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A magyar mint idegen nyelv tanításában, a tananyag-összeállítással, a 
tankönyvírással, a vizsgarendszerek kialakításával kapcsolatos viták, 
eszmecserék során problémaként számtalanszor felmerült az 
alapkutatások fontossága: egyrészt ennek szükségessége, másrészt 
hiánya. Sőt, az is kérdéses, pontosan meghatározható-e, mit nevezünk 
alapkutatásnak, mi tartozik ennek körébe. A válaszadásra nem 
vállalkozom, de egyet biztosan állítok: a kezemben tartott könyv alapmű. 
Az a várva-várt munka, amely mintául szolgálhat a magyar és valamely 
más idegen nyelv összevetésére; amelyre nemcsak támaszkodhat, de 
építhet is minden szakember, aki akár tankönyvet, akár németeknek szóló 
magyar nyelvtant állít össze. A rendkívül alapos bibliográfia komoly 
segítséget nyújthat az egyes részterületek kutatói számára is. 

A különböző szerkezetű nyelvek leírása összevetés esetén más 
szempontok szerint történik, mint egynyelvi vizsgálat esetében. Ezen 
szempontok - tehát a belső, csak egy nyelvvel foglalkozó, és a külső, az 
összehasonlító szempontok - közös nevezőre hozása komoly 
problémákat támaszt. Ezek a nehézségek első lépésben a terminológia 
megválasztásában mutatkoznak meg, de menet közben is állandó 
akadályokba ütközünk a nyelvek közötti "átjárhatóság" tekintetében. "A 
kontrasztív elemzésben vizsgált nyelvek összehasonlíthatósága kezdettől 
fogva a kiindulás elvi problémája, amely különös súllyal fogalmazódik 
meg a genetikusan, tipológiailag vagy areálisan független nyelvek 
esetében. Márpedig a kontrasztív nyelvészet módszertanának leginkább 
éppen erre az alaphelyzetre kell felkészülnie, minthogy a nyelvoktatás 
vagy a nyelvi közvetítés alkalmazási szükséglete bármely nyelvpár 
(nyelvegyüttesek) között igényelhet összevető vizsgálatot. (...) A 
tárgynyelviek között döntő az összehasonlításhoz nélkülözhetetlen közös 
alap, a funkcionálisan egyenértékűnek tekinthető [kiemelés tőlem] 
szempontrendszer helyes megválasztása; a metanyelvi feltételeket az 
ennek leírására alkalmas, lehetőleg egynemű grammatikai modell nyelvi 
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változatainak egyeztetése adja meg." (18.) Ezt a funkcionális 
megközelítést rendkívül lényegesnek tekintem: ebből a megközelítésből 
kiindulva valóban nem kötik béklyóba a nyelvleírást, tananyagot vagy 
vizsgarendszert kidolgozó szakember kezét akár a forrásnyelvi, akár a 
célnyelvi leírásnak az illető nyelv sajátos szerkezeti vagy genetikai 
kötöttségei. "Az összehasonlítandó nyelvek fölé emelt "harmadik" tipikus 
kérdése így hangzik: Hogyan (milyen szinten, eszközökkel stb.) fejeződik 
ki X nyelvi funkció A és B nyelvekben? Milyen értéke van az illető 
elemnek a rendszerben és a szerkezetben? Megfigyelhető- a síkváltás 
(lexikalizálódás vagy grammatikalizálódás) X kifejezésére a másik 
nyelvhez viszonyítva?" (19.) 

A leírás irányát megszabó funkcionális elv mellett a szerző fontos 
módszertani kritériumnak tartja még az önelvű ("saját viszonyításban 
önmagának megfelelő") modellálással szemben a kívülről készülő, 
"belső" látószög helyett "külső" látószöget alkalmazó modellt. Éppen ez 
az a megközelítés, amely Szűcs Tibor művét nemcsak a magyar -
német/német - magyar összehasonlító nyelvészek, nemcsak valamely 
idegen nyelv és magyar összehasonlító nyelvészek, továbbá nemcsak a 
magyar mint idegen nyelvet tanító tanárok számára, hanem a magyart 
anyanyelvként oktató tanárok részére is megszívlelendő alapműnek 
tartom. 

