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szótárak nehezen olvasható perjeles és kap
csos zárójeles megoldásai. A fenti szócikk
test valahogy így nézne ki egy elektronikus 
szótárban: {cancaner/colporter des potins/ 
ragots}. Az Akadémiai Kiadó kisszótárénak 
megoldása nemcsak egyszerűbb ennél, de 
elegánsabb is.

Ami azt illeti, hogy a szótár hogyan ke
zeli a francia morfológiát: a nőnemű alakok 
jelölésének rendjével csak egyetérteni lehet, 
és igen hasznos a leggyakoribb francia igék 
ragozási táblázata is a szótár végén. Sajná
latos ugyanakkor, hogy a rendhagyó vagy 
szokatlan névszói többes számokat a szótár 
nem jelzi (pneu, chacal, de akár cheval, tra
vail is). Ezeknek a száma nem olyan nagy, s 
ha az utóbbi kettőt szabályosnak fogjuk föl, 
a „rendhagyó” alakok száma még kisebb.

Mind címszavainak számát tekintve, mind 
a szócikkek mélységét tekintve több ez a 
szótár, mint a szokásos kisszótárak. Ami a 
szócikktagolást, jelentésárnyalást és példa
anyagot illeti: sokkal jobb a megszokott mi
nőségnél - ennél többet és jobbat ebben a 
műfajban nem lehet elvárni. Jó irányítósza
vak, kellő számú kiegészítő minősítés és élő 
példaanyag jellemzi ezt a bőségesen adatolt 
és nagyszerűen szerkesztett kis szótárt (így, 
két szóba írva...).

Pálfy Miklós

Bakonyi István és Nádai Julianna 
(szerk.).
A többnyelvű Európa
A XIII. Magyar Alkalmazott 
Nyelvészeti Kongresszus. 
2003. április 14-16.
Győr: Széchenyi István Egyetem. 
Idegen Nyelvi és Kommunikációs 
Tanszék, 2004. 431 p.

2003-ban az Európai Uniós csatlakozás meg
szavazása előtt éppen két nappal került meg
rendezésre Győrött a fenti címmel meghir
detett XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Kong

resszus, és még a csatlakozást megelőzve 
megjelent a kongresszus reprezentatív köte
te, amelynek egyik írása, Bárdos Jenő „Al
kalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpeda
gógiában” (pp. 8-19) címmű, kiváló plená
ris előadása megjelent folyóiratunkban is 
(IX. évfolyam, 2-3. szám, pp. 3-13).

A kötetben az alkalmazott nyelvészet 12 
részének avagy témájának 12 szekció felel 
meg; egyes témák a megközelítésből adó
dóan megjelenhetnek egyik-másik részte
rületen is, attól függően, hogy a kutatásban 
melyik szegmens nyer hangsúlyt. Az EU-in- 
tegrációs aktualitások előtérbe helyezik a 
nyelvpolitika és nyelvi tervezés tudományá
nak problémáit - nem utolsósorban ez sze
repelt a tanácskozás mottójaként. A konfe
renciaanyag tanulságaiból is megjósolható
an nem kizárt, hogy a nyelvpolitika és nyelvi 
tervezés tudományágból az események ha
tására kiválik és önálló életre kel egy „EU- 
többnyelvűség-oldalág”.

Az előszó gondos útmutatásaiból az egyéb 
kötetekben nem megjelenő írások lelőhelye
iről nyer tájékoztatást az olvasó. A 3 plená
ris előadást és a szekciókból megjelentetett 
összesen 48 előadást az 5 kerekasztal-be- 
szélgetés részt vevőinek a sora követi (több
ségében a vita összefoglalásával). A könyv 
szerkesztését is bemutatva mindegyik szek
ciót (kivéve az EU-többnyelvűség szekciót) 
egy dolgozat alapján ismertetek.

