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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.

Molnár Mária

Molnár Judit és Olaszy Kamilla
Német írásbeli feladatok
Akadémia Kiadó: Budapest 2001. 
141 p.

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
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- szem előtt tartva az adott vizsgarendszer 
speciális előírásait.

A középfokú feladatok (szövegértés, 
nyelvtani és szókincsteszt, tömörítés) mind
egyikére találunk példát az öt középfokú 
feladatsorban. A feladatok azonban nem 
szabványosítottak.

Szövegértés. Az első és második feladat
sorban (Test I, Test II) két-két szövegéretési 
feladatot találunk, a következő háromban 
egyet-egyet. Mindegyik az AKTIV Wirt- 
schaftszeitungból származó eredeti, legfel
jebb rövidített, általános érdeklődésre szá
mot tartó gazdasági témájú cikkből és - 
nyilván a cikk által meghatározottan - kü
lönböző számú gyakorlatból áll. Gyakori 
téma a hitelkártya és az internetes kereske
delem, de a vállalati kommunikáció, a szol
gáltatások, a munkaerőpiac és a makroöko- 
nómia is sorra kerül. Az összesen öt típusba 
sorolható gyakorlatok egyrészt jól mérik az 
értést, illetve a vizsgázó kifejezőkészségét, 
másrészt kiválóan ráhangolják őt ezekre a 
feladattípusokra.

Szókincs és nyelvtan. A nyelvtani és szó
kincstesztek már első látásra különböznek 
a szokványos tesztformától. Látszólag na
gyon hasonlítanak viszont a szövegértési 
feladatlapokhoz. Akárcsak ott, itt is egy-egy 
szöveg szolgál kiindulási alapul, de nem 
készen. Vagy megadott szavakkal, vagy sa
ját kútfőből vett fogalmakkal, végződések
kel kell előbb kiegészíteni őket, ami néhol 
nem is olyan egyszerű. Nagyon kell figyelni 
a feladat-megjelölésre, mert ahány, szinte 
annyiféle. A pipa mindig azt jelenti, hogy az 
így jelölt lexikai egységet már a szerzők 
elhelyezték - vagy a szövegben (és akkor 
csillag áll az adott helyen), vagy külön pél
damondatban, mely csupán megoldási min
taként áll a gyakorlat elején. Az is előfordul, 
hogy a behelyettesítendő fogalmak közül 
kettő felesleges. Ezek kiválasztása újabb tu
dáspróba egy feladaton belül. A nyelvtani és 
szókincstesztek megoldásához szükség van 
tehát mikro- és makrogazdasági ismeretek
re, valamint legalább középfokú szakmai és 
általános nyelvtudásra. Ha a gyakorlatok

számát és típusát nem is - hiszen azt a 
szövegek indukálják -, de a feladat-megje
lölést mindezért „cserébe” talán érdemes 
volna egységesíteni. (Különös tekintettel az 
57. lapon lévő VII. gyakorlatra, melynél 
nem egyértelmű, hogy jelzőt vagy jelzős 
szerkezetet kell-e behelyettesíteni.)

Tömörítés. Minden középfokú feladat
sort egy-egy azonos terjedelmű, aktuális, 
magyar újságcikk zár, melyet körülbelül a 
felére kell tömöríteni németül. Nagy gond
dal és hozzáértéssel kiválasztott szöveg va
lamennyi. A gyakorló tanárok tudják, hogy 
csak logikusan felépített, címmel ellátott jó 
stílusú, informatív írásokat lehet a célnyel
ven is igényesen megfogalmazni. Értékelési 
szempontok és pontszámok is orientálják a 
tanulókat.

A felsőfokú feladatok (szókincsteszt, 
szövegértés, kommentár) a szerzők szándé
ka szerint azoknak kedveznek, akik egy fel
adattípusból szeretnek egyszerre többet lát
ni, begyakorolni. Típusuk szerint csoporto
sítva találjuk tehát az egyes felsőfokú gya
korlatokat.

Szókincs és nyelvtan. Először a szó
kincstesztnek nevezett nyelvi feladatlapok 
következnek. Felépítésük a középfokúaké- 
hoz hasonló. Különböző lapokból (Finanz 
und Wirtschaft, Die Furche, Handelsblatt, 
Salzburger Nachrichten) származó gazda
sági témájú (infláció, világkiállítás, beruhá
zási kedv, euró, kis- és nagykereskedelmi 
hálózat, EU) írásokhoz kapcsolódnak a fel
adatok. Nem mindegyik cikket kell kiegé
szíteni, mint a középfokúaknái, és egy tesz
tet kivéve csupán egyetlen szövegre épülnek 
a gyakorlatok.

