
128 Könyvszemle

A harmadik egység a „nyelv és politika”- 
kutatás pragmatikai alapjait tárgyalja. A po
litikai kommunikáció faktor-modelljéből ki
indulva bemutatja a politikai nyelvhasználat 
legfontosabb jegyeit, kommunikatív-intéz
ményes keretfeltételeit és alapvető funkció
it. A pragmatikai megközelítés a 60-as évek 
végén bekövetkezett ún. kommunikatív
pragmatikai fordulat eredményeként jelent 
meg a nyelvtudományban. Eszerint a nyelv 
nem önmagáért van, hanem mindig bizonyos 
szituációkban használjuk, valaki felé irányul 
és célorientált. Felismerték, hogy a politikai 
cselekvés elsősorban nyelvi cselekvés. A 
kutatás középpontjába tehát a konkrét kom
munikációs helyzetekben történő nyelvhasz
nálat került.

A negyedik fejezet, mely a „Lexikon und 
Nomination” címet viseli, már egy szőkébb 
területről szól, melyre hosszú ideig szinte 
kizárólagos módon koncentrált a kutatás. A 
politikai szókincs terjedelmének és tagolá
sának problémáit feszegetve utal a szerző a 
hétköznapi szókincstől és más szakterületek 
szókincsétől való elkülönítésének nehézsé
geire, valamint a politikai lexikon felosztá
sára vonatkozó javaslatok közül ismertet né
hányat. Külön alfejezetet szentel az ún. „no- 
mináció” jelenségének. Az értékelő jellegű 
referenciát jelölik így, s az erre a célra hasz
nált szavakat „nominális kifejezéseknek” ne
vezik. Girnth szemléletes példák segítségé
vel illusztrálja, miről is van szó. A követke
ző alfejezetben a szavakért folytatott harcról 
beszél, mely küzdelemnek nap mint nap 
tanúi lehetünk mindannyian, ha újságot ol
vasunk, híradót nézünk, ha figyelemmel kí
sérjük a napi politikát. Egyes szavak jelen
tésének egy bizonyos párt vagy más politi
kai csoportosulás általi meghatározása útján 
szinte kisajátítják ezeket a kifejezéseket.

Az ötödik részben a szövegek kerülnek a 
fókuszba. A 80-as évek közepe óta vannak 
törekvések a politikai szövegfajták elkülöní
tésére. A politikai nyelvben fontos szöveg
fajta-osztályokat és a hozzájuk tartozó poli
tikai szövegfajtákat táblázatban foglalja 
össze a szerző, továbbá rámutat a szövegre

lációkat lehetővé tevő kommunikatív keret, 
a diskurzus jelentőségére. Minden diskurzus 
bizonyos számú, közös témájú szövegből áll. 
A diskurzuselemzés - Girnth megfogalma
zása szerint - a legfontosabb, a diskurzus 
lefolyását meghatározó szövegek egymás
hoz való viszonyát vizsgálja.

A zárófejezetben konkrét szövegelemzé
sek formájában mutatja be az elméleti esz
köztár gyakorlati alkalmazásának lehetősé
geit. Három neves politikus egy-egy beszé
dét analizálja. Részletes, a könyvben tárgyalt 
összes szempontra kiterjedő elemzései segít
ségével a szónokok nyelvi cselekvését vizs
gálja.

Úgy vélem, a bemutatott mű didaktizáló 
tárgyalásmódja révén különösen olvasóba
rát, s elsősorban azok forgathatják haszon
nal, akik most kezdenek el a témával foglal
kozni. De ajánlható azoknak a kutatóknak is, 
akik tájékozódni kívánnak a kutatási terület 
aktuális helyzetéről, hiszen a könyv egyik 
legfőbb erénye, hogy áttekinthetően mutat
ja be elsősorban a német nyelvű szakiroda
lom eredményeit, s tömörsége lehetővé te
szi a gyors informálódást. A kiemelten tár
gyalt nézőpontokat sem egyoldalúan tálalja, 
mindenhol vannak utalások a kritikai meg
jegyzésekre is. Azt hiszem, sikerült a szer
zőnek az elméletet és gyakorlatot nagysze
rűen ötvöző tankönyvet összeállítania.

Vincze Katalin

Budai László
Angol hibaigazító 
Segédkönyv az angol nyelvi 
hibák megelőzéséhez 
és kijavításához
Budapest: Corvina, 2002. 272 p.

