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jó esetben második nyelvként, de inkább ide
gen nyelvként oktatják. A nyelvhasználati 
normák elsajátítására sem annyira a spontán, 
mint inkább a tanulási szituáció jellemző. 
Ugyanakkor a német nyelv nemzetiségi mi
voltán túl nemcsak regionális funkciót tölt be 
Magyarországon, hanem több ennél: presz
tízsét tekintve az idegennyelv-oktatásban az 
angol után következik. - A szerző korrekten 
bemutatja az angol nyelvnek Pécs városában 
is egyre fontosabb helyzetét. (Emellett utal 
arra is, hogy ennek veszélyei is vannak: pl. 
a nyelvi sokféleség uniformizálódásával be
következő kulturális elszegényedés.)

Koósz Margit kutatásának végkövetkezte
tései országos és helyi szinten is továbbgon
dolásra érdemesek:

1) Az Európai Unió tagjaként a magyar 
közoktatási politikának újra kell gondolnia 
a mára kialakult és lassan változó értékren
det: egyrészt az idegennyelv-tanítás időtar
tamának, intenzitásának és eredményességé
nek modelljét, másrészt az idegennyelv-ok
tatás célrendszerét, és az ebből következő 
tevékenységét. Az új kormányzati stratégia 
bizonyos elemei (nyelvi előkészítő konkrét 
programokkal, kiegészítő finanszírozással, a 
nyelvtudás mérése, értékelése) már ma is 
működnek. A tervek között szereplő feladat
bank a megbízható és érvényes vizsgákkal, 
valamint az állami nyelvvizsgák szerepét át
vevő új standardizált és kritérium-orientált 
érettségi további lehetőséget jelentenek ezen 
az úton. További nyelvpolitikai szempont 
kellene, hogy legyen a nyelvválasztás, és 
nyelvi választék bővítése, pl. az angol és 
német mellett egy harmadik nyelv, amely 
egyéb regionális nyelveken kívül a szomszé
dos - nemzetiségi nyelvként Magyarorszá
gon jelenlévő - nyelvek közül választható, 
míg a tanult nyelvek számát háromban cél
szerű meghatározni.

2) Pécs vonatkozásában a kutatások alap
ján elmondható, hogy bár saját, minden te
lepüléstől eltérő nyelvpolitikával (értsd alat
ta: helyi vonatkozású politikai koncepciók és 
azok alkalmazása) nem rendelkezik, de az itt 
működő nyelvoktatási gyakorlat alapján a 

kötelezőnél jóval több lehetőséget biztosít a 
város intézményeiben: a választható nyelvek 
sokszínűsége összhangban van az Unió köz
pontjának munkanyelveivel (angol, német, 
francia), valamint az EU-ban anyanyelvként 
beszélt nyelvek arányaival (német, francia, 
olasz, angol, spanyol). A tanulók magas fo
kot érnek el a kéttannyelvű és kisebbségi 
nyelvű oktatásban (nyelvi készségek, szak
nyelv, kognitív és multikulturális fejlődést 
illetően). Ugyanakkor a kisebbségi nyelv 
esetében (horvát) pozitív rásegítéssel lehet- 
(ne) csak a nyelv presztízsét növelni.

Koósz Margit könyvét jó szívvel ajánlom 
az olvasónak, különösen azoknak, akik a 
nyelvoktatáshoz kötődnek, érte felelősséggel 
tartoznak, s legfőképpen azoknak, akik a job
bításáért sokat tehetnek.

Görcsné Múzsái Viktória
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Új rendszerező német nyelvtankönyvet és 
hozzá tartozó gyakorló munkafüzetet muta
tott be a Nemzeti Tankönyvkiadó. Bár az el
múlt években több német nyelvtankönyv is 
megjelent, hiszen csak Uzonyi Pál tollából 
a mostani talán már a harmadik a sorban, 
nem merészség azt mondani, hogy a Nem
zeti Tankönyvkiadó az új kiadással a Kará
csony - Dr. Tálasi-féle Német nyelvtan trón
fosztására készül.

