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A Bankkenntnisse második kötete más cél
kitűzéssel keletkezett mint az első. Az ide
gen nyelvi interaktív kommunikációs kész
ség fejlesztésére irányul a banki szférán be
lül. A szerző, aki az interkulturális kommu
nikáció szakembere, ebből a könyvéből sem 
hagyta ki ezt a fontos aspektust. Saját beval
lása szerint a fentieken túl a könyv célja a 
bankkultúra tudatos fejlesztésének ösztön
zése volt.

Ezt tükrözik a könyv témakörei is, me
lyek a belső és a külső kommunikáció prob
lémái köré csoportosulnak A bank kifelé 
irányuló kommunikációja alatt a szerző az 
ügyfelekkel folytatott tárgyalásokat, beszél
getéseket érti. Ezen belül ízelítőt kaphatunk 
a szolgáltatások értékesítéséből, a hitelnyúj
tás folyamataiból, betéti ügyletekből. Nem 
véletlen, hogy a könyvben a kiválasztott té
makörök kerültek bemutatásra, hisz ezek 
azok, melyek a mélységi tudással rendelke
ző szakember hétköznapi külső kommuni
kációs helyzeteiben a leggyakrabban előfor
dulnak. Tehát a könyvben a gyakorlatorien
táltság már ezen a téren is megmutatkozik.

Ami egy bank belső kommunikációs 
helyzeteit illeti, a témák kiválasztásánál itt is 
a gyakorlat volt a mérvadó. Mi lehet alapve
tőbb a munkahelyi interperszonális viszo
nyok között, mint a munkatársakkal, a be
osztottakkal folytatott diskurzus, vagy egy 
cégen belüli információ-közvetítés, tehát 
olyan szóbeli műfajok mint a beszélgetés, a 
vita, a kiselőadás, a tárgyalás, a tanácskozás.

A szerző célkitűzései között hansúlyos 
helyet foglal el a minőségbiztosítás aspektu
sa. A figyelmet a banknak mint munkahely
nek mind a belső, mind a külső kommuniká
ciós helyzeteket átszövő munkafolyamatai
ra irányítja: ilyenek pl. a munkafolyamat

szabályozás és -szervezés, a magatartás 
alapelveinek rögzítése, a bankalkalmazot
takkal szembeni elvárások megfogalmazá
sa, az értékesítés mikéntjének tudatos fej
lesztése, a valóságos vevőközpontúság, a 
teljesítményértékelés érvényesítése.

A Bankkenntnisse II négy fő fejezetre 
tagolódik: Kundengespräche, Kundenbera
tung, Mitarbeitergespräche, Beratung des 
Vorstands. A fejezetek további alfejezetekre 
tagolódnak a fenti célkitűzések értelmében.

Az egyes fejezetek struktúráját a minta
dialógusok, szótár, gyakorlatok egymás
utánja adja. Érdemes a fejezeti struktúrát 
górcső alá venni.

A bevezető mintadialógusok tematiku
sán rendszerezettek, tehát könnyen vissza
kereshetőek. A dialógusok rövidek, áttekint
hetőek, tehát könnyen befogadhatóak. Ez a 
tagolás, dialógushossz nagyban hozzájárul a 
könyv jól tanulhatóságához, használhatósá
gához, egyszóval tanuláscentrikusságához. 
Nemcsak a kommunikáció közhelyeit köz
vetítik, hanem szakmai ismereteket is, a 
helyzetnek megfelelő szakterminológia he
lyiértékének jól belátható alkalmazásával.

A mintadialógusokat közvetlenül követi 
a szótár (Zum Wortschatz), mely nem ábé
cé-sorrendben hozza a szakszókincset, ha
nem a szövegek egymásutánja alapján. így 
annak a tanulónak, aki folyamatában tekinti 
az anyagot, linearitásában jól visszakereshe
tővé válik, de a részegységeket tanulmányo
zók számára talán nem szerencsés. A szótá
ron belüli háttér-kiemelés még logikai fel
osztást is sejtet.

