
változatának megfogalmazása nem minden mondatban látszik szerencsésnek, 
s hasonlóan kérdésesek előttem egyes francia megfelelések. A hasznos ma-
gyar kiegészítő alakokkal szemben kérdésesnek látszik előttem (ha csak nem 
jelentésmegkülönböztető értékű) a főnevek nemének német és francia meg-
jelölése, hiszen azt a használók úgyis tudják. A tud igéhez a 2. lecke szó-
kincse (és a gyakorlati élet szempontja) miatt felvettem volna a nem tudom 
kifejezést, a 3. leckében az ért igéhez a nem értem-et. 

Ginter Károly 

Jónás Frigyes: Magyar nyelvkönyv külföldieknek. Budapest: 
OMINYOM BT és ELTE TTK 1992. 607 old. = Studia Hungarica 

Kezdő nyelvkönyv, amely a Magyarországon magyarul tanuló különböző 
nemzetiségű tanulók nyelvi alapozását akarja elvégezni és az Állami Nyelv-
vizsga alapfokára is felkészíteni. A nagy nyelvi anyagot tartalmazó tananyag 
terjedelemre is nagy: 614 oldal. Ennek jelentős részét a leckék teszik ki, 
egy-egy lecke terjedelme mindig több mint 10 oldal. 

A könyv függelékei idegen nyelvű tájékoztatást is adnak, de teljes repre-
zentációja magyarnyelvű (beleértve a nyelvtant is). Ez az „univerzális" fel-
használást, a külföldi felsőoktatás keretei között folyó lektori magyar nyelv-
tanítást részben és elvben megkönnyíti, de a közvetítő nyelv és a kontrasztív 
- konfrontativ módszer felhasználási lehetőségének kiiktatásával meg is ne-
hezíti. Saját és feleségem lektori tapasztalatai (Berlin, Jyväskylä) és még a 
debreceni nyári egyetemi kezdő nyelvtanítás is azt bizonyítja, hogy igény 
van a közvetítő/magyarázó nyelvre. 

A nyelvkönyv felépítése: 
Az Előszó (1. oldal) és a Módszertani útmutató (3. oldal) információit 

veszem én is alapul, az előbbinek angol, német, orosz változata is van, az 
utóbbi magába sűríti a hiányzó tanári kézikönyv vezérfonalát. Nagyon hasz-
nosnak tartom a Magyarország és a magyarság négynyelvű országismereti 
bevezetést 5 - 5 oldalon, a nyelvtani szimbólumok magyarázata (15. oldal) 
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élre állítását. Ez az angol terminológia rövidítéseire épül. Ennek explicitté 
tétele közben mégsem lehet megkerülni a közvetítő nyelvet. Nem hiszem, 
hogy minden kolléga tud és szeret ilyen nyelvtani apparátussal dolgozni. 

A nyelvkönyv 22 leckét tartalmaz. Ezek élén a szimbolikus jelölésű mo-
delleket követő példamondatok és betétszövegek kontextuálják a nyelvtant. 
A nyelvtan prezentálása kommunikatív: a példák a beszédhelyzetekhez iga-
zodnak. Csak néhány mutatvány a nyelvtani anyag sorrendi előfordulására, 
amely minden nyelvi tananyag vitatott pontja: többes szám (3. lecke), tárgy 
(5.), de az ige tárgyas ragozása csak 16., ügyes a Hány, Hányadik, Hányas? 
együttes szerepeltetése (8.), aránylag korán szerepel a birtokos személyrago-
zás, de csak egyes birtokkal (9-10.), az -i- csak később (19.), múlt idő a 
11-től, részeseset, tud / lehet / szabad, aránylag későn (18.), feltételes mód 
20., visszahatás 21., melléknévi és határozói igenevek (22.). 

A nyelvtani ismétlő és összefoglaló/rendszerező leckék hiányoznak. A lec-
kék szövegei, az olvasmányok John Smith Magyarországon tanuló amerikai 
hallgató egyetemi és magánéletét nyomon követve alapvető élethelyzetekkel 
ismertetnek meg, figyelembe véve a diák-közeg nyelvi megnyilvánulását is 
(diák-szleng). Mint minden speciális nyelvi tananyag esetében (vö. a beve-
zető utalásokkal), a szöveganyag univerzális felhasználása, adott helyzetre 
adaptálása problémákat okoz(hat): transzformálni kell új szerepkörökhöz. Ez 
utóbbit megkönnyíti a szituatív társalgási rész, amely nemcsak a szöveganya-
got követi, de a szabadabb válogatást is megkönnyíti. A leckék témái: Ki 
vagyok? Mi vagy? Hol van? (1.), Magyarország - itt élek, itt tanulok (2.), 
Magyarország - külföldiek és magyarok (3.), Ki korán kel, aranyat lel (7.), 
Kérdezz és kérek (8.), Csinos, divatos, kényelmes (10.), Követségi fogadás 
(11.), Betegség, Szerencsés baleset (12-13.), Egyetemi- és magánélet Ma-
gyarországon (14-16.), Hivatalos ügyek (14), Külföldiek magyar egyeteme-
ken (20.). Országismeret: 4., 5., 6., 9., 14., 15., 17., 18., 21., 22. 'Termé-
szetesen" Budapest-centrikusan. 

