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konklúzió és ajánlások]; Fekete Hajnal szer
kesztő [2., 4. és 5.] és társszerző [4. és 5.], 
Major Éva szerkesztő [3., 6. és 7.] és társ
szerző [5.]; a társszerzők: Ábrahám 
Károlyné [2. és 5.], Bárány Ferenc [5. és 6.], 
Halápi Magdolna [3. és 7.], Jilly Viktor [2. 
és 7.], Katona Lucia [4. és 5.], Király Zsolt 
[3. és 7.], Lukács Kriszta [5.], Marisa Sán
dor [6.], Marisa Sándorné [6.], Nagy Ildikó 
[6. és 7.J, Nemes Anna [5. és 6.], Szabó Teréz 
[5. és 6.], Szálkáné Gyapay Mária [5.] és 
Vándor Judit [6.]. Hadd tegyük hozzá Hor
váth József nevét, aki a ritka szép kötetnek a 
tervezője és technikai szerkesztője volt. A 
többi közreműködőnek és segítőnek a nevét 
nem tudjuk felsorolni.

A kötet kiadását Charles Anderson pro
fesszor (University of Lancaster, Depart
ment of Linguistics) kezdeményezte és segí
tette; ő az elmúlt években a magyarországi 
British Councilnak - igen sikeres - tudomá
nyos irányítója volt.

Említtessenek meg azok a magyar intéz
mények, amelyek segítették a kutatást: bu
dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
és a pécsi Janus Pannonius Tudományegye
tem, valamint az Országos Közoktatási Inté
zet budapesti Értékelési Központja és szege
di Alapműveltségi Vizsgaközpontja.

Valamennyiüknek köszönet jár nemcsak 
a magyarországi angoloktatásban érdekel
tektől, hanem ennél sokkal szélesebb körből. 
Ez most már megkerülhetetlen dokumentu
ma az egész magyarországi nyelvoktatás
nak.

Szépe György

Szűcs Tibor
Magyar-német kontrasztív 
nyelvészet a 
hungarológiában
Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 
1999. 315 p.

A Pécsi Nyelvészeti Tanulmányok negyedik 
köteteként megjelent könyv hézagpótló je

lentőségű és példamutató munka, több okból 
is. Mindenekelőtt kiváló bizonyítéka annak, 
hogy a külföldön nyelvoktatói, lektori mun
kát végző szakemberek egy újabb generáci
ójának sikerült - a korábbi hagyománynak 
megfelelően, ám a hetvenes évek óta először 
ilyen eredményesen - az oktatói alaptevé
kenység mellett, magas színvonalú tudomá
nyos kutatási feladatokat is elvégeznie. Ezt 
a benyomást erősíti meg egyebek mellett 
például Maticsák Sándor (volt jyväskyläi 
lektor) 1995-ben Debrecenben kiadott 
könyve (A Mordvin Köztársaság település
neveinek rendszere), Forgács Tamás (volt 
göttingai lektor) 1996-ban Szegeden megje
lent vaskos munkája (A valenciaelmélet 
nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és 
gyakorlati kérdései), és talán nem tűnik sze
rénytelenségnek a recenzens (jelenleg is 
hamburgi lektor) 1999-ben Hamburgban 
megjelent, a magyar szépirodalom német 
nyelvű fordításait egybegyűjtő, német nyel
vű bibliográgiáját (Bibliographie der in 
selbständigen Bänden erschienenen Werke 
der ungarischen Literatur in deutscher 
Übersetzung 1771-1999) is ebbe a sorba 
illeszteni.

