
- képzése (rendhagyók is) 
- az igekötó helye (hátul) felszólításban, tiltásban 

(elöl) negatív főmondat utáni felszólításban 
kötőmódban 
célhatározói mellékmondatban 

- tiltás: ne + ~ 
- 'van' —ja: legyen 
- használata - felszólítás 

- kérdés, kívánság 
- felszólítás a mellékmondatban 
- célhatározói mellékmondat 

- kötőmódként 
Látható tehát, hogy formai és funkcionális oldalról egyaránt alaposan fel-

dolgozza az adott nyelvtani jelenséget. 
A szókincs és a témakörök bővítésére jól használható a leckékből kiszo-

rult de gyakran előforduló szituációkra épülő "Lexikai és beszédgyakorlatok" 
c. kötet, Aranyi Krisztina és Déri Zsuzsa munkája. Ebben a kiegészítőben 
kapnak helyet azok a beszédhelyzetek, amelyek a leckék törzsanyagát túlter-
helték volna, ismeretük azonban igen hasznos a mindennapi életben. 

A kiadásra váró műhöz a rajzokat Kaján Tibor készítette. 
Igaz meggyőződéssel ajánlhatom kollégáim figyelmébe. 

Kálmán Péter 

Jónás Frigyes: Stílusmüvelés I. éves magyar szakos külföldi hall-
gatók számára. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 
242 oldal. 

A szerző az előszóban ezt írja: "Tekintve, hogy Magyarországon «frontá-
lis» szövegeket külföldiek számára még nem dolgoztak fel, feltehetőleg szo-
katlanul hat majd mind a tananyag megközelítési módja, mind pedig a gya-
korlatok kibontásának technikája" (3). Tegyük hozzá, szokatlanul hatnak az 
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előszó útmutatásai is. Megtudhatjuk belőlük például, hogy a "Stílusművelés 
általános módszertanát a stílus művelése határozza meg" (3.), hogy a "szi-
nonímia adta lehetőségek alkalmazása szoros módszertani kísérőaktus" (3.), 
valamint hogy a leckéket záró "szintetikus tartalmi gyakorlatokéban "már 
érvényesíthetők az anyanyelvi szintbe való belenövés kívánalmai" (3.). Lás-
suk miként fest ez a gyakorlatban! 

A szakirodalom már hosszú ideje a kommunikatív kompetencia kialakítá-
sát tartja a nyelvoktatás céljának, és nem a mondatot tartja a közlés legma-
gasabb egységének, hanem a szöveget. Ezen alapkövetelményeknek a Stílus-
művelés nem is próbál megfelelni. 

A 28 lecke csupán egy-egy 8-10 soros szövegrészletet tartalmaz. A leckék 
második részét az olvasmányból kiemelt 5-10 szóhoz kapcsolódó "szóme-
zők" alkotják. A szómezők lényegében az ÉrtSz. ide vonatkozó majdnem 
teljes szókészletét tartalmazzák a MMNyR. esetredszere szerint átrendezve 
és kiegészítve SzinSz. szócikkeivel. Ebből adódik, hogy a 10 sornyi szöveg 
után 3-4 (a 13. leckében 5 és fél) oldalnyi szó- és kifejezéshalmazon kell 
átrágnia magát a nyelvtanulónak ahhoz, hogy az újabb csapdákat rejtő har-
madik részhez hozzákezdhessen. A szerző megítélése szerint a szómezők 
jelentik a szöveg kiterjesztésének kulcsát, "nemcsak hogy lexikai többletet 
adnak, hanem a nyelvérzék megerősítését is elősegítik" (3.). 

Pl.: felépítés, -t, -e, -ek (fn.) 
(fizikum, rendszer, szerkezet) 

a dolgozat felépítése, a dráma felépítése, az egyház felépítése, az erőmű 
felépítése, a kapitalista társadalom felépítése, a mondat felépítése, az or-
szág felépítése, a sejt felépítése, a (szocialista) népgazdaság felépítése, a 
szocializmus felépítése, a tanítási óra felépítése, a vers felépítése (12.). 
A harmadik részt a szómezőkhöz kapcsolódó kérdések vezetik be. ízelí-

tőül idézzünk föl néhányat: "Miért járnak az ügyfelek a hivatalba? (12.) / 
Mit tesz az, aki szótagolva ír? (21.) / Mivel rendelkezik a kiemelkedő telje-
síményre képes kutató? (29.) / Milyen folyamaton esett át az a materialista 
világnézetű ember, aki korábban idealista világnézetű volt? (45.) / Mit csinál 
a pók, ha «dolgozik»? (108.) / Mit csinál a rendőrség, ha írásbeli dokumen-
tumokat keres vkinek a lakásán? (108.) / Hol engedhetünk meg magunknak 
bizalmas társalgást?" (222.) 
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Mint látható, a kérdésekre nem egyértelmű a válasz, így a nyelvtanuló 
két megoldás közül választhat: vagy megpróbálja megfejteni a rébuszokat és 
a szómezökből kiókumulálja a szerző által helyesnek ítélt feleletet, vagy a 
saját gondolatait mondja el, ebben az esetben azonban hiába szótárazott 
napokon át, megoldása pedig úgyis helytelennek minősül. 

