
Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sán-
dor: Hungarolingua. Magyar Nyelvkönyv 1. Debrecen 1991. 177 
oldal (+ Munkafüzetek, szótárak feladatlapok) 

A magyar nyelvkönyvkiadás (rövid) történetében az első olyan tananyag, 
amely kiállításában felveszi a versenyt a hasonló célú nyugat-európai kiad-
ványokkal, és amely minden lehetséges segédlettel - videóanyag, hanganyag, 
számítógépes program, háromnyelvű szótár, munkafüzetek stb. - rendelkezik. 
Az egyetlen segédlet, amit hiányoltam, a tanári kézikönyv vagy módszertani 
útmutató, de gondolom, az is van a debreceni tanárok belső használatára. Ez 
is arra mutat, hogy a tananyagot alkotói valószínűleg a Debreceni Nyári 
Egyetem monopóliumának szánták. Ezt természetesen nem elmarasztalólag 
mondom, hiszen ez is jogos célkitűzés lehet. A tananyag más helyen való 
felhasználását mindenképpen korlátozza az, hogy a leckék tematikája szoro-
san kötődik nem csak a nyári egyetemhez, hanem általában Debrecen váro-
sához. Ez a tematikai kötődés olyan mértékben uralja az egész könyvet, 
hogy aki nem rendelkezik megfelelő debreceni helyismerettel, az kissé kire-
kesztettnek érezheti magát tanulás közben. 

A könyvek külső megjelenése valóban nagyon szép, vonzó, a nyelvtanuló 
valószínűleg örömmel veszi kezébe, és ez az első pont. Jók a fotók, grafi-
kák, szépek a színek. A figyelem felkeltésének minden vizuális lehetőségét 
megragadták, egyszer-kétszer kissé túlzásba is vitték, (pl. a könyv 33. olda-
lán négy párbeszéd felváltva hol jobb, hol balra dől - nem tudom, mi ennek 
a funkciója. A 43. oldalon nyolc párbeszéd közül csak kettő van ferdén 
elhelyezve - ott ezek kiugranak, ez jó. Vagy a 48. oldalon és máshol is: 
újságkivágásokat fotóztak, ami csak látványként jelenik meg, szövege az 
aktuális nyelvi szinten nem érthető.) 

Nagyon jónak tarom a nyelvtani felépítést. A nyelvtani témák sorrendje 
olyan, hogy elősegíti a mielőbbi aktív kommunikációt. Helyeslem, hogy már 
az első leckében megjelenik az ige - anélkül nincs beszéd -, hogy a nomi-
nális mondat csak néhány alapvetően fontos beszédszituáció igényét elégíti 
ki (ki kicsoda, milyen nemzetiségű stb.), és nincs a régi nyelvkönyvekben 
hagyományos, hosszas „mi ez? mi az?" kérdezősködés, amely az életben 
ritka. Helyeslem, hogy korán jelenik meg a tárgy és tárgyas ragozás, még-
pedig azonos leckében (5.), azt, hogy később jön a nehéz és a legelső 

197 



beszédhelyzetekben nem annyira nélkülözhetetlen birtokos személyragozás 
(10. lecke). Örömmel üdvözlöm a felszólító módot, amely így megelőzi a 
múltidőt, mely utóbbi ebben a könyvben még nem is jelenik meg. A magyar 
kisgyerekek első mondatai is: „Add ide!" „Gyere ide!" - a múlt időt még 
nélkülözni tudja egy darabig. 

A leckék tematikája összhangban van a nyelvtani témákkal, ezek sohasem 
tűnnek erőltetettnek, belesimulnak a párbeszédekbe. 

A témák is gyakorlatias, szükséges, egyszerű szituációkat dolgoznak fel. 
A szövegek általában betartják azt az elvet, hogy nem tartalmaznak még 

nem tanított nyelvi formákat, kár volt ettől egy-két esetben eltérni, (pl. 
„Található, hálásan köszönöm" stb.) 