A Bevezetés és a második fejezet két alapvető kérdést tisztáz: 
- kijelöli, meghatározza a kontrasztív nyelvészet diszciplináris helyét, 

kapcsolatát más nyelvészeti ágakkal. A tipológiával, mely egyrészt 
kiindulása a kontrasztív nyelvészeti kutatásoknak, másrészt pedig 
állandóan merít a kontrasztív nyelvészeti kutatások eredményeiből. A 
másik kapcsolódó diszciplína a fordítástudomány, mely természetesen 
más megközelítéssel veti össze a két nyelvet: "A kontrasztív nyelvészet 
figyelmének középpontjában a nyelvi rendszer felépítése áll (...) Ezzel 
szemben a fordítástudományi vizsgálódás a parole-szerűen szerveződő 
szöveg körül mozog." (17.) E különbség ellenére a részeredmények 
kölcsönösen megtermékenyítőleg hathatnak egymásra a két 
tudományterület között. 

- a másik lényeges megállapítás a kontrasztív nyelvészet "rangjára" 
vonatkozik: az alkalmazott kontrasztív nyelvészet látszólagos 
újkeletűségét cáfolja az a megállapítás, mely rávilágít a már hosszú idő 
óta működő, a tudománytörténészeknek csak kis csoportja által méltatott 
jelentőségére, súlyára; különösen hazai viszonylatban. A szerző kellően 
nyomatékosítja a hazai alkalmazott kontrasztív nyelvészeti eredmények 
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megtermékenyítő hatását a rég- és közelmúltban, ezzel is igyekezvén 
eloszlatni a "kontrasztív" és főleg az "alkalmazott" jelző kimondatlanul is 
lekicsinylő értelmezését, az elmélet és az alkalmazás sokszor 
rosszindulatú szembeállítását, az erőltetett értékrend felállítását. 

A rendkívül tanulságos és alapos bevezető után következő elemző rész 
a fent vázolt szempontok szerint lépésenként sorraveszi a nyelvleírás 
egyes területeit: Fonológia; Morfofonológia; Morfológia; Morfoszin-
taxis; Szintaxis; Textológia. A legmodernebb szakirodalmat is 
felhasználó elemző fejezetek felépítése hasonló: a két nyelv vizsgálandó 
részrendszerét külön-külön, a paradigmatikus és szintagmatikus 
viszonyok mentén leírja, majd szembesíti a két nyelv vizsgálandó nyelvi 
szintjét, ezután következnek tanításra-taníthatóságra vonatkozó 
megjegyzések. Egy-egy nyelvi szint elemzése kétféle módon történik: a 
szerző vagy részletekbe menően feltérképezi, leírja a vizsgált területet 
CFonológia), vagy globálisan vázolja, majd egy-egy tipikus jegyet 
kiemelve írja le az alapvető különbségeket (Textológia, amelyben az 
utalások és viszonyítások köré rendezve a névmások, névelők ill. az igei 
eszközök viszonyító szerepével foglalkozik. Ugyanígy a Szintaxis fejezet 
központi témája a szórend. Ennek rendező elveit — a magyarban a 
funkcionális-pragmatikai, a németben a grammatikai elv -, valamint 
tendenciáit írja le.). A mü legkiemelkedőbb vonásának a szintek közötti 
átjárhatóságot tartom: a funkcionális megközelítésből adódóan a szerző 
nem ragaszkodik egy nyelven belül egy bizonyos szint és csakis az adott 
szint vizsgálatához: ha ugyanazt a funkciót a másik nyelvben más szint 
megfelelő eleme tölti be, átlép a másik szintre. Ugyanezen megközelítés 
alapján elemzi a látszólag azonos nyelvi szinthez tartozó elemeket, 
amelyek azonban merőben más funkciót töltenek be (pl. a szórend). E 
fejezet elévülhetetlen érdemének tartom még azt a szemléletet, mely az 
explicit szabályok megadása mellett kellő figyelmet fordít a nyelvi 
változás tendenciáira is. Ezzel képessé teszi a magyarul vagy németül 
tanulót a célnyelv adott pillanatban történő alkalmazása mellett a 
változások követésére, a rendszerszerűség felismerésére: azaz a rendszer 
egyes elemeinek szabályos változásaiból következtetni tud a változás 
főbb tendenciáira. A nyelvtudás így válik igazán aktívvá, a 
reprodukcióból így lesz valóban produkció. S ezzel máris megszűnt az 
ellentét a szinkrónia és diakrónia között; a történet bizonyos fokig a 
nyelvtanulás szerves részévé válhat. 

