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Akárhány tanulmányt olvasunk a szak
nyelvoktatásról, mindegyiknek a szerzője 
szükségét érzi, hogy bevezetőjében leszö
gezze: szaknyelv márpedig van, s ezt az 
állítást néhány érvvel meg is támogatja. E 
mögött a defenzív megközelítés mögött 
némi kisebbségi érzést és önigazolási 
késztetést fedezhetünk fel.

Ezúttal tekintsünk el minden szorongó 
kétkedéstől, és bevezetőül szögezzük le, 
hogy szaknyelv mégiscsak van, mert van
nak szaknyelvi konferenciák, van szak
mai nyelvvizsga, szaknyelvi képzés, szak
nyelvet oktatók, szaknyelvet tanulók, 
szaknyelv oktatására írt tananyagok: tan
könyvek, auditív és audiovizuális segéd
letek.

Ha van szaknyelvi vizsga, akkor kell 
lennie vizsgakövetelménynek, mérésnek, 
illetve mérőeszköznek, ami a vizsgán 
adott feladatokban testesül meg. A kime
neti oldalon jelenik meg tehát, mit kérhe
tünk számon szaknyelvi készségek, illet
ve ismeretek gyanánt. Aligha meglepő, 
hogy a szaknyelvi nyelvvizsgán ugyan
azokat a készségeket mérik, amelyeket az 
általános nyelvvizsgákon. (Olvasás-értés,

hallás utáni értés, szóbeli és írásbeli kife
jezés készségei.) Miben különbözik hát 
az általános nyelvismeret és a szakmai 
nyelvismeret? Az általános nyelvismeret 
sémáit szakmai lexikai ismeretekkel he
lyettesítenénk? Vagy a tárgyalt témák kü
lönböznek csak?

Jelen írás célja, hogy bemutasson egy 
szaknyelv oktatását célzó tananyagot.

Gazdasági szaknyelv oktatására írott 
nyelvkönyvekben sok időn át nem bővel
kedett a spanyol nyelvkönyvpiac. Az 
utóbbi években megjelent kevés számú 
üzleti nyelvi tankönyv közül hármat vá
lasztottam ki, hogy a bennük tárgyalt té
mákat összevessem. A legrégebbi, a 
SGEL kiadó által 1989-ben megjelentetett 
El espanol de los negocios, alcíme szerint 
Espanol económico y empresarial a leg
gazdagabb a tárgyalt témák szempontjá
ból. Makro- és mikrogazdasági témákat 
egyaránt tárgyalnak benne a szerzők. A 
tankönyv nagy erénye, hogy a témákhoz 
kapcsolódóan sok táblázat, illetve autenti
kus dokumentum és az azok kezelésével 
kapcsolatos feladat szerepel.

Az Hablando de Negocios 1992-ben je
lent meg. E tankönyv pozitívuma az önál
ló, illetve kiscsoportos nyelvtanulásra al
kalmas gyakorlatok, az olvasás-értési fel
adatok és a témákhoz illeszkedő egynyel
vű szótár alkalmazása.

Ha a legfrissebb kiadású Marca Regist
rada [Bejegyzett védjegy] című szaknyel
vi tankönyvet kézbe vesszük, szembetű
nik, hogy témáinak nagy többsége a mik- 
rogazdaság köréből való. Ugyanakkor a 
témák bevezetése elméleti síkon történik. 
Definíciókat adnak vállalatról, bankról, 
turizmusról, munkaerőpiacról. Sajnos a 
marketingről is, azt sejtetve, hogy az 
egyenlő a reklámmal.

A biztosításról szóló fejezetben főként 
az élet- és egészségbiztosításról esik szó. 
A témák exponálása tekintetében úgy tű
nik, mintha a szerzők valójában nem dön
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tötték volna el, hogy a fogyasztók, vagy 
a gazdasági életben más szerepet betöltő 
üzletemberek nézőpontjából kívánják az 
üzleti élethez szükséges szakmai (nyelv-) 
ismereteket közvetíteni. (Természetesen 
minden üzletember felhasználó, illetve 
fogyasztó is egyúttal, mégis, egy szakmai 
tartalmat közvetítő nyelvkönyvből hasz
nálója a szakmai ismereteket szeretné el
sajátítani.) A témák elméleti jellegű beve
zetése után munkatankönyvbe illő gya
korlatok következnek, szám szerint négy 
vagy öt. Ezután következik a nyelvtan, 
amire még visszatérek.

