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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.

Mohácsi János

Gerstner Károly
Német vonatkozású elemek 
újabb etimológiai 
szótárainkban
Akadémiai Kiadó: Budapest, 1998. 
130 p.

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
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felhívni a figyelmet Gerstner Károly mun
kájára. Azonban, még mielőtt az ismertetés
re rátérnék, érdemes tenni egy kis kitérőt a 
szófejtés tudományában kevésbé járatos ol
vasók kedvéért. A magyar szókincs eredet
beli szerkezetét tekintve igen sokrétű. Igen 
gazdag vizsgálati anyagot nyújt a magyar 
nyelvtudomány számára, amelynek a szerző 
szerint hagyományosan egyik legsikeresebb 
ága a szófejtés. Bizonyítja ezt első igazi 
etimológiai kézikönyvünk, a hetvenes évek 
közepén megjelent A magyar nyelv történe
ti-etimológiai szótára (TESz), amelyet a 
nemzetközi etimológiai irodalomban is a 
legjobbak között tartanak számon. Húsz év
vel később, a kilencvenes évek közepén 
megjelent egy másik szótár, az Etymolo
gisches Wörterbuch des Ungarischen 
(EWUng), amelynek segítségével a TESz 
anyagához magyarul nem tudó külföldi ku
tatók is hozzáférhetnek. Az EWUng azonban 
nem puszta fordítása a TESz-nek, hanem - 
az elmúlt húsz év kutatási eredményeit fi
gyelembe véve - frissítetéseket és kiegészí
téseket is tartalmaz. A szerzőnek mint az 
EWUng egyik szócikkírójának és szerkesz
tőjének éppen az volt a feladata, hogy a 
német vonatkozású anyagban elvégezze 
ezeket a szükséges változtatásokat. A munka 
közben lehetősége volt megfigyelni, hogy a 
két szótár közötti eltérések milyen jellegűek, 
hogyan kategorizálhatók. Ezen megfigyelé
sek eredménye az ismertetésem tárgyát ké
pező munka, amelyben a szerző a német 
vonatkozású anyagot a szótárakból mintegy 
kiemelve tárja az érdeklődő olvasók elé, 
akik egyébként a bevezető részben értékes 
adalékokat találhatnak a hazai szófejtő szó
tárak történetéhez is.

A mű 15 számozatlan fejezetből áll. A 
bevezető után a legterjedelmesebb (10-40) 
fejezet következik „Azonos minősítésű jö
vevényszók a két szótárban” címmel. Nem 
kevésbé érdekesek (értékesek) azonban 
azok az 1-2-3-oldalas szólisták sem, melyek 
a további fejezetcímek alatt találhatók. A 
szerző „Az EWUng-bó\ teljesen hiányzó 
TESz címszók” (40-41) között említi példá

ul a nipp, csimborasszó, gestapó, szelektál 
stb. szavakat. Új címszók (42-43) pl. a ga
leri, kégli, mószerol stb., a parketta, heccel 
pedig a „Címszóvá emelt szavak a TESz 
anyagából az EWÍ/ng-ban” című (44) listán 
találhatók. Néhány egykori TESz címszó, 
mint pl. a fesztáv vagy kollegina az EWUng- 
ban más helyen találhatók (47-52). A szó
fejtés területén történt változásokat mutatja 
a „Megváltozott etimológiai minősítések” 
című rész: az EWUng a balkon-t nemzetkö
zi, az akkurátus-t latin, a kastély valamint 
rostély szavakat olasz eredetűnek minősíti, 
míg ugyanezeket a TESz a németből eredez
teti. Néhány szóról viszont időközben kide
rült „német származásuk”, mint pl. a frakk 
vagy a grafit esetében, amelyek eddig nem
zetközi eredetűnek számítottak. A kötetben 
szerepelnek még továbbá „Pontosított, meg
erősített és elgyengített etimológiák” 
(62-66). Ezek közül az utóbbiakra két példa: 
a facér valamint morfondíroz szavakról ki
derült, hogy német eredetük csak valószínű
síthető. A „Közvetített és kétszeres átvételű 
jövevényszók” című fejezetben (67-75) 
olyan szavakat ismertet a szerző, amelyek 
német közvetítéssel kerültek a magyarba; az 
indító nyelv azonban vagy francia (affér), 
vagy angol (bricsesz), vagy jiddis, mint pl. a 
haver esetében, vagy egyéb más nyelvek 
(leggyakrabban a latin). Kétszeres átvételű 
szó pl. a joghurt, amely oszmán eredetű, de 
később „a németből is átvettük”.

