 
az idegen érdeklődő speciális igényeit is, 
amikor például megadja a névszói viszony
ragok és névutók személyragozott alakjait is 
{bennem, alattam stb.), illetve rendszeres 
áttekintést nyújt az igekötők leggyakoribb 
funkcióihoz és a névmások alakgazdagságá
nak használatához. A viszonyszók csoporto
sítása ismét a szemiotika említett hármassá
gát követi, s külön üdvözlendő, hogy végre 
kellő súlyt képviselnek a pragmatikai funk
ciót hordozó partikulák is a külföldieknek 
szánt nyelvtanban.

A formák fejezetrészének harmadik témá

ja a mondat alaktana köré csoportosul, s ki
fejtése a szokásos tárgyalásmódon túllépve 
valóban igyekszik a magyar mint idegen 
nyelv sajátos szempontjaihoz igazodni. En
nek megfelelően külön részletezi a tipikus 
kérdés-felelet mintákat és a tagadás válto
zatait, a mondatrészek kifejezőeszközeit, 
továbbá a névszói állítmány, a létige és a 
segédigék használatának megoldásait, vala
mint - mindezeket egységes szintaktikai 
keretbe helyezve - feltárja a transzformáci
ók szabályait.

A „Funkciók” című fejezet a kommunika
tív nyelvhasználat rendszerét kívánja bemu
tatni, s belső fejezettagolása a funkcionális
tematikai csomópontok köré szerveződik. 
Ötletes megoldásnak találom, hogy ezek 
mindegyikét egy-egy találó alcím (idézet, 
illetve szállóige, szólás vagy közmondás 
stb.) vezeti be. Elsőként a hely viszonyok is
mertetése szerepel, kellő hangsúlyt adva az 
irányhármasság jelentőségének, az érintett 
szituációk tematikus csoportjainak, s külön 
figyelmet szentelve a földrajzi nevek kriti
kusnak számító helyragozásának {Visegrá- 
don - Esztergomban stb.). Az idő kategó
riájának funkcionális leírása is árnyaltan 
érzékelteti a változatos lehetőségeket, a vi
szonyítás módozatait, s támpontokat nyújt a 
buktatók elkerüléséhez. A birtoklás kifejezé
sének áttekintése hasonlóképpen a funkció
forma megfeleltetések gazdag anyagára épít. 
S a differenciáltság igénye folyamatosan 
jelen van a többi funkcionális kategória (ok
okozati viszony, cél/szándék, viszonyítás
összehasonlítás, ellentét) leírásában is, to
vábbra is egyértelmű eligazítással, érzékle
tes példákkal, kísérő táblázatokkal. A sort 
három sajátos jelenségkör zárja: a pragma
tikai viszonyulásé (kérdés, kérés, bizonyta
lanság, kételkedés, óhajtás, felszólítás), a 
személytelenségé (a passzivitással összefüg
gésben), valamint a szituatív igéké {jön - 
megy stb.).

Az „Összefüggések” fejezete - címéhez 
híven - mélyebb összefüggéseket világít 
meg: nem is egyszerűen a formák és a funk
ciók szintézisben történő tárgyalását nyújt-
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ja magasabb szinten (bár ennek is eleget 
tesz), hanem egyenesen a jelenségek mögött 
rejlő lényegi, kognitív kapcsolatrendszer 
magyar nyelvi világába kínál betekintést. 
Bevezetésül madártávlatból tekint nyelvünk
re, s felhívja a figyelmet legszembetűnőbb 
sajátosságaira (a morfológiai jelöltség, a 
pontosság, a gazdaságosság, a személyjelö
lés és a motiváltság vonatkozásában). Hely
zettipológiai fejezetrésze az állítmányt, illet
ve az igét emeli a középpontba, s a prediká
tumtípusokat együtt láttatja az igenem, 
illetve az akcióminőség fajtáival. A mondat
részeken túlmutató látóhatáron a szemanti
kai funkciók tételes bemutatása következik, 
majd az ige mint a mondat sarkalatos pont
ja. (Ez utóbbi fejezetrészt Brassai Sámuel 
emlékének ajánlja a szerző. Joggal, hiszen a 
strukturális-generatív szemléletű, korszerű 
magyar mondattan helyi gyökerei sok tekin
tetben az ő munkásságából táplálkoznak.) 
Ebben a szellemben terminológiailag is fon
tos az itt érvényesülő következetesség, ti. az 
igéhez járuló bővítmények (szabad határo
zók) és kiegészítők (ezen belül pedig igemó
dosítók és vonzatok) elkülönítése. Az idő
szerkezet bemutatása is világosan különbsé
get tesz idő és aspektus között, s ez utóbbi 
kapcsán végre beemeli a magyar mint ide
gen nyelv leírásába is a progresszív aspek
tus tárgyalását. A következő alfejezet a mo
dalitásé, amelynek keretében a szerző sorra 
veszi az igemódok és a segédigék idevágó 
összefüggéseit. Jó érzékkel kitüntetett rész
letességgel szól a nyelvleírási hagyomá
nyunkban sokat vitatott, illetve nyelv-köny
veinkben gyakran mellőzött kötőmóddal 
kapcsolatos tudnivalókról. Ezt követően - 
továbbra is a felvillantott transzformációk
ra támaszkodva - egységes funkcionális ke
retben mutatja be a mellékmondatok és az 
igeneves szerkezetek változatait.

