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A majdnem 200 oldalas, orosz nyelvű, pa
pírfedelű könyvet nem lehet egy nekifutásra 
elolvasni. Műfaja szerint nem is erre való: 
egy kicsit történelem, egy kicsit alkalmazott 
nyelvészet, egy kicsit nyelvoktatási mód
szertan. Bár az előszóban csak rövid össze
foglalást ígér, sokban teljességre törekvő. 
Gazdag bibliográfiája, valamint melléklete, 
de különösen monografikus tárgyalásmódja 
miatt szakkönyv ez a javából. Olyan szak
könyv, amely annál érdekesebb, minél több
ször vesszük kézbe, minél több helyen olva
sunk itt-ott bele.

A könyv világos szerkezetű. A térbeli 
dimenzióval indít: elhelyezi az oroszt a vi
lág nyelveinek rendszerében. A folytatást az 
idő dimenziója uralja. Három fő szakaszban 
tárgyalja a hazai orosz nyelvoktatást. A sza
kaszok eltérő hosszúságúak: 100, 40 és 10 
év; és ezen belül is további kisebb idősza
kokra oszlanak. Ezt követően a záró fejezet 
a közelmúlt és napjaink tendenciáit mutatja 
be, kérdéseit veti fel és válaszolja meg, fó
kuszálva a gazdasági életben való kapcso
lattartásra. Az összegzés már részben a jö
vőbe tekint, a XXI. század elejének kihívá
sait sorolva. Nagyon hasznosak az egyes 
fejezetek és szakaszok végén elhelyezett egy- 
két lapnyi összefoglaló következtetések.

A visszatekintő rész igényes történelmi 
kutatómunkát mutat. Főleg az első száz év 
kevéssé ismert a hazai szakmai közvéle
mény előtt - erről kortársaink közül aligha
nem senkinek sincs személyes élménye. A 
Ludovika vagy a Keleti Kereskedelmi Aka
démia orosz nyelvtanítása különösen érde
kes. A következő 50 évről már mindenki 
több-kevesebb saját tapasztalattal is rendel
kezik, itt meg már ezért olvassuk nagy kí
váncsisággal a leírtakat. A tárgyalás végéig 
szisztematikus áttekintést kapunk a teljes 
nyelvtanítási vertikumról, a kezdő szintjétől

a legmagasabb szintig. Az utolsó 10 év hű 
krónikájában pedig látjuk azt a kényszerből 
erényt kovácsoló küzdelmet, amelyet ugyan 
az oroszoktatás visszaszorulása jellemez, de 
ez az időszak különösen gazdag tárháza az 
ötleteknek, metodikai újításoknak, a moti
vációt felkeltő, illetve ébren tartó fogások
nak és az informatikai fejlődés által nyújtott 
új lehetőségek kihasználásának.

Az orosz üzleti kommunikáció tanításá
nak didaktikája mellett a továbbiakban fel
villan egy sor vizuális eszköz (film, videó), 
és megjelennek a legújabb lehetőségek: a 
számítógép (programok, CD-ROM-ok) és 
az Internet nyelvtanítási alkalmazása is.

A reálisra törekvő értékelés nyilván nem 
csak pozitívumokat tartalmazhat, ezért es
sék néhány szó essék arról is, ami nem fér 
el a dicsérő kategóriában.

A borító „fülszövege” magyar és angol 
nyelvű ismertetés. Ennek első mondata sze
rint a szerző szeretné elősegíteni, hogy az 
orosz mint világnyelv elfoglalja az őt meg
illető helyet a hazai idegennyelv-oktatás
ban. Ha ez így van, a könyvet inkább ma
gyarul kellett volna megírnia, mert úgy nyil
ván többekhez eljutott volna üzenete. Oro
szul csak az olvas, aki már tud oroszul, tehát 
akit már valahol, valamikor megérintett ez a 
nyelv, sikerült megnyerni ennek a törekvés
nek. Ha a szerző nem elégszik meg 50-100 
olvasóval a szűk szakmából, és mondjuk 
ennek a tízszeresére tartana számot, nem 
lenne haszontalan magyarul is kiadni a mű
vet. A „fülszöveg” és a könyv szinkronjának 
megteremtése persze kevésbé fáradságos 
úton is elérhető az inkriminált mondat cse
réjével, a monográfia-szerűség és az oktatá
si segédlet jelleg megfogalmazásával.

A másik észrevétel a könyv tipográfiájá
hoz, nyomdai kialakításához kapcsolódik. 
Minden tisztelet azoknak, akik asztali szá
mítógépükkel, annak alkalmazói program
jaival könyv előállítására vállalkoznak. 
Ugyanakkor nemcsak egy jó könyv megírá
sához kell profizmus (ezzel itt nincs is 
gond), hanem a könyvkészítés is szakma, 
amelynek megvannak az írott és íratlan sza-
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bályai. Sajnos a túl apró betűtípus, az eléggé 
egybefolyó lapon belüli tagolás, a sortávol
ság helyenként következetlen váltogatása 
rontja az olvashatóságot (pozitívum itt is 
van: a lényeges szavak vastagítása). Szintén 
rontja az összképet egyes szövegközi és füg
gelékben elhelyezett grafikus lapok fény
másoló színvonalú szerepeltetése.

