
- 332 -

hazánkról. A bemutatott filmek nem ezekből az elkép-
zelésekből indultak ki, nem is elégítették hát ki 
őket. És ráadásul a nyelvezetük sem olasz volt, hanem 
a legjobb esetben francia, esetleg angol (sőt magyar!) 
Ha tudjuk, hogy Olaszországban minden külföldi filmet 
szinkronizáltan mutatnak be, könnyen érthető, hogy 
még egyetemi hallgatók sem szeretik az idegen nyelven 
beszélő filmeket, még ha franciául, angolul sokan ér-
tenek is. 

Befejezésül ismét csak hangoztatni szeretném azt, 
amivel mondanivalómat kezdtem: ha sikert akarunk elér-
ni Olaszországban vagy máshol oktatói tevékenységünk-
ben, módszereinkben a helyi sajátosságokhoz kell al-
kalmazkodnunk. S egy messzire látó művelődéspolitiká-
nak nem szabad visszariadnia bizonyos (nem lehetetlen 
mértékű és idővel bőségesen megtérülő!) anyagi áldoza-
toktól sem. / 1 0 / Q ^ 

B e t h l e n f a l v y Géza 

Hegjegyzések egy indiai tanulók problémáit fi-
gyelembe vevő magyar nyelvkönyv előkészítéséhez 

Aki már tanult vagy tanított nyelvet, tudja, hogy 
milyen nagy segítség diáknak, tanárnak az olyan tan-
könyv, amely megfelel a nyelvi környezet igényeinek, 
a feladatnak, a tanár stílusának. Az indiai körülmé-
nyek sajátossága, az érdeklődők meglepően nagy száma, 
a Magyarországról való könyvbeszerzés nehézkessége 
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egyaránt egy tankönyv helyi előállítását sugallta szá-
momra. Hozzáláttam a NEI "szürke" könyvének átdolgo-
zásához, az első tíz leckét stencilezett formában a 
Delhi Magyar Információs és Kulturális Központ sok-
szorosította is, de ezzel az ügy abbamaradt. Magam 
is úgy láttam, hogy egy teljesen új tankönyv elkészí-
tése lenne a legcélszerűbb, ehhez kezdtem anyagot 
gyűjteni, de a megvalósításra már nem került sor. A 
következőkben egy ilyen irányú munkához szeretnék né-
hány megjegyzést fűzni. 

A Delhiben tanuló diákok többségének anyanyelve 
hindi, 20-30%-ban pandzsábi, néhány bengáli és egyéb 
indiai nyelvet beszélő diák is akad. Ez utóbbiak az 
általános- és nagyrészt a középiskolákban is hindiül 
tanulnak. Az Észak-Indiában beszélt nyelvek meglehe-
tősen közel állnak egymáshoz, mind az új-ind nyelv-
család tagjai, eltérésük főként fonetikai, szóhaszná-
lati és csak kisebbrészt nyelvtani. Majdnem mindenki 
tud angolul is, de jól csak nagyon kevesen. Az angolt 
sem grammatikai tudatossággal tanulták, hanem a kör-
nyezettől, általános vagy középiskolákban magolós, 
csak a memóriára alapozó módszerrel. A grammatikai 
megértés kategóriáit tehát nekünk kell kialakítani, 
és ebben legalább két nyelv analógiáit illetve op-
pozíciőit, részleges eltéréseit lehet felhasználni. 

Nézzünk néhány konkrét példát. 
A beszédhangok megtanulásánál a megegyező hangok-

kal természetesen nincs probléma. Nem nagy gond a 
hallgatók esetében problémát okozó hosszú - rövid ma-
gánhangzó ellentétpár tanítása, mert a hindiben ez a 
megkülönböztetés hasonló funkciójú. Nehéz, de egyen-
ként változó sikerű a hiányzó hangok, ö, ü, gy, ty, 
c, dz, zs, cs tanítása, ezek gyakorlására külön fi-
gyelmet kell szentelni. Nem sokat segít pl. a zs 
tanításában, hogy ilyenféle hang az angolban is van 
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(Pl e a s u r e , m e a s u r e s t b . ) , mert ezekben a 
helyzetekben is a saját fonológiai bázisuknak meg-
felelő d z s mássalhangzót ejtenek, sőt, ez a he-
lyettesítés makacsabbul tartja magát kiejtésükben, 
mint az újonnan tanult hangok kiejtési tisztátalan-
ságai. Ugyanez a helyzet a f, és a v hanggal is. 
Az a magánhangzó kiejtése a legtöbb új-ind nyelvben 
illabiális, a bengáliban azonban a mi a -nkhoz na-
gyon hasonló. Ez a bengáli jellegzetesség annyira köz-
ismert, hogy szinte mindenki azonnal ejteni tudja a 
magyar a magánhangzót. 

