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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-
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beszéd), azokból a nyelvi jelenségekből 
válogat, amelyeknél a német differenciál
tabban jelöli a valóságot, tehát több né
met szónak egy magyar ekvivalense van, 
pl. d ie  F rist, d ér  Termin: határidő, dér  
Junge, d é r  K nabe, d é r  Búb, d ér  B ursche: 
fiú, antw orten , entgegnen, erw idern, ver- 
se tzen : válaszolni.

A III. fejezet, „Etwas zum Nachschla- 
gen” (183-221), a dialógusokban tárgyalt 
jelenségek — részben táblázatos, némileg 
kibővített összefoglalása: hasonló igekö- 
tőjű, elváló és nem elváló használatban 
különböző jelentésű igék, igei, mellék
névi és állandó szókapcsolatok magyartól 
eltérő vonzatai (pl. A nforderung stellen  
art jd . valakivel szemben követelményt 
támasztani), végezetül pedig a német 
mondatszerkezet szabályainak összefogla
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lása áll: „Schematischer Uberblick über 
die grammatischen Regein des deutschen 
Satzbaus” (203-221).

Minden egyes beszélgetés után követ
kezik a „Kann ich’s nun?” rész, amely a 
szerző utasítása értelmében éppen olyan 
fontos, mint a dialógus. Ezek a részek 
gyakorlatokat tartalmaznak, amelyek csak 
részben kapcsolódnak a dialógusban tár
gyalt jelenségekhez. Az első tíz párbe
széd után sok a behelyettesítéses, átalakí
tási (transzformációs) gyakorlat, valamint 
a fordítás. A II. rész feladatai inkább a 
helyes szó kiválasztására koncentrálnak. 
Végül a „Lösungen einiger Aufgaben” 
(221-243) és az „Index dér behandelten 
Problème” című résszel zárul a könyv.

Harminckét év távlatából nem lenne 
helyes Juhász János munkáját értékelni, 
hiszen a könyv első megjelenése óta a 
nyelvészetben többszöri (kommikatív- 
pragmatikai, kognitív) paradigmaváltás is 
végbement, ami természetesen az ide- 
gennyelv-oktatás módszertanára mint al
kalmazott nyelvészeti diszciplínára is je
lentősen hatott. Ezért röviden csak az át- 
igazításhoz fűznék néhány megjegyzést.

Sajnálatos hiánynak tartom, hogy az új 
kiadásban nincs előszó, amely pontosan 
tájékoztatná az olvasót a könyv írásának 
időpontjáról.

Atigazítás címén tartalom tekintetében 
csupán csak az elmúlt évek politikai vál
tozásai miatt anakronisztikussá vált (geo
politikai) reáliákat (DDR  -  D eu tsch 
land! B undesrepublik D eutschland,
Tschechslowakei -  Slow akei, d ie  S ow jet-  
union -  G U S  stb.) helyettesítették, évszá
mokat, árakat módosítottak (pl. 27. o. ..., 
dér d ie  S tirn  hat te, fü r seine A rb e it 3000  
F orin t zu verlangen) -  utóbbiaknál az 
inflációs rátával igencsak kesztyűs kézzel 
bántak.

A dialógusok a könyv megírása után 
több mint harminc évvel is élvezhető- 
ek, és célkitűzéseik ma is aktuálisnak te
kinthetők. Ugyanez nem mondható el a 
III. fejezet 3. részéről („Schematischer 
Überblick über die grammatischen Re
gein des deutschen Satzbaus”). Nem 
mintha a szabályok jó része nem lenne 
ma is érvényes, de -  az új szintaktikai is
meretek birtokában -  helyesebb lett volna 
ezt a részt átdolgozni. Annál inkább, mivel 
Juhász ezt a részt a következő szavakkal 
vezette be: „Dabei muB bemerkt werden, 
daB es für die Aufstellung von gramma
tischen Regein viele Aspekte gibt. Da die 
meisten Leser dieses Bûches immer noch 
von dér traditionellen Grammatik her 
kommen, sehe icb mich gezwungen, hier 
in ihrem Interesse die altere Auffassung 
gelten zu lassen. Es sei jedoch nach- 
drücklich darauf hingewiesen, daB dies 
nicht die einzige Art ist, den deutschen 
Satzbau zu behandeln.” (203) És írta ezt 
1965-ben ...

