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(p. 59). Éppen ezért a könyv következő ki-
adásakor a szerzőnek megfontolásra ajánlom 
ennek a gondolatnak a bővebb kifejtését, és 
azt is, hogy a kommunikáció, majd a szakmai 
kommunikáció kérdését jobb volna a könyv 
elején tárgyalni.

A hetedik, utolsó fejezet a gazdasági szak-
nyelv oktatását állítja a középpontba. Vizsgál-
ja a szaknyelvoktatás szerepét a felsőoktatás-
ban, a nyelvtanuló és a nyelvtanár szerepét, az 
oktatáshoz nélkülözhetetlen tananyagok kér-
dését, majd bemutatja a győri Szent István 
Egyetemen bevezetett gazdasági kommuniká-
ciós modellt. A Konklúzióban a szerző összeg-
zi az elmondottakat, hangsúlyozva a nyelvtu-
dás, a szaknyelvi tudás jelentőségét, és hozzá-
téve azt, hogy az idegen nyelvi szaknyelvtudás 
fejlesztésével egyidejűleg figyelemmel kell 
kísérni a magyar szaknyelv alakulását is.

Összegzésképpen elmondható, hogy Ab-
lonczyné Mihályka Lívia könyve gondolat-
ébresztő, fontos állomása a magyarországi 
szaknyelvkutatásnak. A felvetett kérdések ösz-
tönözhetik a felsőoktatásban tevékenykedő 
oktatókat arra, hogy további nyelvek, esetleg 
szakmák felől közelítsék meg a szakmai kom-
munikáció kutatásának, illetve oktatásának 
kérdését, és további adalékokkal szolgálják 
egy kibontakozóban lévő diszciplína ügyét.

Muráth Judit

Elterné Czöndör Klára
a szefárd zsidók nyelve 
a történelem tükrében
Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar, 2007. 305 p.

Czöndör Klára Pécsett megvédett PhD disz-
szertációját dolgozta át ezzé a minden tekin-
tetben úttörő vállalkozásnak tekinthető művé. 
A kötet szerzője egy Magyarországon még 
nem kutatott, teljesen új területet bemutató 
témával, a zsidó-spanyol nyelv történelmi 

alakulásával, mai helyzetével és szocioling-
visztikai vonatkozásaival foglalkozik. Nem 
könnyű munkára vállalkozott, amikor a sze-
fárd nyelv kialakulásának és fél évezredes 
történetének főbb mozzanatait tárja az olvasó 
elé. A könyv azért is mérföldkőnek tekinthető 
a témával foglalkozó szakirodalomban, akár 
külföldön is, mert a nyelv jelenlegi helyzetét 
vizsgáló empirikus kutatásról is beszámol. 
Számos illusztráció, kép, térkép és grafikon 
emeli a kiadvány fényét, és még érhetőbbé 
teszi a leírtakat.

A szefárd zsidóságot 1492-ben a spanyol 
Katolikus Királyok rendeletére utasították ki 
az akkori Spanyol Királyság területéről.  
A hazájukat elhagyni kényszerült szefárd  
zsidók Európa számos területére vándoroltak 
ki, és ezeken éltek vagy elkülönülve, vagy 
asszimálálódva az ott élő népekhez. Ez alatt 
az ötszáz éve alatt nyelvük és kultúrájuk so-
kat változott, illetve részben vagy teljesen el 
is tűnt.

A könyvet a bevezetést követően négy fő 
fejezetre osztja fel a szerző. A bevezetésben a 
Katolikus Királyok által középkori spanyol 
nyelven írt, a zsidók kiűzetéséről szóló doku-
mentumot és annak magyar fordítását talál-
juk eredeti illusztrációval. A további részek-
ben a történelmi előzményektől kiindulva 
betekintést kapunk a zsidó-spanyol (szefárd) 
nyelv jellemzőibe és szociolingvisztikai vál-
tozásaiba, végül a beszélőkkel folytatott fel-
mérés eredményeivel zárul a mű. Néhány 
szóban írok a fejezetekről.

Az első fejezetben az Ibériai-félszigeten 
élt első szefárd zsidó közösségek helyzetéről, 
a római korban, majd a későbbi századokban 
élt zsidóság életkörülményeiről, gazdasági 
helyzetéről kapunk részletes áttekintést, kü-
lönös tekintettel a kiűzetést megelőző idő-
szakra és a kiűzetés társadalmi és gazdasági 
okaira. A történetüket meghatározó rendele-
tet követően a szefárd zsidók a XV–XX. szá-
zadig több szakaszban, különböző egyéb tör-
ténelmi események hatására a négy világtáj 
minden irányába el- és továbbvándoroltak, 
majd letelepedtek új hazájukat keresve. A fe-
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jezetben közölt térképek alapján jól nyomon 
követhetjük a népmozgások irányait.

