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Rácz Edit

Haladó-e a haladó üzleti nyelvkönyv?*

1. Bevezetés
Az alábbiakban bemutatom a Laczkó Tibor – Rácz Edit szerzőpáros Magyar

üzleti nyelvkönyv című munkáját. Először megvizsgálom, hogy milyen piaci környe-
zetben született a nyelvkönyv, milyen nyelvtanulói populációnak szánták, valamint
azt, hogy mi volt a szerzők célja a tankönyv elkészítésével. Ezután választ keresek
arra, hogy milyen nyelvtanítási koncepció tükröződik a munkában, milyen módszer-
tani megközelítést alkalmaz annak érdekében, hogy a nyelvtanulók a legeredménye-
sebben sajátítsák el azokat a készségeket, amelyekkel a célnyelven kommunikálni
tudnak. Mindezt néhány összefoglaló megjegyzés követi.

2. A tankönyv általános jellemzése
2.1. A belépési szint

Ez a haladó üzleti nyelvkönyv a Debreceni Nyári Egyetem HungaroLingua tan-
könyvcsaládjának legfrissebb tankönyve. Tükrözi a kiadó eddig megjelent általános
nyelvkönyveinek arculatát, de számos szempontból el is tér azoktól. Középhaladó
nyelvtudást föltételez, amely megszerezhető a sorozat első két (általános tematiká-
jú) kötetéből, de természetesen más tankönyvekből elsajátított középhaladó tudás-
anyag birtokában is használható.

2.2. A piac

A magyarnak mint idegen nyelvnek az oktatására szakosodott piacon egyre
bővül azoknak a nyelvtanulóknak a száma, akik szakmájuk miatt vagy célnyelvi
környezetben (Magyarországon működő külföldi vállalatok munkatársai) vagy ide-
gen nyelvi környezetben (például: Brüsszelben dolgozó idegen ajkú diplomaták) a
magyar gazdasági-üzleti szaknyelv iránt érdeklődnek. Ezek a nyelvtanulók általá-
ban erősen motiváltak, magas szinten szeretnék elsajátítani a nyelvet, amelyet fő-
leg a szakmájukkal kapcsolatos beszédhelyzetekben kívánnak használni.

Ezen a piacon a tankönyvkínálat egyre bővül, azonban a szaknyelvi tanköny-
vek száma csekély. Tudomásunk szerint a budapesti Corvinus Egyetem jogelőd in-
tézménye jelentetett meg egy alapfokú üzleti nyelvkönyvet (Bencze–Lakos–Papp
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1995). Középszintű vagy haladó üzleti nyelvkönyv nincs kereskedelmi forgalomban.
Ezt a piaci űrt szándékozik kitölteni a jelen nyelvkönyv.

2.3. A célcsoport igényei

Az üzleti szaknyelvet tanulók célcsoportja sem homogén. Ha kizárjuk a szak-
területeket (pénzügy, humán erőforrás stb.), és egy általános szaknyelvi kurzusra
gondolunk, akkor is meg kell különböztetni a szakmában már aktívan dolgozókat és
a szakmát még tanulók csoportját (Ellis–Johnson 1994).

A szakmában dolgozók elsődleges célja, hogy megértsék üzlettársaikat (szóban
és írásban) és minél pontosabban meg tudják értetni magukat. Különösen igaz ez a
haladó üzleti szaknyelvet tanulókra, akik arra törekszenek, hogy folyamatosan tud-
janak kommunikálni szakmai szituációkban is, képesek legyenek a célnyelven be-
szélőkkel saját gondolataikat megosztani.

A szakmát még tanuló diákok (főiskolai, egyetemi hallgatók) mindezt csak táv-
lati célként tűzik maguk elé. Ők a nyelvtanulással párhuzamosan magával a szak-
mával is ismerkednek, és bizonyos oktatási követelményeknek is meg kell felelni-
ük (vizsgák, dolgozatok). Az ő céljaik részben eltérőek. Ezért igyekszik a tankönyv
minél több és változatosabb alkalmat teremteni ahhoz, hogy a nyelvtanulók köze-
lebb kerüljenek a természetes idegen nyelvi kontextusban végbemenő kommuniká-
cióhoz. Ennek érdekében próbálja a realisztikus tankönyvi (tantermi) szituációkat
közelíteni a reális nyelvi szituációkhoz (Medgyes 1995: 68).

