
Szili Katalin, Szalai Zsuzsa: Lépésről lépésre. Ungarisch für An-
fänger. Braumüller, Wien, 1990. 173 oldal 

A könyv felépítésén érezhető, hogy a gyakorlati magyartanítást jól isme-
rők írták, tanulmányozva és felhasználva a szélesebb körben esetleg nem 
vagy kevésbé ismert hasonló célú munkákat. 

A leckék felépítése következetes, hasznos a rövid, szinte „mini" párbeszé-
deket tartalmazó szakasz (Dieses und jenes), jók a német nyelvű grammati-
kai magyarázatok, bár néha olyan általánosítások is vannak bennük, amelyek 
nem mindig állnák meg helyüket (pl. a névelőhasználatról, 35. lap, 4-5. sor). 
A gyakorlatok többsége szerencsés, de számuk nem mindig elég a megfelelő 
rögzítéshez. Ez utóbbi hiányt az ügyes tanár ellensúlyozhatja a közös mun-
kára felhívó gyakorlatsorral, főleg, ha ennek alapján házi feladatot is ad (a 
szóbeli munka utólagos írásbeli rögzítése). 

A könyv egész szerkezetét tekintve célszerű az igék korai belépése, az 
igei egyes és többes szám elválasztása (a nyert hellyel ügyesen gazdálkod-
nak a szerzők az ikes igék korai bemutatása érdekében), a tárgyragos név-
szók, a leggyakoribb módhatározóragok gyors bevezetése. A kontrasztív 
szemléletre vall a tárgyas igék alanyi ragozású alakjainak az engem, téged 
tárgyra való utalásának felismertetése, s ezzel jól összecseng a -lak, -lek 
ragos igealakok értelmezése. 

A tárgy korai bevezetése miatt távol esik tőle a tárgyas ragozás, és ez 
gondokat okozhat a szövegépítésben: egy adott mondatban említett szó so-
káig nem lehet a következő mondatok tárgya. Nem zavaró viszont a névszók 
többes számának a szokásostól eltérő későbbre halasztása. A könyv ugyan-
akkor nem épít a tárgyragos többesszámú alakok tanítási sorrendjéből adódó 
könnyebbségre: a többes szám megformálásakor a magánhangzó után álló -t 
tárgyrag egyszerű helyettesítéséről van szó, mássalhangzó után álló esetében 
pedig csak a hangrend szerinti illetékes o-e (ö) léphet a záró mássalhangzó 
és a többes -k közé. 

A taneszköz nyilvánvalóan egy koncentrikusan ráépülő második fokozatot 
feltételez. Kérdéses előttem, jó-e erre a szintre hagyni a felszólító mód 
tételes tanítását, (a könyvben csupán néhány, lexikai egységként kezelt fel-
szólító módú igealak fordul elő), nem kellett volna-e a viszonylag ritkán 
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előforduló - bár kétségtelenül egyszerűbb - feltételes mód helyett felvenni a 
kezdő szintű anyagba. 

Gondolnunk kell a német igen gyakori um ... zu+inf. célhatározói szerke-
zetre, amelyet felszólító mód (conjunctivus) nélkül nem tud a tanuló magya-
rul visszaadni. Hasonló módon tételesen felvetettem volna az -/, -ul, -ül 
mellett az -n, -an, -en tanítását, már csak a magyar toldalékos - német 
toldaléktalan kontraszt miatt is. 

A szereplők összeállítása és a szókincs megválasztása célirányos; csupán 
néhány lexikai egységet érzek kezdő fokon kevéssé szükségesnek (pl. betér-
ni, pénzzavar). Tetszik a leckék szókincsének szófajok szerinti csoportosítá-
sa. Kérdéses viszont, hogy a kötet végére tett szószedet nem okoz-e időt 
vesztő lapozgatást a tanulás során. 

Emlékezetem szerint a kötethez videofilmek készítését is tervezték; ebből 
látható volt egy jelenet a pécsi nyelvtanári konferencián. Bár ott egyes fe-
minista hozzászólók tartalmilag bírálták, nézetem szerint a filmek a kiejtés, 
a beszéd gyakoroltatására alkalmasak lehetnek. 

Mindezek alapján a kötetet német közvetítő nyelvű kezdők számára alkal-
mas munkaeszköznek tartom, de felhívom a használó tanárok figyelmét arra, 
hogy a felszólító móddal feltétlenül egészítsék ki az anyagot. 

Ginter Károly 

* * * 

Az osztrák kiadónál megjelent nyelvkönyv német közvetítő nyelven író-
dott. Ez a külföldön végzett magyar lektori munkában való felhasználását a 
német nyelvterületekre korlátozza. Pedig a német nyelvű apparátus a kont-
rasztív - konfrontativ módszer eredményes alkalmazására is alkalmassá teszi. 
Nyári egyetemi tanítványaim is jó véleménnyel vannak róla. Akik ebből a 
könyvből tanultak, jó alapismerettel jöttek Debrecenbe magyart tanulni. Az 
egy oldalas előszó azt igéri a könyv használójának, hogy bevezeti a magyar 
nyelv gyakorlati használatába, a mindennapi nyelv beszédfordulatain keresz-
tül a beszélt nyelvbe és megbízható képet ad Magyarországról és a magyar 
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emberről. Az életközelség szempontja irányítja a lexika és a szövegek meg-
választását, a nyelvtan gyakorlati szempontú súlypontozását. 

A 173 + XIV oldalas tananyag 18 leckéje 148 oldalt foglal el, ami 
leckénként 8 oldalt jelent. 

