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lelően szögletes zárójelben szerepel, jelentős 
eltérés esetén a brit és az amerikai változat is. 
A szófaji besorolásokat követő nyelvtani ada-
tok rendkívül hasznosak. Ilyenek pl. a főne-
vek megszámlálhatósága, rendhagyó többes 
száma, az igéknél a rendhagyó alakok mellett 
a ragozáskor megkettőződő tővégi mással-
hangzók jelölése, utalás arra, ha a főnevet 
egyes és többes számú ige is követheti, to-
vábbá az adott címszó leggyakrabban előfor-
duló vonzatainak felsorolása. A címszó és 
annak jelentései is kék színnel szerepelnek a 
szótárban. A jelentéseket megelőzheti stílus-
minősítés, fogalomköri/szaknyelvi besorolás, 
földrajzi/regionális adat, továbbá ún. sze-
mantikai glossza. Ez utóbbi kerek zárójelben 
található, célja, hogy megkönnyítse az egyes 
jelentések elkülönítését. Pl. toll <fn> 1. (ma-
dáré) feather 2. (íróeszköz) pen. A megfele-
lők használatát egy vagy két példamondat 
szemlélteti. A szócikk végén egy rombusz 
jelzi, hogy olyan állandósul szókapcsolatok 
következnek, amelyek a címszó egyik jelen-
téséhez sem köthetőek, mivel fő alkotóele-
meik önálló jelentésüket elvesztették már. Pl. 
large (…) ♦ at large 1. általában 2. részlete-
sen; hosszadalmasan 3. szabadlábon.

A magyar–angol részben a szócikkek szer-
kezete hasonló. A szófaji besorolás itt viszont 
magyar nyelvű rövidítésekkel történik, a 
nyelvtani adatok az angol megfelelőkre vo-
natkoznak. A szerkesztők jelzik, ha az angol 
főnév többes száma rendhagyó, ha az őt kö-
vető ige egyes és többes számban is állhat, 
illetve, ha rendhagyó ige a magyar címszó 
angol megfelelője. Nagyon jó ötletnek tar-
tom, hogy mellékneveknél az angol megfele-
lő után csúcsos zárójelben a „csak hátravet-
ve” megjegyzés szerepel akkor, ha az adott 
melléknév csak a jelzett szó után állhat.

A Grimm Kiadó szótára a célzott közön-
ség igényeit igyekszik minél komplexebb 
módon kielégíteni: a szócikkek mellett nyelv-
tani és kulturális információkkal látja el az 
angolul tanulni vágyókat és tanáraikat. A fel-
bukkanó kis ablakok, keretes szövegek, szí-
nes ábrák és térképek feloldják a hagyomá-

nyos szótárak egyhangúságát. Egyetlen kriti-
kaként azt jegyezném meg, hogy nekem kissé 
töménynek tűnt ez a rengeteg ismeretanyag 
egyetlen könyvben.

Háhn Judit
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Hessky Regina – Iker Bertalan (szerk.)
Német–magyar, magyar–német 
tanulószótár érettségizõknek 
és nyelvtanulóknak
Második, javított kiadás
Grimm Kiadó: Szeged, 2008. 1364 p.

