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ban való munkavállalás alapfeltétele, hogy 
ifjú polgáraink idegen nyelven tudják isme
reteiket gyarapítani, készségeiket fejleszte
ni, tudjanak idegen nyelven másokkal ko
operálni, idegen nyelven dolgozni, vagyis 
önmagukat egy sok kultúrájú világban is 
képesek legyenek megvalósítani. Továbbá, 
egy „multilingvális” kommunikációs straté
giára is szükségük lesz, amelynek lényege, 
hogy két-három „hídnyelv” (például egy 
germán, egy latin és egy szláv nyelv) segít
ségével tudjanak boldogulni a félszáznál is 
több nyelvű kontinensünkön. Eme stratégiai 
gondolkodás, készség kialakításának csak 
akadályozója lehet az anyanyelv utasítások 
és folyamatleírások szintjén való megjelení
tése. Érdemes lenne ilyen esetekben meg
fontolni a képi, például piktogramos szem
léltetés alkalmazását, amely segíti „kontex- 
tualizálni” a célnyelvi folyamatleírásokat. 
Továbbá, az anyanyelvi utasítások és folya
matleírások tulajdonképpen felesleges kód
váltásra kényszerítik a tanárt, s ezzel csak 
nehezebbé válik a dolga. Ez az, ami a legna
gyobb nehézséget jelenti az állami nyelv
vizsgák gyakorlatában is. Ahhoz, hogy tanít
ványaink képesek legyenek majd a nemzet
közivé váló világban idegen nyelven élni és 
dolgozni, a célnyelven folytatott gondolko
dásra, információfeldolgozásra és reakcióra 
kell őket képessé tennünk.

Kissé ellentmondásos az, hogy pontosan 
az idegen nyelven történő információfeldol
gozást, az idegen nyelven folyó kreatív gon
dolkodás fejlesztését segítik az autentikus 
forrásanyagok, a kereszt-tantervi témák és a 
készségek integrativ alkalmazása. A koráb
biakban ismertetett taneszközhöz hasonlóan 
itt is az összes műveltségterületet érinti tar
talmában és munkaformájában az Én, család 
és barátok, otthon és épületek, ételek és ita
lok, életmód, munka és szabadidő, oktatás, 
test és lélek, természet, utazás, ünnepek és 
szabadság témák sora, amelyek a hagyomá
nyos nyelvvizsgatémáknak is felfoghatók, 
viszont a könyv tanmenete is explicit módon 
utal a kereszt-tantervi kötődésekre. Temati
kailag egy kissé túlzsúfolt ugyan a könyv, s

nem tárgyalja egyik érintett témát sem olyan 
mélységben, ahogy az a 12-14 éves serdülő
ket a tapasztalatom szerint érdekli.

Lehetőséget kínál azonban a könyv arra, 
hogy a sokoldalú nyelvpedagógus maga te
gye gazdagabbá, színesebbé a több művelt
ségterületre kiterjedő nevelési és oktatási fo
lyamatokat.

Ugyanakkor, precízen kidolgozott, vál
tozatos feladatokban gazdag procedúrákat ír 
le a könyv, amelyekkel a tapasztalatlan, szár
nyait bontogató pedagógus számára minden 
lépést mérnöki pontossággal megad, ezzel 
logikus és kiszámítható a tanórák menete.

Egy kicsit talán az indokoltnál jobban a 
pedagógusra bízza az ismeretek és készsé
gek megerősítését, visszatérésen alapuló to
vábbfejlesztését.

így az „EnterTeen” az alkotó szellemű 
pedagógus számára is szórakoztató forrás
anyag. Fontos tény ez, hisz a motivált, krea
tivitásra teret kapott tanár jó diák-tanár kap
csolat esetén már a saját személyes példáján 
keresztül is motivál, s így lehetőséget kínál 
arra, hogy tanár és tanítvány együtt, alkotó 
légkörben, mintegy szórakozva legyen a ta
nítás-tanulás folyamatának egyenrangú ré
szese.

A nemzeti tankönyvkiadás szempontjá
ból örvendetes pillanat volt, amikor múlt év 
őszén, a politikai és gazdasági változásokat 
követő 10. tanévben ismét magyar szerzők 
könyvei álltak az új évezred felnőttéi angol
tanulásának szolgálatába.

Poór Zoltán

Lázár Györgyné
Kommunikatives Deutsch
Beszédszándékok a német nyelvben 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
1998, 160 p.

