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használhatók mind az egyes témakörök fel
dolgozásánál a szókincs bővítésére, mind 
pedig társalgási órákon vitaindító szöveg
ként.

A fogalmazási feladatoknál kiemelném, 
hogy jó ötleteket adnak - akár gyakorló 
kollegáknak is - változatos témáikkal, az 
egyes témákhoz adott vázlatpontjaikkal; a 
mintamegoldások is nagyon jól használha
tóak a felkészülés során, példának említe
ném a levélírási feladatokat, melyek megis
mertetik a különböző stílusú (magán és hi
vatalos) levelek magyartól eltérő formáját, 
gyakoribb fordulatait.

A szóbeli kötet legnagyobb erénye, 
hogy a társalgási témakörökhöz részletes 
kérdéssorokat ad - amivel eddig még nem 
találkozhattunk egyetlen hasonló kiadvány
ban sem. Méltán lehetnek büszkék rá a szer
zők. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
klasszikus témakörök mindegyikéhez 20- 
22 konkrét kérdés szerepel, tehát a vizsgázó 
a készülés során minden kérdésre válaszol
va teljes egészében ki is dolgozhatja az adott 
témát.

A képekhez kérdéseket is kapunk, ami 
nagy segítség arra az esetre, ha valaki nem 
igazán tudja, mit kezdjen ebben a helyzet
ben. A kérdések módszertanilag is megfele
lőek, valóban megtanulható velük a vizsga
feladat. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a 
DELE-vizsga szituációs feladatához adott 
rajzok jól érthetőek. Olyan típusú feladat ez 
(történet elmesélése rajzok alapján), amely
hez más, Magyarországon kiadott könyv
ben nem nagyon kaphatunk segítséget.

A szituációs feladatokhoz írt mintaszitu
ációk nagyon jók, aktuális témákat, helyze
teket dolgoznak fel.

A hallás utáni értés szövegválasztása is 
megfelel az eddig megismert színvonalnak, 
a hozzá készült kazettán anyanyelviek be
szélnek.

Bátran állíthatom, hogy aki „végigküz- 
di” magát ezen a két köteten, az úgy indulhat 
el nyelv vizsgázni, hogy ott már nem érheti 
meglepetés.

Bátki Piroska
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Meglehetősen szokatlan vállalkozással van 
dolgunk: egy német nyelven írt nyelvtan 
magyar nyelvű fordításával, pontosabban 
adaptációjával. A magyar kiadás alkotói ál
tal „Duden-Akadémiaiéként emlegetett 
kötet ugyanis a Der kleine DUDEN 1997- 
ben megjelent második, átdolgozott kiadá
sának a magyar anyanyelvű célközönség 
számára adaptált változata. A magyar nyel
vű kiadás már a hatodik a különböző nyel
veken megjelent adaptációk sorában, és 
még jó néhány országban vannak továbbiak 
előkészületben.

A projektumot magyar részről a Veszp
rémi Egyetem Német Nyelv és Irodalom 
Tanszéke, német részről a Darmstadti Egye
tem jegyzi, mely utóbbinak germanisztikai 
intézeténél a két szerző egyike, Rudolf 
Hoberg, a német nyelvészet professzora. A 
„Duden-Akadémiai” magyar szerkesztője 
Földes Csaba, szakmai lektora Uzonyi Pál 
volt. A tudományos megbízhatóság és igé
nyesség szempontjából a fent felsoroltak 
személye és persze a Duden név egyértel
műen szavatolja a tudományos hitelességet, 
de a gyakorló nyelvtanár szempontjait fi
gyelembe véve is üdvözlendő esemény a 
könyv megjelenése. Mind a haladó csopor
tok közép- és felsőfokú nyelvvizsgára vagy 
érettségire készülő diákjai, mind a német
tanárok számára jól használható, alapvető 
tudnivalókat és nyelvi finomságokat egya
ránt tartalmazó kézikönyv a „Duden-Aka
démiai”.

Érdemes azonban egy végiében is végig
olvasni: kimondottan élvezetes olvasmány, 
egyrészt a nagyívű koncepció, az összefüg
gésekre koncentráló megközelítés miatt, 
másrészt, mert sok-sok érdekességet tudhat 
meg belőle az önművelésre hajlamos vagy 
egyszerűen kíváncsi olvasó. (Például, hogy 
mi köze a „Vater unser”-nek a „Henkell
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trocken”-hez, hogy mi a magyarázata az 
„auf die lange Bank schieben” kifejezés
nek, vagy hogy a „Herr” főnév egy mellék
név középfokú alakjára vezethető vissza.) 
Ezt az említett folyamatos haladást, elejétől 
végéig-olvasást maguk szerzők is ajánlják, 
s egy „Nyelv és kommunikáció” című, kitű
nően összeállított, hosszú bevezető fejezetet 
szentelnek olyan kérdéseknek, mint a nyelvi 
és nem nyelvi kommunikáció, a német 
nyelv fejődése, tagolódása, a szó és a nyelv
tan mibenléte - ezzel mintegy kézen fogva 
az olvasót és bevezetve a nyelvek, majd 
pedig a német nyelv birodalmába, megvilá
gítva a nyelvtani stúdium értelmét s felkelt
ve érdeklődését annak titkai iránt.

