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Havas; Ágnes: 

Nyelvtanítás a társadalomtudományi szaktárgyak 
oktatásában 

I* A szaktárgyi tudás ás a nyelvtudás szintje közötti 
összefüggés 

Á szaktárgyak - bármely szaktárgy - oktatásának 
feltétele, hogy a hallgató már rendelkezzen bizonyos 
szintű magyar nyelvtudással, mert csak úgy képes meg-
érteni és reprodukálni a. megtanulandó szaktárgyi 
anyagot• 

A NEI-ben a szaktárgyak oktatásának alkalmazkodnia 
kell a hallgatók nyelvi szintjéhez. Az oktatás során 
a szaktanárnak tudatoséin fejlesztenie kell a hallgató 
nyelvtudását is, fokozatosan növelve a nyelvi követel-
ményeket, A szakmai oktatás csak akkor lehet eredményes' 
ha egyben nyelvoktatás is, Fokozatosan érvényes ez a 
közismerten "nyelvigényes" társadalomtudományi szak-
tárgyak oktatására, 

A nyelvtudás és a;, szaktárgyi tudás közötti össze-
függésre, a nyelvtudásra mint a szaktárgyi tudás fel-
tételére utalnak a vizsgaeredmények is, A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a magyar és a társadalomtudományi 
tárgyak vizsgaeredményei között általában minimális 
az eltérés, 

A társadalomtudományi szaktárgyakat tanuló hall-
gatók egy része - a tolmácsnak, fordítónak, irodalom-

• történésznek készülő bölcsészek - számára a magyar 
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nyelv nem csupán eszköz, mint a NEI többi diákjának, 
hanem az tanulásuk célja. Az őket történelemre, irodalom-
ra, oktató tanárok minden szakórája szükségszerűen nyelv-
óra is egyben. A szakórákon folyó nyelvoktatásnak ter-
mészetesen megvannak a maga sajátosságai, a. speciális 
módszerei, 

II. A szaktárgyi órákon folyó nyelvoktatás speciális 
vonásai 

a/ A szaktárgyak keretében nem kezdő, hanem haladó 
fokon folyik a nyelvoktatás;. E tárgyak oktatásának 
ugyanis - mint már mondtuk - feltétele bizonyos szintű 
nyelvtudás. 

Mi tekinthető haladó; foknak a nyelvtanulásban? 
Ursula Förster, a lipcsei Herder Intézet tanára szerint 
a haladó szintű nyelvoktatás - mint alsó határt - a 
következőket feltételezi? 
- A hallgató legalább 2ooo lexikai egységet szabadon 
tud használni. 

- Biztosan használja a nyelvi kommunikációhoz szüksé-
ges alapvető nyelvtani formákat. 

- Képes a. megszerzett nyelvi ismereteket különböző 
szituációkban felhasználni, ezekben a szituációkban 
meg tudja magát értetni. 
/Ursula Försters Zur Aktivierung und Reaktivierung 
sprachlicher kennthisse im Fortgeschrittenen-
unterrioht•Leipzig. 1975./ 
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A haladó fok fenti meghatározásával véleményem sze-
rint egyet lehet érteni. Ezt a követelményszintet a 
társadalomtudományi tárgyak oktatásának a megkezdése-
kor általában csak a legjobb csoportok, illetve hallga-
tók érik el, a közepesek többé-kevésbé megközelítik, a 
gyengék azonban elég messze vannak tőle. A. tanév során 
- a leggyengébbeket kivéve - a hallgatók nyelvtudása 
elég gyorsan fejlődik, január végére, februárra a. 
zömük eléri a fentebb haladóként jellemzett tudásszintet. 
A haladó; szintű nyelvoktatásban speciális nehézség az,, 
hogy a hallgató, aki már többé-kevésbé szabadon, folyé-
konyan beszél, a beszéd során nem, vagy alig fordít 
figyelmet a nyelvtani szabályokra. így hajlamos sírra, 
hogy megőrizze a már megszokott, bizonyos fokig automa-
tizált hibás beszédfordulatokat is. Ezt a jelenséget 
nevezi Götz Wienald "lezárt beszédszintnek.1" 
/Götz WientvLds Die Erlembarkeit der Sprachen. 
Kösel-Verlag München/ 

Az oktatásnak különös figyelmet kell fordítania 
arra, hogy a hallgató nyelvtanilag is egyre pontosab-
ban beszéljen, hogy a hibás berögződések kiküszöbölőd-
jenek a. beszédéből. 

A haladó nyelvoktatásban gyakran tapasztalható' a 
következői probléma is. A hallgatók ezen a fokon sok-
kal kevésbé érzékelik, hogy a- nyelvtudásuk - szókin-
csük, beszédkészségük,olvasási és hallás utáni megér-
tési készségük - folyamatosan fejlődik. Gyakran úgy 
érzik, hogy tudásuk stagnál, egy helyben topog. Naponta 
tanulják a sok új szót, és mégis minden új szöveg 
tele van ismeretlen szavakkal. Változatlanul nehezen 
fejezik ki magukat. Ez elkedvetleníti őket, letöri 
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tanulási kedvüket. Ebben az oktatási szakaszban külö-
nösen fontos, hogy a tanár sikerélményhez juttassa 
hallgatóit, átsegítse őket egy-egy tanulási hullám-
völgyön. 

