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ban megjelent változatában (az 1983-dik évi 
11. kiadás második változatlan lenyomatá
ban) a két említett címszó (201-től 207-ig 
terjedő lapszám) között még csaknem négy
száz címszó található, köztük olyanok mint 
beszéd, beszél, beszélgetés, beteg, beteges, 
betegség és ezek származékszói. Örvendetes 
tény viszont, hogy a kiadó a hibát igen hamar, 
már az ugyancsak 1998-ban megjelenő után
nyomásban korrigálta. Az is tény, hogy ezt a 
szótárt már nyugodtabban használhatjuk for
dításkor. Valószínűleg a német anyanyelvű 
lektorok alapos munkájának is köszönhető, 
hogy a szótárban található német szavak és 
kifejezések megfelelnek a mai német nyelv 
normáinak.

A szócikkekkel kapcsolatban csak 
egyetlen kérdést érintek: mennyiben segíti a 
szócikk egy adott szó aktualizálását. Ez szo
rosan összefügg a vonzatok feltüntetésének 
(vagy fel nem tüntetésének!) a kérdésével is, 
hiszen a kapcsolódási lehetőségek ismerete 
nélkül a szó jelentésének az ismerete vajmi 
keveset ér. Elekfi az 1957-es kiadású ma
gyar-német szótárral kapcsolatban a követ
kezőt írja: „HE magyar-német szótárában 
(1957. II.) a tesz 2. jelentésének tárgyas vol
tát a (ví.) jelzés mutatja, a kinetikus helyha
tározó vonzatjellege csak abból derül ki, hogy 
a példák, szókapcsolatok mindegyikében 
megvan, továbbá abból, hogy a megfelelő né
met igék ugyanilyen vonzatokkal járnak” 
(„Az igék szótári ábrázolásáról.” in: Országh 
László (szerk.). Szótártam Tanulmányok. 
Budapest: Tankönyvkiadó, 1966. pp. 183— 
214, 211). Az új szótár - megítélésem szerint 
- kellő körültekintéssel kezeli a kapcsolódási 
lehetőségek kérdését, a számos jól megválasz
tott példa, a feltétlenül szükségesnél eggyel 
sem több szimbolikus jel megkönnyíti, egy
szerűbbé teszi a szótár használatát.

Jó megoldást találtak a szerzők a szavak, 
a jelentések, a szókapcsolatok használati kö
rének a jelölésére is. Szerencsésen határoz
ták meg, különítették el a szavak használa
tának a stílusjegyeit, szakterületét, illetve 
nyelvterületét, korszakhatárait (vö. erről 
magyar-német szótár. Tájékoztató a szótár

használatához, 4. pont, p. XII.). Szerencsés 
a betűtípusok kiválasztása, a bázisnyelvi 
példák kiemelése. Mindez könnyebben ke
zelhetővé, jól használhatóvá teszi a szótárt, 
éppen úgy, mint ahogyan az is, hogy mind a 
magyar-német, mind pedig a német-ma
gyar változat egy-egy, terjedelme ellenére 
még kézbe vehető kötetben jelent meg.

Egészében véve örömmel üdvözölhetjük 
a Halász - Földes - Uzonyi szótárt. Köszö
net illeti a szerzőket a fáradozásért, amely
nek igazi elismerését valószínűleg ez eset
ben is az fogja jelenteni, hogy munkájuk 
kézzel fogható eredménye közkinccsé válik 
a németül tanulók, a német nyelvet tanítók, 
a fordítók körében, a szerzőhármas-név pe
dig valamilyen formában elindul a köznévvé 
válás útján!

Székely Gábor

Bognár József
Guidelines. I.
Az angol ige labirintusa
Dialóg Campus: Pécs, 1998. 178 p.

Angolul tanuló magyarok sokan vannak. 
Közülük egyesek könnyen, mások nehezeb
ben tanulják ezt a nyelvet; s egyáltalában 
nem biztos, hogy mindannyian elmondhat
ják magukról, hogy meg is tanulták azon a 
szinten, ami a céljuk volt. Sok esetben hosz- 
szú, tanulással töltött évek után sem. Kik ők? 
Diákok, középiskolások, főiskolai, egyete
mi hallgatók, s náluk idősebb felnőttek. 
Köztük nem kevesen vannak olyanok, akik 
számára élethosszig tartó tanulási folyama
tot jelent az angol nyelv elsajátítása.

Mindenki, aki életében már nekikezdett 
egy nyelv tanulásának, tudja, hogy a nyelv
tanulás nem pusztán szótanulás, hanem sok
kal több annál. A szavak a különböző szótá
rakban megtalálhatók. Sok nyelvtankönyvet 
is írtak már. De ilyet még nem! Miért nem? 
Mert az angolul tanuló magyar anyanyelvű
ek számára talán a legnehezebben elsajátít-
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ható tananyagot dolgozza fel és adja közre 
egyedi módon, az angol ige „labirintusában” 
segít tájékozódni. Nem véletlen, hogy a 
szerző ezt a roppant találó alcímet a könyv 
borítólapjára ráírta. Az angol nyelv - az azt 
nem anyanyelveként tanuló számára - a 
nyelv tényei mellett „titkokat” is rejt magá
ban; egyik ilyen titok az igehasználaté.

