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mény, hogy a jövő szakembere a nemzetközi gaz
dasági és tudományos életben használt nyelveket 
megfelelő szinten, a gazdasági és tudományos élet 
kommunikatív szituációi által megkövetelt, adek- 
vát nyelvi és extralingvisztikai formák ismeretében 
használja. így válik a szaknyelvi képzés a nyelvi 
képzés elengedhetetlen és meghatározó elemévé a 
szakmai képzés egészében.

E gondolatok jegyében különös időszerűséget 
nyer a pécsi Janus Pannonius Tudomány egy etem 
gondozásában megjelent tanulmánykötet: Tanul
mányok a szaknyelvi oktatás és vizsgáztatás fejlesz
téséről címmel. A kötet egyik nagy érdeme, hogy 
hűen tükrözi annak a magas szintű munkának az 
eredményeit, amelyet a pécsi felsőoktatási intézmé
nyek korábban elszigetelt lektorátusainak nyelvta
nárai az elmúlt években szakmai-módszertani tevé
kenységükkel elértek.

A kötetben szereplő tanulmányok egy része a 
szaknyelvi képzés általános probémakörébe enged 
betekintést, más cikkek a szaknyelvoktatás speciá
lis kérdéskörébe tartozó problémákra keresnek, 
esetenként nyelvtől független, általános érvényű 
nyelvészeti-módszertani választ. A kötet bizonyíté
kul szolgál arra, hogy a szaknyelvoktatás napjaink
ban a figyelem középpontjában álló, fokozott kuta
tást igénylő diszciplína. A különböző profilú és a 
nyelvigényesség fokában esetenként eltérő felsőok
tatási intézményekben dolgozó nyelvtanárok közös 
szakmai munkája, egymás munkájának kölcsönös 
megismerése, az intézmény közi projektumokban 
való részvétel, a tagintézmények nyelvtanárainak 
rendszeres és közös koordinált továbbképzése tette 
lehetővé egy közös szaknyelvoktatás-módszertani 
bázis létrejöttét a pécsi egyetemeken. A közös mód
szertani kutatások eredménye egy hatékonyan mű
ködő szaknyelvoktatási rendszer a nem nyelvsza
kos hallgatók nyelvi képzése területén, az általános 
érvényű kerettantervek és keretvizsgarendszer al
kalmazása. A kerettantervek egymásra épülő, oly
kor több egymással kompatibilis elemet tartalmazó 
modulból állnak, és az egységes pedagógiai, mód
szertani váz a szakmai kommunikációhoz szüksé
ges készségek elsajátítását biztosító elemekkel (le
xikai, grammatikai extralingvisztikai stb.) célirá
nyosan feltölthető.

A kötet kiemelt figyelmet szentel a nyelvi szük
séglet felmérése problématikájának. A kérdés szak
irodalmának áttekintése után a szerzők, akik egy
ben gyakorló nyelvtanárok is, hallgatók és szakem
berek között végzett felmérések eredményeit dol

gozzák fel, hogy javaslatot tegyenek a reális igé
nyeknek leginkább megfelelő komplex tantárgy
programok és tanmenetek kidolgozására.

Gyakorlati kérdésként merül fel a szaknyelvokta
tás bevezetésének időpontja is. A jobb előképzettségű 
hallgatók idegen nyelvű ismereteiket már szakmai 
tanulmányaik során hasznosítani kívánják. A gyen
gébb előképzettségű hallgatók esetén a szakmai kép
zés viszonylag rövid volta miatt meggondolandó a 
szaknyelvi képzés bevezetésének időpontja: történ
jen-e az alapképzéssel párhuzamosan, esetleg annak 
részeként vagy szenteljenek a szaknyelvi képzésnek 
külön modult az általános nyelvi alapképzés után.

A szaknyelvoktatás témakörének átfogó vizs
gálata, a levont következtetések gyakorlatba építése 
és a témakör nemzetközi szakirodalmának produk
tív használata alapján a kötet feltétlenül javasolt 
irodalom a területen dolgozó nyelvtanárok, vala
mint a szaknyelvoktatásban elhelyezkedni kívánó 
jövendő nyelvtanárok számára.

