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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.
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A könnyen kezelhetőséget a világos fel
építésű táblázatok és a vastag, illetve dőlt 
betűs kiemelések biztosítják. Ugyanezt a 
célt szolgálja a könyv végén található tárgy
mutató (Sachregister), ahol az egyes címsza
vak mögött a fejezetekre és azon belül a 
megfelelő pontra utalnak a számok. A tárgy
mutatót természetesen lehet majd egy újabb 
kiadásban pontosítani. (Hogy csak egy apró 
példát említsünk: az und címszó mellett csak 
a IX.4.1.1. utalás szerepel, holott nagyon 
fontos tudnivaló található a IX.4.2. pont
ban is.)

A rövidség pedig kézzel fogható: az ed
dig rendelkezésünkre álló több mint 400 lap- 
nyi nyelvtankönyv (gyakorló tanárként tu
dom, milyen riasztó hatású) helyett ez a ki
advány 150 lapon foglalja össze a középis
kolás diák számára nélkülözhetetlen nyelv
tani tudnivalókat. Ezt úgy oldották meg a 
könyv szerzői, hogy egyrészt nem bocsát
koztak ismétlésekbe, hanem vissza-, illetve 
előreutalásokkal hívják fel a figyelmet arra, 
hogy az említett jelenségről a könyv melyik 
fejezetében lehet részletes információkhoz 
jutni, másrészt gondosan vigyáztak arra, 
hogy csak annyi anyag kerüljön a könyvbe, 
amennyinek ismerete feltétlen szükséges a 
kerettantervben leírtak elsajátításához.

Ahhoz, hogy egy ilyen új szemléletű, 
csak a legfontosabb ismereteket közlő, 
könnyen kezelhető nyelvtankönyv szüles
sen, nagy tanári gyakorlatra van szükség és 
arra, hogy a tankönyvírók jól ismerjék a 
német nyelv kerettantervben rögzített köve
telményeit. A két szerző, Babits Anna és 
Kenyeres Ildikó, hosszú évek óta tanítanak 
középiskolában és dolgoznak a Goethe In
tézet multiplikátoraként. Ebben a minősé
gükben szerte az országban középiskolai 
tanárkollégáik számára tartottak tovább
képzéseket és vitattak meg sok fontos, a 
középiskolai német nyelv oktatásával kap
csolatos kérdést. A könyv tematikájának ki
alakításakor messzemenően figyelembe vet
ték a tanárok véleményét. Tekintettel voltak 
továbbá arra is, hogy napjainkban a hivata
los tankönyvkínálati listáról az iskolák a

profiljuknak legjobban megfelelőt választ
hatják ki, amiből az következik, hogy egy 
minden középiskolás számára írt nyelvtan
könyvnek alkalmasnak kell lennie arra, 
hogy a legkülönbözőbb tankönyvek mellett 
segédkönyvként (Nachschlagewerk) hasz
nálható legyen. Azt hiszem, ennek az elvá
rásnak maximálisan megfelel a könyv, oly
annyira, hogy bátran ajánlhatjuk nemcsak a 
középiskolában, hanem a nyelviskolákban 
vagy éppen otthon önállóan németet tanuló 
diákoknak is. Bízunk benne, hogy az új tan
évben felkerül a könyv a hivatalos segéd
könyv-listára is.

A könyv 10 fejezetből áll: I. Az ige (Das 
Verb), II. A főnév (Das Substantiv), III. A 
melléknév (Das Adjektiv), IV. A melléknévi 
igenév (Die Partizipien), V. A számnév (Die 
Zahlen), VI. Az elöljárószók (Die Präpo
sitionen), VII. A névmások (Die Pronomen), 
VIII. Határozószók és módosítószók (Ad
verbien und Partikeln), IX. Mondattan (Syn
tax), X. Szóképzési lehetőségek (Wortbil
dungsmöglichkeiten). Felépítésében tehát 
ez az új tankönyv is alkalmazkodik az eddigi 
hagyományokhoz, vagyis szófajonként tár
gyalja a német nyelvtant, majd a végén 
összefoglalja a mondattani ismereteket.

