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számszerű adatokkal szolgált a program 
monumentalitását érzékeltetve.

A könyv második nagy része a húsz éves 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő prog
ramot ünneplők beszédeiből áll. Felesleges
nek tartom a fentiekhez hasonló részletes
séggel bemutatni ezen előadásokat, hiszen 
az eddigiekből megérezhettük, hogy milyen 
hangulatban zajlott ez a két nap. Már itt 
ajánlom a kötet elolvasását, mert nem csu
pán tényeket és történeteket tudhatunk meg 
belőle, hanem minden mondat olvasásakor 
együtt örülhetünk az ott megjelentekkel, a 
programok alkotóival.

A harmadik részben a konferenciát záró 
rövid emlékezések sorát találjuk. Zsolnai ta
nár úr pohárköszöntője után heten (Hajnal 
Lajos pedagógiai intézetigazgató; Csizma
dia Sándor tanító, középiskolai tanár; 
Gáncs Andrea tanár; Szabó Eszter könyvtá
ros; Új Imréné ny. pedagógiai intézeti mun
katárs; Csizmadia Sándomé tanító, középis
kolai tanár; Granasztói Szilvia bábművész, 
bábpedagógus) emlékeznek a „zsolnaiz
musra”. Saját történetüket osztják meg a 
hallgatósággal, derűs hangon, mesélve.

Az emlékezések után a kötetben a konfe
rencia résztvevőinek és vendéglátóinak név
sorát találjuk. A felszólalók szájából több
ször hangzott el dicséret a rendezvény szer
vezettségét illetően, és mindannyian nagy 
megtiszteltetésnek vették Zsolnai tanár úr 
személyes (és egyénre szabott) meghívóle
velét.

A könyv legvégén a méltán híres ÉKP-s 
iskolák tanulóinak jubileumi műsorát (an
nak koreográfiáját) olvashatjuk, majd a len
csevégre kapott ünnepi pillanatokból látha
tunk néhányat. (Flamencót, néptáncot, rene
szánsz bált, tornabemutatót, balettot, furu
lyazenekart, sajátságos ritmus-zenekart és 
gyermekkórust.)

Fontos tudománytörténeti pillanatnak 
lehettek tanúi a konferencia résztvevői és - 
részletesen elolvasva és a szavak mögé látva 
- mi, olvasók is, hisz jól megérdemelt ün
neplés volt ez. Visszatekintés, megemléke
zés, összegzés, ugyanakkor - a természet

körforgásához hasonlóan - előremutatás is. 
A könyv olvastán érezhető a konferencia 
hangulata, a szavak őszintesége, és hogy a 
NYIK-ben és ÉKP-ban dolgozó emberek
nek mindez mit jelentett. A legtöbbjüknek 
az egész élete volt a NYIK (sokuknak ma is 
az). Ezen a konferencián mindannyian Zsol
nai Józsefet és mindannyian saját magukat 
is ünnepelték (joggal).

Jelen írásnak nem lehet jobb szentenciá
ja, mint Szépe professzor ott elhangzott elő
adásának utolsó szavai: „S ez az a pillanat, 
amikor tisztelegnünk kell Zsolnai tanár úr 
közvetlen, mostani és régebbi munkatársai 
előtt, a kísérleti idő pedagógusai előtt, kü
lönböző szintű tanítványai előtt, akiknek a 
munkája valahol ott fénylik ebben a rendkí
vüli teljesítményben. A Zsolnai-féle peda
gógiát lehet szeretni vagy nem szeretni, kö
vetni vagy elkerülni. Ez a pedagógia azon
ban - ezt biztosan állíthatjuk - a XX. század 
végi és most már a XXI. század eleji magyar 
pedagógiának kivételes, elsőrendű alkotá
sa” (25. p.).

B. Nagy Agnes

Székely Gábor
A lexikai fokozás
Scholastica: Budapest, 2001

A szerző a könyv hátoldalán így mutatja be 
munkáját: „E könyv szerzője arra tett kísér
letet, hogy mind a magyar, mind pedig a né
met nyelv fokozó értelmű szókapcsolatait a 
szemantikai háttér feltárásával együtt rész
letesen bemutassa, és elvégezze a két nyelv 
egybevető vizsgálatát is.” Ez azért érdekes, 
mert a leíró nyelvtanok és a szótárak utalnak 
erre a nyelvi jelenségre, „de az eszközrend
szer teljességre törekvő leírása még nem 
történt meg.”

Valóban, a mindennapi tanítási gyakor
latban is leginkább a nyelvtani fokozással 
foglalkozunk, amennyire az idő engedi, de



86 KÖNYVSZEMLE

már az „Elativ” jelenségével sem érdemben 
(pl. hófehér - schneeweiß).