Gombos Zsuzsanna

Gert Henrici - János Kohn (szerk.) 
DaF-Unterricht im 
Spannungsfeld zwischen 
Forschung und Praxis. 
Szombathelyer 
Didaktik-Symposium 1995 
Wissenschaftliche Beiträge des 
Lehrstuhls für deutsche Sprache und 
Literatur der Pädagogischen 
Hochschule Berzsenyi Dániel, HL, 
Szombathely, 1997, 170 p.

A fenti kötet az 1995-ben a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskolán megrendezett konfe
rencián elhangzott tizenkét előadás szövegét tartal
mazza. Mint a cím is utal rá, az előadások témaköre 
az elméleti nyelvészeti kutatások és azok gyakorlati 
alkalmazásának kérdéseit járják körül. A szerzők 
részben a bielefeldi egyetem tanárai, részben pedig 
hazai főiskoláink és egyetemeink munkatársai. 
(Sajnos a kötetből nem derül ki, melyik szerző 
melyik intézményt képviselte.)

A kötet előszavában Gert Henrici és Kohn Já
nos megállapítják, hogy a német mint idegen nyelv
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(=DaF) szaktárgy jobban megfelel a külföldi ger
manisták igényeinek, mint a hagyományos germa
nisztikai stúdium, ezért ezt Németországon kívül is, 
ahol egyébként e tárgykörben doktorálni is lehet, el 
kellene fogadni mint főiskolai tantárgyat és tudo
mányos szakterületet. Az idegen nyelvek oktatásá
nak didaktikája egy, a gyakorlatból kiinduló kuta
tási terület és diszciplína, amit a kötetben össze
gyűjtött cikkek is alátámasztanak.

Rolf Ehnert cikkében a nyelvészeti kutatások 
és a didaktika szerepére hívja fel a figyelmet a 
szaknyelvek oktatásának területén. A szaknyelvek 
horizontális és vertikális tagolását a klinikai pato
lógia példáján mutatja be. Az érdekes példák mel
lett módszertani támpontokat is ad, hogy hogyan 
érdemes szaknyelvi szövegeket feldolgozni. A 
szaknyelv oktatásában hármas progressziót kell kö
vetni: szakmai, szaknyelvi és országismereti tudás
anyagot kell egymásra épülve tanítani.

Gert Henrici cikkének célja, hogy rámutasson a 
nyelvelsajátítás kutatásának fontosságára az idegen 
nyelvek oktatásának gyakorlatában. Elsőként magát a 
német mint idegen nyelv szaktárgyat, illetve tudo
mányágat határozza meg: leírja kutatási céljait, tárgyát 
és kapcsolatát más tudományterületekkel. Az egyik 
alapvető fontosságú szakterület, amire a német mint 
idegen nyelv támaszkodik, az idegen nyelvek elsajátí
tásának kutatása és annak eredményei. A nyelvelsajá
títást mint egyéni és interaktív folyamatot írj a le, ennek 
során hivatkozik a különböző nyelvelsajátítási hipoté
zisekre. Végül felsorolja azokat a nyelvelsajátítással 
kapcsolatos tudnivalókat, amiket egy nyelvtanárnak 
mindenképpen ismernie kell/ene, s amihez a cikk 
végén alapos irodalomlistát ajánl.

Fritz Neubauer összeállítása különösen azok 
számára lehet érdekes, akik különböző szótárokat 
és nyelvtanokat használnak. A szerző azt vizsgálta 
meg, hogy melyik (egynyelvű) szótár és melyik 
nyelvtan milyen célcsoport számára lehet megfele
lő. Felhívja a figyelmet arra, hogy a kiadók milyen 
trükkökkel adják el újra korábbi, sikeres kiadványa
ikat, milyen kritériumokra kell ügyelni, ha nyelvta
nulóknak ajánlunk egynyelvű szótárt. Rámutat arra 
is, hogy a legtöbb szótár nem veszi figyelembe a 
nem anyanyelvű szótárhasználót. A szótárakkal el
lentétben nyelvtanból rendkívül gazdag a válasz
ték. A nyelvtani gyakorlókönyvek, de a nyelvköny
vek is nagyon tudatosan építik fel az anyag nyelv
tani progresszióját. Ugyanakkor a szerző utal arra, 
hogy számos, nyelvtani progressziót lépésről lépés
re adagoló könyv nem veszi figyelembe a lexikai

progressziót, így csak hosszas szófeldolgozás után 
kezdődhet el az adott nyelvtani jelenség gyakorlása. 
A szerző a szótárakhoz hasonlóan a nyelvtanokat is 
megvizsgálja aszerint, hogy azok leginkább milyen 
célcsoportnak felelnek meg.

