
74 Könyvszemle

ral” szerepel: ilyen a so ftw a re  szócikk is. 
Hely-problémával a szerkesztőknek látha
tóan nem kellett megküzdeniük.

• •

Ügyes megoldás, hogy ez a sor -  a b b r
abbreviation p l  plural syn  synonym ^  see 
[XJ collocate (w o rd  often  u sed  w ith  the
h e a d w o rd )  -  minden páratlan lap alján ott 
szerepel.

Végül az előszókat notóriusan nem ol
vasók kedvéért: a szótár hátán a B ritish
N a tio n a l C o rp u s  jelentése nem ám Brit
Nemzettest, hanem a legnagyobb (az
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1995-ös Ú tm u ta tó  a s z ó tá r  h a szn á la tá h o z
szerint 100 millió, azóta már 120 millió 
szónál is többet tartalmazó) angol „nyelv
bank” neve. A hasonló korpuszok valós 
nyelvi példái és illusztrációi nélkül magá
ra valamit adó szótár már egy ideje nem 
készül. Nos, az ODoC több értelemben is 
ezek közé sorolható: ha komoly referen ce
szakkönyvnek nem is, de érdekes olvasni
valónak, újdonságok tárházának minden
kinek nyugodt lelkiismerettel ajánlható.

L á z á r  A. P é te r

Peter Kühn

Mein Schulworterbuch
Dümmlers Verlag, Bonn, 1994

A nyelvoktatás, de sokszor az anyanyelv 
tanítása során is az indokoltnál és szüksé
gesnél kevesebb figyelem jut a szótár
használattal kapcsolatos ismeretek elsajátí
tására. Szinte magától értetődőnek vesszük, 
hogy aki megtanult olvasni, az képes hasz
nálni a különböző helyesírási, értelmező-, 
vagy éppen a kétnyelvű szótárakat.

Ugyanakkor a napi tapasztalat gyorsan 
meggyőz arról, hogy nem elég egy-két tan
órán megmutatni a szótárak néhány fon
tos jelét, megbeszélni használatuk mód
ját. S vajon hány iskolában van mód és

idő az egynyelvű szótárak kezelésének 
titkaiba beavatni a tanulókat? Peter Kühn 
többéves munkával összeállított iskolai 
szótára önmagában is sok újdonságot hoz. 
A kiegészítő kézikönyv és munkafüzet 
együtt teszi teljessé a szerző törekvéseit.

A tárgyalt mű az iskolai célokat szol
gáló szótárak új típusát képviseli. Jelen
tős elméleti és gyakorlati kutatómunkát 
tükröznek a szótár összeállításában érvé
nyesített elvek.

Az iskolai szótár sokcélúan használha
tó kézikönyv elsősorban az alsó tagozatos 
anyanyelvű tanulók számára (így a német 
nemzetiségi iskolák tanulói számára), de 
a további iskolai évek során is. S bár az 
idcgennyelv-oktatásban közvetlen fel
használhatósága csak korlátozott, de szer
kesztésének és alkalmazhatóságának szem
pontjai e megközelítésben is megfontolás
ra, elemzésre érdemesek.

Az újszerű és didaktikailag mintaszerű
en végiggondolt mű ugyanis nem csupán 
egynyelvű szótárként használható. Egy
ben -  a szerzői szándékoknak megfelelő
en -  olvasó- és gyakorlókönyvként is jól 
funkcionálhat. A hozzátartozó munkáltató 
füzet kereken száz feladata jó alapot ad 
arra, hogy a gyerekek tanári irányítással 
szisztematikus módon sajátítsák el a szó
tárhasználattal kapcsolatos tudnivalókat. 
A feladatok -  bár a szótár jellegének 
megfelelően német anyanyelvű diákoknak 
íródtak -  némi átalakítással, s néhány 
esetben eredeti formájukban is jól hasz
nálhatók. Három tematikai egységben ké
szít fel a szótár használatára. Az ábécé 
megtanulását és biztonságos használatát 
magában foglaló részt a szoros értelem
ben vett keresési, szótárazási feladatok 
sora követi. A harmadik egység komplex, 
szómagyarázatokat, stilisztikai, szövegal
kotási feladatokat igénylő gyakorlóanya
got ad a használók kezébe. E nagyszámú 
gyakorlat-mennyiségből kialakítható egy 
adott tanulócsoportra méretezett feladat
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sorozat, amely már a nyelvtanulás vi
szonylag korai fázisában lehetővé teszi az 
egynyelvű szótár kívánatos, de hazai gya
korlatunkra nem igazán jellemző haszná
latát. Komoly eredményeket hozó vállal
kozás lenne e kiadvány-együttes tanulsá
gainak felhasználásával a szótárhasználat 
megtanításának az idegen nyelv oktatásá
ban is eredményesen hasznosítható mód
szereit összefoglaló közkinccsé tenni.