Ismertetésem célját és célközönségét te
kintve talán a tükörjelenségeket, tüköralak
zatokat, tükörszókat, tükörfordításokat, rész
fordításokat (77-86), a német hatásra kelet
kezettjelentéseket (87) és a mögöttes német 
eredetet tárgyaló (91-96) részek a legérde
kesebbek. Ismert tény, hogy a német nyelv 
olyan terminusok tekintetében, mint Lehn- 
bedeutung, Lehnübertragung, Lehnüberset
zung, Lehnprägung igen gazdag. Ezek kö
zött azonban nem könnyű eligazodni, 
ugyanis a különböző (német nyelvű) nyelvé
szeti szótárak az egyes címszók alatt ugyan
azt a két-három példát hozzák, de a jelentés
magyarázatok különbözőek. Nos, Gerstner
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Károly munkája ezen a téren komoly segít
séget nyújt az eligazodni vágyóknak. Külö
nösen jól használhatók a szólisták, amelyek 
alapján minden definíció nélkül - még az 
etimológiában kevésbé járatos olvasó is - 
pontosan megértheti, mit is jelentenek ezek 
a fogalmak. Szemléltetésül néhány példa az 
ún. tükörjelenségekre: tükörfordításnak szá
mítanak például a Kaiserschnitt-császár- 
metszés vagy a Stilleben-csendélet, részfor
dításnak a Zippverschlufi-cippzár vagy a 
Damwild-dámvad; az ausgiebig-kiadós és 
a Kellner-pincér pedig a tüköralakzatok 
csoportjában szerepelnek. Német hatásra 
keletkezett jelentések (Lehnbedeutung) a 
Zug-vonat; Kranich/Kran-daru stb. szava
ink. Egyértelmű a mögöttes német eredet az 
elnök vagy a kézenfekvő esetében: az előbbi 
a Vorsitzender német minta alapján; a mára 
már elavult elöl ülnök-bő\ keletkezett, az 
utóbbi az etw. liegt auf der Hand tükörfordí
tásának számító kézen fekszik határozós 
szintagma alapján.

Érdemes még egy mondat erejéig kitérni 
a német közvetítéssel a magyarba került 
vándorszók (99), mint pl. butik, krizantém, 
majolika listájára is, amelyek közül szintén 
jó, ha tartogat néhányat a tarsolyában a gya
korló magyar- és idegennyelv-tanár.

A felsorolt fejezetcímek, valamint az a 
tény, hogy a munka a Nyelvtudományi Érte
kezések 145. köteteként jelent meg, egyértel
műen utalnak arra, hogy a Német vonatkozá
sú elemek újabb etimológiai szótárainkban 
komoly tudományos igénnyel, főleg etimo- 
lógus kutatók számára készült, amelyben a 
szerző mélyreható kutatásainak, rendszere
ző (aprólékos) munkájának eredményét tár
ja az olvasó elé. Ismertetésem célja az volt, 
hogy rávilágítsak: a szűk szakmai körökön 
túl mindazok haszonnal forgathatják (for
gathatnák, ha könnyebben hozzáférhető len
ne) Gerstner Károly munkáját, akik a két 
nyelv egymáshoz való viszonyával foglal
koznak, legyen az német-magyar összeha
sonlító nyelvészettel ismerkedő diák, vagy 
gyakorló magyar-, illetve németszakos ta
nár. A szerzőnek érdemes lenne elgondol

kodnia azon, hogyan lehetne mindezt nép
szerű tudományos formában, kereskedelmi 
forgalomban is megjelentetni.

Menus Borbála

Babits Anna - Kenyeres Ildikó 
Középiskolai német nyelvtan 
Corvina: Budapest, 2001. 152 p.

Még a tanév befejezése előtt, ez év márciu
sában jelent meg a Corvina kiadó gondozá
sában, a kiadótól megszokott szép kiállítás
ban és elérhető áron Babits Anna és Kenye
res Ildikó német nyelvtankönyve, amely 
minden valószínűséggel pótolni fogja azt a 
hiányt, amit a középiskolában tanuló diákok 
és tanáraik évek óta éreznek, annak ellenére, 
hogy a német nyelvtan témakörében írt 
könyvek kínálata gazdag. Nem volt azonban 
eddig a piacon olyan könnyen kezelhető, rö
vid, összefoglaló nyelvtankönyv, amelyet 
célzottan a középiskolásoknak írtak.

Fontos kiemelni a célcsoportot, vagyis 
azt, hogy a szerzők a középiskolások számá
ra írták a könyvet, mert csak így válik érthe
tővé, miért nem hasonlít ez a nyelvtankönyv 
az eddigiekhez. Hiányoznak belőle ugyanis 
olyan témakörök, melyek minden teljesség
re törekvő nyelvtankönyvben megtalálha
tók. így nincs szó benne például a német 
nyelv eredetéről és történetéről, a helyesírás 
szabályairól, valamint nem tárgyalják a 
hangtani ismereteket, a szóhangsúlyt, a 
mondathangsúlyt és a hanglejtést sem. Nem 
azért, mintha ezek az ismeretek nem lenné
nek fontosak a német nyelvet tanuló diákok 
számára, hanem azért, mert ezeket az isme
reteket a diákok a nyelv tanulása során a 
gyakorlatban sajátítják el. Akiket pedig még 
a szabályok is érdekelnek vagy éppen nyelv
történeti tudásukat akarják gyarapítani, 
azoknak van lehetőségük sok más forrásban 
utánanézni, és ehhez jó segítséget nyújt a 
könyv végén található irodalomjegyzék.


