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juk a felelősséget, mondván, hogy „Miért 
ilyen hülyén állt ide”. Célszerű lenne leszok
ni erről a „magyaros” stratégiáról.

A munka értékes hozzájárulást jelent az 
interkulturális pragmatikai kutatásokhoz az
zal, hogy leírja a magyar nyelvű közösség
hez tartozó beszélők viselkedését. Az így 
nyert ismeretek felhasználhatók - mint azt 
a szerző maga is teszi - a magyar mint ide
gen nyelv oktatásában. Az idegen nyelv ta
nításában pedig jól felhasználhatók a magyar 
kultúrában használatos nyelvi viselkedés és 
a célnyelvű környezetben elvárt viselkedés 
kontrasztív összehasonlítása során nyerhető 
felismerések.

Szili Katalin könyve jól alkalmazható a 
hungarológia egyetemi alapképzésében és a 
témával (is) foglalkozó posztgraduális stú
diumokban, de olvasmányként ajánlható a 
tárgykör iránt érdeklődő értelmiségi nagykö
zönségnek is.

Huszár Agnes

Balázs Géza - Grétsy László (szerk.)
A 20. századi magánlevelek 
világa
Budapest, 2003. 279 p.

A kötet a Nemzeti Kulturális Örökség Mi
nisztériumának és az Anyanyelvápolók Szö
vetségének együttes, 2002-ben meghirdetett 
pályázatára érkezett munkák közül ad köz
re tizennyolcat.

Az elmúlt évszázad még a kézírás száza
da volt. A posta alkalmasnak tűnt arra, hogy 
- a kötet tanúsága szerint is - bármikor, bár
milyen világégésben-földindulásban eljut
tassa a léleknek ezeket a lenyomatait egyik 
embertől a másikhoz. A nyolcvanas évek ele
jén magyartanárunk még azt mondta, hogy 
sértő dolog kérvényt, levelet nem kézírással 
megírni. Ez az idő örökre letűnt. Az USA- 
ban az e-mail ellentettje, a snail-mail-nek 
(vagyis csiga-postának) nevezett hagyomá
nyos posta az abszolút konzervativizmus 
szimbólumává vált.

Ezzel a kifejezésnek az a módja is idősze
rűtlenné lett, amely még szabályokhoz tart
ja magát, ami a stílust és a tartalmat (hogyan 
és mit) illeti, de az is eltűnik ezzel, ami már 
túlmutat egy levélen: a várakozás és az öröm, 
hogy ránk szánta valaki az idejét, amikor 
megfogalmazta gondolatait, borítékba tette, 
és hóban-esőben elgyalogolt vele a postára, 
hogy aztán már ő várjon visszajelzést tőlünk.

A kötet csak egy szeletét mutatja be mind
azoknak a leveleknek, amelyeket a XX. szá
zadban nagy számban küldtek egymásnak az 
emberek. Több okból is tanulságos olvas
mány e kötet: mintaként szolgálhat arra, 
hogy ha írásban kell valamit megfogalmaz
nunk, akkor azt nem mindig célszerű a néma 
dialógusok stílusában tenni, azaz úgy, mint
ha néma párbeszédet folytatnánk az éppen 
csak jelen nem lévő beszélgetőtárssal (ilyen 
néma dialógus manapság az e-mail). Minta 
arra, hogy ha kézzel, tehát lassabban írunk, 
akkor van időnk megformálni a gondolata
inkat, akaratlanul is választékosabban fejez
zük ki magunkat, kortól, nemtől, státusztól 
függetlenül. Az is ott lappang a kötet felidéz
te gondolatok között, hogy a szó elszáll, az 
írás megmarad. Mindannyiunkban ott mo
toszkál a gondolat, amikor papírra vetünk 
valamit, hogy vajon hányán fogják még ol
vasni kócos, rendetlen gondolatainkat? S ha 
elfogadjuk Illyésnek azt a megjegyzését, 
hogy minden törött mondat egy-egy ablak, 
amelyen keresztül egy-egy törött gondolat
ra látni, akkor, ha nem is tudatosan, de mind
annyian törekszünk arra, hogy az utókor is 
épnek, egésznek lássa gondolatainkat, lel
künk tükrét. Ehhez kívánkozik még az írás 
külalakjára vonatkozó gondolat: a szépírást 
siratni lehet ugyan, de feltámasztani aligha.

Pedig az, hogy még csak nem is törek
szünk mások számára olvashatóan írni, 
nagyon szomorúan tanúsítja, mennyire be
csülünk másokat: nem divat másokkal fog
lalkozni, azzal sem, hogyan értik meg a gon
dolatainkat. Kifejezzük magunkat, ahogy 
éppen akarjuk, vagy ahogy ép sikerül, min
denki más pedig igyekezzen, ha érteni akar 
valamit. Megjegyzem, ugyanez a nemtörő-
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dömség érhető tetten a szóbeli diskurzusok 
egyénieskedő megfogalmazásaiban is.

