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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-
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sét, megfeledkeznek arról, hogy az elsajátí
tott általános szókincset rendszeresen átis
mételjék.

Ez a kurzuskönyv egyben módszertani 
segédkönyv is. Önálló tanulók számára ta
nulás módszertani útmutatót ad.

Az első feladatsor kettős célt szolgál: 
szövegértést és kiejtésgyakorlást.

A második feladatsor a lényeglátásra ta
pint rá. Tanítási gyakorlatom alatt gyakran 
szembesültem azzal a ténnyel, hogy hallga
tóim először lefordították a cikket ahhoz, 
hogy megértsék a lényegét.

A harmadik feladatsor pedig a nehézsé
get okozó szavak magyar megfelelőjét tar
talmazza. Szakmai precizitás jellemzi min
den egyes angol terminológia magyar meg
felelőjét, s egyúttal a szakemberek közös 
munkájáról tesz tanúbizonyságot.

A negyedik feladatsor nagy szabadságot 
biztosít a tanár számára, minthogy csoport
bontásban a hallgatók megvitathatják egy- 
egy válasz helyességét, s így alkalom nyílik 
saját véleményük kifejtésére.

Az ötödik feladatsor alkalmat ad a kiej
tés és hanglejtés gyakorlására.

A hatodik feladatsor segítségével az 
összegzés technikája sajátítható el.

A hetedik lépés az egyik legfontosabb 
vizsgafeladatra készít fel: a tömörítésre, ami 
mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsga kö
vetelménye.

A nyolcadik, kilencedik és tizedik fel
adatsor az egyéni kutatást és tudásfelmérést 
segíti elő. A mérés-értékelés rövid tájékoz
tatója a vizsgázókat az elvárásokkal ismer
teti meg, ugyanakkor előrevetíti azt a kocká
zati tényezőt, hogy egy idegen szöveg meg
értése és tömörítése stresszhelyzetben sok
kal több időt igényel.

A tankönyv egyben munkafüzet is, 
amelyhez ötven perces hangkazetta is tarto
zik. A nyelvvizsga témaköreit 12 leckébe sű
ríti, a leckék utáni megoldó kulcs és kétnyel
vű, gyakorlásra is alkalmas index található.

A Közgazdaságtan angolul című tan
könyv segítségével sikeresen fel lehet ké
szülni a szakmai nyelvvizsgára, mind egyé
ni, mind csoportos tanulás formájában. A 
korábbi tapasztalatok alapján elmondható, 
hogy a gyakorlatsorok alkalmazása messze
menően elősegíti nyelvtanulóink sikeres 
nyelvvizsgáját.

Göncz Hajnalka

SZOFTVER-KRITIKA

Cs. Jónás Erzsébet 
így működik a Word 
szövegszerkesztő 
(A humán informatika verbális 
kommunikációja)
Nyíregyháza: Bessenyei György 
Könyvkiadó, 2002. 206 p.

Mikor belelapoztam a 200 oldalt meghaladó 
könyv közepébe, első benyomásként úgy 
tűnt, mintha a szerző a következő receptet 
követte volna: „Végy egy magyar és egy 
orosz Word-öt, csontozd ki belőlük egyes 

menük és párbeszédablakok szövegét, ren
dezd tetszetősen egymás mellé, párold 
könnyű nyelvészeti lében, öntsd le kevés 
oktatási szósszal, majd amíg meleg, tálald 
frissiben.”

Persze ez csak az első benyomás. A 
könyvnek még így is lenne élvezeti értéke. 
A lapokat ropogtató filológusoknak, nyelv
tanár palántáknak, sőt az orosz írásbeliség
gel általában foglalkozók szélesebb körének 
az ínyét még így is kellően csiklandozná. De 
a lakomához a főételen kívül finom előétel 
(érdekes előszó), tartalmas leves (alkalma
zott lingvisztika, számítógépes nyelvészet


