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A tömegtájékoztatás lényeges ismérve az aktualitás, ami 
a temporális orientációban is megmutatkozik. A közleményekben 
a jelen időnek van stílusformáló funkciója. E mellett ismétlőd-
nek a "most" (ÉS 1989/9.11); a "ma" (ÉS 1989/6.lo) és szinoni-
mái "manapság", "napjainkban", "jelenleg" (ÉS 1989/2o.lo) stb. 

A fentieken alapján valószínűnek látszik, hogy a mai i-
rodalmi kritika olyan publicisztikai műfaj, amely a publicisz-
tikai stílus ismérveit és lényegét bizonyos mértékben megtart-
ja, de rokon vonásokat mutat a tudományos kritikával és a szép-
irodalmi stílussal is. így a vizsgált sajtóműfaj legalább há-
rom funkcionális stílus jegyeit alkalmazza a mondanivaló közve-
títésében. 

Szűcs József 

Igecentrikus kommunikatív nyelvtanítás 

A bolgár állampolgárok magyar nyelvi oktatásban a szó-
fiai Kiiment Ohridszki Egyetemen, a sumeni Pedagógiai Főisko-
lán, a várnai, ill. burgaszi idegenvezetői kurzusokon vehet-
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nek részt, valamint a Magyar Kulturális Intézet szófiai, su-
meni és várnai nyelvtanfolyamain. Valamennyi oktatási terüle-
ten jellemző, hogy a tanulás előzetes nyelvtudás nélkül in-
dul az egyetemen, a főiskolákon s a nyelvtanfolyamokon egya-
ránt. 

A nyelvoktatás célja alapfokon, hogy a tanuló köznyel-
vi szituációba be tudjon kapcsolódni, illetve beszédszituáci-
ót képes legyen kezdeményezni, akaratát, szándékát megvalósít-
hassa minimális szókincse, kifejezőkészsége révén. Az olvasá-
si-, megértési-, beszéd- és íráskészségének olyan szintűnek 
kell lennie, hogy a) a nyelvkurzus bármely résztvevőjével kom-
munikálni tudjon, b) nyelvi viselkedése megfeleljen a minimá-
lis követelményeknek (pl. az udvariasság hiánya kommunikációs 
zavart okoz, ezért a tegezés-magázás eszközeit ismerniük kell), 
b) végül egy-egy nyelvi kurzust befejezve képes legyen arra, 
hogy a sokkal nagyobb szókinccsel beszélő anyanyelvi beszélgető-
társsal is megértesse magát, vagyis kreatív nyelvtudásra tegyen 
szert. Ahhoz, hogy ez kellő szinten megvalósuljon a tanulók 
lexikai és grammatikai ismereteit szinkronba kell hoznunk jár-
tasságaikkal és készségeikkel, különben nincs meg a feltétele 
a kreatív nyelvtudás létrehozásának. Az aktív nyelvhasználatig 
való eljutás pl. a hároméves nyelvkurzusok befejezése után a 
jelenlegi nyelvoktatási eljárásokkal szinte képtelenség. E té-
ren Bulgáriában két véglet tapasztalható: a) a nyelvtani sza-
bályokat tanító és számonkérő eljárás, b) a gyakorlat-centri-
kus. Mindkettőnek az a hátránya, különösen az előbbinek, hogy 
a nyelvi jártasságok fejlesztését (olvasás, beszéd, írás, meg-
értés, valamint a kiejtés, intonáció, a megfelelő olvasási és 
beszédtempó, valamint a szinkronban való hallás gyakorlását) 
elhanyagolja. Továbbá nem fordítanak elég figyelmet a tanköny-
vi szövegek variálására, mint a kreatív nyelvtudás kialakítá-
sának egyik igen fontos eljárására, és inkább mondat-mint szö-
vegcentrikus a tanításuk. A legnagyobb hiányossága mindkét el-
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járásnak, hogy mind a nyelvtani és a lexikai tudás passzív ma-
rad, valamint passzív jártasságot tesz csak lehetővé, s a 
nyelvtanításnak ezt a hiányosságát otthoni tanulással a tanu-
lóknak csak igen kis része képes korrigálni. 