A kötet levelei és a hozzájuk fűzött ma
gyarázatok a példái annak, hogy több évti
zed távolából is milyen szépek, élők a ben
nük foglalt gondolatok, dacára annak, hogy 
a levélírók nem egyéniségük parancsa, ha
nem érezhetően szabályok alapján igyekez
tek fogalmazni.

Amúgy ez a válogatás rengeteg területnek 
kínál segédanyagot. Lehet történeti adalék, 
amennyiben szemtanúk látószögéből mutat 
be egy-egy korszakot. A magánlevelezés (a 
látszat ellenére) a lehető legobjektívebb, ha 
szabad így mondanom. Nem akar tetszeni 
senkinek, nem pózol, nem másít meg, és nem 
szépít. Lehet hinni neki. Ha nem is a törté
netírói kívülállás magasából szemléli és mi
nősíti korát, mégis hiteles, mert a benne élő 
szemével láttat.

Szolgálhat segédanyagként a szociolektu- 
sok tanulmányozásához, hogy mennyiben 
függhet össze a dialektus és a magánlevél 
„iskolázottsága”. Ha tanulatlan vagy tanult 
ember levelét nézzük, milyen jegyek mutat
nak eltérést választékosság, nyelvtani he
lyesség szempontjából? Adalékot adhatnak 
ezek a levelek a dialektusok létéhez is, meg
vizsgálhatjuk, hogy például a kor mely jelen
ségei élők még, vagy melyek azok, amelyek 
már eltűntek.

Az a tény, hogy sokan nem az anyanyel
vükön, hanem második nyelvükön levelez
nek, adatokat szolgáltathat a nyelvi asszi
milációhoz, hiszen ahhoz, hogy a második 
nyelvünkön írjunk levelet valakinek, az is 
szükséges, hogy a címzett is értse azt. A nyelv- 
járási formák történetéhez, a nyelvi asszi
milációhoz, de ahhoz is szolgáltat adatokat 
néhány kötetbeli magánlevél, hogy milyen 
módon ír a kétnyelvű.

Azt is nyomon követhetjük ezekben a le
velekben, milyen egy-egy embernek a nyel
vi életrajza. Legtöbbjük persze életének egy- 
egy kimetszett, jól körülhatárolható korsza
kában áll előttünk, jellegzetesen olyankor, 
amikor a kollektíva által is meghatározó ese
mények formálják világlátását. Ezek az ese

mények a szubjektum szűrőjén keresztül 
mutatják a történelem alulnézetét. Nyelvi 
kifejezéseik keresetlenebbek, témájuknál 
fogva bensőségesebbek, mint a korról hiva
talosan tudósítóké. Közelebb hozzák hoz
zánk azt a kort, amelyben keletkeztek, mint 
bármilyen más dokumentum.

Mivel magánlevelek, nem a közönségnek 
való tetszés vágya nyomja rá a bélyegét a 
megformálásukra, hanem csak a kapcsolat
tartás óhaja. Érdekes, hogy a XX. századi 
levelek közül az iskolázatlanabbak levelei 
sokban emlékeztetnek a XVII. századi elő
kelő nőírók stílusára. Ha nem mondhatjuk is 
el, hogy a szövegalkotással kapcsolatos is
meretek az idők során minden körben elter
jedtek volna, annyit mindenesetre megálla
píthatunk, hogy az iskoláztatás terjedése, kö
telezővé válása a stílusbeli elkülönülésnek új 
tagozódását hozta létre. Míg korábban (vö. 
Virginia Woolf: Saját szoba, Budapest, 
1986) a műveltebb férfiak írásai álltak szem
ben mindenki másnak a stílusával, addig a 
XX. századra a műveltebb rétegek stílusa áll 
szemben a szocio-kulturálisan hátrányos 
helyzetűekével. Előbbiek a retorikai szabá
lyok figyelembevételével alkották az írásai
kat, utóbbiak megfogalmazásai közelebb áll
nak az élőszóbeli kifejezésekhez.

A kötetben bemutatott levelek azonban 
nem egyszerűen stilisztikai-történeti adalé
kok. Pályaművek részei, amely pályaművek 
nem a bemutatott levelek érdekessége, ha
nem az elemzések figyelemre méltó volta 
miatt kerülhettek bele a válogatásba. Mit 
mutat ez a változatos elemzés-sor? Nem 
mást, mint - önnön értékén túl - azt, hogy a 
nyelv tényei iránt, csakúgy, mint a nyelvvel 
kapcsolatos minden kérdés iránt, roppant 
nagy érdeklődés és érzékenység mutatkozik 
a társadalomban. A pályázók egy része szi
gorúbban nyelvészeti megközelítésben ele
mez, mások szubjektivebbek.

