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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.
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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-
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vi, nyelvtani struktúrák begyakorlását, hasz
nálatát.

Bence Ildikó Gyakorlati magyar nyelvtan 
könyve olyan Magyarországon tartózkodó 
(elsősorban felnőtt) nyelvtanulókat szólít 
meg, akik nem vagy csak keveset tanultak 
magyarul, de érdekli őket a magyar nyelv, és 
szeretnének fogalmat alkotni erről a „nehéz 
és furcsa” nyelvről, miközben a magyar hét
köznapi szóhasználatot is gyakorolják. Nem 
titkolt célja a könyvnek, hogy kedvet csinál
jon a magyar nyelv tanulásához. Érdemes 
magyarul tanulni, mert 15 millióan beszélik, 
az Európai Unió hivatalos nyelve, számos 
világhírű tudós, kutató nyelve és nem utol
sósorban érdekes elgondolkodni azon, ho
gyan volt képes megőrizni nyelvét a történe
lem viharai folyamán a magyarság. Bár nem 
tekinti feladatának a magyar nyelv történe
tének leírását, néhány helyen felhívja a 
nyelvtanulók figyelmét egy-egy nyelvtörté
neti okokra visszavezethető nyelvi szerke
zetre.

A szerző szándéka szerint a könyv elvég
zése után a nyelvtanuló ismeri az alapvető 
magyar nyelvi szerkezeteket, képes egysze
rű mondatokat alkotni magyarul, és közelebb 
kerül a magyar gondolkodás megértéséhez.

A könyv elsősorban önálló, otthoni tanulás
ra készült, ezért kiegészítésképpen tartalmaz 
két audio CD-t a gyakorlatok hanganyagával 
és a könyv végén megoldó-kulcs is található. 
Nyelvórán segédanyagként, nyelvtani gya
korláskor kitűnően alkalmazható.

Már a kétnyelvű, angol-magyar cím is jel
zi, hogy a nyelvi jelenségek, feladatok uta
sításának közvetítő nyelve az angol, ezért a 
nyelvtanulónak tanácsos ismernie a nyelvta
ni kategóriákat és azok angol megfelelőjét.

Az angol nyelvű tartalomjegyzéket (Con
tent) és bevezetést (Introduction) követően 
a magyar fonetikai (Phonetics) rendszer is
mertetése következik, a magyar ábécé ma
gánhangzóinak és mássalhangzóinak kiejté
sét angol szavakéval hasonlítja össze, de ma
gyar példákat is sorol. A szavak kiejtését, a 
hangsúly és intonáció elsajátítását a mellé
kelt CD-k segítik.

A nyelvtani szerkezetek kiválasztása és 
sorrendisége nem a hagyományos nyelvtani 
leírások elvét követi, hanem a magyar nyel
vi tanulmányok folyamán időrendben felme
rülő jelenségek bemutatása a szervezőerő. A 
„magyar mint idegen nyelv” oktatásának 
tapasztalata alapján a nehezebb nyelvtani je
lenségeket kisebb részekre tagolja a szerző, 
ezek megértését, rögzítését a magyarázaton 
túl összefoglaló táblázatok és összefoglaló 
feladatok segítik: pl. „irányhármasság” ösz- 
szefoglaló táblázata (p. 53). A nyelvi szer
kezeteket 20 fő egységben mutatja be (pp. 
14-136), a törzsanyagon kívül haladóbb 
szinten levő nyelvtanulók számára kisbetűs 
kiegészítő anyagok is helyet kaptak.

A feladatok előtt angol nyelvű magyará
zat található, a nyelvi jelenségeket, formá
kat, szerkezeteket az indoeurópai (elsősor
ban angol) nyelvekkel összehasonlítva szem
lélteti, a példamondatokat angolul is fordítja. 
A nyelvi formák bemutatásán kívül elma
gyarázza a nyelvi jelenség használatát, fel
hívja a figyelmet a magyar nyelvet tanulók 
tipikus hibáinak okaira. A külföldinek isme
retlen vagy szokatlan nyelvtani jelenséget, 
terminológiát világosan kifejti, pl. „direct 
object is specific, i.e. it has been mentioned, 
specified prevoiusly, and the speaker thinks 
of it as a definite object.” (p. 87)

A magyar nyelv morfológiai gazdagságát 
sikerül logikusan feltárni a nyelvtanulók 
előtt, nem teljességre törekszik, a nyelvtanu
ló szintjének megfelelően részletezi a nyelv
tant. Sajnos, néha a paradigmák bemutatá
sánál következetlenül jelenik meg a mély és 
magas hangrendű alak, sokszor az ajakkere- 
kítéses alak ki is marad, pl. Tárgyas ragozás 
én V (e/o/m) -öm hiányzik. Mi V uk/ük/juk/ 
jük itt már a mély hangrendű alak szerepel 
az első helyen, nem említve, hogy a tárgyas 
ragozás többes szám első személyű alakja 
csak juk/jük.