A leckéket megelőző részben található a tematikát és grammatikát meg-
jelölő tartalomjegyzék (V-VI), a könyv felépítését ismertető és magyarázó 
előszó (VIII), a nyelvtani szakkifejezések listája (VIII-LX), a magyar nyelv 
sajátosságainak rövid, de lényegre törő összefoglalása (X), egy-egy oldal 
foglalja össze a magán- és mássalhangzókra vonatkozó tudnivalókat, kitérve 
a magánhangzó harmóniára, de nem említve a mássalhangzó törvényeket 
(XI--XII), egy oldalas táblázat tekinti át a magyar ábécét (XIII) és 5 buda-
pesti fotó nyújt hangulati bevezetőt. Az egyes leckék a következőképpen 
alakulnak: 

Az élen mindig dialógusok és/vagy összefüggő szövegek állnak. A keret-
történetnek állandó szereplői vannak, ezeket fényképeik alapján be is mutat-
ják (7. old.), Günther Schneider osztrák egyetemista (bécsi kiadónál jelent 
meg a nyelvkönyv !) magyarországi látogatásáról szól a sztori: Günther 
bemutatkozik (1), kávét rendel (2), magyarul tanul (3), álmos (5), határozott 
(8), mesél (13), vizsgázik (17). Néhány általános téma: Ha szép idő van (4), 
Hétköznapok és hétvégék (7), Pénz, pénz, pénz (11), Hurrá, utazunk! (12), 
Autóval vagy gyalog? (15), Az eltörött váza története ürügyén a lakás és a 
költözködés (16), a vásárlásról egy Örkény-szemelvény alapján választék 
címmel (18). 

Az országismeret címszerűen nemigen szerepel, de mint utalás igen. Tar-
talmilag idekapcsolhatók a leckéket záró, az olvasás alapján történő megér-
tést szolgáló rövid autentikus szövegek (Lesen), telefonkönyv-részlet, újság 
fejléc, térképvázlatok, várostérkép részletek, kulturális programok kivonatai, 
étlap, pénzek, naptári feljegyzés, levélminták, stb. Mindezek nagyon jól 
használhatók. Különösen jónak találom a magyar történelem és irodalom 
néhány alakjának képes és szöveges bemutatását, valamint egy Heltai-mese 
illusztrált közlését (13). Általában a jól megválogatott fotók és grafikák 
nemcsak illusztrálnak, de a szituatív nyelvhasználatra is mozgósítanak. 

A tematikus szöveges/dialógusos bevezetéshez közvetlenül kapcsolódnak 
Ez és az címmel a legkülönbözőbb beszédakaratnak megfelelő miniszituációk 
mint szituatív elemi nyelvi minták, amelyekkel jól lehet építkezni. A harma-
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dik része a leckéknek a jól felépített ökonomikus magyarázatokkal, ügyes 
táblázatokkal ellátott nyelvtan. Ha a nyelvtani prezentáció teljesen a nyelvi 
kommunikáció szolgálatában áll, ez a nyelvi jelenségek bemutatásának sajá-
tos és egyedi sorrendiséget ad. Erre csak néhány mutatvány: 

Az 1. lecke " hagyományos " nyelvtani indítású: ez alö ... szerkezetben 
a létige rögtön tisztázza a nominális mondatot, az első 3 lecke komplex 
módon tárgyalja a tagadást, igeragozás névutóval is különböző leckékben (5., 
8., 13.). Igekötők a 8. 1.-től. Többesszám - az igéknél is - csak a 6. 1.-ben, 
ugyanitt vanlvolt/lesz. Jön/megy (8.), tárgyas ragozás a tárgyeset korai meg-
ismertetéséhez képest aránylag későn (9., 10.). Birtokos személyragozás 
egyes birtokossal (9., 10.), részes (9.) és az erre épülő haben konstrukció 
magyar megfelelője, ami a németek számára nehéz (11.) nagyon jó tálalás-
ban a kell tárgyalásával együtt. Múlt idő csak a 13. 1.-ben -val vei (14.), a 
hasonlítás tárgyalása különösen jó (15., 16.). Csak a feltételes múltat találtam 
(16.). A lehetőség kifejezése (17.). Nagy erény a szórend több helyen való 
szemléletes bemutatása. 

A nyelvtani gyakorlatok keretében kiegészítési, átalakítási, helyesírási 
(diktálás), intonációs, elrendezési/besorolási gyakorlatok szerepelnek lexikai, 
jelentéstani gyakorlatokkal kiegészítve. A gyakorlatok megfelelően kommu-
nikatívak. A leckénkénti fonetikai gyakoroltatást (kontrasztok és oppozíciók) 
hiányolom. Teljesen hiányzik a felszólító mód. 3 leckében nincs új nyelvtan 
(7., 12., 18.). Különösen érték a közösen munkáltató rész (Arbeiten wir 
gemeinsam), amely a tananyag aktualizálásához/egyénreszabásához is jó ösz-
tönzést nyújt, a munkafüzetet is helyettesíti, ahová szabadon be lehet irogat-
ni. 

A függelékben található a magyar-német szójegyzék leckénként és ábécé-
-sorrendben (21 oldalon), amely számításaim szerint 800 szót (ebből 190 
igét) tartalmaz, valamint 3 oldalnyi nyelvtani táblázat. 

A tananyag német nyelvű külföldiek lektorátusi kezdő magyartanítására 
jól megfelel, a gyakorlati célú nyelvtanra épülő nyelvi alapozást jól szolgál-
ja. 

Kornya László 
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