A grammatikai egységeket, az időbeli és mennyisé-
gi adagolás optimális tervezése érdekében, az indiai 
hallgatók számára könnyű illetve nehéz csoportokra 
oszthatjuk. A könnyű egységek szintén két csoportra 
oszthatók, ide sorolhatók egyrészt azok, amelyekhez 
hasonló grammatikai konstrukciók a hindiben is vannak, 
másrészt azok, amelyek természetüknél - helyesebben 
a magyar nyelv természeténél - fogva könnyűek. 

A hindi-magyar grammatikai (tipológiai) hasonló-
ság esetei közül példaként említhetem az új-ind nyel-
vekben is a szavak után álló névutókat, névszóragokat, 
amelyek a magyarhoz nagyon hasonló módon jelölik az 
alapvető eseteket illetve határozó viszonyokat. Meg-
egyezik a birtokos szerkezet szórendje is, - itt ugyan 
némiképp.interferál az angol o í - os szerkezet -, és 
pontos hindi megfelelője van a magyar műveltető igének, 
valamint a ható igéket is egységesen tehetjük át hin-
dire a s a k n a segédigével. A magyarban könnyű az 
igeragozás formai része és az igeidők rendszere, ezek-
nek oktatása általában alig okoz nehézséget. 

A "nehéz" kérdések közül megemlíthetem a tárgyas 
ragozást és határozott névelőt, a szórend problémát 
és az igekötő használatának kérdéseit, mely utóbbinak 
modalitás-kifejező rendszeréhez hasonló funkciót lát 
el a hindi kettős ige. 
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A "tárgyas ragozás - tárgy - határozott névelő 
komplexummal kissé részletesebben szeretnék foglal-
kozni. Ennek a kérdés-együttesnek a nehézsége több 
tényezőből származik. A hindiben nincs tárgyeset-
rag. Az általunk tárgyként - t - vei jelölt mondat-
rész többnyire ragtalan alanyesetben áll, egy ma 
már aktívnak érzett, de történetileg passzív, szerke-
zet alanyaként. Pl. R "a m - n e k i t a b p a r h l = 
"Rám könyvet olvas", "Rám által könyv olvastatik." 
Más szerkezetekben a szórend jelöli a ragtalan t r-
gyat, ha pedig a cselekvés tárgya élőlény, akkor egy 
inkább dativust jelölő névutó C - k o ) jelöli azt. 
Az angol nyelv tárgy-jelölő szórendi struktúrája nem 
sok segítséget ad a magyar tárgy pontos megértéséhez, 
különösen, ha a "primary object", "secondary object" 
megtévesztő terminológiát is hallotta valaki. Ehhez 
kapcsolódik az a tény, hogy az új-ind nyelvekben 
nincs névelő, így a tárgy határozottságának a megérté 
se sem könnyű. Az angol nyelv határozott névelője a 
meglevő használati különbségek ellenére nagy segít-
ség lehetne, ha az indiai angolban, épp a nyelvi 
szubsztrátum hatására, nem alakult volna ki teljes 
összevisszaság a határozott névelő használatában. 

Nincs más lehetőség, mint az egész rendszer kate-
góriáinak autonóm kialakítása, begyakoroltatása. Ez 
az általam ismert tankönyvek keretei között nem köny-
nyű dolog, az erre szolgáló anyagot különös gonddal 
kell majd kidolgozni egy indiai diákok számára készü-
lő könyvben. 