b/ A. szaktárgyi oktatás keretében folytatott nyelv-
oktatás; szaknyelvi oktatást jelent. 
W. Sohmidt: Oharakter und gesellschaftliche Bedeutung 
der Eachsprachen c. cikkében a szaknyelv következő 
meghatározását adja: 
"A szaknyelv egy bizonyos szakterület optimális meg-
értésének eszköze szakemberek közöttj specifikus szak-
szókincs és a köznyelvi lexikális és grammatikai eszkö-
zök kiválasztásának, alkalmazásának és gyakoriságának 
speciális normái jellemzik} nem a nyelv önálló meg-
jelenési formájaként létezik, hanem szakszövegekben 
aktualizálódik, amelyek a szakmai rétegen kívül mindig 
tartalmaznak köznyelvi elemeket is.'* 
/Idézi Bartha. Magdolna: A szaknyelvoktatás néhány kér-
dése, különös tekintettel az adott idegen nyelv köznyelvi 
és szakszókincsbeli interferenciájára./ 
/Nyelvoktatás felsőfokon Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Bp. 1976./ 

A szaknyelv fenti meghatározásával, úgy gondolom, 
egyet lehet érteni. Ilyen értelemben tanítunk mi is 
szaknyelvet az óráinkon. 

A szakórákon folytatott nyelvoktatást tehát az 
jellemzi, hogy: 

a/ haladó szintű nyelvoktatás 
b/ szaknyelvi nyelvoktatás 
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Ami az erre vonatkozó nyelvészeti és módszertani 
irodalmat illeti, meg kell állapítanunk, hogy sokkal 
kevesebb áll belőle rendelkezésre, mint a kezdő: nyelv-
oktatásra vonatkozólag," 

A metodikai kutatások lényegesen kevesebbet fog-
lalkoztak és foglalkoznak a haladó nyelvoktatgssal, 
mint a kezdő fokúval. 

Ami a szaknyelvek oktatásának a nyelvészeti és. 
metodikai problémáit illeti, az utóbbi években a 
gyakorlat követelményei alapján e témakörökkel töb-
bet foglalkoztak. Ma már elég sok intézményben folyik 
hazánkban szaknyelvi oktatás /pl. a Külkereskedelmi 
Főiskolán, a BME-en, a MKKE.-n, stb./, ez tette szük-
ségessé e témában a nyelvészeti és módszertani ku-
tatásokat. Egyelőre azonban még viszonylag kevés a. 
publikáció. 

III. A társadalomtudományi tárgyak keretében folyó) 
nyelvoktatás sajátos feltételei 

A NEI-ben a közgazdász, a bölcsész, a művész és 
a jogász hallgatók tanulnak társadalomtudományi 
tárgyakat; történelmet, politikai gazdaságtant, irodal-
mat, művészettörténetet, zenetörténetet, filozófiát^ 
E tárgyak tanulása során minden hallgatónak - még a 
legjobban előképzett európainak, vagy vietnaminak 
is - jelentős mennyiségű új ismeretanyagot kell el-
sajátítania. Ezért a hallgatók a tanult anyag tartal-
mára koncentrálnak, és ez szükségszerűen az anyanyelvi 
interferencia erősödésével jár. 
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Ugyanakkor - ha az oktatás színvonalas, jó -
gyorsan, fejlődik a beszédkészség, a kifejezőkészség, 
mert a hallgatót érdekli a megtanulandó' anyag, van 
kérdése, véleménye, mondanivalója, tehát erősödik a 
motiváltsága®' 

A hallgató kapcsolata a megtanulandó anyaggal a 
nyelvtanulás szempontjából rendkívül fontos, "Az em-
lékezetnek szelektív sajátossága van, és elsősorban 
az vésődik be, amit a hallgató lényegesnek, fontos-
nak és érdekesnek tart, A bevésésre érzelmi momentu-
moknak is hatása van." /Ursula Förster. i.m, 18 old./ 

Tehát a. színvonalas, érdekes történelmi, irodalmi 
politikai gazdaságtani stb. óra feltétele a hatékony-
ságnak a szaknyelv elsajátításában is. Általános 
tapasztalat, hogy a hallgatóknak, különösen a szakmai 
lag leginkább érdeklődőknek, sokkal több a mondani-
valója, mint amennyit hiányos magyar nyelvtudásukkal 
el tudnak mondani. Ellentmondás van a között, amit a 
hallgató közölni akar, és amit közölni tud. Ezért 
halljuk gyakran az órákon különösen a "miért?" "Mi a 
véleménye?" kérdésekre válasz helyett a következőket: 
"Nem tudom megmagyarázni", "Nem tudom elmondani" stb. 
Ezt az ellentmondást csak fokozatosan, tanár és diák 
szívós, türelmes együttes munkájával lehet feloldani. 

A szaknyelv tanulásának fontos eleme a szakszöve-
gek olvasása is;. Ha a tanítási óra felkelti a diák 
érdeklődését, úgy inkább fog otthon is időt és fáradd 
ságot fordítani a nehéz, sokszor bonyolult szakszöve-
gek elolvasására, megértésére, mert érdekli azoknak 
a tartalma, mondanivalója;' Az önálló, otthon végzett 
munkában különösen fontos a motiváció. 
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IV. A szaknyelvi oktatás-' néhány módszertani problémája 

A társadalomtudományi szakórákon - mint mondtuk -
nyelvtanítás folyik. A tanár ezeken az órákon új 
nyelvtani anyagot nem tanít, de nagy súlyt helyez a 
már tanult nyelvtani anyag gyakoroltatására, helyes 
használatára, alkalmazására£ 

A szakórákon folyó nyelvoktatásban külön hangsúlyt 
kap a szaklexika tanítása és a szakszöveg megértetése;' 
Természetesen ezeken az órákon is igen fontos a hall-
gatók beszédkészségének a fejlesztése. 

