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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-
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te minden fontos nemzetközi szervezet is 
megtalálható, legyen valamilyen alap, bizott
ság, társulás, unió, világtanács. Hosszan sora
koznak а ЮН..., tehát a United Nations... 
kaptafa szerint az ENSZ szakosított szerve
zetei, illetve a különféle sportági szövetsé
gek а ФИ..., avagy Fédération Internatio
nale... mintára. Tömegével szerepelnek a 
különféle fuvarlevelek, vámtarifák, szállít
mányozási, fizetési egyezmények, listák, fel
tételek - általában 2-3 betűs - varázsszavai. 
Ugyanakkor az előszóban foglaltak ellené
re informatikai rövidítések alig vannak. Egy 
gyors átfésülés után ezeket leltem fel: CD, 
DOS, PC, RAM, ROM. Ami akkor is kevés 
lenne, ha esetleg ugyanennyin átsiklottam 
volna.

Előfordulnak a könyvben apró pontatlan
ságok, de csak az tudja, milyen nehéz hibát
lan könyvet készíteni, aki már próbálta. Kü
lönösen így van a szótár műfajban. Néhány 
példa: a newton mint az erő mértékegysége 
csak rövidítésben nagy kezdőbetűs, kiírva 
kicsi; a NASA feloldásakor az Aeronautics 
szóból kimaradt az aláhúzott betű; a SEATO 
magyarázata félbeszakadt stb. Formai kriti
kai elemként lehet még említeni a nem kö
vetkezetes zárójelhasználatot is; nehéz ki
bogozni, melyikük a nyitó és záró elem. Ki 
kellett volna kapcsolni a szövegszerkesztő 
automatikus javítási opcióját is, mert pl. a va
súti fuvarozás СIM-jéből így CÍM lett, vagy 
a HIV-ből HÍV vírus. A vócser-t magyar szö
vegkörnyezetben ma még inkább vaucher- 
nek írnám.

Hogy dicsérjek is: az УРЗ = угрозарадио
активного заражения magyarul sugárve
szély-ként jelenik meg nagyon helyesen el
kerülve a szó szerinti fordításból eredő hibás 
sugárfertőzés kifejezést. Nukleáris ügyeknél 
maradva: az ОЯТ = отработанное ядер- 
ное топливо igényesebb feloldása hozzáér
tők szerint az atomhulladék helyett kiégett 
nukleáris üzemanyag..

Az utolsó lapon 18 forrást sorol fel a szer
ző, melyből merített könyve összeállítása
kor. Gazdag ez a lista, nem kis munka a lis
taelemeket már összeszedni, kézbe venni 

sem, hát még előbányászni belőlük a szük
séges információt. Természetesen a többség 
magyar és orosz nyelvű. Van köztük egy
nyelvű rövidítés szótár, informatikai folyó
irat melléklete, több sajtónyelvi feldolgozás, 
néhány újabb kiadású kétnyelvű szótár, üz
leti nyelvi kalauz, közgazdasági szakszótár, 
három moszkvai újság és folyóirat {Москов
ские новости, Независимая газета, Ого
нёк), két legfrissebb bővítésű orosz értelme
ző szótár valamint egy informatikai gyakor
lókönyv. Angol nyelvű tételként csak egy 
etimológiai szótár szerepel a bibliográfiában 
{The Concise Oxford Dictionary of English 
Etymology).

Nagyon hiányolom a források közül az 
orosz és magyar nyelvű Internetet. Egy gyors 
Yandex keresést követően 614 találatot kap
tam а список сокращений (rövidítés-lista) 
keresőszavakra. Csak az első tíz témakört 
sorolom - pravoszláv kalendárium, orosz 
egészségügyi nyelv a kirgizeknél, kozmikus 
távérzékelés, anyakönyv- és családfakutatás, 
hajókra irányítható szárnyas rakéták, kör
nyezeti hatásvizsgálatok, mikrobiológia és 
gyógyszertan, héber-orosz betűszavak, szál
optikai mérőeszközök, neurológia - azért, 
hogy érzékeltessem, milyen bő lelőhelye a 
világháló is az orosz rövidítések magyaráza
tának. Magyar vonatkozásban talán csak any- 
nyit, hogy mikor ezt írom, a www.rovidites.hu 
lap 20 témakörben már 12 843 rövidítést tar
talmaz és ráadásul napról napra bővül... Ez 
is azt mutatja, hogy nagyon közel a váltás, 
előbb-utóbb mindenkinek ki kell törni a 
klasszikus papír alapú adatgyűjtés világából, 
ha nem akar lemaradni.

Természetesen az ismertetett mű nagy ér
ték, akárhogy is készült. Különösen kétnyel
vűsége figyelemre méltó. Jankovics Mária új 
könyvének még akkor is helye van a könyv
tárak, dolgozó- és tanulószobák polcain, ha 
ugyanitt már jó ideje csendesen ciripelnek a 
modemek, villognak a képernyők, peregnek 
a billentyűk, kattannak az egerek és a kere
sők ontják a találatokat.

Cserhátiné Acs Adrienne

http://www.rovidites.hu

