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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
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szövegek létrehozásához és megértéséhez a 
többi egyetemistának (jog-, közgazdaság-, 
természet- és műszaki tudományokat hall
gatóknak) is szükségük lenne ilyen jellegű 
egyetemi tanrendbe beépített kurzusokra.

Az idegennyelv-oktatásban és az anya
nyelvi nevelésben az oktatás minden szint
jén (általános, közép- és főiskolákon, egye
temeken) a szótárhasználatot készségként 
kezeljük. Az oktatásnak pedig az a feladata, 
hogy ezt a készséget kialakítsa, hiszen az 
egyre növekvő ismeretanyagot, a tényanya
got képtelenség a tanárok véges keretébe be
préselni. Ekkor folyamodhatunk ahhoz a 
megoldáshoz, hogy az ismeretek nem kó
dolható részét, amelyet leckeként nem adha
tunk fel, a tanulók önállóan, ugyanakkor ak
tívan, folyamatos alkalmazások során sajá
títhatják el. így érünk el a lexikográfiához, 
melynek alapjait, ezen belül a szótárhaszná
latot érdemes lenne tanítani minden szinten. 
A téma rövid megalapozását pedig a nyelv
tanórák keretein belül lehetne elvégezni.

A könyv újdonsága azonban nemcsak 
ebben rejlik, hanem kapcsolódik ahhoz a 
tényhez is, mely az Európai Lexikográfiai 
Társaság, az EURALEX utóbbi kong
resszusán volt érzékelhető: a lexikográfiá
ban nemzedékváltás következett be. Vagyis 
a tudományág megújulásáról, megfiatalodá
sáról is hírt kapunk.

Maga a szerző is a fiatal nemzedékhez 
tartozik, amely a szótárírásnak mind az el
méletével, mind pedig a gyakorlatával fog
lalkozik. Fóris Ágota maga is egy kiváló 
magyar-olasz, olasz-magyar műszaki-tu
dományos szótár szerkesztője. A szótár 
szerkesztésének céljáról, szerkezetéről és a 
hozzá kapcsolódó terminológiai kutatások
ról a könyv második fejezetében olvasha
tunk. Ezt a részt a szerző a szótárkiadás tör
ténetét olasz-magyar példákkal illusztráló 
áttekintéssel kezdi, melyből megtudjuk, 
hogy Itáliában a kétnyelvű szótárak a XV. 
században kezdtek elterjedni, míg a magyar 
lexikográfia kezdete a XVI. század végére 
tehető német és latin szótárak készítésével. 
Ezt követi az olasz nyelvű szakszótárakról

írt rész, amelynek az első bekezdése a szak
szótárak és a köznyelvi szótárak strukturális 
különbségeit vázolja: a szakszótárak sze
mantikai jellemzői (jelentésvariánsok, je
lentésmegkülönböztetés, szinonimák) jelle
güknél fogva sohasem olyan gazdagok, 
mint a köznyelvi szótáraké. Több kisebb 
szakszótár makro- és mikro-struktúrájának 
elemzésével bizonyítja e tényt a szerző, míg 
elér a tudományos-műszaki szótárakig.

Magának a szótárnak a definícióját 
mindjárt az első fejezetben megadja a szer
ző. Itt kifejti, hogy a tudományban, ezen be
lül az informatikában, információtechnoló
giában lezajlott változás megköveteli a szó
tár fogalmának, jelentésének újradefiniálá
sát. Gondoljunk csak arra, hogy a hagyomá
nyos, nyomtatott szótárak mellett egyre 
több elektronikus „szótár” jelenik meg, me
lyek számítógépes adatbázisok és széles 
körű korpuszok segítségével készülnek. A 
számítógépes nyelvészet, a korpusznyelvé
szet és korpuszlexikográfia naprakész ábrá
zolása mentén egy új elem lép be a minden
napos gyakorlatba: a telematika, azaz a tele
kommunikáció és az informatika egyesülé
se. A szerző szerint a jövő egyik lehetséges 
útja: az interneten elérhető szótárak haszná
lata mobiltelefonon keresztül.

A nemzedékváltás tehát egyben paradig
maváltást is jelent. És itt újra megmutatko
zik a könyv újszerűsége: ezt a szemléletvál
tást, -változást nem az általános (köznyelvi) 
szótárírás eszközrendszerében, hanem a tu
dományos lexika, a szaknyelvi szótárírás, a 
szaklexikográfia módszerbeli változásain 
keresztül mutatja be. Amint ezt már említet
tem, a szerző az egyes fejezetekben mindig 
történeti megközelítésben jut el olyan fon
tos megállapításokig, mint például az, 
amely a szótárírás feladatát fogalmazza meg 
új elemmel gazdagítva azt. Eszerint a cél az, 
hogy rögzítse a társadalom ipari, kereske
delmi, politikai, tudományos stb. fejlődésé
vel együtt járó nyelvi változásokat. Az új
szerűség abban rejlik, hogy a szerző felis
meri: míg a köznyelvben ezek a változások 
kismértékűek és lassan mennek végbe, új
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szakkifejezések és terminológiák napról 
napra tömegesen özönlenek be a különböző 
szakterületekre. Ez az a gondolat tulajdon
képpen, amit a szerző kifejt művében.