A módszertani problémák közül először a szak-
lexika oktatására térnék rá, 

1,/ A lexika tanításának a mddszerei 

E kérdéssel két szempontból szeretnék foglalkoz-
ni: 

a/ a szakszói megértetése, 
b/ gyakoroltatása, bevésése, helyes használata. 

a/ A szakmai szavak, kifejezések megértetése, 
A szakmai lexika pontos megértetése nélkül nem 

lehet a társadalomtudományi tárgyakat eredményesen 
tanítani; E nélkül a, szakmai szöveg sem szóban, 
sem írásban nem érthető, A szaknyelvi beszédkészség 
kialakításának is alapvető feltétele a, lexika pontos 
megértése. 

E téren komoly nehézséget jelent, hogy a szak-
szókincs jelentős része még a közé'pszótárakban sem 
található meg, illetve, ha a keresett szó meg is van 
bennük, úgy az más • - köznyelvi - jelentésben szerepel. 
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Sajnos a diákok egy része semmiféle magyaranya-
nyelvi szótárral nem rendelkezik. Ezek a hallgatók ket-
tős szótárazással igyekeznek elboldogulni, ami természe-
tesen igen sok hibalehetőséget jelent, 

A szaknyelvi lexika megértetése szempontjából igen 
fontos tudatosítani azt, hogy a szavak jelentős részének 
köznyelvi jelentése is van, de az eltér a szakmai jelen-
tésétől, 

Uéhány példa ennek illusztrálására: 
A Balaton felé vezető úton nagy volt a forgalom. 
/köznyelvi értelemben/ 
A- forgalom lebonyolításához szükséges pénzmennyiség 
csökken, ha a pénz forgási sebessége nő. /politikai 
gazdaságtani szakszó/ 
Pista felütötte a labdát, A felütés hatalmas volt, 
/köznyelvi szó/ 
A felütés a vers kezdetét jelenti. Pl. Balassi; 
"Egy katonaének" c. versének a felütése egy költői 
kérdés, /irodalomtörténeti szakszó/ 
Egy-egy szónak több eltérő köznyelvi és szaknyelvi 

jelentése is lehet0 
Pl. Jancsi búcsút vett Iluskától, /köznyelvi szó, 
elbúcsúzik értelemben/ 
Jóskáék elmentek a váci búcsúba, /köznyelvi szó^ 
vásár, látványosság értelemben/ 
A pápa általános búcsút hirdetett meg, /történelmi, 
vallástörténeti szakszó, bűhboasánat értelemben/, 

A tanárnak, - akár ismeri már a diák a ázó köz-
nyelvi jelentését, akár nem - alaposan tisztáznia kell 
a. köznyelvi jelentós /jelentések/ és a szaknyelvi je-
lentés közötti különbséget, A szó minden ismertetett 
jelentéséhez több példamondatra is szükség lehet. 
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Különösen nagy figyelmet kell fordítani az igekötos 
igék jelentésének, jelentéseinek a megértetésére* Az 
igekötő gyakran teljesen új, az eredeti - igekötő nél-
küli ige!jelentésétől gyökeresen eltérő - jelentést 
ad az igének. 

Egyes igekötos igékkel kizárólag szaknyelvi össze-
függésben találkozhatunk, másokkal köznyelvi és szak-
nyelvi beszédben, szövegekben is, de eltérői jelentés-
ben, értelemben. 

A különböző jelentéseknek ós használati körüknek 
a tisztázása - megfelelő példák útján - rendkívül fon-
tos. Néhány példa a fentiekre. 

Csak szakszövegekben található igekötős igék pél-
dául: lebonyolít, megtérüli 

A monopóliumok hatalmas forgalmat bonyolítanak le; 
Ezek a befektetések kb. 3 év alatt térülnek meg! A 
megtérül ige tranzitív párja - megfórit - már szak-
nyelvi jelentésben is, és köznyelvi jelentésben is 
szerepelhet, mégpedig több - igen eltérő értelemben. 
Pl. Az okozott kárt meg kell téríteni. /Köznyelvi 
szöveg® Jelentése: Pótolni kell a kár miatti vesz-
teséget/ 
A vállalati kiadásoknak csak egy részét térítette meg 
az árbevétel./ Szaknyelvi szöveg - jelentése: A 
kiadásoknak csak egy része térült meg./ 
A pogány magyarokat külföldi papok térítették meg.* 
/Történelmi szakszöveg - megtérít - keresztény 
hitre térít/ 

Egyes igéket igen sok különböző igekötővel haszná-
lunk eltérő jelentéssel, köznyelvi és szaknyelvi szöveg-
ben. 
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Ilyen esetekben különösen nagy as összetévesztés veszé-
lye. 

Pl, leesik, elesik, kiesik, beesik. 
A virág kiesett az ablakból. A könyv leesett a 
polcról, Jóska megbotlott egy kőben és elesett. 
/Ezek köznyelvi jelentések./ 
Petőfi 1849-ben elesett a. segesvári csatában. 
Történelmi szövegben elesik,meghal caaiában/ 
A képen az ablakon beeső fény világítja meg az 
asztal mellett álló férfi alakját. /Művészettör-
téneti szakszöveg - fényhatésok magyarázatát je-
lenti/ . 