Olvasókönyvként elsősorban az egyes 
fogalmak (pl. az állat- és növényvilág, a 
technikai kifejezések stb.) érdekes és tar
talmas, önálló szövegként is megálló le
írásai említhetők. A gyerekek számára is 
élvezetes módon gyakorolhatók a szótár
a s  tágabban a lexikon-)használat, a kere
sési technikák tudnivalói.

A kiadvány alapfeladatán túl jól segít
heti -  megfelelő nyelvi színvonal megléte 
esetén, tehát felsőbb osztályokban is -  a 
nyelvi kompetencia ellenőrzését (pl. he
lyesírás, nyelvtan, jelentéstan); a szöveg
értési nehézségek áthidalását (pl. rövidí
tések, tájnyelvi szavak, idegen kifejezé
sek esetén); és természetesen az önálló 
szövegalkotást (pl. a stilisztikai, nyelvhe
lyességi utalások felhasználásával).

A kereken 5000 alapszó kiválasztása a
használók életkorához, nyelvi állapotához
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igazodik. így a szóanyag összeállításának 
meghatározó szempontjai: a gyerekvilág
hoz és az életkorhoz igazodó szókincs; a 
tananyagra figyelemmel bíró szóbeli és 
írásbeli szókészlet; a mesék és olvasó
könyvek szavai. Az alapszavak készletét 
jól egészíti ki a szócsaládok, a szárma
zó ksza vak, összetett szavak bőséges be
mutatása. Természetesen hiányolhat a 
használó általa fontosnak vélt szavakat 
vagy éppen kevésbé érzi indokoltnak 
egyik-másik felvételét a szótárba. Egy 
ilyen típusú kiadványnál ez aligha kerül
hető el. A nyelvi fejlesztést jól segíti a 
szócikkek felépítése, a szemléletes ma
gyarázat, az adott szóhoz kapcsolódó ki

fejezések, fordulatok, olykor szólások és 
közmondások értelmező bemutatása.

A mintegy 350 oldalas művet kb. 900 
ábra, rajz gazdagítja, ami arányaiban is 
jól érzékelteti a szerző törekvését a gye
rekekhez közelálló megoldások alkalma
zására. A nyelvi fejlesztés mellett hasonló 
célt szolgál, hogy jó néhány szó magya
rázatát rövid versek, rímek, mondókák te
szik változatosabbá.

A szócikkek többsége a szómagyarázat 
különöző megoldásai mellett tartalmazza 
a legfontosabb szinonimákat és a nti no má
kat. Ez lehetővé teszi, hogy a gyerekek 
ne csak értelmező, hanem egyfajta stilisz
tikai szótárként is megtanulhassák hasz
nálni az egynyelvű szótárt, megszokják, 
hogy szóbeli és írásbeli kifejezőkészsé
gük fejlesztésében támaszkodhatnak ef
fajta kézikönyvre, aminek jelentősége túl
mutat az egyszerű szótárhasználat prakti
kumán. Ugyancsak az önálló szövegalko
tást segítheti -  s nem csupán az anya
nyelvi használó számára -  egyes név
szókra rímelő szavak listája. A prózaibb 
felhasználást segítik a figyelmet a helyes
írási és nyelvhasználati problémákra irá
nyító jelzések, kiemelések.

E rövid bemutatás is jelzi, hogy a kiad
vány, amelyben a szemantikai nézőpont 
dominál, sikerrel birkózik meg a korábbi 
iskolai szótárak egyoldalú helyesírási 
vagy más formális szempontú összeállítá
si elveiből fakadó nehézségekkel.

Az idegennyelv-tanítás során -  mint er
re már utaltunk -  természetesen csak a 
célnak megfelelő változtatásokkal, módo
sításokkal használható a kiadvány. Tanári 
szemmel talán a szótárnál is hasznosabb 
-  bár attól nyilván elválaszthatatlan -  a 
hozzátartozó kézikönyv, amely a szokvá
nyos kiegészítő, magyarázó kiadványok
nál jóval alaposabb műként elméleti és 
gyakorlati eligazítást ad a szótárhasználat 
megtanításának didaktikai és metodikai 
kérdéseiben. Nemcsak elmélyült, történeti




