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vén, ukrán) átfogóan, azonos megközelítéssel 
foglalkozik. Egyebek mellett 26 pontban 
foglalja össze a hazai kisebbségi internetes 
tartalomszolgáltatás tapasztalatait, köztük 
a 15. pontban szerepel a nyelv kérdésköre. 
Fontosabb megállapításai a következők:
– Az internet az anyanyelvhez való ragasz-

kodás eszköze is.
– A honlapok nyelvi megjelenítése három-

nyelvű (magyar, angol, kisebbségi) vagy 
kétnyelvű (magyar, kisebbségi), ritkán 
pedig egynyelvű (német, amely egyúttal 
világnyelv is).

– Magyar nyelvű a tartalom fele (a magyar 
anyanyelvű cigányságé is), angol a harmada 
(megjegyzem, német lapoknál soha sincs 
ilyen!), kisebbségi nyelvű a 80 százaléka.
A kötetben szerepel áttekintés a Magyar-

országon élő kisebbségek anyanyelvén az 
anyaországaikban fenntartott összesen 33 
honlapról is. A fenntartók közt vannak hiva-
talos szervek, civil szféra, magánszemélyek. 
Léteznek lapok a médiáról, gyakoriak a 
véleménycserére lehetőséget adó fórumok, 
kisebbségi hírek, aktualitások, hasznos in-
formációk.

Érdekes rész tárgyalja a honi kisebbségek-
kel foglalkozó angol, német, francia nyelvű 
internetes tartalmakat is. Angol nyelven leg-
több a cigány, szlovák, német, szerb és román 
tárgyú anyag. Német nyelven főként a hazai 
németségről vagy általános kisebbségi témák-
ról találni olvasnivalót, adatokat (ezek zömmel 
hazai lapok). A francia nyelvű lapok száma 
az angolokénál jóval kevesebb, de ugyancsak 
szerteágazó a tematikájuk, és bennük a roma 
kérdéskör kiemelkedő gyakoriságú.

Nagyon kifinomult és tanulságos internetes 
kutatásmódszertanról kapunk képet a könyv 
utolsó fejezetében. Ez nem csak arra isko-
lapélda, hogy egy hozzáértő mi mindent tett 
az információnak a világhálóról való igényes 
összegyűjtése érdekében. Azt is meggyőzően 
demonstrálja (amúgy létével az egész kötet 
is), hogy a munkánkhoz szükséges adatok 
nem kizárólag a könyvtárak polcain lapulnak, 
hanem bizonyos lépések megtétele után jelen-

tős részük az internetről is, vagy csak onnan 
megszerezhető.

A szerző egyebek mellett részletesen 
taglalja, összeveti az alkalmazott keresőket, 
majd hosszasan időzik a legjobb keresőszó-
állomány kialakításánál. Egy tesztben például 
13 kereső  – ebből 5 magyar – vizsgálata folyt. 
Ezeknek a kutatásoknak a többsége még 2002 
februárjában történt. Nyilván nincs a kötetben, 
hanem az eltelt 4–5 év tapasztalata, hogy a 
Google kereső idővel egyre inkább kiemelke-
dett a mezőnyből. Mégsem mondható ki ma 
sem, hogy már kizárólag ezzel az egy kereső-
vel is boldogulhatnánk, így a szisztematikus, 
többkeresős kutatás finomságai és alkalmazása 
ma is aktuális, hasznos ismeretet jelentenek. 
Példák a nem magyar kereső kifejezésekre: 
Roma/Gypsies, Bulgarians, in Hungary; 
Minderheiten in Ungarn; Ungarndeutsche; 
Roms/Tsiganes en/de Hongrie.

Magyarország lakosságának közel 10 szá-
zalékát teszi ki a 13 etnikai kisebbség. Közös 
kiegyensúlyozott életünk és az ő boldogulá-
suk, esélyegyenlőségük érdekében szükséges 
komolyan és érdemben foglalkozni velük. De-
meter Zayzon Mária könyvével pontosan ezt 
tette. Munkája leltár, rendszerezés, elemzés, 
monográfia, szakirodalmi tárház, nemzetisé-
gi és közművelődési szempontból egyaránt 
nélkülözhetetlen címjegyzék.