A szaknyelvet tanuló hallgatók - még ha világosan 
értik is a szakszó jelentését, és meg tudják különböz-
tetni a szó köznyelvi és szaknyelvi értelmét, - általá-
ban nem érzékelik, milyen esetben használhatják azt, 
ós mely esetben nem; Ebből következik, hogy gyakran 
~ időnként kifejezetten komikus hatást keltve - csak 
a szaknyelvben használatos szavakat, kifejezéseket 
használnak köznyelvi mondanivalójuk kifejezésére, és 
köznyelvi fordulatokat ott, ahol csak a szakszónak 
van helye. Néhány példa errei 

"Lemegyek a büfébe, hogy kielégítsem a szükség-
leteimet"' 
"A XVI. sz.-ban sokan mentek Rómába a templomok 
körül sétálni" 
"A XVI. században a. magyar főurak és nemesek sokat 
veszekedtek" 

Nagyon gyakori, hogy az igekötők tévesztése miatt össze-
keverednek a szakszavak és a köznyelvi szavak. Ehhez 
néha még az ékezetek elhagyása vagy tévesztése is hoz-
zájárul. Pl,: 

"A forgótőke évenként többször is elterül*. 
""Petőfi leesett a segesvári csatában". 
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Az előzői példák mutatják, hogy a szaknyelvi okta-
tás során számolni kell a szaknyelvi ós a köznyelvi 
szókincs interferenciájával is. Erre a körülményre a 
szókincs gyakoroltatásánál, bevésésénél is nagy figyel-
met kell fordítani. 

A szakszókincs megértetése során különös gondot 
kell fordítani a latin-görög eredetű, lényegében nemzet-
közi szakkifejezések, szavak megértetésére. Ezek az 
ázsiai és az arab hallgatók jelentős része számára 
teljesen ismeretlenek® A latin-görög eredetű szaksza-
vak egy részének van pontos magyar megfelelője® Pl. 
kapitalista « tőkés, feudális = hűbéri, akkumuláció) » 
felhalmozás, differenciál » megkülönböztet, elasztikus « 
rugalmas, stb. Sok olyan nemzetközi szakszó is van 
azonban, amelynek pontos magyar megfelelője nincs, 
amelyeket csak körülírhatunk, megmagyarázhatunk magya-
rul. Pl. királyi kancellária » a királyi udvarban működő 
hivatal, amely ellátta az írásbeli feladatokat? pl. 
oklevelek, törvények'megfogalmazását, leírásátj 
iniciálé » kézzel írott könyvek dlíszes nagy kezdőbetű-
je; oligarcha. » hatalmas főúr stb® 
Minden szaktárgy szaknyelve nagy számban tartalmaz 
ilyen szavakat. Pontos magyarázatuk tehát igen fontos. 

Az új szavak, kifejezések megértetésének főbb módszerei 

A legegyszerűbb, legkézenfekvőbb módszer, amellyel 
meg lehet értetni egy szó jelentését, a. képen, ábrán 
való bemutatás;. Ennek a módszemek legnagyobb szerepe 
a. művészettörtéheti oktatásban van. Pl. rozetta, 
csegely, támpillér, oszlopfő, timpanon stb. A tanár 
képek, rajzok segítségével gyorsan meg tudja értetni 
ezeknek a szavaknak a pontos jelentését. 
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A. történelem, irodalom, politikai gazdaságtan 
oktatásában már sokkal ritkábban nyílik lehetőség 
a szakszavak ilyen módon való megértetésére. De 
ahol lehet, érdemes élni ezzel a módszerrel. FI. 
sarló, kasza, eke, vízimalom, ágyú, iniciálé stb. 
könnyen bemutatható képen. 

A szavak jelentésének a tisztázásában a szómagya-
rázatoknak van a legnagyobb szerepe. A tanár a szak-
szó jelentését már ismert szavak segítségével magya-
rázza meg® Ennek egyik módja, ha az új szakszót már 
ismert, szóból, vezetjük le® Pl. az.új szakszó.? szükség-
let® A hallgatók más? ismerik a szüksége van vmire 
kifejezést. Az új szó magyarázata? Mi a szükséglet? 
Minden, amire az embernek szüksége van, ami hiányzik, 
ha nincs, ha nem jut hozzá. Pl. élelmiszer, lakás, 
ruha, szórakozás, zene stb. Mindez együtt a szükség-
let. Meg kell mondani azt is, hogy a szükséglet szó 
főnév® ' 

Gyakran a már ismert szinonimákkal lehet az új 
szót megmagyarázni® Pl® Az új szó: vmi gátol vmit® 
A mondat, amelyben az új szó szerepel? Mária Terézia 
vámrendelete gátolta a magyar ipar fejlődését® A hall-
gatók már ismerik az akadályoz szót - ezzel megma-
gyarázható az új szó. Gátol - akadályoz® 

Másik példád Az új szó: sebesség® A kifejezés, 
amelyben szerepel? a pénz forgási sebessége. 
A szinonima,amellyel magyarázzuk? gyorsasági A pénz 
forgási sebessége azt mutatja, milyen gyorsan forog 
a. pénz® 

A jelentésbeli vagy hangulati eltérést mutató 
szinonimáknál feltétlenül szükséges az eltérések meg-
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mutatása is, Pl, teremt vmit - alkot, létrehoz vmit, 
A teremt szó azonban különbözik is az alkot, létre-
hoz szótól, amennyiben azt jelenti, hogy valaki valami 
teljesen újat alkot, valami olyat, ami ezelőtt nem 
volt. Pl, A polgári forradalom új társadalmi rendet 
teremtett® Petőfi új költői nyelvet teremtett® 

Esetenként az új szót az ellentétével magyarázhat-
juk. Plo Az új szó? veszteség. Pl, A, vállalatnak nagy 
volt a. vesztesége. Veszteség = a. nyereség ellentéte® 
A szómagyarázatok után feltétlenül szükséges ai megértés 
ellenőrzése. Az ájonnan megmagyarázott szakszót több 
különböző mondatban, összefüggésben használva látjuk 
csak, hogy valóban értik-e a hallgatók, A megértés 
legjobb bizonyítéka, ha a hallgatók önállóan mondat-
ban tudják használni az új szót, 

A szómagyarázatokra és a s-zakszavak megértésének 
az ellenőrzésére olyan csoportokban is feltétlenül 
szükség van, ahol minden diáknak van szótára. 

