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álljon a sok részletből az egész. De összeáll- 
e? És ha összeáll, vajon mi áll össze belőle? 
... többnyire egy összerakós vagy behelyet- 
tesítgetéses mondatszerkesztés, egy termé
szetellenes beszédmegnyilatkozás lesz az 
eredmény” (pp. 234-235). Makara György 
a teljesítménymérésért, a nyelvvizsgákért 
sem lelkesedik: „Az iskolás beidegzés miatt 
azt hisszük, hogy a keletkező pillanatnyi tu
dást napról napra mérni és minősíteni kell, 
holott nem kellene. Az idegen nyelv tudását 
vizsgáztatva mérik. Remek üzlet” (p. 231).

Mi hát a teendő? Muß der Sprachunter
richt umkehren? Viëtornak sikerült? Mások
nak sikerült? Talán Makarának sikerülni fog. 
De hogyan? „... újra kell gondolnunk ..., és 
meg kell változtatnunk a tanulásról és a ta
nításról mélyen belénk rögzült szokásainkat, 
korábbi mintákat követő kollektív pedagó
giai elképzeléseinket és gyakorlatunkat, 
mégpedig teljesen” (p. 229). Ez már aligha 
kevesebb, mint amit Viëtor követelt. Konk
rétabban? „Sikerült alapvető fordulatot elér
ve száműznöm a szómagolást, a nyelvtani 
szabályok tételes tanítását, a monokultúrás 
mondatstruktúrák köré rendezett tananyagot, 
benne a szócserélgetős és behelyettesítgetős 
gyakorlatozást ... Ennek kiinduló pontja a 
szövegfelismerés, a ráismeréses tanulás és 
beszédértés, háttere pedig a sokat emlegetett 
immanens - belső, néma - beszéd testi fo
lyamata. A nyelvtanuló elképesztően sok, 
megértett idegen mondattal találkozik, és 
már feledné, amikor viszontlátja, és újból és 
újból felismeri. E ráismeréses tanulással fo
kozatosan alakul ki a hallgatólagos tudás, 
magától keletkezik a szóismeret, a beszéd
megértés, a nyelvérzék, és a spontán beszéd
készség. Hamarabb, mint bárki gondolná” 
(p. 235). További részletek is megtudhatók 
a könyvből. Makara könyve egyébként nem 
valamiféle praktikus módszertani fogások 
gyűjteménye. Akit az általa és követői által 
végzett tényleges nyelvpedagógiai gyakor
lat érdekli, más forrásokból ellesheti.

Könnyen felismerhető az az ellenségkép, 
amelyet Makara György teremtett magának, 
amely ellen már jó pár éve csatáit vívja és -

ne kételkedjünk - nyeri. Az igazi ellenség
nek azonban sok arca van, és talán nem is 
mindegyik ellenség, ha a pre-Makara kor 
szülötte is. Ha Makara György jobban szét
néz a túloldalon, sok ismerősre, barátra is 
akadhat. Azt azonban mindenképpen el kell 
fogadnunk, hogy érdemes mindent újragon
dolnunk. Nem könnyen barátkozik meg az 
ember ezzel a gondolattal, amikor néhány 
hónap múlva már át kell húznia az évei szá
mát kifejező első számjegyet, amikor csak
nem ötven éven át igyekezett önmagával is 
és másokkal is elhitetni, hogy ért a szakmá
jához, bár lelke legmélyén mindig munkál
kodott egy adag egészséges kétely. A Szimu 
abban segít, hogy valóban újragondolhas
sunk mindent, amiről tudjuk, hogy köze van 
a nyelvpedagógiához, és sok olyasmit is, 
amiről nem is gondolnánk, hogy fontos té
nyezője (lehetne) szakmánknak. Az újragon
dolás nem függ a nyelvpedagógus éveinek a 
számától, csupán egy kis elégedetlenség, egy 
kis jobbítási szándék kell hozzá. Teljesen 
elégedettek pedig sohasem leszünk. Sem a 
nyelvpedagógiában, sem másféle pedagó
giában.

Ja, hogy ki vagy mi is az a Szimul - Szi
mulátor. Az emberéhez hasonlatos anatómiá
val rendelkező valami? A mienkkel majd
nem azonos anatómiájú és nagyon hasonló 
genetikájú állatcsecsemő? És hogy mit szi
mulál? A válaszokért is érdemes elolvasni a 
könyvet.

Budai László

Kurtán Zsuzsa
Szakmai nyelvhasználat
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.: 
Budapest, 2003, 290 p.

