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A magyar nyelvvel közelebbről megismerkedni óhajtó francia ajkúak már 
a XIX. század első felében felszerelkezhettek anyanyelvükön írott magyar 
nyelvtanokkal, nyelvkönyvekkel. Azóta egyre modernebb szemléletű ilyen 
jellegű munkák jelentek meg. E műveket kézbe véve rögtön feltűnik, hogy 
többségük idegenben jelent meg külföldön élő magyarok vagy magyarbarát 
franciák tollából. Fölmerül a kérdés: vajon Magyarországon miért volt mel-
lékes nyelvünk és kultúránk idegenben való terjesztése, miért elhanyagolt 
terület ez itthon? Remélhetőleg e szemlélet hamarosan megváltozik, de a két 
legújabb nyelvoktatási célú munka ismét csak Párizsban jelent meg: Kassai 
György és Szende Tamás nyelvkönyve az Assimil sorozatban (Le hongrois 
sans peine) és Nyéki Lajos műve: "A mai magyar nyelv gyakorlati nyelv-
tana" (Grammaire pratique du hongrois d'aujourd'hui). 

Ismertetésem célja az utóbbi munka rövid bemutatása. A könyvvel kap-
csolatos észrevételeimet lektori tapasztalataim, valamint a hallgatóim által 
felvetett kérdések alapján fogalmaztam meg. 

A szerző tudós nyelvész és irodalmár, aki gazdag életpályája során a 
magyart és a franciát egyránt tanította idegen nyelvként, így sokrétű oktatási 
tapasztalatait is beépítette nyelvtanába. Mint a címből kitűnik, művét nem-
csak nyelvészeknek szánta, szándéka szerint az érdeklődők minden előkép-
zettség nélkül belevághatnak az olvasásába. Az alapvető nyelvészeti ismere-
teket a munka elején tisztázza, a később felbukkanó ismereüen fogalmakat 
pedig az adott helyen magyarázza meg. A szabályokat különböző nyelvi 
rétegekből vett bőséges példaanyaggal illusztrálja, megtalálhatók közöttük 
beszélt nyelvi és irodalmi idézetek egyaránt. A magyar nyelvtani szerkezetek 
mellett gyakran megadja ezek szó szerinti - vagy talán inkább morfèma 

szerinti - francia megfeleltetését, ezzel is segítve a francia ajkú olvasót a 

magyar nyelv belső logikájának megértésében. Mivel a francia és a magyar 
nyelvészeti felosztás több ponton eltér egymástól, a mű elején felsorolja a 
magyar nyelvtanban használt kategóriákat és ezek francia fordítását. Nyéki 
célja a magyar gyakorlati nyelvtan leírása, ezért számos helyen eltér a ha-
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gyományos felosztástól, új kategóriákat vezet be, vagy kommunikáció-köz-
pontú elrendezésben tárgyalja a hagyományos kategóriákat. 

A könyv felépítése világos és áttekinthető. A bevezetés és az alapvető 
nyelvészeti tudnivalók ismertetése után a szerző a magyar hangtani jelensé-
geket elemzi. Bemutatja a kiejtés és helyesírás sajátosságait, részletesen kitér 
a magánhangzó-harmóniára és az illeszkedés szabályaira. Érzékletes példák-
kal hívja fel a figyelmet a hangzóhosszúság értelemmegkülönböztető szere-
pére. Kiemeli a francia anyanyelvűek számára oly sok nehézséget okozó h 
fonéma kiejtésének fontosságát. Leírja a magyar nyelv prozódiai sajátságait, 
bemutatja a hangsúlyozás szabályait és a legfőbb intonációs típusokat. 

A IV. fejezet kommunikáció-központú szemlélettel elemzi a nyelvtani 
alapviszonyokat. A szerző egyebek között statikus, dinamikus, azonosító, 
megnevező, hasonlító, mennyiségi, birtoklási viszonyok kifejezési lehetősé-
geit vizsgálja. A gyakorlati szempontú elemzés bemutatására csak egyetlen 
beszédes példát említek: a birtoklás leírásába beletartozik a birtokos sze-
mélyragozástól a birtokos névmásokon és a birtokjelen át az -s (-os, -as, 
-es, -ös) és az -ú, -ü (-jú, -jü) képzőkig minden olyan nyelvtani elem, amely 
valakihez/valamihez való tartozást fejez ki. Egy hagyományos nyelvtan eze-
ket az elemeket egymástól messze elszakítva tárgyalná, itt azonban mindent 
egy helyen talál meg a nyelvtanuló. 

Az V. fejezet az egyszerű mondat felépítését és a magyar esetrendszert 
mutatja be. Magyarázatait a szerző pontos, kontrasztív megfigyeléseken ala-
puló megjegyzésekkel egészíti ki, előre figyelmeztet az esetleges hibaforrá-
sokra. Rámutat többek között arra, hogy a magyarban a ha kötőszóval be-
vezetett mellékmondatban is helyes a jövő idő használata, noha ez a franci-
ában durva hibának számít. 

