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meghagyták, így a további szakirodalmak 
felkutatása lehetővé válik az olvasó számá
ra. A kötetek végén a bennük található cik
kek és könyvrészletek pontos irodalmi ada
tai is megtalálhatók.

Egy ilyen szöveggyűjtemény esetén a 
teljesség nem elvárható követelmény. Néző
pont kérdése viszont, hogy a kötetekbe mi
lyen tanulmányok kerülnek be, és mely mű
veknek kell helyszűke miatt kimaradniuk. 
Néhányan bizonyára arra a következtetésre 
fognak jutni a gyűjtemény forgatása köz
ben, hogy vannak lexikológiai vagy sze
mantikai részterületek, kutatási eredmé
nyek, melyek legalább olyan súlyúak, mint 
a könyvben szereplő fejezetek és témák, de 
mégsem kerültek a kiadványba. A választás 
mindenképpen a szerkesztők egyéni felfo
gása alapján történik, s a fontos az, hogy ami 
bekerült a könyvbe, az lényeges, a lexikoló
gia oktatása és kutatása szempontjából meg
határozó legyen, s ezt a gyűjtemény szöve
geinek esetében teljes biztonsággal állíthat
juk. Más kérdés, hogy egyes területek, pl. a 
szemantikai koncepciók vagy a szemiotikái 
alapkérdések (de sok más téma) esetében a 
szöveggyűjtemény nem fedi le azt a szakiro
dalmi anyagot, melyet az egyetemi lexiko
lógia-tan terv megkövetel. (Vagyis a szöveg
gyűjtemény messze nem helyettesíti a teljes 
lexikológiai szakirodalmat, de ez természe
tesen nem is lehetne célja.)

Az Ein Textbuch zur Lexikologie megje
lentetésével régóta meglévő hiányt sikerült 
pótolni. A szöveggyűjteménnyel szakmai
lag magas színvonalú, időszerű kiadvány 
került a (tan)köny vpiacra, melynek forgatá
sa, rendszeres használata minden németül 
olvasni tudó, nyelvészeti érdeklődésű tanár
nak és diáknak őszintén ajánlható.

Méhes Márton
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ÜEPCIIEKTHBA
noCOŐHe HHOCTpaHHblX 
cjiyiiiaTejieii KpaTKOcpoHHbix xypcoB 
pyccKorosBbiKa
CaHKT-IleTepőypr, „3jiaToycT”, 1997.

Azzal a jóleső érzéssel szeretném a fenti 
címet viselő négy kötetes tankönyvet a ked
ves olvasó (nyelvtanuló, tanár kolléga) fi
gyelmébe ajánlani, hogy végre az orosz nyelv 
tanulásához is rendelkezésre állnak jól szer
kesztett, modem szemléletű, színes, a nyu
gati nyelvekéhez viszonyítva is versenyképes 
tankönyvek. A Perspektíva című is ilyen. A 
Szent-Pétervári Zlatoust Kiadónál jelent meg. 
A cím nem véletlen. A nyelvismeret perspek
tívát nyit az adott nyelvet beszélő emberek 
megismerése és megértése előtt.

A tankönyv négy kötetből áll. Első kö
tete fonetikai kurzust tartalmaz, és két mag
nókazetta is tartozik hozzá. A három másik 
kötet 14 társalgási témát dolgoz fel azonos, 
következetes felépítésben. A fonetikai kur
zus a társalgási témák lexikai-grammatikai 
gyakorlataira épül, azokat követi, meg
könnyítve a szövegek befogadásának és a 
beszéd elsajátításának a folyamatát. A szer
zők a kiejtést elsősorban mondat- és szöveg
szinten gyakoroltatják. A fonetika könyv 
végén nyelvtörőket, rövid versikéket és dal
szövegeket talál a nyelvtanuló.

A társalgási témákat feldolgozó három 
kötetben a fokozatosság elvét követik a 
szerzők, többek között azon praktikus szem
pont miatt is, hogy a jobb felkészültségű 
csoportokban esetleg az első 2-3 téma fel
dolgozása el is hagyható.

Az egyes témáknak kommunikatív tar
talmú címük van: 1. Paccxa^cn MHe o ceöe; 
2. CoBeT BaM jja jhoőobb! 3. Kpbima #o- 
Ma TBoero; 4. Kto b MocKBe He őbiBaji, 
KpacoTbi He BHAaji! 5. Tume e/ieiiib - 
Aajibine őyjjeiiib; 6. Bex ^xhbh - Bex 
yuncb; 7. Mbi e^HM, htoőm ?khti>, a He 
>KHBeM, HTOŐbi ecTb; 8. EuibTe, neÜTe,
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BHHa, xneóa He acajieirre; 9. HtoSm He 
noTepnTb Apyr Apyra; 10. Kaacjjbin 
nejioBeK KpacHB no-CBoeMy; 11. Tbi h 
tboh xapaKrep; 12. BcTpenaiOT no 
o^é^CKe; 13. Ey/jb 3flopoB! 14. Y npnpo/jbi 
HeT mioxoH nojiOAbi.