Anna Moser írása az idegen nyelvi „input” és a 
második nyelv elsajátítása közti összefüggéseket 
írja le. A kommunikatív didaktikával szemben az a 
kifogása, hogy a nyelvtanuló a sok páros munka és 
csoportos munka közepette kevés idegen nyelvi 
inputhoz jut, s az, amit inputként társaitól kap, 
sokszor hibás. Szerinte minél több eredeti, autenti
kus input feldolgozására kellene lehetőséget adni a 
tanulóknak. E tézis alátámasztásául hosszabban is
merteti Stephen Krashen input-hipotézisét és ön
kéntes olvasási programját.

Reiner Schmidt előadásában azt mutatja be, 
hogy hogyan járul hozzá a dependenciamodell a 
nyelvelsajátítás során idegen nyelvű mondatok 
megértéséhez és produkálásához. A szerző röviden 
ismerteti a dependenciamodell kialakulását, majd 
ennek gyakorlati alkalmazási lehetőségeit, amire 
számos példát is hoz. A leírt modell jelentős mér
tékben járul hozzá ahhoz, hogy a nyelvtanuló meg
lássa a mondatrészek, illetve tagmondatok közötti 
összefüggéseket, felismerje és megértse az egyes 
mondatok tartalmát. A szerző nem hallgatja azon
ban el, hogy ez a modell nem tud minden struktú
rára magyarázatot adni és a modell didaktizálása 
sem problémamentes.

A kötet magyar szerzői elsősorban a főiskolai 
és egyetemi oktatás, azon belül is a germanisztika 
területén szerzett tapasztalataikat igák le.

Kohn János cikke egy számítógépes program 
bemutatása kapcsán arról szól, hogy a germaniszti
kai képzésben nem lenne szabad az irodalmi és 
nyelvészeti képzést egymástól mereven elválaszta
ni. A konkordanciaprogrammal irodalmi szövegek 
eddig nem remélt mélységű elemzése válik lehető
vé. Azok, akik e program segítségével látnak hozzá 
irodalmi művek nyelvi elemzéséhez, megismerik 
az adott mű anatómiáját, egyben pedig maguk is 
kutatókká válnak. így a program használata a német
szakos képzésben fölötte hasznos lehet.

Péteri Attila vizsgálatának középpontjába azt a 
kérdést állítja, hogy mi a szerepe a nyelvtannak ger
manisztika szakon tanuló diákok képzésében. A ma
gyar felsőoktatásban tanuló német szakos diákok 
ugyan alapvetően jó nyelvtudással kezdik meg tanul
mányaikat, de az iskolából hozott nyelvtanfelfogásuk 
merev, többségükben meg vannak győződve a nyelv-
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tan mindenhatóságáról és úgy vélik, a nyelvtanilag 
korrekt mondatalkotással nyelvileg minden szem
pontból helyes közléseket lehet produkálni. A szer
ző Eugenio Coseriu nyelvelméletét tartja megfele
lőnek arra, hogy a diákok feladják merev nyelvtan
felfogásukat és rugalmasabban értelmezzék a »he
lyesség” fogalmát.

Szatmári Petra vizsgálatának tárgya a visszaható 
igék nyelvészeti és didaktikai feldolgozása. Megálla
pítása szerint ezt a nyelvi jelenséget a nyelvkönyvek 
mostohán kezelik. Hosszú példasor után a szerző arra 
a következtetésre jut, hogy míg a nyelvészeti leírások 
megkülönböztetik az ún. „valódi” és „nem valódi” 
visszaható igéket, addig ezt az oktatásban használt 
nyelvkönyvek nem teszik.

Szklenár Judit a képek szerepét tárgyalja a szó
kincsfejlesztés terén. A képek a szókincsfejlesztésben 
már régóta hatékony és gazdaságos eszköznek bizo
nyulnak. A kommunikatív nyelvoktatás ezt tudatosan 
kihasználja és a képeket didaktikai funkcióval ellátva 
alkalmazza a nyelvoktatás egyes fázisaiban.