Az eredeti és az azt követő kiadások
ban Réber László rajzai szemléltető funk
ciójuk mellett egyúttal lazították is az ol
dalakat, mintegy kikapcsolódást nyújtot
tak a tanulónak. Az új kiadásban nemcsak 
a rajzokról mondtak le, hanem az erede
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tileg jól tagolt oldalakat tömörítették. A 
szószedet elhelyezése is szorosan kapcso
lódik az előbb felvetett kérdéshez. Míg 
az eredetiben a feltehetően ismeretlen 
szavak és kifejezések az adott lap alján 
voltak, most az egyes fejezetek végére 
kerültek. Ami az átigazított kiadásban az 
eredetihez képest több, az a nyelvtani ter
minológia részletesebb feltüntetése.

A könyvet, annak is elsősorban dialó
gus részeit, ajánlom mindazoknak, akik 
finomítani szeretnék középszintű nyelvtu
dásukat, nyelvvizsgára vagy felvételire 
készülnek.

B artha M agdolna

IC. À. LLlHJioBa

Tene$oHHue paaroeopu AanoBoro
êjioBCKa

M34. Apcnc JlHHrea, MocKBa, 1993, 192 p.

Az orosz mint az üzleti érintkezés nyelve 
hiánypótló szerepe miatt egyre kedvel
tebb a nemzetközi tankönyvpiac számára 
idegen nyelvi oktatási anyagokat kibocsá
tó kiadók és a szakírók körében. Az orosz 
üzleti nyelv egyik ilyen tankönyve Silóvá  
K. A . munkája, amely a telefonbeszélge
tésekre készíti fel a mai viszonyok között 
üzleti céllal Oroszországba érkező külföl
dit.

Az idegen nyelvű telefonbeszélgetés 
több szempontból is nehéz feladat elé ál
lítja a nyelvet tanulót. Nemcsak a fizikai 
értelemben vett zaj, recsegés zavarja a 
megértést, hanem az adott kultúrára jel
lemző telefon-etikett mássága, a sztereo
tip fordulatok ismeretének hiánya, s nem 
kevésbé a mimika, a gesztus, a tekintet 
metakommunikációs lehetőségének ilyen
kor természetes nélkülözése is. A szerző 
ebből a szempontból kettős feladatot vál

79

lal magára. Egyrészt a mindenkori orosz 
telefonbeszélgetés általános szabályait, 
fordulatait kívánja elsajátíttatni az olva
sóval, másrészt olyan speciális helyzetek
re akar mintákat adni, amelyek az üzleti 
életben bármikor jól hasznosíthatóak. A  
társalgások színhelye nem véletlenül a 
moszkvai Nemzetközi Kereskedelmi Köz
pont mellett működő két szálloda, a 
„Nemzetközi 1” és a „Nemzetközi 2” , 
minthogy ezek azok a helyek, ahol jelen
leg a legtöbb Oroszországba érkező üzlet
ember szobát foglal. Tekintsük át a könyv 
tematikáját, feladattípusait, s tanulásme
todikai hasznosíthatóságát.

Az általános és speciális témák válta
kozva határozzák meg a fejezetek címét: 
szá lloda i beszé lge tések , ü zleti m eg b eszé 
lések} a sza b a d id ő ve l ka p cso la to s telefon- 
beszélgetések, s végül felköszön tők, jó k í
vánságok, tó sztok  adják a tematikai vázat. 
Az ezt követő két zárófejezet az elsajátí
tott nyelvi kommunikációs ismeretek 
összegzéseként az orosz telefon-etikett 
nyelvi kliséinek tematikus táblázatait, s a 
párbeszédekhez tartozó különféle felada
tok megoldásait tartalmazzák. A fejezetek 
összesen 89 beszédhelyzetben mutatnak 
be párbeszédet egyszer külföldi kezdemé
nyezésével, egyszer az orosz partner 
visszahívásával. Ez azért fontos, mert 
mind a stimulus, mind a reakció kommu
nikatív feladatát el kell sajátítania a 
nyelvtanulónak. A szereplők azonos szo
ciális nyelvi normát követnek, egy angol 
üzletember és az orosz cég titkárnője 
vagy üzletkötője, majd a szituációknak 
megfelelően külföldi és orosz középosz
tálybeli beszélgetőtársak párbeszédei kö
vetkeznek. Nincs tehát arra példa, hogy 
hogyan fejeződik ki a nyelvhasználó stá
tusza, az alá- és fölérendeltség, a beosz
tott és a főnök közötti apró nyelvi gesz
tusokban is megmutatkozó distinkció. A 
dialógusokat szó- és kifejezés-magyarázó 
kommentárok követik, végül nyolc-tíz