Az új szavakat, kifejezéseket minden esetben fel 
kell írni a táblára, amennyiben vonzataik is van, azzal 
együtt. Pl, jellemző vmire, ábrázol vmit, mintáz vmit, 
független vmitől, stb. 

b/ A szaklexika gyakoroltatása, bevésése 
A szaklexika gyakoroltatásának legfontosabb terü-

lete a tanítási óra* 
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A magyarázat, közben a tanárnak - amint már erről 
szó volt - egy-egy kérdéssel ellenőriznie kell a 
megértést. Ez egyben az új lexika első: gyakoroltatá-
sát is jelenti, mert a diákok már az új lexikát 
használják ai kérdésekre adott feleletekben. 

Pl, Művészettörténeti érán a. tanár a reneszánsz 
szobrokról beszél. "Michelangelo márványból min-
tázta meg a. rabszolga alakját." Az új szó: meg-
mintáz vmit vmiből. A tanár megmagyarázza, a meg-
mintáz szó értelmét, majd a megértést ellenőrzi 
a. szó szinonimáját használva. 
<=» Miből faragta Michelangelo a rabszolgát? 
- Márványból. 
- Milyen más szobrait ismerik Michelangelónak? 
Hevezzenek meg néhányat f 

- Mózes® 
- Dávid, Piéta® 
- Azokat miből mintázta? 
- Azokat, is márványból mintázta. 

Más példa. Történelem órán a. hallgatók a. feudális 
járadékokról tanulnak, A tanár me®nagyarázza, mi a 
robot. A robot új történelmi fogalom a. áiákolc egyíósze 
számára® Akik e fogalmat ismerik, azoknak is. új, szak-
lexikát jelent. 

A szó gyakoroltatása rögtön az új lexika magyará-
zata után következik a. megértés ellenőrzésével; 

- Kik végeztek robotmunkát? 
- A jobbágyok. 
- Hol végezték a jobbágyok a robotmunkát? 
- A jobbágyok a földesúri majorsági földeken 
végezték a robotmunkát. 
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- Kié volt a szerszám, amellyel a jobbágy a robot-
munkát végezte? 

- A jobbágy saját szerszámaival végezte a robot-
munkát. 

Gyakran van lehetőség arra is, hogy egyúttal az új 
szóhoz tartozó szócsalád egyes szavaival is megismer-
kedjenek a hallgatók^és azt is gyakorolják. 

Pl.: Az új szó: kiűz vkit, vmit vhonnan. 
A törököt a XVII* sz. végére sikerült kiűzni Magyar-
országról. 

Az új szóval kapcsolatban a hallgatók természetesen 
megtanulják az igekötő nélküli igét: űz vkit* 

Pl. A lovasok órákig űzték az ellenséget. 
Megtanulják ezen kívül a következő szavakat: 
kiűzés, elűz, elűzött. A kiűz igéből képzett 
főnév: kiűzés 
Pl. A török kiűzése Magyarországról. 
Az űz ige másik igekötős formája: elűz vkit vhonnan0 
Pl. A pogány magyarok elűzték Pétert. Az elűzött 
király vissza akart térni az országba; 
A szócsaládhoz tartozó szavak, amelyeket az órán 
gyakoroltak: űz - kiűz, - kiűzés 

- elűz, - elűzött-

Az új lexika gyakoroltatásának igen fontos terüle-
te a számonkérés. A hallgatónak, amikor elmondja az 
újonnan tanult tananyagot, természetesen használnia kell 
az új lexikát. Előfordul, hogy a hallgatók a felelet-
nél már ismert szinonimákat használnak az új lexika 
helyett. Ilyenkor célszerű rákérdezni, és az új lexikáit 
is számonkémi. Pl. A tőkefelhalmozásról tanulva a 
diákok megtanulják, hogy a tőkés az értéktöbblet egy 
részét tőkésíti, ezzel bővíti a termelést. Az új szó: 
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bővít* A feleletnél a diák a már ismert "növel" szót 
használja® Érdemes:- Ilyenkor megkövetelni tőle a bővít 
igét is® 

A szakszókincs fejlesztésében a. szinonimák rend-
szeres gyakoroltatásának rendkívül nagy szerepe van. 
Pontos, hogy a diák ismerje a szinonimákat, és tudja 
a>. közöttük levő; különbségeket, jelentésbeli eltéréseket 
isj, azt, hogy a szakterminológiában a szinonimák közül 
mikor melyiket lehet, illetve kell használni® 
Pl. növel, bovait, emel, fokoz szinonimak, de bizonyos 
szakkifejezésekben vagy az egyik, vagy a. másik haszná-
latos közülük® 

Pl® A bért, a színvonalat emeljük, a sebességet 
fokozzuk vagy növeljük, ai kapacitásokat bővítjük, 
a. termelést növeljük, bővítjük stb. 

