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rad). Valószínűleg sok olvasó tudatában 
megragad a füzér és a hernyó hasonlat, a 
nyelvtanulás két paradoxona, a liba effek
tus és a tenyésztett regény fogalma.

A könyvnek egyetlen szépséghibája 
van. Bár az elegáns fekete külső borító 
nagyon szép és a nyomdai kivitel igazán 
olvasóbarát, a belseje a második olvasás
nál kiesett a kötésből, majd a harmadik
nál lapjaira hullott szét. Én így is kedven
ceim között fogom tartani könyvespolco
mon ezt a rendhagyó kötetet.

Nikolov Marianne

Hugh Trappes-Lomax

Oxford Learner’s Wordfinder 
Dictionary
Oxford University Press, 1997, 519 p.

Egy nemrégiben megjelent kitűnő kiad
ványra szeretném felhívni a figyelmet, 
amely a szótárak új generációjához tarto
zik. Ezek a szótárak már nemcsak egy
szerű, ábécérendbe foglalt szógyűjtemé
nyek, hanem a jelentés felől közelítik 
meg és csoportosítják a szavakat, ezzel 
arra is lehetőséget adnak használóiknak, 
hogy tudatosan fejlesszék szókincsüket 
egy-egy adott témakörben. Az első ilyen 
jellegű kiadvány -  tudomásom szerint -  a 
Longman Lexicon of Contemporary Eng
lish volt, amely 1981-ben jelent meg, ezt 
követte a kilencvenes években ugyanen
nek a kiadónak Activator” sorozata 
(Longman Language Activator és az idén 
megjelent Longman Essential Activator), 
s most ebbe a sorba illeszkedik az Oxford 
University Press vadonatúj szótára is.

A Wordfinder (szókereső) egynyelvű 
szótár, ennek ellenére -  nevéhez illően -
igen alkalmas arra, hogy kikeressünk be
lőle egy számunkra ismeretlen szót. A 
szavak ugyanis témakörök szerint vannak

csoportosítva benne, ezért ha mondjuk, a 
„habverő” angol megfelelőjére van szük
ségünk, akkor először a könyv elején ta
lálható témakörlistában kell megkeres
nünk azt a témát, amely tartalmazhatja 
ezt a szót. A 23 témakör felöleli az em
beri élettevékenységek széles skáláját, az 
étkezéstől a munka világán át az utazá
sig. Minden egyes téma alfejezetekre osz
lik, amelyek kifejtését félkövéren szedett 
címszavak alatt találhatjuk meg a szótár
ban, így például a „habverőit az „étel és 
ital”-nál lelhetjük fel a „főz” címszó 
alatt. De ha már idelapoztunk, egyúttal 
bővíthetjük is az ezzel a témával kapcso
latos szókincsünket, hiszen a főzéshez 
tartozó általános szavakon túl az étel 
előkészítésének különböző fázisain s az 
ehhez szükséges háztartási segéd
eszközökön keresztül a különféle fűszere
kig minden fontos szót s kifejezést meg
találunk itt (magyarázatával együtt).

A szótárban való eligazodást a téma- 
körlistán és a hozzátartozó 630 címszón 
kívül az is elősegíti, hogy az alfabetiku
sán feltüntetett címszavakon túl számos 
gyakran előforduló szó is szerepel ábécé
rendben. Ezek ugyan nem alkotnak önálló 
címszót, de nyíl jelzi mellettük, melyik 
címszó alatt lelhetők fel.

Az is nagyon praktikussá teszi a szó
tárt, hogy az egyes címszavak alatt szür
ke keretben felsorolják azokat az altémá- 
kat, amelyek szerint az adott témához tar
tozó kifejezéseket csoportosították, pl. az 
„ágy” címszó a következő alfejezetekre 
oszlik: ágyak, az ágyakon levő dolgok, 
hálószobák, lefekvés és felkelés. Ezenkí
vül jelzik, hogy a témával kapcsolatos to
vábbi szavak és kifejezések az „alszik”, 
„szoba” és „bútor” címszavak alatt is 
megtalálhatók.