Míg sok (tartalmilag erősen kifogásolható) 
német szótár a német nemzeti színekben 
(fekete-piros-sárga) pompázik, a Hessky Re-
gina és Iker Bertalan által szerkesztett Né-
met–magyar, Magyar–német tanulószótár 
szín világa feltűnően más: sötétzöld alapon 
élénk narancssárga meg piros betűkkel és 
mintával hívja fel magára a figyelmet. (Ha-
sonlóan a Hessky Regina által szerkesztett 
„Kiváló magyar szótár 2007” címmel kitün-
tetett kéziszótárhoz.) Címoldalán külön logó 
hirdeti, hogy főként érettségizőknek és nyelv-
tanulóknak szánt speciális szótárról van szó, 
amely a Grimm Kiadó tanulószótár sorozatá-
ban jelent meg. A teljes kötet 1364 számozott 
oldalt tartalmaz; első fele a német–magyar, 
másik fele a magyar–német rész, azaz tulaj-
donképpen egy kötetben két szótárt tartunk a 
kezünkben. Vékony, ugyanakkor nem átlát-
szó papírja, puha, de tartósnak ígérkező var-
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rott kötése és A5-ös mérete igazán kézbe si-
muló, jól használható szótárt eredményez.  
A két szótárrész könnyebb elkülönítését, a 
gyorsabb szókeresést segíti a lapszéli regisz-
ter: a német–magyar rész kék szélében fehér, 
a magyar–német rész fehér szélében kék jel-
zés látható. Nagyon kellemes a Grimm Kiadó 
szótáraiban már megszokott kétszínű (kék és 
fekete) nyomtatás, ami a különböző informá-
ciók gyors megkülönböztetését s ezáltal a 
szótárhasználó könnyebb tájékozódását segí-
ti. A címszavak és ekvivalenseik kék színűek, 
az egyéb információk mint példák, vonzatok, 
kifejezések különböző betűtípusú feketével 
nyomtatottak.

A tanulószótár ebben az esetben nem azt 
jelenti, hogy szűk szókincset és kevés infor-
mációt nyújtana a mű. Éppen ellenkezőleg: 
irányonként mintegy 25.000 címszót és 
ugyanennyi kifejezést találunk benne, ami 
megközelíti a kétkötetes kéziszótár terjedel-
mét. De ennél is fontosabb, hogy a gondos 
válogatás következtében valóban tartalmaz 
szinte minden kifejezést, amire egy kezdő 
vagy középfokú (B2) nyelvtanulónak, illetve 
vizsgázónak szüksége lehet. Szúrópróbasze-
rűen ellenőriztem néhány középfokú vizs-
gafeladatsort, s nem találtam olyan kifejezést, 
amelynek értelmezéséhez, fordításához ne 
lett volna elegendő információ ebben a szó-
tárban. Találtam viszont rengeteg tipikusan 
diáknyelvi és a mai beszélt nyelvre jellemző 
fordulatot mint magol, puskázik, lóg az isko-
lából, záróvizsga, diákönkormányzat, diákhi-
tel, tandíj vagy geil, irre, Spinner, Studien-
bewerber, jn/etw durch den Kakao ziehen, jm 
einen Klaps geben, von den Socken sein. A 
legújabb technikai fejlődés és a modern gaz-
dasági-társadalmi élet kifejezéseit, már meg-
honosodott idegenszavait is felfedezhetjük: 
Hacker, Handy, DVD-Player, E-Mail, Inter-
city, jobben, Binnenmarkt és adatvédelmi biz-
tos, EU-csatlakozás, internet-hozzáférés, 
szelektív hulladékgyűjtés stb.

A kéziszótár szóanyagával összevetve azt 
tapasztaljuk, hogy alig marad ki belőle vala-
mi, sőt olykor még bővül is a sor újabb kife-

jezésekkel. A következő felsorolásban az alá-
húzott szavak mindkét szótárban szerepelnek, 
a félkövér kifejezés csak a tanulószótárban: 
Studie, Studienaufenthalt, Studienbewerber, 
Studienbrief, Studienbuch, Studienfach, Stu
diengebühr, Studienfreund, Studienjahr, Stu-
dienplatz, Studienrat, Studienrätin, Studien-
reise, studieren, Studierende, Studio, Studium. 
A hiányzó szavak értelmezése nem okozhat 
különösebb nehézséget, míg az új szó megje-
lenése kiválóan példázza a tanulószótár szó-
anyagának korszerűségét, hiszen a Studien-
gebühr (tandíj) kifejezés csak a közelmúltban 
került a magyar közgondolkodás előterébe.

