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magyar szerzők cikkeit olvashatjuk. Grétsy 
László ír a szaknyelvek és csoportnyelvek 
jelentővégéről. Szűts László a fiatalok nyel
véről, Kis Tamás a magyar katonai szleng
ről, Benkő Loránd végül a nyelvhasználat
beli sznobságról.

A negyedik fejezet a kétnyelvűség, kettős 
nyelvűség és a diglosszia fő kérdéseit tár
gyalja. A nemzetközi szakirodalom két ne
ves képviselője Charles A. Ferguson és Juliet 
Langman is helyet kap a fejezetben. Előbbi 
a diglossziáról ír, utóbbi a kétnyelvűség ku
tatásának modern irányzatairól. A magyar 
kutatók közül Susan Gal a nyelvcsere folya
matát elemzi. Kiss Jenő a kétnyelvűség, ket
tősnyelvűség és diglosszia különbségeit mu
tatja be. Lanstyák István a magyar-magyar 
diglosszia kérdéseiről ír. Péntek János pedig 
az anyanyelv ökologóiájáról Erdélyben.

A következő fejezet a nyelvi hátrányos 
helyzet különböző aspektusait mutatja be. A 
jelenség első nagytekintélyű kutatója - Basil 
Bernstein - elméletét olvashatjuk először a 
nyelvi szocializáció és oktathatóság kapcso
latáról. Őt követi Bíró Zoltán, aki városi és 
falusi iskolások fogalmazásait hasonlítja 
össze a nyelvi kód kidolgozottsága szem
pontjából. Péntek János „A magyar nyelvi 
különfej Iodés a Kárpát-medencében” című 
írása a magyar nyelv négy különböző hely
zetét: a tömbmagyarságot, a nyelvi szigetet, 
a szórványhelyzetet és az emigráns magyar 
nyelvet hasonlítja össze. Borbáth Erzsébet a 
moldvai csángó gyermekek székelyföldi is
koláztatási tapasztalatairól ír. Kiss Jenő az 
anyanyelvoktatást vizsgálja különböző 
nyelvjárási hátterű iskolákban. Réger Zita a 
cigány gyermeknyelvi korpusz elemzéséhez 
nyújt számos új szempontot.

A hatodik fő fejezet a nyelvpolitika leg
újabb kutatási szempontjait mutatja be. Glatz 
Ferenc a magyar nyelv modernizálására irá
nyuló kísérletének tíz alaptézisét írja le, 
Pusztai Ferenc „Magyarul és magyarán” 
című cikkében a magyar nyelv más nyelvek
hez való viszonyát vizsgálja. Grétsy László 
a nemzetközpontú nyelvművelésről ír. Pén
tek János „Nem őrizni: használni kell a nyel

vet!” című cikkében a magyar nyelv válto
zásainak lehetséges perspektíváit mutatja be, 
Csernicskó István pedig a kisebbségi anya
nyelvi oktatáshoz való jogot vizsgálja a nem
zetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi 
dokumentumokban. Végül a „Nyelvi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát” olvashatjuk.

Az utolsó, kiegészítő fejezet a hazai szo- 
ciolingvisztika kezdeteiről szól, benne 
Grétsy László „A szociolingvisztika mint tu
domány és tantárgy” című értekezését olvas
hatjuk.

A kötet - a teljesség igénye nélkül - a szo
ciolingvisztika tudományág legfontosabb 
nemzetközi és magyar szakirodalmába nyújt 
betekintést. Örvendetes, hogy a kötetben túl
súlyban vannak a magyar és a legújabb ku
tatások eredményeit bemutató cikkek. A 
könyv egyaránt használható tankönyvként, 
de gyakorló tanárok számos praktikus és új
keletű kutatási szempontot is találhatnak 
benne.

Kovács Tímea

Györffy Miklós
Német-magyar kulturális 
szótár
Budapest: Corvina, 2003. 248 p.

Az angol, amerikai és japán után megjelent 
a német kulturális „szótár” is. Tulajdonkép
pen nem szótár ez, hanem lexikon, sőt még 
inkább betűrendes címszavakba szedett ol
vasókönyv. Nem a mai német kulturális élet 
fogalmait tartalmazza, hanem a német nyel
vű országok kultúráját hozza közelebb. A 
szerző, neves műfordító és irodalmár, aki 
1995-ben ugyancsak a Corvina Kiadónál 
adta ki rövid német irodalomtörténetét, most 
egy olyan könyvet bocsát az olvasó rendel
kezésére, amely a német nyelvű országok 
bonyolult kulturális hagyományaiba és jele
nébe enged betekintést.

Ennek a könyvnek legnagyobb érdeme 
szellemisége, amely - ha felfogják - hely
rebillenti német nyelvoktatásunk egyensú-
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lyát vesztett állapotát. Ez a szellemiség a be
vezető és a könyvben következetesen végig
vitt címszóválogatás alapján négy pontban 
foglalható össze:

1) „A nyelveknek nemcsak empirikus, ha
nem kulturális kódjuk is van.”