2.4. Kiegészítő anyag

A tankönyvhöz munkafüzet is készült, amely szerves egységet alkot a könyv-
vel. A szerzők elképzelése szerint a könyv és a munkafüzet leckéi ideális esetben
egymással párhuzamosan használandók. Ennek formai jelzései a munkafüzet szá-
mos gyakorlatának instrukciójában található. Tartalmi szempontból a munkafüzet
feladatai kiegészítik a tankönyvet, és elsősorban nyelvtani, szókészleti, nyelvhasz-
nálati és szövegértési jellegűek.

3. A tankönyv részletes elemzése
3.1. Szerkezet

A tankönyv alapegysége a lecke. Tizenkét egyenlő hosszúságú (tízoldalas) lec-
kéből áll. A tananyag átgondolt tervezésére utal, hogy vannak ismétlődő elemei a
szerkesztésnek (például: minden lecke nyitó oldalpárja a főtéma bevezetésére szol-
gál, a záró oldalpárok pedig a főtémához kapcsolódó olvasmányok változatos gya-
korlatokkal történő feldolgozását nyújtják). A szerzők nem alkalmaznak merev szer-
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kesztési elemeket, de az altémák legtöbbször oldalpárokba rendeződnek. Mindig a
témák köré szerveződnek a feladatok, és nem a feladatok köré a témák.

A leckéken és az oldalpárokon belüli viszonylag kötetlen felépítés ellenére sok
a visszatérő elem. A feladatok típusát ikonok és tónusok jelölik. A feladatokat a tan-
termi oktatásban történő utalások megkönnyítése és az általunk a tankönyvben gyak-
ran alkalmazott (kereszt)utalások lehetővé tétele érdekében sorszámmal láttuk el.

A témák és a feladatok közötti gyors eligazodást segíti a tankönyv végén talál-
ható mutató, amely leckénként és feladattípusonként csoportosítva táblázatba fog-
lalja a tankönyv valamennyi feladatát, így segítségével célirányos, tematikus gya-
korlás is végezhető.

A tankönyv egynyelvű, ami haladó szinten nem meglepő. A nyelvtani fejezet-
ben előforduló terminus technikusok magyarázata a glosszáriumban található.

3.2. Tartalmi felépítés

Az üzleti szakterület jellegzetességeinek megfelelően a könyv tematikus szer-
veződésű. Hat fő témacsoport köré (például: pénzügyek) és ezeken belül tizenkét
témába (például: a bank) rendeződik. Az egyes témák altémákra oszlanak (például:
a számlakivonat). Ezek az altémák jelentik a keretet a nyelvi, nyelvhasználati, szó-
kincsfejlesztő, szociokulturális és egyéb készségek gyakorlásához.

A fokozatosság elve érvényesül abban a szerkesztési elképzelésben, hogy a
nyelvtanulók a közvetlen környezetüktől haladnak a tágabb környezet felé (a mun-
kahelytől a vállalatokon, bankokon keresztül a nemzetközi kereskedelemig és végül
az Európai Unióig). Ez az elrendezés segíti az általános és a szaknyelvi témák kö-
zötti minél simább átmenetet, ami alap- és középszintű szaknyelvkönyvek hiányá-
ban különösen indokolt.

3.3. A nyelvtan tárgyalása

Minden lecke tartalmaz már ismertnek (réginek) és ismeretlennek (újnak) te-
kintett nyelvtani jelenségeket gyakoroltató feladatokat. Mindegyik nyelvtani feladat
instrukciója megnevezi az adott nyelvtani jelenséget, és új nyelvtan esetében egy
paragrafusjellel és a megfelelő alpont számával a könyv végén található leíró nyelv-
tani fejezet releváns részéhez utalja a nyelvtanulót.

