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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



74 Könyvszemle

szintén Pécsett tevékenykedik a PTE Német 
Nyelvészeti Tanszékén.

A gomba módra szaporodó nyelvészeti 
interdiszcplínák sorában a szövegnyelvészet 
a maga 30 éves múltjával már egyáltalán 
nem számít újdonságnak. Elméletek szület
tek, egymással korreláló és egymásnak el
lentmondó nézetek, melyek ismerete nélkül 
ma már aligha képzelhető el, hogy valaki 
nyelvészeti képzésben részesüljön, vagy 
akár tanári diplomát kapjon. A Knipf-Ca- 
nisius szerzőpáros munkája hiányt pótol: a 
germanisztikaszakos hallgatók, valamint a 
magukat továbbképezni kívánó német taná
rok számára megkönnyíti az első lépéseket 
a szöveggrammatika tanulmányozásában 
(betekintést nyújt általában a szövegnyelvé
szet tudományába). Az egyes fejezetek (és 
részfejezetek) után található irodalomjegy
zék, amelynek összeállításánál a szerzők 
ügyeltek arra, hogy a főiskolai és egyetemi 
könyvtárakban hozzáférhető irodalmat adja
nak meg, hasznos útbaigazítást ad mind
azoknak, akik komolyabban el kívánnak 
mélyedni a témában.

A kötet összesen nyolc fejezetből áll: a 
bevezető (I.) rész (pp. 10-18) tárgya a szö
vegnyelvészet helyének meghatározása a 
nyelvtudományon belül; itt röviden bemuta
tásra kerülnek a szövegnyelvészet egyes 
részterületei is, mint pl. a szövegnyelvtan, 
szövegpragmatika, szövegszintaxis, szöveg
szemantika, szövegelmélet és szövegtipoló
gia. AII. részben (pp. 19-26) szövegnyelvé
szeti alapfogalmakkal, mint pl. propozíció, 
a szövegszerűség kritériumai, szőve g kohe
rencia és szövegkohézió, ismerkedhet meg 
az olvasó. A III. részben (pp. 37-80) kerül 
tárgyalásra a címben megjelölt szöveggram
matika, természetesen szintén alapfogalmak 
bemutatására korlátozva. Az olvasó lépésről 
lépésre jut el a szöveg definíciójától a szö
vegkezdő vs. szövegfolytató mondat, első 
megnevezés vs. további megnevezés; a 
szubsztitúció konnexió fogalmának tisztázá
sán át a szórend és a hangsúly szöveggram
matikai szerepének elemzéséhez. AIII. feje
zet 3. alfejezetében a szubsztitúció elmélete

és a „ téma-réma ” elmélet közötti (kategó
riabeli) különbség is tárgyalásra kerül. Ezt 
követi a koreferencia, kontiguitás és a há
romféle anafóra fogalom ismertetése, ami 
tulajdonképpen már átnyúlik a nyelvészeti 
pragmatika tárgykörébe és mintegy előké
szíti a IV. egyben - valódi kezdők számára - 
legnehezebben feldolgozható fejezet (pp. 
92-108) tárgyalását. Itt pragmatikai foga
lomkeretben újra találkozhat az olvasó az 
anafóra és a szubsztitúció jelenségével, és 
magyar-német példákkal illusztrálva bemu
tatásra kerül a pragmatika egyik legjellegze
tesebb kutatási területe, a deixis is. Kis önál
ló egységként - mintegy az elmélet gyakor
lati alátámasztásaként - olvasható egy ösz- 
szehasonlító tanulmány a határozott névelő 
eltérő használatáról a magyar és a német 
nyelvben. Az ötödik rövid kis fejezet (pp. 
120-126) a vonatkozó mellékmondatokat és 
a szenvedő szerkezeteket veszi górcső alá 
szöveggrammatikai szempontból. A VI. fe
jezetben (pp. 130-137) prózai művek szö
veggrammatikai elemzésére találhatunk ér
dekes példákat (pl. hogy a német személyes 
névmás bizonyos szövegkörnyezetben visz- 
szaható névmásként értelmezendő). A VII. 
fejezet (pp. 147-157) a monológ és a párbe
széd közötti különbséget világítja meg in
kább pragmatikai, mint szöveggrammatikai 
szempontból. A VIII. fejezet (pp. 157-165) 
a szövegtípus és igeidőhasználat közötti 
összefüggéseket és magukat a szövegtípuso
kat taglalja.

A nyolc fejezet egy szemeszternyi időre 
beosztható anyagot tartalmaz, minden feje
zet és alfejezet végén feladatok és - mint már 
szó volt róla - olvasmányjegyzék található. 
Mindkét szerző nagy gyakorlati tapasztalat
tal rendelkezik a téma oktatása terén: ez 
meglátszik a kötet felépítésén, a logikus, 
csak a lényegre szorítkozó ismertetéseken, a 
finom adagoláson; ahogyan a már ismerte
tetett tényekre, adatokra ráépítik a friss tud
nivalót. (Megjegyzem, hogy ez utóbbi tekin
tetében a szöveggrammatikai megközelíté
sek tökéletesebbre sikerültek, mint a prag
matikaiak; ezek közül a legnehezebben kö-
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vethető részek, amelyek az anafóra külön
bözőfajtáit, továbbá exofóra, endofóra, ezo- 
fóra fogalmát ismertetik.)