Cserhátiné Ács Adrienn

Anna Reder
Kollokationen in der 
Wortschatzarbeit
[Kollokációk a szókinccsel kapcsolatos 
munkában]
Praesens Verlag: Wien, 2006. 254 p.

Egy szó lehet olykor rejtélyes. Úgy, ahogyan 
arról Kosztolányi Dezső ír. „A mondat: ka-
land”. Találó címe ez egy nemrég megjelent 
nyelvészeti témájú szép kötetnek. A szókap-
csolatokat talán a hegyekhez hasonlíthatjuk. 
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Nagyon sok olyan hegy van, amelyeknek 
tulajdonságai közé az is hozzátartozik, hogy 
más és más alakzatot mutatnak attól függően, 
honnan nézzük őket. A szókapcsolatokat is 
szemlélhetjük különböző nézőpontokból. A 
szemléletmódtól függően ez esetben is nagyon 
gyakran más és más tulajdonságok tárulnak fel 
előttünk. A látszólag egyszerű különösen érde-
kes kifejezés például grammatikai szempontból 
nézve melléknévi alaptagú határozós szószer-
kezet (szintagma, grammatikai szókapcsolat). 
Jelentéstani szempontból értelmezhetjük úgy 
is, mint a (lexikális) fokozás (az „abszolút 
szuperlatívusz”) tipikus példáját. Ha az alaptag 
és a bővítmény kapcsolódásának szabályait 
vennénk alaposabban szemügyre, ismét újabb 
és újabb jellemző vonások tárulnának elénk. 
A szókapcsolatokra vonatkozó törvényszerű-
ségek vizsgálata tehát éppen úgy feladata a 
nyelvészeknek, mint ahogyan a szavakkal és 
a mondatokkal is foglalkozniuk kell.

Reder Anna német nyelven írt értekezésé-
nek célkitűzéseit a következőképpen foglal-
hatjuk össze: 1. Az elméleti cél a kollokációk 
típusainak sokoldalú bemutatása, támaszkodva 
a kollokáció-kutatás eddigi eredményeire. 2. A 
gyakorlati cél annak vizsgálata, milyen maga-
tartást tanúsít a nyelvtanuló az idegen nyelvi 
szókapcsolatok megformálásakor, hogyan 
befolyásolhatjuk a nyelvtanulás szempontjá-
ból kedvező irányba ezt a magatartásformát, 
és hogyan segítik a kollokációkat bemutató 
szótárak, oktatási segédanyagok, maga az 
oktatói tevékenység az idegen nyelvi szókincs 
gyarapítását, fejlesztését.

A latin colloc#ti# (’elrendezés’, ’összera-
kás’) szóra visszavezethető német Kollokation 
szakkifejezés megfelelője egyelőre nem terjedt 
el a magyar nyelvészeti szakirodalomban. H. 
Bußmann Lexikon der Sprachwissenschaft 
című könyvében (Alfred Körner Verlag: 
Stuttgart, 1990) ilyenformán definiálja a 
kolloká ció fogalmát: „Szakkifejezés, amelyet 
J. R. Firth vezetett be jelentéselméletében. 
Olyan, a szövegekben gyakran előforduló 
szókapcsolatok jelölésére szolgál, amelyeknek 
együttes előfordulása a kölcsönös kapcsoló-

dási lehetőség szabályszerűségén nyugszik. 
A kollokáció elsődlegesen nem nyelvtani, 
hanem szemantikai kategória: Hund (’kutya’): 
bellen (’ugat’); Nacht (’éjszaka’): dunkel 
(’sötét’)” (a recenzens fordításában, p. 391). 
Ha szemantikai szempontból szeretnénk va-
lamiféle rendszert teremteni a szókapcsolatok 
kö rében, akkor talán azt mondhatnánk, hogy 
vannak alkalmi szókapcsolatok, kollokációk, 
lexikai függvények és állandósult szókap-
csolatok (frazémák). Reder – elsősorban a 
német szakirodalomra támaszkodva – nem 
tesz különbséget a kollokációk és a lexikai 
függvények között. Első megközelítésben a 
lexikális szókapcsolatoknak három változatát 
említi (szabad szókapcsolatok – kollokációk 
– frazeologizmusok) (vö.: 43.).