2) „»kulturális« tartalomnak az tekinthe
tő, aminek története van.”

3) „A két nyelv és kultúra [a magyar és a 
német] csaknem egy évezrede érintkezik 
szorosan egymással, és ezért rengeteg német 
jövevényszó található a magyarban, illetve 
jó néhány német kifejezés és fogalom a ma
gyar kultúra részévé vált. Jóval ritkábban 
ugyan, de magyar fogalmak is kerültek át a 
németbe.”

4) A szavak etimológiája, mai jelentésük 
kialakulása, története.

Igaza van Györffynek, amikor például a 5 
Land címszónál azt írja: „Sokértelmű, átfo
gó érvényű szó, amelyhez hasonló nincs a 
magyarban, mindenkori magyar jelentése a 
szövegösszefüggéstől függ.” Hagyományos 
szótárban ilyen meghatározást nem lehetett 
volna adni, ebben a műben azonban helyén 
van, érzékelteti a „kulturális kódot”, a néme
tekre oly jellemző sokszínűséget, a centra
lizáció hiányát. Itt hasznos lett volna jóval 
nagyobb számú példát hozni, olyanokat is 
mint Vaterland, Landsmann, Agrarland, aufs 
Land ziehen stb. A könyv etimológiai ma
gyarázatai nemcsak élvezetes olvasmányok, 
hanem néha egy-egy jelenség egész kultúr
történetét vázolják röviden; a r Laden cím
szó például így hangzik: „’bolt ’, ’üzlet ’. 
Eredeti jelentése ’deszka ’, ’deszkából ké
szült fatábla’. Később azt a fatáblát jelölte, 
amely az ablakot fedte és védte (lásd az ab- 
laktáhla szót), valamint azt a deszkát, ame
lyet az árus lefektetett a bódéjában, hogy 
kirakja rá az áruját, illetve magát a deszká
ból összekábált elárusító bódét is. Mai jelen
tése ebből a legutóbbi értelméből alakult ki. 
Nem tévesztendő össze a szintén deszka
képzeteket társító, de mégis más gyökerű 
->Lade szóval.”

A címszavakat a szerző rendkívül széles 
körből válogatta. Nagy csoportot képeznek

a földrajzi nevek: tartományok (Branden
burg, Schlesien), hegyek (Erzgebirge, Kyjf- 
häuser, Taunus), folyók (Rhein, Elbe), vá
rosok, városrészek (Prenzlauer Berg, Schwa
bing), híres utcák, terek, épületek (Alex, 
Unter den Linden, Kärtnterstrasse, a berli
ni Rotes Rathaus, a bécsi Belvedere) nevei. 
Györffy nagy érdeme, hogy számos olyan 
helynevet szerepeltet, amelyeket maguk a 
németek hajlamosak elfelejteni, mint például 
Wroclaw, Bratislava vagy Brassó, Buda és 
Esztergom évszázadokon át használt német 
nevei: Breslau, Pressburg, Kronstadt, Ofen, 
Gran. A magyar-német kontrasztivitás, va
lamint történelem és földrajz összekapcso
lásának szép példája az Eger szócikk: „a 
magyar város nevével írásban tökéletesen 
megegyező, csak kiejtésében (,éger’) eltérő 
német városnév a mai Cheb, a német-cseh 
határ közelében, a Cseh Erdő és az Érchegy
ség közötti szögletben található cseh város 
német neve. A harmincéves háborúban ne
vezetes szerepet játszott, 1635-ben itt gyil
kolták meg Wallensteint.” Kár, hogy az év
szám nem egészen pontos; a gyilkosság 
ugyanis egy évvel korábban volt.

A szócikkek másik nagy csoportját a tör
ténelmi események (Canossagang, Bierkel
lerrevolution, Potsdamer Abkommen) és a 
mai politikai élet fogalmai, pártok (FDP, 
Grüne, Bündnis 90), intézmények (Bundes
tag, Gauk-Behörde) nevei alkotják. A hét
köznapi élet szókincsébe tartoznak az év 
megkülönböztetett napjai (Rosenmontag, 
Fronlechnam), jellemző öltözetek (Huber
tusmantel, Gehrock) és ételek (Boulette, 
Frankfurter, Maultaschensuppe) elnevezé
sei. Számos szócikk kapcsolódik az iroda
lomhoz: jellemző műfajok (Bildungsroman, 
Volksstück), korszakok (Sturm und Drang), 
irányzatok (Jugendstil), csoportok (Gruppe 
47), kiadók (Bertelsmann, Suhrkamp), fo
lyóiratok és újságok (Akz.ente, Der Stürmer, 
Bild-Zeitung, FAZ) nevei mellett néhány idé
zetet is olvashatunk a könyvben, mint példá
ul Heine „Loreley”-ének kezdősorát („Ich 
weiß nicht, was soll es bedeuten”), Hebbel 
Maria Magdalena című drámájának szálló-
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igévé vált utolsó mondatát („Ich verstehe 
die Welt nicht mehr”) vagy Goethe Faustjá
nak híres sorát („ Verweile doch, du bist so 
schön”).