A német–magyar szókeresésben külön kis 
ablakok (kék háttérrel) figyelmeztetnek az 
ún. álbarátokra, pl. Bonbon, Defekt, Pult, 
Lokal, Pariser, hogy elkerülhetők legyenek a 
nagyobb félreértések. A különösen sok gon-
dot okozó, az új helyesírás szerint külön íran-
dó többtagú kifejezéseket és megfelelőiket is 
kerettel emelik ki, pl. ’fertig bekommen, 
fertig bringen, fertig machen, fertig stellen’, 
’sitzen bleiben, sitzen lassen’, ’her sein’.

A legfontosabb nyelvtani tudnivalókat a 
magyar–német részben szintén kék háttérrel 
kiemelt ablakokban találjuk. Az ember cím-
szónál például sok szemléletes példával az 
általános alanyról, az igeragozás címszónál 
az -ieren végű igék sajátosságairól, a névelő 
szónál a névelőhasználat szabályairól olvas-
hatunk sok hasznosat. Ezek listáját megtalál-
juk a belső fülön és a tartalomjegyzékben is.

Mind a magyar–német, mind a német–ma-
gyar részben szerepelnek ún. tematikus raj-
zok: a kerékpár, az autó alkatrészei, a fürdő-
szoba, a konyha, a saját szoba, az osztályte-
rem berendezése és a testrészek, valamint a 
német nyelvű országok térképei és legfonto-
sabb adatai csokorba gyűjtve egész oldalas 
ábrákon láthatók. A rajzok színesek, könnyen 
áttekinthetőek, bár grafikájuk kissé régimódi, 
kevéssé vonzó a megcélzott korosztály szá-
mára. A megfelelő szócikknél mindig szere-
pel egy feltűnő keretben elhelyezett utalás a 
tematikus oldalakra. Csak az zavaró kicsit, 
hogy nem a konkrét oldalszám jelenik meg, 
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hanem csak a felszólítás arra, hogy keressük 
ki az oldalt a tartalomjegyzék segítségével. 
Könnyebbség viszont, hogy a külső borító 
behajtható fülén is szerepel a Tematikus raj-
zok listája oldalszámokkal együtt.

A puszta szómegfeleléseken túl sok más 
információt is tartalmaz a szótár: a szavakhoz 
kapcsolódóan, de azoktól jól elkülönülően 
ún. információs ablakok (kék háttérrel ki-
emelve) országismereti információkat nyúj-
tanak magyar nyelven pl. a célnyelvi orszá-
gok iskolarendszeréről, az iskolai szünetek-
ről, az ünnepnapokról vagy Luther Mártonról, 
a Hanzáról, a német sajtóorgánumokról. Ez-
zel a kulturális szótár, illetve lexikon funkció-
jával egészítik ki a hagyományos szótárt, s a 
hasznosságon túl számtalan érdekes ismeret-
tel gazdagítják a szótárhasználót. Kár, hogy 
az információs ablakok listája nem található 
meg sem a tartalomjegyzékben, sem máshol.

A kötet elején a részletes tartalomjegyzék 
után találjuk a bevezetőt, amely rövid kiadói 
előszót és használati útmutatót tartalmaz, to-
vábbá a rövidítések, a fonetikai jelek jegyzé-
két és a rendhagyó ragozású igék táblázatát. 
Az előszóban a szerzők részletesebben is ki-
fejtik, hogy kiknek szánják a művet, s hogy 
milyen elvek vezérelték őket a szókincs és a 
tartalom kiválasztásakor, illetve az egyes 
szócikkek felépítésében. Nagyon praktikus, 
hogy az elülső kihajtható fül belső oldalán 
megtaláljuk a szótárban használatos fonetikai 
jeleket, a borító belső oldalain pedig egy-egy 
mintaoldalon bemutatják a német–magyar, 
illetve a magyar–német szótárrész szerkeze-
tét, a szócikkek felépítését. Narancssárga ki-
emeléssel látjuk az egyes rövidítések, tipog-
ráfiai jelzések értelmezését. A rövid leírások 
célratörőek és pontosak, de félő, hogy éppen 
a célcsoporthoz tartozó laikusok (érettségi-
zők és nyelvvizsgázók) nem könnyen tudják 
azonnal értelmezni a „kollokáció”, a „sze-
mantikai glossza”, a „homonima” vagy a „fo-
netikai átírás” kifejezéseket. Itt talán célsze-
rűbb lett volna közérthetőbben fogalmazni, 
hiszen a bevezetőben megtalálható a tudniva-
lók részletes és szakszerű kifejtése.

