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ve a magyar-angol szótárak (szerintem nem 
haladó) hagyományát követve nem tartalmaz 
fonetikai átírást. Ezt különösen hasznosnak 
tartanám a 13. fejezetben, amely tele van 
földrajzi nevekkel, de más esetekben is (pél
dául országok és nemzetek neveinél vagy a 
zodiákus jeleinek esetében).

A társalgási témakörök szókincsének ösz- 
szeállításában hagyományosan a tárgyi szó
kincs dominál, és háttérbe szorulnak az igék, 
melléknevek és a több szóból álló lexikai 
egységek, illetve szókapcsolatok. A temati
kus szógyűjtemények esetében tehát mindig 
lehet vitatni, hogy igazából mi a fontosabb: 
a kredenc (p. 25) vagy a fogselyem (p. 28) szó 
angol megfelelője, vagy esetleg a témakör
höz nem köthető szavak és szókapcsolatok?

A szógyűjtemény nem mindig következe
tes a kiindulási nyelv tekintetében. A téma
körök szókincse az angolból indul ki, és 
ezekhez ad a margón esetenként magyar 
megfelelőket. A szókincs kiválasztása azon
ban érezhetően a témakörök magyar szókin
cse alapján történik. A kifejezések esetében 
éppen fordítva, látszólag a magyar a kiindu
lási nyelv, valójában azonban az angol, így 
furcsa hatást kelt a körülírás jellegű magyar 
kifejezés után következő idiomatikus angol 
kifejezés, például: nem igazán jönnek ki egy
mással - they don ’t see eye to eye; unalmas 
az olyan ember, aki csak folyton dolgozik - 
all work and no play makes Jack a dull boy. 
Itt a nyilvánvaló megoldás a sorrend megfor
dítása lenne: semmi nem indokolja a magyar 
nyelvi kiindulást. Más szempontból zavaró 
a nem a ruha teszi az embert angol megfele
lőjének megadása (it is not the gay coat that 
makes a gentleman, p. 13). Ez a szólás a gay 
melléknév nélkül is létezik. A kifejezések 
stilisztikai minősítése szintén hiányzik, ezt 
talán meg lehetett volna oldani.

A kiindulási nyelv, illetve kultúra problé
mája jelentkezik a kulturális ismeretek tekin
tetében is, így például kérdéses, hogy a Bank 
Holiday és a Valentine's day (p. 17) besoro
landók-e a magyar ünnepek közé, kérdés to
vábbá, hogy a magyar tulajdonneveket lefor- 
dítsuk-e angolra (Margaret Island): utóbbi

időben inkább az eredeti nevek szerepelnek 
fordításokban is.

Mindent összevetve azonban az Angol 
szókincskönyv nagyon hasznos és jól hasz
nálható olvasmány, amely remélhetően je
lentős segítséget nyújt majd mind a nyelv
vizsgára, mind a nagybetűs életre történő 
felkészülésben.

Heltai Pál
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Assessing Languages 
For Specific Purposes 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000. 311 p.

A szaknyelvet oktató tanárok számára a 
tesztkészítéshez eddig nem voltak gyakorlati 
útmutatók, és gyakran elméleti háttér sem 
segítette értékelő munkájukat. Egészen 
mostanáig, amikor kezünkbe vehetjük Dan 
Douglas Assessing Languages for Specific 
Purposes című könyvét, amely két, Magya
rországon is közismert szaktekintély, J. 
Charles Alderson és Lyle F. Bachman szer
kesztésében jelent meg. A könyv a The Cam
bridge Language Assessment Series sorozat 
része, melynek további kötetei John Read: 
Assessing Vocabulary és J. Charles Aider- 
son: Assessing Reading.

Mind a vizsgafejlesztőknek, mind a szak
nyelvet oktató és vizsgáztató tanároknak is 
nagy segítséget nyújthat a könyv, mivel az 
elméleti háttér felvázolása, a szaknyelvi 
teszteléshez kapcsolódó legfontosabb definí
ciók (communicative competence and lan
guage ability, specific purpose language abi
lity, criterion-referenced and norm-refe
renced tests stb.) ismertetése mellett (1-5. 
fejezet) szakmai nyelvvizsga-teszteket (6- 7. 
fejezet) is elemez a szerző.

