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képezni, olyan dolgokat és fogalmakat, 
amelyek egy magyar számára nyilvánvaló 
jelentéssel bírnak, a mindennapi élet részei, 
s amelyeket „kapásból” elmagyarázni mégis 
szinte lehetetlen. Még arra is vállalkozott, 
hogy a háború előtt használatos, s a rend
szerváltás után ismét előkerülő szavak jelen
tését is megmagyarázza. Nehéz feladat ez, 
hiszen a fordulat után új fogalmak, célzások 
születtek, ugyanakkor élnek még a régiek is.

A szótár tematikája hihetetlenül széles: 
áttekintést ad a legfontosabb művészeti és 
irodalmi alkotásokról, például a „Himnusz” 
és a „Szózat” irodalmi fordítását is közli. 
Bevezeti az olvasót a magyar szokásokba és 
hiedelmekbe, ünnepekbe és folklórba épp
úgy, mint az ételek és italok világába (miért 
is népszerű a mákos tészta?). Találhatunk 
benne földrajzi, történelmi, politikai fogal
makat a magyar múltból és jelenből, vissza
nyúlva egészen a hunokig. Sokat megtudha
tunk a társadalmi jelenségekről is, természe
tesen a teljesség igénye nélkül.

Kísérletet tesz például a megszólítások 
szinte követhetetlenül bonyolult rendszeré
nek ismertetésére, először egy összefoglaló 
jellegű magyarázatban —> elvtárs, maga, te, 
bácsi, néni, mama/papa, anyu/apu, koma, 
bátyám, jóember, úr, asszony, úrhölgy, úr
asszony, de még a nagysága, őnagysága, 
nagyságos asszony, kegyelmes úr, kegyed, 
méltóságos úr, használatát is megvilágítja, 
sőt, ennél sokkal többet tesz: képet ad Ma
gyarország társadalmi szerkezetéről a kü
lönböző történelmi korszakokban.

Az egyes szócikkekben nyilakkal jelzett 
keresztutalások segítik az olvasót abban, 
hogy ezeket követve szinte teljesen körbe
járhasson egy-egy bonyolultabb kérdést, 
amelynek különösen a politikai fogalmak 
esetében van nagy szerepe.

A könyv, bár angol nyelvű, az angolul 
értő magyaroknak is jó szórakozást és sok új 
ismeretanyagot kínál. Használható szótár
ként, egy-egy címszó fellapozására, de szin
te bizonyos, hogy nem fogják tudni megáll
ni, s megnézik a kereszutalásokat is. Majd a 
keresztutalások keresztutalásait. Szóval

hosszú olvasásra készüljenek: nem lehet ab
bahagyni. Es a szórakozás mellett rengeteg 
új dolgot tudhatunk meg a magyar kultúráról 
még mi, magyarok is.

Másrészt ez a remek kézikönyv (méreté
nél fogva is) megfelelő arra, hogy kézitáská
jukba téve, ezzel felfegyverkezve induljanak 
külföldi vendégeik clé, s higgyék el: nem 
jönnek majd zavarba egy-egy máskor zavar
ba ejtő kérdés hallatán.

Papp Vanda

Kiss Gábor és Pusztai Ferenc (szerk.)
Új szavak, új jelentések 
1997-ből
Tinta Könyvkiadó: Budapest, 1999. 
182 p.

Hiánypótló könyvet vehet kezébe az, aki 
szeret a szavakkal játszani, és szeretne nap
rakész lenni az ezredforduló magyar nyelvé
ből, ezáltal bővítve szókincsét.

Az elmúlt évek rohamos tempójú szó
készleti változásai késztették a szerkesztő
ket arra, hogy ezt a szógyűjteményt megje
lentessék. Az előszóban olvasható, hogy je
len mű nem szótár, hanem „adattár”, össze
állítása pedig „tallózó gyűjtés” eredménye. 
Ez részben annak tudható be, hogy az új 
magyar értelmező kéziszótár késik, és ez- 
idáig nem jelent meg szinte semmilyen mun
ka a nagyközönség számára, amely az el
avultnak számító szótárt felváltotta vagy ki
egészítette volna. Úgy tűnik, mintha szótá
raink egy részében megállt volna az idő. A 
magyar szókészletben végbemenő változá
sok nagy része csak szóban érhető tetten. 
Sehol sem kapunk eligazítást vagy segítsé
get használatukat illetően. Új szavaink déli
bábként lebegnek előttünk, itt-ott találko
zunk velük, de jelentésükre, néha csak kö
vetkeztetni tudunk (itt nem csak a számítás
technika szókincsére kell gondolni).