A franciák gyakran alkotnak - anyanyelvi mintára - befejezett melléknévi 
igenévi állítmányú magyar mondatokat: 'Az ajtók bezártak' (Les portes sont 
fermées); 'A találkozó megbeszéli (Le rendez-vous est arrangé). A szerző 
felhívja a figyelmet ezek hibás voltára, és megadja a magyarban használandó 
helyes szerkesztésmódot. 

Nagy a gyakorlati haszna a főnévi igeneves szerkezeteket bemutató rész-
nek. A franciában gyakran szerepel infinitivusi bővítmény olyan helyzetben 
is, ahol a magyarban mellékmondat állna. Nyéki leltározza azokat az igéket, 
amelyekkel a magyar és a francia szerkesztésmód egybeesik, de azt is be-
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mutatja, hogy ha nem ez a helyzet, hogyan kell a magyarban mellékmon-
dattal feloldani a francia igenévi bővítményt. 

"A névmási értékű morfémák birtokos személyragozása" (La possessivati-
on des morphèmes à valeur pronominale) alfejezet címe nem eléggé kifeje-

ző. A magyar nyelvtanban járatlan olvasó nem is sejti, hogy itt tulajdonkép-
pen a személyes névmások ragozott formáiról van szó. 

Sajnálatos, hogy az "alanyi" és a "tárgyas" ragozás bemutatásakor a szer-
ző rögtön elmélyed a tárgyhatározottság speciális eseteinek elemzésében 
anélkül, hogy előzőleg tételesen felsorolná a két ragozás használatának ese-
teit. Nyéki jól ismeri e problémakör jelentőségét, külön tanulmányt is szentel 
a kérdésnek (Études Finno-Ougriennes XX, 193-214.), gyakorlati nyelv-
tanában azonban nem fejű ki súlyának megfelelő részletességgel e szabály-
rendszert, amelynek elsajátítása pedig sok gondot okoz a magyarul tanulók 
számára. 

A VI. fejezet az összetett mondatok fajtáit és ezek sajátosságait írja le 
nagy alapossággal. A sok kitűnő kontrasztív megfigyelés ellenére egy lénye-
ges jelenség tárgyalása kimaradt ebből a fejezetből: hiába keressük benne a 
magyar kötőmód használatának szabályait. 

A VII. fejezet szórendi kérdésekkel foglalkozik. Igen sok hasznos szabályt 
ad a nyelvtanulóknak, elemzi a hallgatók által elkövetett tipikus szórendi 
hibákat is, nem mutatja be azonban - elméleti megfontolásból - az alapszó-
rendet. Az alapszórendről valóban lehet vitázni, tapasztalatom szerint azon-
ban mégis hasznos megadni nyomatéktalan mondattípusokat, amelyek fogó-
dzót nyújtanak a nyelvtanulónak a helyes szórend megválasztásához. 

A VIII. fejezet a szóképzéssel és a szóösszetétel szabályaival ismerteti 
meg az olvasót, a IX. fejezet a névszói, a X. pedig az igei tőtípusokat 
vizsgálja. 

Kiváló segédeszköz a XI. fejezet vonzatszótára, amelyben megtalálhatjuk 
a leggyakoribb igék, melléknevek és határozók vonzatait. 

Külön fejezetet szentel a szerző az igekötőknek. Először azonos igekötő-
ket vizsgál különböző igékkel, majd azonos igéket mutat be különböző ige-
kötőkkel, szemléletes példákkal igazolva a jelentésváltozást. 

A könyv gyakorlati nyelvtan, így egy-egy grammatikai jelenség más-más 
szempontú tárgyalására többször is visszatér, a jól elhelyezett utalások segít-
ségével azonban az olvasó könnyedén nyomon követheti a különböző helye-
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ken megtalálható, de egymással kapcsolatban álló témaköröket. Ezt a célt 
szolgálja a részletes tárgymutató is. A munkát alapos tárgyismerettel és jó 
arányérzékkel megválasztott bibliográfia egészíti ki, ennek alapján az érdek-
lődők elmélyülhetnek egy-egy jelenség alaposabb vizsgálatában. 

Mivel a könyvet külföldön nyomtatták, a magyar szöveg szedésébe elke-
rülhetetlenül számos sajtóhiba került, ezek kijavítására a második kiadás 
előkészítésekor nagy gondot kell majd fordítani. 

Nyéki Lajos gyakorlati nyelvtana hiánypótló mű, kiválóan használható 
eszköze magyartanárnak és magyarul tanulónak egyaránt. 

Kálmán Péter 

218 