Kurtán Zsuzsának, a szaknyelvoktatás egyik 
legkiválóbb hazai kutatójának könyve át
fogóan összegzi és rendszerezi a szakmai 
nyelvhasználatra vonatkozó eddigi ismere
teket és kutatásokat, továbbá megkönnyíti a 
felhasználók számára a szaknyelvoktatási 
tananyagok és módszerek kiválasztását.
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A tetszetős kivitelben megjelent mű szí
nes mozaikként ismerteti hasznos tartalom
mal, átlátható kivitelben az olvasót a szak
mai nyelvhasználatra vonatkozó kérdések
kel. Erre utal a könyv borítója, valamint a 
tizenegy precízen kidolgozott fejezet, me
lyeknél először áttekintést kapunk a fejezet
ben tárgyalt témakörökről, ezt követi a felvá
zolt témakörök részletes kidolgozása, végül 
a legfontosabb információk összegzése és a 
bibliográfia. A szakirodalom kritikai feldol
gozása mellett a szerző megosztja velünk 
saját szaknyelvoktatási, tanárképzési és ku
tatási tapasztalatait is.

Az első két fejezet az általános és szakmai 
nyelvhasználat kérdéseivel és a szaknyelv 
fogalmának meghatározásával, értelmezésé
vel foglalkozik. A szakmai kommunikáció 
létrejöttének alapfeltétele a szakmai beszé
lőközösség és a szakmai beszédhelyzetek 
tipologizálása. A szaknyelv fogalmának meg
határozásakor a szerző elénk tárja a külön
böző tudományos megközelítéseket, melyek 
szerint a szaknyelv tekinthető csoportnyelv
nek, alnyelvnek, funkcionális stílusnak, 
nyelvváltozatnak, regiszternek elkülönítve a 
köznyelvtől. Képet kaphatunk arról is, ho
gyan bővülnek a szaknyelv horizontális és 
vertikális rétegződésinek különféle osztályo
zási szempontjai.

A nemzetközi és magyarországi szak
nyelvkutatás, mint alkalmazott nyelvészeti 
terület áttekintése (harmadik fejezet) után a 
szakmai nyelvhasználat megnyilvánulásáról, 
a szakszövegről esik szó, részletesen bemu
tatva a különböző szakszöveg-felfogásokat, 
szakszöveg-tipologizálást és elemzési mód
szereket. Az utóbbi kiindulópontjául a prag
matikai szint szolgál, mely a szövegtípuso
kat kommunikációs szituációhoz, beszéd
helyzethez köti.

Az ötödik fejezetben elméleti szempont
ból kerül sor a szakszövegek elemzésére a gya
korlati felhasználás érdekében. A szaknyelv
használati igények, szituációk, beszédhelyze
tek, tevékenységek, műfajok, szövegtípusok, 
retorikai funkciók bemutatása, amelyet a szer
ző számtalan saját szaknyelvkutatási munká

ja alapján gyűjtött angol nyelvű példával tesz 
még szemléletesebbé a vegyészmérnökök 
szakmai angol nyelvhasználatához kapcso
lódik. A fentiekben ismertetett szakszöveg
elemzési módszerek alapul szolgálhatnak 
más szakemberek célnyelvhasználati tevé
kenységeinek meghatározásához.

A következő fejezetben bemutatja a szak
szókincs pragmatikai jellemzőit történelmi, 
társadalmi és regionális, valamint tudomány
területekhez kötött nyelvhasználati szem
pontból. Különös hangsúlyt kapnak a szakszö
vegekre jellemző szóösszetételek jelentései, 
jelentésviszonyok és a tipikus szóképzési 
feladatok bőséges angol és magyar nyelvű 
példákkal.

A hetedik fejezet a szakmai nyelvhaszná
lat sokszínűségét tárja elénk jellemző pél
dákkal, egymástól eltérő szakterületekről: 
mint a jog és a közigazgatás, a politika, a 
vallás, orvosi kommunikáció, számítógép és 
nyelvhasználat, valamint a zene.

Az utolsó négy fejezet gyakorlati útmuta
tóul szolgál a szaknyelvoktatás tervezéséhez, 
a szaknyelvoktatásban használatos tan
anyagok és módszerek alkalmazásához, a 
szaknyelvoktatásban a nyelvtanulók tudásá
nak méréséhez és értékeléséhez, valamint a 
szakmai nyelvhasználatot fejlesztő tanári 
kompetenciák kialakításához. Ezekben a 
fejezetekben a következő témákról olvasha
tunk részletesen:
- Az orientáció és tartalom alapján osztá

lyozható, főbb szaknyelvi tantervtípuso
kon kívül szükségletelemzési modellek 
kerülnek bemutatásra, melyek főbb típu
sai a célnyelvhasználati szituáció, a nyelv
használati kontextus, a tanulási szituáció 
elemzése, a hiányok felmérése és kiküszö
bölése, valamint az országos szaknyelvok
tatási szükségletelemzés.