Az elegánsan tálalt és jól felépített anyag elsajátíttatásának módja azonban 
úgy tűnik, mégiscsak a jó öreg drill. A könyv gyakorlataival, a nyelvtani és 
videomunkafüzettel dolgozva a nyelvtanulónak végül is az a feladata, hogy 
ugyanazokat a mondatokat reprodukálja rengetegszer, egészítse ki a kiha-
gyott részekkel az ismert, hallott, látott kész mondatokat, és kevés lehetősé-
get kap arra, hogy az ismert lehetőségekből maga építhessen mondatokat 
saját gondolatának kifejezésére, ami az aktív nyelvhasználat kulcsa. 

Viszonylag sok a játékos gyakorlat a munkafüzetben, amivel hosszasan el 
lehet babrálni (pl. találja meg az elrejtett szavakat), de keveset lehet belőle 
profitálni, viszont keveslem a kreativitást, önálló kifejezőkészséget ösztönző 
gyakorlatokat. Ez utóbbiakhoz az alapkönyvben is több útmutatás lenne 
szükséges a szórendre vonatkozóan, főleg a nyomatéktalan mondat szórend-
jére, ami a magyar nyelv tanításának egyik legnagyobb problémája. 

A nyomatékos mondat szórendjével a könyv viszonylag többet foglalko-
zik, szerintem túl korán is kezdi. A magyar nyelv e szép sajátsága nagyon 
ijesztően hathat a felkészületlen befogadóra. (3. lecke: Márta most beszélget 
a bankban. Márta most a bankban beszélget. Igen? Márta beszélget la bank-
ban? Igen. Márta [beszélget la bankban. [ Mártái beszélget a bankban, és nem 
Péter. Márta a I bankban! beszélget, és nem az áruházban. Márta I beszél get la 
bankban, és nem tanul. Nem, Márta Inem Iheszélget a bankban. Nem, Márta 
nem beszélgeti a bankban, hanem tanul. Márta Ibeszélgetl a bankban? ÍkI 
beszélget a bankban? A bankban lìdi beszélget? stb. - még folytatódik.) 

Két apróságot nem tudok még szó nélkül hagyni, amelyek engem 

bosszantottak. 
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Az egyik: „iszok, utazok, érkezek" stb. Az életben is nehezen viselem 
(bár általában toleráns vagyok, a nyelv öntörvényű fejleményeit tudomásul 
veszem), de nyelvkönyvben? Értem, hogy így a tanulók nem keverik össze 
a tárgyas ragozás és az alanyi, ikes ragozás m-jét, praktikus lenne, ha a 
kettó különböző lenne, de sajnos ez nem tőlünk függ. 

A másik: nem értem, miért kellett a szószedetben a francia főnevek nemét 
megjelölni (m,f). A diák magyarul tanul, franciául pedig - ha ez az anya-
nyelve - nagyszerűen tudja, hogy melyik szó milyen nemű. 

Mindent összevéve: sokoldalú igen értékes munkának tartom, erényei mel-
lett hibái kisebbek. Kíváncsian várom a folytatását. 

Kovácsi Mária 

* * * 

A tananyag azt adja, amit ígér, és azt jól csinálja: a legalapvetőbb em-
berközeli beszédhelyzetekben használható alapozó nyelvi szintet, a tanítandó 
nyelvi anyagot igen erősen megszűrve, a szókincset a legszükségesebbre 
redukálva, s ezt vonzó, rajzos - jól aktualizált illusztrációkban bővelkedő -
nyelvkönyvre építve. A beszédhelyzeteket a Debreceni Nyári Egyetem ese-
ményei köré formálja; ezzel a konkrét céljának jobban megfelelővé, széle-
sebb alkalmazásra nézve azonban behatároltabbá teszi az anyagot. 