Az olvasó haszna kettős: régi korok, el
tűnt dialektusok adataira bukkanhat bennük, 
ugyanakkor azzal is szembesülhet, hogy a 
nyelvészeti megközelítés lehetősége nem 
csak a szakirányú végzettségűek előtt nyitott.
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Kíváncsiskodóként érdekes adatokat, sok
szor szívszorító részleteket ismerhetünk meg 
a magán-történelemből, ugyanakkor gyara
podhatunk a nyelvi anyagok feldolgozási
értelmezési lehetőségeivel is.

Sok hasonló pályázatot, válogatást olvas
nék szívesen.

Antóni Judit

Erdei József, Fekete Éva, Homolya 
Katalin, Jablonkai Réka, Nagy Éva 
Angol-magyar tematikus 
gazdasági szókincstár 
Aula Kiadó: Budapest, 2004. 653 p.

A XXI. század elejére a gazdasági élet sze
replői, leendő szakemberei, továbbá a köz
gazdászképzésben résztvevő szaktanárok és 
nyelvtanárok számára nélkülözhetetlenné 
vált az angol gazdasági szaknyelv ismerete. 
Ehhez nyújt segítséget a közelmúltban meg
jelent Angol-magyar tematikus gazdasági 
szókincstár. A szerzők, akik egyben a volt 
Budapesti Közgazdaságtudományi és Ál
lamigazgatási Egyetem (jelenleg Corvinus 
Egyetem) oktatói, a könyv megírásával első
sorban az angol gazdasági szaknyelvi vizs
gára készülő közgazdászképzésben résztve
vő hallgatók munkáját szándékozták meg
könnyíteni, de haszonnal forgathatják a 
gazdasági szaknyelvet oktató tanárok, fordí
tók, továbbá a nyelvet használó gazdasági 
szakemberek is.

Ahogy a cím is mutatja, nem hagyomá
nyos kétnyelvű szótárral van dolgunk. A cím
szavak rendezési elve a témakörök szerinti 
csoportosítás. Egy-egy témakör további al- 
témára bontható, melyen belül a címszavak 
ábécérendben követik egymást. A szókincs
tár 19 fejezete a gazdaság egy-egy szegmen
sét mint témakört foglalja magában. Minden 
fejezet elején tartalomjegyzék található, 
melynek alapján egyfajta vázlatot is kapunk 
az adott témakör tartalmáról.

A szaknyelv mindig egy adott diszciplína 
szervezési egységét tükrözi. Ahogy a gazda

ság mint tudományág jellemzője, hogy rend
kívül szerteágazó és szorosan kapcsolódik a 
jog- és a politikatudományhoz, úgy kapcso
lódási pontokat fedezhetünk fel a gazdaság, 
a jog és a politika szaknyelve között is. A 
szókincstár szerzői ezt a szempontot tartot
ták szem előtt, amikor az általános gazdasági 
témaköröket jelölő fejezetek mellé beillesz
tették a politika és jog szakszókincsét az Eu
rópai Unió terminológiájával együtt.

A szókincstár az alábbi gazdasági téma
köröket tartalmazza: „A gazdaság leírása”, 
„A kormány szerepe”, „Adózás”, „Munka
erőpiac”, „Kereskedelem”, „Pénz és bank
rendszer”, „Értéktőzsde”, „Biztosítás”, „Tár
saság”, „Vezetés”, „Emberierőforrás-gaz- 
dálkodás”, „Marketing és reklámozás”, 
„Termelés”.

Az „Európai Unió”, „Politika” és „Jogi 
szakkifejezések” című fejezetek, melyek jo
gászhallgatóknak is kiváló szókincsgyűjte
ményként használhatóak, az angol nyelvű 
sajtócikkek szakszókincsének elsajátításá
hoz és a célnyelven történő tömörítésekhez 
nyújtanak segítséget. Újdonságként említ
hetők meg az „Információs technológia” és 
„Távközlés” című fejezetek, amelyek létjo
gosultságára az alapot a gazdasági életben is 
alkalmazott legmodernebb technológiák 
szolgáltatták. A számítógép-használati alap
fogalmak, az Internet-használat, a vezetékes, 
vezeték nélküli távhívás szókincsének isme
rete ma már nélkülözhetetlen a modem üz
letember számára. A fentieken kívül fon
tosnak tartom a „Környezetvédelem” című 
fejezetben rendszerezett szakszókincs kie
melését, mely a gazdasági szaknyelvi vizs
gára készülők számára az egyik legnehezebb 
témakör kifejezéseit gyűjtötte össze. A feje
zetek szakmai felépítése jól tükrözi, hogy a 
címszavak kiválasztásánál és besorolásánál 
a szerzők gazdasági szakértőkkel is konzul
táltak.

A felhasznált irodalom alapján a szókincs
tár korpusza az elmúlt másfél évtizedben 
megjelent gazdasági témájú szakirodalom
ból, tananyagból, illetve egy- és kétnyelvű 
általános és szakszótárakból származik, ki-