A magyar mint idegen nyelv szekcióban 
Hatoss Anikó (A kisebbségi nyelv és kultú
ra megőrzéséről a queenslandi magyarok kö
rében, pp. 44-53 ) az ausztráliai Brisbane 
környékén élő magyarság nyelvmegtartását 
és az ezzel összefüggő akkulturációs folya
matokat vizsgálja. Hatoss a nyelvcsere és a 
kétnyelvűség mértékének felméréséhez a szo
ciálpszichológiai kutatási modelljeit alkal
mazta egy szubtilisen kidolgozott kérdőív 
formájában, valamint személyes és telefonos 
úton készült interjúkból gyűjtött további kva
litatív adatokat. A multikulturális politika ér
tékelésében az alanyok megosztottan véle
kedtek, a nyelvmegtartás szempontjából pe
dig legjelentősebb eredménynek a kultúra és
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a nyelv megőrzésének fontosnak ítélése mu
tatkozott, továbbá nagy eltérések adódtak a 
nyelvhasználat terén családonként a privát és 
közéleti szférában egyaránt. A tanulmány 
precíz elméleti alapvetése miatt jól használ
ható további kutatásokhoz.

A mérés és értékelés szekcióban Farczádi 
Bencze Tamás - Sárosdy Judit (A kommuni
katív kompetencia mérése az egynyelvű, il
letve a kétnyelvű szaknyelvvizsgákon, pp. 
85-91) az egynyelvű, illetve a kétnyelvű 
nyelvvizsga-rendszereket (PITMAN, ORI
GÓ) tanulmányozta a tekintetben, hogy azok 
mennyiben szolgálják a kommunikatív nyelv
oktatás elveit. Az elemzésekből megállapít
ható, hogy mindkét nyelvvizsga a kommu
nikatív kompetencia minden elemét méri. Jól 
hasznosítható a szerzőpáros ama distinkci
ója, miszerint: „Az egynyelvű vizsga azon 
vizsgázók számára megfelelőbb, akik kül
földön, a célnyelvet beszélő országban kí
vánnak munkát vállalni, vagy tanulmányo
kat folytatni. A Magyarországon dolgozó, 
vagy magyar kultúrát külföldön közvetítő 
vizsgázók nyelvi felkészülését pedig ered
ményesebben szolgálja a kétnyelvű vizsga” 
(p. 90)

Az EU-többnyelvűség szekcióban Ben
ézik Vilmos (Az Európai Unió nyelvpoliti
kai dilemmái, pp. 94-101) elengedhetetlen
nek tartja, hogy az EU 2004-es és 2007-es 
bővítési pontjai között határozott nyelvpoli
tikai döntések szülessenek - különös te
kintettel a hivatalos apparátusok nyelvhasz
nálatára, aminek nyomán valamiképp erő
teljesebb perspektívába kerülne az, hogy a 
gazdaság prosperálásával összeegyeztethe
tően megőrződjék a polivalens nyelvi és kul
turális mező. Benczik három különböző, 
nyelvpolitikai döntéshelyzet elvi lehetőségét 
vázolja: 1) A hivatalos nyelvek és a munka
nyelvek kategóriáinak a szétválasztása két- 
öt munkanyelv kiválasztásával, ami által a 
többi nyelv szerepe szimbolikus értékűvé 
csökkenne. 2) Minden EU-integrációs hiva
talos nyelv egyszersmind egyenrangúságot 
kapna munkanyelvi státuszban. 3) Egy mes
terséges nyelv hivatalos nyelvvé tétele az

