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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
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nagy számmal állítottak össze tudósok. A 
Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszá
riumot is piaci igény hívta életre. Ez utóbbi
nak az összeállítása során a szerzők számta
lan szótárt és egyéb munkát használtak fel, s 
láthatóan egységesek a nyelvészeti - lexi
kográfiai - tematikai szempontok. A 
glosszárium egységes koncepció szerint 
épül fel, könnyen kezelhető szócikkekkel, 
világosan elkülönülő címszavakkal, átte
kinthető tipográfiával könnyíti meg a fel
használók munkáját.

Az eligazodást a kötet elején levő rövidí
tésjegyzék is segíti. A nyelvtani informáci
ók követik a szótárakban megszokottakat 
(szófaji, nyelvtani nemek szerinti besorolás, 
vonzatok), s gyakran találkozunk szorosan 
egymáshoz tartozó szókapcsolatokkal (pl. 
„előmozdítja a nemzetközi együttműkö
dést”, „tiszteletben tartja az emberi jogo
kat”, „nemzetközi viták békés megoldása” 
stb.). A szerzők több rövidítés jelentéstartal
mát is feltárják az olvasók előtt: WHO, 
UNESCO, UNICEF, ENSZ, stb.

Magay Tamás, az MTA Szótári Munka
bizottságának elnöke Fóris Ágota Szótár és 
oktatás című monográfiájához írt bevezető
jében hangsúlyozza a szótár fogalmának, je
lentésének újradefiniálását. A számítógépes 
nyelvészet, a korpusznyelvészet és a kor
puszlexikográfia mentén új elem lépett a 
gyakorlatba: a telematika, vagyis a telekom
munikáció és az informatika egyesülése, az 
Interneten elérhető szótárak. A hétnyelvű 
glosszárium aktualitását az a szemléletváltás 
is kiemeli, ami a tudományos lexika, a szak
nyelvi szótárírás, a szaklexikográfia haszná
latán, valamint a lexikográfia és az oktatás 
szoros kapcsolatán keresztül jelenik meg.

Hasznos lenne, ha ez a kitűnően össze
szokott alkotó csapat az újabb, bővített kiad
ványába - a jelenlegi hat idegen nyelv mellé 
- beiktatná a spanyolt (amely nemzetközi 
viszonylatban jelentős szerepet tölt be). Mi
vel várhatóan Kína és India századunk meg
határozó gazdasági és politikai szereplőivé 
lépnek elő, ezért egy ezen országok nyelveit 
is tartalmazó szójegyzék a jövőben nagy ke

resletre számíthat. Ha egy mellékletben a 
visszakeresés lehetőségét is biztosítják a 
szerzők, úgy a glosszárium egy angol, né
met, olasz, finn, orosz, francia stb. számára 
is könnyen használható lesz.

A szójegyzéket - a szerzőkkel egybe
hangzóan - politikusoknak, politológusok
nak, a külkapcsolatok területén dolgozó 
szakembereknek, bölcsészeknek, nyelvok
tatóknak, nemzetközi tanulmányokat foly
tató egyetemi és főiskolai hallgatóknak 
ajánljuk, valamint mindazoknak, akik ér
deklődnek a többnyelvű politikai kommuni
káció iránt.

A hétnyelvű politikai és diplomáciai 
glosszárium a nemzetközi kapcsolatterem
tést szolgálja. Hozzájárul ahhoz, hogy tá
guljon az a látószög, amelyből mások meg
nyilvánulásait értelmezzük, toleránsabbak 
legyünk a másság iránt, elkerüljük a félreér
téseket.

Ez a munka valóban „hét nyelven be
szél”!

Bakonyi István és 
Konczosné Szombathelyi Márta

Fóris Ágota
Szótár és oktatás
Iskolakultúra: Pécs, 2002. 140 p.

A könyv címe első hallásra furcsának tűn
het. Oktatni kellene a lexikográfiát, a szótár
készítéssel foglalkozó tudományos diszcip
línát?

Igen. A jövendő humán értelmiségiek
nek, a tanárjelölteknek szükségük lenne erre, 
hogy beépítsék saját műveltségükbe. 
Enélkül nem lehet igazán jó a szakmai kom
munikációjuk, terminológiájuk és a nyelv
használatuk. Különösen a magyar- és ide
gennyelv-szakosok számára pótolhatatlan 
az ilyen témájú szakmai felkészítés, azon
ban a megfelelő írásbeli és szóbeli szakmai