Tóth József írása a lexikai szemantika egyes kér
déseire kívánja felhívni a figyelmet, elsősorban a 
szómezőkutatás fontosságára. A nyelvtanulót ugyanis 
arra kell képessé tenni, hogy az éppen megfelelő szót 
vagy kifejezést válassza ki arendelkezésre álló, hason
ló jelentésű szókészletből. Ehhez nagyban hozzásegít
het a szómezőelmélet gyakorlatban való alkalmazása.

Uzonyi Pál cikke az időközben megjelent 
Rendszeres német nyelvtan keletkezését mutatja be. 
Egy magyarul megírt német nyelvtankönyv létjogo
sultságát egyrészt a célcsoport indokolja: a németül 
tanulók nagy része nem germanista, így nem ismerke
dik meg a német nyelvű grammatikai terminológiával, 
másrészt a németül írt német nyelvtanok figyelmen 
kívül hagyják a kontrasztivitás szempontját. Ez a 
nyelvtan épp abban különbözik a germanisták által 
gyakran használt egynyelvű nyelvtanoktól, hogy szá
mos kontrasztív példát tartalmaz.

Zsigmond Anikó az irodalmi szövegek elemzésé
nek egy lehetséges módját ábrázoló írása záija a köte
tet. Irodalmi szövegpéldának Marie von Ebner- 
Eschenbach egy novellájának részletét választotta, 
amin bemutatja, hogy hogyan lehet a beszédelemzést 
az irodalmi szövegfeldolgozásban hasznosítani.

A kötet színvonalas cikkeit csak egyetlen szép
séghiba árnyékolja be, ami valószínűleg a minden 
főiskolát sújtó pénzszűkéből és az ebből eredő „taka
rékosságból” adódik: a cikkeket illusztráló példák 
némelyikét oly mértékben sikerült lekicsinyíteni, hogy 
azok még nagyítóval sem olvashatók (11, 26, 62 és

91). A 86. lapon pedig a számítógép űzött tréfát, 
amikor ciril betűk helyett más jeleket írt le. Ezek a 
technikai szépséghibák azonban mit sem vonnak le 
a kötet szakmai színvonalából, ezért jó szívvel aján
lom mindazon germanisták és német nyelvtanárok 
figyelmébe, akiket egyaránt érdekelnek a nyelvé
szeti kutatások eredményei és azok alkalmazható
sága a német nyelv oktatásában.

Petneki Katalin

Madeleine Csécsy
Études de linguistique 
fran^aise et hongroise. 
Description et enseignement 
Faculté des Lettres de l'Université de 
Nice, 1996, 254 p.

Csécsy Magda e kötetben összegyűjtött tanulmá
nyainak nagy részét Franciaországban írta, kisebb 
részüket pedig Magyarországon és Kanadában 
(1960 és 1993 között). Ez a kötet 20 francia és 3 
magyar nyelvű tanulmányt tartalmaz (4+1 fejezet
be osztva). A könyvben nemcsak szinkron váloga
tás található, hanem bizonyos mértékig a szerző 
fejlődésképe is.

Csécsy tanárnő a negyvenes évek végén a buda
pesti egyetem elvégzése után franciaországi ösztöndí
jat kapott, majd - elsősorban politikai okokból - kint 
maradt. Először egy párizsi középiskolában tanított 
franciát franciáknak; majd külföldieknek tanított fran
ciát a legjobb intézményekben: az Alliance Fran$aise, 
utána a Bureau d’Enseignement de la Langue et 
Civilisation Fran^aises és az Insitut des Professeurs de 
Fran^ais á l’Étranger de la Sorbonne keretében; majd 
1969 és 1986 között a nizzai egyetemen lett nyelvész
professzor. -1956 után a Párizsba érkezett magyaro
kat tanította franciára. - A nyolcvanas évek végén a 
pécsi egyetemen adott elő vendégprofesszorként (a 
magyar mint idegen nyelv és a magyar-francia kont
rasztív nyelvtan témakörében).

A könyv első részében nyolc francia nyelvű 
tanulmány olvasható a franciának mint idegen 
nyelvnek a tanításáról (ezek 1960 és 1983 között 
jelentek meg). Ezek között találhatók a nem francia 
anyanyelvűek tanítása szempontjából készített kris
tálytiszta összefoglalások olyan témákról, mint a 
francia igeidők, tagadás, partitivus, ‘accent’-ok, il-


