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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
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könyv mindezek nyelvi szféráját érinti, és 
alapos tudást nyújt a horvát nyelvről és 
nyelvhasználatról, valamint a horvát nyelv 
történetéről. Egyéb, később említendő okok 
és hiányosságok miatt azonban nem tekint
hető idézendő, általános érvénnyel bíró tu
dományos műnek.

A munka négy részből áll. Az első rész
ben a szerző a horvát nyelv történetével fog
lalkozik, a másodikban az aktuális nyelvi 
kérdésekkel és a helyes nyelvhasználattal. A 
harmadik részben négy, gyakran összekevert 
szinonimát tárgyal. A negyedikben, tovább
ra is a nyelvhasználatnál maradva, a proble
matikus és a gyakran rosszul használt igéket 
írja le. A fejezetek után a könyvben felhasz
nált szavak hosszú listája szerepel, amely 
nagymértékben megkönnyíti a könyvben va
ló tájékozódást. A bibliográfiai részben saj
nos hiába keresünk sok, a szövegben idézett 
művet, ezért a munka hevenyészett benyo
mást kelt.

A könyv első részében a szerző tizenegy 
fejezetben foglalkozik a nyelvpolitikával és 
a horvát nyelv történetével. Nagyon alapos 
áttekintést nyújt a horvát nyelv fogalmának 
eredetéről, történetiségéről, valamint mai, 
modern használatáról. Érdekes, hogy ebben 
a fejezetben nemcsak a horvát nyelvet és el
fogadtatásának mind a mai napig tartó küz
delmét írja le, hanem elhelyezi a szláv nyel
vek körében, mivel egy nagyobb történelmi 
keretet megadva a többi (dél)szláv nyelvről 
is szó esik - bolgárról, szerbről, szlovénról 
és macedónról. A szerző alaposan áttanulmá
nyozza az olyan, gyakran felcserélt fogalma
kat, mint pl. slovinski, slovenski, slavonski 
és slavenski jezik, és ezeket egy átfogó, „il
lír” keretben tárgyalja meg. Különösen érde
kesek a horvát történelemből felvillantott 
fejezetek, amikor a horvát nyelv fogalmának 
használatát írja le. Ebben a részben a szerző 
még a nyelvi purizmussal is foglalkozik, és 
nem annyira radikális, mint inkább anya
nyelvet szerető álláspontot próbál elfoglal
ni. Mindazonáltal eléggé élesnek hangzanak 
azok a kijelentései, amelyekkel támadja az 

angolnak a horvát nyelvre gyakorolt hatását, 
a megszokott internacionalizmusok helyett 
pedig új, szinte értelmetlen horvát szavakat 
javasol. Vagyis nem a horvát nyelvhasznála
tot próbálja leírni, hanem javaslatokat ad egy 
új horvát nyelvhasználatra, és már bevett ki
fejezések (mint pl. hardware és software) 
helyett új horvát kifejezéseket ajánl. Ebben 
a szellemben folytatja fejtegetéseit, de sok 
fejezetben visszatér a horvát és a szerb nyelv 
elkülönítésére is, vádolva minden olyan nyel
vészt, aki még mindig nyelvi unitarizmusról 
beszél a horvát nyelv fogalmával kapcsolat
ban és a két nyelvet egy nyelv változatainak 
tekinti.

A könyv második részében Težak az ak
tuális nyelvi problémákkal foglalkozik, és 
számos nyelvi kérdésre és kételyre talál vá
laszt, beleértve a modern nyelvhasználatot és 
sok új szónak téves vagy helytelen haszná
latát, mint pl. a kurikulum vagy podobni, po
ćudni. Érdekes, hogy a szerző nemcsak a 
nyelvhasználati problémákkal, hanem eti
mológiával is foglalkozik, de eléggé hiányo
san. A hiányosságok, amelyek ebben és a 
következő fejezetekben előbukkannak, az 
idézeteket és az idézett műveket érintik. Te
žak sok horvát szerzőtől idéz, hogy állítása
it indokolja, de sem a mű címét, sem a ki
adás évét, sem a kiadót nem adja meg, nem 
beszélve az idézett mű lapszámáról. A szer
zőknek csak a vezetéknevét adja meg, és se
hol sem utal a műre és a szerzők kereszt
nevére. Ez eléggé megnehezíti az olvasást, 
mivel egy külföldi olvasó, ha pl. a Cesarec 
nevét olvassa, nem biztos, hogy tudni fogja, 
hogy itt Cesarec Augustról van szó. A könyv 
harmadik és negyedik fejezetében Težak 
továbbra is a gyakran felcserélt és rosszul 
használt szavakkal foglalkozik, és ezúttal 
nagyon sok nyelvi problémát is megfejt. A 
negyedik részben - amely az igékről szól - 
minden egyes fejezet külön-külön esszének 
tekinthető.