A kommunikatív nyelvtanár kevésbé heve
sen harcol a nyelvtanuló által elkövetett hi
bák ellen, mint strukturalista elődje. Nem a 
tanuló vagy tanár sikertelenségéről árulko
dó bűnjelnek tekinti a hibát, hanem szükség-
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szerű lépcsőfoknak abban a hosszú és bo
nyolult folyamatban, amelynek során a 
nyelvtanuló köztes nyelve fokról fokra meg
közelíti a célnyelvet. A kommunikatív nyelv
tanár inkább a közlés tartalmára összponto
sít, mint a formájára; célul a sikeres kommu
nikációt tűzi ki, nem a hibátlant.

A poszt-kommunikatív tanár viszont az 
alkalmazott nyelvészet új eredményeire tá
maszkodik, melyek azt igazolják, hogy az 
idegen nyelv tanításában a nyelvi rendszer 
egészének kiegyensúlyozott fejlesztésére 
van szükség. Kutatások mutatják, hogy a kri
tikus életkor (nagyjából a kamaszkor) elérése 
után az emberi agy néhány fontos képessé
ge beszűkül (miközben természetesen fon
tos új képességek alakulnak ki). A nyelvta
nulás szempontjából a legfontosabb különb
ség, hogy megszűnik a tudatos erőfeszítés 
nélkül létrejövő, természetes nyelvelsajá
títás képessége, ami lehetővé tette, hogy - 
megfelelő támogató nyelvi közeg megléte 
esetén - a kisgyermek viszonylag rövid idő 
alatt, és szükségszerűen korlátozott nyelvi 
élményekből sikerrel tudjon a nyelvi rend
szer egészére következtetni, mégpedig úgy, 
hogy ebben a hibajavításnak szinte alig van 
szerepe.

Nem egy csapásra és nem mindenkinél 
azonos módon, de tizenéves kortól az ösztö
nös nyelvelsajátítás helyébe fokozatosan a 
tudatos tanulás lép. A kognitív nyelvészet ezt 
a tanulási folyamatot a számítástechnikából 
ismert információfeldolgozás modelljével 
tartja leírhatónak (input - információfeldol
gozás - output). A tényleges kommunikáció 
során a hangsúly a jelentésen van, a nyelv
használó csak felületes figyelmet fordít a for
mára. A nyelvi produkció során nagyszámú, 
a memóriában tárolt (fél)kész nyelvi panel 
aktivizálódik. A kommunikáció „éles” hely
zeteiben a nyelvtanulónak nincs lehetősége, 
hogy a formára összpontosítson. Megtörtén
het, hogy valaki évtizedekig él célnyelvi kör
nyezetben anélkül, hogy megtanulna hibát
lanul beszélni. (Érdekes módon hasonló je
lenség az ún. két tannyelvű gimnáziumokban 
is megfigyelhető. Előfordul, hogy: noha a 

diák tanulmányai során már évek óta eszköz
ként képes használni az idegen nyelvet, köz
tes nyelve valahol mégis az ideális szint alatt 
szilárdul meg, és erről például hibásan hasz
nált vonzatok, egyeztetések, igeidők árul
kodnak).

Kisiskoláskor után a nyelvtanulónak tehát 
szüksége van nyelvtanra, hibaigazításra, 
elemzésre és magyarázatra. Itt találkoznak 
az utóbbi évek alkalmazott nyelvészeti ku
tatásai, a hatvanas-hetvenes évek összevető 
nyelvészete, valamint a nyelvtanár minden
napi tapasztalata. És ez az a pont, ahol vi
lágossá válik az olyan műveknek, mint Bu
dai László Angol hibáigazdájának a jelentő
sége.

Budai László óriási tudásanyagot oszt 
meg olvasóival. Pit Cordert követve lénye
gében négy hibatípust sorol föl: a nyelvtanu
ló kihagy valami fontosat, betesz valami fö
löslegeset, rossz szórendet használ, vagy 
rosszul választ a nyelvi lehetőségek között. 
Ezeket az egyszerűnek tűnő kategóriákat 
aztán saját igen gazdag példatárával és lé
nyegre törő nyelvtani magyarázataival tölti 
meg. Elődjeitől (például az előszóban emlí
tett Problem Englishtől) eltérően soha nem 
idézi a hibás mondatot, viszont különböző 
jelekkel (nyíllal, ollóval) hívja föl a figyel
met azokra a nyelvi elemekre, amelyek a 
problémát okozni szokták.