Könyvének második fejezetében Reder 
sokoldalúan tárgyalja a kollokáció-fogalom 
fejlődését, amely folyamatnak a kiteljesedésé-
ben Firth mellett talán Coseriu és Kastovsky 
játszotta a legnagyobb szerepet. Reder azon-
ban nem elégszik meg a „klasszikusok” állás-
pontjának az ismertetésével. A napjainkban 
különösen aktuális kérdésekkel is foglal kozik: 
hol helyezhető el a kollokáció a kog nitív 
szemantikában és a mentális lexikonban. Bár 
kétségkívül alaposan és körültekintően fog-
lalkozik elméleti kérdésekkel, és könyvének 
második fejezetéből az olvasó világos képet 
kaphat arról, milyen álláspontot képvisel a 
szerző a kollokáció fogalmával kapcsolatban, 
a „Kollokationen in der Wortschatzarbeit” 
című mű inkább alkalmazott, mint elméleti 
nyelvészeti jellegű értekezés. A szerző csupán 
egy fejezetben tárgyalja az elméleti kérdése-
ket, majd hat fejezetben foglalkozik gyakorlati 
témákkal. Alapvető célkitűzése – mint arra 
már korábban is utaltam – annak vizsgálata, 
hogyan segíthetik a szókapcsolatokkal ösz-
szefüggő elméleti ismeretek a nyelvoktatást, 
a nyelvtanulást.

A harmadik fejezetet a szerző annak a kér-
déskörnek szenteli, hogyan körvonalazható a 
kollokáció fogalma az idegennyelv-oktatás 
nézőpontjából. A szókincsfejlesztés általános 
problematikájának felvázolása után külön-
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külön megvizsgálja az angol és a francia 
nyelv oktatásában szerzett tapasztalatokat és 
elért eredményeket. Elsősorban Bahns, illetve 
Hausmann munkásságára támaszkodik. A né-
met nyelvű szakirodalomból Barbara Wot jak 
írását említi. A kitekintésre és a hivatkozott 
szakirodalomra támaszkodva részletesen kifej-
ti álláspontját arról a kollokáció-fogalomról, 
amelyet didaktikai szempontból a saját maga 
számára kialakított, és amely az alapot képe-
zi módszertani elképzeléseinek leírásához. 
Talán indokolt, hogy a definíciót szó szerint 
idézzük: „Unter Kollokationen werden im 
Folgenden zweigliedrige kompositionelle 
lexikalische Gruppierungen mit mindestens 
einer Determinationsbeziehung zwischen 
den  Bes tand te i l en  vers tanden .  Die 
Determina tionsbeziehungen sind: a) das 
stark einge schränkte Beziehungspotential 
eines Bestand teiles, b) eine semantische 
Abhängigkeits beziehung der Bestandteile, c) konventions - 
bedingte Kookkurenz der Bestandteile” (vö. 
p. 77).

A német–magyar egybevető vizsgálatnak 
szentelt negyedik fejezetben – rövid elméleti 
bevezetés után – Reder a német–magyar kol-
lokáció-modellt mutatja be. Beszélhetünk a 
teljes és a részleges ekvivalencia különböző 
változatairól, illetve a transzfer-jelenség kü-
lönböző típusairól. Talán ez esetben is külön 
figyelmet érdemelnek a „hamis barátok” 
(falsche Freunde), amelyeknek vizsgálata az 
utóbbi években újra felkeltette a nyelvészek 
és a nyelvtanárok figyelmét. A német–magyar 
kontrasztív kollokáció-modell nagyon jól átte-
kinthető ábráját a 98. lapon találjuk.