A fejezetstruktúra záró szegmense a fel
adatsor (Übungen). Ez a könyv erényei közt 
talán az egyik legpozitívabban értékelhető 
rész. Bemutatott problémaminták és a szó
tár-segítség után igen változatos és gyakor
latorientált feladatokban szembesül az olva
só, tanuló a problémamintákban felvetett 
kérdésekkel. Nem a mechanikus, szövegből 
kikereshető kérdés-felelet technikája érvé
nyesül, hanem kognitív tevékenységre épülő 
munka. A gyakorlatok linearitásában nincs 
progresszivitás, ezt nehéz is lenne techniká-
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kát, kommunikativitást, szókincshasznála
tot, ténytudást számonkérő gyakorlatok so
rába beépíteni. A könyv, amint az a szótár 
meglétének említéséből is kiderülhetett, két
nyelvű. A gyakorlatok közül sok kétnyelvű
séget igényel, ez a kontrasztivitás az anya
nyelvi tudásból adódó előnyöket is segítsé
gül hívja, hogy megkönnyítse az olvasó, il
letve tanuló dolgát az új anyag elsajátításá
ban.

A témaköröket kifejtő négy fő fejezet 
után a könyvet két függelék zárja (Anhang 
A és Anhang B). Az első az „Anregung zur 
Diskussion” címet viseli. Amint a cím is 
elárulja, vitára inspiráló autentikus anya
gokról van szó. Nemcsak szövegekkel talál
ja magát szemben a tanuló, hanem statiszti
kákkal és grafikonokkal is. A második füg
gelék logikai sorrendbe szedve sorolja fel a 
tárgyalási szituációkban gyakran előforduló 
beszédhelyzetek tipikus német nyelvű mo
duljait. Ez a logikai sor a tárgyalás megkez
désétől a problémaelemzésen, a probléma
megoldás fázisain át tart a döntéshozatal 
fázisáig. Az itt olvasható kifejezés- és mon
datgyűjtemény nemcsak a bankszakmában 
előforduló helyzetekhez nyújt modulokat, 
hanem az általános német nyelvű tárgyalás
technikához is.

A függelékekben elhelyezett kiegészítő 
anyagok új infomációikkal nagyban hozzá
járulnak a könyv színvonalának emeléséhez.

A könyvet irodalomjegyzék és a rövidí
tések jegyzéke zárja.

A szerző nem jelöli meg a korcsoportot, 
célcsoportot, illetve a szükséges nyelvtudás 
szintjét a könyvhöz írt bevezetőjében, de 
értelemszerű, hogy a feltárt anyag nem vagy 
nehezen sajátítható el bizonyos szakmai hát
térismeret hiányában. Legalábbis az nagy 
segítséget adhat a tanulás hatékonyságának 
fokozásához. A könyv nem szakkönyv a szó 
klasszikus értelmében, mert nem tematiku
sán témakifejtésre koncentráló, de nem is 
egyszerűen nyelvkönyv, noha a fenti struk
turális bemutatás egyértelműen ezt a képze
tet is kelthetné. Nincs benne az a progresszi
vitás, ami didaktikailag egy nyelvkönyvtől

elvárható mind a témáit, mind pedig a gya
korlatait illetően. Grammatikai gyakorlatot 
a könyv egyáltalán nem tartalmaz. Az itt 
utóbb leírtak is világossá teszik, hogy a ta
nulni vágyó bemeneti nyelvtudás szintjének 
is szükségszerűen magasabbnak kell lenni 
az átlagnál, az ún. középfoknál.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy ér
tékes, nyelvkönyvnek és kézikönyvnek egy
aránt alkalmas könyvet vesz kézbe az, aki e 
kötet segítségével igyekszik elmélyedni a 
bankszakma német nyelvű kommunikáció
jában. Oktatásra és tanulásra ösztönző fel- 
építettsége a szerző nagy tapasztalatát és 
szakmai jártasságát dicséri.
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Párhuzamosan két idegen (német + egyéb) 
nyelvet is oktató kollégák számára ismert 
tény, hogy az előbbit általában könnyebben 
tanulják a diákok, mint az „egyéb” kategóri
ába sorolt idegen nyelveket. A nyelvtanárok 
fiatalabb nemzedékei már úgy kerülnek ki a 
főiskolákról, egyetemekről, hogy rendel
keznek több-kevesebb kontrasztív nyelvé
szeti ismeretekkel. Az azonban nem jellem
ző, hogy bárkinek is közülük eszébe jutna 
etimológiai szótárakat forgatni órára való 
felkészülés közben. Pedig nem lenne ha
szontalan dolog egy-egy szó esetében utalni 
az évszázados nyelvi érintkezések eredmé
nyeire, hiszen ma már tudományosan bizo
nyított tény, hogy az anyanyelvvel való tu
datos összehasonlítás elősegíti az illető ide
gen nyelv elsajátítását, élvezetesebbé teszi a 
tanulást.

Nos, ebben a kontextusban szeretném