A mű következő nagy fejezete: A nyelvi jel motiváltsága a németben 
és a magyarban elsőként a szókészlet változását, a két nyelv közötti 
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hasonló és eltérő fejlődést veszi szemügyre. A szakirodalom rendszerező 
feldolgozása mellett e fejezet kiemelkedő részének tartom a tanítás, a 
tananyagkészítésre vonatkozó gondolatokat, pl.: a lexikai minimum, az 
etimológiai és tematikus szócsaládok, az idiomatikus szótár, a reáliák 
szótározásának kérdése ill. szükségessége. 

A morjoszintaktikai motiváció kontrasztív szemantikája rendszere-
zetten, helyenként táblázatszerűén "a kontrasztív lexikológia" keretében, 
a vizsgált körben alapvetően szemantikai-pragmatikai meghatározottságú 
strukturális motiváció elemzésével tárja fel a relatív motiváltság egyes 
megjelenési változatainak tipikus és nyelvsajátos jegyeit. (179.) 

Az utolsó rész komplex módon, a "nyelv és kultúra közvetítésének 
egységében tárja fel a kontrasztív (főként hangtani és jelentéstani 
vonatkozású) tanulságok alkalmazási lehetőségeit." (267.) E fejezet 
segítséget nyújt ahhoz, hogy a nyelvtani rendszert feltáró (kódközpontú) 
és a pragmatikai lag funkcionális (szövegközpontú) nyelvtanítási 
módszerek a kultúra egységes közvetítésében összeegyeztethetők 
legyenek. 

Szűcs Tibor munkáját több helyen vázlatnak nevezi. Ebben részben 
igaza van, hisz egy-egy fejezetét lehetne még tovább bővíteni, de akkor 
már túlnőné az egységes, összefoglaló mű kereteit. A Magyar-német 
kontrasztív nyelvészet a hungarológiában érdeme épp abban van, hogy 
átfogóan, rendszerközpontú szemlélettel, tabukkal és bevett (rossz) 
szokásokkal szakítva, a hagyományt és a távlatot egységbe foglalva 
elkészítette az első olyan nyelvi kiindulású összevetést, mely etalonként 
szolgálhat a magyar és más idegen nyelv és kultúra összehasonlításához. 
Összhangba hozta az elméletet és gyakorlatot, felhívta a figyelmet a 
megoldott, de kellően nem ismert, valamint a megoldatlan kérdésekre. Az 
irodalom, a zene és a nyelvtanítás "konkurenciaharca" helyett ezek 
összetartozására, az "eszköz vagy cél" mondvacsinált ellentéte helyett 
ezek elválaszthatatlan egységére mutat rá. Ezzel nemcsak deklarálja, 
hanem megvalósítja az oly sokszor megvitatott tágabb értelemben vett 
hungarológia eszméjét. 

Hegedűs Rita 
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