A változatos szerkezetű leckék mintegy elrejtik a nyelvtant, a gyakorla-
tokat, egy nyári tanfolyam szellemének megfelelően könnyed stílusban akar-
ják „eladni" a hallgatóknak a magyar nyelvet, ennek struktúráját. Jó, hogy 
gyorsan bemutatja a legegyszerűbb jelenidejű igeragozást (1. lecke), elvá-
lasztva az egyes és többes számot. Gyorsan bővíti a kört a teljes hat, illetve 
nyolc elemű (ön, önök) paradigmává, így a második leckében tanítja a töb-
bes számot is, igén, főnéven egyaránt, nem utalva azonban a formai meg-
felelésekre, s fokozatosan szélesíti a három irányú helyhatározórag-rendszert. 
így kissé távol kerül a tárgy és a tárgyas ragozás bemutatása (szerencsére 
azonban egy leckében, elkerülve így az eltávolodás által okozható nehézsé-
geket). 

A mutató névmás kijelölő jelzői használatának kihagyásával (mely szer-
kezet egy nyári tanfolyamon automatizálhatatlan marad) hely juthatott volna 
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a nagyon hiányzó részeshatározó, majd a valakinek van valamije igen gya-
kori szerkezet felvételére. Az is kérdéses, hogy a felszólító mód első sze-
mélyei tanítása helyett nem lett volna-e célszerűbb a műit idő volt alakon 
túli - legalább vázlatos - bemutatása. 

Az olvasmányok városhoz és egyetemhez, sőt nyári egyetemhez kötődő 
tematikájában nem szerencsés egy Debrecenbe érkező angol családot (az új 
lektort, a feleségét és kisfiát) mint magyarul beszélő, beszélgető közösséget 
megszólítani. Nem világos, hogy miért választottak az egyik magyar szerep-
lőnek - egy kezdő szintű könyvben - régies helyesírású nevet (Ferenczy). A 
napi beszéd tipikus szövegeit idéző mondatok néha beleesnek a személyes 
névmások felesleges használatának hibájába. Néhol nem egyértelmű a hang-
lejtés (hangmagasság-változás) és nyomaték (hangerő) jelzése. 

Fonetikai füzet 
A füzet a két mellékelt kazetta anyagát tartalmazza a legelején némi 

eltéréssel. A szöveg és a pontos kazettajelölés lehetővé teszi, hogy a hall-
gatók az anyanyelvük jellegétől függő nehézségek szerint kijelölt hanganya-
got gyakorolják. - A hangképzési gyakorlatok sorában jó lett volna minde-
nütt felvenni egy szón belüli rövid-hosszú magánhangzópárokat, mert így a 
legérzékletesebb az időtartam-különbség a szó jellegzetesen kialakuló ritmusa 
miatt, pl. virít. Ahogy - helyesen - szószerkezeteket is tartalmaznak s példák, 
toldalékolt vagy képzős alakok is beléphettek volna: hídig, tízig, vízig, stb. 
A baj-báj típusú szópárok kevésbé érzékletesek a hallgatók számára. - A 
mássalhangzós gyakorlatok túlzottan a szókezdő mássalhangzóra koncentrál-
nak, a szóvégi előfordulások szinte véletlenszerűek, pedig pl. a franciáknak 
igen fontos lenne ez is. - Az intonációs gyakorlatokban megérte volna a 
hangmagasságon kívül a hangsúlyos elemet is jelölni. (A legnehezebben ta-
nítható eldöntendő kérdésben ez a kettő nem esik egybe.) 

Néhány helyen - az egyszerű kérdésektől a szövegértési gyakorlatokig -
itt is csökkenthető lenne a személyes névmások száma; életszerűbb szöveget 
nyernénk, s jobban kiemelkednék az igei személyragok fontossága. 

I 

Szótár 
Bevezetőjében célszerű lett volna hangsúlyozni, hogy a füzet a szavaknak 

csupán az adott leckében használt jelentését adja meg. A bevezető francia 
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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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