Sorrendben első helyre került a német 
mondattanban központi szerepet játszó szó
faj, az ige. Ezen a fejezeten belül külön ki 
kell emelni a módbeli segédigék másodlagos 
jelentésével foglalkozó részt (Die subjektive 
Bedeutung der Modalverben), mert ilyen rö
vid, érthető, jó példákkal alátámasztott 
összefoglaló diákoknak írt nyelvtankönyv
ben eddig nem jelent meg. Tovább lapozva 
a könyvet megállapíthatjuk, hogy minden 
részben megfelelő mennyiségben találhatók 
példamondatok, melyek jól érthetők, szó
kincsükben nem térnek el a tankönyvként 
használható nyelvkönyvek szókincsétől és 
nagyon szemléletesek, mert mindig az a rész 
van dőlt betűvel szedve, amiről az adott fe
jezetben éppen szó van. Pozitívumként érté
kelhető az is, hogy a példamondatok fordí
tására csak indokolt esetben került sor, mint 
például a már említett módbeli segédigék
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szubjektív jelentését bemutató részben. A 
példamondatok segítségével sokszor olyan 
gyakorlati tudnivalókra, illetve csak a ma
gyar anyanyelvűek számára gondot okozó 
jelenségekre hívják fel a szerzők a figyel
met, amelyeket - azt hiszem - hiába keres
nénk más nyelvtankönyvben. Ilyen például 
a számnevek vagy a pflegen ige használatára 
vonatkozó útmutató. A könyv többféle, jól 
összeállított listát is közöl (pl. vonzatos igék, 
rendhagyó igék), melyek felsorolják mind
azt, amit a középiskolákban 4 évig német 
nyelvet tanuló diáknak tudnia kell, illetve 
amit a tankönyvként használt nyelvkönyvek 
tartalmaznak.

A könyv munkanyelve magyar, de a 
nyelvtani meghatározások minden esetben 
németül is szerepelnek. A német nyelvű pél
damondatok az új német helyesírás szabá
lyait veszik figyelembe. A könyv stílusa 
közvetlen, végig azt érezheti a tanuló, hogy 
a tudnivalók neki szólnak, az ő munkáját 
akarják segíteni. Mondhatnánk divatos szó
val azt is, hogy végre egy olyan „felhaszná
lóbarát” nyelvtankönyv került a könyves
boltokba, amely nem szigorú, személytelen 
szabályok gyűjteménye, hanem annak a 
nyelvoktatási koncepciónak felel meg, ami 
szerint a nyelvtan ismerete nem cél, hanem 
eszköz kommunikációs szándékaink meg
valósításában.

Gy. Szabó Judit

Pomázi Gyöngyi (szerk.)
Magyar-német zsebszótár
Dávid Gábor Csaba (szerk.)
Német-magyar zsebszótár
Akadémiai Kiadó: Budapest, 2001. 
464 p., ill. 431 p.

Az Akadémiai Kiadó a nagy- és kisszótár 
után most megjelentette magyar-német és 
német-magyar zsebszótárát is. A német 
nyelvi adatbázist 1998-ban hozták létre a 
régi Halász Előd-féle nagyszótár anyagából

kiindulva. Az „ős-Halász” idején még az 
első rész, a német-magyar szótár megjele
nését követően több mint négy évet kellett 
várni, amíg a magyar-német változat elké
szült. Ma az immár több milliót meghaladó 
lexikográfiai adatatnak a frissítése, bővítése 
és adott célra történő aktualizálása lehetővé 
teszi, hogy a „szótár-kistestvérek” ilyen vi
szonylag rövid idő alatt megjelenjenek.

Hogy a felhasználó egy konkrét szótárral 
elégedett lesz-e, az elsősorban két tényező
től függ: sikerült-e azt a szótárat kiválaszta
nia, amelyet az ő speciális felhasználói igé
nyeit legjobban megközelítve állítottak 
össze, továbbá, hogy a benne felhalmozott 
információk számára mennyire hozzáférhe
tők, mennyire tudja azokat saját nyelvhasz
nálatában értékesíteni. Mert a szótári szó
cikk talán a legsűrűbbre tömörített szöveg
fajta, amelynek teljes befogadása, dekódolá
sa nem mindenki számára magától értetődő. 
A szótárban az adatokat nagyon világosan, 
helytakarékosan, mégis áttekinthetően, átfe
dések nélkül kell szöveggé szervezni. Ezek 
a követelmények a zsebszótárak készítőire is 
érvényesek: a szűk terjedelem őket fokozott 
szócikk- és adattakarékosságra szorítja.

Nézzük meg, hogyan felelnek meg az új 
akadémiai kiadványok a fenti elvárásoknak. 
A megfelelő szótár kiválasztásának kérdése 
a szerkesztő oldaláról így merül fel: jól kell 
prognosztizálnia azoknak az idegen nyelvi 
igényeit, akik az adott szótárat használni 
fogják. Felmérésekre, felhasználói tapaszta
latok megbízható elemzésére alig támasz
kodhat. Mégis jó választ kell adnia arra a 
kérdésre, hogy kik és milyen célból fognak 
a zsebszótárhoz folyamodni.

Egy felhasználói csoporttal mindenkép
pen számolni kell: az utazókkal, turistákkal, 
akik helyzetükből adódóan a lehető legki
sebb méretű és súlyú nyelvi segédeszközt 
fogják igénybe venni, a „zsebükbe” tenni. 
Helyzetükből következik, hogy a zsebszó
tárnak könnyen kezelhetőnek, jól olvasható
nak kell lennie (nem lehet egészen apró be
tűs), tipográfiailag könnyen áttekinthetőnek 
(a lényeges tájékozódási pontoknak szembe-


