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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-
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hetne a keresésben. Ha például arra kíváncsi 
valaki, van-e valami rendszer a főnevek és 
névelőjük között, nem biztos, hogy egyből a 
Hímnemu főnevek, Nőnemű főnevek, illetve 
Semleges nemű főnevek alatt fogja keresni a 
szükséges információt. Közvetett utalást ezek
re a címszavakra nem talál rá, és a rendszerező 
tartalomjegyzék sem vezet el hozzájuk.

A nyelvi enciklopédia grammatikai is
mereteket közöl, nem grammatikailag rend
szerezett formában. Mivel már a címszavak 
megválogatásában is a gyakorlati hasznos
ság a fő szempontja, még tovább fokozhatná 
ezt a jellegzetességét azzal, hogy a címszók 
alatt közölt anyagot is a nyelvoktatásban, 
nyelvtanulásban megtapasztalt gyakorlati 
szempontok alapján válogatja össze. Hogy 
ez pontosabban mit jelenthet, azt szeretném 
most néhány példával szemléltetni.

A könyv a szokásos módon közli a mel
léknévragozás rendszerét, megadja, milyen 
szerepük van az erős ragoknak, ellenben a 
gyenge melléknévragok funkciójáról nem 
beszél, pedig a die schönen Gemälde és a die 
großen Fenster kapcsolatokban ezek infor
málnak arról, hogy se a Gemälde, se a 
Fenster nem lehetnek egyes számú nőnemű 
főnevek. A der neuen Lehrer-ben pedig 
ugyancsak a melléknév gyenge végződésé
ből tudjuk meg, hogy a Lehrer többes szám
ban áll. Egészen más motivációval tanulom 
meg a melléknév ragjait akkor, ha tudom, 
milyen jelentések kapcsolódnak hozzájuk, 
mint amikor csak egy táblázat egyik elemét 
kell alkalmaznom.

A könyv a grammatikák egyik elvont 
rendszerezésében közli a főnevek paradig
máját az egyes számú alakok alapján. Meg
tehette volna, hogy a névelők függvényében 
közösen adja meg az egyes számot és a 
többes számot. Egy ilyen rendszerezés lehe
tőséget nyújt arra, hogy a névelő ismereté
ben a többes számra, a többes szám ismerete 
(megsejtése) alapján pedig az egyes számú 
névelőre következtethessünk. A grammati
kában a szigorú alaktani rendszerezés a fon
tos, egy lexikon a hasznosságot is nyugod
tan alapul veheti.

Biztosan megkönnyíti a igék több száz 
alakjának megtanulását, ha lehetőleg kevés 
adatból indulunk ki. Egy ilyen elgondolás
ban különösen fontos szerepet kapnak a fő
névi igenevek. Az igealakok összessége 
ugyanis két csoportra osztható. Az egyikben 
a főnévi igenevek ragozásából kapjuk az 
alakokat (pl. fragen fragst, fragtest és 
gefragt haben hast gefragt, hattest gefragt, 
ill. a szenvedőben: gefragt werden wirst 
gefragt, wurdest gefragt, és gefragt worden 
sein bist gefragt worden, warst gefragt 
worden stb.), a másikban a főnévi igenevek 
valamelyik alakja minden változtatás nélkül 
található meg (pl. kann fragen, kann gefragt 
worden sein, wird fragen, wird gefragt 
werden stb.). Lehet, hogy a grammatikusok
nak nem eléggé „szigorú” az ilyen rendsze
rezés, de egységesíti az igealakok képzését, 
és ha az oktatásnak, vagy a tanulásnak elő
nyei lehetnek ebből, akkor egy grammatikai 
lexikon mellőzheti az elméleti következe
tességet.

Hell György

Poór Zoltán
Nyelvpedagógiai 
technológia
Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 
2001.130 p.

Poor Zoltán könyvének megjelenését azért 
tartom különösen időszerűnek, mert a jelen
legi tanárképzés és azon belül is a nyelvta
nárképzés egyik fehér foltját fedi be. A 
nyelvoktatás, nyelvtanulás módszerei kö
zött forradalmi változásokat okozhat a szá
mítógép és az információs technológiák tér
hódítása, ugyanakkor a legtöbb tanárképző 
intézményben megszűnt a régebben okta
tástechnológiának nevezett tantárgy oktatá
sa. így tehát a jelenleg a főiskolákon, egye
temeken tanuló leendő pedagógusok nagy 
részének már csak autodidakta módon nyí
lik lehetősége az oktatás során felhasználja-