A szócikkek felépítése alkalmazkodik a 
nyelvtanulók igényeihez: kevésbé összetett, 
mint a kéziszótárban, de tartalmaz minden 
szükséges információt és szinonimát. A leg-
egyszerűbb esetben is megtudjuk a szó szófa-
ját, célnyelvi megfelelőjét és a célnyelvi szó 
nyelvtani sajátosságait mint névelő, ragozás, 
hangsúly: lásd formbar, Kontostand, tschilpen; 
dicsőséges, emlősállat, szabadalmaz. De a 
legtöbbször példamondat(ok), stílusminősítés, 
fogalomköri, illetve szaknyelvi, szükség ese-
tén földrajzi/regionális besorolás, kiejtés (ha 
eltér az általános német kiejtési szabályoktól) 
is kiegészítik az alapinformációkat. Hasznos 
segítség, hogy tipográfiailag nagyon szembe-
ötlőek a vonzatok, a kollokációk, az állandó-
sult szókapcsolatok és a szólások.

A német–magyar és magyar–német rész 
egy kötetben szerepeltetése azért is célszerű, 
mert így sokkal könnyebb az egyes kifejezé-
sek, információk „visszakeresése”, nem kell 
mindent mindenütt szerepeltetni. Ugyanak-
kor üdvözlendő, hogy ez a szótár nem kény-
szerít állandó visszalapozgatásra, mert a ma-
gyar–német rész is tartalmazza a német sza-
vak legfontosabb nyelvtani tulajdonságait, 
így a főnevek birtokos esetét és többes szá-
mát, vagy az igék múlt idejének képzéséhez 
használt segédigét. Az igealakoknál a helyta-
karékosság érdekében csak egy jel utal arra, 
hogy rendhagyó igéről van szó, a megfelelő 
alakot a rendhagyó igék táblázatából keres-
heti ki a szótárhasználó.

Ha összehasonlítjuk a tanulószótár szócik-
keit a kéziszótáréval, megbizonyosodhatunk 
arról, hogy valóban rövidebbek és áttekinthe-
tőbbek, ugyanakkor minden fontosat tartal-
maznak. Pl.:

Hessky, 75. o.
azonos (-ak, -at, -an) <mn> gleich; identisch: 
Azonos időben indultunk el otthonról. Wir sind 
zur gleichen Zeit von zu Hause losgegangen. 
* Azonos véleményen vagyunk. Wir sind der 
gleichen Meinung. * Azonos a keresett sze-
méllyel.  Er  ist  mit  der  gesuchten  Person 
identisch. || ~ nemű gleichgeschlechtlich ● ~ 
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nevű gleichnamig ● ~ rangú ranggleich
azonosít (-ottam, -ott, son, -ana) <ige>
vkit/vmit  identifizieren h A: azonosítja a holt-
testet den Leichnam identifizieren
vkit/vmit vmivel gleichsetzen h A, mit+D; 
identifizieren h A, mit+D: Azonosítja a fölé-
nyeskedést a tudással. Arroganz mit Können 
gleichsetzen * A színészt azzal a szereppel 
azonosítják, amelyet a sorozatban játszik. 
Der  Schauspieler  wird  mit  jener  Figur 
identifiziert, die er in der Serie spielt.