Az ötödik és a hatodik fejezetben a szerző 
a tanulói magatartással, a gyakran elkövetett, 
tipikus hibákkal és a körültekintően végzett 
felmérések adatainak elemzéséből levonható 
következtetésekkel foglalkozik. Ezekben a 
fejezetekben érezhetően támaszkodik magyar 
nyelvészek és nyelvtanárok eredményeire. 
Többször idézi például Juhász Jánosnak az 
interferenciáról írt, 1970-ben megjelent érteke-
zését. Saját tesztrendszerének kialakításához 
felhasználta azokat a tapasztalatokat, amelyek 

a magyar szerzők által készített tankönyvekből, 
szógyűjteményekből leszűrhetők. Az adatokat 
bemutató táblázatok és ábrák jól szemléltetik 
azoknak a tipikusnak tekinthető hibáknak a 
gyakoriságát, amelyeket a magyar tanulók né-
met szókapcsolatok alkotásakor elkövetnek. A 
német nyelv tanárai számára megfogalmazott 
javaslatokat a nyolcadik fejezetben olvashat-
juk, az elemzések eredményeinek értékelése 
alapján kidolgozott feladatlap-típusok pedig a 
könyv függelékében találhatók.

Számomra különösen érdekesnek tűnik 
a hetedik fejezet (Kollokationen in Wörter-
büchern). A szókapcsolatok különböző 
típusainak vizsgálatakor magam is többször 
tapasztaltam, hogy a szótárírók nagyon sok 
esetben figyelmen kívül hagyják a szókapcso-
latok alkotásával összefüggő szabályszerűsé-
geket, holott ezek figyelembevétele lehetővé 
tenné még inkább használható értelmező és 
kétnyelvű szótárak elkészítését. Reder hat 
egynyelvű (német) és két kétnyelvű (német–
magyar, magyar–német) szótár kollokáció-
felfogását vizsgálja meg. Elemzéséből az  
tűnik ki, hogy a szótárírók elsősorban a 
szókapcsolatok lexikális és szemantikai sze-
lekciós viszonyait tartják szem előtt. Nem 
mutatják be a szókapcsolatokat mint lexikai 
csoportokat, nem fordítanak kellő figyelmet az 
alkotórészekkel kapcsolatban az ekvivalencia 
hiányára, illetve meglétére, és többnyire nem 
mutatják be a szókapcsolatokat mikrokör-
nyezetben. Reder szerint e téren a Hessky 
Regina által szerkesztett Deutsch-Unga risches 
Handwörterbuch (Nemzeti Tankönyvkiadó 
– Grimm Kiadó: Szeged, 2000) kivételnek 
tekinthető, mert ez a szótár éppen az utóbbi há-
rom szempontot tartja szem előtt, és kevesebb 
figyelmet fordít a szókapcsolatok lexikális és 
szemantikai szelekciós viszonyaira (vö. p. 179, 
181). Úgy vélem, indokolt lenne szélesebb 
körben és még részletesebben megvizsgálni 
azokat az eredményeket, amelyeket a szókap-
csolatokra irányuló kutatások az utóbbi évek-
ben hoztak, különösen abból a szempontból, 
hogy milyen módon hasznosíthatók ezek a 
szótárírás területén.
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Végső következtetéseit Reder nyolc pont-
ban foglalja össze. Ezek közül kiemelem 
azt a javaslatot, amely szerint szükség lenne 
kimondottan szókapcsolat-szótár (Kolloka-
tionswörterbuch) összeállítására. Reder 
megállapítását, amely szerint a szókapcso-
latok vizsgálata a francia és az angol nyelv 
vonatkozásában nagyobb hagyományokra 
épül, mint a német nyelv vonatkozásában, 
kiegészíthetjük azzal is, hogy az orosz nyelv 
esetében is több figyelmet fordítottak a szó-
kapcsolatok vizsgálatára. A szókapcsolatok 
tudatos tanítása, rendszerszerű feldolgozása, 
tanulása nemcsak a nyelvtanuló szókincsét 
fejleszti jelentős mértékben, hanem hozzájárul 
a grammatikai ismeretek megszilárdításához 
és a beszédkészség fejlesztéséhez is.

