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tatáspolitikával professzionálisan foglalkozó 
vagy ezen tudományágak iránt érdeklődő ol-
vasóknak egyaránt.

Kovács Judit
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Ablonczyné Mihályka Lívia
Gazdaság és nyelv
(Lexikográfia és terminológia kézi-
könyvek 2.)
Pécs: Lexikográfia Kiadó, 2006. 90 p.

A gazdaság és a nyelv kutatása más-más tu-
domány feladata, feltárásuk egymástól merő-
ben különböző módszerek alkalmazását kí-
vánja meg. Egy pontban azonban minden-
képpen találkoznak: a gazdasági életben zajló 
kommunikáció vizsgálata ugyanis többoldalú 
megközelítést igényel. Ki kell tehát lépni a 
nyelvészet adta keretekből, hiszen a szakmai 
kontextus, a nyelven kívüli tényezők megha-
tározóak a kommunikáció folyamatában. Az 
interdiszciplináris kutatások során kifejlesz-
tett, a zavartalan kommunikációt elősegítő 
megannyi eljárás tanítható és tanulható, a ha-
tékony kommunikáció pedig gazdasági té-

nyező. Mindezek tudatában veti papírra gon-
dolatait Ablonczyné Mihályka Lívia. A szer-
ző a győri Széchenyi István Egyetem oktatója, 
közelebbi kutatási területe a gazdasági szak-
mai kommunikáció. A mű alapjául a Pannon 
Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájá-
ban A gazdasági szaknyelv jellemzői és a 
Korpuszelemzés kurzus keretein belül tartott 
előadásai szolgáltak. Az olvasó kíváncsian 
veszi kezébe a kötetet, hiszen a cím aktuális 
– hosszú évek óta vitatott, ugyanakkor még 
meg nem oldott problémák sorát rejtegető – 
téma tárgyalását ígéri.

A szerző könyve előszavában rámutat  
a gazdasági, politikai, társadalmi változások, 
a technológiai fejlődés és a nyelvtudás: az 
idegen nyelvi és az anyanyelvi tudás kölcsön-
hatására. Erre nyomós oka van, ugyanis az 
idegen nyelven folytatott eszmecsere – ma 
még sokkal inkább, mint korábban – megkí-
vánja a minél jobb nyelvtudást a sikeres szak-
mai kommunikáció érdekében. A könyv az 
előszót követően hét fejezetre tagolódik, 
amelyeket a Konklúzió és a Függelék követ. 
A téma feldolgozása újszerű, a szerző a gaz-
dasági és társadalmi folyamatokba ágyazva 
közelíti meg a vizsgálat tárgyát.

Az első fejezet Társadalom – gazdaság  
– nyelv viszonyát vizsgálja, hangsúlyozva  
a kö tetben ábrázolni kívánt téma interdisz-
ciplináris megközelítésének szükségességét. 
A XXI. század információs társadalmában és 
az „új gazdaság”-ban (New Economy) zajló 
felgyorsult folyamatok ráirányítják a figyel-
met az információ birtoklásának és a zavarta-
lan (anyanyelvi és idegen nyelvi) szakmai 
kommunikációnak minden eddiginél nagyobb 
jelentőségére, a globalizációnak a gazdaságra 
és társadalomra gyakorolt hatására, amiből 
egyenesen következik a nemzetközi kommu-
nikációban felmerült „világnyelv – regionális 
nyelv” dilemma, valamint az angol nyelv 
mint lingua franca problematikája.