Egyes társadalomtudományi szaktárgyak oktatásához 
külön munkafüzetet is készítettünk, illetve a tankönyv 
tartalmaz feladatokat, gyakorlatokat. Pl. művészet-
történetből munkafüzet áll rendelkezésre, a poltikai 
gazdaságtan tankönyv feladatokat, gyakorlatokat is tar-
talmaz." Irodalomból, történelemből egyes tanárok készí-
tenek feladatlapokat hallgatóiknak. 
Ezeket az írásbeli feladatokat jórészt házi feladat-
ként oldják meg a hallgatók, de időnként az órákon is. 
Ezek természetesen a szakmai tudnivalók bevésése mel-
lett az új szaklexika gyakoroltatását is szolgálják. 

2•/ A szakszöveg feldolgozása. 

A szaknyelvi oktatás alapvető célja, hogy a hallga-
tót képessé tegyük szakszövegek megértésére, ESzel 
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készítjük el5 arra, hogy fokozatosan megértse az egyetemi 
előadásokat, és hogy Önállóan tudjon szakkönyveket ol-
vasni. 

A szakszövegek lehetnek szóban előadottak /elő-
adások/ és írott szövegek, 

Fritz Leininger szerint a szövegek a kulturális 
fejlődés során a nyelv kommunikáció funkciójából fej-
lődtek ki, és önállósodtak. A szerepük nem a kommuniká-
ció, hanem az információ. A szöveget "átvevő" /a hall-
gató' vagy olvasó/ fő feladata, célja a megértés, az 
adott információ felfogása. A személyes beszédreakció 
ebben az esetben esetleges. /Fritz Leiningers Elemente 
des neusprachlichen Unterrichte, Ernst Klett Verlag 
Stuttgart 1973/. 

A szakórákon a hallgatónak meg kell értenie az 
órán nyújtott információt. Az órán természetesen -
különösen az első hónapokban - a hallgatók nem össze-
függő előadást kapnak. A tanár kérdéseivel bevonja 
őket az új anyag feldolgozásába, és ahol erre mód nyílik, 
a már tanultakra építve vezeti őket rá az új következ-
tetésekre, tudnivalókra® A tanév során azonban fokoza-
tosan növelni kell az összefüggő, előadásszerű magyará-
zatok mennyiségét, hogy ezzel is előkészítsük a diákokat 
az egyetemi előadásokra. Az előadottak megértését a tanár 
az óra során a közbevetett kérdésekre adott feleletek 
és az óra végén elvégeztetett összefoglalás alapján 
ellenőrizheti. 

Nem tekinthető a megértés ellenőrzésének az, ha a 
tanár időnként megkérdezi "Érti?" "Világos?" - mert 
erre a kérdésre nagyon gyakran kap igenlő' választ olyan 
esetben is, amikor a hallgató nem érti az elmondotta-
kat. Lehet, hogy a diák valóban azt gondolja, hogy érti 
az előadást, noha nem ez a helyzet, de az is lehet, 
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hogy szégyelli bevallani, hogy nem érti. Sajnos nem egy 
szakórán a tanár megelégszik a "megértés ellenőrzésének" 
az említett módszerével. Az előadás megértését lehet írás-
ban adott feleletekkel, esetenként a magyarázat házi fel-
adatként való megíratásával is ellenőrizni. 

Év végére a. hallgatóknak a. hallás után érteniük kell 
a. hosszabb, bonyolultabb szöveget is. 

A tanári magyarázatok, előadások esetében nálunk az 
az elv, hogy az összes új szót meg kell magyarázni az elő-
adásban. Általában hibának rójuk fel, ha a tanár magyarázat 
nélkül a hallgató számára ismeretlen lexikát használ az új 
anyag magyarázatánál. 
Érdemes lenne azonban elgondolkodni azon, hogy ez az elv 
minden esetben helyes-e. Nem lenne-e hasznos, ha a hallga-
tókat megtanítanánk arra, hogy egy hosszabb összefüggő 
előadás lényegét úgy is fel tudják fogni, hogy bizonyos 
szavakat, kifejezéseket nem értenek benne. Az egyetemeken 
ugyanis optimális esetben ez lesz a helyzet az előadáso-
kon. Tudatosan kellene tehát használni - természetesen 
nem kulcshelyzetben és nem nagy számban - új szavakat 
magyarázat nélkül. A megértést ez után természetesen szóban 
vagy írásban feltétlenül ellenőrizni kell. 

Nálunkmiaáez ideig ilyen próbálkozások, kísérletek 
nem voltak /magyarázat nélküli új szavak, kifejezések 
esetlegesen, helyenként túl nagy számban is természetesen 
elhangzottak, és elhangzanak most is & szakórákon, de 
ennek nincs köze a fent vázolt tudatos kísérleti módszer-
hez./ 

Általában nem foglalkozunk eleget az írott szöveg 
felfogásának, megértésének a módszereivel, az önálló szö-
vegolvasásra való szoktatással. 
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Fritz Leinigen szerint az írott szöveg általában ter-
jedelmesebb, előre átgondolt, nyelvileg megfogalmazott, és 
ezért még köznyelvi szókincs használata esetén is másképp* 
strukturált, mint az élő. beszéd. Sokoldalúbb, sokágúbb® 
A szókincset absztraktabb kifejezésekkel bővíti® /Ftitz 
Leiningers I.n®/ 

Az írott szakszövegek még bonyolultabbak, sokoldalúb-
bak® Általában hosszabb, bonyolultabb szerkezetű mondato-
kat tartalmaznak® Tapasztalataink szerint a hallgatók 
különösen nehezen értik meg azokat az alárendelt összetett 
mondatokat, amelyekben a főmondatnak névszói állítmánya 
van® 