Nem kis feladat leváltani egy olyan nyelv-
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tankönyvet, ami 1995-ig 25 kiadást ért meg, 
és így németül tanuló középiskolások, né
mettanárok egész generációinak „bibliája” 
volt, ahogy ez a nyolcadik bővített kiadás 
előszavának első soraiból is kitűnik: „Egy 
idegen nyelv megtanulása ... komoly, kitar
tó munkát igénylő feladat. Ehhez ma már 
egész eszközrendszer áll a nyelvtanuló ren
delkezésére. Ennek az eszközrendszernek a 
középpontjában a tankönyv áll.” Az előszó 
hasonlóan kinyilatkoztató hangnemben foly
tatva beszél dőlt betűvel szedett önálló mun
káról, nyelvtani előismeretekről, végezetül 
a nyelvtani ismeretek készségekké érlelésé
ről. Ha felidézem középiskolás éveimet, a 
Karácsony Lajos és Dr. Tálasi Istvánné ál
tal írt Német nyelvtan a középiskolák számá
ra című a második legfélelmetesebb tan
könyvem volt, rögtön a zöld matematika fel
adatgyűjtemény után. Ma ezt a félelmet úgy 
fejezném ki, a könyv nem volt tanulóbarát. 
Nagy volt és nehéz, a kezelését is meg kel
lett szokni. Azok, akik forgatták, biztosan 
emlékeznek még, hogy a tárgymutatóból 
nem lapszámok szerint, hanem egy betűből 
és számból álló kód alapján lehetett egy-egy 
keresett nyelvtani részt fellapozni. Az új Né
met nyelvtan (nem csak) középiskolásoknak 
ezzel szemben sokkal áttekinthetőbb, hang
vétele barátságosabb, nyelvezete érthetőbb, 
mint elődjéé. Ez nem csak a bevezetőben 
mutatkozik meg, amikor a bevezetőben a szer
ző „Kedves Nyelvtanulók és Nyelvtanárok!” 
megszólítással fogadja olvasóit, de jól érez
hető a nyelvtani magyarázatok esetében is.

Uzonyi Pál nyelvtanának újdonsága az, 
hogy nemcsak az Európai Unió tagországai 
által elfogadott, korszerű, kommunikatív 
nyelvoktatás elvéhez igazodik, hanem - ha
sonlóan a korábbi középiskolák számára 
készült német nyelvtankönyvhöz -, klasszi
kus rendszerező nyelvtant is ad hozzá. Sa
ját maga így fogalmaz erről az előszóban: 
„Ha azonban a könyv szerkezete kizárólag 
a kommunikációs helyzetek, szándékok lo
gikáját követné, elveszne a nyelvtan egyik 
lényeges tulajdonsága: a rendszerűség. Ez 

a könyv éppen ezért mindkét lehetőséget 
felkínálja. Az első öt fejezet a rendszerező 
nyelvtanok logikája szerint veszi sorra a 
nyelvtani alakokat és szabályokat, utalva az 
ezekhez illő kommunikációs területekre, 
amelyek a VI. fejezetben vannak. Ez a feje
zet a kommunikáció egyes területeit sorolja 
fel, és ezektől utal a hozzájuk illő nyelvtani 
alakokra és szabályokra. így aztán a keresett 
nyelvtani információhoz két irányból is el 
lehet jutni.”

A nyelvtankönyv erősségének tartom azt, 
hogy sokféle módon segíti az önálló tanulást. 
A Karácsony - Dr. Tálasi könyvvel ellentét
ben nem azzal zárja le a nyelvtani termino
lógiák magyarázatát, hogy ezeket a tanulók 
előtanulmányaikból már ismerhetik, hanem 
a könyv végén függelékként kézhez kapjuk 
a nyelvtani kifejezések mini-szótárát, amely
ből fény derül a magyarázatokban megjele
nő terminus technikusok jelentéseire, mint 
amilyen az „ablaut”, a „funkcionális ige”, 
vagy a „valencia”.

A tankönyv a nyelvtani magyarázatok 
mellett piktogramokkal és jelekkel hívja fel 
a tanulók figyelmét a megértés szempontjá
ból kiemelten fontos részekre, kivételekre. 
Emellett szem előtt tartja az új érettségi rend
szer követelményeit is, mivel az emelt szin
tű érettségihez szükséges ismereteket láb
jegyzetekbe gyűjtve közli. Mindezek azt bi
zonyítják, hogy valóban széles csoportot 
céloz meg a tankönyv.

További pozitívum, hogy az egyes nyelv
tani témakörökhöz kapcsolódóan autentikus 
szövegeket találunk, amelyekben a szerző 
bekarikázással hívja fel figyelmünket az ak
tuális nyelvtani célra. A szövegek jó része 
aránylag friss, a legtöbb a Juma című újság 
1999 és 2003 között megjelent kiadásaiból 
származik.

Másik érdekessége a nyelvtankönyvnek, 
hogy a modern nyelvkönyvekhez hasonlóan 
meglepően sok illusztrációt tartalmaz, ame
lyek határozott előnye, hogy mindig egyér
telműek, gondolatébresztők és általában szó
rakoztatók. Az illusztrációk mellett a táblá-
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zatok is többféle kiemeléssel, színnel próbál
ják megkönnyíteni az egyes nyelvtani for
mák jobb megjegyzését.