EU-ban is megfontolás tárgya lehet. Benczik 
fő figyelmeztetése az, hogy ha az említett 
intervallumban nem legitimálódnak és nem 
kiviteleződnek átfogó nyelvpolitikai rendel
kezések, akkor a spontán folyamatok áramá
ban elkerülhetetlenné válik az angol egy- 
nyelvűsödés Európában. - Ugyanebben a 
szekcióban S. Rábai Márta (A német nyelv 
mint regionális közvetítő-nyelv Közép-Eu- 
rópában pp. 110-116) nem vitatja az angol 
nyelv világnyelvi pozícióját Európa-szerte, 
de azt állítja, hogy az angol gyors ütemű glo
balizálódásával sem képes arra, hogy ellás
son minden kommunikációs feladatot. Erre 
a német nyelv és kultúra magyarországi és 
közép-európai szerepének értékelésével mu
tat rá egy diakrón áttekintésből kiindulva a 
jelenig szólóan. Magyarországon a német 
nyelv helyzetét a közoktatásban való jelen
léte is jellemzi azzal, hogy a választható ide
gen nyelvek sorában a második helyen áll. 
S. Rábai remény teljesen realisztikusnak tart
ja, hogy Közép-Kelet-Európában a német 
nyelv a „kultúra nyelveként” (lingua cultu- 
ralis) egy összetett kulturális közvetítő sze
rep kereteiben megerősödjék, amit a hagyo
mányok, a nemzetiségi viszonyok mintegy 
előirányoznak.

A fordítástudományi szekcióban Cs. Jónás 
Erzsébet (A „homo legens” - az olvasó em
ber - és a hipertextstruktúra a fordításban, 
pp. 118-125 ) az intertextualitás „homo le
gens” formájú metaszöveg fordítástudo
mány felőli kutatására fókuszál Borisz Pasz
ternák Zsívago doktor regényével kapcsola
tosan. A regény magyar fordítását vizsgálva 
megállapítja, hogy a három különböző befo
gadói pozíció (szerző, fordító és mai olvasó) 
mögött különféle olvasói kompetenciák áll
nak főként erudíciós, konnotációs utaltsági 
rendszerekből. Elsősorban a fordítók számá
ra javasolja egy olyan alternatív modell meg
valósítását, amelybe beépíthetővé válnának 
a kulturális háttér-tartalmak, mégpedig egy 
elektronikai háttérkönyvtár elkészítésével.

A kontrasztív nyelvészet szekcióban Jakab 
Edit (A térdeixis az idegennyelvi órán, pp. 
150-155 ) az angol, spanyol és magyar nyel-
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vet felhasználva mutatja be viszonylag rövi
den az egymásra épülő térdeiktikus kerete
ket és eszközöket. Megmutatja, hogy ezek a 
nevezett nyelvekben annyira közel állnak 
egymáshoz, hogy jó hatásfokkal konvertál
hatók, s ezt érdemes kidolgozott formában 
a figyelem előterébe helyezni, mert jelentő
sen növeli a nyelvtanuló biztonságát az ide
gen nyelv elsajátításának kezdeti stádiumá
ban.

A kultúraközi kommunikáció szekcióban 
Csire Márta - Marju Ilves (A gender a ma
gyar és észt mint idegen nyelv tanításában, 
pp. 180-190) három észt és két magyar nyelv
könyv elemzésével ad számot azok férfi és 
női szerepábrázolásaira vonatkozóan. Észt
ország függetlenné válása óta lehet újra az 
észt nyelv tanításáról beszélni, tehát az észt 
esetében jóval szerényebb előzményekkel 
kell számolni, mint a magyaréban. A kitűzött 
témát illető nyelvi előfordulások vizsgálati 
szempontjai az alábbiak: I. foglalkozásnevek 
II. tevékenységek (munkával, szabadidővel 
kapcsolatosan, III. nőkre és férfiakra vonat
kozó megnevezések, IV. a dialógusok női, 
illetve férfi nyelvhasználata, V. tankönyvi il
lusztrációk. A tankönyvek és a mai társadal
mak viszonyában az észtnél nincs ellentmon
dás (talán az észt „férfiszerep” kidolgozot- 
tabban jelenik meg), míg a magyar esetében 
jelentős eltérés mutatkozik. Itt elsősorban 
arra utal a szerzőpáros, hogy a nők a köny
vekben jóval önállótlanabbaknak, a szocia
lizációban jellemzően családi pozíciójukban 
vannak feltüntetve, ami nem igazán tükrözi 
a valóságot.

