
Könyvszemle

Wendy Scott és Susanne Mühlhaus 
(szerk.)

Languages for Specific 
Purposes
Kingston University School of 
Languages/Centre for Information on 
Language Teaching and Research, 
London, 1994

Egyik kedves kolléganőm, a német gaz
dasági szaknyelv elismert művelője a kö
vetkezőket fejtette ki, mintegy széljegy
zetként a szaknyelv elméleti megközelíté
sével kapcsolatos gondolatmenete során: 
A német szaknyelvoktatók legutóbbi kon
ferenciáján, a franciaországi Epinalban 
néhányan szinte értetlenkedve vetették 
fel, miért tulajdonítanak a közép- és ke
let-európai országok szakemberei olyan 
nagy jelentőséget az ún. szaknyelvnek, 
miért kezelik külön diszciplínaként az al
kalmazott nyelvészeten belül. A szakmai 
nyelvhasználat ugyanis csak a terminoló
giai variánsok terén tér el a mindennapi 
nyelvtől, továbbá néhány súlyponteltoló
dás tapasztalható egyes nyelvtani szerke
zetek gyakoriságában.

Nem feladatom itt, hogy a fenti megál
lapításokkal vitába szálljak, ugyanakkor 
erős ellenérveket szolgáltat a jelen kötet 
e kibontatlan formában is fennálló vita 
tárgyában.

Két, lezárásához közeledő TEMPUS- 
projektum koordinátora, a Kingstoni 
Egyetem és a Párizsi Kereskedelmi és 
Iparkamara vezető nyelvi szakemberei, 
Wendy Scott nyelvi intézetvezető és 
Jacques Cartier oktatási igazgató egy 
nemzetközi szaknyelvi konferencia meg
rendezését kezdeményezte. A szervezőbi
zottság gerincét a magyar partnerek kö
zött a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskola oktatógárdája, a 
rendezvény színhelyét pedig az ugyan
csak TEMPUS-együttműködő Semmelweis
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Orvostudományi Egyetem biztosította. 
Ennek a mintegy 300 résztvevőt számláló 
tudományos tanácskozásnak az eredmé
nyeképpen született meg a jelen tanul
mánykötet.

És milyen nagyszerű, reprezentatív kö
tet! A szerény külső kimeríthetetlen gon
dolati gazdagságot takar. Méltán állítja a 
könyv hátoldalán álló ajánlás, hogy ez a 
mű nélkülözhetetlen forrásanyagot tartal
maz mind nyelvoktatók, mind kutatók, 
mind pedig diákok számára.

Csupán a tanulmányok készítőinek szá- 
ma hetvennyolc. Értelemszerűen nem tar
tottak valamennyien előadást a konferen
cia alkalmával, de az így elfogadott több
let írások csak még gazdagabbá teszik a 
kiadványt. A konferencia iránti széleskö
rű érdeklődés következtében mind az 
érintett szakterületek, mind a szaknyelv
oktatás terén folytatott, tematikusán cso
portosított elméleti és gyakorlati vizsgá
lódások olyan sokrétű és teljes képet ad
nak e tudományág mai helyzetéről, hogy 
abból a figyelmes olvasó, aki egyben 
szakember, számos következtetést tud le
vonni.

a) A tanulmányok három idegen nyel
ven készültek, pontosabban vagy angolul, 
vagy franciául, vagy németül. Termé
szetes, hogy a német nyelv viszonylag 
háttérben maradt, hiszen a projektum 
résztvevői között nem volt germanofón. 
Ennek ellenére megfelelően képviseltette 
magát a németül beszélő szaknyelvtaná
rok közössége, német nyelvterületről 
vagy a közép-európai régióban élő nem
zetek közül.

A résztvevők ország szerinti, illetve in
tézményi hovatartozásának nagy száma 
arra mutat, hogy nincsenek regionális, 
nemzeti és egyéb korlátok a szaknyelv 
iránti érdeklődés terén. Sőt, ennek az el
lenkezője az igaz. Nem csupán a közép- 
és kelet-európai országok látják szükségét 
annak, hogy az idegen nyelvek tanulása
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révén felvértezzék a munkavállalókat, a 
tudományos körök és a különböző szak
mák képviselőit a szakterület nemzetközi 
szinten való gyakorlásához szükséges 
nyelvismeretekkel és nyelvhasználati 
készségekkel, hanem a fejlett országok 
oktatási és kutatóintézetei, sőt a nemzet
közi szervezetek megfelelő fórumai is ki
emelt szerepet tulajdonítanak a különbö
ző szaknyelveknek.