A szaknyelv státusát és definícióját keresve 
a szerző A szaknyelv című második fejezetben 
rövid betekintést nyújt a múlt század hatvanas 
éveitől napjainkig terjedő magyarországi 
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nyel vészeti szaknyelv-leírásokba, amelyek a 
nemzetközi szakirodalomhoz hasonlóan hete-
rogén képet mutatnak és egymástól eltérő fel-
fogásokat tükröznek. A fejezet nemzetközi 
kitekintésében a szerző – helyesen – kiemeli a 
Prágai Nyelvész Kört, amely nem csupán az-
zal büszkélkedhet, hogy először foglalkozott 
mélyrehatóan a szaknyelv kérdésével, hanem 
azzal is, hogy kutatásainak középpontjában a 
gazdasági szaknyelv állt. Ebben a fejezetben 
kerül sor a szaknyelvkutatás klasszikusa, 
Lothar Hoff mann szaknyelv-elméletének 
megemlítésére is (L. Hoffmann: Kommuni-
kationsmittel Fachsprache. Eine Einführung. 
Berlin: Akademie-Verlag, 1984). A szerző 
nem a tipikus, mindenki által citált szaknyelv-
definíciót idézi, ám a választott részletben is 
kifejezésre jut a hoffmanni elv, amelynek 
visszaadása magyar nyelven nem is olyan 
egyszerű. Sajnos a nem túl szerencsés fordítás 
és egy félreértelmezés okán (p. 21) az eredeti 
gondolat nem érvényesül. Hoffmann ugyanis 
a Gemeinsprache (’köznyelv’) terminust 
Gesamtsprache, azaz olyan ’közös nyelv’ ér-
telemben használja, amely egy nemzet vagy 
egy nyelvközösség valamennyi nyelvi eszkö-
zét tartalmazza. A Gemeinsprache tehát abszt-
rakció, amelynek konkrét megnyilvánulási 
formái az „alnyelvek”, így a különböző szak-
nyelvek (vö. Hoffmann 1984: 48), és így már 
érthetővé válik, hogyan lehet a szaknyelv a 
’köznyelv’ része. E gondolatmenet folytatása-
ként jut el Hoffmann addig a felismerésig, 
hogy a szaknyelv nem egyenlő annak termi-
nológiájával (i.m. 52). A szerző Bańcze-
rowskira, Kurtánra, Pusztaira és Dobosra tá-
maszkodva jut el Dobos szaknyelv-meghatá-
rozásáig, amely a könyv későbbi fejezetekre 
tagolását, valamint a szaknyelv rétegződésé-
vel kapcsolatos saját felfogását is meghatá-
rozza. A szaknyelv jellemzői és a szaknyelvi 
normák felvetését követően a Szaknyelvkuta-
tás határon innen és határon túl című harma-
dik fejezet tárgya az európai és a magyaror-
szági szaknyelvi kutatások múltjának és jele-
nének vizsgálata, valamint a kutatások során 
alkalmazott módszerek bemutatása. A jelenle-

gi magyarországi kutatási tendenciák ismerte-
tése az elmúlt évek Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszusain elhangzott előadások össze-
foglaló köteteinek, míg a nemzetközi szak-
nyelvkutatás eredményeinek bemutatása a 
2005-ben, Berganóban tartott nemzetközi al-
kalmazott nyelvészeti kongresszus (CERLIS) 
összefoglalóinak áttekintésén alapul. Az itt 
felvázolt szaknyelvkutatási irányokból a szer-
ző következtetéseket von le a jövőbeli kutatá-
sokra nézve. Jó ötletnek tartom egy-egy kon-
ferencia előadásainak feltérképezését: irány-
tűként szolgálhat, nem pótolja azonban azokat 
az információkat, amelyek az évtizedek során 
publikált, itt fel nem sorolt monográfiákban, 
tanulmányokban és doktori disszertációkban 
lelhetők fel. E munkák eredményeinek rövid 
értékelésével, a megfelelő helyre történő beil-
lesztésével válna teljessé a két utóbbi fejezet.

A következő két fejezet, A gazdasági szak-
nyelv című negyedik, valamint Az írott gazda-
sági szaknyelv jellemzői című ötödik fejezet 
tovább szűkíti a kört, és a gazdasági szaknyelv-
nek a szaknyelvek között elfoglalt helyét, ku-
tatásának jelentőségét, vertikális tagozódását, 
a gazdasági szaknyelvben és különösen a ma-
gyar gazdasági szaknyelven belül bekövetke-
zett változásokat érinti, majd rátér az írott gaz-
dasági szaknyelv jellemzőire, aminek alapjául 
a gazdasági sajtó szolgál. A könyv leghosz-
szabb, 15 lapot kitevő fejezetében a szerző 
lexiko-szemantikai, szintaktikai és pragmati-
kai vizsgálatok szintjén veszi górcső alá a gaz-
dasági sajtónyelvet, és magyar, olasz, valamint 
angol példákkal szemlélteti mondanivalóját.

A szaknyelvi kommunikáció című hatodik 
fejezetben a szerző először meghatározza a 
kommunikáció fogalmát, funkcióját, majd 
rátér a szakmai-szaknyelvi kommunikáció 
jelentőségére, amelyet a gazdaságban meg-
valósuló kommunikáció kapcsán fejt ki rész-
letesebben. Foglalkozik a gazdasági szakem-
berek tipikus nyelvhasználati tevékenységei-
vel, azok formáival és a tipikus műfajokkal. 
Teljes mértékben egyetértek azzal a gondo-
lattal, hogy a szaknyelv a szakmai kommu-
nikáció megvalósításának egyik eszköze  
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(p. 59). Éppen ezért a könyv következő ki-
adásakor a szerzőnek megfontolásra ajánlom 
ennek a gondolatnak a bővebb kifejtését, és 
azt is, hogy a kommunikáció, majd a szakmai 
kommunikáció kérdését jobb volna a könyv 
elején tárgyalni.