A harmadik - általam ismertetett eljárást -, amely a 
diákok és a felnőttek igényeihez jobban igazodik, a szófiai 
Kiiment Ohridszki Egyetem bölcsészkarán és a szófiai nyelvtan-
folyamokon alkalmazzuk. Legnagyobb előnye az eddigi eljárások-
kal szemben, hogy egy-egy szövegen, szituációban olyan komplex 
gyakorlaton sajátítják el a hallgatók/nyelvtanfolyamosok a cél-
nyelvet, amely által a nyelvtant és a lexikát, s ezzel egyide-
jűleg az elfogadható szintű beszédtempót, megértéit, a szókincs 
megtanulását, amely sok variációt rejt magában, s e tulajdonsá-
ga által nagyon intenzív nyelvtanitási eljárás, az aktív nyelv-
tudás megszerzésének eszköze, egyben összehasonlíthatatlanul 
több segítséget nyűjt a tamjlónak, hogy eredményesebben egé-
szítse ki a tantermi tanulást az otthoni munkájával, pl. szó-
beli, de főleg az írásbeli készségének fejlesztésével. 

A nyelvtanitási eljárásokon kívül elégedetlen vagyok a 
szituatív nyelvoktatás mai gyakorlatával, s hasonlóképpen a 
tankönyveink jellegzetesen leíró nyelvtani szempontúságával. 
Az előbbi, a minél természetesebb beszédszituáció miatt, elég-
telen nyelvtani támaszt ad az idegen nyelvet tanulónak. A be-
szédszituációs eljárás valójában az anyanyelv tanulásának esz-
köze, idegen nyelvtanítási célra képtelenek vagyunk annyi szi-
tuációt létrehozni, hogy nyelvtanilag is megfelelő szintet ér-
jen el a tanuló. A leíró nyelvtani szempontúban pedig a nyelv-
tani tudnivalók elrendezése a kommunikatív szempontú idegen 
nyelvtanításnak nem felel meg. Szinte képtelenség élő nyelvre, 
kommunikációra tanítani a Színes magyar nyelvkönyvből, amely-
ben pl. a múlt idő csak a 16. leckénél lép be, a felszólító 
mód pedig a 24.-nél. 
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rzett tapasztalataim szerint a 
sen a rövid szövegekben reali-
t a nyelvtan túlságosan indi-
tatható a tanuló, de hamarosan 
s a diákot egyaránt. Felnőtt 

memorizál, márpedig az ilyen 
kész elemek megtanulására ösz-
tanuláslélektani szempontból 
lnőttek sajátosságaival, hiszen a 
lási forma az óvodásokra jel-
tanulók nehézségeit tovább fo-
idegen nyelvtanítás céljából 

matikusak. A témák szerinti i-
ár válságba jutott, a főleg le-
tanulásának erőltetése valójá-
nyelv, a köznyelv tanításának, 

ülönösen a tanulás első szaka-
gek inkább ismeretterjesztő 
sságok és készségek létrehozá-
zélt nyelv használatára szinte 

lehetetlen ilyen feltételek között tanítani: a tanár kérdései 
megrekednek a tartalom ellenőrzésénél, a diák pedig a reagá-
lás szintjén marad, tehát passzív félként vesz részt a munká-
ban, nem csoda, hogy csak passzív marad a nyelvtudása. Gyako-
ri jelenség: a tanuló nem tud mit kezdeni az olvasmánnyal, vi-
szont eleget akar tenni a tanulási kötelezettségének, s szó 
szerint megtanulja azt, vagy jelentős részét. Végső soronez 
hibás tanításból eredő hibás tanulási eljárás, mert a mecha-
nikus bevéséssel elsajátított tankönyvi szöveg nem eszköze, 
hanem akadálya a beszélt nyelv elsajátításának. Nagyon gyako-
ri, hogy az ilyen tudásért vizsgákon pl. jó osztályzatot kap-
nak a tanulók, vagyis a pedagógus a rossz tanulási eljárás tá-
mogatójává válik, becsapja a tanítványát, s önmagát is. Termé-