Általánosabb jellegű, de fontos kérdés, hogy a 
"könnyű" illetve "nehéz" egységeket hogyan adagoljuk, 
hogy célszerű-e a nehéz anyagokat későbbre halogatni. 
(Szerintem figyelemreméltó Szabó Győző itt elhangzott 
előadásának az a momentuma is, hogy már az első lec-
kék anyagában rendhagyó szavak fordulnék elő.) Úgy ér 
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zem, "nehéz" komplexumokat nyugodtan előre vehetünk, 
sőt, célszerű korán feldolgozni, ha ezt a gyakoriság, 
a nélkülözhetetlenség, a beszédfolyamatban képviselt 
szerep indokolja. Bizonyos vagyok benne, hogy a kezdő 
hallgató dolgát nagyon megkönnyíti, ha a leggyakrab-
ban használt szavakat és nyelvtani kategóriákat tanul 
ja meg legkorábban. 

Ehhez kapcsolódik egy általánosabb megjegyzés a 
magyarországi nyelvkönyvírás gyakorlatával kapcsolat-
ban. Közismert, hogy az igék milyen központi szerepet 
játszanak a mondatalkotásban. Mégis, szinte doktríná-
vá vált az a tétel, hogy az oktatás első szakaszában 
csak a nominális mondatot kell tanítani. Ez oda veze-
tett, hogy pl. a Delhiben használt Learn Hungárián c. 
könyv, mely 30 leckéből áll, az első igét, a létigét 
a 4. leckében kezdi, a múlt időt pedig csak a 19. lec 
kében tanítja, pedig ezt szinte együtt lehetne taní-
tani a jelennel, hiszen a ragokban alig van eltérés. 
A nem ritkán használatos felszólító mód kicsit jobban 
jár, már a 16. olvasmányban sorra kerül. A NEI új 
"bzínes" könyve (.amely egyébként a legjobb tankönyv-
nek látszik, kár, hogy nem lehet hozzájutni), kicsit 
előbbre hozta a létige és a jelenidejű ragozás taní-
tását, de a múlt idő itt is a kurzus második felére 
marad. A NEI gyakorlatában ez persze nem olyan nagy 
baj, mert az oktatás intenzív jellege miatt minden ha 
mar sorra kerül, de egy kétéves tanfolyamon nem lehet 
egy évig csak jelen időben beszélni. 

tbben az indokolatlan, sőt káros "ige-ellenes-
ségben" én egy téves magyar leíró nyelvtani tétel ha-
tását látom. Klemm Antal egy 1917-es cikke óta (."A 
v a n é s a v a n n a k úgynevezett kihagyása", MNy 
13:265-27U) - amelyben úgymond megdöntötte "az ige-
királyság trónját", ami úgyis csak "indogermán kény-
szerzubbony" volt a magyar nyelven, amelyben a név-
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szói állítmány az ősrégi, szinte senki sem merte a lét-
igét önálló állítmánynak, az ún. igei-névszói állít-
mány névszói részét ragtalan határozónak és az ún. név-
szói állítmányt egy elmaradt, de odaértett 3. sz. lét-
ige állapothatározójának tekinteni. Aki így tett volna, 
a z - e hiedelem szerint - egy ősrégi magyar specifiku -
mot tagadott volna meg, ami mellesleg a szláv nyelvek 
körében és a szanszkritban is megtalálható. (A kérdés-
hez a leíró nyelvtanokon felül érdemes megnézni a Magyar 
Nyelvőr vitáját, Nyr. 77:114-9, 78:43, 79:i95-b, 202 és 
Szépe György cikkét, ÁNYT V. 269-285 pp. Akadémiai Ki-
adó Bp. 1967;. 

. Akárhogy is vélekedünk azonban a lét igével szintag-
matikus kapcsolatban álló névszó elemzéséről, nagyon 
meggondolandónak tartom, hogy az élőbeszédhez nélkülöz-
hetetlen igeidők, módok, vonzatok tanítását minél előbb 
sorra vegyük. n q R I , 

D i e n e s Ottó 

A lektori munka módszertani és gyakorlati 
problémái /A tankönyv- és jegyzetellátásról/ 

Lektori munkát végezni külföldi egyetemen: meg-
tiszteltetés. L megtiszteltetéshez minden körülmények 
között méltónak lenni: kötelesség. Egy sajátos, első 
pillanatokban inkább csak kuriózumnak tartott nyelv 
és egy világszínvonalú irodalom, művészet és tudomány 
közvetítéséről van ugyanis szó. 

A finnugor nyelvcsaládba való tartozás taglalása 
után ejthetünk néhány szót a legmodernebb nyelvtipoló-