Kinek ajánlható a Hibaigazító? A szerző 
egyaránt ajánlja azoknak, akiket saját igé
nyességük vezet a minél pontosabb nyelv
használatra, és azoknak, akiket valamilyen 
vizsga követelményei sarkallnak pontosság
ra. Mindenképpen ide tartoznak a nyelvta
nárok és a nyelvtanárszakos hallgatók, akik
től elsősorban elvárható az a fajta igényes
ség, az az idő- és energia-ráfordítás, ami a 
könyv rendszeres használata révén a pontos 
nyelvhasználathoz vezet. A könyv az ő szá
mukra lesz a leghasznosabb; benne az infor
mációk gazdag tárházára fognak lelni, bár
milyen magas szinten ismerik is az angol 
nyelvet. A gyakorló nyelvtanárnak pedig, 
akár középhaladó, haladó szintű vizsgára ké
szíti fel diákjait, akár egyetemi stílusgya-
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korlat óráira készült írásműveket javít, piros 
tollával nem kell részletes magyarázatokat 
fűznie a hibákhoz. Elég lesz az Angol hiba
igazító megfelelő oldalához utasítani a diá
kot.

Előtte azonban a tanárnak magának is ala
posan tanulmányozni kell a könyvet. Nem
csak a bosszantó sajtóhibák, néhány vitatha
tó magyar fordítás vagy elnagyolt magyará
zat miatt. Egy ilyen sokrétű, szerteágazó 
anyagot tartalmazó könyvben valószínűleg 
elkerülhetetlenek a kisebb pontatlanságok, 
kihagyások vagy átfedések; ezek egy követ
kező kiadásban gondos munkával javíthatók 
lesznek. Megfontolandó, hogy a fejezetcí
meknek és alcímeknek lehetne-e kifejezőbb, 
konkrétabb címeket adni a jobb kezelhető
ség érdekében. Mindenképpen az olvasó tá
jékozódását segítené, ha az index részlete
sebb és következetesebb lenne. Nem szere
pelnek például olyan vissza-visszatérő 
problémák, mint pl. a már nem, még most is, 
minden nap, mióta kifejezések (találomra az 
m betűből hozva néhány példát). A szöveg
ben változatosabb betűtípusokat lehetne al
kalmazni a probléma leírása, az angol és 
magyar példa, a kiemelt szavak jobb elkülö
nítése érdekében.

A sok érdekes fejezet között végezetül né
hány különösen hasznos részre szeretném 
fölhívni a figyelmet, amilyenek például a 2.1 
(anyagnevek és elvont főnevek), a 4.13 (kö
tőszók), a 4.6 (Melyik főnevet válasszam?), 
de a sort tetszés szerint lehetne tovább foly
tatni.

Lukács Krisztina

Szablyár Anna, Einhorn Ágnes, Magyar 
Ágnes, Wolfgang Schmitt
Deutsch mit Grips. 2.
Kursbuch: Stuttgart-Budapest: Klett, 
2002. 136 p.
Arbeitsbuch: Stuttgart-Budapest: 
Klett, 2002. 144 p.

Hiánypótló tankönyvsorozat megjelentetését 
vállalta fel a Klett Kiadó két évvel ezelőtt a 
Deutsch mit Grips című tankönyvek kiadá
sával. 2002 őszén már a sorozat második kö
tetét vehettük a kezünkbe. A tankönyvhöz 
tartozó munkafüzet sajnos mintegy féléves 
késéssel került ki a nyomdából, nagymérték
ben megnehezítve ebben a tanévben mind a 
nyelvtanítást, mind pedig a nyelvtanulást.

Amikor két évvel ezelőtt a tankönyvcsa
lád kipróbálása mellett döntöttem, több érv 
szólt mellette. Nyelvtagozatos csoportom
nak olyan könyvet kerestem, amely nem kez
dő szintű, hanem ott folytatja a nyelvtanu
lást, ahol az általános iskolában abbahagy
ták. Fontosnak tartottam azt is, hogy magyar 
szerzők művét válasszam, hiszen ezek a tan
könyvek a hazai igényeknek jobban meg
felelnek, szem előtt tartva nyelvoktatásunk 
problémáit, sajátosságait.

A Grips második kötete - az első kötet
hez hasonlóan - szakít a nyelvtanra és for
dítási feladatokra túlságosan nagy hangsúlyt 
fektető hagyományos nyelvoktató módsze
rekkel, a középpontban az autentikus szöve
gekből kiinduló felfedező nyelvtanulás áll. 
A tankönyv és a nyelvtani gyakorlatokat tar
talmazó munkafüzet 12 leckére tagolódik, 
mind a négy alapkészséget fejleszti, a két
szintű érettségi vizsga követelményeivel 
összhangban.

A témák kiválasztása általában megfelel 
a korosztály igényeinek, némelyikkel már az 
előző kötetben is találkozhattunk (környe
zetvédelem, szabadidő, iskola), most azon
ban a téma más szempontból kerül megkö
zelítésre. Az első kötetben különösen nagy 
hangsúly került az olvasott szöveg értésére. 
Ezt a készséget elsajátítva nem okoz gondot


