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Az utolsó fejezet „A modem világ kihí
vásai és lehetőségei” címmel a világnyelvek, 
a szomszéd nyelvek hatásának veszélyeire, 
de kreatív lehetőségeire is figyelmeztet. 
Majd az informatika rendkívüli fejlődése 
kapcsán a számítógép kreatív alkalmazására 
ösztönzi a tanárt, diákot az információszer
zés s a szövegszerkesztés területén egyaránt. 
Viszont arra is felhívják figyelmünket a 
szerzők, bár a gép „a korlátozás nélküli sza
badság látszatát” kelti, a kombinálás lehető
ségei mégis végesek.

A kötet pozitív megítélése, azt hiszem, 
kitűnik rövid ismertetésemből. Mindössze 
azt kívánom, hogy egy következő kiadásban 
utaljanak vissza azokra a hatvanas-hetvenes 
évekbeli (ma „alternatívnak nevezett) kísér
letekre, amelyeknek keretében már több ha
sonló elképzelést, annak darabjait sikerrel 
kipróbáltuk. Az ízléses küllemű kötetet gaz
dag jegyzetanyag, (nemzetközi) szakiroda
lom, valamint név- és tárgymutató zárja.
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A Tübingeni Egyetem távoktató intézete 
(DIFF), a müncheni Goethe Intézet és a 
Kasseli Egyetem (GhK) immár tíz éve meg
kezdett közös germanisztikai távoktatási 
programjának egyik legújabb kötete a német 
mint idegen nyelv tanítása és az alkalmazott 
nyelvészet közötti összefüggésekbe ad bete
kintést. Akik ismerik a sorozat eddigi köte
teit - a német szakos diákok és nyelvtanárok 
között sokan akadnak ilyenek -, azok nem 
fognak csalódni. A jegyzetként kiválóan 
használható könyv a nem anyanyelvű né
metszakos vagy németül jól tudó más 
idegennyelv-szakos tanár és hallgató számá

ra nyelvileg világosan megfogalmazva, lé
pésről lépésre vezeti az érdeklődő olvasót az 
alkalmazott nyelvészet egyes fejezetein vé
gig. Ennek során 81 feladatot kell megolda
nia, melyek mind az adott terület nyelvokta
tással kapcsolatos kérdéseit taglalják.

A korábbi füzetekkel megegyező méret
ben és külalakban megjelent kötet egy rövid 
bevezetőből, nyolc fejezetből, az ún. megol
dási kulcsból (Lösungsschlüssel), az alkal
mazott nyelvészet legfontosabb német ter
minológiáját tartalmazó kislexikonból 
(Glossar), az egyes fejezetekhez illusztrá
cióként, illetve magyarázatként szolgáló 
példagyűjteményből (Reader), bibliográfiá
ból és a források felsorolásából áll. A beve
zető és az első fejezet a két szerző közös 
munkája; Gerhard Neuner jegyzi a 8. fejeze
tet, az összes többi Britta Hufeisen műve.

Az első fejezet az alkalmazott nyelvészet 
területeit járja körül „Felder der Angewand
ten Linguistik” címmel. Kézenfekvő pél
dákkal szemlélteti, hogy mi különbözteti 
meg az elméleti nyelvészetet az alkalmazott 
nyelvészettől: míg az előbbi kutatásának tár
gya a nyelv, melyet szinkron és/vagy diak- 
ron síkon vizsgál, az alkalmazott nyelvészet 
a nyelvet aszerint vizsgálja, hogy milyen 
gyakorlati problémát lehet a megfigyelések 
és kutatások révén megoldani. Ebből kifo
lyólag a nyelvészet eredményeit a gyakorlati 
élet és más tudomány terű letek különböző 
területein lehet alkalmazni (pl. klinikai terá
pia, újságírás, anyanyelv- és idegennyelv
oktatás stb.). Aki eddig kételkedett volna 
benne, hogy milyen fontos az alkalmazott 
nyelvészet az idegen nyelvek - köztük a 
német - oktatása terén, az a feladatok elvég
zése után biztos nem fog már kételkedni.

A második fejezet témája a többnyelvű
ség (Mehrsprachigkeit). Első pillantásra ez 
a rész a nyelvoktatás szempontjából nem 
tűnik olyan nagyon fontosnak. De hamar 
rájön az olvasó, hogy alapvetően meghatá
rozza a nyelvtanítás, illetve a nyelvtanulás 
eredményességét, hogy éppen hányadik 
nyelvet tanuljuk vagy tanítjuk, korábban mi
lyen tapasztalatokat szereztünk ezen a téren,



Könyvszemle 71

milyen a tanult nyelv presztízse stb. Ezeket 
a tényezőket a tanárnak már a tervezéskor 
figyelembe kell vennie.

