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tanárképzési modelleket. Nagyon fontos 
adatok egyrészt a fenntartó és az intézmé
nyek felé, másrészt azok az iskolák felé, 
ahonnan a tanárok elindulnak, hogy majd a 
legújabb, korszerű tudással felvértezve ok
tassák tovább a diákokat.

Mikoláné Mérai Györgyi
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Cél: A gazdasági szaknyelvi 
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Napjainkban egyre növekszik a gazdasági 
életben az szaknyelv idegen nyelven való is
meretének a jelentősége. Az iskolában tanított 
anyagnak gyakorlatközpontúnak kell lennie, 
a szükségletek reális felmérésén kell alapul
nia. Nemcsak a vizsgákat kell a diákoknak 
sikeresen letenniük, hanem meg kell állniuk a 
helyüket a gazdasági és üzleti élet színterein 
az interkulturális kommunikációban is, hiszen 
a jelenleg működő vállalkozások nagyobb ré
sze külföldi tulajdonban van. Ehhez alkalmaz
kodnak nyelvoktatásukban a közgazdasági, 
kereskedelmi jellegű felsőoktatási intézmé
nyek is, amelyek közül eddig a Budapesti 
Gazdasági Főiskola szerezte meg az akkre- 
ditációt a nagyobb idegen nyelvekből.

A tatabányai Modern Üzleti Tudomá
nyok Főiskolájának nyelvoktató gárdája pe
dig arra vállalkozott, hogy hallgatóik szá
mára olyan jegyzetet írjon, amely felkészít 
a német és angol írásbeli és szóbeli vizsgáira 
(szigorlat), ugyanakkor azonban módszer
tani alapelvei és gyakorlati útmutatásai ré
vén is értékes segítséget nyújt - akár önálló 
feldolgozásra is - minden, a témát sikeresen 
feldolgozni akaró „célszemélynek” . Bátran 
ajánlható tehát mind iskolai, csoportos, 
mind egyéni felkészítésre és felkészülésre.

A szigorlat célja a szerzők szerint az,

hogy „a középiskolai nyelvi alapokra épülő, 
a főiskolán szaknyelvi ismeretekkel kiegé
szített nyelvtudást írásban és szóban komp
lex módon mélje.” A jelölt „tudjon kapcso
latot felvenni, telefonálni, tárgyalni, üzleti 
leveleket fogalmazni, jelentéseket írni, vi
tákban részt venni, hosszabb idegen nyelvű 
szöveget értelmezni” (p. 8).

A tanulói-tanári autonómia fejlesztésének 
jegyében ez az első, a recenzens által látott, 
szakmai nyelvvizsgára felkészítő jegyzet, 
amely ismerteti a tantárgyfelvételi struktúrát, 
tanácsokat ad a szigorlat (vizsga) optimális 
időpontjának kiválasztásával kapcsolatban és 
egyéb, a vizsga szempontjából lényeges kér
désekben, sőt, paralingvális eszközök leírásá
val is ösztönöz a célorientált nyelvelsajátítási 
stratégiák és technikák tudatos alkalmazására.

A bemutatott nyelvi anyag autentikus 
szövegei frissek, érdekesek és motiváló ere
jűek. Dicséretes a szövegforrások pontos 
megadása, a szövegek tematikus sokszínűsé
ge, az újabb keletű üzleti fogások bemutatása 
és a gyakorlásra szánt anyag mennyisége.

Egyetlen vizsgamódszertani alkotóelem 
nem szerepel a könyvben - és ez a mérés
értékelés mintáinak bemutatása. Minden 
hallgatót és tanárt (a szakavatott és laikus 
olvasót is) érdekli, hogy az elsajátítási folya
mat mennyire sikerült, az elvégzett munka 
a vizsgán hogyan tükröződik, az értékelési 
kritériumok milyen skálán és milyen leírási 
jellemzőkkel érvényesülnek. Az átlátható
ság (transzparencia) jegyében a követelmé
nyek és az eredményesség rendszerének be
mutatása lenne talán a következő lépés.

A bevezető ismertető után a vizsgaré
szek tárgyalása következik, amelyet feladat
gyűjtemény követ és irodalomjegyzék zár. 
Az egyes feladatoknál a szövegekben is elő
fordulnak friss szakirodalmi utalások, ame
lyek a szerzők nyitottságát, tájékozottságát 
bizonyítják.