A gyakorlatok a "klasszikus" típusokat képviselik: kérdések az olvasmány 
szövegéhez, kérdés - szerkesztés, kiegészítés, helyettesítés, átalakítás, mon-
datalkotás megadott szóhalmazból. Teljesen hiányoznak a dialógus-alkotási, 
elbeszéltető, leíró, fogalmazási feladatok. Szó- és kifejezésgyűjtemény a lec-
kék után és alfabetikusan négy nyelven a függelékben egyaránt található. A 
szótározott tananyag 3 ezer lexikai egységet, ezen belül 500 kifejezést tar-
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talmaz. Kár, hogy legalább az összesítő szójegyzék a nyelvtani szereltséget 
nem tartalmazza (ház, -at, -ak, -a). 

Igaz, hogy az 1. 1. közöl fonetikai példatárat, de a magán- és mással-
hangzó törvények, az intonáció, az egész tananyagon végighúzódó kontraszt-
ra és oppozíciókra épülő következetes fonetikai gyakoroltatás elmarad. 

Kornya László 

* * * 

A könyv - alcímeiből is következően - angol, német vagy orosz közvetítő 
nyelvű, Budapesten tanuló egyetemi hallgatók számára készült; célja egyrészt 
a mindennapi és az egyetemi életben való magyar nyelvű tájékozódás, va-
lamint az alapfokú magyar nyelvvizsgára való felkészítés. Nem világos, hogy 
miért szükséges kiemelni a hallgatók önköltséges voltát; nem ugyanazok-e a 
nyelvtanulás nehézségei az ösztöndíjasnak, mint az önköltségesnek? Bár ké-
sőbb a szövegekben vannak a megkülönböztetésnek a jobb életmódot tükrö-
ző következményei, ezek miatt nem lenne érdemes leszűkíteni a használati 
kört. 

Újszerű a könyv hazánkat bemutató idegen nyelvű bevezetője, amely 
hasznos lehet a hozzánk érkezőnek. Kár, hogy az újabbkori történeti részek-
be az elmúlt évtizedeket idéző olyan értékelések csúsztak, amelyek nem 
jellemzők az elfogulatlan leírásra. Némi szerkesztetlenség is található benne 
(pl. Trianonról kétszer szól, viszont a művészetekből a szobrászat, a sportok 
közül a vívás, az úszás, az öttusa teljesen kimaradt). Kérdéses a magyar 
változat létjogosultsága; a könyvet megtanuló hallgatónak nehéz, a tanár 
pedig - feltehetően - ennél sokszorta többet tud Magyarországról, s talán 
világosabban is tud szólni a magyar jellemről. 

A módszertani bevezető inkább a könyv szerkezetét magyarázza, mintsem 
hogy valódi módszertani vezérfonal lenne. Zavaró benne az Adv+N Adv+V 
hibás képlet (32. 1.). A szimbólumok idegen nyelvű magyarázata bizony 
nagyon hiányzik, mert ezeket csak nyelvészhallgatók tanulhatták otthon. Más 
kérdés, hogy kell-e ez az egész bonyolult rendszer, nem lehet-e konkrét 
példákkal helyettesíteni (15 lapot kitölt!). 
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A nyelvtani rendszer sokféleképpen felépíthető. Hasznos az igék korai 
megjelenése; ha még korábban jönnének, elkerülhető lenne az első lecke 
grammaüzáló nominális mondatgyűjteménye, amely a nem ... hanem és az 
is - sem kiegészítésével enyhén komikus hatást kelt Az is kötőszó túlbur-
jánzó használata végigkíséri a könyvet, s a 2. leckében téves képlethez vezet 
(is_adv+van, 65. 1.). 

Az igék egyes és többes számának elválasztása könnyebség a tanulónak; 
a többes szám (a névszóké is) sokáig mellőzhető. Nem így a tárgy, amelyet 
akár a többes számnál is célszerű előbbre hozni, s nem szabad tőle messze 
eltávolítani - a könyv módszerétől eltérően - a tárgyas igeragozást, mert a 
természetes szövegépítést teszi e formák hiánya lehetetlenné. (Valamint az 
alapvető "Tudom, Értem" formák bemutatása.) A hagyományos nyelvleírást 
követi a felszólító mód késői megjelenése, holott használata ugyancsak gya-
kori a mindennapi beszédben. 