Az írott szöveg Önálló feldolgoztatásának a fő' mód-
szere jelenleg az, hogy az órai magyarázat után a hallgató-
nak a tankönyv meghatározott fejezetét kell önállóan el-
olvasnia és megtanulnia® A következő órán természetesen 
megkérdezheti, ha valamit nem értett meg® 
Tehát a hallgatónak olyan szakszöveget kell önállóan el-
olvasni, amelyet a tanár az órán elmagyarázott, azaz lénye-
gében ismert információkat tartalmaz. Tananyaghoz kapcso-
lódó, de az órán nem tárgyalt új ismereteket, információ-
kat tartalmazó szövegeket általában csak a legjobb hallga-
tókkal olvastatunk és elég kis mennyiségben® Az ilyen 
szövegfeldolgozás, megbeszélés módszerei is elég kialakulat-
lanok, esetlegesek® A jövőben mindénképpen több gondot 
kellene fordítani az önálló szövegolvasás, feldolgozás 
leghatékonyabb módszereinek a kialakítására - a, közepes 
hallgatók viszonylatában is ~,mert az egyetemeken e téren 
sok nehézséggel küszködnek a hallgatók. 

A kötelező irodalom feldolgozásának a helyes mód-
szereit nem ismerik, ehhez nem kapnak tőlünk elég segítséget 

előkészítő év alatt® 
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Érdemes lenne rendszeresen házi feladatként olvastatni 
tartalmában új információt nyújtó szakmai szövegeket, ós 
sasok tartalmát közösen megbeszélni. Az önálló- szöveg-
olvasáshoz a. hallgatók jelentós részének abban is segít-
séget kell adni, hogy megtanulják a szótár helyes haszná-
latát, valamint a különböző' egyéb segédeszközök - lexiko-
nok, szaklexikonok, értelmező szótár, idegen szavak szótára 
stb. - használatát. Meg kell őket tanítani arra, hogy meg-
találják a ragozott szó; szótári formáját, és hogy a szó-
tárban szereplő sokféle jelentés közüH ki tudják válasz-
tani az olvasott szövegbe illőt, a megfelelőt. 

* 

Meg kell ismertetni a hallgatókat a lexikonok stb. 
használatával is. A B csoportokban tanító; szaktanárok 
közül többen rendszeresen bevisznek szaklexikonokat az 
órára, és megmutatják a hallgatóknak, hogyan kell azt hasz-
nálni. A K csoportokban sajnos ez nagyon ritkán fordul elő. 
A lexikonhasználatot követelő házi feladat szinte sehol 
sincs. Ki kellene dolgozni olyan házi olvasásra szánt 
- nem túl hosszú - szakszövegeket, amelyek megkövetelik 
valamelyik szaklexikon adott címszavának az elolvasását 
is. 

Mivel a társadalomtudományi szakórák gyakorlatában, 
az önálliá. szövegolvastatás még eléggé kidolgozatlan terü-
let, a jövőben érdemes lenne külön foglalkozni, kísérle-
tezni az. önálló szövegolvastatás, feldolgozás, legjobb, 
legproduktlvabb módszereinek a kialakításával. 

3®/ A beszédkészség fejlesztése a szakórákon. 

A szaknyelvi oktatás rendkívül fontos feladata a 
beszédkészség fejlesztése is. Év végéig hallgatóinknak meg 
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kell tanulniuk összefüggően beszélni adott szakmai kér-
désről , mert osak így tudnak majd eredményesen vizsgáz-
ni az egyetemen. 

Ez annál is nehezebb feladat sokuk számára, mert 
számos fejlődő országban csak írásbeli vizsga van, tehát 
a hallgatóknak anyanyelvükön sincs tapasztalatuk a szó-
beli vizsgát illetően, 

A. beszédkészség fejlesztésében nagy szerepe van ai 
szóbeli számonkérésnek, 

A hallgatók az előző órán /órákon/ elmagyarázott, 
házi feladatként a tankönyvből elolvasott, illetve meg-
tanult anyagból felelnek. Ennek ellenére az oktatás kez-
deti szakaszában zömük még nem képes adott szakmai témá-
ról hosszabban, összefüggőén beszélni, általában csak né-
hány mondatos feleletet tudnak adni a tanár kérdésére,5 
A gyengébb hallgatókat még a 1-2 mondatos feleletre is 
szoktatni kell, ők ugyanis 1-2 szóval igyekeznek válaszol-
ni, jelezve ezzel, hogy a. kérdést megértették, 

A szóbeli feleletre vonatkozó követelményeket fo-
kozatosan emelni kell, egyre hosszabb összefüggő; választ, 
a. téma kifejtését kell megkívánni. 

Rá kell szoktatni a haillgatókat arra, hogy gondola-
taikat önállóan fogalmazzák meg, ne szószerint ismételjék 
a. tankönyv szövegét. Természetesen azt meg kell követelni, 
hogy az új szakszókincset használják, 

A számonkérés során igyekezni kell minél több hall-
gatót beszéltetni, természetesen lehetőleg úgy, hogy ne a 
már elmondottakat ismételjék el, hanem úgy, hogy egészítsék 
ki, javítsák egymás feleletét, 

A beszédkészség fejlesztésére természetesen az új 
tananyag oktatása, során is van lehetőségi A tanár - mint 
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már az előzőekben mondtuk - a magyarázat során a. már 
tanult anyagra építve magyarázza, el aez új tudnivaló-
kati A már tanult anyagot a diákokkal mondatja, el, 
A megértést ellenőrző kérdésekre adott válaszok is 
fejlesztik a. szakmai kommunikáció képességét, 

A beszédkészség fejlesztésében - különösen az 
év vége; felé - haszonnal lehet alkalmazni a- kiselőadá-
sok módszerét is. 