Angol szakosként mindig irigykedve né
zegettem az angol (egynyelvű) értelmező
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szótárokat. Frissek, olvasmányosak és ren
geteg információt rejtenek magukban. Talán 
nekünk is lesz hasonló. Kiss Gábor és Pusz
tai Ferenc példát mutatva, megtette az első 
lépést.

A mai magyar nyelvhasználatban végbe
menő változások talán jobban érzékelhetők, 
mint azelőtt; ez elsősorban a tömegtájékoz
tatásnak köszönhetően. Ráadásul, az elmúlt 
évek magyarországi változásai (politikai, 
gazdasági, pénzügyi, katonai, kulturális stb.) 
viszonylag rövid idő alatt zajlottak le. Ezt 
erősíti még a globalizáció, az „információs 
forradalom” és a populáris kultúra térhódí
tása.

A kiadvány pillanatfelvétel a mai nyelv
használatról; például a Tocsik Márta-„jelen
ség” négy különböző szóval jelentkezik: to
csik (mértékegység), tocsikfillér, tocsikiz- 
mus, tocsikol.

Mire jó ez a könyv? Olvashatjuk pusztán 
érdekességként, de használható „értelmező 
szótár”-szerűségként is. Igaz, hogy nem ér
telmező szótárral van dolgunk (nincs benne 
magyarázat, illetve definíció), a szavak je
lentése mégis jól érzékelhető, mivel eredeti 
szövegkörnyezetükben mutatják be őket. A 
példák sokszor enciklopédikus ismereteket 
közvetítenek. Az agancs őrlemény furcsa 
címszónak tűnhet, hiszen ehhez hasonló 
összetett szavak bármikor képezhetők. Egy
felől látjuk, hogy ilyen szó is létezik (ez sem 
érdektelen, hiszen a magyar szóalkotásról is 
kiderül valami), másfelől megtudhatjuk, 
hogy afrodiziakumként is használatos, tehát 
ráadás-információt kapunk. Hasonló a hely
zet az adatbusz szóval, amely már a borítón 
szemet szúr. Meglehetősen szokatlan össze
tett szó, amelynek jelentéséhez sem a busz, 
sem az adat nem visz közelebb. A példától 
ugyan nem lesz teljesen világos az értelme, 
de azért az eligazodásunkhoz elég.

Nem érdemes azzal foglalkozni, hogy 
melyik szó miért került be az adattárba, te
kintve, hogy „Sem a források, sem a téma
körök kiválasztásában vagy kirajzolódásá
ban nincs megfontolás” - közlik a szerkesz
tők. Inkább néhány érdekességet szeretnék

kiemelni; ezek talán kifejezik ennek a mun
kának a lényegét.

A mindenki által megfigyelhető angol 
nyelvi hatás itt most tetten érhető: offshore 
cég, sprinkler, tattoo, joggol, indoor ter
mesztés, time sharing, patchwork, speed- 
ballozás, dizájner, szlamosodás stb. Főleg a 
szórakoztató, illetve sportműfajokból talá
lunk sok példát: akcióthriller, paint ball, 
streetball, floorball, house zene, acid 
dzsessz, funky, skinheadrock, fél play back, 
sky-surfing, snowboardozik stb.

A sajtó hatását a sok -csomag, -program, 
-báró; a technikai fejlődését a számos -kár
tya, -rendszer végű összetétel bizonyítja. 
Gyakoriak a drog-, bio-, euro- és digitális 
kezdető szók is. Divatosak a globális, illetve 
elektronikus jelzős szerkezetek.

Magától értedődik, hogy az új jelensé
geknek új megnevezései vannak (béranya, 
chipkártya, cyber cafe). Ugyanakkor létez
nek olyan, eddig is meglévő jelenségek, 
amelyeknek csak most terjedt el valamilyen 
végleges elnevezésük, esetleg kiegészítésük 
(autópálya-hálózat, békefolyamat, elképze
léscsomag). Mindig is volt árnyékgazdaság, 
de nem beszéltek róla ennyit. A parkoló
automata és bevásárlóközpont szavakat vi
szont sokkal régebbinek érezzük, mint ami
lyenek valójában, annyira hozzátartoznak 
mindennapjainkhoz. A hendi (a mobiltele
fon német elnevezése) nem terjedt el, így 
akár „elavult” besorolást is kaphatna. Ötle
tes és szemléletes az izomhegy, a buldózer
módszer és a szatellitmegye. A kíváncsiság 
felkeltése céljából idézek néhány furcsa 
nyelvi újdonságot: negatív donorkártya, 
csatornaiszap-lerakodóhely, autójáró, vir- 
tuállatka, semmikini, kalapkarima-szabály. 
Akit érdekel, nézzen utána!