Korszerű szemléletű, a nyelvet komple
xitásában kezelő, kiérlelt koncepciójú „Ge- 
brauchsgrammatik”-ról van szó, melyben 
az elméletileg megalapozott ismeretek köz
vetítése mindenkor a felhasználó gyakorlati 
természetű igényeinek figyelembevételével 
történik. A grammatikai szabályszerűségek 
korrekt és közérthető leírásai, a jól áttekint
hető táblázatok, listák és a megértést segítő 
ábrák mellett számtalan jó tanács is található 
a könyvben, mely különböző grammatikai, 
stilisztikai és egyéb kérdésben igazítja el az 
embert. így a „német alapossággal” össze
állított tárgymutatóban szép számmal sora
koznak olyan címszavak is, mint például: 
formal/formell; Friede/Frieden; geistig/ 
geistlich stb. A nyelvtanuló kételyeinek el
oszlatását segíti az is, hogy a helyes alakok
kal együtt zárójelben egy „nem pedig” után 
ott szerepelnek a helytelen változatok is.

Megjegyzem, olykor meglepheti - sőt 
talán némi kárörömmel töltheti el - az olva
sót, hogy mi minden okoz nehézséget a né
met anyanyelvű nyelvhasználónak (is). Pél
dául a szerzők felhívják a figyelmet arra, 
hogy felszólításnál a „Sind Sie so nett...” 
használata helytelen. Nyelvtanukban kitér
nek a beszélt köznyelv számos sajátosságára 
és a standard nyelvtől eltérő olyan gramma
tikai jellegzetességekre is, melyek a német 
nyelvterület egyes földrajzi kategóriáihoz 
köthetők. (Mindkettőre példa a „da + elöljá

rószó összetételek - erősen beszélt nyelvi 
színezetű - elváló formáinak elsősorban 
Észak-Németországra jellemző használata: 
„Da weiß ich nichts von. Da kann man 
nichts gegen machen.”)

A szerzők minden terminust, amit hasz
nálnak, jól érthetően definiálnak, és gyakran 
utalnak - azoktól esetleg elhatárolva magu
kat - más ismert meghatározásokra is, ezért 
a leírtak követése különösebb nyelvtani elő
képzettséget nem igényel. Mihelyt megálla
pítanak valamilyen szabályt vagy összefüg
gést, mindjárt több példát is hoznak rá, és 
szeretném külön kiemelni, hogy igen körül
tekintően megválogatott, plasztikus, sok 
esetben egyenesen szellemes példaanyaggal 
dolgoznak, amin látszik a fordító-adaptáló 
team keze nyoma is. (íme az egyik, mely a 
mondathangsúly/szünet, a helyesírás és a 
mondattan összefüggéseit példázza: „Er 
will sie nicht./Er will, sie nicht.”)

A Der kleine DUDEN a dependencia- 
elmélet talaján áll. A Hoberg szerzőpáros 
tág értelemben fogja fel a grammatikát, s a 
legkisebb egységektől, a hangoktól, illetve 
fonémáktól a legnagyobbak, a mondat és 
részben a szöveg felé haladva rendezi el 
mondanivalóját. A legterjedelmesebb a 
morfológia fejezete, azon belül természet
szerűleg az ige tárgyalása. Az egyes szófa
jokkal foglalkozó alfejezetek bevezető ré
szében egy-egy szöveggel mutatják be tár
gyukat a szerzők (melyek típusukat tekintve 
igen változatosak: versek, dokumentumok, 
párbeszédek stb.), majd tartalmilag határoz
zák meg azt, s a különböző alcsoportok, 
ragozási típusok stb. leírása mellett kitérnek 
az adott szófaj képzésére és mondatbeli sze
repére is.

Bármily szakszerű, informatív és „fel
használóbarát” könyv is azonban a Der klei
ne DUDEN, a magyar nyelvtanuló szem
szögéből természetes korlátokat jelent, 
hogy alapvetően nem az idegennyelv-okta- 
tás céljaira, hanem anyanyelvű érdeklődők 
számára készült. Sokat enyhített ezen a hi
ányérzeten a fordítás és adaptálás - sokszor 
kötéltáncnak is beillő - munkáját végző ma-
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gyár team azáltal, hogy a német szerzők 
által leírtakat kitágították a németet mint 
idegen nyelvet tanulók szempontjaival, 
azon belül figyelemmel voltak a német-ma
gyar kontrasztivitásra, közelebb hozták az 
eredeti könyvet a magyar kultúrához, a ma
gyar nyelvtan- és idegennyelv-oktatás ha
gyományaihoz. Miközben csorbítatlanul 
megőrizték a német szerzők koncepcióját és 
a lehető legkevesebbet változtattak az álta
luk alkalmazott terminusokon, számos vál
toztatással, főként kiegészítéssel, pontosí
tással látták el és aktualizálták az eredeti 
művet, így már-már egy „magyar Duden” 
született. Hogy ez a munka - elsősorban a 
nyelvtani terminusok (Gleichsetzungsnomi
nativ, Ausklammerung stb.) visszaadása te
rén - milyen tudományos és grammatiko-

gráfiai felkészültséget igényel, azt nyilván 
szükségtelen hangsúlyozni, csak méltatni 
lehet azt a körültekintést, rugalmasságot és 
kreativitást, amellyel az alkotók eljártak. 
Munkájuk céljáról, az annak során felmerü
lő megfontolásokról, az alkalmazott eljárá
sokról, a munka nehézségeiről Földes Csaba 
részletesen beszámol az Auslandsgermanis
tische Beiträge im europäischen Jahr der 
Sprache (Wien, 2002) című kiadványban 
megjelentetett tanulmányában. Ebből egye
bek közt az is kiderül, hogy a „Duden- 
Akadémiaihoz” hamarosan gyakorlókönyv 
is készül, amelyben bizonyára jobban ér
vényre jutnak a magyar nyelvtanuló speciá
lis szükségletei.

Sz. Egerszegi Erzsébet