Friss, érdekes, modem nyelvkönyvet ismer
het meg a nyelvtanuló és a nyelvtanár egy
aránt, ha kézbe veszi a Kommunikatives
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Deutsch című kötetet. A szerző által írt elő
szó első mondata így hangzik: „Napjaink 
iskolai nyelvoktatásában egyre jobban érvé
nyesül a kommunikatív szemlélet” - ezzel a 
felütéssel rögtön meg is magyarázza, miért 
volt szükség a tankönyv megjelentetésére. A 
mindennapi idegennyelv-használat mind
ezidáig hiányzó kifejezés-, mondat- és pár
beszéd-gyűjteményét találhatjuk meg ebben 
a kötetben szellemes rajzok kíséretében.

A napjainkban beszélt német köznyelv 
számos fordulata a németet tanító, nem anya
nyelvi tanár számára bizony rengeteg meg
lepetéssel szolgál. A példákat a szerző a 
mindennapi kommunikációs helyzetekből 
meríti, és hol szövegkörnyezetbe ágyazva, 
hol felsorolásszerűen, a beszédszándéknak 
megfelelően csoportosítva közli.

A tankönyv a beszédszándékok iránya 
szerint 3 fő részre tagolódik. Az első a kom
munikáció tárgyára vonatkozó beszédszán
dékokat taglalja. Az objektív és szubjektív 
megnyilatkozások megjelenítése is külön
böző. Az objektív közlések csoportosítása
kor a szerző grammatikai segítséget is ad, pl. 
kijelentő mondatok präteritumban, vagy: ige
neves, illetve névszói szerkezetek. A szub
jektív közlések esetében ez a segítség elma
rad, itt a beszédszándékok szerinti példa
mondatok, illetve kifejezések gyűjteménye 
olvasható, pl. vélemény, tudás, meggyőző
dés stb. kifejezése. A példákat magyar fordí
tás nélkül olvashatjuk.

A második nagy egység a partnerra vo
natkozó beszédszándékokat gyűjti egybe. A 
mindennapos szituációk (mint pl. köszönés, 
visszaköszönés, búcsúzás, megszólítás) szá
mos példájával találkozhatunk ebben a feje
zetben. A köszönési formák mellett minde
nütt jelen van a magyar magyarázó szöveg: 
ki, kinek, mikor mondhatja az említett kö
szönési formát. Ez rendkívül hasznos segít
ség, elsősorban a németül egyedül tanulók 
számára, hiszen a számos köszönés, meg
szólítás mindig alkalomhoz, személyhez kö
tött, és a gyakorlatlan, német nyelvterületen 
még nem járt nyelvtanuló nehezen választ a 
sok forma közül. A kifejezések alkalmazá

sában nemcsak a magyar nyelvű szövegma
gyarázatok, hanem a szövegkörnyezetbe 
ágyazott példák is segítségül szolgálnak. A 
példatár rendkívül gazdag, s bár a szerkesz
tés nem minden esetben logikus (a példák 
hol a bevezető formulák mögött, hol a mon
datok között szerepelnek), figyelmes olva
sással számos árnyalati különbségre lelhe
tünk. Olyan német mondatok esetében, me
lyekben a „sokarcú” módosítószók (nur, ja 
bloß, doch) szerepelnek, a szerző az egyér
telmű használat érdekében megkísérel ma
gyar fordítással is segíteni.

Pl. Komm nur nach Hause!! (Gyere 
csak haza! Majd meglátod, mi történik!)

Ruf mich bloß an!! (Hívj csak fel!)
Geh doch schlafen ! ! (Menj már végre

aludni!) (p. 70.)
A fejezet záró részében kérdések sora 

olvasható grammatikai, illetve tartalmi 
szempontból csoportosítva. A válaszlehető
ségek többnyire zárójelben találhatók, bár a 
szerkesztés ez esetben sem következetes.

A harmadik fejezet címe: Magára a be
szélőre vonatkozó beszédszándékok. Az al- 
fejezet-címek elárulják, mit is ért a szerző e 
rejtélyes megfogalmazáson: a belső indítta
tás kifejezése, kívánság, ígéret, tetszés, nem
tetszés, elégedettség, közömbösség, remény 
stb. Csupa-csupa „mindennapi” beszédszán
dék, számtalan nyelvi megjelenési forma. A 
példák sokaságában szinte elvész az olvasó. 
A tájékozódást a szerkesztés, és sok esetben 
az egyébként szellemes, ügyes illusztrációk 
(Megyeri Katalin munkája) is inkább nehe
zítik, mintsem segítenék.

„A könyv leíró része után párbeszédek és 
feladatok találhatók. A párbeszédekkel érde
kesebbé, változatosabbá tehetjük a beszéd
szándékok órai bemutatását, feldolgozását. 
A könyvhöz kapcsolódó kazettáról meg is 
hallgathatjuk őket” - írja Lázár Györgyné a 
könyv előszavában. A párbeszédeket Erich 
Schaufler írta, s valóban életszerű, humoros 
dialógusokat olvashatunk ebben a fejezet
ben. A szövegben tipográfiailag kiemelve 
szerepelnek azok a kifejezések, mondatok, 
melyeket a könyv előző részeiben már meg-



106 Könyvszemle

ismerhettünk. A hangzós változat a leírt pár
beszédeket bizonyára még inkább hitelessé 
teszi.