Függelékként, betűrendben találjuk a 
szóösszetételek utótagjait, szószerkezeti 
alaptagjait, és az előtag és utótag között álló 
lexémákat.

Ez a szógyűjtemény különösen húsz év 
múlva lesz igazán érdekes: az „időkapszula” 
szerepét betöltve mesél majd az 1997-es év
ről. Tocsikot addigra rég elfelejtettük, de
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talán már most sem emlékszünk rá, hogy 
kicsoda.

Szabó T Gábor

Kiszely Zoltán (szerk.)
Idegennyelv-tanítás a 
felsőoktatásban
Kodolányi János Főiskola: 
Székesfehérvár, 2000. 98 p.

A székesfehérvári főiskola sorozatának 6. 
füzete az Angol Tanszék munkatársainak 
cikkeit tartalmazza a kommunikatív nyelv
oktatásáról, a nyelvtan tanításáról, illetve a 
Kodolányi János Főiskola történetével, tevé
kenységével kapcsolatos témákról. Elsősor
ban a felsőoktatásban oktató nyelvtanárok 
számára ad praktikus információkat. (A 
könyv végén a szerzőkről rövid szakmai in
formációt kapunk, valamint a tanulmányok
ról tömör tartalmi összegzést.)

Az első írásban Sárdi Csilla arra keres 
választ, hogy vajon létezik-e kommunikáció 
az idegennyelvi tanteremben, illetve hogy 
annak minősül-e mindaz, ami nyelvórán fo
lyik.

Szemere Pál írásával folytatódik a kiad
vány, választ keresve arra, hogy eltérő-e a 
oktatás a középfokú és felsőfokú intézmé
nyekben. Didaktikai, metodikai ötletet kínál 
az egyetemi előadáshoz és szemináriumhoz: 
milyen technikai eszközökkel, szemléltetés
sel motiválhatjuk a hallgatót óráinkon, s a 
szemináriumnak melyek a főbb típusai, azaz 
mely módszerekkel, milyen óravezetéssel 
érhetjük el eredményesebben kitűzött cél
jainkat.

Az ismert anglista, Stephanides Éva a 
nyelvtan tanításának szükségességét vizs
gálja: véleménye szerint ez elengedhetetlen 
nemcsak nyelvszakos hallgatók esetében, 
hanem mindazoknál, akik a nyelvet szakmá
jukban kívánják használni. A magyar és az 
angol nyelvet veti össze néhány nyelvtani 
struktúrában, számos - megértést segítő -

nyelvi példával. A dolgozat végén rövid tan- 
könyvértékelést is találunk egyes Magyaror
szágon is használatos angol nyelvkönyvek
ről, mint a Strategies, Hotline, The New First 
Certificate, The New Cambridge English, 
Blueprint, ezekről megtudhatjuk, hogy mi
lyen hiányosságaik, illetve erényeik vannak 
a szerző által vizsgált nyelvtani szempont
ból.

Ferenczy Judit a pragmatikának a nyelv
oktatásban játszott szerepéve foglalkozik. 
Ennek fontosságát szerinte az igazolja, hogy 
a beszédaktus-elmélet ismerete számos 
nyelvtani-szemantikai jelenség megértésé
ben segít, így a hallgató nyelvtanulását is 
megkönnyíti. A tanulmány második részé
ben metodikai útmutatót kap az olvasó a 
függő beszéd beszédaktus alapú tanításához.

A Kodolányi János Főiskola megalapítá
sát, a tanárképzést és az elért eredményeket 
mutatja be Székely Mária a következő feje
zetben. A szerző elmondja javaslatait a fej
lesztés lehetőségeiről, a diplomaszerzést kö
vető továbbképzés lehetőségeiről, s hogy 
mindez minőségi változáshoz vezethet a 
képzésben.

Kiszely Zoltán dolgozatát olvashatjuk az 
utolsó részben, mely két szakmát ölel fel: az 
alkalmazott nyelvészetet és a turizmust. Az 
összetett témáról készített kutatási beszámo
lók összefoglalóit műfaji alapon hasonlítja 
össze (ezt számos példával és táblázattal il
lusztrálva).

Bárcsak minden főiskolának volna ilyen 
sorozata, azon belül sok ilyen kötete.

Nagy Szilvia