A könyv végén a szerző – az említett függe-
lék előtt – közreadja a kollokációval kapcso-
latos szakirodalmat, azoknak a szótáraknak és 
tankönyveknek az adatait, amelyeket munkája 
során használt.

A Kollokationen in der Wortschatzarbeit 
című könyv érdeklődésre tarthat számot a 
német nyelvet jól ismerő nyelvészek, lexi-
kográfusok körében. Haszonnal forgathatják, 
egyes fejezeteit a mindennapi gyakorlatban 
közvetlenül is alkalmazhatják az általános és 
középiskolákban, illetve magániskolákban 
dolgozó német szakos tanárok.

Székely Gábor

Kovács Judit
Magyar-angol kéttannyelvû 
általános iskolai programok 
közoktatásunkban
Eötvös József Könyvkiadó: 
Budapest, 2006. 186 p.

Kovács Judit főiskolai tanár az angol nyelvű 
tanítóképzés sokszínű elméleti és értékes 
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező, or-
szágosan ismert szakembere. Több mint egy 
évtizede igényesen és sikeresen készíti fel 

hallgatóit a kisiskolásokat vonzó és folyamatos 
motivációt sugárzó angol nyelvoktatásra a 
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tanítóképző Főiskolai Karán. Az angol két ta-
nítási nyelvű általános iskolai és középiskolai 
képzés kutatójaként és szaktanácsadójaként 
segíti a tartalom alapú képzés gyakorlatát; 
ezenkívül pedagógus-továbbképzéseken is 
közkinccsé teszi szakmai tapasztalatait.

Most megjelent könyve igazi újdonság, és 
jó útmutatást ad a két tanítási nyelvű képzések 
iránt érdeklődő kollégáknak, igazgatóknak, 
hallgatóknak és szülőknek. Ez a könyv a jövő-
nek és a jelennek is az egyik legizgalmasabb 
közoktatási témájával, a két tannyelvű oktatás 
gyakorlatával foglalkozik a legkorszerűbb 
nyelvpedagógiai és nyelvpolitikai háttér-isme-
retek bemutatásának és azok alkalmazásának 
keretében.

A két tannyelvű oktatást minden olvasó szá-
mára érthetően mutatja be. A szaktantárgyak és 
a készségtárgyak egymáshoz való közelítése 
során az angol nyelv célból eszközzé válik, 
és kettős érdeklődést, ennélfogva kettős kö-
tődést jelent a gyermek számára. A kisiskolás 
élményszerűen angol nyelven is megismeri a 
saját környezetét, az ének–zenét, a történelmet 
és egyéb más témákat a nem magyar anyanyel-
vén tanult szaktantárgyakkal való folyamatos 
megismerkedés során.

A szerző a nemzetközi, főleg angol nyelvű 
nyelvészeti, nyelvpedagógiai szakirodalom 
ismeretében igyekszik a két tannyelvű oktatás 
megfelelő tudományos tartalmát és definíció-
ját megadni. Nem véletlenül és véleményem 
szerint igen megalapozottan idézi a téma 
hazánkban egyik legismertebb kutatójának, 
Vámos Ágnesnek a meghatározását. Majd 
ezt a sajátos oktatási formát, a tartalom alapú 
oktatást a közoktatás-politikai törvényekkel 
szembesíti.

Az angol szakirodalom mély ismerete 
alapján a „multi-kompetencia” elméletét 
szemléletesen tárja az olvasó elé a nemzetközi 
tanítás, oktatás egyéb formái bemutatásával 
kiegészítve. Így az immerziós kanadai forma 
jellemzésére is kitér. A két tannyelvű oktatás 