A nyelvtanfolyamokon sze 
szituációs gyakorlatokat, különö 
záltakat kellemes tanítani, mer 
rekt tanításával sikerekhez jut 
gyors csalódás éri a pedagógust 
hallgatóink nagy része nehezen 
tematikus- szituatív tanítás a 
tönöz, ez pedig pszichológiai, 
helytelen, mert ellentétes a fe 
mechanikus bevéséssel való tanú 
lemző, felnőttekre nem. A nyelv 
kozza, hogy a jelenleg használt 
írt tankönyvek jellegzetesen te 
degen nyelvtanítás napjainkra m 
író szövegekből álló leckék meg 
ban nem felel meg az élő idegen 
Alapfokú nyelvtanítás esetén, k 
szában a nagyobb olvasmányszöve 
jellegűek, mintsem nyelvi járta 
sára alkalmas szituációk. A bes 
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szetesen a tankönyvi szövegek lehetnek érdekesebbek is, mint 
jelenleg, de nem eshetünk abba a hibába, mint a nyugati nyel-
vek tanulására írott tankönyvek alkotói. A sokszínűség, érde-
kesség már-már a megtanulás rovására megy, nem szabad összeté-
veszteni az érdeklődés felkeltését a nyelvelsajátítással, sze-
rintem nem a sokszínűséggel kellene elkápráztatni a tankönyv-
íróknak a nyelvtanulókat, hanem azzal, hogy mennyire szolgál 
bázisul az aktív nyelvelsajátításhoz, milyen mértékben segíti 
a tájékozódást, a gyakorlást és a tanultak variálását, majd 
alkalmazását, tehát az ismeretszerzési jellegű tanulástól ho-
gyan juthatunk el optimálisan a produktív nyelvtudási szintig. 
Nyelvtankönyvíróink mindmáig az analízis bűvöletében alkotják 
leckéiket, alkotásuk a tudóskodás által válik gyenge tananyag-
gá. A megtanulhatóság, tehát a tanuláslélektani szempontok mel-
lőzését jelzi a túlságosan apróra porciózott nyelvtan, a sok 
analizálásra, de kevés szintetizálásra alkalmas gyakorlat, 
szöveg, illetve az ezekhez szükséges, produktív nyelvelsajá-
títást előkészítő- és gyakorló műveletek, feladatok. 

Az idegenek számára írt magyar nyelvkönyvek főleg a 
nyelvtani struktúrájuk, valamint az egymást követő nyelvi té-
nyekhez való görcsös ragaszkodás miatt, a tanítási eljárás 
hátráltatja a tanulót az aktív idegen nyelvi tudás megszerzé-
sében. Ha például egy három évre szóló tankönyvből az első év-
ben megtanítjuk annak egyharmadát, másodikban ismét egyharma-
dot, s így tovább, tulajdonképpen a harmadik év végéig nem jut 
el a tanuló funkcionáló, az anyanyelvhez hasonló szerepet be-
töltő idegen nyelvtudáshoz. Evezni, kajakozni sem lehet úgy, 
hogy a tanítvány az első évben megkapja a csónak első részét, 
a másodikban a középsőt, végül a harmadik évben a hátsó ré-
szét. Egy-egy nyelvi jelenségnek, pl. az ige múlt idejének 
megtanítása önmagában lehetetlen úgy, hogy az minden eddig és 
ezután tanulandó igét magába foglalja, hiszen ez a linearitás 
abszolutizálása volna, tehát hátráltatná a beszédkészség lét-
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rejöttét, nem a nyelvtudásuk, hanem a nyelvről való tudásuk 
gyarapodna. Ha valóban kommunikatív nyelvoktatást akarunk, 
mindig az egész nyelvi rendszerrel kell számolnunk. A bulgá-
riai nyelvtanfolyamokon tapasztalhatjuk, hogy a legtöbben 
nem járják végig a három évet, hanem egy vagy két év után el-
hagyják a kurzust. Ha a tanításunk hagyományos, tehát a szét-
szórt nyelvtani ismereteket tartalmazó tankönyveket követjük, 
a tanuló feleslegesen vett részt az órákon, mert ha pl. az első 
harmadból vagy a második harmadból hiányzik, amit a feltételes 
módról tudnia kellene, feleslegesen tanult, mert a passzív és 
az aktív tudása is funkcionálásra képtelen. Viszont ha az igé-
ket a sajátos tulajdonságaik és nehezen tanulhatóságuk elle-
nére (illetve éppen ezért) kezdettől fogva minden lényeges as-
pektusból feldolgozzuk, begyakoroltatjuk, kommunikációra alkal-
mas nyelvtudás jön létre a tanuló korlátolt szókincse ellenére, 
ha nem feledkezünk meg a nyelvi jártasságok és készségek kimű-
veléséről: az elfogadható kiejtésről, beszédtempóról, a hallás 
utáni megértésről, a már tanult szituációk, témák variált és 
bővített újra gyakoroltatásáról a felejtés megakadályozása vé-
gett is, és különösen ügyelünk arra, hogy egy-egy nyelvi kész-
ség, az írás, a megértés, az olvasás egy másik készséghez vi-
szonyítva, pl. a beszédkészséghez képest el ne maradjon (külön-
ben a sok ballaszt vánszorgásra, esetleg süllyedésre készteti 
a hajónkat. ) 

