
70 Könyvszemle

nyelv már túllépett azon a határon, hogy tár
sadalmilag befolyásolható lenne, a szerző sze
rint „gondos stratégiai tervezés, jövőbelátó 
irányítás, körültekintő felkészülés és az össze
hangolt cselekvés ... valóban megszilárdíthat
ná a brit változat pozícióját a XXI. században” 
(62). A szerző hangsúlyozza továbbá, hogy az 
angol nyelvoktatás erkölcsi alapjainak meg
erősítésére is feltétlen szükség lenne. A fő 
probléma, véleménye szerint, a tananyagok és 
az oktatási szolgáltatások exportja. „A jövő
ben érzékenyebb hozzáállásra lesz szükség, és 
arra a felismerésre, hogy az angol nyelv nem 
univerzális gyógyír a társadalmi, gazdasági és 
politikai bajokra, ezért a tananyagokat, mód
szereket s az oktatáspolitikát a helyi viszo
nyokhoz kell igazítani” (63).

A szerző által felvázolt jövőkép ismere
tében az olvasó nagy valószínűséggel azzal 
a benyomással csukja be majd a könyvet, 
hogy a jövő évtizedei a változások időszaka 
lesz: nyelvek tűnnek el, más nyelvek meg
változnak és megint mások születnek. Nem 
lesz szinte olyan nyelv, mely változatlan ma
radna, beleértve napjaink legnagyobbikát, 
az angolt. A kérdésre, miszerint a könyvben 
megjósolt folyamatok valóban bekövetkez
nek-e és úgy, ahogy azt Graddol feltételezi, 
csak a jövőben kapunk majd választ. Egy 
valami azonban vitathatatlan: a döntéshoza
talban, a nyelvtervezésben résztvevő min
den személynek és szervezetnek felkészül
ten, szakértő fogékonysággal kell reagálnia 
az eljövendő változásokra.
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A szaknyelv és kommunikáció című kötet 
nyolc tanulmányt tartalmaz, melyek minde
gyike a szaknyelvoktatás jelenlegi helyzeté

vel, aktuális kérdéseivel foglalkozik más
más szemszögből közelítve a témához. Az 
eredmény árnyalt, de egybehangzó leírás és 
vélemény a szaknyelvek oktatásáról: nagy 
kihívást jelent a feladat, melynek kezelésé
hez nem kevés energia, tudás, tapasztalat 
szükséges.

Sorrendben az első tanulmány Hidasi Ju
dité, aki a szaknyelvet az általános nyelvvel 
veti össze. A nyelvoktatás körülményei 
nagymértékben megváltoztak az elmúlt né
hány évben mind a bemeneti szinten - az 
oktatási idő, a források lecsökkentek, a fel
sőoktatásban résztvevő hallgatók száma 
megnövekedett, az oktatás tartalma és mód
szerei megváltoztak -, mind a kimeneti, va
gyis a vizsgakövetelmények, a munkaerőpi
ac elvárásai szintjén. Ennek következtében 
a nyelvtanárokból „szak(nyelvi) ismeretek 
oktatói” lesznek, és ennek többek között to
vább- és átképzési kihatásai vannak. A tanár
nak nemcsak általános nyelvi ismeretekkel 
kell rendelkeznie, hanem egyre nagyobb 
mértékben szakmai ismeretekkel is, hogy 
helyt tudjon állni a megváltozott körülmé
nyek között. Ily módon a ránehezedő teher 
jelentősen megnövekedik.

A második tanulmány az „Interaktív fo
lyamatok a szaknyelvi kommunikációban” 
címet viseli, a szerző Kurtán Zsuzsa. A szak
nyelv mibenlétét határozza meg először, 
mellyel kapcsolatban számos elképzelés lé
tezik a szakirodalomban. Legcélszerűbbnek 
látszik a nyelv alkalmazási szférája szerinti 
megkülönböztetés, illetve a valamilyen 
„speciális szakmai kommunikációs cél meg
valósítása érdekében” történő felhasználás. 
A hymesi kommunikációs modell elemei
nek a vizsgálata visz közelebb a szaknyelv 
leírásához. Kiemelendők az interakciós fo
lyamatok, melyek lejátszódhatnak a receptív 
készségek szintjén olvasó és írott szöveg 
között, a beszéd és az üzenet fogadója kö
zött, a produktív készségek szintjén pedig a 
résztvevő személyek között. Mindegyik in
terakció más-más követelményeket állít a 
befogadóval szemben, számbavételük, spe
cifikumaik egy-egy szakterületre lebontott
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meghatározása, vagyis szövegkezelési és 
stratégiai kompetencia kialakítása az általá
nos lingvisztikái és szociolingvisztikai kom
petencia mellett nagyban hozzásegít a szak
nyelvi kommunikáció sikeréhez.