„Az írásbeli vizsga részei” fejezetben a 
fordítás, a tömörítés és a grafikonok, dia
grammok leírása feladatokhoz adnak a szer
zők példákat, mintaszövegekkel és megol
dásokkal. Külön kiemelendő a fordítás fel-
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adat fordítástechnikai lépéseinek részlete
zése, a jó fordításhoz vezető út kijelölése 
(gyakorlati tanácsok kíséretében) és a szö
vegértési-olvasási technikák bemutatása. 
Az iskolai fordításokat azonban meg kell 
különböztetnünk a professzionális fordítá
soktól, és ennek fényében a recenzens hiá
nyolja a kompetencia-rendszer bemutatását 
- tehát mennyiben méri-értékeli ez a vizsga
feladat a nyelvi (anyanyelvi- és idegen nyel
vi) kompetenciát, mennyiben a fordítási 
kompetenciát, milyen arányban szerepelnek 
a kulturális és szakkompetencia elemei.

A tömörítés feladatnál nincsenek meg
adva a sor, szó, vagy karaktermennyiségek; 
az sem, hogy milyen típusú 50 sor/60 leütés 
(3000 n) hosszúságú szöveget milyen előírt 
redukcióval (és milyen célból, kinek) kelle
ne tömöríteni.

A grafikonok, diagrammok leírásához 
néhány kifejezést is mellékelnek a szerzők, 
bővítési tanácsokkal segítve a felkészülést.

,,A szóbeli vizsga részei” fejezetben min
den feladattípushoz csatolnak a szerzők gya
korlati tanácsokat, amelyek a vizsga-stressz 
oldásához és a vizsgaszituáció kommunikáci
ójának minőségéhez jelentősen hozzájárul
hatnak. A „szakmai kérdés” feladat felöleli a 
gazdasági életben használatos alapszókincset 
és az Európai Unióval kapcsolatos alapvető 
ismeretanyagot. A „kötetlen társalgás” és a 
gazdasági újságcikk lényegének ismertetése 
(magyarul), valamint a „tolmácsolás” feladat 
mondatai lehetővé teszik, hogy az üzleti kom
munikáció alapjairól átfogó képet kapjon a 
vizsgázó és vizsgáztató egyaránt. Rokonszen
ves az a törekvés, hogy a tolmácsolási mon
datok panel-elemeivel készségszintre emel
jék a közvetítésben (fordításban-tolmácso- 
lásban) való jártasságot, még ha kiszakítva 
is az adott munkahelyi szituáció kommunika
tív egészéből vagy interkulturális beágya
zottságából (a vonatkozó német szakiroda
lomban mint „Szenario”-elmélet ismert, Fill
more nyomán).

Somos Edit Csilla

Gyömörey Erzsébet - Nyikulina 
Nagyezsda
Orosz-magyar nyelvi kalauz 
Lexikai változások és újdonságok 
a mai orosz nyelvben
Nemzetközi Üzleti Főiskola: 
Budapest 2001.304 p.

Az elmúlt év decemberében napvilágot lá
tott kiadvány alcíme is utal arra, hogy a 
könyv, amelyet az olvasó figyelmébe aján
lok, mai nyelvi állapotokat tükröző, lexikai 
újdonságokat magába foglaló, rendhagyó 
szótár.

Hiányát a szerzőpáros gyakorló nyelvta
nárként napi munkája során folyamatosan 
érezte, hiszen a XX. század végi Oroszor
szágban végbement változások, a rendszer
váltás mind gazdasági, mind politikai téren 
a nyelv és főként a szókincs változását is 
maga után vonta. Ezt a nagymértékű válto
zást, nyelvileg követni pusztán a korábban 
megjelent orosz-magyar szótárak segítségé
vel reménytelen vállalkozás lett volna, mi
vel azok nem mindig tudtak választ adni az 
új jelenségekkel kapcsolatos kérdésekre.

Jelen kiadvánnyal a szerzők célja éppen 
az, hogy ezekre a - nyilvánvalóan más gya
korló nyelvtanárokat is izgató - kérdésekre 
választ adjanak.

Munkamódszerük lényege az volt, hogy 
a számtalan elolvasott szövegből kigyűjtöt- 
ték a számukra ismeretlen, a már meglévő 
egynyelvű értelmező és szakszótárakban 
nem, vagy esetleg használatukra való utalás 
nélkül, illetve új jelentésben szereplő szava
kat, kifejezéseket. Azok közül is csak azokat 
a gyakran előfordulókat vették be nyelvi 
kalauzukba, amelyek ismerete nélkül ma 
már szinte elképzelhetetlen a kommuniká
ció, s nem azokat, amelyek valamiféle egyé
ni újságírói stílus szülöttei. Ily módon a 
szótár mintegy 3500 lexikai egységet tartal
maz. A szerzők szóanyagának fő forrása a 
nyomtatott és az elektronikus sajtó, vala
mint a televízió volt.