A tankönyvet záró feladatok változatos
sága lenyűgöző. Az írásbeli és szóbeli kom
munikáció fejlesztését egyaránt segítik a 
szellemesen megfogalmazott feladatok. Bi
zonyságul egy-két példa:

„Ön különböző szívességeket tesz part
nerének. Partnere megköszöni a szívességet, 
Ön pedig reagál a köszönetre. Készítsen pár
beszédeket!

Az alábbiakban a vigasztalás, a meg
nyugtatás és a sajnálkozás összekeveredett 
kifejezéseit olvashatja. Csoportosítsa őket!”

Lázár Györgyné jól használható, színes, 
tartalmas nyelvkönyvvel segíti a németet 
oktatók és németül tanulók munkáját. Kellő 
türelemmel, a kicsit nehezen áttekinthető 
formai akadályokat legyőzve (kiemelések, 
illusztrációk) valóban értékes kifejezés- és 
szóanyaggal gyarapíthatjuk német köznyel
vi szókincsünket.

Metz Éva

Kiss Gábor
Magyar Szókincstár
Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1999, 
929 p.

A nemrég megjelent Magyar Szókincstár 
alcíme szerint rokon értelmű szavak, szólá
sok és ellentétek szótára. A magyar szótár
irodalomból régóta hiányzik egy magas 
színvonalú, széles társadalmi rétegek szá
mára haszonnal forgatható, könnyen hasz
nálható szinonimaszótár. A Magyar Szó
kincstár (a továbbiakban MSzkt) 25 500 
címszót tartalmaz, a szócikkekben előfordu
ló szavak száma pedig 80 600. Ebből 14 400 
szónak, illetve szinonimasomak az antoni- 
máját is megadták a szerzők, amire a magyar 
egynyelvű szótárkiadásban eddig még nem 
volt példa.

A szótár munkálatai a legkorszerűbb 
számítógépes eszközökkel folytak, amely a

szóanyag és a szótár kivitelének minőségén 
is meglátszik. Szép kivitelű, igen ízléses a 
belső és külső formája is.

Régóta folyik vita tudományos berkek
ben arról, mit is kell értenünk a szinonímia 
alatt. A szinonímiát szűkebb és tágabb érte
lemben is használják. Pora Ferenc 1907-ben 
megjelent A magyar rokonértelmű szók és 
szólások kézikönyve című munkájában a szi
nonímia fogalmát nagyon tágan értelmezte, 
ezért művét, címével ellentétben, ma a foga
lomköri szótárakhoz soroljuk. O. Nagy Gá
bor és Ruzsiczky Éva a Magyar Szinonima
szótár (1978) készítése során a rokonértel- 
műség szűk értelmezését tartotta megfelelő
nek. Ennek nyomán elsősorban a Magyar 
Nyelv című folyóirat lapjain kezdődött vita 
a szinonímia pontos meghatározásáról. Ká
roly Sándor „A magyar szinonimaszótár és 
a szinonimitás” című cikkében végigköveti 
a rokonértelműség eltérő értelmezéseit a 
XVIII. századtól kezdve, és írásában a 
kohiponima, a parafrázis fogalmait is ponto
san meghatározza, és felhívja a figyelmet 
arra, hogy ne tévesszük össze a fenti fogal
makat a rokonértelműség fogalmával. A 
szinonímia: ekvivalencia-reláció, két vagy 
több lexikai egység viszonya. A MSzkt elő
szavában a szinonimákról ezt olvashatjuk: 
„A címszó szinonimáiként szókincsünknek 
azokat az elemeit soroltuk be, melyek jelen
tése a címszóéhoz többé-kevésbé közel áll” 
(p. VIII). Ez a meghatározás jelzi azt a bi
zonytalanságot, amely még mindig jelen van 
a szinonimaszótárba kerülő szavak váloga
tása során.

A kohiponimák egymással nem cserél
hetők fel, ellentétben a szinonimákkal. A 
kohiponima fogalmára példa a folyó, patak, 
ér sorozat. A MSzkt a kohiponimákat, helye
sen, nem sorolja be a szinonimák közé.

A parafrázis-viszony sem azonos a szi- 
nonímia-viszonnyal. „A parafrázis segítsé
get adhat a szinonímia-viszony megállapítá
sában: ha egy szó parafrázis-viszonyban van 
egy szókapcsolattal, akkor az említett szó 
nem lehet szinonímia-viszonyban a megfe
lelő parafrázis-szerkezet egy elemével. Pél-