A római számozással ellátott feladatok 
(Exercises) nem összefüggő szövegeket tar
talmaznak, néhol akadnak mini-dialógusok, 
többnyire kérdés-válasz formájában, ame
lyeket formailag a számozás egymásutánisá-
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ga jelöl, de a mindennapi élethelyzetből vett 
mondatokat nem a tartalom, hanem a nyelv
tan kapcsolja össze.

A feladatok szókincse világos, könnyen 
érthető, a hétköznapi nyelvhasználat leggya
koribb szavainak könnyen érthetősége hoz
zájárul ahhoz, hogy a nyelvtanuló a nyelvi 
struktúrákra összpontosítson és ne töltse ide
jét a nyelvi szerkezetek rögzítése helyett 
szótározással. Az első fejezetekben a szerző 
zárójelben közli a lehetséges új szavak an
gol megfelelőjét, pl. p. 111/50. mindenki (= 
everybody). A feladatok mondatai elsősor
ban egyszerű mondatok, de ahogy a nyelv
tani szerkezet bonyolultabb nyelvhasznála
tot igényel, összetett mondatok is vannak. A 
nyelvtanuló motivációját és figyelmét tart
hatják fenn a humoros mondatok, pl. „Sze
gény Amudsen! Már nem jön vissza az Észa
ki-sarkról”, a hétköznapi helyzetben is hasz
nálható kulturális referenciák („Szereti Ön 
Brahmsot?”), szólások, kifejezések („Kutyá
ból nem lesz szalonna”).

A feladatok nagyobb hányada a nyelv
használat helyett a nyelvi formára koncent
rál, legtöbbször a megfelelő végződéseket 
kell beírni vagy a magyarázatban ismertetett 
szabályok alapján a mondatokat transzfor
málják a világos, angol nyelvű instrukció 
alapján. Módszertanilag ajánlatos a CD-ket 
használni a hallás utáni értés fejlesztésére 
vagy a feladatok megoldásakor vagy a meg
oldás ellenőrzésekor. A CD-k nem tartalmaz
zák az egyes feladatok összes példamon
datát.

A Függelék (Appendix) a magyar szókép
zés egy-két szabályát mutatja be, a nyelvta
nulók örömmel fedezhetik fel a szóalkotás 
örömét. - A zárófejezet (Keys) tartalmazza 
a feladatok megoldását.

Hiányosságai között említeném a könyv 
nyomdai kivitelezésének elnagyoltságát, 
nem egységes megjelenését, pl. a tartalom
jegyzékben következetlen a grafikai megje
lenítés, és a kiegészítő részeknek szánt ma
gyarázatok sem különölnek el markánsan a 
törzsanyagtól. Célszerű lenne egy angol-ma
gyar index, megkönnyítené mind a diákok 

mind a tanárok munkáját. A hanganyagon 
egyetlen hang olvassa fel a mondatokat, 
szükséges volna több szereplő, hang felvé
tele.

Összességében Bencze Ildikó Gyakorlati 
Magyar Nyelvtan könyve jó érzékkel ös
szeállított, gyakorlatorientált feladatgyűj
temény, amely a magyar mint idegen nyel
vet tanulók valós nehézségeire összpontosít. 
Haszonnal forgathatják a magyar mint ide
gen nyelvet lektorátusokon tanuló külföldi 
egyetemisták, de gyakorlásképpen minden 
magyar mint idegen nyelvet tanuló felnőtt
nek ajánlható és a tanárok nyelvtani gyakor
lóóráin is kitűnően használható.

Németh Dorottya

Ungvári Kiss Erzsébet
Lépések '90.
Mentor Kiadó: Marosvásárhely, 
2001. 188 p.

Nagyon elkésett recenzió. Különféle okok
ból nem került eddig sorra. A főszerkesztő 
azonban nem kívánta reagálás nélkül hagy
ni ezt a kis könyvet több oknál fogva sem.

Először is azért, mert hosszú idő óta ez 
volt az első olyan könyv, amelyet a szerző 
saját maga adott ki (egy erdélyi kiadó segít
ségével) - éppúgy, mint ahogy az a háború 
előtt szokásos volt. Azoknak kivételével, 
akik a „belső pályán” futottak, a legtöbben 
maguk vállalták első művük kockázatát. 
(Azóta már további két hasonló műről tudok, 
a másik kettőt recenzeáltuk is a folyóiratban. 
Mindhárom a pécsi doktori képzéshez kap
csolódik.)

Másodszor azért, mert lassanként eljut 
hozzánk a book on demand divatja is, amely
nek szintén ez a könyv az első példája: va
gyis kis példányszámú könyv, kis kiadónál, 
kis költséggel. Megjósolható ennek a trend
nek a továbbfejlődése egy olyan világban, 
amikor a számítógépes könyvkiadás egésze 
(annak filológiai részével együtt) egészen