Külön említést érdemel itt Richard 
West „Needs Analysis-State of the Art” 
és Heltai Pál „Hungary’s Nationwide 
Needs Analysis” című tanulmánya. Mind
kettő az Európa Tanács Szaknyelvi Szak- 
bizottsága gondozásában, hosszú évekig 
folytatott kutatómunka eredménye. Heltai 
Pál ismertette azt a roppant átfogó, három 
szintre vonatkoztatott felmérést (tanulók, 
tanárok, felhasználók), amelyet az Euró
pai Tanács megbízásából végeztek ma
gyar szakemberek. A vaskos tanul
mánykötet a szaknyelvpedagógia alapmű
ve lett, mint ahogy a szaknyelvi kutatá
sok alapköve a szükséglet-elemzés. Enél- 
kül nem tervezhetők a célkitűzések meg
valósítására irányuló oktatási programok 
az egyes szakmák idegen nyelvet tanuló 
célcsoportjai számára.

b) Jól szemlélteti a kötet a szaknyelvek
sokrétűségét, azt, hogy nincs a gazdasági 
életnek és általában a szakmai tevékeny
ségnek olyan része, ahol ne lenne kisebb- 
nagyobb súlya az idegen nyelvek hasz- 
nálni-tudásának.

A kingstoni TEMPUS-projektum az or
vosi szaknyelv felkarolásával indult, 
majd közvetlenül ezután kiterjedt a gaz
dasági szaknyelvre. A konferencián nagy 
számban vettek részt a műszaki-technikai 
nyelvi réteg szakértői is, válaszolva a 
konferencia-felhívásra. Napjainkban, ami
kor a felsőoktatásban egyre jobban szű
külnek a nyelvi lektorátusok, központok 
lehetőségei, helyenként pedig teljes le
épülésüket tapasztalhatjuk, ami a korsze

rű világ kihívásaira adott negatív válasz, 
a kötet szemléletes példája a választandó 
helyes útnak. A rendőrségi nyelv jelentő
sége együtt nő a nemzetközi bűnözés ter
jedésével. A műszaki nyelvi rétegek kö
zül kiemelkedő az informatikai szak
nyelv. Angol nélkül a számítógép-haszná
lók ma már nem tudnak teljes értékű 
munkát végezni. A különböző tanul
mányok érzékeltetik, hogy a nyelvoktatók 
és kutatók felismerték a nyelvhasználat 
fejlődési tendenciáit, mind jobban gya
rapszik a nemzetközi munkacsoportok 
száma, amelyek ma már nem csupán a 
nemzetközi szervezetek munkatársai, ha
nem egyre inkább a multinacionális válla
latok fejlesztő-kutató teamjei, s ezekben a 
legkülönbözőbb nemzetek képviselői dol
goznak együtt.

Jellemző példája az oktatás, az oktatás- 
szervezés szintjén a „Projets Européens et 
Multilinguisme” című írás Christine Le
vesque tollából, aki ennek a több orszá
got, több kultúrát egybefogó csoportmun
kának a nyelvi vetületét állítja figyelme 
középpontjába. Olyan tanulmány ez, 
amely minden bizonnyal programadó jel
legűnek tekinthető a jövő nyelvész kuta
tói számára. Szerteágazó irodalma van 
ma már a kultúraközi nyelvi és nem nyel
vi kommunikációnak, az Európán belül 
élő nemzetek kulturális és nyelvhasznála
ti eltéréseinek leírásától a kontinensek 
közötti nyelvi és viselkedési minták egy
bevető elemzéséig. Ugyanakkor kevés ta
nulmány született még a multiperurnális 
kommunikáció azon típusairól, amelyek 
során a többnyelvűség a jellemző. A 
többnyelvűség is többféleképpen értel
mezhető: a résztvevők anyanyelve eltérő, 
s gyakran a közvetítő nyelv sem azonos. 
A felek szakmai problémákat vitatnak 
meg konzultációkon, tárgyalásokon. Eb
ben az esetben projektum bonyolításával 
kapcsolatos megbeszélések, egyeztetések, 
érdekérvényesítés került napirendre. Szó-
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ciolingvisztikai kérdéskör ez a javából, a 
szakmai körülményekbe ágyazottan. Su
gallja az írás, hogy az országtanulmányok 
készítőinek, a szociológusoknak és a 
nyelvészeknek jobban össze kell fogniuk 
a jövőben, munkájuk záloga lehet tágabb 
értelemben annak is, hogy érvényesülhes
sen az egyenlő elbánás, megvalósulhas
son az esélyegyenlőség ezekben a több- 
résztvevős munkacsoportokban.

