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tátják, hogy a legegyszerűbb lehetőség a 
szócsere. Olykor egy hang felcserélése is 
elegendő, hogy egy másik értelmes szó ke
letkezzék, s létrejöjjön a közmondás-paró
dia: Time is honey (lásd a kötet címlapját). 
Gyakoriak azok a közmondás-elferdítések 
is, amelyek a közmondás első felét változat
lan alakban megtartják, míg a második felét 
teljesen megváltoztatják: Early to bed and 
early to rise and you never meet any promi
nent people (p. 1).

A talán leggyakoribb közmondás-paró
dia nem változtatja meg az eredeti közmon
dás szerkezetét és összetételét, hanem egy 
humoros kiegészítéssel megkérdőjelezi azt 
vagy egyenesen ellentétébe fordítja: A new 
broom sweeps clean, but an old broom 
knows all the corners (p. 2); Absence makes 
the heart grow fonder - for somebody else 
(p. 1 ); A barking dog never bites. But a lot 
of dogs don 7 know this prowerb (p. 7).

A kötetben számos közmondáson alapu
ló vicc és wellerizmus is helyet kapott. Ez 
utóbbiak köztudottan hármas szerkezetűek: 
általában egy közmondással kezdődnek, 
majd a beszélő megnevezése következik, s 
végül a harmadik rész a közmondást egy 
adott szituációba helyezi, például: „How 
time flies ”, as the monkey said when it threw 
the clock at the missionary (p. 212); „Too 
much of a good thing”, as the kitten said 
when she fell into the milks pail (p. 217).

A közmondás-paródiák keletkezésének 
okairól szólva a szerzők megjegyzik, hogy 
nagy részük pusztán kreatív szójáték ered
ménye, de szatirikus jellegük folytán társa
dalomkritikai jelleggel is bír(hat)nak. A 
közmondás-elferdítések változnak a korral, 
s ily módon egy adott kor nyelvközössé
gének a szemléletét tükrözik, görbe tükröt 
tartva a társadalom elé. A kötetben található 
vicces-humoros, olykor szatirikus közmon
dás-elferdítésekből a XX. század végének 
posztmodem ember-, erkölcs- és társada
lomszemlélete bontakozik ki. Ezért az úttö
rő jellegű, olvasmányos és igen szórakozta
tó munkát nem csupán a nyelvészeknek - 
közöttük különösen a parömiológusoknak

-, hanem a nyelvtanároknak és a nyelvtanu
lóknak, sőt az angol nyelvet értő széles ol
vasóközönségnek is figyelmébe ajánlhatjuk.
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A könyv szerzője több mint négy évtizede 
foglalkozik a magyar szókincs rétegződésé
vel és a társadalmi differenciálódás nyelvi 
tükröződésének kérdéseivel (rétegnyelvek, 
szaknyelvek, terminológia), valamint a ma
gyarországi nyelvészet történetével. A be
vezetésben visszatekint a terminológiai kér
désekkel való foglalkozás nemzetközi múlt
jára is; megtudjuk, hogy először német 
nyelvterületen vetődött fel a terminológiá
val való foglalkozás, méghozzá társadalmi 
szükségletek kielégítése céljából.

Hazánkban az anyanyelv tudományos 
fejlesztése kívánta meg nemcsak a magyar 
nyelv objektív törvényszerűségeinek a fel
tárására való törekvést, hanem az alapve
tő kategóriák pontos meghatározását, ter
minus technikusok megteremtését, illetve 
rendszerük állandó továbbfejlesztését. A 
könyv a továbbiakban a magyar nyelvtudo
mány terminológiai kutatásainak múltjával 
és jelenével foglakozik, ami azonban elvá
laszthatatlan az általános nyelvészeti kite
kintésektől; sőt általános nyelvészeti tanul
ságok levonását is lehetővé teszi. A szerző 
azáltal is hozzájárul a további hasonló célú 
munkához, hogy a könyvhöz irodalomjegy
zék, valamint egy igen kiterjedt betűrendes 
szómagyarázat is tartozik a lapszámok meg
jelölésével.