Hézagpótló a mű abban az értelemben, 
hogy a nyelvoktatáshoz nélkülözhetetlen 
nyelvtani kézikönyvek szerény körét Ke
resztes László (volt helsinki és jyväskyläi 
lektor) 1992-ben a Debreceni Nyári Egye
tem kiadványainak sorában megjelent köny
ve (Praktische ungarische Grammatik) után 
kifejezetten a szerző magyar-német kont
rasztív nyelvészeti elméleti és oktatási gya
korlatára épülő tapasztalatai alapján elké
szült új gyakorlati magyar nyelvtant vehet 
kezébe az olvasó. Az is a munka újdonságát 
jelzi, hogy a szerző kísérletet tesz a német 
anyanyelvű tanulók számára készült korábbi 
nyelvtanaink szinte örök problémájának 
megalapozott és helyesnek tűnő megoldásá
ra. A magyar és a német nyelv szerkezete, 
működése közötti alapvető különbségek 
megértetésére korábban ugyanis nagyjából 
háromféle kényszermegoldást alkalmazott a 
szakma. Az elsőben a magyar nyelvet a né-
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met nyelv grammatikájának eszközeivel kí
sérelték meg leírni (mint például a régi 
Toussaint-Langenscheidt-módszerrel készí
tett tankönyvekben), a másodikban a ma
gyar nyelv saját grammatikáját és nyelvtani 
hagyományát próbálták meg a németre le
fordítani, például Tompa József Kleine 
ungarische Grammatik (Akadémiai Kiadó: 
Budapest, 1985. 347 p.)címűmunkájában, a 
harmadikban pedig a latin nyelvű nyelvtani 
terminológia révén kísérelték meg áthidalni 
a két nyelv közötti tetemes távolságot (erre 
a megoldásra jó példa Szent-Iványi Béla Der 
ungarische Sprachbau (Enzyklopädie- 
Verlag: Leipzig, 1964. 157 p.) című tan
könyve, de Keresztes László korábban em
lített munkája is ebbe a sorba illik). Minden 
felsorolt módszernek van/volt jogosultsága; 
végleges, egyedüli megoldásnak azonban 
egyiket sem szabad tekintenünk, s a mai 
nyelvoktatás céljainak, lehetőségeinek már 
egyikük sem felel meg maradéktalanul. 
Egyetlen járható lehetőségként az marad, 
amit Szűcs könyve és nyilvánvalóan oktatási 
gyakorlata is követett: valamiféle „meta- 
nyelvtan” kidolgozása, amelyhez képest 
mind a hallgatók anyanyelve (német), mind 
a megtanulandó nyelv (magyar) csupán a 
lehetséges megvalósulások egyikét képvise
li, egyikük sem minősíthető normának, tipi
kusnak, a másiknál fejlettebbnek, mindegyi
kük pusztán referenciális tényező. Ezen 
pragmatikus szemlélet szerint az idegen- 
nyelv-tanítás, valamely idegen nyelv szerke
zetének és működésének megértetése során 
oktatóként azonosságok, hasonlóságok és 
különbségek dinamikus halmazaival dolgo
zunk, és Szűcs Tibor könyvének maradandó 
érdeme, hogy ebbe a konstellációban meg
kísérel világos szerveződési, funkcionális és 
más „nyelven túli” elemek segítségével ren
det teremteni.

Szűcs Tibor munkája példamutató abban 
az értelemben is, hogy a legújabb módszere
ket alkalmazva sikerült olyan összefoglaló 
oktatási segédanyagot - ám voltaképpen 
alapanyagot - megírnia, amely egyúttal an
nak érzékeltetésére is meggyőző példaként

szolgál, hogy mennyire komplex, szinte 
minden diszciplínát magába foglaló, nagyon 
nehéz tevékenység a magyar nyelv idegen 
anyanyelvűek számára történő oktatása 
(lásd erről még Szőnyi György Endre írását 
a Hungarológia című periodika 1999. évi 
1-2. számában, pp. 99-107). Ez a szakterü
letek közötti szemlélet, amely a mai formák 
tárgyalása és a történeti előzmények felsoro
lása mellett a kontrasztív módszer alkalma
zását kiterjeszti az irodalmi, zenei és más 
kulturális területekre is, meglehetősen új és 
egyelőre sajnálatosan ritka. Ugyanakkor jól 
tudott, hogy a magyar nyelv és Magyaror
szág iránt érdeklődők döntő többségét a 
nyelv legfeljebb csak mint kommunikációs 
eszköz érdekli, miközben az ország és annak 
lakói (történelmük, helyzetük, gazdasági, 
lelki és kulturális életük) iránt egyre na
gyobb érdeklődés nyilvánul meg, amit ki 
kell elégítenünk. Ezért annyira fontos olyan 
könyveket, tananyagokat, munkákat elké
szíteni, amelyek egyszerre többféle felhasz
nálási lehetőséget is hordanak magukban, s 
mindig az éppen aktuális közönségre alkal
mazhatóak az aktuális cél szerint.