Sokszor rajzok is segítik az egyes sza
vak jelentésének felismerését, pl. a kerti 
szerszámok vagy a focipálya és az ottle
vő játékosok esetében.
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Különösen hasznosak az egyszerű, gya
kori szavak felhasználásával írott definí
ciók, amelyek nemcsak az adott szó meg
értéséhez adnak fogódzót, de mintaként is
szolgálhatnak arra, hogyan lehet ügyesen
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meghatározni olyan szavak jelentését, 
amelyek angol megfelelőjét nem ismeijük, 
vagy éppen nem jut eszünkbe. Vagyis egy 
nagyon fontos kommunikációs stratégia, 
a körülírás vagy definiálás idegen nyelvi 
kialakításában is fontos szerepet játszhat
nak ezek a meghatározások.

Összefoglalva: Az O xford L earner's
W ordfinder D ic tio n a ry  rendkívül hasznos 
szótár, mivel -  ahogy a szerző előszavá
ban olvashatjuk -  nemcsak szavak ellen
őrzésére szolgál, hanem új szavak felfe
dezésére és elsajátítására is. Ezzel nagy
segítséget nyújt szókincsünk témák sze-
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rinti gyarapításához, ezért úgy gondolom, 
nélkülözhetetlen segédeszköze lesz mind 
az angolul tanulóknak, mind pedig taná
raiknak.

K aton a  Lucia

Juhász János

Richtiges Deutsch
16 Gespráche über typische Fehler in 
dér Umgangssprache für Ungarn

Átigazított, új kiadás, Corvina Kiadó, 
Budapest, 1997, 251 p.

Juhász János könyvét a némettanárok kö
zépgenerációjának nem kell bemutatni, 
hiszen a hatvanas-hetvenes években né
mettudásukat tökéletesíteni akaró diákok 
és felnőttek ezt a könyvet forgatták. Az 
első ízben 1965-ben megjelent „rendha
gyó” tankönyv a maga nemében mind a 
mai napig egyedülálló: nevezetesen az 
alapkoncepciója, amely szorosan össze
függ Juhász úttörő kutatási témájával, a

nyelvi interfemcia vizsgálatával. E könyv
ben a kontrasztív nyelvészet területén el-
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ért eredményeit alkalmazza a gyakorlati 
nyelvoktatás területén: a könyv alapgon
dolata az a felismerés, hogy az idegen 
nyelv tanításakor az anyanyelvi interfe
renciát nem szabad figyelmen kívül hagy
ni, mivel az számos célnyelvi hiba fórrá-
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sa lehet. így könyvével számottevően 
hozzájárult -  a mai napig „mostohagye
reknek” számító -  magyar-német kont
rasztív munkákhoz. Könyve fő célkitűzé
se a német köznyelv gyakorlati elsajátít
tatása, főként a szókincs tökéletesítése, 
valamint a beszédkészség fejlesztése (!). 
A német nyelv változatai közül az észak
német kiejtést veszi egységes alapul. (A 
helyes kiejtés auditív közvetítése igen 
fontos, ezért is jelentetett meg Juhász Já
nos könyvéhez hanglemezt, is -  évszám 
nélkül, a Qualitoimál -  amiről sokan nem 
is tudnak. Az átigazított kiadás sem...)

Rendhagyó a tankönyv formája: 16 
párbeszéden keresztül „beszélget” egy ta
nár egy nyelvileg jól képzett diákkal, aki-
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vei nyilván nagyon jó viszonyban van, 
hiszen a dialógusok végig tegező formá
ban folynak (a r D u  minden formájában 
nagybetűvel), szellemesek és élvezhető- 
ek, annak ellenére, hogy mintegy „sze
mélytelenek”.

A könyv három fejezetre tagolódik, az
I. rész, „Das sagt man deutsch anders” 
(1-10. párbeszéd), olyan (lexikai és 
grammatikai) nyelvi jelenségekkel fogla
kozik, amelyek a két nyelv vonatkozásá
ban jelentős eltéréseket mutatnak és így a 
magyar anyanyelvű tanuló számára hiba
forrást jelenthetnek. Talán a Juhász János• • • * •  ̂ ..4 * .
rendelkezésére álló korpusznak tulajdo- 
nítható, hogy a könyy egyáltalán nem tér
ki olyan, magyar anyanyelvűek számára
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valóban nagy nehézséget okozó nyelv- 
használati kérdésre, mint pl. a Konjunktív.

A II. fejezetben, „Was im Deutsch en 
streng zu unterscheiden ist” (11-16. pár-




