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szertani ajánlást sem tartalmaz, és félő, hogy 
ez sok helyen, sok esetben módszertani hát- 
ralépést fog eredményezni

Stanitz Károly „A kisgyermekkori idegen- 
nyelv-oktatás dokumentumok tükrében” 
címmel közöl összefoglaló tanulmányt az 
utóbbi negyven év magyarországi nyelvok
tatásáról (189-209). Jellemzi a hatvanas 
években elindult kisszámú idegennyelv-ok- 
tatási kísérletet, a reformok hatását, a szako
sított tantervű osztályok megjelenését, az 
idegen nyelv oktatásának minél korábbi el
kezdésére való törekvéseket. A Zsolnai mód
szeren át eljut egészen a NAT-ig és a keret- 
tantervig, végül a Goethe Intézet konferen
ciáján született „Nürnbergi Ajánlásokig”.

A kötetzáró munka Széniek Alexandra 
„Az új német nyelvi érettségi vizsga írás
készséget mérő vizsgarésze” című írása 
(210-217) A szerző bemutatja és példákkal 
is illusztrálja az új német érettségi mindkét 
szintjét, és részletesen leírja a feladatok ér
tékelésének a módját. Az érintett nyelvtaná
rok számára igen hasznos információkat kö
zöl, amelyek segítik az érettségire való sike
res felkészülést, felkészítést.

A 26 tanulmány színes, hasznos és érde
kes körképet ad a nyelvtanárokat jelenleg 
foglalkoztató problémákról, és segíti az el
igazodást a nyelvpedagógia különböző terü
letein.

Sz.alacsek Margit

PONS Großwörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache 
Das neue Wörterbuch für 
Alltag, Unterricht, Studium und 
Beruf
Ernst Klett Sprachen GmbH: Stutt
gart, 2004, 1700 p.

Az új egynyelvű magyarázó szótár a Klett 
kiadó PONS német mint idegen nyelv soro
zatának legújabb tagjaként jelent meg, és a 
haladó szintű németnyelv-ismerettel rendel
kező közönség igényeit kívánja kielégíteni. 

így valójában korosztálytól függetlenül min
denki számára ajánlható, aki eljutott a nyelv 
megismerésében arra a szintre, hogy már 
vállalkozhat a magyarázó szövegek megfej
tésére.

A PONS Großwörterbuch DaF elsősorban 
hétköznapi, iskolai, egyetemi és munkahe
lyi környezetben alkalmazható hasznos se
gédeszközként, kereken 77 000 szócikket, 
szóösszetételt és kifejezést, valamint 125 000- 
nél is több szómagyarázatot és példát tartal
maz átlátható szerkezetben. A számok önma
gukban persze még nem nyújtanak garanci
át arra, hogy a felhasználó az egyes német 
szövegek megfejtésekor valóban magas ta
lálati arányt érhessen el, ennél sokkal fonto
sabb, hogy pontosan milyen szókincset is 
ölel fel a szótár, valamint az, hogy pontosan 
mit is értenek a szerkesztők „példán”. A szó
tár előnyére szolgál, hogy a modern, azaz a 
ma valóban beszélt és írott nyelv szókincsét 
dolgozták fel. A szerkesztés során többek 
között felvételre került a németországi egye
temekre való beiratkozás előfeltételének szá
mító nyelvi felmérő teszt (TestDaF) szókin
cse is, szerepelnek benne a mai kulturális 
környezet számára fontos szakterületek, va
lamint az osztrák és a svájci standard nyelv
változatok fontosabb kifejezései.

Általánosságban megjegyezhetjük, hogy 
manapság az olyan minden előzmény nélkül 
álló, vadonatúj nagyszótár elkészítése, ame
lyik nem támaszkodik semmilyen referen
ciaműre, szinte lehetetlen feladat lenne. A 
Klett kiadó 1999-ben PONS Basiswörter- 
buch DaF címen már megjelentetett egy
nyelvű tanulószótárt, ez azonban főként a 
fiatalabb korosztálynak szól, és lényegesen 
kevesebb szócikket tartalmaz. Jelen szótár 
így nem e mű alapján született, hanem a 
PONS Großes Schulwörterbuch Deutsch 
(2001) átszerkesztett, jelentősen bővített és 
a németet mint idegen nyelvet tanulók szá
mára adaptált változata. Az átszerkesztés 
során másfélszeresére bővítették a szócikkek 
számát, sok esetben pontosítottak a címszó
hoz tartozó magyarázaton, és egyes szócik
kek új példákkal is bővültek.
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A PONS Großwörterbuch DaF megjele
nésével immár hétre emelkedett a forgalom
ban lévő német egynyelvű tanulói szótárak 
száma, melyek közül a magyarországi nyelv
tanárok és nyelvtanulók körében bizonyára 
a Langenscheidts Großwörterbuch DaF 
(LGwDaF) a leginkább ismert. Külön tanul
mányt igényelne e művek alapos és mélyebb 
szintű összehasonlítása, ami mindannyiunk 
dolgát megkönnyítené, hogy megalapozott 
döntést hozhassunk a megfelelő szótár kivá
lasztása során. Mindenesetre a LGwDaF mÁr 
átesett egy széles körű, átfogó szempont
rendszer alapján történő kritikai elemzésen, 
amelynek eredményeit Wiegand a Lexico
graphica Series Maior 86. számú kötetében 
(Niemeyer: Tübingen 1998) meg is jelentet
te. Az új PONS nagyszótár kritikai elemzé
sére, valamint a két szótár összehasonlítására 
jelen ismertetőben, főként helyszűke miatt, 
csak nagy általánosságban, illetve pusztán 
néhány kiragadott példa révén vállalkozha
tunk.