A szerző előszavában egyértelművé te
szi, hogy vannak a magyar anyanyelvű an
golul tanulók számára a nyelvtanulás folya
matában „konfliktuspontok”, amelyek azo
nosíthatók; s az ezeken való továbbjutásban 
a Guidelines „eszköz”. Mikor kell a nyelv
tanulónak ezt az eszközt használnia? Akkor, 
ha az anyanyelve „elállja” az angoltanulás 
útját. A szerző a könyv bevezetésében álló
vízben való körbe-körbeúszkáláshoz hason
lítja azt az állapotot, amit nagyon sok ango
lul tanuló megtapasztalt az igerendszerrel 
való megismerkedése során.

A könyv mindenkit, aki kézbe veszi, arra 
ösztönöz, hogy csak egy, de igen fontos te
rületével foglalkozzon az angol nyelvnek, az 
igehasználattal. Ehhez egyszerre kínálja a 
szükséges elméleti hátteret és gyakorlati is
mereteket világos, logikus magyarázatokkal 
és példákkal. Nem kell a megértéséhez el
méleti nyelvészeti ismeret, mindössze jó kö
zépiskolai magyar nyelvi háttér. Anyanyel
vűnket jól kell ismernünk, s ezen a biztos 
alapon - már a szerző segítségével - köny- 
nyen eligazodhatunk ebben az angol igékből 
nőtt képzeletbeli labirintusban.

A könyv jól tagolt, áttekinthető szerke
zetű, önálló tanulásra kiválóan alkalmas. Al
kalmassá teszik erre a példákkal illusztrált, 
de nem terjedelmes - magyarázó részei: pél
dául az angol „time” [reális idő] és „tense” 
[nyelvbeli idő] különbsége; a tense, cselek
vés és cselekvés-reláció; az infinitive. Ezek 
és egyéb kulcs jellegű témakörök feldolgo
zása a) a könyvön végigvonuló gazdag pél
daanyagban, b) egy - feladatokkal ellátott - 
példatárban, c) a megadott kulcsokban és d) 
a speciális „szemléletmódok”-nak szentelt 
részekben. A szerző utasításait követve ér
dekes feladat lehet végigjárni ezt a labirin

tust; sokkal érdekesebb, mint a széles körben 
elterjedt nyelvoktatási gyakorlat szerint 
passzívan bemagolni a tananyagot, és „éles” 
helyzetben, egy anyanyelvi beszélővel való 
találkozáskor azon gondolkodni, miért is 
használ ő ebben a helyzetben épp ilyen ige
alakot, s nem másmilyent.

Úgy gondolom, hogy a könyv szerkezete 
lehetővé teszi, hogy az önálló tanulási mód 
mellett irányított tanulás keretében is jól fel 
lehessen használni. A szerző sehol sem bo
csátkozik felesleges magyarázatokba, példái 
világosak és egyértelműek. Az „Útmutatás”- 
nak nagyon alapos áttanulmányozása nélkül 
nem ajánlatos használni a könyvet, mert el
veszik annak labirintusában. Szükség van 
erre a vezérfonálra, mert ez az önállóan ta
nulót vezeti: nem engedi meg, hogy a tanuló 
becsapja önmagát a kulcs megnézése után - 
anélkül, hogy a magyarázatot igazán megér
tette volna és frissen szerzett ismeretét alkal
mazni próbálta volna. A Példatárban tema
tikusán csoportosított Példák ( 1 -10) és Szem
léletmód ( 1-12 rész) világosan kapcsolódik a 
magyarázathoz, abba bele van szőve mind
azokon a pontokon, ahol a nyelvtanulóban 
kételyek merülnének fel. A megértést a ma
gyarázó részekben és a Szemléletmódok cí
mű részekben 38 világos és jól áttekinthető 
ábra segíti; ezeket jól fel lehet használni 
osztálytermi nyelvoktatás keretében is.

Sajnos, még ritka az a nyelvkönyv, 
amelyben a nyelvet tanuló önállóan felmér
heti saját nyelvtudásának a szintjét. Ebben a 
könyvben a megszerzett tudás ellenőrzésére 
is állandóan figyelmezteti őt a gondos szer
ző, aki jó tanárként állandóan ott van, érez
zük a jelenlétét, de feleslegesen nem szól 
közbe. A Kulcsokban a megoldásokat sem 
egyszerűem csak megadja, hanem az azok
hoz kötődő kérdéseivel további gondolko
dásra késztet bennünket; ezáltal megbizo
nyosodhatunk afelől, hogy tényleg értjük-e 
a vonatkozó anyagrészt. Felnőtt - fiatal és 
kevésbé fiatal - nyelvtanulók számára fon
tos az értékelés, az előrehaladás mérése; eh
hez is kiváló segítséget nyújt a szerző.