A könyv felépítése egy matematikus 
kristálytiszta logikáját követi. Mindenre 
gondolt az író, minden benne van nagyon 
szépen áttekinthetően: 1. Általános kérdé
sek; 2. Lexikai fokozás a magyar nyelvben; 
3. A lexikai fokozás kifejezésének az eszkö
zei a német nyelvben; 4. Magyar-német egy
bevetés. Fokozó értelmű mondatok és szó
kapcsolatok európai nyelvekben; 5. Összeg
zés. Nyelv és fokozás. Természet, egyén, 
társadalom; 6. A lexikai fokozás vizsgálatá
nak alkalmazott nyelvészeti vonatkozásai.

A bevezetésben definiálja a címmel kap
csolatos szakkifejezéseket. Már itt nagyon 
szépen látni, amit az egyszerűség kedvéért 
nem hangsúlyozunk eléggé: a nyelv soha 
nem egyértelmű megfeleltetés, hanem na
gyon gazdag tárház. Távol áll a matematiká
tól, ahol egyértelműen meghatározott nem
zetközi szakkifejezések vannak. Természe
tesen a nyelvészetben is könnyen rá lehet 
jönni, hogy mi mit takar, de nincs annyira 
egységesítve. Mivel ez egy kevésbé feltárt 
terület, a szerző a következő utat választot
ta: „Vizsgálati módszerem tehát alapvetően 
induktív jellegű: a (...) jellemző vonásainak 
leíráskor sok ezer konkrét példára támasz
kodom” (p. 8). A munka során „a konkrét je
lenségek leírása alapján inkább az általáno
sításra, az univerzális jelleg bemutatására 
törekszem” (p. 8).

Nem véletlen a könyv világos felépítése. 
Az író mást is átvesz a matematikából, mert 
így sokkal egzaktabban tudja kifejezni ma
gát: „A típusjelenségek valóban a függvé
nyek matematikai értelmére emlékeztet
nek” (p. 15). Szívesen idézi Zsolkovszkij- 
Melcsuk elméletét, de több más nyelvé
szét is.

A magyar nyelvben a mondatokból, 
mint a közlés alapvető egységeiből indul ki, 
és utána nézi az egyre kisebbeket: a lexé
mákat és a szemantikai jellemzőket. A foko
zás azon alapul, hogy összehasonlítjuk a 
dolgokat. Ennek van különböző mértéke, 
foka és természetesen sokféle módon kife

jezhető: többek között grammatikai és sze
mantikai úton is, illetve egész mondatokkal 
vagy szókapcsolatokkal, szavakon belül. 
Táblázatokkal szemlélteti az utalószó- 
kulcsszó-kötőszó viszonyát.

A német szókincsnél a nyelv sajátossá
gaiból indul ki: először a szóösszetételeket 
vizsgálja, utána az analitikus szókapcsola
tokat a lexémáktól a mondatokig ugyan
olyan felépítésben. így szépen követhető a 
két nyelv párhuzamba állítása.

A teljesebb kép érdekében ennek egy 
külön fejezetet is szentel. Kiderül, hogy az 
eltérő nyelv és rendszer ellenére a gondolat
világunk nagyon hasonló lehet. Sokszor 
ugyanazokkal a szavakkal, illetve gondolat
társítással fejezzük ki magunkat. Mindkét 
nyelv szívesen használja a képszerű hason
latokat. Az állatokat hasonló tulajdonságok
kal ruházzuk fel. Az eltérő nyelvi rendszer 
ellenére is ugyanazokkal a nyelvtani lehető
ségekkel élünk. A könyv felépítésében na
gyon szépen halad az egyeditől az általáno
sig, majd levonja a következtetést. A német 
és magyar nyelv párhuzamos vizsgálata 
után kitekint a többi nyelvekre is sok példá
val illusztrálva. Itt már jobban előjön az 
egyes népek gondolkodásmódja, az őket kö
rülvevő világ hatása. Érdekes dolog lehet a 
képzettársításokból kitalálni, hogy melyik 
népről van szó. - A fejezet végén levonja a 
következtetést. „Annak ellenére, hogy a le
xikai fokozást kifejező eszközrendszer az 
európai nyelvekben sok szempontból egysé
gesnek tekinthető, ezt az eszközrendszert 
(...) egyedi vonások is jellemzik” (p. 79).

Az összegzésben arról ír, hogy az embe
rekben mindig is élt a fokozás kifejezésének 
igénye. Ezzel próbálták felkelteni a hallga
tóság figyelmét, vagy megdöbbenteni őket, 
és a túlzásoktól sem riadtak vissza. Gondol
junk csak a mondákra, a népmesékre.