Az új PONS nagyszótárt tetszőleges he
lyen felütve egyből szembeötlik, hogy a cím
szavak kék színnel vannak szedve. Bár ez 
optikailag nagyon jól mutat, mégsem bír kü
lönösebb funkcióval, hiszen a címszavak fél
kövér szedésük és két karakterrel való elő- 
reugratásuk révén amúgy is jól elkülönülnek 
a szócikkek többi részétől.

A PONS Großwörterbuch DaF szerkesz
tői felvállalták azt a feladatot, hogy minden 
egyes címszó mellett megadják a teljes szó
tári alakot, ahol az csak lehetséges. Az össze
tett főnevek mellett kivétel nélkül minden 
esetben szerepeltetik a teljes szótári alakot. 
Ezáltal mentesítik a felhasználót egy továb
bi keresési lépéstől. A rendhagyó ragozású 
igék mellett is minden esetben megtalálha
tó a szótári alak. Ezek az igék külön is sze
repelnek a szótár végén egy táblázatban, 
alakjaik pedig szintén megtalálhatók a szó
tárban külön címszóként felvéve, utalással a 
főigére. Valamilyen oknál fogva azonban a 
gyenge, azaz nem rendhagyó igék mellett 
csak az esetek mintegy 80 százalékában ta
lálható meg a szótári alak. Érthető volna, ha 

egyáltalán nem tüntetnék fel, hiszen a hiány 
azt jelenthetné a felhasználó számára, hogy 
az egyszerű -te, ge- -t paradigmát kell alkal
maznia. Sajnos, ez a következetlenség egy
mást közvetlenül követő címszavaknál is 
előfordul: laben és labern; lächeln és la
chen, ami félreértésekhez vezethet, hiszen 
nem fedezhető fel köztük olyan különbség, 
ami ezt indokolná.

A szócikkek belső tagolása során az egyes 
szemantikailag indokolt jelentésváltozatokat 
mindkét szótárban arab számozással különí
tik el. Ennél eggyel magasabb tagolási szin
tet jelent a PONS esetében római számokkal 
jelölt jelentésosztály, ami itt főként az igék 
szófaj szerinti csoportosítására szolgál. A 
LGwDaF szintén tesz különbséget tárgyas 
(Ví), tárgyatlan (Vi), visszaható (Vr) és sze
mélytelen (Vimp) igék között. A PONS ese
tében rendhagyó újdonságként jelenik meg, 
hogy ezek jelölése: mit OBJ, ohne OBJ, mit 
SICH és mit ES. Ez a jelölés különösen ked
ves lehet a magyar felhasználóknak, hiszen 
így az „Objekt” jelentése „tárgy”-ra (Akku
sativobjekt) egyszerűsödik, a német nyelv
tan alapos ismerői viszont bizonyára csodál
koznak majd, ha például a helfen mellett azt 
találják, hogy ohne OBJ, hiszen ez az ige 
köztudottan megkövetel egy Dativobjektet. 
Persze ez kiderül a szócikkben szintén meg
adott kötelező vonzatból, ami mellett záró
jelben szerepel a fakultatív vonzat is. Nyelv
tani szempontból pontos a mit SICH forma 
alkalmazása, hiszen nem csak visszaható 
igék mellett állhat sich, ugyanakkor nem de
rül ki, hogy a sich tárgyas, vagy részes eset
ben értendő. Hogy ez tényleg tisztázandó 
lenne, látható abból, hogy a kämmen és a 
waschen esetében maguk a szerkesztők is 
két különböző megoldást alkalmaznak: 
kämmen II. mit SICH, jmd. kämmt sich (et
was) [...]; waschen II. mit OBJ, jmd. wäscht 
jmdn./sich/etwas [...].