Az olvasás-értési feladatokban 1992/93- 
ból származó sajtószemelvények vannak, 
sőt, a spanyolok megtakarítási hajlandó
ságáról szóló cikk 1990-ből származik, 
ami egy 1995-ben kiadott gazdasági tan
könyv esetén nagyon sajnálatos, hiszen a 
gazdaság történései olyan sebességgel 
változtatják meg az aktuális helyzetet, 
hogy attól a nyomtatott tankönyvben leír
tak érvényessége a tiszavirág-életű sajtó
hír aktualitásával vetekszik. Kínos, hogy 
az Európai Uniót „UE” helyett „CE” rö
vidítéssel említik meg, sőt, lábjegyzet 
gondoskodik arról, hogy értesüljünk: a 
„CE” az új név, mert már nem „CEE”. 
Különösen sokat markol a „Comercio” 
fejezet, melyben a definíciók, az elméle
tet feldolgozó gyakorlatok után a Corte 
Inglés áruházlánc története, majd a keres
kedelmi központokról szóló cikk követke
zik. A nyelvtanulónak egy megrendelés 
alapján számlát kell kiállítania, amit a fu- 
varparitásokról (Incoterms) szóló kőke
mény oktatószöveg követ, melyben a ki
pontozott helyekre be kell írni megadott 
szakkifejezéseket. Ha más nem, legalább 
angol (kereskedelmi) nyelvismeret kelle
ne hozzá. A levezető hangosított anyag a 
kis- és középvállalkozó kereskedők sztrájk
járól szóló rádióhír. •

Egyenletesen jól sikerült a „Turisino” 
és a „Mundo laboral” két egymást követő

fejezete. Mindkettőben igen színvonala
san megjelentetett színes hirdetések és 
autentikus dokumentumok vannak: pénz
tári nyugta, táviratblanketta, kérdőíves 
felmérés adaptációja, álláshirdetések, ál
láspályázathoz kitöltendő kérdőív.

A tankönyv utolsó fejezete az „Indust
rial Kérdés, vajon az ipar mellett a me
zőgazdaság miért nem szerepel. A szol
gáltatási szektorból legalább a nagyon je
lentős turizmus megkapta méltó helyét.

A tankönyv végén rövidítésgyűjtemény 
foglal helyet, ami jó, de nem elég aktuá
lis: UE nincs, CE van. A szervezetet jelö
lő rövidítések kiegészülnek a kereskedel
mi levelezésben használt néhány (huszon
két) rövidítéssel. „Glosario” címmel a 
könyv utolsó lapjain témák szerint cso
portosítva spanyol nyelvű szószedet áll 
(kb. 550 szó), mellette üres hely, hogy a 
tanuló saját nyelvén kitölthesse a megfe
lelő kifejezésekkel.

Sok szerző a szaknyelvi tankönyvekbe 
nyelvtani magyarázatokat és nyelvtani 
gyakorlatokat is ír. Az ebben a recenzió
ban említett mindhárom spanyol kiadású 
gazdasági szaknyelvkönyv tartalmaz 
nyelvtani gyakorlatokat. A szakmai nyelvi 
kompetenciának minden bizonnyal vannak 
nyelvtanismeret-specifikus részei. Ilyenek 
a kereskedelmi tárgyalásban és levelezés
ben gyakran használt felszólítást, kérést, 
óhajt, kívánságot, véleménymondást kife
jező beszéd-aktusok kötőmódot igénylő 
nyelvtani szerkezetei is, melyeknek a 
gyakorlása/gyakoroltatása sosem elég pél
dául a magyar nyelvtanulók esetében.

A Marca Registrada-ban a spanyol 
nyelvtan csomópontjait képező nyelvtani 
nehézségeket tárgyalják a szerzők az 
egyes fejezetekben, magyarázatokkal és 
gyakorlatokkal, talán még fokozottabban, 
mint a másik két említett tankönyvben. 
Nagyon helyesen szerepel a mennyiség, a 
minőség, az összehasonlítás leírására 
szolgáló lexika és nyelvtani szerkezet, de
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nem biztos, hogy a három létige haszná
latára, vagy az igeidők egyeztetésére 
szükséges volt ennyi magyarázatot és 
gyakorlatot szánni. A későbbiekben még 
szerepel a leírás, véleménymondás, a füg
gő beszéd.