E mondatközpontú fejezetrészek után a 
szöveg szintjén vetődnek föl az összefüggést 
biztosító eszköztár nyelvtani tényezői (az 
egyeztetés, a névelőhasználat, a névmásítás 
és a szórend). A szerző mindegyik kérdéskör 
tárgyalásakor ezúttal is pontosan fogalmaz

za meg a szabályrendszert, kifejező példákat 
sorol fel, s táblázatos rendszerezéssel szol
gál. Ezen belül jelentőségéhez illő terjede
lemben, a magyar külső leírásában kívána
tos részletezéssel és árnyaltsággal foglalko
zik a szórendi szabályokkal - didaktikusán 
közérthetővé fogalmazva a háttérben nyil
vánvalóan meghúzódó újabb strukturális 
megközelítésmód, a generatív szintaxis leg
fontosabb idevágó téziseit.

A feltárt összefüggések után - a könyv 
végén, mintegy ráadásul - külön hangtani 
fejezet ismerteti tömören nyelvünk hangzás
világát. A fonémarendszer bemutatása - 
nyelvkönyveink legjobb hagyományát kö
vetve - kitér a jelentés-megkülönböztető 
szereppel telítődő oppozíciós párok példái
ra, s kontrasztív támaszt nyújt az ismertebb 
világnyelvekhez viszonyított megfelelések
kel. Külön örvendetes, hogy kellő kifejtett- 
ségben tárgyalja a magyarra jellemző simí
tó folyamatokat (a magánhangzó-harmónia 
és a mássalhangzó-kapcsolatok törvény
szerűségeit) és prozódiai sajátosságokat (a 
hangsúly, a hanglejtés és a szólamtagolás 
szabályszerűségeit) is. Végül az olvasót - a 
szakirodalom jegyzékét követően - még 
tárgymutató is segíti a gyors eligazodásban.

A Magyar nyelvtan tehát hungarológiai 
szempontból jól átgondolt építkezésével, 
rendszerező törekvésével, korszerű nyelvpe
dagógiai koncepciójával az elméleti leírás 
szintjén sikeresen oldja meg a kommunika
tív-funkcionális szemléletnek a nyelvleírás
ban történő következetes érvényesítését, 
amit pedig egyébként éppen nyelvünk gya
korlati oktatása során már nem is olyan egy
szerű megvalósítani, hiszen a közismerten 
összetett morfológia és morfoszintaxis alap
jában igencsak megnehezíti ezeknek a tö
rekvéseknek (ti. a gördülékeny kommuni
káció-központúság) könnyed alkalmazását. 
A könyv ekként az elméleti tájékozódás igé
nyét messzemenően kielégítve bizonyára 
beváltja mind a nyelvtanárok, mind a nyelv
tanulók hozzá fűzött reményeit. S a korábbi 
Magyar mozaik című tananyag és a most is
mertetett nyelvtan után immár fokozott ér-
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deklődéssel várjuk a szerzőtől az előszóban 
folytatásként ígért gyakorlati nyelvtan meg
jelenését is.

Szűcs Tibor

Borgulya Istvánné (szerk.) 
Kultúraközi, szakmai és 
szervezeti kommunikáció 
Pécsi Tudományegyetem Közgazda
ságtudományi Kar: Pécs, 2004, 283 p.