A könyv alcímében pontosan jelzi, hogy 
a kontrasztív nyelvészeti vizsgálatok gazdag 
tárházát azzal a pedagógiailag rendkívül 
fontos szándékkal vizsgálja a szerző, hogy a 
nyelvi különbségek révén a kulturális-törté- 
neti-mentális eltéréseket is világosabban, 
több empátiával lássa és értse meg a magya
rul tanuló diák. A korábbi magyar-német 
kontrasztív szembeállítások döntő többsége 
a germanisztika keretében született meg, s 
főleg a német nyelv sajátosságaival foglal
kozott a magyar anyanyelvű tanulók szem
pontjából. S noha a különbség formailag 
mindkét irányból ugyanannak bizonyul, 
mégsem azonos annak jellege, a megértésé
hez szükséges út, a megértés folyamata. A 
magyar mint idegen nyelv tanításának során 
szerzett tapasztalatai révén Szűcs Tibor 
munkájában bebizonyítja, hogy a nem nyel
vi korpuszokra, hanem egy a nyelvi szintek 
mentén történő tagolódásra épülő, rendszer
központú vizsgálatnak óriási haszna van a
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gyakorlati nyelvoktatás terén, különösen 
magyar-német viszonylatban, ahol a két 
nyelv közötti tipológiai különbségek ellené
re fokozottan számolhatunk areális, kapcso
lattörténeti, kulturális egymásrahatásokkal, 
impulzusokkal. Az elkészült munka ilyen 
értelemben tehát mintegy előmunkálata va
lamiféle összegező, nagyobb terjedelmű és 
tudományos igénnyel elkészített gyakorlati 
magyar nyelvtannak (amire - most már szin
te restellem hangsúlyozni - a pedagógusok
nak égetően szükségük lenne), ugyanakkor 
élvezetes és sokhelyütt izgalmasan gazdag 
gyűjteménye a gyakorlati nyelvoktatás so
rán a leggyakrabban felbukkanó, legjelleg
zetesebb és legtipikusabb nyelvek közötti 
„konfliktusoknak” a magyar és a német 
nyelv viszonylatában, s mint ilyen, szinte 
breviáriumként szolgálhat minden német 
nyelvterületen dolgozó nyelvtanárnak. 
Mindezen túlmenően a könyv ráadásul pél
dás filológiai munka is, szakirodalmi appa
rátusa mintegy 450 (!) nagy haszonnal for
gatható címet sorol fel, a kötetzáró Tárgy
mutató ugyan csak az első öt, szigorúbban 
kontrasztív nyelvészeti fejezet anyagának 
kulcsszavait tartalmazza, így is kimerítő in
formációkkal szolgál. A német nyelven a 
könyvbe illesztett húsz lapnyi összefoglaló 
alapján pedig bizonyosan kimondhatjuk: ér
demes és fontos lenne a munkát németül is 
közre adni.

A bevezetést követően három nagyobb 
tematikus egységet vizsgált meg a szerző. 
Az első, a magyar-német kontrasztivitás 
nyelvi szintjeit bemutató fejezet a könyvnek 
csaknem a felét teszi ki. A szerző megfigye
léseit a paradigmatikus és szintaktikus vi
szonyok kettősségének alapján, a megszo
kott grammatikai szinteken, de textológiai 
fejezettel kiegészülve dolgozta fel. Ezt kö
veti a nyelvi jel motiváltságát vizsgáló, 
mintegy a könyv negyedét kitevő, két feje
zetből álló egység, mely a szemantikai és a 
(morfo)szintaktikai motiváció magyar-né
met kontrasztív vizsgálatára mutat példákat. 
Ezekkel a szerző mintegy megalapozza

könyvének harmadik tartalmi egységét, 
amelyben, sajnos csupán illusztrációként, a 
magyar irodalom és a magyar zene közvetí
tésének kérdéskörét tárgyalja.

Minden egyes fejezet igen alapos, lassú 
(el)olvasást igényel, mert a szerző egyrészt 
a tudományos szakirodalom szintjén fogal
mazza meg gondolatait, szakterminológiát 
használ, másrészt megállapításainak igazo
lására örvendetesen nagy számban sorol fel 
magyar és német nyelvi példákat. Szeren
csére mindez a szerkesztés és a tipográfiai 
lehetőségek ügyes kihasználása révén nem 
az áttekinthetőség rovására történik. A szer
ző rokonszenvesen komplex témamegraga
dása, az alapos kidolgozás eredményekép
pen a könyvben nem csupán a tanításban 
közvetlenül jól hasznosítható oktatási-mód
szertani felismeréseink vagy már meglévő 
nyelvtudományi ismereteink adatokban a 
megszokottnál gazdagabb kontrasztív-tipo
lógiai megerősítése található meg. Rendkí
vül fontosak a könyvben azok az adatok, 
melyek a magyar nyelv újabbkori változása
inak, fejlődésének természetére utalnak, s 
amelyek jelzik, hogy a német nyelv nagyon 
erősen hatott és hat ma is a grammatika, a 
lexika a mondattan vagy a frazeológia terü
letén a magyarra. Ha szabad így fogalmaz
nom, a könyv adatai jelzik, hogy a magyar 
nyelvben rejlő eredeti (világ)szemléletet 
egyre nagyobb mértékben befolyásolja egy 
más nyelvben megnyilvánuló, másfajta, 
nem képi, hanem logikai értelemben elvon- 
tabb szemlélet, annak nyelvi tükröződése. 
Ezzel a súlyos jelenséggel a továbbiakban 
nem csak a pragmatika, de a szigorúbban 
értelmezett nyelvtan szintjén is foglalkozni
uk kell a magyar szakembereknek. A Szűcs 
Tibor által elvégzett munka tehát nem lezárt 
folyamatok végső összefoglalása, hanem 
éppenséggel új utak megnyitására tett sike
res, örvendetes kísérlet. A szerzőtől (is) vár
juk a folytatást.

Fazekas Tiborc


