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csolatos nehézségeket járta körbe, a Tense, 
Duration és Voice jelenségének magyaráza
tára téve a hangsúlyt (lásd a róla Molnár 
Katalin recenzióját: Modern Nyelvoktatás, 
vol. VI, nr. 2-3, pp. 112-114). A 2001-ben 
megjelent Guidelines II-III. fő témája az 
Infinitive, a Gerund és a Participle. A könyv 
legnagyobb erényének azt tekintem, hogy a 
morfológia és szintaxis formális kategóriái
hoz szokott magyar tanuló szemét - akit, 
sajnos nemcsak a magyar anyanyelv gon
dolkodásmódja, de a magyar nyelvtantaní
tás is béklyóba köt - ráirányítja arra a lehe
tőségre, hogy a szó és mondat határai nem 
olyan élesek, mint ahogyan azt valamikor 
benne rögzítették. A magyar mondatfelépí
tés analitikusabb, precízebb, jobban láttatja 
az egyes szavak között létrejövő grammati
kai kötéseket. Az angol „lazább”, több sza
badságot enged meg a mondatszerkezetben. 
Ez valóban rendkívül idegen a magyar gon
dolkodás számára, hisz a morfológiai jelölés 
hiányát az angol egyszerű mondatban leg
alább a szórend szigorú szabályai pótolták, 
s a magyar észjárású tanuló számára még ez 
is összekuszálódni látszik pl. egy terjedel
mesebb infinitívuszos szerkezet láttán.

A könyv két jól elkülöníthető részre, Az 
angol igei struktúrákra, ill. Feladatok, gya
korlatokra oszlik. Nem a hagyományos ér
telemben vett feladatgyűjtemény, inkább 
összevető-funkcionális szemléletű pedagó
giai grammatika, amelyet elsősorban az an
goltanárok, másodsorban az akárcsak cse
kély grammatikai előképzettséggel is ren
delkező, elszánt és érdeklődő tanulók for
gathatnak sikerrel.

A magyarázó szövegek a szóbeli elő
adásretorikáját követik, az előre- és vissza
utalások, a logikai csomópontok gyakori 
hangsúlyozása, netán ismétlése bizonyítja 
ezt. A feladattár jól alátámasztja a magya
rázatokat, de talán épp az áttekinthetőség 
miatt, a figyelem szétszóródásának megaka
dályozására talán hasznosabb lenne valami
vel több példát - a pontos fordítással és 
értelmezéssel együtt - átvinni a magyarázó 
részbe.

Bognár József könyve az eddiginél jóval 
nagyobb publicitást érdemelne meg. Méltán 
gyarapítja annak a kisszámú, összevető 
funkcionális szemléletű, az elméletet a gya
korlattal ötvöző műnek a sorát, amelynek 
kiemelkedő tagja Juhász János Richtiges 
Deutsche, amelyet a németesek nagy örö
mére néhány éve új kiadásban láthatunk a 
könyvesboltokban.

Hegedűs Rita

Mihalovics Árpád (szerk.) 
Tanulmányok a politikai 
szaknyelvről
Bessenyei György Könyvkiadó: 
Nyíregyháza, 2000. 122 p.

Jelen kötet szerzői főiskolai és egyetemi 
oktatók, a Nyíregyházi Főiskola Európa Ta
nulmányok Központja keretében működő 
csoport tagjai, a többnyelvű politikai és dip
lomáciai szótárszerkesztés nyelvész szak
emberei. Tanulmányaik témája a politikai 
szaknyelv, illetve ennek néhány jellemzője, 
aspektusa, melyet magyar, angol, francia, 
német, olasz és orosz korpusz alapján vizs
gáltak.

Laczik Mária „Adalékok a diplomáciai 
eseményekről kiadott újságközlemények 
nyelvezetéhez” című tanulmányában politi
kai és diplomáciai események leírásának 
olasz újságszövegekben előforduló lexiká
ját tette vizsgálatának tárgyává. Sajátos 
szintagmatípusokat elemezve mutatta ki a 
névszói szintagmák és a képzett mellékne
vek kapcsolatát, használati sajátosságait, 
egy másik nyelven (magyar) való visszaadá
suk megvalósulását. Az olasz újságszöve
gekből összegyűjtött névszói szintagmák 
magyar megfeleltetéseit egy-és kétnyelvű 
szótárak, valamint az alakulóban levő EU-s 
sajtónyelv szellemében s gazdag példatárral 
adja meg a szerző.