c) A főbb csomópontok kiragadása után
lássuk a kiadvány keresztmetszetét. Az
anyag gazdagsága lehetőséget nyújtott 
egy részletes és logikus rendbe állított 
csoportosításra -  a konferencia szekciói 
rendjének megfelelően. A témák sora az 
alapvetés szándékával vázolt nemzeti ok
tatáspolitikai kérdésektől és a szaknyelv 
helyzetét elemző írásoktól halad az okta
tás-módszertani kérdések vizsgálatán át a 
képzés és a gyakorlat kapcsolódási jel
lemzőinek, vagyis a szaknyelvi képzés 
gyakorlati hasznosulásának leírásáig.

A jellemzőbb, mintegy a kor mozgását 
követő témacsoportokat a már említett 
nyelvi szükségletelemzésről, a tantervké
szítés problematikájáról, a nyelvi készsé
gek mérési módszereiről és a szaknyelv
használat kulturális mutatóiról készített 
írások alkotják.

Vitathatatlan, hogy a szaknyelv elem
zése polgárjogot nyert napjainkra az al
kalmazott nyelvészeten belül. A korszerű 
szemlélet egyértelműen áthatja a kötetet: 
alig néhány szerző foglalkozik csak az 
egyes szaknyelvek leírásával a grammati
ka, a frazeológia vagy a terminológia 
szempontjából. Egyazon feladatokat tűz
tek maguk elé az alkalmazott nyelvészek 
és nyelvtanárok: figyelmüket a nyelv el
sajátítására és használatára fordítják, tud
ván, a nyelv arra való, hogy beszéljék.

Az oktatáshoz szolgáló tantervek ör
vendetes szaporodásáról ad számot a kö
tet. Ezek változatosak, tükrözik a szerzők 
gyakorlati eredményeit. Tanulságos ösz-

szehasonlítani, majd szintézisbe hozni az 
írások alapján kialakuló képet: a speciális 
képzési céltól függően vizsgaelőkészítő 
tanfolyamról, idegen nyelven folyó szak
mai képzésről vagy a felsőoktatásban a 
szakmai képzéshez szervesen csatlakozó 
szaknyelvi stúdiumokról van szó.

Az oktatás rész-célkitűzései, a megva
lósítás módszerei és a korszerű oktatási 
célra adaptált technika kérdésköre jelenti 
talán a legnagyobb érdeklődést kiváltó té
makört. Az oktatási és kutatási tapasz
talatok széles körével ismerkedhetünk 
meg. A megközelítés jellemző mind az 
egyes nagyobb szaknyelvi típusok, mind 
a kimunkálás tárgyát képező nyelvi kész
ségek szempontjából.

A szaknyelvi konferencia anyagának 
ismeretében nem meglepő, hogy a szer
zők jelentős számban magyarok. Azt is 
feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy 
számos előadó annak köszönhette részvé
telét a budapesti konferencián, hogy FE- 
FA-világbanki projektumok finanszíroz
ták az utazást. Erről a tényről a kötet 
szerkesztőinek nem lehettek ismereteik. 
Azt azonban a magyar nyelvészek, alkal
mazott nyelvészek és nyelvoktatók fájda
lommal jegyezték meg, hogy a Kingston 
University vezetője nem vont be senkit 
tudományos életének szoros személyisé
gei közül a szerkesztésbe. Holott a TEM- 
PUS-projektumok adta anyagi lehetősége
ken kívül az ő munkájukon múlt legin
kább az, hogy létrejöhetett a színvonalas 
konferencia és a Language for Specific 
Purposes című értékes kiadvány.
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