Konkrét nyelvtanítási problémákkal a 
harmadik fejezettől kezdve találkozunk, 
melynek témája a kontrasztív nyelvészet 
(Kontrastive Linguistik). Ez a rész további 
alfejezetekben (Kontrastive Phonetik, Pho
nologie, Syntax, Semantik, Pragmatik) jól 
megválasztott példákon mutatja be, milyen 
haszonnal jár, ha két nyelv rendszerét egy
mással összehasonlítjuk. Mivel a könyv 
nemzetközi olvasótáborra számít, többnyire 
kétféle példasort alkalmaz (bár más eseteket 
is leír a szerző): német-angol és angol-né
met összehasonlítások révén a német ajkú 
angoltanuló, illetve az angol anyanyelvű né
mettanuló problémáira mutat rá. A feladatok 
azonban mind arra irányulnak, hogy az olva
só a német nyelvi rendszert a saját anyanyel
vével hasonlítsa össze és vonjon le ebből 
következtetéseket a nyelvtanulással kapcso
latban. Azok a nyelvtanárok, akiknek a má
sik szakja nem az anyanyelv volt, ilyenkor 
szembesülnek azzal a ténnyel, hogy az ered
ményes idegennyelv-oktatáshoz mennyi min
dent kellene a saját anyanyelvűnkről tudniuk.

A szociolingvisztikát tárgyaló negyedik 
fejezet a nyelvi közösségen belüli eltérő 
nyelvhasználat kapcsán arra hoz példákat, 
hogy miért és miképp kell a nyelvtanulás 
során a társadalmi jelentés és a nyelvi rend
szer közti összefüggésekre ügyelni. A követ
kező fejezet a pragmalingvisztikáról, illetve 
a nyelvi cselekvésről szól. A lingvisztikái és 
kommunikatív kompetencia összehasonlítá
sa mellett példákat találunk arra, hogy mi
képp alkalmazták egyes nyelvkönyvek a 
pragmalingvisztikai koncepciót. Különösen 
gazdag példasort vonultat fel a hatodik feje
zet, melynek fő témája a nyelvtani elméletek 
ismertetése. Három nyelvtani modellt ír le 
(Prädikations-Grammatik, Valenz-/Depen- 
denz-Grammatik, Konstituenten-Struktur- 
Grammatik), majd bemutatja, miképpen je
lennek meg ezek a modellek egyes német 
nyelvkönyvekben. A hetedik fejezet témája 
a hibaelemzés, ezen belül a hibaazonosítás,

a hibák osztályozása, a hibák forrásai, javí
tásuk és értékelésük, valamint a megelőzés 
módjai. Az utolsó, legterjedelmesebb és leg
több példával illusztrált fejezetet akár össze
foglalásnak is tekinthetjük, hiszen annak 
kapcsán, hogy miképp lehet az alkalmazott 
nyelvészet eredményeit tankönyvekbe átül
tetni, a szerző újra érinti az eddig felsorolt 
szinte valamennyi aspektust.

A fejezetek logikus gondolatmenete, va
lamint a széles margón megjelenő, másik 
fejezetre vagy a sorozat további köteteire 
utaló kereszthivatkozások segítik az olvasó 
tájékozódását. A megoldási kulcs ugyan 
nem tartalmaz minden feladathoz megoldást 
(ez a feladatok jellegéből adódóan sokszor 
nem is lehetséges), de ott, ahol van, hozzá
járul az összefüggések világos ábrázolásá
hoz. A bibliográfia a kötet bevezető jellegé
hez igazodóan nem törekszik teljességre, in
kább eligazítást nyújt a német nyelvű szak
irodalom alapművei között.

Az elmondottak alapján a könyvet főleg 
a németszakos egyetemi és főiskolai hallga
tóknak, az alkalmazott nyelvészeti vagy 
nyelvpedagógiai doktori programok kezdő 
hallgatóinak ajánlom, de nagyon hasznos 
lenne a könyv feldolgozása gyakorló német
szakos nyelvtanárok számára indított to
vábbképzési programokban is.
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Az oktatás, azon belül a nyelvi oktatás nem 
nélkülözheti az tanárok számítógépes tudá
sát, illetve ezen tudás iskolai keretek közötti 
továbbadását. Mindehhez nyújt világszínvo
nalon segítséget az itt ismertetett könyv ta
nárnak és diáknak egyaránt.

Prószéky Gábor és Kiss Balázs arra vál-