Természetesen a kiselőadás csak abban az esetben 
fejleszti az előadó hallgató beszédkészségét, ha az nem 
olvassa, hanem jegyzet alapján valóban előadja, a mondani 
valóját; 

A kiselőadás - amennyiben â  csoport többi diák-
jától megkövetelik, hogy az előadást jegyzetelje, 
hozzászóljon, kérdezzen az előadott témával kapcsolat-
ban - az egész csoport nyelvkészségét fejleszti, 

A kiselőadások jó előkészítés, megfelelő irányí-
tás; esetén fokozzák a. hallgatók aktivitását, sikerél-
ményt nyújtanak nekik. Történelem, irodalom, művészet-
történeti órákon tartanak a diákok időnként kiselőadást. 
Vigyázni kell azonban a. következőkre; 

Gyakran csökkenti - esetenként teljesen semmivé teszi 
a kiselőadások hatékonyságát az, hogy túl hosszúra 
nyúlnak. Ha egy hallgató beszél 35-4o percig, akkor a 
többi nem jut szóhoz, még a tartalmilag, nyelvileg 3ó 
előadás is unalmassá válik a csoport számára. 
Gyakori hiba az is, hogy az előadó diák túl sok, számá-
ra már ismert, de a csoport egésze számára új lexikát 
használ. Ez még abban az esetben is nehezíti a. megértést 
ha az új lexikát magyarázzad Időnként azonban ez a 
magyarázat is elmaradj" 
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A kiselőadás közben érdemes kérdésekkel ellenőriz-
ni a megértést; Természetesen vigyázni kell arra, hogy 
túl sok közbevetett kérdéssel ne zavarjuk meg az elő-
adást, ne zökkentsük ki az előadót a gondolatmeneté-
ből; 

A kiselőadások a tanártól sok munkát, nagyon gon-
dos- felkészülést kívánnak. Az előadó hallgatót is, a 
csoportot is alaposan fel kell készíteni, és magát az 
órát is nagyon tervszerűen, céltudatosan kell vezetni. 
A megfelelő' módon előkészített, tervszerűen vezetett 
kiselőadás nagyon produktív lehet - ellenkező esetben 
azonban haszontalanul elfecsérelt időt jelent, olyan 
órát, ahol egy diák beszél, a többi pedig alszik. 
Végül problémát jelent a kiselőadásoknál is, de nem 
csak ott, hanem általában minden szaktárgyi oktatás-
ban, hogy mennyire kell javítani a hallgatók beszédé-
ben a nyelvi, nyelvtani hibákat. A hallgatók, amikor 
valamilyen szaktárgyi témáról beszélnek, akkor első-
sorban a tartalomra koncentrálnak, és ez - mint már 
mondtuk - az anyanyelvi interferencia erősödésével 
jár. 

A nyelvi hibákat javítani kell, de csak bizonyos 
mértékig. Mindenképpen javítani kell olyan esetekben, 
ahol a nyelvtani hibák miatt érthetetlenné, vagy 
szinte érthetetlenné válik a mondat. 

EL;* "A munkaerő; áru válik akkor, amikor a munkás nincs 
termelőeszköz". "A. munkaerő áruvá válik, ha a munkásnak 
nincs; termelési eszköz a tulajdonában.1* - szerette volna 
mondani a>. hallgató . 

Minden egyes hibát azonban ne javítsunk, mert 
ezzel lehetetlenné tesszük, hogy a hallgató összefüggően 
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beszéljen, megzavarjuk a gondolatmenetét, elbátorta*-
lanit juk, E kérdésben tökéletesen egyet értek Hegedűs 
Józseffel, aki a következőket írja eszel kapcsolatban: 
"Az alkalmazott nyelvészeti irodalom több képviselője 
manapság /is/ óvja a tanárt attól, hogy minden egyes 
/szóban ejtett/ nyelvi hibát azonnal javítson, s ez-
által darabokra törje a tanuló nyelvi megnyilatkozá-
sait 
/Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. EME Nyelvi Int; 
198o./ 

Nem könnyű megtalálni a helyes arányt a javítan-
dó; és az elnézendő hibák között - azt általában csak 
a. több éves gyakorlat alakítja ki. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a tár-
sadalomtudományi szaktárgyak oktatása során nagyon 
fontosf hogy a tanár nyelvtanár is legyen, tudatosan 
fejlessze hallgatói nyelvtudásátt Szakcsoportunk ta-
nárai igyekeznek megfelelni ennek a feladatnak is. 

Ház Attila* 

Beszélteftés a tanórán 
I | 1 

'"Idegen nyelvet oktató tanáraink munkájában vál-
tozatlanul egyik legnehezebb szakasz a "beszéltetés", 
a. köznapi beszéd oktatása idegen nyelven, az úgynevezett 
társalgás© Ugyanakkor, amikor következetesen meghirde-
tett már az alapfoktól kezdve a beszédkészség fejleszté-
sére törekvő idegennyelv-oktatás, a befejezést jelentő 
szakasznál - mindenki saját tapasztalatából tudja -
váratlan és nagy általánosságban mindezidáig meg nem 
oldott nehézségekbe ütközünk.11 /I/ Hofmann László írta 