A nyelvtani ismereteknek a szaknyelvi 
tankönyvbe való beépítése azért különös 
számunkra, mert ezen a ponton a magyar- 
országi idegennyelv-oktatás -  és a szá
momra jobban ismert felsőoktatási gya
korlat -  ettől eltérő. Mi úgy gondoljuk, 
hogy a szaknyelvoktatást már meglévő 
általános nyelvtudásra kell ráépíteni, s 
ebben az általános nyelvismeretben -  el
vileg és ideális esetben -  már a nyelvtani 
ismeretek benne vannak. Úgy vélekedünk 
-  lehet, hogy helytelenül -, hogy a szak
nyelvi ismeretek szakmai, pl. gazdasági, 
orvosi, vagy műszaki lexikai és kommu
nikációs (szóbeli és írásos) stratégiai ele
meket kell, hogy tartalmazzanak. Ezért 
gazdasági szaknyelvi jegyzeteinkben nin
csenek nyelvtani témák. A nyelvtani és 
szaknyelvi ismeretek „ötvözésére” szol
gáló példák közül is kirí a Business Spa
nish for Beginners címen 1991-ben, Lon
donban megjelent gazdasági szaknyelv
könyv, melynek a spanyolon kívül három 
változata is elkészült már, a Hotel Európa 
France/Deutschland/Italia. Ebben a tan
könyvben a valóban kezdő nyelvtanulók 
tanulnak szaknyelvi ismereteket, és ezzel 
párhuzamosan sajátítják el a névelők 
használatát, a jelenidejű igeragozást és 
más elemi ismereteket. A korai szakoso
dás takarékosnak tűnhet, de remélhetőleg 
nem hiteti el a nyelvkönyv használójával, 
hogy megtanulhatja segítségével a szak
mát és az idegen nyelvet.

A Marca Registrada gyakorlókönyve a 
tankönyv témáit és gyakorlattípusait kö
vetve meglehetősen bő gyakorlási lehető
séget nyújt és a megoldási kulccsal az 
önálló tanulást is segíti.

Győri Anna

Bárt István -  Klaudy Kinga -
Szöllősy Judy

Angol forditoiskola
Corvina, Budapest, 1996

Örvendetes, hogy a fordítás (ez a nyelv- 
tanításban sokáig háttérbe szorult s ezért 
elhanyagolt készség) újra az érdeklődés 
homlokterébe került világszerte. Egyre 
szaporodik a fordítással foglalkozó köny
vek száma mind a külföldi kiadók kataló
gusaiban, mind pedig a magyar könyvpi
acon. E sorba illeszkedik a Corvina új ki
adványa : Bart-Klaudy-Szöllősy fordítás- 
technikai tankönyve, amelyben három ki
váló szakember osztja meg velünk az an
gol nyelvi fordításról összegyűjtött ta
pasztalatait.

A könyv újdonság, s nemcsak azért, 
mert nemrégen jelent meg, hanem azért 
is, mert a szerzők „kézenfogva” vezetik 
végig s igazítják el olvasóikat a fordítás 
közben felmerülő számtalan probléma út
vesztőjében. A fordítást „folyamatos és 
párhuzamos kétnyelvű szövegelemzés”- 
ként értelmezik, s mivel tankönyvük mot
tója: „fordítani csak fordítás közben lehet 
megtanulni”, ezért mindig az adott szö
vegből indulnak ki, s lépésről-lépésre lát
nak el jó tanáccsal, hasznos tippekkel a 
két nyelv egymásra vonatkoztatásához s 
az egyikből a másikba való átlépéshez. 
Ez a szövegközpontú megközelítés és a 
kísérő kommentárok teszik lehetővé, 
hogy az olvasó saját maga vonja le a for
dítások közben tanultakból az általánosít
ható tanulságokat, s ismerje fel a fordítás 
alapelveit és leggyakoribb átváltási mű
veleteit.

A könyv két részre oszlik: az első rész 
az angolról magyarra való fordítás prob
lémáival foglalkozik, míg a második rész 
a magyarról angolra fordításhoz nyújt se
gítséget. Érdekesek és igen változatosak a 
fordítandó szövegek: skálájuk a hivatalos




