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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
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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-
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egészítve az alábbi sajtótermékekkel, mint 
autentikus forrásmunkákkal: Business Week, 
International Herald Tribune, Newsweek, 
The Economist, The Financial Times, The 
Times, Wall Street Journal Europe. A cím
szóállomány nagyságára a könyv végén ta
lálható indexből következtethetünk, mely kb. 
8000 angol szót és kifejezést tesz ki. A 
visszakeresést segítő index arra is utal, hogy 
bizonyos szavak és kifejezések több fejezet
ben is előfordulnak, mindig a szó témaspe
cifikus jelentésével. A supply (n) és a supply 
(v) címszavak különböző megközelítésben 
szerepelnek „A gazdaság leírása”, „A kor
mány szerepe” és a „Kerekedelem” fejeze
tekben. A szótár végén találhatjuk még a füg
geléket, amely a kb. 800 leggyakrabban hasz
nálatos angol rövidítést tartalmazza.

A szócikkek felépítésében a szerzők az 
egy- és kétnyelvű szakszótárak elrendezési 
elvét ötvözték. Az egyes szócikkek élén a 
félkövéren szedett címszavak állnak foneti
kus átírás nélkül a brit és az amerikai angol 
nyelvhasználatban lévő helyesírási különb
ségek feltüntetésével. A címszavak után min
den esetben megtalálhatjuk a szófaji meg
jelölést. Ezt követi az igék, a főnevek és a 
melléknevek után a vonzat megadása: stake 
(n) in sg, discount (n) on sg, exempt (v) sy 
from sg, abstain (v) from sg, loyal (adj) to 
sy. Az igék esetében külön jelölik a rendha
gyó múlt időt arise (v) pt arose pp arisen, a 
főneveknél pedig a többes számban haszná
latos alakokat: goods (n Pl), outgoings (n 
Pl), earnings (n Pl). Nincsenek azonban je
lölve a csak egyes számban használatos meg
számlálhatatlan főnevek: merchandise (n), 
advice (n). A morfológiai információt a leg
több esetben a dőlt betűvel szedett példa
mondat követi, majd a magyar jelentés. A 
szócikkek gyakran tartalmaznak alcímszava
kat, melyek a címszó alatt beljebb kezdve 
állnak esetenként példamondattal. Az alcím
szavak a címszó különböző igei, főnévi és 
melléknévi szóösszetételeit tartalmazzák. Az 
angol példamondatok a legtöbb esetben au
tentikus forrásból származnak: supply (v) 
We should raise funds to supply humanita

rian aid to flood victims, de lehetnek definí
ciók is: A contract is a legally binding ag
reement between two or more parties. Nem
csak a címszavak grammatikai kapcsolódá
sára vonatkozóan adnak információt, hanem 
a jelentés szövegkömyezeti elmélyítését is 
szolgálják.

A szócikkekre vonatkozó szemantikai in
formációt egyrészt a magyar nyelvű ekviva
lens és a példamondat szolgáltatja, másrészt 
a brit és az amerikai szóhasználat közötti 
különbségek megadása: chairman GB/ pre
sident US. Rendkívül hasznosnak találom a 
magyar intézmények esetében a brit és az 
amerikai megnevezés mellett a magyar in
tézmények azoktól eltérő megnevezését: 
Internál Revenue/IR (UK) - ‘Brit Adóha
tóság’, Internal Revenue Services/IRS 
(US) - ‘Amerikai Adóhatóság’, Tax Finan
cial Control Administartion (H) - ‘APEH’.

A szóbokros szerkezetek segítségünkre 
vannak a szakszókincs könnyebb és széle
sebb körű elsajátításában, mivel a gyakori 
szókapcsolatok és szóösszetételek megadá
sa egy adott címszó után lehetővé teszi, hogy 
a szó jelentését ne elszigetelten tekintsük. A 
tematikus szókincstár más szótárral össze
vetve, pl. Angol-magyar üzleti nagyszótár 
(Hamblock-Wessels-Futász), a stílusértéket 
külön nem jelöli, annak ellenére, hogy szá
mos szleng kifejezést találunk benne, pl. a 
pénzre vonatkozólag: dosh (n) ‘lóvé’, green
back US (n) ‘zöldhasú/amerikai dollár’, 
lolly (n) ‘steksz’. Ez talán azzal magyaráz
ható, hogy a szerzők által megadott célnyelvi 
ekvivalens alapján a felhasználók könnyen 
el tudnak igazodni a stílusbeli különbsége
ken. A szerzők aprólékos munkáját dicséri a 
gazdasági életben használatos szólások meg
adása is: give someone the golden hand
cuffs - ‘magas fizetést ad’ (kulcsfontosságú 
alkalmazottaknak azért, hogy ne lépjenek át 
konkurens szervezetekhez), give someone a 
golden handshake - ‘végkielégítést ad’ (je
lentős pénzösszeg, amelyet a vállalat magas 
beosztású alkalmazottjának fizet végkielégí
tésként, ha az korai nyugdíjazásra vagy ál
lásának felmondására kényszerül).
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A szakszótárak választásánál fontos szem
pont az eligazodást segítő átláthatóság. A fe
jezetek tipográfiailag jól elkülönülnek egy
mástól. Az egyes fejezetek sorszáma végig
kíséri az adott témakört, megkönnyítve ezzel 
a keresést. A különböző nyomdatechnikai 
eszközök alkalmazása elősegíti a szócikke
ken belüli információszerzést.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a 
tematikus szókincstár nem csupán témakö
rök köré csoportosított szógyűjtemény. A 
szakszótárírás hagyományait messzemenően 
figyelembe véve olyan kétnyelvű szótárral 
van dolgunk, ahol a szisztematikusan elren
dezett, több éves munkával gyűjtött szavak
kal és kifejezésekkel a szerzők maximálisan 
kielégítik a felhasználók igényeit. A temati
kus szókincstár a gazdasági szakszókincs 
rendszerbe foglalásával és bőségével való
ságos kincsesbánya a szaknyelvet tanulók
nak és oktatóknak egyaránt. Köszönet érte!