Még nem volt eddig olyan magyar mint idegen nyelvokta-
tási szimpózium, amelyen ne hangzott volna el, hogy az alanyi 
és tárgyas igeragozás tanítása nem eléggé eredményes, a tanu-
lók, még az egyetemet végzettek is, rendszeresen tévednek a 
használatában. E hiányosságnak nem az a fő oka, hogy pl. a bol-
gár nyelvben nincs tárgyas ragozás és tárgyrag sincsen, sem az, 
hogy magyarázatot nem kaptak, "nem ismerik a szabályt", hanem 
az, hogy a tanórán nem biztosítunk elegendő lehetőséget az au-
tomatizálásra, képtelenek vagyunk az anyanyelvi gondolkodást 
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háttérbe szorítani a célnyelv gyakorlása és alkalmazása köz-
ben, tehát a tárgyrag és a tárgyas ragozás elmaradása illetve 
keverése törvényszerűen következik be. Példaként hadd idézzem 
egy elsőéves, jeles bölcsész egyetemi hallgatónk szóbeli vizs-
gájából a következő hibákat, aki következetesen jól ragozta 
az igéket, ennek ellenére hat hibás mondatot alkotott; nem 
szeretek a nyárt, nyolc órától még van jegyet, 24 levába kerül 
a jegyet, nem jól ismertem ez a várost, nekem egy csirkét van 
szükségem, egy kiló sertéshúst kérem. 

Nem kétséges, hogy valamennyi hibás példa az automati-
záció hiánya miatt jött létre (nem szeretek a nyárt (nyarat); 
egy kiló sertéshúst kérem); a nyolc órától még van jegyet, és 
a 24 levába kerül a jegyet. Az utóbbi két mondat a magyar tárcy-
rag zavaró hatását "bizonyítja", hasonlóképpen a "nekem egy csir-
két van szükségem*is erre utal, viszont a "nem jól ismertem az 
a várost"-ból az ez azért maradt ragtalan, mert a megfelelő bol-
gár változatban sincs ("nem ismertem jól ez a város"). Az em-
lített példák alapján megállapíthatjuk, hogy több gyakorlásra, 
a tanultak alkalmazására van szükség, különben károsan befolyá-
soljuk az ugyancsak nem eléggé begyakorolt formák, kifejezések 
tudását is (egy csirkére van szükségem, nyolc órára még van 
jegy, 24 levába kerül a jegy). Az automatizáció hiánya azt je-
lenti, hogy a tartalom, a mondanivaló, a hallgató gondolata, 
nincs szinkronban a beszédalkotási képességével, sőt a monda-
nivaló zavarólag hat a megformálásra, permutációra, olyan ese-
tekben is, amikor beszédszituáció, szövegkontaktus nélkül, 
már ismeri a valakinek valamire van szüksége, a valamikorra 
még van valami, illetve valami valamennyibe kerül szerkezete-
ket, s törvényszerű az is, hogy az anyanyelvi interferencia 
gátló hatása is fellép (nem jól ismertem ez a várost), mert 
anyanyelven sokkal gyorsabban fogalmazódik meg a mondanivaló, 
mint a tanult, illetve a tanulandó nyelven. 
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A hibás példákat szinte a végtelenségig lehetne sorol-
ni, de a tanulság ugyanaz lenne, mintha csak egyetlen hallga-
tó tévedéseit elemeznénk: sem a nyelvtani szabályok, sem a 
szavak (és ragozásuk), kifejezések (állandó határozók, vonza-
tos szerkezetek) tudása, valamint a mondatszintű (pl. egy-egy 
mondatban, izoláltan, a tanuló jól, korrektül oldja meg a 
feladatot) nyelvtudás sem elegendő a megfelelő szintű cél-
nyelv használatához. A véleményem és a bulgáriai tapasztala-
taim szerint a magyar mint idegen nyelvoktatás abban az eset-
ben válik a legeredményesebbé, ha a nyelvtani és lexikai anya-
got olyan szituációkban, (témakörökben, szövegekben) dolgozzuk 
fel, amelyek igecentrikusan szerkesztettek, vagyis a legdina-
mikusabb - s egyben a legnehezebben megtanulható - szófajt ál-
lítjuk a tanításuk középpontjába. Ez a szemlélet űj tankönyvi 
struktúrát követel, mert az ige áll ugyan a középpontban, de a 
többi nyelvtani jelenség, valamint az új lexika is erősen függ 
a leckéről leckére belépő újabb igéktől... 