A szakszöveg jellemzőiről ír Mikó Pálné 
a következő tanulmányban. A kiindulópont 
a mindennapi nyelvhasználat, mellyel sok 
hasonlóságot mutat a szaknyelv, vegyük 
csak a bühleri-jakobsoni nyelvi funkciókat 
például. A különbözőségek között általában 
első helyen szerepel a stílus, melynek „ért
hetőnek, egyértelműnek, egyszerűnek, ex
plicitnek, objektívnek, pontosnak, kohe
rensnek, gazdaságosan tömömek” kell len
nie. Ezután a szakszövegek típusainak felso
rolása, majd a tárgykörök szelektív megem
lítése következik. Meghatározó szempont az 
ún. partneri státus, vagyis a befogadók sze
rinti szerkesztési mód: egyenrangú, alá
vagy fölérendelt-e a kommunikációs part
ner. Itt derül ki az is, hogy az előadót milyen 
ambíciók vezérlik: elismerés, népszerűség, 
fontoskodás, irónia stb., tehát a pragmatika 
és a pszicholingvisztika eredményei is részei 
a szaknyelvkutatásnak. A nyelvtan és a szó
kincs elemzése természetszerűleg hozzátar
tozik a témához. Az emberi, társadalmi vo
natkozások számbavétele is szükségszerű.

Nagy érdeklődésre számot tartó téma
kört tárgyal Károlyi Andrea „A szaknyelv
oktatás néhány elméleti és gyakorlati kérdé
se” című tanulmányában. Kiből lesz szak
nyelvtanár, hogyan próbál a tanár megfelelni 
a kihívásnak, a szaknyelv definíciója, a tan
anyag kiválasztása, külföldi és hazai tan
könyvek, ezek megírása, kontrasztív termi
nológia, pluricentrikus nyelvek.

„Gondolatok a szaknyelvoktatásról” 
címmel írt tanulmányt Berényi Pálné. Az 
oktatás fő tényezői manapság is a tanár, a 
tanuló és a tananyag, és habár a jó tanár 
szerepe felbecsülhetetlen, mégis napjaink
ban a tanárközpontú szemléletmód bizonyos 
hátrányokkal jár. Kreatív, önállóságra és 
egész életen át tartó tanulásra képes embere
ket nevelni a tanulóközpontú szemléletmód 
kialakításával, a tananyag tartalmi és mód

szertani korszerűsítésével lehetséges. A ta
nárnak magabiztos tudás mellett tanácsadói, 
tervezői, szervezői és motiváló készségek
kel kell felvérteznie magát ebben az új szi
tuációban. Mivel a középiskolákból egyre 
igényesebb és érettebb diákok kerülnek ki, a 
tekintélyelvű tanár kora lejárt, helyébe part
neri viszonynak kell lépnie. E jelenségnek a 
tananyagra és a módszertanra vonatkozó ve- 
tületeiről kapunk képet a tanulmány befeje
ző részében. A záró gondolat a továbbképzés 
fontosságát hangsúlyozza: az egész életen át 
tartó tanulás képességének, a konvertálható 
tudás megszerzésének jelentőségét a nyelv
tanár saját példáján keresztül tudja legjob
ban átadni tanulóinak.

Mekis Zsuzsa munkahelyi interjúk ered
ményeit ismerteti. A szaknyelvi tanterv kor
szerűsítése, mely a rendszerváltással vált el
kerülhetetlenné, szükségessé tette a kimene
ti követelmények azonosítását. Ennek el
végzéséhez szükségletelemezést kell foly
tatni, amelyben tevékenységi köröket, igé
nyeket kell feltérképezni az idegennyelv
használat szempontjából, illetve ezeket 
rangsorolni. Két kereskedelmi vállalatnál és 
két utazási cégnél történt az információszer
zés, melynek eredményei azt mutatják, hogy 
kisebb-nagyobb hangsúlyeltolódás megen
gedésével a cél csakis a komplex nyelvtudás 
kialakítása lehet.

Végül két gazdasági nyelvvizsgáról, a 
„Prüfung Wirtschaftsdeutsch Intema- 
tional”-ról és az LCCI, a Londoni Kereske
delmi és Iparkamara vizsgájáról ad tájékoz
tatót Gonda Irén és Surányi Lajosné. A vizs
gafeladatok, a lebonyolítás, az értékelés 
szempontjai, a követelmények, felkészítő 
anyagok elérhetősége mind hasznos szem
pont a hazai szaknyelvi vizsgarendszer ki
alakításához, illetve eredményes működte
téséhez.
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