Szövegértés. Mind az öt szövegértési fel
adatlap (Leseverstehentest) két-két aktuális, 
széleskörű érdeklődésre számot tartó szöve
get tartalmaz, melyekhez kettő, három vagy 
csupán egy értésellenőrző feladat kapcsoló
dik. Ezek viszont olyan sok oldalról közelí
tik meg az olvasott írást, hogy aki átrágja 
magát rajtuk, azt már aligha érheti meglepe
tés értésellenőrzés során. Előfordul az is, 
hogy ugyanaz az utasítás kétféle megfogal-
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mazásban szerepel (pl. Erklären Sie die 
Begriffe aus dem Text! ! ;Was ist darunter zu 
verstehen??). - Az igazán felsőfokú erőpró
bák során viszont differenciált pontozás tá
jékoztatja a nyelvtanulót a helyes megoldá
sok értékéről, sőt néhol a válaszok összeté
teléről is (p. 117).

Kommentár. A felsőfokú írásbeli harma
dik feladata a BKÁE nyelvvizsgarendszeré
ben egy gazdasági témájú, magyar nyelvű 
cikk kommentálása a célnyelven. Ebben a 
könyv néhány hasznos tanáccsal, egy ún. 
mintakommentár bemutatásával és öt infor
matív magyar szöveggel, lényegláttató kér
désekkel segít.

A kiadványból bizonyára véletlenül ma
radt ki a felhasznált irodalom, azaz a sajtó
orgánumok jegyzéke, hisz ugyanígy eltűnt az 
oldalak számozása is a 123. lapot követően.

Mivel az egész műben az a kiadói törek
vés érezhető, hogy általában az írásbeli gaz
dasági nyelvvizsgákra felkészítő feladat
gyűjteményt kínáljon, bátorítom a szerzőket 
a könyv továbbítására, azaz egyéb írásbeli 
feladatok (pl. szakmai szöveg írása, szöveg
írás kérdések alapján) kidolgozására. A si
kerben már most biztosak lehetünk!

Gacs Judit

Raymond Tatalovich
Nativism Reborn??
The Official English Movement and 
the American States

The University Press of Kentucky: 
Lexington 1995, 319 p.

Raymond Tatalovich, a chicagói Loyola 
Egyetem politológusprofesszora 1995-ben 
jelentette meg - akkor úttörő jelentőségű
nek számító, de máig is releváns - munkáját, 
melyben az angol nyelv egyesült államok
beli hivatalossá tételéért küzdő „English 
only” mozgalom történeti gyökereit, rej

tett mozgatórugóit és politikai támogatott
ságát elemzi lenyűgöző statisztikai alapos
sággal.

A szerző arra a két alapvető kérdésre 
keresi a választ, hogy mi az „English only” 
valódi célja, illetve jogos-e az irányzatot 
„alulról jövő kezdeményezés”-nek minősí
teni, avagy csupán a politikai elit egyéb 
szándékainak populáris köntösbe bújtatott 
megnyilvánulási formáinak tekintendők az 
„Official English”-t támogató törekvések.

Tatalovich az USA-beli nyelvpolitikai 
csatározásokat morális konfliktusokként ér
telmezi: Theodore J. Lowi, T. Alexander 
Smith és Richard Hofstadter munkái nyo
mán rávilágít ezen problémák általános bel
politikai vetületére, szimbolikus (azaz nem 
közvetlenül gazdasági érdekellentéteket 
tükröző) aspektusaira, valamint státuszpoli
tikai (az egyes társadalmi csoportok közti 
vetélkedésre utaló) vonatkozásaira. Az így 
felvázolt vizsgálati keretbe illeszti a szerző 
a nativizmus John Higham által megfogal
mazott definícióját, amely magában foglalja 
a katolikusellenesség, az idegengyűlölet és 
az anglo-amerikai felsőbbrendűség érzésé
nek sajátos ötvözetét.

1980 és 1990 között 15 amerikai tagál
lamban fogadtak el „English only” típusú 
rendelkezéseket (Nebraska, Illinois és Ha
waii már korábban kodifikált hasonló intéz
kedéseket.) A vizsgált 18 esetből tízben a 
viszonylag könnyen megváltoztatható tör
vényi szabályozással, hét esetben viszont a 
sokkal körülményesebben felülbírálható al
kotmánymódosítással éltek a honatyák. 
(Georgia 1986-ban közös alsó- és felsőházi 
határozattal hozta meg a maga törvényeit.) 
Jelentősebb eltérés mutatkozik az intézke
dések súlyát illetően: az államok többségé
ben csupán szimbolikus jellegű deklaráci
ókról van szó, de Kalifornia, Hawaii, Neb
raska, Dél-Karolina, Tennessee és Virginia 
esetében a törvényhozók pontosan megha
tározták az angol nyelv kizárólagos haszná
lati területeit, valamint az intézkedések be- 
tart(at)ásáról is gondoskodtak.