Az egyes témák beszédes címét a kom
munikatív feladatok felsorolása követi. 
Minden lecke gerincét az alapszöveg alkot
ja, amely feldolgozható olvasási/fordítási 
feladatként, hallás utáni megértésre, és min
tául szolgál a témával kapcsolatos önálló 
tanulói megnyilatkozásokhoz.

A szövegek összeállításakor a szerzők 
műfaji változatosságra törekedtek: szerepel 
köztük újságnyelvi, a tudományos-népsze
rűsítő irodalomból származó, valamint 
szépirodalmi szöveg, de a lexikai feladatok 
között szerepelnek mesék, közmondások, 
szólás-mondások, levelek, távirat-szöve
gek, történelmi és statisztikai adatok, hirde
tések, kérdőívek, űrlapok, receptek, horosz
kópok, étlapok, és a szemléletességet bizto
sító különféle rajzos kiegészítések, mint pl. 
térképek, vázlatok, táblázatok. A tankönyv 
fontos értékeként kívánom kiemelni azt a 
szempontot, amit (különösen a Magyaror
szágon írt) orosz nyelvkönyvekből az utóbbi 
kb. tíz évben egyfajta rosszul értelmezett 
módszertani felfogásból tudatosan kifelej
tettek, tudniillik a történelmi, kulturológiai 
ismereteket közvetítő szövegeket és felada
tokat. Örömmel fedeztem fel a tankönyvben 
a szemet gyönyörködtető - Moszkva neve
zetességeit bemutató - képek után a Moszk
va alapításáról szóló rövid informatív szö
veget, vagy a Kreml székesegyházait ismer
tető leírást, de folytatható a sor a Lomono
szov Egyetem leírásának és a portréfesté
szet klasszikusainak (I. N. Kramszkoj, V. L. 
Borovikovszkij, L K. Makarov) bemutatá
sával.

A tankönyv szerzőinek bevallott szándé
ka, hogy valós, objektív képet fessenek Orosz
országról, történelméről és kultúrájáról, ha
gyományairól s az orosz jellemről. Úgy tű
nik, mindez nagyszerűen sikerült. Vissza
térve a tankönyv címéhez és továbbgondol

va azt, némi optimizmust is kiolvashatunk 
belőle, nevezetesen azt, hogy az orosz 
nyelvnek - az utóbbi évek megtorpanása 
ellenére - van perspektívája a világban!

Répási Györgyné

Nagy L. János (szerk.)
Helyesírás és nyelvpolitika 
Implom József Középiskolai 
Helyesírási Verseny
Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, 
1996-1997, 128 p.

A gyulai Erkel Ferenc Gimnázium az 
Implom József Középiskolai Helyesírási 
Versenyen elhangzott előadásoknak immár 
negyedik gyűjteményes kötetét jelentette 
meg. A helyesírási versenynek és a kötetek
nek szakmai támogatója hagyományosan a 
szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

A tanulmánykötet a címben jelzett két 
tematikus egységre oszlik. Öt tanulmány 
foglalkozik a magyar helyesírással; ezek 
közül az első a magyar helyesírás főbb jel
lemzőit foglalja össze. Ebből kiemelésre ér
demes a magyar ortográfia „nyelvkövető” 
jellege: azaz nagyjából három évtizeden
ként a helyesírást az időközben végbement 
nyelvi változásokhoz szokták igazítani. Ma 
három területen látszik a újabb változtatás 
kényszere: a szakszavak, angol és a moza
ik-szavak írásának szabályait szükséges bő
víteni; az angol szavak (a szabályzatban 
„idegen szavak”) helyesírásának újraszabá
lyozása azonban az angol nyelvtudás általá
nosságának hiánya miatt - a tanulmány 
szerzője, Szathmári István szerint - megold
hatatlan problémákat vet fel. A magyar he
lyesírás „értelemtükröző” és „rendszersze
rű” jellege pedig érvként szolgál a helyes
írás társadalmi fontosságát bagatellizáló és 
tanulhatatlanságot hirdető nézetek ellen.

A magyar helyesírási rendszer negatív 
megítélésével száll szembe Grétsy László, 
aki a magyarországi helyesírási közállapo-