Hessky-Iker, 702. o.
azonos (-an) (vkivel vmivel) <mn> gleich; 
iden-tisch (mit+D): Azonos véleményen va-
gyunk. Wir sind der gleichen Meinung. * Azo-
nos a keresett személlyel. Er ist mit der 
gesuchten Person identisch. 
azonosít <ige>

1 vkit/vmit  identifizieren h A: azonosítja a 
holttestet den Leichnam identifizieren
2 vkit/vmit  vkivel/vmivel  identifizieren h A, 
mit+D; identifizieren h A, mit+D: A színészt 
a szerepével azonosítják. Der Schauspieler 
wird mit seiner Rolle identifiziert.

Ami hiányzik a tanulószótár szócikkeiből, 
az vagy kikövetkeztethető a megadott ele-
mekből, vagy többnyire nem középfokú szö-
vegekben fordul elő.

Természetesen nincs olyan szótár, amelyik 
minden kifejezést és szóösszetételt tartalmaz-
na s minden felhasználó igényeit ki tudná 
elégíteni, de a Hessky Regina és Iker Berta-
lan által szerkesztett tanulószótárról meggyő-
ződéssel állíthatjuk: kiválóan teljesítette kitű-
zött célját, hogy a nyelvtanulók és nyelvvizs-
gázók kezébe kellően gazdag, pontos és jól 
használható szótárt adjon. Végre egy szótár, 
amelyet igazán jó szívvel ajánlhatunk diákja-
inknak, mert megbízható, alapos, tartalmaz 
szinte minden fontos szót, fordulatot, és haté-
konyan segíti a helyes kifejezés, értelmezés 
megtalálását, valamint a szavak helyes hasz-
nálatát. S akkor is élvezet forgatni, ha éppen 
nem egy adott kifejezést keresünk!

Vogelné Takács Gabriella

Forgács Erzsébet
Kontrastive 
Sprachbetrachtung
Klebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó: 
Szeged, 2007. 380 p.

Forgács Erzsébet könyve hiánypótlónak szánt 
mű, hiszen valóban nincs a piacon olyan,  
a felsőoktatásban használható tankönyv, 
amelynek segítségével a németül olvasó hall-
gatók egyrészt alapvető elméleti ismereteket 
szerezhetnének a kontrasztív nyelvészetről, 
másrészt példák alapján megismerhetnék, 
felfedezhetnék annak gyakorlati hasznos-
ságát.

A dicséretes szándék ellenére a könyvnek 
jelentős hiányosságai vannak. A könyv 10 fe-
jezetből áll (ezt kiegészíti egy 11. fejezet, 
amely a feladatok megoldását tartalmazza), 
ám ezek nem képeznek szerves egységet, így 
a könyv valójában három részre tagolódik. 
Az első három fejezet, amely a könyvnek 
csaknem felét teszi ki, a bevezetésen kívül 
grammatikai kérdésekre tér ki, elsősorban a 
morfológia területén. A 4. fejezet a szókincs 
problémáját tárgyalja, elsősorban a német 
mint idegen nyelv oktatásának szemszögé-
ből, a későbbi fejezetek frazeológiával, illet-
ve fordítástudománnyal foglalkoznak. Az 
említett három rész mind stílusában, mind 
felépítésében meglehetősen eltér egymástól. 
Míg az első rész tankönyv jellegű, a második 
inkább nyelvtanároknak, a harmadik – néze-
tem szerint – inkább a tágabb értelemben vett 
szakmának szól. Ezt látszik alátámasztani az 
is, hogy ebben a részben csak igen kevés fel-
adat található.

Az első három fejezetet olvasva az az ér-
zésem támadt, hogy egy nyelvészeti bevezető 
könyvet olvasok. Utánanézvén megbizonyo-
sodhattam afelől, hogy nem tévedek. E feje-
zetek jelentős része a szerző Einführung in 
die Sprachwissenschaft című, 2002-ben meg-
jelent könyvének szó szerinti átvétele – az 1. 
fejezet esetében a forrás megjelölése nélkül. 
Sajnálatos módon a szerző korábbi könyvé-
nek szövegével annak tévedéseit is átveszi, 