A könyv nyelvezete szakszerű, mind
amellett olvasmányos. Mégis legnagyobb 
erényként az optimista végkicsengést kell 
kiemelni, azt a hitet, amelyet nyilván nem
csak a szerző 30 éves szakmai tapasztalata, 
hanem vérbeli oktatói habitusa is sugároz.

Cserhátiné Ács Adrienne

Uzonyi Pál
Német nyelvtani lexikon A-Z
Corvina: Budapest, 2001. 507 p.

Az angol és a francia kötetek után a német 
már a harmadik az A-Z nyelvtani lexikonok 
sorában. Az előszó fogalmazása szerint a 
könyv a gimnáziumi tananyag szintjéhez 
igazodik, de segítséget kíván nyújtani a fel
vételizőknek is, sőt olyan kérdéseket is tár
gyal, amelyek „... a nyelvtudás magasabb 
szintjén vetődnek fel problémaként...” 
Sommás véleményként nyugodtan megálla
píthatjuk, hogy a szerző eleget tudott tenni 
ennek az igényes célkitűzésnek. Címszavai 
jól átfogják a grammatikai anyagot, a fontos 
kérdéseket részletesen tárgyalja, magyará
zatai jól követhetők, az utalások megfelelő 
módon igazítanak el a bő anyagban. Néhány 
szócikket külön is meg lehet dicsérni, pl. a 
módosítószók, az elöljárók, az állapotigék, 
a kötőmód, vagy a mondatkeret anyagait. 
Hiányosságokra csak igazán elvétve bukkan 
az olvasó. Nem eléggé áttekinthető pl. az 
intonációval foglalkozó rész, a Beszédszán
dék címszó viszont elhibázottan irányít el a 
mondatfajtákhoz. A Holnap újra eljövök ki
jelentés például közölhet ígéretet, egy bekö
vetkező eseményre vonatkozó értesítést, ké

rést a megfelelő előkészületek megtétele ér
dekében, de akár súlyos fenyegetést is. 
Mindezeknek a beszédszándékoknak jófor
mán semmi közük sincs a mondatfajtákhoz. 
A továbbiakban legyen szabad néhány sor
ban arról írni, amit ezzel a könyvvel kapcso
latban a nyelvtani lexikonokról általában 
mondani lehet. Ezt különösen azért tartom 
fontosnak, mert a nyelvi segédkönyveknek 
ez a fajtája egyelőre újdonságnak számít 
nálunk, és mivel még keveset beszéltünk 
róluk, megnyugtatóan kialakult rendszerük 
sincsen.

Mindenekelőtt meg lehet állapítani, 
hogy szükség van az ilyen jellegű könyvek
re annak ellenére, hogy a bennük található 
anyagot gyakorlatilag minden grammatika 
tartalmazza. Az utóbbiakat azonban csak 
azok tudják eredményesen használni, akik 
kellő nyelvtani alapismeretekkel rendelkez
nek. Ugyanakkor föltehető, hogy még ők is 
könnyebben el tudnak igazodni akkor, ha a 
tudnivalókat köznapi nyelven megfogalma
zott címszavakban kapják a grammatika szi
gorú terminusai helyett. Ez a föltételezés 
azonban megköveteli, hogy a lexikon szer
zője a címszavak megválogatásában a gram- 
matikailag nem kellően iskolázott nyelv
tanulót vegye tekintetbe. A feladat nem 
könnyű; és nagyon nehéz dolog egyértelmű
en jó tanácsokat adni. Gyűjteni kell az erre 
vonatkozó véleményeket, és valahogy el 
kell lesni, milyen kérdéseket fogalmaznak 
meg maguknak a bizonytalanok. Én például 
hiányolom, hogy nincs Kiejtés címszó. (A 
Hasonulás, Zöngétlenedés csak néhány sor
ban említ meg fontos tudnivalókat; a hang
súlytalan /e/ különféle ejtésére csak a fone
tikai jelek között találtam utalást. A könyv 
ebben a kérdésben a szegényes magyar gya
korlatot követi.)

Lexikonunk két részből áll: a címszavak 
ábécébe szedett részéből (a könyv tulajdon
képpeni anyagából) és egy rendszerező tar
talomjegyzékből, amely a grammatikák 
szokásos beosztását mutatja. A fejezetcí
mek részletezésében jó lett volna itt is a 
címszavakat használni, mert ez sokat segít-