A mű két nagy részre osztható: az első 
öt fejezet tulajdonképpen a további kilenc 
elméleti alapvetésének tekinthető. Az első 
részben a szerző számos példán igazolja azt
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az alapvető tételt, hogy a terminológia és a 
tudományok fejlődése kölcsönösen feltéte
lezik egymást. Bebizonyosodik továbbá az 
a fontos megállapítás is, hogy a társadalom- 
és természettudományok terminológiájuk 
tükrében is egyre közelebb kerülnek egy
máshoz. Ugyanígy napjaink tudományossá
gának jellemző vonása az új szakkifejezések 
megjelenése, de magának a „terminus tech
nicus” kifejezésnek is érdemes végigtanul
mányozni a történetét és a terminológia de
finícióit is. Az első rész utolsó két rövid 
fejezete a terminológia alapelveinek megje
lenítése után a műszóalkotás megnevezése
inél tapasztalható idegenszerűségek bírála
tával foglalkozik példák sorozatának bemu
tatásán keresztül. Végezetül azt ajánlja, ma
radjunk a bevett jelöletlen összetételű szak
kifejezéseknél, és ne akarjuk mindenáron a 
minden jelentés- és szerkezeti árnyalatot je
lölő morfémákkal is meghosszabbított kife
jezésekkel helyettesíteni őket.

A második rész történeti jellegű: a hazai 
nyelvtudományi terminológia kialakulását 
mutatja be négy fő szakaszra osztva. Az 
egyes időszakok bemutatása azonban nem 
támaszkodik az előző rész elméleti alapve
téseire, mert a szerző szerint minden jelen
séget az adott kor „tudományos atmoszférá
jának” kereteibe ágyazva kell értelmezi. 
Ezért azután megvizsgálja a tudományág 
akkori nemzetközi helyzetét, a kor tudomá
nyosságával szemben támasztott követel
ményeket, megjeleníti a tudományág fejlő
désének kitapinthatóan érzékelhető szaka
szait és a fejlődési szakaszok legmarkán
sabb képviselőit.

Az első korszakot a szerző a magyar 
írásbeliség kialakulásától az első tudatos 
grammatikaíró, Sylvester János munkássá
gáig terjedő időszakig jelöli ki. Határozott 
meggyőződése, hogy a magyar terminológi
ai rendszer legéletrevalóbb elemei a köz
nyelv szókincséből kerültek ki sajátos jelen
téstöltettel (a jelentésük szűkülésével vagy 
bővülésével). Öt fejezetben vizsgálja, hogy 
a szótárak, jegyzékek és glosszák köznyelvi 
adatai milyen mértékben készítették elő az

egyik vagy másik köznyelvi szó terminus 
technikussá válását. Hatalmas mennyiségű 
anyagot mozgat tételének bizonyítására, és 
odajut, hogy a számos nyelvészeti terminust 
vagy később terminussá váló köznyelvi szót 
(kifejezést) tartalmazó, a XIV. századtól 
kezdve kisebb nagyobb rendszerességgel 
napvilágot látó, hazai szójegyzékek az isko
lai vagy egyéb keretek között szervezett (la
tin) nyelvtanulás anyanyelvi eszközökkel 
való segítésére voltak hivatottak. Ez a jelen
ség pedig nemzetközi folyamatba ágyazó
dik. Ma már evidenciának számít az a meg
állapítás, hogy a tudományok fejlődése tár
sadalmilag determinált. A szerző ebben a 
részben külön fejezetet szentel a magyar 
nyelvtudományi terminológia egyik legfon
tosabb tagjának, a grammatika történetének. 
Verseghy Ferenc 1826-ban megjelent Lexicon 
Terminorum Technicorum című művének 
megjelenésével zárul le a terminus megmagya
rítása körüli bizonytalanság: „A grammatika 
nem nyelvmesterség, hanem nyelvtudo- 
mány”(p. 63).

A második korszak Sylvester János 
munkásságát jelenti. A fontosabb életrajzi 
adatok ismertetése után Sylvester kezdeti 
irodalmi munkásságának terminológiai kí
sérletei és Grammatikájának részletes ter
minológiai fegyvertára következik. Sylves
ter tekinthető az első tudatos magyar nyelv
újítónak, sőt terminus-alkotónak.

Az első egyéni próbálkozás után a XVII. 
század elejétől a reformkorig terjedő idő
szak egyéni és intézményes terminusalkotó 
és nyelvújító erőfeszítései következnek a 
harmadik korszakban immár a bő termino
lógiai termés kritikai megrostálásának be
mutatásával. Igaz, a XVII. században a ha
zai grammatikusok nem mozdították elő a 
hazai terminológia fejlődését, hiszen latinul 
írtak. Szenczi Molnár Albert, Comenius, 
Geleji Katona István és Apáczai Csere János 
munkásságának részletes elemzése azonban 
azért indokolt, mert a maga nemében mind
egyik meghatározóan rányomta a bélyegét a 
hazai terminológiai munkálatok fejlődé
sére. Például Szenczi Molnár Albert latin
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nyelvű grammatikájában olvasható elvi 
megállapítások fogódzót jelentenek a ké
sőbbi grammatikaíróknak a magyar termi
nusok írására vonatkozó munkálataiban, 
Dictionariumébm pedig sok terminust vagy 
később terminussá váló köznyelvi szót szó- 
tározott és hagyományozott az utókor tudó
saira.