Végre nem egy olyan könyvet vehet kéz-
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be a nyelvtanuló, amely a szituációkból ki
ragadott mondatok tömegével bombázza, s 
ezzel a módszerrel próbálja azt elérni, hogy 
majd a kommunikatív szituációban helyesen 
használja a szerkezeteket. A könyv elején 
található háttérismereteket nyújtó fejezetek 
(„Idegennyelv-tanulásról általában”, „Szitu
áció és nyelvhasználat”, „Nyelvi kifejezés
mód és nyelvi gondolkodásmód”) mind
össze 8 lapot tesznek ki, de kialakítják a 
tanuláshoz épp hozzákészülőkben azt a kel
lemes érzést, hogy nem ők a hibásak abban, 
ha eddig nem sikerült kijutni az angol ige 
útvesztőjéből. Nem kell feladniuk az első 
kudarcnál; lehet, hogy csak eddig nem talál
ták meg a kivezető utat. A szerző minket, 
nyelvtanulókat bevezet a labirintusba, s ha 
kezünket el is engedi - eleinte talán csak 
azért, hogy az önálló útkeresés élvezetét meg
adja számunkra, később a felfedezés öröme 
is a miénk -, mindig ott van a közelben. 
Állandóan kész arra, hogy segítsen, ha rossz 
irányba indultunk, s kész arra, hogy vissza
vezessen a helyes útra, ha kell kézen fogva 
is, de egyéni haladási tempónkat állandóan 
tiszteletben tartva. Ezzel a módszerrel olyan 
sikerélményhez juttat bennünket, amely 
nem mindig adatik meg ebben a felfokozott 
ritmusú, a „többiektől el ne maradj” jelszó
val a tananyagon végighajszolt diákokban, 
akiket ezzel a tanulás örömétől is sok eset
ben megfosztanak. Ezzel a könyvvel öröm a 
tanulás, s öröm a tanítás. Várjuk a Guide
lines II. kötetének megjelenését.

Molnár Katalin

Sally Wehmeier és Michael Ashby 
(szerk.)
Oxford Advanced Learner's 
Dictionary
6. kiadás, Oxford University Press: 
Oxford, 2000, 1540 p.

Az „Oxford szótár”- még otthonosabb kife
jezéssel: „a Homby” - hatodik kiadását (new

for 2000) Sally Wehmeier és külön „pho
netics editor”, Michael Ashby jegyzi. Ose - 
a legsemlegesebb formában OALD, azaz 
Oxford Advanced Learner's Dictionary né
ven ismert szótárak elődje - 1948-ban jelent 
meg a piacon, hogy kiadásról kiadásra egyre 
nagyobb példányszámban és egyre több 
utánnyomással (1965-ben 65!) jelenjen 
meg. Középiskolás koromban - egyedüli 
ilyen szótár lévén - nem volt nehéz kivívnia 
magának a legjobb tanulószótár státuszát. 
Most viszont, amikor megkérdezem, mond- 
e hallgatóimnak valamit a Hornby szó (hisz 
A. S. Homby már csak alapító szerkesztő), 
kiderül, hogy diákjaink családjában máig jól 
csengő név lehet, hisz nem kevesen ma is ezt 
használják egynyelvű szótárként.

Ez a szótár persze messze nem az a szó
tár, s ez nagyon is helyénvaló. Noha a mo
nopólium sokáig fennmaradt, több mint 
húsz éve az is megszűnt, s annak is öt éve, 
hogy az OALD már három társával kénysze
rül konkurálni. Az az 1948-as szótár már 
éppúgy elavult, mint minden referencia
munka, amelyet az 1940-es években adtak 
ki. Az pedig, hogy szótárak terén a közönség 
az avulást kevésbé tekinti nyilvánvalónak, 
mint a lexikonok terén, azt jelzi, hogy nyelv
tan címén iskoláinkban sokkal hasznosabb 
dolgokkal kellene foglalkozni... Az Oxford 
University Press tehát szívósan konkurál és 
újít, s hogy a konkurencia jó dolog, arra „a 
Hornby” története sem cáfol rá.

Az avatatlan és angolul nem (vagy rossz 
helyen, és/vagy rosszul) tanuló publikum 
bizonyára el is csodálkozott az imént: 1948 
előtt talán nem voltak angol szótárak? Kité
rőnek tehát kis szótárhatározó: a szótárak 
egy vagy többnyelvűek; általános vagy spe
ciális célúak; készülhetnek anyanyelvűek- 
nek vagy tanulóknak. Míg Magyarországon 
elsődlegesen kétnyelvű szótárat, angolszász 
nyelvterületen egynyelvűt értenek „szótár
on. Angol nyelvterületen viszont a legtöbb 
egynyelvű szótár nem tanulói szótár, hanem 
anyanyelvűek native speaker's diet io nary-ye 
- legjobb amerikai példája ennek az ismert 
Webster. Míg tehát Magyarországon sokan