A könyv nyolc fejezetből áll, s már az első 
fejezet címében provokatívan felteszi a kér
dést: Miért van szükség szakmai nyelvvizs
gára? A szaknyelvi tesztekkel szakmai kon
textusba helyezett kommunikációs és nyel-
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vi készséget, valamint szakmai háttértudást 
mérünk. Van olyan szakmai kommunikáci
ós szituáció, amely általánosabb nyelvi tu
dást igényel, más helyzetben viszont nagyon 
specifikus nyelvhasználat és háttértudás 
szükséges. A kommunikációs szituációban a 
nyelvhasználat specifikussága folytonos vo
nalon ábrázolható, melynek egyik végén az 
általánosabb nyelvtudást igénylő szituációk 
helyezkednek el, a másikon az erősen szak
ma-specifikus szituációk, melyeket a követ
kező szempontok alapján értékelhetünk: a 
kommunikáció szituációban elvégzendő fel
adat szakmai autentikussága, a nyelvtudás és 
a szakmai tudás.

Ugyanilyen folytonos vonalon ábrázolha- 
tóak a szaknyelvi tesztek és az általános 
nyelvi tesztek is, tükrözve a tesztben az adott 
kommunikációs (szakmai) szituációban 
szükséges nyelvhasználatot, az elvégzendő 
feladatot, a szükséges nyelvtudást és hát
tértudást, valamint a tesztmódszereket. Ez
zel az ábrázolással könnyen bebizonyíthat
juk, hogy lényeges különbségek vannak az 
általános és a szakmai kommunikációs szi
tuációk között, s ez már magában elégséges 
érv a szakmai nyelvvizsgák mellett. Ám a 
szerző még egy fontos szempontot említ: a 
szakmai nyelvhasználat mindig nagyon pon
tos, sajátos lexikával, szintaxissal és szeman
tikával rendelkezik. Meggyőző példaként a 
szerző a jogi nyelvet említi.

A szerző egy teljes fejezetet (2. fejezet: 
Specific purpose language ability) szentel a 
szakmai nyelvtudás meghatározására, vala
mint a (szaknyelvi) tesztelésnél használatos 
legfontosabb szakkifejezések ismertetésére, 
majd megadja saját szaknyelvi definícióját, 
ami a következő: a szakmai nyelvtudást a 
nyelvtudás (nyelvtani, a szövegtani, a funk
cionális és a szociolingvisztikai ismeretek), 
a stratégiai kompetencia és a szakmai háttér
tudás együttesen alkotják.

A 3. fejezetben (Context, discourse do
mains and task characteristics) Bachman és 
Palmer (1996) modelljéből kiindulva útmu
tatót kapunk a szakmai nyelvvizsgák feladat
készítéséhez.

A 4. fejezetben (Strategic competence: bet
ween knowledge and context) elméleti össze
foglalást olvashatunk (strategic competence, 
metacognitive strategies, communication 
strategies), majd abban kapunk segítséget, 
hogy hogyan gyűjtsünk adatokat az eredeti 
kommunikációs helyzetről (5. fejezet: From 
target language use to test tasks). A szerző 
ismét hangsúlyozza, hogy mennyire fontos 
a célnyelvi szituáció elemzése, amelyhez 
konkrét technikákat (grounded ethnography, 
context-based research, subject specialist 
informant) ad, majd meghatározza a célnyel
vi szituáció elemzésének lehetséges lépése
it: 1) probléma-meghatározás, 2) előzetes 
vizsgálódás, 3) elsődleges adatgyűjtés, 4) 
másodlagos adatgyűjtés. A célnyelvi szitu
ációban gyűjtött adatok alapján kerül sor a 
nyelvhasználat elemzésére, és a tesztspeci
fikáció elkészítésére. A tesztspecifikáció tar
talmazza a teszt célját, a célnyelvi szituáció 
és a feladatok jellemzését (résztvevők, hely
szín stb.), a mért készségek meghatározását, 
kinek a számára készült a vizsga (szakterü
let, nyelvtudás stb.), a teszt tartalmi ismer
tetését, a pontozási kritériumokat, mintafel
adatokat, megbízhatósági, validitási, auten
tikussági, hatás- stb. elemzéseket. Douglas 
ezután konkrét példán illusztrálja, hogyan 
tükröződjék a célnyelvi szituáció a konkrét 
vizsgafeladatban.

A 6. fejezetben (Specific purpose tests of 
listening an speaking) hallott szöveg értését 
mérő tesztet és szóbeli tesztet elemez a szer
ző, míg a 7. fejezetben (Specific purpose 
tests of reading and writing) ugyanezen tesz
tek olvasásértést és íráskészséget mérő fel
adatait értékeli.

A 8. fejezetben a szerző még egyszer 
összefoglalja a könyv szaknyelvi vizsgafej
lesztésre vonatkozó főbb pontjait, majd ki
tér a műszaki újdonságok alkalmazásának 
lehetőségeire a szaknyelvi tesztelésben. 
Mindeközben felhívja figyelmünket a tech
nikai eszközök, mint például a számítógép, 
multimédia, CD, videó stb. használatának 
előnyeire (olcsó, gyors, könnyen elérhető
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stb.) és hátrányaira (megváltozik a vizsgaszi
tuáció, az új technológiák másfajta teszt
módszereket igényelnek, más készségeket 
mérünk stb.) konkrét tesztpéldákkal alátá
masztva mindezt.

