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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.

Petneki Katalin

Prószéky Gábor és Kis Balázs
Számítógéppel emberi 
nyelven
Szak Kiadó: Bicske, 1999. 340 p.

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-
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lalkozik, hogy szaktudásukat elérhetővé te
gye az alkalmi számítógép-használó számá
ra is, aki ebből a könyvből nyert tudását 
szabadon kamatoztathatja valahányszor szö
vegszerkesztő elé ül. A szerzők nemzetközi
leg elismert számítógépes nyelvészek. He
lyesírást és nyelvhelyességet ellenőrző prog
ramjaik, fordítóprogramjaik és morfológiai 
elemző programjaik elérhetőek az interne
ten a magyaron kívül más nyelvekre is.

A szerzők egyedülálló szakmai tapaszta
lataikat osztják meg az olvasóval ebben az 
enciklopédikus jellegű műben. Ki-ki érdek
lődése szerint tallózhat a főfejezetekben, ér
deklődésüknek megfelelő információt talál 
anélkül, hogy az egész könyvet el kellene 
olvasnia. A számítógépes ismeretek oktatá
sakor a mű kézikönyvként is használható (s 
megvilágítja a fiatal szakmának még nem 
szótározott műszavai jelentését is).

Az 1. fejezet (Szöveg - számítógépen) 
bemutatja, hogy a gép miként képes az írott 
szöveget kezelni. Olvashatunk a különféle 
célokra létező karakterkészletekről éppúgy, 
mint arról, hogy miért van szükség sok ka
rakterkészletre. A számítógép történetének 
műhelytitkaiba is bepillantást nyerünk. Nyo
mon követhetjük, miként használja a számí
tógép a betűket, és miként kezelik a szöveg
szerkesztő programok a szavakat, a monda
tokat és a szöveget. Mindez hasznos infor
máció lehet szövegszerkesztéskor, amihez 
természetesen a nyomtatás és az internetes 
levelezés is hozzátartozik. Szó esik a több
nyelvű dokumentumok által támasztott igé
nyek megoldhatóságáról, a megoldások elő
nyeiről és hátrányairól. Megtudhatjuk, miért 
okoz gyakran a feltételezettnél nagyobb 
problémát a gépnek és a programozónak 
egyaránt az írás és a beszéd „felismerése” és 
a számítógépes szöveg „kihangosításának”, 
a gépi olvasásnak a megoldása. A szöveges 
dokumentumok tartalmi és formai kialakítá
sa kapcsán a könyv ismerteti a szövegtagolás 
lehetőségeit, a szövegtípusok kialakításának 
csínját-bínját (ide tartozik a hypertext is), és 
elmagyarázza a számítógépes nyomtatást. 
(A könyvben ízelítőt kapunk az internetes

levelezés érzelemkifejező szimbólumaiból 
is.) A szerzők tanácsot adnak a szövegszer
kesztéskor használt betűtípusok kiválasztá
sában is. Szót ejtenek a szövegnek az egyes 
nyelvek sajátságairól, a nemzeti tipográfiai 
konvenciókról, valamint a szövegformázás 
legelterjedtebb szabványairól. Végezetül a 
technikai érdeklődésűek bepillantást nyer
hetnek a tartalmi struktúrát is ábrázoló for
manyelvekbe (SGML, XML).

A 2. fejezetben (Nyelvi eszközök az írás 
támogatására) sorra kerül a helyesírás és a 
nyelvhelyesség gépi ellenőrzése, azután az 
automatikus sorvégi szóelválasztás, továbbá 
a szinonima-szótárak, a tezauruszok, a több
nyelvű dokumentumok, végül a morfológiai 
elemzés funkcióinak magyarázata. Az emlí
tett ellenőrző programok lehetőségeinek, il
letve technológiai nyelvészeti korlátainak 
bemutatása során az olvasó megismerkedhet 
a nyelvileg helyes és a választékos fogalma
zást elősegítő programok működésével. Ter
mészetesen az is kiderül, milyen alternatí
vák állnak rendelkezésre akkor, ha a fel
adat túl bonyolult a személyi számítógép 
számára.

A 3. fejezet (A szövegkeresés nyelvi tá
mogatása) fő témakörei a keresőgépek, az 
indexelés, a tetszőleges alakok megtalálása, 
a logikai képlet és a természetes nyelvi kér
dés a kereső-kifejezésben, a szótő-visszaál
lítás és a tartalom-kivonatolás. Bizonyára 
kevesen gondolkodtak el azon, miként kell 
megírni egy számítógépes programot azzal 
a céllal, hogy az keresőgépként funkcionál
jon egy szövegszerkesztőben. A könyv által 
az olvasó számára világossá válhat a progra
mozás alapvető mozzanata: a problémának 
modulokra történő felosztása, ami párhuza
mos művelet az emberi megismerés problé
mafelismerő és problémamegoldó folyama
tával. A keresés mozzanata szövegszerkesz
tés során igen gyakori, hiszen nem csupán a 
félregépelt szövegek hibáinak automatikus 
megtalálása és helyettesítése során haszná
latos, hanem akkor is, amikor a tartalom
jegyzéket, indexet vagy a bibliográfiát készí
tünk; vagy amikor a gyors áttekintést lehe-
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tővé tevő szerkezeti vázat hívunk elő; vagy 
éppenséggel az internetes keresőgépeknek 
feltett természetes nyelvi kérdésekre alko
tunk meg gépi választ. Az átlagember is 
megtanulhatja, mit tegyen, ha a „web”-en 
keres valamit, de a módszer használható az 
olyan elektronikus referencia-gyűjtemé
nyek használatakor is, mint az Encyclopae
dia Britannica.