A lexikai fokozással kapcsolatban sok
féle nyelvészeti kérdés merül fel. A szótáro
zásnál arra kell gondolni, hogy ez a nyelvi 
színesítés egyik eszköze. Nem biztos, hogy 
szó szerint le lehet fordítani. Ehhez nagy se
gítség a fokozó értelmű szótár. A stilisztikai
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oldalát tekintve sok dologra kell figyelnünk. 
Ezek a kifejezések egy szöveg részei. A for
dításnál is ügyelnünk kell erre. Az ekviva
lencia, a célnyelvi megfelelés itt hétköznapi 
problémákat jelenthetnek. A nyelvoktatás
ban a szókincs fejlesztésénél nagy szerepe 
lehet. Sajnos ez eléggé elhanyagolt terület.

A mellékletben a magyar és német szó
gyűjtemény mellett nagyon érdekes kísér
letként 14 nyelven próbálja megfogalmazni 
a hasonló értelmű mondatrészleteket. A 
tárgymutató segítségével könnyen megta
láljuk a keresett gondolatot.

Nagyon jól és logikusan szerkesztett 
könyvet sikerült összeállítani Székely Gá
bornak, amelyben bőségesen kimeríti a lexi
kai fokozásról megtudható dolgokat sok 
példával illusztrálva.

Mikoláné Mérai Györgyi

Mihalovics Árpád és Révay 
Valéria (főszerk.)
Hétnyelvű politikai és diplomáciai 
glosszárium
Budapest: Aula, 2002. 516 p.

Hiánypótló könyvet tarthat kezében a Hét
nyelvű politikai és diplomáciai glosszárium 
olvasója. Magyarországon hasonló jellegű 
szógyűjtemény a Hatnyelvű szinkron szó
táron kívül (szerkesztette Pál József, 1992, 
Budapest: Zrínyi Kiadó) még nem jelent 
meg. A kettészakadt európai világ újraegye
sülése óta közös fogalmiság kezd kialakul
ni, folyamatban van a fogalmak szemantikai 
és kognitív újrarendeződése, a kiszakadt 
„kelet” betagolódik a folyamatosságot őrző 
„nyugatba”. Minthogy a fogalmak minden 
szellemiség sarokkövei, a történelmi para
digmaváltás történelmi fogalomrend-vál
tás is.

A régi terminusok elavultak, kiveszőben 
vannak, újak születnek, illetve egyes termi
nusok jelentéstartalma lényegesen változik.

A hétnyelvű glosszárium valósághűen tük
rözi a politikai kommunikáció fejlődésével 
együtt járó nyelvi változásokat, az új termi
nológiát. Megjelenése tehát különös aktua
litással bír, hiszen az elmúlt másfél évtized
ben a politikai-diplomáciai kommunikáció 
óriási változáson ment keresztül, s - remé
nyeink szerint - küszöbön áll hazánk euró
pai uniós csatlakozása. Az egybenyíló vilá
gok egységében létrejövő közvetlen és sűrű 
kommunikáció miatt mondhatjuk, hogy a 
föderális Európa nyelvigényes Európa lesz, 
melyben az autonómia és a sokrétűség felté
telezi egymást.

A magyar-angol, finn, francia, német, 
olasz, orosz nyelvű glosszárium elősegíti a 
kommunikáció sikerességét, hatékonysá
gát, s ez egyaránt záloga az üzleti sikernek 
és a politikai békességnek. Mivel az egybe
nyíló euro-atlanti világban - többek között 
az eltérő fogalmiság miatt - ma szinte több 
az esély a félreértésre, mint a valódi megér
tésre. A glosszárium reményt nyújthat a 
„misscommunicatio” (félremagyarázás, fél
reértés, meg nem értés, meg nem értettség, 
elértés) elkerülésére.

„A valódi realizmus a szavak szereteté- 
vel és tiszteletben tartásával kezdődik” - írta 
Pilinszky János. Kollektív munkájuk során 
ez lehetett hitvallásuk a kötet szerzőinek is, 
akik főiskolai és egyetemi oktatók, a Nyír
egyházi Főiskola Európa Tanulmányok 
Központja keretében működő csoport tag
jai. Laczik Mária, Mihalovics Árpád, Ré- 
pási Györgyné, Révay Valéria, Székely Gá
bor és Szerencsi Katalin mindannyian a 
többnyelvű politikai és diplomáciai szótár
szerkesztés nyelvész szakemberei, akik ta
nulmányozták és/vagy oktatták a politikai 
kommunikáció különböző témaköreit. 
Glosszáriumuk előzményének tekinthető a 
Tanulmányok a politikai szaknyelvról című 
munkájuk (szerkesztette Mihalovics Árpád, 
2000, Nyíregyháza: Bessenyei György 
Könyvkiadó), ahol a szerzők többségében 
azonosak.

Glosszáriumokat, magyarázó szótárakat 
már az ókorban és később a középkorban is