Különösen értékesek a könyvnek azon 
alfejezetei, amelyek magyar-német össze
hasonlító elemzéseket tartalmaznak. A gya
korló némettanár nap mint nap találkozik 
olyan problémákkal, amelyekre nem tud ki
elégítő magyarázatot adni a diákjainak: 
ilyen pl. a két nyelv között a határozott név
elő használatában tapasztalható különbség. 
Canisius tanár úr esetében annak a ritka je
lenségnek lehetünk tanúi, amikor egy nyel
vészeti szempontból magasan kvalifikált 
külföldi - elsajátítva nyelvünket - láttat meg 
velünk dolgokat saját anyanyelvűnkben, 
amelyet mi magunk, úgymond „belülről” 
szemlélve nem lennénk képesek meglátni. A 
magyar példák egyébként minden esetben 
megkönnyítik a tárgyalandó téma megérté
sét és élvezetessé teszik az olvasást.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
nagy kihívást jelent a nyelvtanárok számára; 
az idegennyelv-oktatás terén komoly szem
léletbeli és módszerbeli változásokkal kell 
számolnunk. Ehhez elengedhetetlenül szük
séges, hogy a nyelvtanárok az alkalmazott 
nyelvészet minden fontosabb területéről ren
delkezzenek bizonyos alapismeretekkel. A 
fiatalabb generáció számára ez természete
sen nem jelent majd gondot, hiszen ők mind
ezt már kötelező tantárgy keretében tanul
ják. A korábban végzett (ha úgy tetszik, idő
sebb) nyelvtanár-generáció számára viszont 
különösen nagy segítséget jelentenek az ilyen 
jellegű, a szó legnemesebb értelmében „száj- 
barágó” stílusú munkák.

Menus Borbála

Pálfy Miklós
Francia-magyar kéziszótár
Grimm Kiadó, Szeged, 1999. 1200 p.

Pálfy Miklós szótárának borítóján a követ
kezőket olvashatjuk: „40 éve az első, telje
sen új, általános köznyelvi francia szótár”.

A XX. század elején, a húszas, harmin
cas években, korszakváltó jelentőségű volt 
Aurélien Sauvageot francia nyelvész Ma
gyar-francia és Francia-magyar nagyszó
tára a két nyelv szókészletének bemutatásá
ra. Ez a szótár minden kompetenciát szeren
csésen ötvöz: a francia anyanyelvű finnugor 
nyelvtudós tudása egyesül a magyar nyelvi 
kutatások eredményével, és mindehhez hoz
zájárul a ragyogó író-irodalmár-műfordító 
Benedek Marcell szakértelme.

Eckhardt Sándor Magyar-francia és 
Francia-magyar nagyszótárának első válto
zata 1953-ban látott napvilágot. Azóta nem 
jelent meg kétnyelvű szótár ebből a két 
nyelvből, pedig diákok, tanárok, szakembe
rek nemzedékei nőttek fel közben, új tudo
mányágak keletkeztek, és egyes szakterüle
teken a szókincs jelentősen átalakult, bővült, 
fejlődött. Az Eckhardt-szótár több kiadást és 
átdolgozást is megért, a legutolsó és egyben 
legteljesebb 1999-ben látott napvilágot, 
Eckhardt Sándor és Oláh Tibor Francia-ma
gyar nagyszótára.

Az első, 1953-as kiadásnak 1959-ben 
megjelent egy rövidített változata, Francia
magyar kéziszótár címmel. Ez az a szótár, 
amelyik nagyságrendben az általunk bemu
tatott Pálfy szótárhoz hasonlítható. Termé
szetesen felfogásbeli eltérések érezhetőek a 
két kéziszótár elemzésekor. Eckhardt Sán
dor főleg a beszélt és irodalmi nyelvi kifeje
zéseket emelte ki, kevesebb ragozási útmu
tatót iktatott be, a nyelvtani kategóriákat ma
gyarul adta meg az egyes szócikkekben, a 
frankofon szókincs csak kis mértékben sze
repel. Pálfy Miklós eredendően kéziszótár
ban gondolkodott, a szócikkek példákban 
gazdagabbak, és a szerző a hétköznapi szó
kincset használja fel, gyakran több jelen
tést és árnyalatot tüntet fel. Mindezen elté
rések részben magyarázhatók a 40 év eltel
tével és az azóta folytatott kutatásokkal. 
Jelen cikkemnek terjedelme azonban nem 
enged meg hosszabb elemzést, ezért csupán 
néhány fontos elemet tartottam kiemelésre 
érdemesnek.

Pálfy Miklósnak és a Szegedi József At-