A magyar és a német nép hosszú egymás 
mellett élését és kulturális kapcsolatait jól 
érzékeltetik a jövevényszavak, mint például 
a német Bürgerbëï lett magyar polgár, vagy 
a németben meghonosodott magyar Gulasch.

A kötet terjedelmi korlátjai és a kultúra 
meg a magyar-német kapcsolatok rendkívül 
széles köre közötti ellentmondás szükség
szerűen vezetett oda, hogy Györffy Miklós 
könyve sok esetben hiányérzetet támaszt, 
á-t mond, de b-t nem. Szócikként szerepel
teti például a Norddeutscher Bund, Herzog, 
Promotion, Fastnacht, Weserbergland fogal
makat, de hiányzik a történelmileg jóval je
lentősebb Deutscher Bund, a magyarok szá
mára nagyobb megértési problémát jelentő 
Freiherr, Habilitation, a különleges napok 
közül az Aschermittwoch, és nem szerepel 
maga a Weser folyó sem, holott azt tartják a 
„legnémetebb folyó”-nak, mert az Északi
tengerbe torkolló nagy folyók közül az 
egyetlen, amelyik a Fulda és a Werra össze
folyásából Németország területén keletkezik 
és ott is ömlik a tengerbe. A szavak keletke
zéstörténetének bemutatása sem mindig pon
tos. Az osztrák Burgenland tartomány nevé
nek az ott található sok várral való magya
rázata népi etimológia, a valóságban a név 
onnan ered, hogy a korábbi három magyar 
vármegye (Moson, Sopron, Vas), amelyek
ből keletkezett, neve németül mind Burgra 
végződik: Wieselburg, Ödenburg, Eisenburg. 
E hibák jelentősége azonban elenyésző az
zal a haszonnal szemben, amit a könyv ab
ból a szempontból jelent, hogy rávezet a 
nyelv helyes értésére, hogy tudatosítja olva
sóiban a nyelv és az azt beszélő nép, illetve 
a német esetében népek kultúrájának elvá- 
laszthatatlanságát.

Szász Ferenc

Kertész Judit
Rendszeres spanyol nyelvtan
Budapest: Aula Kiadó, 2001. 1059 p

Egy vaskos könyv, olyan tudomány nevével 
a címében, amelynek láttán manapság nem 
csábul el az átlag olvasó. Ismerve a gramma
tika mai megítélését, Horatius és Cervantes 
sorait idézve kel e tudományág védelmére a 
szerző, Kertész Judit. Hisz’jól tudja azt, amit 
mindenki, aki egy kicsit is „beleártotta ma
gát” a nyelvek világába: a grammatikai rend
szer átlátása (s pláne, precíz ismerete) pótol
hatatlan kincs, kulcs egy új nyelvi világ fel
fedezéséhez.

Hasznos és hiánypótló könyv Kertész Ju
dité, amelyben a szerző a spanyol nyelv 
grammatikai rendszerét tárja az érdeklődő - 
magyar anyanyelvű - olvasó, vagy inkább 
nyelvtanuló elé. Nem könnyű feladat, hisz a 
rendszerjelleg megőrzése, annak az olvasó 
tudatában való folyamatos fenntartása állan
dó átkapcsolásokat, logikus építkezést, átlát
hatóságot igényel. Ez valósul meg a könyv 
lapjain, a mintegy ezer oldalon át.

A könyv a hagyományos - a hazai nyelv
oktatásban mind a mai napig legmarkánsab
ban érvényesülő - leíró grammatika szabá
lyai szerint építkezik, három nagy egység 
köré rendezve a felhalmozott ismeretanya
got: hangtan, alaktan és mondattan (a két 
utóbbit a spanyol morfoszintaxis hagyomá
nyainak megfelelően egy fejezetcímben sze
repeltetve). Minden egyes fő fejezet a tár
gyalt nyelvi jelenség komplexitásának mér
tékében további részfejezetekre, alpontokra 
tagolódik.

A fő egységek rendkívüli alapossággal és 
következetességgel vázolják az egyes nyel
vi szintek különböző aspektusait. így a 
„Hangtan” című fejezetben a hangképzés ál
talános fiziológiája után a szerző bemutatja 
a spanyol nyelv hangkészletét, fonémarend
szerét, a fonémákat egységgé szervező sza
bályszerűségeket, majd a kisebb szegmentu
mokat összefogó, azokat egyedivé alakító, 
lineárisan már nem leírható prozodémákat