Az igecentrikus tanítás egyik formája a dialógusban 
megírt szöveg, szituatív gyakorlat, amely minta (példa mon-
dat/ok, tkp. szövegminta), variálásra alkalmas szöveg (az ige-
ragozás szempontjából hat variációs, téma szempontjából (az 
új lexika) négy (más gyakorlattípusban hat variációsak), to-
vábbá bázis ahhoz, hogy a tanulók az ajánlott illetve saját 
szókincset alkalmazva "önálló" beszédszituációt alkossanak. Ez 
a tanuláscentrikus modell mindig két, esetleg egy harmadik 
(A-B-C) diákra épül, így mindig a tanulói személyiség vagy sze-
mélyiségek a szituáció alanyai (a harmadik személy kivételével). 

Erősen érvényesül bennük a belső kon frászt:1 vitás: a) egy-
szerre tanulható rajta az alanyi és a tárgyas ragozás (lásd 1. 
sz. táblázatokat!), b) monológussá alakíthatók (szövegtransz-
formáció), c) kontrollra- s önkontrollra alkalmasak (pl. a je-
len időt mintázó dialóguson, tanulótársával, párban, vagy egye-
dül) a tanuló ellenőrizheti:a múlt időben tudja-e olvasni, mon-
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dani, d) az igét olyan szavak környezetében tanulják meg, ame-
lyek feltehetően, a leggyakrabban előfordulnak; e) magnóra, 
videókazettára és számítógépre is alkalmazható... 

A 2. sz. melléklet (az 1. számúhoz fűzött megjegyzése-
ken kívül) azt példázza, hogy többféle igét is lehet pl. vala-
milyen idő-aspektusban gyakoroltatni, valamint olyan sok, az 
adott témához sorolható szókincset tartalmaz, amelyből a tanu-
lók a saját variációjukat tetszés szerint megalkothatják, pl. 
a nem aktív szavak közé tartozókból, csak azt emelik ki, ame-
lyikre szükségük van. 

T A N U L 

Jelen idő 

- MIT CSINÁL/sz, -tok, Bratán, -nak a fiuk/? 
- Szavakat (kifejezéseket, nyelvtant, népdalt) TANUL/ok, -unk 
- 0, -nak/. Te /ti, Anna, a lányok/ IS MEGTANUL/od, -játok, 

-ja, -ják/ a szavakat / a kifejezéseket, a nyelvtant, a nép-
dalt/? megtanul/om,-juk, -ja, -ják/ 

- IGEN, én /mi, Anna, a lányok/ IS az új szavakat / a nehéz 
kifejezéseket, a magyar nyelvtant, a bolgár népdalt/. 

Múlt idő 

- MIT CSINÁL/tál, -tatok, -t Bratán, -tak a fiúk/ TEGNAP? 
- Szavakat / kifejezéseket, nyelvtant, népdalt/ TANUL/tam, 

-tunk, -t, -tak/. Te /ti, Anna, a lányok/ IS MEGTANUL/ 
-tad, -tátok, -ta, -ták/ a szavakat /a kifejezéseket, a 
nyelvtant, a népdalt/? 

- IGEN, én /mi, Anna, a lányok/ IS MEGTANUL/tam, -tuk, -ta, 
-ták/ az új szavakat, / a nehéz kifejezéseket, a magyar 
nyelvtant, a bolgár népdalt/. 

Felszólító mód, jelen idő 

- MIT CSINÁL/j ak, -junk, -jon, Mitko, -janak a gyerekek/ MA? 