Veresné Valentinyi Klára

Heiko Girnth
Sprache und Sprachverwen
dung in der Politik
Eine Einführung in die linguisti
sche Analyse öffentlich-politischer 
Kommunikation
Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 
2002.127 p.

A mű a Germanistische Arbeitshefte sorozat 
39. köteteként jelent meg, s mint ahogy az 
alcím is utal rá, bevezetést kínál a közéleti
politikai kommunikáció nyelvészeti elemzé
sébe. A szerző a Mainzi Egyetem Német In
tézetének oktatója, doktori értekezését 1992- 
ben ebben a témakörben védte meg, Philipp 
Jenninger, a Bundestag egykori elnökének 
egyik politikai beszédét elemezte.

Könyvét valóban munkafüzetnek szánta. 
A hátsó borítón megfogalmazott célkitűzé
se szerint megbízható alapot szeretne nyúj
tani mind a hallgatóknak, mind az oktatók
nak a „nyelv és politika” problémakörével 
való közelebbi megismerkedéshez, s ezzel 
együtt szeretné bemutatni a nyelvészeti meg
közelítés lehetőségeit, ugyanakkor határait 
is. Girnth a téma pragmatikai szempontját 
részesíti előnyben, mely a politikusok konk
rét kommunikációs szituációkban történő 
nyelvhasználatát állítja a középpontba.

A mű hat fejezetre tagolódik, melyek lo
gikusan épülnek egymásra: az általános kér
désektől lépésről-lépésre egyre konkrétabb 
problémákig jutunk el, majd az utolsó rész
ben mintaként bemutatott szövegelemzése
ket találunk. Az egyes egységek felépítése 
ténylegesen lehetővé teszi a tankönyvként 
való felhasználást, hiszen minden fejezetet

irodalmi útmutató és gyakorlatok zárnak. Az 
adott témához kapcsolódó szakirodalmi uta
lások remek kiindulópontot kínálnak a to
vábbi tájékozódáshoz, a feladatok pedig hoz
zájárulnak az anyag elmélyítéséhez és önálló 
elemző munkára ösztönöznek. A mű végén 
a gazdag irodalomjegyzék mellett nem hi
ányzik a tárgymutató sem, melynek segítsé
gével könnyen tájékozódhatunk.

Az első fejezet rövid bevezetésében - a 
nyelv és politika viszonyát boncolgatva - 
hangsúlyozza a szerző, hogy a nyelv nem 
csupán eszköze a politikának, hanem egyál
talán létezésének feltétele. Nyelv és politi
ka következésképpen elválaszthatatlanul kö
tődnek egymáshoz, s a nyelv használata a 
politikában nem más, mint nyelvi cselekvés. 
Ezután a mű tematikája szempontjából kü
lönösen fontos fogalmak (politika, ideológia, 
társadalmi valóság) és a nyelv egymáshoz 
való viszonyát fejti ki három alfejezetben. 
Miután az olvasóban tudatosít alapvető kér
désfelvetéseket, röviden felvázolja, mire 
számíthatunk a továbbiakban: hogyan építet
te fel munkáját, milyen témákat tárgyal.

A „Sprache-und-Politik-Forschung”-ról 
mint a nyelvtudomány önálló területéről be
szél. (Nem tudom, van-e magyar megneve
zése a nyelv és a politika kapcsolatát, vala
mint a nyelvet a politikai nyelvhasználat 
szempontjából vizsgáló kutatásoknak, én a 
továbbiakban a „nyelv és politika”-kutatás 
kifejezést használom.) A második fejezetben 
e tudományterület aktuális helyzetének, leg
fontosabb irányzatainak leírása után megne
vezi a németországi kutatás legfontosabb te
rületeit, és bemutat néhányat a politikai 
nyelv elemzésére alkalmas modellek közül. 
A különböző tendenciák ismertetése kap
csán felhívja a figyelmet egy gyakran felme
rülő és igen fontos kérdésre: Szabad-e vagy 
kell-e a kutatásnak értékelnie vizsgálata tár
gyát, a politikai nyelvhasználatot? Megálla
pítja, hogy az értékeléssel túllépnénk a 
nyelvtudomány határain, ezért is szükséges 
újra és újra hangsúlyozni, hogy a leírás és az 
értékelés síkját szigorúan el kell választani 
egymástól.