A szaknyelvi kommunikáció szekcióban 
Zöldi Kovács Katalin (Miért kell egy diplo
más ápolónak angolul tanulni? pp. 276-283) 
dolgozata a Semmelweis Egyetem Egész
ségügyi Főiskolai Karának I. éves hallgató
ival készült kérdőíves, motivációs felmérés 
eredményeit teszi közzé. Felméréséből kivi
láglik, hogy bár a tananyag tetemes részét a 
szaknyelv teszi ki, a hallgatók mégis az ál
talános nyelv tanulását preferálják. Továbbá 
a nyelvtudás jelentőségét döntően a külföl
di munkavállalással kötik össze, holott a gya

korlatban gyakrabban fordulnak elő a Ma
gyarországon külföldi beteggel kapcsolatos 
kommunikációs helyzetek. Zöldi Kovács el
sődlegesnek tartja a kommunikatív nyelvtu
dás oktatásának fejlesztését és a szaknyelvi 
kommunikáció iránti érdeklődés felkeltését.

A számítógépes nyelvészet szekcióban Fo
ris Ágota (A szakszótárírás jelene és jövő
je, pp. 286-295) leszögezi, hogy ugyan lé
nyegesen több szakszótár jelenik meg Ma
gyarországon, mint általános szótár, ám ez 
az igényeket egyelőre jóval alulmúlja, mi
közben számolni kell a szükségletek általá
nos növekedésével. Nemzetközi viszonylat
ban tendencia a szakszótárak számának nö
vekedése. Csak egyet lehet érteni a szerzővel 
abban, hogy a nemzetközi terminológiai on
line bázisok mintájára érdemes lenne kiala
kítani mindenki számára hozzáférhető szak
nyelvi internetes adatbázisokat.

A szociolingvisztika szekcióban Batár Le
vente (Etnikai, faji, nemzeti sztereotípiák és 
előítéletek megjelenése a tévéfilmekben, pp. 
310-314 ) a televíziós csatornákból kimutat
hatóan terjedő verbális agresszió hatásait fo
galmazza meg - kiemelt tekintettel az annak 
függvényeként megjelenő előítéletes gon
dolkodásra. Választ keres arra is, miként 
előzhető meg a sztereotip gondolkodás kiala
kulása. Neveléspszichológiai előismeretek 
birtokában tudható, hogy a megelőzés, a 
kondicionálás már kisgyerekkortól szüksé
ges mind családi, mind iskolai környezetben. 
Örvendetes a téma szociolingvisztikai kuta
tása, észrevételezve azt, hogy a pszicholó
giai diszciplínákhoz hasonlóan jóval prefe
ráltabb is lehetne.

A nyelvészet és anyanyelvoktatás szekci
óban Posgay Ildikó (Nyelvi hiba vagy nyel
vi kontaktushatás? pp. 355-360 ) egy alkal
mazott dialektológiai probléma lényegre 
törő elemzését adja, amely a nyelvjárások ál
talános tendenciáira irányul, és azok vetüle- 
teként az anyanyelvoktatásban realizálódó 
viszonylataira. Leszögezi, hogy a kutatások
kal megvizsgált és bizonyítottan a legcélra
vezetőbb tanári viselkedési forma az, hogy 
„a funkcionális-szituatív kettősnyelvűség
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alapján a köznyelvet kell tanítani, de a tanu
lók nyelvjárási hátterének a figyelembe vé
telével” (p. 358). Ezzel szemben köztu
dott, hogy a magyar szakos tanárok részéről 
leginkább tipikus attitűd a nyelvjárás teljes 
kizárása a köznyelv egyedüli használatával.