Ezért van tehát szükség újabb és újabb 
szótárakra, az ezek elkészítését vállaló szak
emberekre, valamint a használatuk készsé
gének elsajátítására. Mindez azonban csak 
úgy lehetséges, ha az oktatás minden szint
jén kétnyelvű, többnyelvű szótárak, vagy az 
elektronikus formában megjelenő szótára
két a diákok, felnőtt nyelvtanulók saját ta
pasztalataikon keresztül tanulják meg. 
Újabb és újabb típusú szótárak jelennek meg 
az idő előrehaladtával, és előfordulhat, hogy 
tanulmányaik során ezeket nem ismerték 
meg, pedig nagy segítséget jelenthetne szá
mukra ezek használata. Vagyis szükséges a 
szótárhasználat sokoldalú képességének ki
alakítására is. A közoktatásnak az új ismere
tek és az információ gyors megszerzésének 
képességére kell felkészítenie a tanulókat, 
ehhez pedig szótárakra van szükség.

Ezt szorgalmazta a Pécsi Tudomány
egyetem Nyelvtudományi Tanszéke az 
1998/99-es tanévben kidolgozott új tan
rendjével, mely lehetőséget adott lexikográ
fia szeminárium és lexikográfia-történet 
előadás tartására magyar hallgatók számára.

Molnár Mária

Győri György és Szendrő Borbála
Közgazdaságtan angolul
Budapest: Szultán Nyelvkönyvek, 
2002. 244 p.

Már maga a könyvborító felkelti a figyel
met. Témakörök feltérképezése a szó szoros 
értelemben. Mi jut eszedbe Amerikával 
kapcsolatban? Pénz, tőzsde. Mit társítanál 
Norvégiával és Dániával? Népjólétet. Orosz
ország vonatkozásában valószínűleg a föld

törvény, Európával kapcsolatban pedig az új 
tagállamok csatlakozási törekvései villan
nának fel. Mindezek aktuális és érdekfeszítő 
témák.

A Budapesti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetem szaknyelvoktató 
szerzőpárosának a kurzuskönyve egy össze
hangolt, nagy szakmai tudást és mélyreható 
elemző-vizsgáló munkafolyamat terméke. 
A szerzők tanári és vizsgáztatói tapasztala
taikat foglalták össze. Céljuk az, hogy a leg
szélesebb körben segítsék a vizsgázni szán
dékozókat.

A bevezető a jelenlegi szakmai nyelv
vizsga követelményeit tartalmazza. Tömö
ren összegzi az írásbeli és a szóbeli vizsga 
feladatait. Gyakorlati útmutatásai kiválóan 
alkalmasak az alapvető kérdések tisztázá
sára, tudatosítják a vizsgázókban az elvárá
sokat.

A feladatsorok szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. Az első pillanatra nehézkes 
nyelvezetű cikkek fokozatosan bontakoz
nak ki, a sokrétű feldolgozású feladatsorok 
az egyszerűtől a bonyolult felé haladva rávi
lágítanak azokra a gazdasági és társadalmi 
problémákra, melyek ismerete kulcsfontos
ságú a XXI. század elején. Az idegen szavak 
először a passzív szókincset gyarapítják, a 
szövegelemzést követően fokozatosan épül
nek be az aktív szókincsbe.

A könyv érdeme többek között az is, 
hogy a nehéz kiejtésű szavak fonetikai átírá
sát is tartalmazza. Vita tárgya lehet, hogy a 
kurzuskönyv használóinak ritkán kell fel
lapozniuk a szótárt, hisz csaknem minden 
nehezebb szónak megtalálható a magyar 
nyelvű megfelelője. Gyakorló tanárokként 
mindnyájan szembesülünk hallgatóink szó
tározási szokásaikkal, azaz nagyon ritkán 
veszik igénybe ezt az egyik legfontosabb ta
nulási módszert.

Külön figyelmet érdemel az a tény, hogy 
a szerzők a szakszavak és szakkifejezések 
magyar megfelelői mellett az általános szó
kincsre is nagy hangsúlyt helyeznek. Gya
kori jelenség, hogy vizsgázóink, minthogy 
fontosabbnak érzik a szakszókincs bővíté-