- 188 - v 

- TANUL/j/ál/, -játok, -jon, -janak/ MEG egy verset!/ 
- TANUL/jam meg, -juk meg, -ja meg Mitko, -ják meg a gyere-

kek/ PETŐFI.A Tisza, /Az Alföld, A nemzeti dal, A nép/ cí-
mű versét? 

- IGEN, TANUL//j a/d, -játok, -ja, ják/ MEG hétfőre /keddre, 
szerdára, csütörtökre/! 

Feltételes mód, jelen idő 

- MIT CSINÁL/sz,-tok,-0 Éva, -nak az egyetemi hallgatók / 
HOLNAP DÉLELŐTT? 

- Matematika / kémia, fizika, biológia/ VIZSGÁRA KÉSZÜL/ök, 
-ünk, -nek/. INKÁBB magyarul / bolgárul, angolul, né-
metül/ TANUL/nék, -nánk, -na, -nának/, HA LENNE RÁ időm /i-
dőnk, ideje, idejük/. 

- Én /mi, Sári, az egyetemisták/ IS VIZSGÁZ/om, -unk, -ik, 
-nak/ matematikából /kémiából, fizikából, biológiából/. SZÍ-
VESEN TANUL/nám, -nánk, -ná, -nák/ a magyar /bolgár, angol, 
német/ NYELVET, DE NEM ÉR/ek, -ünk, -0, -nek/ RÁ. 

Feltételes mód, múlt idő 

- MIT CSINÁL/1ál, -tatok, -t Éva, -tak az egyetemi hallgatók/? 
a mult héten /pénteken, szombaton vasárnap/? Magyarul /bol-
gárul, angolul, németül/ TANUL/tál, -tatok, -t Éva, -tak a 
diákok/? 

- SZÍVESEN /örömmel, feltétlenül, egészen biztos, hogy.../ 
magyarul /bolgárul, angolul, németül/ TANUL/tam, -tunk, -t, 
-tak/ VOLNA, DE NEM VOLT RÁ időm /időnk, ideje, idejük/. Te, 
/ti, Sári, a nyelvtanfolyamosok/ MEGTANUL/tad, -tátok, -ta, 
-ták,/ a magyar szavakat /a bolgár kifejezéseket, az angol 
nyelvtant, a német népdalt/? 

- Egészen biztos, hogy., /feltétlenül, örömmel, szívesen/ MEG-
TANUL/tam, -tuk, -ta, -ták/ VOLNA, DE NEM ÉR/tem, -tünk, -t, 
•-tek/ RÁ. 
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Főnévi igenév (tanulni) 

- KÉSZ VAN AZ ÍRÁSBELI FELADAT/od, -otok, -ta, -uk/? 
- IGEN, MINDET MEGCSINÁL/tam, -tuk, -ta, -ták/ a tanulók. 

NEKED /nektek, neki, Zárának, a többieknek/ IS SIKERÜLT MEG-
ÍR/nod, -notok, -nia, -niuk/ minden gyakorlatot? 

- TERMÉSZETESEN, DE ELŐBB MEG KELLETT TANUL/nom, -nunk, -nia, 
-niuk/ a szavakat /a kifejezéseket, az új igék ragozását, az 
új főnevek ragozását/. 

Képzett forma - tanulhat 

- TANULHAT/ok, -unk, Nina, -nak a lányok/ VERSET EBBEN A TAN-
TEREMBEN? 

- TANULHAT/sz, -tok, -0, -nak/, DE CSAK kilenc /tíz, tizenegy, 
tizenkét/ ÓRÁIG. 

- HANGOSAN IS TANULHAT/om, -juk, -ja, -ják/ A VERSET? 
- IGEN, TANULHAT/od, -játok, -ja, -ják/, HA BECSUK/od, -játok, 

-ja, -ják/ AZ AOTÓT ÉS AZ ABLAKOT. 

Tanul valaminek 

- HALLOTTAM, HOGY tudományegyetemre, /műszaki egyetemre, orvo-
si egyetemre, pedagógiai főiskolára/ OÁR/sz, -tok, -(2 Antal, 
-nak ezek a fiatalok/. 

- IGEN, magyar-orosz szakos tanárnak / gépészmérnöknek, orvos-
nak, általános iskolai tanárnak/ TANUL/ok, -unk, -0, -nak./ 
Te /ti, Nina, ezek a lányok/ is tudományegyetemen / műszaki 
egyetemen, orvosi egyetemen, pedagógiai főiskolán/ TANUL/sz, 
-tok, -0, -nak/? 