Nehéz megmondani, hogy az új Német 
nyelvtan (nem csak) középiskolásoknak szá
míthat-e olyan hosszú életre, mint előde, mi
vel a tankönyvpiacon sok és változatos 
nyelv- és nyelvtankönyv kapható. Azonban 
úgy érzem a Karácsony - Dr. Tálasi-féle Né
met nyelvtan megsárgult, orosz utalásokat is 
tartalmazó kötetei után, végre egy hiánypótló 
segédanyagot tarthatunk kézben.

A nyelvtankönyvhöz Német nyelvtani 
gyakorlatok (nem csak) középiskolásoknak 
címmel Szitnyainé Gottlieb Éva és Mekis 
Zsuzsanna munkafüzetet is készített. A gya
korlókönyv felépítése megegyezik Uzonyi 
Pál nyelvtankönyvének tematikájával, ezen 
felül a feladatok melletti margón utalásokat 
találunk az Uzonyi-nyelvtankönyv megfele
lő fejezeteire. A szerzőnők egyaránt ajánlják 
a munkafüzetet érettségire és nyelvvizsgára 
készülőknek nyelvtani ismereteik elmélyíté
sére, fejlesztésére. Az egyes fejezeteken be
lül a feladatok fokozatosan nehezednek, így 
kezdőket leszámítva haszonnal forgathatják 
álkezdő, középhaladó és haladó tanulók.

A gyakorlókönyv irányultságából adódó
an szövegalapú feladatokra épít, előnye vi
szont, hogy a szövegek az ifjúságot érdeklő 
és őket érintő témák közül kerülnek ki, mint 
például: öltözködés és divat, társadalom, 
szabadidő, hobbi, sport, technika, tudomány. 
A könyv végén a feladatokat témajegyzék
be csoportosítva is megtaláljuk. Az említett 
témák közül, szeretnék kiemelni egy felada
tot a 40. lapról. A felszólító mód gyakorlása 
közben az „orvos válaszol” rovatok mintá
jára kell kiegészíteni a szövegeket, a puber
tás kori pattanásokkal küszködő tizenévesek, 
vagy a doktornő rövid leveleit. Más érdekes 
témák is felmerülnek, például, hogy miért 
boldog anyuka Heidi Klumm, mit jelent a 
márkahűség stb.

A nehezebb feladatokhoz megoldó kulcs 
is tartozik. A feladatokban feldolgozott té
mákat figyelembe véve, helytállónak tartom 
a szerzőnők azon megállapítását, hogy a fel

adatok a nyelvtan gyakorlásán túl elmesélés
re, megtanulásra is érdemesek. A provokáló 
történetek kapcsán aktív nyelvhasználatra, 
beszélgetésre, vitára is lehetőség nyílhat a 
feladatok megoldása végén.

A gyakorlókönyv sok rajzot, illusztrációt 
tartalmaz. Egy-két elég furcsa is közéjük ke
rült, mint például a 144. lapon a hajókorlá
ton áthányó Lothar, aki nem lehetett hajós
kapitány, mert nem bírta a tengert (kötőszók, 
mellékmondati szórenddel). Meg kell hagy
ni, a tengeribetegséget aligha lehetne ennél 
plasztikusabban ábrázolni.

A rajzok mellett minden fejezetet egy vicc, 
vagy szójáték vezet be, az elbeszélő múltnál 
például: „A feleségem és én 25 évig boldo
gok voltunk. Aztán találkoztunk.” A gyakor
lókönyv tehát elég provokatív, szellemes és 
ironikus, életszerű.

Valóban több funkciót is ellát az új gya
korlófüzet, amely nemcsak nyelvhelyességi, 
de kommunikatív értékkel is rendelkezik. A 
meghökkentő, állásfoglalásra kényszerítő 
feladatok, a modern szókincs értékes segéd
anyaggá válhat minden érettségire vagy 
nyelvvizsgára készülő tanuló kezében.

Kovács Benedek

Bence Ildikó
Practical Hungarian 
Grammar for beginners and 
non beginners
Gyakorlati magyar nyelvtan 
kezdőknek és nem kezdőknek
Aula Kiadó: Budapest, 2005.
188 + 2 p. + Audio CD

A gyakorló „magyar mint idegen nyelv”- 
tanár gyakran szembesül azzal a felismerés
sel, hogy bár örvendetes módon sorra jelen
nek meg a különböző hungarológiai mű
helyek nyelvkönyvei az utóbbi időben, gya
korlatokból soha sincs elég, főleg olyan 
feladatokból, amelyek valódi kezdő szinten, 
az alapszókincset használva segítik a nyel-


