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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
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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
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(szupraszegmentális eszközöket). Végül, a 
harmadik részfejezetben arról is képet ka
punk, hogy mindez hogy kodifikálódott gra
fikusan: melyek a helyesírásnak, a közpon
tozásnak a főbb elvei, szabályai.

Az „Alaktan és mondattan” (a tartalom
jegyzékben: „Morfológia és szintaxis”) című 
fejezet elsőként a szófajokat tárgyalja - alak
tani leírásukkal kezdve, funkcionális bemu
tatásukkal (mondatbeli szerep) folytatva. 
Külön részfejezetet szentel a szerző a szó
alkotásnak, amely - az általános tapasz
talat szerint - kissé elsikkad például a rago
zási paradigmák mögött. Jóllehet majdnem 
hogy fontosabb, hiszen a szóalkotás módja
inak birtokában jelentős mértékben gyarapít
ható (gyakorlatilag többszörösére növelhe
tő) a szókincs. A hagyományos szóalkotási 
módok (szóképzés, szóösszetétel) mellett - 
Magyarországon első ízben - helyet kap eb
ben a részfejezetben az újszerű mozaikszó
képzés, valamint a szócsonkítás - derül ki 
már a szerzői előszóból.

A könyv utolsó nagy egysége a mondat 
jellemzését tartalmazza, bemutatva a mon
datrészeket, az összetett mondatok faj
táit, nem elfeledkezve az érvelésünk logiká
ját követő szórend kérdéséről sem.

Mint említettem már, a könyv magyar 
anyanyelvűek számára íródott, metanyelve 
magyar. Számos esetben él a szerző a kont
rasztív vizsgálatok nyújtotta lehetőséggel. Új 
és ismeretlen nyelv tanulásáról lévén szó, a 
lehető legjobb módszert választotta, hiszen 
míg anyanyelvűnket a nyelvi-nyelvtani sza
bályok tudatos ismerete nélkül sajátítjuk el 
és használjuk, addig a második nyelv eseté
ben épp ezeknek a szabályoknak az ismere
te és tudatos alkalmazása teszi lehetővé szá
munkra a nyelvi produkciót.

Időnként a magyar-spanyol keretből is ki
lép a szerző, s egyéb - a magyarok által 
gyakrabban tanult - idegen nyelvek példáit 
idézi: párhuzamot von angol, francia, olasz 
stb. nyelvi anyagon. A bibliográfia adatai is 
erről tanúskodnak, hisz szerepel köztük Eck
hardt Sándor Mai francia nyelvtana, Herczeg 
Gyula Olasz leíró nyelvtana - hogy csupán

két példát említsek. Nem kevésbé fontos a 
már korábban érintett magyar-spanyol kont
rasztív keret, amelynek úgyszintén komoly 
szakirodalmi támogatottsága van a könyv
ben: Bolla Kálmán, E. Kiss Katalin, Fülei- 
Szántó Endre, Hernádi Sándor, Kiefer Fe
renc, Siptár Péter, Tamás Lajos (és a sort 
folytathatnánk) neve egyaránt ezt mutatja.

A fentiek talán azt is implikálják, hogy 
Kertész Judit elsősorban olyan nyelvtanulók
nak szánja könyvét, akik számára a spanyol 
- a valóságnak megfelelően - inkább harma
dik, mint második nyelv, de amelynek a ta
nulása során a második nyelv tanulásakor 
szerzett tapasztalatok is kamatoztathatók.

A könyv - s ezt külön értékeként jegyzem 
meg - tartalmaz egy terminológiai szószede
tet: „A nyelvtani kifejezések jegyzéke” cím
mel. A szószedet kétnyelvű, magyar-spa
nyol és spanyol-magyar vonatkozásban egy
aránt kereshetők a szakkifejezések. Ez a 
„felhasználóbarát” jelleg mutatkozik meg 
a különböző grafikai szimbólumok haszná
latában is, amelyek felhívják az olvasó, illet
ve a tanuló figyelmét az adott nyelvi jelen
séggel kapcsolatos tudnivalókra: kivétel-e, 
tipikus hibája-e s épp ezért még nagyobb 
odafigyelést igényel esetleg a magyar anya- 
nyelvűektől, kötődik-e hozzá valamiféle ér
dekes háttér-tudnivaló - akár diakrón, akár 
szinkrón szempontból stb.

Összegzésképpen, Kertész Judit könyve 
gazdag, leginkább a hétköznapi életből vett 
példaanyagával hasznos olvasnivalója lehet 
minden spanyoltanárnak és spanyolul tanu
lónak a tanítási-tanulási folyamat bármely 
szakaszában: a kezdő szakaszban az alapin
formációk megszerzését, a későbbiekben a 
nyelvtani ismeretek szintézisének kialakítá
sát szolgálja.
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