A 4. fejezet (Számítógépes fordítás és 
fordítástámogatás) a jelenleg használatos 
fordítási stratégiák mellett megismertet a 
szerzők programjaiban használt számítógé
pes mondatelemzéssel. Először a számító
géppel elkészíthető szótárakat jellemzik, 
majd a fordításban használható stratégiákat. 
Felhívják a figyelmet a különbségre a valódi 
fordítóprogramok és az olcsón megvásárol
ható, magukat ugyanilyen néven nevező 
programok között; elmagyarázzák a hasz
nálhatóság kritériumait és ismérveit. Rámu
tatnak arra, hogy a valódi fordító nem annyi
ra szavakat, hanem kifejezéseket és monda
tokat fordít, amelyek mögött kulturálisan 
specifikus gondolatok rejlenek. Betekintést 
nyújtanak a számítógép által a fordításkor 
használható mondatelemzési módszerekbe 
(a szokásos generatív nyelvtannál mesz- 
szebbre merészkedik a morfoszintaxis té
nyezőinek bevonásával.)

A könyv két függelékkel zárul. Az „A 
függelék” a karaktereknek, a kézírásnak és 
a beszédnek a felismeréséről nyújt példákkal 
szemléltetett ismertetőt. A „B függelék” az 
írást segítő eszközöket mutatja be a Micro
soft Office-ban.

A szerzők gondolatmeneteiket élő nyelvi 
példákkal szemléltetik, főként a Microsoft 
Word szövegszerkesztőjéből. Keresve sem 
találhatnánk jobb szerzőket erre a feladatra, 
hiszen ennek a népszerű szövegszerkesztő 
programnak a magyar nyelvre történő alkal
mazása Prószéky Gábor és Kis Balázs nevé
hez főződik. Tehát nem elméleti munkáról 
van szó, hanem mindannak a magyarázatá
ról, ami már működik a szerzők által készí
tett számítógépes programokban. Ezeknek az 
ismerete az elméleti nyelvész, az alkalma

zott nyelvész és a nyelvkezelői programok 
írói számára egyaránt nélkülözhetetlen. A 
könyv nyelvkezelői programokkal foglal
kozni kívánó és a számítógéppel bánni tudók 
számára bevezetést kínál több érintett nyel
vészeti szakágazatba, elsősorban a számító
gépes mondatelemzésbe, illetve betekintés 
nyerhető a számítógépes szövegkezelés 
alapjaiba, valamint a rendelkezésre álló 
technikai lehetőségekre építhető távlataiba. 
A szerzők mindig szem előtt tartják a köz
érthetőséget, így amikor kénytelenek szak
kifejezéseket használni, azokat előzetesen 
„hétköznapi nyelven” elmagyarázzák.

A könyvet mindenekelőtt tankönyvnek 
ajánlom, akár szervezett oktatás, akár ön
képzés keretében. Az anyanyelvi oktatásban 
nélkülözhetetlen annak a tudásnak az átadá
sa, hogy mi várható el (és mi nem) a szöveg
szerkesztők helyesírást és nyelvtant ellenőr
ző szolgáltatásaiból, hiszen a könyv rámutat, 
hogy elsősorban az tudja ezeket értelmesen 
használni, aki tisztában van működési elvük
kel. Az idegen nyelvek tanításakor is érde
mes a diáknak tisztában lennie azzal, hogy a 
kapható fordítóprogramok mire használha
tók (s miért nem fogják megcsinálni a házi 
feladatot).

Horváth Raj mund

Peter Canisius és Elisabeth Knipf
Textgrammatik: 
Ein Einführungkurs
Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 
1996.176 p.

A munka a Pécser Beträge zur Sprachwis
senschaft című sorozat első köteteként jelent 
meg. A szerzőpáros Pécshez kötődik; 
Komlósi Knipf Erzsébet Pécsett (és Szege
den) végezte egyetemi tanulmányait, majd a 
PTE Német Tanszékén oktatott (1994 óta 
főállásban az ELTE Német Nyelvészeti Tan
székének professzora). Peter Canisius a bo- 
chumi Ruhr-Egyetem professzora, jelenleg