A második rész elején áttekintést találunk a 
zsidó nyelvekről általában. A társadalomtól el-
szigetelten élt közösségek nyelvi változatai a 
domináns környezeti kultúra többségi hatására 
formálódtak. A szerző részletesen kitér a sze-
fárd nyelv kialakulásának kérdéseire, előzmé-
nyeire, elnevezéseire. A fejezetben gazdag 
példatárt találunk a spanyol zsidó nyelv fone-
tikai, morfo-szintaktikai kialakulására, válto-
zásaira, torzulásaira. Különösen érdekes feje-
zet ez a spanyolul tudó olvasó számára, mivel 
a példák mellett megtaláljuk mai spanyol nyel-
vi megfelelőiket, a változások magyarázatait. 
Egyes példák esetében éppen a két nyelv kö-
zötti különbségekre hívja fel a figyelmet a 
szerző, cáfolva ezzel azt az igen elterjedt téves 
nézetet, hogy a zsidó-spanyol nyelv a mai spa-
nyol nyelv archaikus változata lenne.

A harmadik fejezetben a zsidó-spanyol 
nyelv szociolingvisztikai vonatkozásaival is-
merkedhetünk meg. A témához kapcsolódó 
alapfogalmak – mint kétnyelvűség, nyelvcse-
re, nyelvmegtartás – áttekintése után a sze-
fárd jelenlegi helyzetével foglalkozik a szer-
ző. Számba veszi azokat a társadalmi ténye-
zőket, amelyek évszázadok során alakították 
és mai is alakítják a világ több részén még 
beszélt, de fokozatosan kihaló nyelvet. A fe-
jezet utolsó része a nyelv megmaradásának 
esélyeit latolgatja. A világ különböző pontja-
iról, a mindennapi élet számos területéről hoz 
példát a nyelv megtartására tett erőfeszíté-
sekre. A szerző kitér a kulturális intézmények 
tevékenységeire, a médiában, elsősorban rá-
dióban hallgatható zsidó-spanyol nyelvű adá-
sokra, az oktatás területén megfigyelt tevé-
kenységekre, valamint egyéb fórumokra, 
ahol a beszélőközösség tagjai egymásra talál-
hatnak vagy használhatják nyelvtudásukat.

Az utolsó fejezet a könyv talán legérdeke-
sebb és legértékesebb fejezete. Ebben a rész-
ben a szefárd zsidó nyelvet még beszélő, il-
letve értő adatközlőkkel sikerült interneten 
keresztül felmérést készítenie a szerzőnek. 
Felmerül a kérdés, hogyan találhatott rájuk, 

hiszen a világ különböző pontjain élnek, és 
ráadásul a nyelv helyzetéből következően az 
internetet kevésbé használó idősebb korosz-
tályhoz tartoznak. Elterné Czöndör Klára a 
zsidó-spanyol diaszpóra közösségei által 
használt levelező listák segítségével küldött 
ki 550 kérdőívet, melyekből 100-at kapott 
vissza. A vizsgálati minta – az alacsony szám-
ból következően – véletlenszerű volt, de bi-
zonyosan állíthatjuk: a nyelv jelenlegi állapo-
tában még ez is nagyszerű mintavételnek te-
kinthető. A vizsgálat a beszélőközösség 
nyelvhasználatára, nyelvtudásának szintjére, 
a zsidó-spanyol nyelvhez való viszonyulásá-
ra, a nyelv jövőjére és a szefárd zsidó nyelv-
vel kapcsolatos egyéb kérdésekre keresi a 
választ. A felhasznált kérdőívet a kötet végén 
teljes terjedelemben megtaláljuk.

Czöndör Klára átfogó jellegű, úttörő mun-
kája hiányt pótló mű mind a spanyol és zsidó 
kultúra iránt érdeklődő olvasó, mind a spa-
nyol szakos egyetemi hallgatók, kutatók szá-
mára. Bizonyára nagy érdeklődéssel fogad-
nák külföldön is. Érdemes lenne lefordítani.

Jámbor Emőke

Vígh Árpád
Kék mezõben fehér liliom. 
a francia-kanadai irodalom 
története
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. 274 p.

A francia-kanadai irodalom története élveze-
tes olvasmány és Magyarországon unikum. 
Goethe világirodalom-fogalom elmélete sze-
rint a világirodalom egy „nemzetek és nyel-
vek fölött álló humánus poétikai egység”. 
Babits leginkább Európára értette saját világ-
irodalom-fogalom elméletét (nemzeti nyel-
vek és kultúrák legnagyobbjainak szellemi 
egysége), de odatartoznak még olyan nemze-
ti irodalmak is, amelyek feldolgozása Ma-
gyarországon többé-kevésbé megtörtént vagy 
folyamatban van. Kanada nincs ebben a sor-