- A szaknyelvoktatási tananyagokban bete
kintést kaphatunk a nyelvtan, szókincs, 
kiejtés, olvasás, beszédértés, beszédpro
dukció, írásprodukció, közvetítő készsé
gek megjelenésének formáiba, és megis
merkedhetünk a hozzájuk kapcsolódó fel
adatokkal, gyakorlattípusokkal.
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Az értékelésről és mérésről szóló fejezet
ben a különböző szaknyelvi vizsgatípusok 
részletes vizsgaleírásáról olvashatunk és 
megismerkedhetünk egy műszaki - angol 
nyelvre irányuló vizsgarendszer szaknyel
vi vizsgafeladatainak kidolgozásával, mely
nek feladattípusai más szakmai nyelvvizs
gákra is alkalmazhatók.
A szaknyelvi tanárképzés specifikus he
lyet foglal el a pedagógusképzésben, ezért 
fontos számunkra a nyelvtanárokat felké
szítő programok mellett a szakmai okta
tókat felkészítő képzés tartalmának meg
ismerése is.
A kötet, mely egyben felsőoktatási tan

könyvként is szolgál, tartalmi vonatkozásai
val és a könyv végén található fogalomtár
ral, valamint bibliográfiával együtt hasznos 
segítséget nyújt a témában elmélyülni kívá
nó hallgatók, nyelvpedagógusok, kutatók, 
fordítók és a tudományos életben közremű
ködő szakemberek számára, ezért jó szívvel 
ajánlom nekik szaknyelvhasználati ismere
teik további elmélyítéséhez.

Vargáné Kiss Katalin

Jankovics Mária
Betűszók és 
szóösszevonások szótára
Русско-венгерский и 
венгро-русский словарь 
аббревиатур и 
сложносокращённых слов 
Berzsenyi Dániel Főiskola: Szombat
hely, 2003., 87 p.

Természetes emberi törekvésünk, hogy drá
ga időnkkel takarékoskodva kommunikáci
ónkból gyomláljuk, egyszerűsítsük a fölös
legesen ismétlődő hosszú elemeket. Ha egy 
szósorozat, állandósult szóösszetétel gyakran 
előfordul, rövidesen kitalálunk helyette vala
mi gyorsabban leírhatót, kimondhatok Ilyen 
egyszerű a rövidítések „természetrajza”.

Az orosz nyelv is bővelkedik abbreviatú-

rákban. Különösen gazdag a sokelemű kife
jezések kezdő szótagjainak összevonásában. 
Míg betűszavakat támpontok, szövegkörnye
zet vagy egyéb kiegészítő információ nélkül 
elég reménytelen megfejteni, addig a mozaik
vagy panelszavak némi leleménnyel segítség 
nélkül is feloldhatók. A magyar beszélő, ol
vasó, nyelvtanuló számára ezért is kiemel
ten érdekesek az orosz szótagösszevonások. 
Persze nálunk is vannak ilyenek: pl. a csak 
beszélt nyelvben használt pedfő (pedagógi
ai főiskola); Kellér Dezső tréfásnak indult de 
megkomolyodott leleménye, a maszek (ma
gán szektor); vagy a már köznévvé is átala
kult közért (Községi Élelmiszerkereskedel
mi Rt.). Ha már itt tartunk, talán nem min
denki tudja, hogy a közért egyfajta moszkvai 
analógiája а Мосгорпищеторг névre hall
gatott. Tréfás kedvű moszkvai magyar egye
temisták pedig már azt is szétdarabolták és 
visszaferdítették, ami soha sem volt rövidí
tés: így lett a Kórház térből {Госпитальная 
площадь) ‘Állami Közétkeztetők tere’...

A könyv tagolása egyszerű, világos: orosz 
és magyar nyelvű bevezetés után 49 lapon 
orosz-magyar, 26 lapon magyar-orosz rövi
dítés-szótárt találunk, ezt egy rövid forrás
jegyzék követi. Szótári oldalanként átlag 25 
tétel van, így a 49+26 lapon kb. 1900 rövi
dítés szerepel.

A szerző szándéka az volt, hogy tükrözze 
az utóbbi évek jelentős társadalmi, politikai 
és gazdasági fordulatainak hatására bekövet
kezett változásokat az orosz és a magyar 
nyelvben. Ez sikerült is neki. Aki még - az 
adott téma szempontjából stílszerűen kife
jezve - az „СССР и ВНР” (SZU és MNK, 
tehát Szovjetunió és Magyar Népköztársa
ság) időkben szívta magába az orosz tudást, 
vagy ma is csak az akkor kiadott könyvek
ből tanul, bizony kapkodhatja a fejét az utol
só 10-15 év új nyelvi közegében.

A bevezetőben az áll, hogy elsősorban a 
közigazgatás, a gazdaság, a kereskedelem és 
az informatika területéről származó rövidí
téseket foglalja magába a könyv. Se szeri se 
száma a kormányzati hivatalok, főhatósá
gok, minisztériumok rövidítéseinek, de szin-