Vargáné Kiss Katalin

Pálfy Miklós
Lexicographie informatisée 
et sémantique française
JATE Press: Szeged, 2000, 100 p.

A nyelvészetben a matematikai gondolko
dás, a logika és a precizitás alapkövetelmény, 
s hogy bizonyítsuk e tételt, keresve sem ta
lálhatnánk jobb példát a szótárírásnál. Már 
a borító színes kockái sejtetik, hogy a tanul
mány szerzője, Pálfy Miklós - két francia
magyar szótár szerkesztője - mérnöki ala
possággal vizsgálja a francia és a magyar 
nyelv alapelemeit.

A számítástechnika fejlődése új perspek
tívákat nyitott meg a lexikográfusok előtt, a 
kis kartonokra kigyűjtött szavakkal a kezé
ben dolgozó szótáríró már a múlté. A hatal
mas adathalmaz könnyen és gyorsan lekér
dezhető adatbázissá szelídült, lehetőséget 
teremtve ezáltal a nyelvi struktúrák újragon
dolására, átrendezésére. Ez a kötet rövid

összefoglalója annak a hosszú és fáradságos 
munkának, ami a kétnyelvű szótár újraírásá
nak ötletétől a megvalósulásig telik el. Más 
szavakkal szólva, a makrostruktúra újragon
dolásától, a mikrostruktúra megreformálá
sáig tartó folyamat. A szerző első szótára 
CD-ROM formátumban jelent meg 1998- 
ban a szegedi Scriptum Kiadó gondozásá
ban, a második, hagyományos papírkötés
ben, a szegedi Grimm Kiadónál látott nap
világot 1999-ben.

Ez a francia nyelvű kötet (magyar össze
foglalóval) Pálfy Miklós több évtizedes ta
pasztalatait foglalja össze a számítógépes 
szótárírás és szójelentéstan témakörében. Az 
első részben (Introduction) a számítógépes 
szótárak különböző típusairól olvashatunk, 
és az egyes csoportoknak megfelelő eltérő 
szerkezeti felépítésről. Kihasználván azt a 
lehetőséget, hogy az adatbázisként működő 
számítógépesített szótárak (computerized 
dictionaries) adathalmazai keresztösszefüg
gések felderítésére alkalmasak, a szerző Ma
gyarországon először képviselte szótárszer
kesztőként azt az elvet, hogy a kétnyelvű 
szótáraknak két elvárásnak kell megfelelni
ük, egyaránt eleget téve ezáltal a francia 
anyanyelvű felhasználónak és a magyar szó
tárforgató igényeinek. E cél elérése érdeké
ben az ilyen szótárak, amelyek egyszerre kó
doló és dekódoló funkciót látnak el, többlet 
információkkal segítik a felhasználót. A szó
cikkek tagolása során nemcsak francia nyel
vű értelmezést találunk, hanem magyar nyel
vű magyarázatokat is, továbbá szinonimák, 
árnyalatok, stílusréteg-minősítések és hasz
nálati területek segítenek a jelentések pon
tos meghatározásában.

A tanulmányban a szerző arra a kérdésre 
keres választ, hogy a számítógépes szótárírás 
mennyiben változtatta meg a lexikális struk
túrákról alkotott lexikográfiai felfogást. Vizs
gálja továbbá az olyan alapfogalmak lehetsé
ges átgondolását, mint a poliszémia homoní
miához való viszonya, valamint a szinonímia 
- analógia összefüggéseinek új útjai az elekt
ronikus szótárírásban. Arra a kérdésre is vá
lasz kapunk, hogy változott-e szójelentéstani