Igen nagy előnye a szótárnak az, hogy a 
tanuló az azonos nyelven adott magyaráza
tok elemzése során könnyen elsajátíthatja a 
tanult nyelv belső logikai rendszerét, meg
tanulhat mintegy a „németek fejével” gon-
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dolkodni, és maga is szert tehet arra a képes
ségre, hogy a számára ismeretlen fogalmakat 
beszéd során körülírja, így a kommunikáci
ós célnak megfelelően áthidalhatja a kisebb 
szókincsbeli deficiteket. Mindehhez azon
ban először is ki kell tudnia igazodni a szó
tárban.

Ha a szótárhasználó elsőre nem értené meg 
a címszó után álló magyarázatot, akkor köz
tes lépésként meg kell keresnie a számára 
ismeretlen szót. így a szótárral szemben tá
masztott indokolható követelmény, hogy a 
szócikkekben található magyarázatok szavai 
szerepeljenek címszóként is, illetve az, hogy 
adott helyen ezekre utalás történjék. Példa
ként álljon itt az Ordnung címszó első je
lentésváltozata alatt található magyarázat: 1. 
(kein Plun) dér Zustand nachdem Sachen 
geordnet1 wurden [...]. A felső indexben álló 
egyes itt egyfajta rejtett utalásként szolgál, 
és első ránézésre a geordnet címszóhoz ve
zet, ahol azonban nem találunk további meg
értést elősegítő információt: Adj. so, dass 
eine hestimmter [sic!] Ordnung herrscht. Az 
utalás célja valójában az ordnen ige, és mi
vel itt nincsenek homonimák, valószínűleg 
az 1. jelentésváltozatáról lehet szó. E kere
sési sorozat folyamán a szótárhasználó fel
adatát az is nehezíti, hogy a geordnet cím
szóhoz érkezve, nem talál információt arról, 
hogy az az ordnen ige egy alakja lenne. 
Kissé zavaró lehet az is, hogy a befejezett 
melléknévi igenévjelölésére pontosan négy 
különböző verziót alkalmaznak a szótár szer
kesztői.

Mindent egybevetve azonban megállapít
ható, hogy a szerkesztők egy átfogó jellegű, 
modern tematikájú, újdonságokban bővelke
dő, egynyelvű német nagyszótárt kívántak 
létrehozni, amely méltán tarthat számot a 
magyar közönség érdeklődésére is.

Tóth Ákos

Stjepko Težak
Hrvatski naš (ne)podobni
Školske novine: Zagreb, 2004.

Stjepko Težak horvát nyelvész, aki tudomá
nyos tevékenységét még a 70-es években el
kezdve harcolt a horvát nyelv önállósulásá
ért és elismerésért. Elsőként próbálta meg 
elkülöníteni a horvát nyelvet a szerbhorvát
tól, amikor 1973-ban az első ilyen jellegű 
művét megírta, Pregled gramatike hrvatskog 
književnog jezika [A horvát irodalmi nyelv 
grammatikájának áttekintése] címmel. A 
művet a jugoszláv érában hamarosan betil
tották, mivel a címében a horvát elnevezés 
szerepelt, ami elképzelhetetlen volt a „szerb
horvát ’ keretek nélkül, és azért az első sza
bad kiadását csak a 90-es években élhette 
meg. Ettől az időponttól kezdve Težak tudo
mányos tevékenységének hangsúlyát a hor
vát nyelvre, illetve a dialektológiára, a mo
dern horvát nyelvre, a filmekben használt 
horvát nyelvre, valamint a horvát nyelv mód
szertanára fektette.

A könyv címének magyar fordítása „A mi 
alkalmas/alkalmatlan horvátunk” lehetne. 
Ez már a negyedik kötete annak a sorozat
nak, amelynek elnevezésében „a mi (...) 
horvátunk” szerepel, és a horvát nyelvvel 
foglalkozik, annak a leírásával, valamint a 
szerb nyelvtől való elkülönítésével. Az első 
ilyen jellegű művét Težak 1991-ben írta 
meg. A címe - Hrvatski naš svagda(š)nji 
[Mindennapi horvátunk] - már erre a tema
tikára utalt. A szerző leírja benne a szerb és 
a horvát nyelv közötti különbségeket, és 
ezáltal azt a nézetet képviseli, hogy két kü
lönálló nyelvről van szó. Jelen könyvében is 
ezt a hagyományát folytatja, ezen túlmenő
en pedig még a modem horvát nyelvhaszná
latra vonatkozó aktuális nyelvi kérdésekkel 
is foglalkozik. Könyvét ezért minden horvát 
nyelvet beszélőnek ajánlom, az iskolában 
horvát nyelvet tanító pedagógusoknak, vala
mint a horvát nyelvpolitikával foglalkozó 
nyelvészeknek egyaránt. Tematikájában a