- NEM, én vegyiperi technikumban / mi fémipari szakközépisko-
lában, egészségügyi szakközépiskolában, kereskedelmi szakkö-
zépiskolában/ TANUL/ok, -unk, -0, -nak/, TEHÁT vegyipari 
szakmunkás, /esztergályosok,- ápolónő, eladó vagy üzletveze-
tők/ LESZ/ek, -ünk, -0, -nek/ 
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A legtöbben, néhányan, egypáran /vmilyen nyelvet/ tanulnak 

- HÁNYAN VAGYTOK /voltatok, lesztek/ az első osztályban /a má 
sodik csoportban, a harmadik évfolyamon/? 

- Tizenketten /nyolcan, huszonnégyen/ /vagyunk, voltunk, le-
szünk/ 

- IGAZ, HOGY MINDEN tanuló/diák, egyetemi hallgató/ TANUL /-, 
tanul/ VALAMILYEN IDEGEN NYELVET? 

- IGEN. A legtöbben spanyolul, néhányan olaszul, s egypáran 
lengyelül tanulnak, /tanultak, tanulnak/. 

Valaki /evezni, úszni,.../ tanul valakitől 

- HÁNYAN VAGYTOK GYEREKEK A CSALÁDBAN? 
- NÉGYEN. 
- IGAZ, HOGY MINDEN GYEREK SPORTOL? 
- IGEN, a bátyám evezni tanul, az öcsém korcsolyázni, a nővé-

rem úszni, én pedig futballozni tanulok. 
- KITŐL TANULTOK EVEZNI, KORCSOLYÁZNI, ÚSZNI ÉS FUTBALLOZNI? 
- A SPORTTANÁRTÓL. 

JAVASOLT SZÓKINCS: 

Kosárlabda - kosárlabdázik - kosárlabdázni; kézilabda - kézi-
labdázik - kézilabdázni, röplabda - röplabdázik - röplabdázni 
asztalitenisz/ezik, -ezni; tenisz/ezik, -ezni; birkózás - bir 
kózik - birkózni; súlyemelés - súlyt emel - súlyt emelni; ... 

Szituáció. 
Atanász/ék/ és Bratán/ék/ együtt laknak a diákotthonban. Este 
érdeklődnek egymástól, hol jártak ma. 

- HOL VOL/tál, -tatok/ MA 
délután /délelőtt/? 

ebéd után, vacsora előtt, a 
magyaróra után, a tornaóra 
előtt 
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AZ EGYIK budapesti /deb-
receni/ OFOTÉRT-ban /op-
tika- és fotószaküzletben/. 

VET/tél -tetek/ VALAMIT? 
Ú3 szemüveget /napszemüve-
get/ VETtem /-tünk/. Saj-
nos, a régi eltört /a régit 
elhagytam/. ÉS te /ti/ HOL 
VOL/tál, -tatok/? 
Karórát /zsebórát/ VET/tem, 
-tünk/ a Lenin körúton /a 
Kossuth utcában/ az egyik 
óra- és ékszerüzletből. 

MILYET VET/tél, -tetek/? 
Zenélő kvarcórát / svájci 
zsebó rát/, 
NAGYON SZÉP. Én /mi/ IS 
ILYET AKARtam, -tunk/ VENNI 
a múlt héten / tegnapelőtt/, 
DE NEM TALÁL/tam, -tunk/. 

szegedi, miskolci, szófiai, 
plovdivi,..../ 

szemüvegtokot, fényképezőgé-
pet, látcsövet, filmfelvevőt,., 
a régi elromlott, a régit el-
vesztet/tem, -tük/,. a régi ösz-
szetört, elhagy/tam, -tuk/ va-
lahol 
ébresztőórát, faliórát, nagyí-
tóüveget, sorolvasót, .... 
a Móra Ferenc utcában, a Búza 
téren, a Vitosa szálloda köze-
lében, a város központjában,... 
szovjet ébresztőórát, elemes fa 
liórát, köralakú nagyítóüveget, 
japán sorolvasót,.... 

a múlt hónapban, néhány napja, 
talán két héttel ezelőtt, egy 
hete, .... 


