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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
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más lesz. S ez is hozzá fog járulni különféle 
monopóliumok, presztízs-centrumok hatal
mának a leépítéséhez; meg a humanista (nem 
„big science” igényű) alkotások egyedi sa
játosságainak megmaradásához; olyanokhoz 
is, mint a leírt társadalomtudománynak, az 
átélt társadalmi tapasztalatnak (irodalom
nak) és a társadalmi aktivizmusnak - egy 
fedél alatt történő - békés együttéléséhez. 
Erre példa ez a könyv..

A szerző Kárpát-alján szerzett magyarta
nár diplomát, majd áttelepülve Kaposvárott 
romológus oklevelet is. A Kárpát-régióban 
(Eger központjával) kezdte, Baranyában vál
tozatos szociális szervezői tevékenységét. 
Az első fejezet alcímében szituálja földraj
zilag a művét: „íródtak 1997-ben Ungváron, 

Pécsett és Egerben, vagyis útközben keres
gélve.”

Szakmailag az előzőkben említett keret
ben szociolingvisztika, kontakt-nyelvészet, 
etnográfia, kisebbségkutatás, cigányság-ku
tatás, csángó-kutatás területén mutatja be 
felméréseit, problémáit. A kutatások átélt 
élményekkel szövődnek össze, akárcsak a 
XIX. században.

A szerző mosolygósán szépen ír olyan té
mákról, amit látott, amit tapasztalt és amin 
töprengett, s ezen közben nyelvészetileg is 
méltányolható anyagot tárt fel és kommen
tált.

Érdekes tudomány is, meg szép dokumen
tum is.

Szépe György