Borgulya Istvánné tanulmányaival, tanköny
veivel, oktatói tevékenységével eddig is je
lentősen hozzájárult a kultúraközi, szakmai 
és szervezeti kultúra elterjedéséhez Magyar
országon, és neve garancia arra, hogy az ol
vasó színvonalas tanulmányokat találhat a 
kötetben; másrészt a választott téma idősze
rűsége megkérdőjelezhetetlen, hiszen gaz
dasági sikerek függnek a megfelelő szakmai 
és szervezeti kommunikációtól, és a több 
nemzetet képviselő gazdasági szakemberek 
együttműködése csak a kultúraközi azonos
ságok és különbségek figyelembevételével 
lehet zavartalan és harmonikus.

A kötet szerzői főként a hazai felsőokta
tási intézményekben tevékenykednek. A ta
nulmányok egy része a 2003. április 14. és 
16. között, a Magyar Alkalmazott Nyelvé
szek és Nyelvtanárok Egyesülete Győrött 
megrendezett „A többnyelvű Európa” című, 
XIII. kongresszusán a „Kultúraközi kom
munikáció” szekcióban elhangzott előadá
sokból nyújt válogatást. A „Szakmai kom
munikáció” és a „Szervezeti kommuniká
ció” fejezetek szintén konferencia-előadások 
alapján írt tanulmányok, amelyek a Pécsi Tu
dományegyetem Közgazdaságtudományi 
Karán 2003. szeptemberében megtartott 
„Kommunikáció az EU-csatlakozás küszö
bén” című konferencián hangzottak el. Ki 
kell emelnünk a pécsi szerzőket, akiknek ta
nulmányai bemutatják azt a sokféleséget, 
amely a Közgazdaságtudományi Kar Üzleti 
Kommunikáció és Idegennyelvi Tanszéké
nek egy évtizedes kutatómunkáját jellemzik.

A kötet - a címben is meghatározott té
máknak megfelelően - három fejezetre tago
lódik. A fejezeteket megelőző „Bevezetés” 
(Borgulya: „Kultúraközi, szakmai és szerve
zeti kommunikáció”) a későbbi fejezetekben 
ismertetett kutatások elméleti hátterét vilá
gítja meg, arra a fő kérdésre helyezve a hang
súlyt, hogy mit értünk kultúraközi, szakmai 
és szervezeti kommunikáción.

A „Kultúraközi kommunikáció” című 
fejezetben olvasható tanulmányok a követ
kező kulcsszavak közé csoportosíthatók: ma
gas és alacsony kontextusú kommunikáció; 
idegen és magyar kultúra találkozása a gaz
daságban; kultúraközi kommunikáció az ok
tatásban; globalizáció és lokalizáció; multikul- 
turalitás a nyelvórán; nyelvtudás és karrier.

Dévényi Márta a magas és alacsony kon
textusú kommunikáció jellemzőit mutatja be 
az európai kultúrák kontextusában. Kutatá
sában támaszkodik a téma „nagyjainak” (Hof
stede, Hall, Grice) elméleteire, s arra a követ
keztetésre jut, hogy a „kontextus, mint a 
kommunikáció alapvetően fontos tényezője, 
tudatos figyelmet érdemel az európai kultú
rák tanulmányozásában”.

Borgulya Istvánné tanulmánya a skandi- 
náv-magyar együttműködés jellemzőit vilá
gítja meg, bemutatva a közös múltat, a két 
kultúra különbségeit és azonosságait. Az 
északi kultúrákat Hofstede alapján a feminin 
kultúrák közé sorolja, ahol „az együttélés 
alapja a társadalmi egyenlőség, az emberi 
kapcsolatokat fontosabbnak tartják, mint a 
pénzszerzést, individualisták, és a munkát 
elválasztják a magánélettől”. A dán, svéd és 
norvég kultúrák elemzése után azt állítja, 
hogy a skandináv-magyar kultúra kommu
nikációja nem lehet minden zavartól mentes.

A kultúraközi kommunikáció oktatása 
több tanulmányban is megjelenik. Falkné 
Bánó Klára a tantárgy fontosságának a szere
pét vizsgálja, s egy kérdőíves felmérés elem
zése után (ami ezerötszáz főiskolai hallgató 
véleményét tükrözi) megállapítja, hogy na
gyon hasznos a témakör tanulmányozása, bár 
az óraszám, illetve az oktatói létszám még 
nem elegendő ennek a gyakorlatorientált