Mihalovics Árpád „A politikai szak
nyelv néhány sajátossága” című tanulmá-



86 Könyvszemle

nyában a politikai szaknyelvet mint társa
dalmi nyelvváltozatot veszi vizsgálat alá 
magyar, francia és orosz nyelvű korpuszon, 
a nyelvleírás négy különböző szintjén. Be
vezetésként definiálja a politika fogalmát, 
majd áttérve a nyelvészet területére a politi
ka főnév és a politikai melléknév kapcsoló
dásait vizsgálva megállapítja, hogy a folya
matos társadalmi kommunikáció egyenlő 
békeidőben a valódi politizálással. A szak
nyelvek mint nyelvváltozatok mellett foglal 
állást. Ezek után mutatja be a politikai nyel
vet a nyelvelemzés különböző szintjein. Az 
illusztrálásként felhozott példákkal szemlé
letesen bizonyítja a politikai nyelv összetett 
jellegét.

Répási Györgyné a menedzsment-ter
minológia nemzetközi érintkezésben hasz
nálatos szókészleti elemeivel foglalkozik 
kontrasztív lexikológiai vonatkozású tanul
mányában, magyar-orosz-német egybeve
tés alapján. Tanulmányában a szerző a nem
zetközi menedzsment-terminológia egy 
szeletének szinkron vizsgálatát tűzte ki cé
lul, melyhez korpuszként a Nyíregyházi Fő
iskola szótáríró csoportja által a hétnyelvű 
diplomáciai szótárhoz gyűjtött mintegy öt
ezer cédulát használta fel. Miután gondosan 
tisztázta a lexikai kölcsönzések és az in- 
terlexémák közti különbséget, rátér az általa 
vizsgált, három nyelven előforduló tükör
szavak bemutatására.

Révay Valéria a több tudományágat fel
ölelő, magyarul még csak formálódó „euró- 
nyelv”-ről ír nyelvpolitikai vonatkozású ta
nulmányában. Az Európai Unió dokumen
tumai fordításként jutnak el a magyar köz
véleményhez, s ez a szaknyelv nem csupán 
szakszókincs, hanem egy új nyelvi réteg. A 
fordítónak nyelvújítónak is kell lennie, hogy 
megfelelő magyar kifejezést találjon. A 
nyelvünkre nehezedő angol hatás negatívu
mait elkerülendő, valamint a nyelvünket el
árasztó euroterminológia és euroszleng ve
szélye miatt a szakembereknek segíteniük 
kell az új nyelvi réteg szókincsének, szó- és 
mondatszerkezeteinek megformálásában, az 
anglicizmusok elkerülésében. A szerző a

feladat nagyságát és jelentőségét a középko
ri bibliafordítók munkájához méri.

Székely Gábor diplomáciai szövegek
ben vizsgálta az érzelem és a fokozó értelem 
kifejezését, s pragmalingvisztikai jellegű ta
nulmányában a diplomáciai nyelv e két fon
tos jellegzetességéről közöl érdekes adato
kat. A szerző két diplomáciai szövegtípus 
vizsgálatának eredményéről számol be. A 
nemzetközi jogszabályokban egészen ritkán 
fordulnak elő érzelmet kifejező szövegré
szek, hiszen ezek a diplomáciai szövegek a 
jogi szakszövegek jellegzetességeit hordoz
zák. A másik szövegtípusba esszéjellegű 
magyar diplomáciai szövegek tartoznak, 
melyek az érzelemkifejezések sokkal válto
zatosabb eszközeivel élnek. A szerző bizo
nyítja azon feltételezés tévességét, misze
rint a diplomáciai nyelv mentes az érzelem 
és a fokozó értelem kifejezésétől.

Szerencsi Katalin az angol nyelvről mint 
korunk linguafrancájáról és annak jövőjé
ről ír nyelvpolitikai jellegű tanulmányában. 
A nyelvoktatási stratégiák vizsgálatát glo
bális és helyi/magyar aspektusból végzi el. 
A különböző nyelvek fontosságának, jelen
tőségének és egyenlőségének kérdése után 
foglalkozik a szerző a világ egymással el
lentétes nyelvi jelenségeivel: a homogeni- 
zációval és a pluralizációval. A XXI. szá
zadban az angol nyelv várhatóan jelentős 
szerepet fog betölteni a kommunikációban, 
és az ezzel kapcsolatos kihívások megfogal
mazásával a nyelvoktatásban bekövetkező 
hangsúlyeltolódásra is felhívja a figyelmet 
tanulmányában a szerző.

A PHARE-pályázat támogatásával ké
szült érdekes és aktuális kérdésekkel foglal
kozó kötet alkotóinak szándéka szerint egy 
továbbiakban bővítendő kutatás kiinduló
pontja.

Konczosné Szombathelyi Márta