A nyelvpolitika, nyelvtervezés szekcióban 
Drescher J. Attila (Nemzetiségi nyelv, nyelv
politika - Nyelvpolitika és nemzetiségi nyelv
használók, pp. 373-378 ) dolgozatának is 
egyik fő tanulsága - mint mostanában a leg
több nyelvpolitikai tanulmánynak -, hogy 
rendkívül időszerűek a nyelvpolitika, nyelv
tervezés egyes kérdésköreire vonatkozó meg
fontolások és cselekvések a soknyelvű Eu
rópában, az egyes államok meghatározott 
nemzetiségi relációiban, és a téma szakem
berei felé egyre sürgetőbbek az imperatívu
szok.

A pszicholingvisztika szekcióban Huszár 
Ágnes (A nyelvbotlás-korpuszok alkalmaz
hatósága pp. 399-405) az on-line és off-line 
gyűjtési módszerrel előállított nyelvbotlás- 
korpuszok összetételbeli különbségeit a két 
különböző megfigyelési helyzetben eltérően 
működő percepcióval értelmezi, valamint 
kimutatja, hogy a gyűjtés módszere mind
két esetben más-más okból esetlegességeket 
rejt magában. Huszár Ágnes vizsgálja továb
bá, hogy a háromféle módon (on-line, off
line, kísérleti) gyűjtött korpuszok hogyan 
viszonyulnak a pszichológiai tesztelméletből 
eredő realibilitás fogalmához. Az on-line kor
puszok egyáltalán nem teljesítik az inter- 
szubjektív realibilitás feltételeit a gyűjtés 
módjából adódóan. Összegezve mindhárom 
módszer alkalmazható, habár korpuszokból 
nyert értékelések a mentális lexikon műkö
désének különböző pontjait érintik.

Ötvös Zoltánná

Goldman Leonóra
A XX. század magyar közéle
ti nyelve
Veszprém: Veszprémi Humán 
Tudományokért Alapítvány, 
2003. 294 p.

Goldman Leonóra, A XX. század magyar köz
életi nyelve című kötete hiánypótló irodalom 
a hazai nyelvészet, történettudomány, szoci
ológia és politikai tudományok, de a laikus 
közönség számára is. A könyv jól felépített, 
igényesen szerkesztett munka. A nyelvpo
litika és politikai nyelv fogalmainak külön
választása, a történelmi-politikai alapfogal
mak után, a XX. századi Magyarország főbb 
korszakai elevenednek meg az értekezésben 
érdekes, sajátosan nyelvész nézőpontból.

A szerző történelmi és politikai kategóri
ákról ír, ám talán helyesebb lett volna törté
nelemtudományi, illetve politikatudományi 
kategóriákat említeni, s az alapfogalmak al- 
fejezetbe sorolni azokat. A történelem ugyan
is az emberré válás folyamatát, illetve az em
beri társadalmak megjelenését, fejlődését, a 
társadalmi formák egymásutánját jelenti, a 
Goldman által ismertetett kategóriák viszont 
a társadalomtudományok, a történelemtudo
mány, illetve a politikatudomány fogalmi 
rendszerében helyezkednek el, és a tudomá
nyos gondolkodás eszközei.

A politikatudományi megközelítésben ho
mályos maradt, hogy a szerző mit ért ^ fa
sizmus kifejezése alatt. Annak ellenére, hogy 
a sokáig egész Európában befolyásos - a dik- 
tatúrás terveket szövőktől, az szovjet-orosz 
politikusokon át a konzervatív államférfia
kig komoly figyelmet kiváltó - olasz szélső
jobboldali vonulat nyelvhasználatának elha
tárolása a később oly sikeres német nemze
tiszocialista irányzatétól mindvégig jellemzi 
a gondolatmenetet. A mai politológia mind
azonáltal nagyobb különbséget tesz ^ fasiz
mus és a nácizmus műszó a használatában.

Goldman Leonóra a magyar közéleti nyelv 
vizsgált időszakainak jellemzését adja mun
kájában, a kiegyezéstől lényegében napjain-