A hetedik, utolsó fejezet a gazdasági szak-
nyelv oktatását állítja a középpontba. Vizsgál-
ja a szaknyelvoktatás szerepét a felsőoktatás-
ban, a nyelvtanuló és a nyelvtanár szerepét, az 
oktatáshoz nélkülözhetetlen tananyagok kér-
dését, majd bemutatja a győri Szent István 
Egyetemen bevezetett gazdasági kommuniká-
ciós modellt. A Konklúzióban a szerző összeg-
zi az elmondottakat, hangsúlyozva a nyelvtu-
dás, a szaknyelvi tudás jelentőségét, és hozzá-
téve azt, hogy az idegen nyelvi szaknyelvtudás 
fejlesztésével egyidejűleg figyelemmel kell 
kísérni a magyar szaknyelv alakulását is.

Összegzésképpen elmondható, hogy Ab-
lonczyné Mihályka Lívia könyve gondolat-
ébresztő, fontos állomása a magyarországi 
szaknyelvkutatásnak. A felvetett kérdések ösz-
tönözhetik a felsőoktatásban tevékenykedő 
oktatókat arra, hogy további nyelvek, esetleg 
szakmák felől közelítsék meg a szakmai kom-
munikáció kutatásának, illetve oktatásának 
kérdését, és további adalékokkal szolgálják 
egy kibontakozóban lévő diszciplína ügyét.

Muráth Judit

Elterné Czöndör Klára
a szefárd zsidók nyelve 
a történelem tükrében
Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar, 2007. 305 p.

Czöndör Klára Pécsett megvédett PhD disz-
szertációját dolgozta át ezzé a minden tekin-
tetben úttörő vállalkozásnak tekinthető művé. 
A kötet szerzője egy Magyarországon még 
nem kutatott, teljesen új területet bemutató 
témával, a zsidó-spanyol nyelv történelmi 

alakulásával, mai helyzetével és szocioling-
visztikai vonatkozásaival foglalkozik. Nem 
könnyű munkára vállalkozott, amikor a sze-
fárd nyelv kialakulásának és fél évezredes 
történetének főbb mozzanatait tárja az olvasó 
elé. A könyv azért is mérföldkőnek tekinthető 
a témával foglalkozó szakirodalomban, akár 
külföldön is, mert a nyelv jelenlegi helyzetét 
vizsgáló empirikus kutatásról is beszámol. 
Számos illusztráció, kép, térkép és grafikon 
emeli a kiadvány fényét, és még érhetőbbé 
teszi a leírtakat.

A szefárd zsidóságot 1492-ben a spanyol 
Katolikus Királyok rendeletére utasították ki 
az akkori Spanyol Királyság területéről.  
A hazájukat elhagyni kényszerült szefárd  
zsidók Európa számos területére vándoroltak 
ki, és ezeken éltek vagy elkülönülve, vagy 
asszimálálódva az ott élő népekhez. Ez alatt 
az ötszáz éve alatt nyelvük és kultúrájuk so-
kat változott, illetve részben vagy teljesen el 
is tűnt.

A könyvet a bevezetést követően négy fő 
fejezetre osztja fel a szerző. A bevezetésben a 
Katolikus Királyok által középkori spanyol 
nyelven írt, a zsidók kiűzetéséről szóló doku-
mentumot és annak magyar fordítását talál-
juk eredeti illusztrációval. A további részek-
ben a történelmi előzményektől kiindulva 
betekintést kapunk a zsidó-spanyol (szefárd) 
nyelv jellemzőibe és szociolingvisztikai vál-
tozásaiba, végül a beszélőkkel folytatott fel-
mérés eredményeivel zárul a mű. Néhány 
szóban írok a fejezetekről.

Az első fejezetben az Ibériai-félszigeten 
élt első szefárd zsidó közösségek helyzetéről, 
a római korban, majd a későbbi századokban 
élt zsidóság életkörülményeiről, gazdasági 
helyzetéről kapunk részletes áttekintést, kü-
lönös tekintettel a kiűzetést megelőző idő-
szakra és a kiűzetés társadalmi és gazdasági 
okaira. A történetüket meghatározó rendele-
tet követően a szefárd zsidók a XV–XX. szá-
zadig több szakaszban, különböző egyéb tör-
ténelmi események hatására a négy világtáj 
minden irányába el- és továbbvándoroltak, 
majd letelepedtek új hazájukat keresve. A fe-