Amíg a melléknevek esetében jól érzékelteti a könyv a szófajiságot, a 
főneveknél erről megfeledkezik, pedig a két kérdőszó is igényelné a főnevek 
„élő - élettelen" megkülönböztetését. A német nyelvűekre gondolva nem 
látszik szerencsésnek a melléknév határozóragos alakjának csupán lexikai 
szintű tárgyalása (3. lecke), ők nem tudnak mit kezdeni a jó - jól, német-
- németül stb. különbségekkel, lévén fordításuk ugyanaz. A melléknév mint 
jelző talán szükségtelenül is nagy szerepet kap a nyelvi rendszer bemutatá-
sában, sorozatos visszatérése más elől veszi el a helyet. így egyes fontos 
határozók (részeshatározó) vagy a birtokos személyjelek igen távolra kerül-
nek. így természetesen túlzottan későre kerül a valakinek van valamije igen 
gyakori szerkezet bemutatása is. 

A nyelvtani elemek megfelelő rendszerezésével jobban lehetne építeni a 
toldalékok poliszémiájára; ez egyben kiemelné a szófaj jelentőségét egy 
olyan grammatikai nemeket nélkülöző nyelvben, mint a magyar. 

A nyelvi rendszert illusztráló példamondatok között igen sok az élettelen, 
papírízű; rendszeresen feleslegesen visszatérnek az igék mellett a személyes 
névmások, amelyek jelenléte nemcsak mesterkéltté teszi a mondatokat, ha-
nem csökkenti is a tanulók szemében a személyes névmások valóságos ér-
tékét. 

A kérdő struktúrára építés előnyeit ismerve is meg kell találnunk haszná-
latának határait. Nem válaszolunk a kérdésére egész mondattal - s az elma-
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radó mondatszakaszokat következetlenül jelölik a válaszok -, a válasznak 
megadott teljes, minden szót ismétlő mondatok inkább leíró szövegekben 
élhetnének. Sokszor mesterkéltek az első és második személyű válaszra váró 
kérdések. Bár helyes törekvés a bőséges mintaszövegek nyújtása, a korláto-
zott szókincs miatt ezek sokszor mesterkéltekre sikerültek; a kevesebb jobb 
lett volna. Ugyanez mondható el az olvasmányokról is. 

Dicsérendő törekvés a párbeszédek bevitele a leckékbe. Kár, hogy nem 
egy esetben a magyarul jól beszélő tanárnak kell belőlük valóban használa-
tos dialógust formálnia. Szélsőséges példája ennek a 222. oldal "... még 
kalapot is teszek! - én nem tettem kalapot ... - jó, akkor én sem teszek 
kalapot." párbeszéde, vagy másutt: "Hozzáteszek egy kis ecetet a salátához" 
(228. 1.) 

A nagyszámú gyakorlat sok egyéni munkát tesz lehetővé, bár nem mindig 
a legnehezebb elemek automatizálását célozza. Itt hiányzik igazán a több-
nyelvűség: a gyakorlatokkal egyedül dolgozó hallgató nem érti a csak ma-
gyarul megadott stimulust, amely ráadásul itt-ott megtévesztő: a 0 morfémát 
is kiegészítésnek tekinti. A házi feladatot igen hosszú idegen nyelvű magya-
rázatnak kell megelőznie - mint ahogy a nyelvtan is bőséges magyarázatot 
kíván. 

A szerény kiállítású, a meglévő tipográfiai lehetőségeket sem kihasználó, 
ám viszonylag drága könyv használóinak igen sok nyelvi magyarázattal kell 
kiegészíteniük a taneszköz tartalmát az eredményes munka érdekében. Fára-
dozásukat némileg ellensúlyozza a szövegek itt-ott - néha akaratlanul - fel-
csillanó humora: "Az egyetemisták az egész világon csinosan öltöznek." 
(200. 1.) 

Ginter Károly 

* * * 

A könyv a nyelvet a nyelvtan oldaláról kívánja a nyelvtanulóval megkö-
zelíttetni. A leckék többféle nyelvtani téma bemutatásával kezdődnek, ezeket 
tartamilag össze nem függő példamondatok illusztrálják, majd szintén a 
nyelvtant illusztráló szöveg és gyakorlatok következnek. Mint a könyv hát-
lapján olvasható: "Az egyes leckék a nyelvtani anyag képletes (!) majd ezt 
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követőleg példázatos (?!) bemutatásával kezdődnek, fokozatosan juttatva el 
a tanulót a bonyolultabb nyelvi kontextusig, a beszédhelyzetekig." 

Véleményem szerint ide ez nem juttatja el a tanulót, egyrészt mert ez a 
teljesen passzív befogadásra kárhoztató, grammatizáló módszer erre általában 
sem alkalmas, másrészt mert a könyv nyelvtani rendszerének felépítése az 
említett célt tökéletesen figyelmen kívül hagyja. 