Eltekintve az egyes hiányosságoktól, Te- 
žaknak ez a műve önálló, eredeti mű, amely 
forradalmat jelent a horvát nyelvészetben, és
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konkrét kérdésekre konkrét és alapos vála
szokat ad. Ezért ezt a könyvet ajánlom min
denkinek, aki a horvát nyelvvel foglalkozott, 
foglalkozik, vagy foglalkozni készül.

Aleksza Melitta

Szablyár Anna, Einhorn Ágnes, 
Kóczián Nóra, Magyar Ágnes, 
Wolfgang Schmitt
Deutsch mit Grips Band 3 
Ernst Klett Sprachen GmbH: Stutt
gart 2004
Klett Kiadó: Budapest 2004 
Tankönyv 144 p; munkafüzet 136 p; 
tanári kézikönyv 175 p;
kazetta/CD

Napvilágot látott a hiánypótló tankönyvso
rozat harmadik, befejező kötete is. Ezzel egy 
rendkívül korszerű, modern szemléletű, na
gyon fiatalos tankönyvet adhat tanítványai 
kezébe az igényes nyelvtanár. Míg az első 
kötet célja elsősorban a tudásszintbeli kü
lönbségek kiegyenlítése volt, a második és 
a most megjelent harmadik kötet már a kö
zépszintű kommunikatív szemléletű vizs
gákra, és ezen belül kiemelten az új kétszintű 
érettségire készít fel.

A tankönyvsorozat koncepciója, felépítése 
nem változott. Minden része 12 leckéből áll, 
hiszen az első kötet utolsó fejezete az első 
tanév eseményeinek összegzése, új nyelvtani 
anyagot nem tartalmaz. Azonos maradt a lec
kék felépítése, a témát felvezető képössze
állítás után több alfejezetre tagolt. Ezen be
lül váltakoznak a különböző készséget fej
lesztő feladatok. A tankönyv és munkafüzet 
legtöbb feladata kiegészíti egymást. Cél a 
készségek integrált és komplex fejlesztése, 
nyelvtanulási stratégiák további fejlesztése.

Az autentikus szövegeket tartalmazó tan- 
könyvsorozat átfogja valamennyi érettségi 
témakört és feldolgozza a követelmények
ben szereplő teljes nyelvtani anyagot. A vál
tozatos feladatok bármelyik kommunikatív 

szemléletű vizsgára felkészítenek. A teljes
ség igénye nélkül néhány feladattípus, amely 
előfordulhat az érettségi vizsgán: felelet
választás, szöveg részeinek sorrendbe rende
zése, nyitott kérdések, szövegösszefüggés 
helyreállítása, kiegészítés, űrlapok kitöltése, 
levélírás, vélemény alkotás írásban és szó
ban, szerepjáték, vitafeladat. - A három kö
tet egyes fejezetei teljes egészében lefedik a 
szóbeli témaköröket.

A harmadik kötet nagy újdonsága, hogy 
rendkívül rugalmasan használható a csoport 
szintje, az adott óraszám és a különböző tan
tervektől függően. A tanár szabad kezet kap 
az egyes részek differenciált feldolgozásá
ban. A tankönyvi leckék A és B része a kö
zépszintű (az Európa Tanács A2-Bl-es 
szintje), a C része inkább csak az emelt szin
tű érettségire készülőknek íródott. (B2-C1- 
es nyelvtudás-szint).

A tizenkét fejezet az érettségi előtt álló 18 
év körüli fiatalokról szól. A témák részben 
a már korábban is érintettek új szempont sze
rinti feldolgozása, részben kimondottan az 
érettségi előtt állóknak készült. A Szigetfesz
tivál és más hasonló rendezvények, a fiatalok 
kulturális igényei, a változóban levő család
modell, a testi-lelki egészség, a tudomány új 
és gyakran kétes vívmányai, fiatalok közöt
ti (pár)kapcsolatok, az iskola utáni lehetősé
gek, a pályaválasztás kérdéskörének sokol
dalú körüljárása mellett igen gazdag az or
szágismereti anyag is.

A tankönyv változatlanul arányosan fej
leszti a négy alapkészséget. Miután az elő
ző kötetek nagy hangsúlyt fektettek az olva
sott szöveg értésére, az olvasási stratégiák 
kialakítására és begyakorlására, így a harma
dik kötet még hosszabb és bonyolultabb szö
vegeinek feldolgozása már nem okozhat 
gondot. Ezek nagyon aktuálisak, gyakran a 
tegnap hírei. Éppen ezért itt is bőséges az 
Internet-cím ajánlat.

A leckék felépítése is változatlan. Az első 
találkozás az új témával mindig egy színes 
és máris viták és eltérő vélemények ütköz
tetésére is alkalmas képanyag. A továbbiak
ban autentikus szövegek (irodalmi szövegek,