A kérdéseket követik a szómezőkben megismert szavakat kontextuáló 
gyakorlatok. A szerző sajátos ízléssel válogat a gazdag szókincs adta lehe-
tőségekből, a gyakorlatok megoldásakor ugyanis gyakran sekélyes, néhol 
ijesztő világ tárul elénk: "Ha az anya gondoskodna a családról, az apa 
nyugodtan dolgozhatna a gyárban. (24.) / A régi ismeretségére hivatkozott, 
hogy kiutalását soron kívül elintézhesse. (24.) / Túl sokat képzel magáról és 
a hatalmáról. (109.) / Enyhe kifejezés, hogy udvariatlan volt vele szemben, 
ugyanis egyszerűen lemarházta. (109.) / Mi a teendője a rendőrnek a gyanús 
személlyel? (110.) / Mit tett a gyilkos az áldozattal? (110.) / Semmivel sem 
kell immár elszámolnia anyjának. (111.) / Alig várja, hogy meghaljon, és 
örökölhessen tőle, pedig eddig is belőle élt. (112.) / Kétszer használta fel 
ugródeszkának barátját. (159.) ! Két alkalommal lépett életbe a titkosrendőr-
ség bonyolult gépezete. (160.) / A gyűlés befejeztével az emberek egyenként 
távoztak, nehogy feltűnést keltsenek. (191.) / Elszabadultak az indulatok, de 
mindent megteszünk, hogy megzabolázzuk őket. (227.)" 

A szerző tartja magát az előszóban mondottakhoz, valóban szokatlan a 
"gyakorlatok kibontásának technikája". A hosszú mássalhangzók kiejtésének 
gyakoroltatására ilyen példákat ad: "A fejedelemasszony pellengérre állíttatta 
a rosszéletű nőket. / A kormány teljhatalommal ruházta fel a fegyveres 
apparátusokat. / Az attasé kerített egy bajonettet, hogy ne legyen teljesen 
fegyvertelen. I Az affér alatt elvették pakkját és bugyellárisát, így mindenéből 
kifosztották" (111.). 

A nyelvtani feladatok utasításai több helyen érthetetlenek vagy egyszerűen 
értelmetlenek. Pl.: "Egészítse ki a szöveg hiányzó részeit az alanyi és a 
tárgyas ragozás megfelelő feltételes módú végződéseivel!" (39.) Az utasítás 
helyesbítéséhez a következő megjegyzéseket fűzhetjük. 1. Az utasítás után 
nem szöveg, hanem összefüggéstelen mondatok következnek. 2. Nem a mon-
datok hiányzó részeit kell kiegészíteni, hanem a mondatokban szereplő igé-
ket. 3. Nem az alanyi és a tárgyas ragozásnak van feltételes módja, hanem 
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az igének. 4. Nem a ragozás végződéseivel kell kiegészíteni a mondatokban 
szereplő igéket, hanem magukkal a ragokkal. 

Előfordul olyan eset is, amikor az utasítás érthető ugyan, de az ezt követő 
gyakorlatban közvetített ismeretek tévesek. A szerző következetesen középső 
nyelvállású magánhangzónak tanítja az e-t (23.), az á-t pedig labiálisnak 
(38.). A lexikai részben is fordulnak elő az ÉrtSz. által helytelenített alakok. 
A szerző nemcsak bemutatja, hanem gyakoroltatja is ezeket pl.: "A párt 
célkitűzései a széles néptömegek körében is helyeslésre találtak" (25.). 

Érthetetlen, hogy az elbeszélő múltat miért ilyen mondatttal mutatja be: 
"Míg váránk öt a csárdában, kérénk egy kupa bort, kiivánk tartalmát, s a 
kupát nyomban elhajítánk" (39). A leírás költői, mindazonáltal adós marad 
egy igen lényeges részlettel, tudniillik hogy a kupát oroszosan maguk mögé 
vagy magyarosan bele a tükörbe hajíták-e. Ezrével kínálkozott volna a ma-
gyar irodalomból ide illő idézet. Milyen más hangulatú lenne a gyakorlat, 
ha - a témánál maradva - ezt írta volna: "Borozgatánk apámmal, / ivott a 
jó öreg..", vagy "Egész úton - hazafelé - / Azon gondolkodóm...". 

Stílustörésekre máshol is vannak példák a könyvben. Nehezen lehet el-
képzelni pl. olyan szituációt, amelyben elhangozhatnék a "Folyjék ki a sze-
me!" (35.) szitkozódás. A nyelvész akadémikusok többnyire mást kívánnak 
egymásnak, a kocsmai verekedések során pedig ritkán hallani ezt a formát. 

Szokatlan és egyedülálló a könyv abból a szempontból is, hogy sehol nem 
ad explicit magyarázatokat a nyelvtani jelenségekre, csupán számon kéri 
helyes használatukat, a nyelvtanulónak pedig máshonnan kell megszereznie 
a feladatok megoldásához szükséges ismereteket. 

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a munka sokat markol, de keveset 
fog, felépítése rendszertelen, áttekinthetetlen, s a nyelvtanulás folyamatában 
igen lényeges sikerélményre kevés esélyt ad a nyelvtanulónak. Talán nem 
feltétlenül szükséges, hogy az I. éves magyar szakos külföldi hallgatók szá-
mára érvényesüljenek az ilyenfajta "anyanyelvi szintbe való belenövés kívá-
nalmai". 

Kálmán Péter 
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