Hogy egyetlen példát mondjak: a tárgyas ragozást a könyv 16. leckéje 
tárgyalja (összesen 22 lecke van), miután magát a tárgyat már az 5. leckében 
megtanította, sőt a múlt időt is alanyi ragozásban (11. lecke). Mint ismere-
tes, magyar nyelven öt percig is nehéz tárgyas ragozás nélkül beszélni, de 
az biztos, hogy a 16. leckét megelőző 306 tankönyvoldalon és az emögött 
levő hónapokon keresztül ezek a nyelvtanulók csak mesterkélten megszer-
kesztett, a forró kását kerülgető szövegeket olvashattak, de nem beszélhettek. 
Ha mégis beszéltek, akkor jól begyakorolták a hibás beszédet. 

A nyelvtant illusztráló mondatok, kérdés-feleletek egyébként sem látsza-
nak azt célozni, hogy beszédhelyzetben elhangozhassanak: 

"Mi ön (maga)? - Ön (maga) lány." 
"Hol vagy te? - Én itt vagyok." 
"Mi Johnék vagyunk." 
"Az amerikai hallgató szorgalmas. A magyar hallgató udvarias. A német 

hallgató okos. A magyar aspiráns szorgalmas is és okos is. A külföldi diák 
csinos, a magyar lány szép. A meleg leves finom. A sör is finom, ha hideg 
és friss." (Összefüggő szövegként tálalt nyelvtani illusztráció, ún. "példá-
zat".) 

A szövegek tartalmilag a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók életét 
tárgyalják, és hazánkat igyekeznek bemutatni és megkedveltetni. Ezt is jobb 
lenne nem ennyire direkt módon tenni (a 22 leckéből 13 közvetlenül, a többi 
közvetve szól erről) és főleg a dicsérgetéseket nem a külföldi szereplők 
szájába adni, mert így nem tűnik nagyon hitelesnek. 

Pl: „A külföldiek így gondolkoznak: 
Mi szeretjük a magyarokat, ők is szeretnek minket. John sok magyart 

ismer, őt nagyon szeretik a magyarok. Minket nem nagyon ismernek, de 
azok, akik ismernek minket, szeretnek (minket). 

A magyarok így gondolkoznak: 
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Mi szívesen fogadjuk a külföldieket, ők is meg akarják ismerni a mi 
országunkat, a mi népünket, ők is meg akarnak ismerni minket. Marikát elég 
sok külföldi ismeri, őt nagyon szeretik a külföldiek, ó t gyakran kérdezik, 
és ő szívesen segít nekik. Ha minket megkérdeznek, mi is segítjük őket." 

Ezek a gondolatok sok leckében visszatérve nyernek megerősítést. Az 
egész a Coué-módszerre emlékeztet: ha sokat mondogatunk valamit, úgy is 
lesz. 

Általában a szövegek tele vannak enyhén aktuálpolitizáló és leegyszerű-
sített gondolatokkal. Jó lett volna legalább nyelvkönyveinket végre megsza-
badítani ettől: 

"A magyarok gyakran szoktak panaszkodni ... Pedig azért nem élnek 
nagyon rosszul. Általában egész Európára jellemző a panaszkodás. Igaz, sok 
a probléma, főként gazdasági téren. De azért mégis más az élet Európában, 
mint Amerikában. Ha egy kis nyugalmat akarsz, gyere Magyarországra!" 
(21. lecke) 

Kérdések a 20. lecke szövegére: 
"Miért tanulnak az utóbbi években devizásként (sic!) Magyarországon? 

Mikor érkeztek Magyarországra nyugatnémet és szovjet hallgatók? Minek 
tanulnak a németek, minek tanulnak a szovjetek?" (Felmerül a kérdés.) 

Kicsit nehéz helyzetben vagyok véleményem megfogalmazásakor, mert 
úgy tűnhet, hogy a fentiek kiragadott példák, mind a nem célirányos nyelv-
tani felépítésre, mind az életszerűtlen mondatokra és a szövegek tartalmára 
vonatkozólag, de sajnos nem azok. Az egész könyv ilyen, de nem idézhetem 
az egész könyvet. 

A szerzőnek nincs koncepciója, nincs módszere a gyakorlati nyelv-
tanításra, a kommunikáció megtanítására, a nyelvtanuló megszólaltatásra. Az 
egyoldalú, grammatizáló megközelítés önmagában sem szerencsés, de még 
ez is átgondolatlan. A nyelvtani anyag szerkesztése, példamondatai erősen 
emlékeztetnek a NEI 25 évvel ezelőtt kiadott, régóta használaton kívüli 
nyelvkönyvcsaládjára, az ún. "szürke könyvek"-re. 

Kovácsi Mária 
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