Noha a XVIII. század elejétől a kilence
dik évtizedéig bezáróan hullámvölgy jelle
mezi a korszak grammatikai-terminológiai 
termését, a század utolsó évtizedében hirte
len emelkedés mutatkozik. A szerző a ne
gyedik korszakhoz a XVIII. század utolsó 
évtizedét és a XIX. századi egyre tudato
sabb hazai nyelvtanírói törekvéseket, a be
lőlük fakadó terminusalkotó erőfeszítéseket 
és eredményeket sorolja. Ezek a korszak új 
humanitáseszménye, a felvilágosodás gon
dolatvilága által táplált reformkori törekvé
sekbe torkolltak, és ennek kereteiben telje
sedtek ki. A magyar nyelvészeti terminoló
gia kialakulása érdekében kifejtett erőfeszí
tések (Révai Miklós, Márton József és Ver
seghy Ferenc munkássága) kiteljesedését a 
Magyar Tudományos Akadémia megalapí
tása jelentette (1825). A szerző az Állandó 
Nyelvtudományi Bizottság ilyen irányú te
vékenységének bemutatásán kívül még két 
ezzel összefüggő terminológia-teremtő „fak
tort” jellemez: az akadémiai és nem akadé
miai folyóiratokban lezajlott vitákat és a 
vitákban aktívan résztvevő, valamint azok 
eredményeit felhasználó Riedl Szende mun
kásságát.

Az első tényezőn belül pedig Hunfalvy 
Pál szerkesztői munkásságát emeli ki, aki a 
Nyelvtudományi Közlemények első szer
kesztője volt, és egész szerkesztői tevékeny
ségét a magyar nyelvészeti terminológia ki
alakításának és állandó „igazításának” (p. 
170) szentelte. Kovács Ferenc az ő emléké
nek szánta a könyvet.

Megállapítható, hogy a kezdeti egyéni 
próbálkozások és intézményes erőfeszíté
sek eredményeként a XIX. század derekára 
kialakult a hagyományos magyar nyelvé
szeti terminológia rendszere. A szerző a

könyvben európai nyelvekből vett példákat 
hozva végig hangsúlyozza, hogy a magyar 
nyelvészeti terminológia rendszere a nagy 
európai szellemi áramlatok jegyeit viseli 
magán.

A könyv második részében a magyar 
nyelvészeti terminológia megteremtéséért 
folyó küzdelem bemutatása után a szerző 
mintegy visszautal az első rész elméleti 
alapvetésének egyik fontos alaptételéhez, 
miszerint lehetőleg csökkentsük az idegen 
terminusok eredeti alakjukban való átvé
telének számát. A küzdelem vezéralakjai
nak - a ma nyelvészének - címzett legfőbb 
üzenet az, hogy az európai színvonalat nem 
az „importterminus-zuhatag” fémjelzi, ha
nem az előremutató külföldi elméleti irány
zatok és ezek terminológiájának a magyar 
nyelv szerkezeti és szemantikai törvénysze
rűségeit figyelembe vevő adaptálása.
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A szakmában jól ismert és nagyra becsült 
szerzők legújabb műve az Akadémia Kiadó 
Gazdasági Szakmai Nyelvvizsgák című so
rozatának első kötete. - Csupa írásbeli fel
adatot tartalmaz közép- és felsőfokon, meg
oldásokkal együtt. A feladatok elsősorban 
tájékoztató jellegű pontozása és a megoldási 
tanácsok elsősorban a Budapesti Közgazda
ságtudományi és Államigazgatási Egyetem 
akkreditált szaknyelvi vizsgarendszeréhez 
alkalmazkodnak. Ezen információval ki
egészítve válik egyértelművé az előszónak 
például az a megjegyzése, hogy „Felsőfo
kon egyik feladathoz sem lehet szótárt hasz
nálni”. Ugyanakkor természetesen bármely 
német gazdasági szakmai nyelvvizsgára ki
válóan lehet készülni a könyv segítségével