Nyelvtani fejezetünk három alfejezetből áll. Az első az újnak tekintett morfo-
lógiai elemeket (képzőket, ragokat és jeleket) tárgyalja egységes keretben, számos
példával illusztrálva. A második rendszeres gyakorlati mondattani ismereteket nyújt.
A morfológiai alfejezettől eltérően ez nemcsak haladó, új információkat tartalmaz,
hanem a modern magyar nyelvészeti kutatások időtállónak bizonyult empirikus ál-
talánosításait foglalja viszonylag könnyen érthető gyakorlati nyelvtani keretbe. A
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harmadik alfejezet, a glosszárium teszi az egész fejezetet önállóvá és önjáróvá. Eb-
ben a nyelvtani kifejezésgyűjteményben megtalálható (ugyancsak példákkal szem-
léltetve) minden olyan terminus magyarázata, amely a morfológiai és/vagy mondat-
tani alfejezetben legalább egyszer előfordult.

3.4. A szókincs

A tankönyv jellegéből adódóan elsősorban a szakmai szókincs fejlesztésére fek-
tet hangsúlyt. A szakszókincs elrendezése tematikus, az általános szóanyag pedig a
kommunikációs szituációkhoz igazodik. A tankönyv bemutatja mind a beszélt, mind
az írott nyelv sajátságait, és ciklikusan elrendezve tanítja a mindennapi és a hivata-
los közlések közötti stilisztikai, szókészleti különbségeket.

Külön figyelmet fordít a tankönyv a szóképzés tanítására. Szisztematikusan
gyakoroltatja a különböző szófajú szavak képzőinek használatát, az igekötős igéket
és a szóösszetételeket.

Mivel ez haladó nyelvkönyv, a szókészlet olyan stiláris elemeire is ráirányítja
a figyelmet, mint a szólások és közmondások, vagy az idegen eredetű szavak helyet-
tesíthetősége a magyar nyelvben.

3.5. A szövegek

A tankönyv szövegeinek túlnyomó része leíró jellegű. A szövegek hossza és
műfaji sokfélesége a haladó nyelvtanulók igényeihez igazodik. Ahhoz, hogy a tanu-
lók érdeklődése fenntartható legyen, olyan korszerű tartalmú szövegekre van szük-
ség, amelyeket anyanyelvükön is szívesen olvasnának.

A szakszövegek túlnyomó része magyar vállalkozásokkal kapcsolatos. Ezzel is
erősíteni kívánják a szerzők a külföldi nyelvtanuló (szakmai) országismeretét.
Ugyanakkor nem hiányoznak a nemzetközi üzleti élet kiemelkedő szereplői sem. A
szakmai tartalom jól összeegyeztethető az általános intelligencia szélesítésének igé-
nyével. A kulturális ismeretanyag bővítését szolgálják a pénzről és az Európai Uni-
óról szóló kvízkérdések, a márkanév történetét vagy a franchise eredetét ismertető
szövegek.

A leckék utolsó oldalpárján található, kifejezetten az írott szöveg értésének fej-
lesztését segítő gyakorlatokhoz az utóbbi évek írott vagy elektronikus sajtótermé-
keiből kerültek a szövegek a tankönyvbe teljes vagy részleges átvétellel, ami az au-
tentikus jelleget is biztosítja. Ellis–Johnson (1994: 157) szerint számos érv szól
amellett, hogy az üzleti nyelvkönyvek autentikus anyagokat használjanak. Elsősor-
ban a „rövid, autentikus szövegek olyan nyelvezetet tartalmaznak, amellyel a tanu-
lónak találkoznia kell ahhoz, hogy kifejlessze azokat a készségeit, amelyek a meg-
értéshez, és valószínűleg a produkcióhoz is szükségesek” (fordítás tőlem: R.E.).
Másodsorban az ezekkel a szövegekkel közvetített információ pontosabb, hitelesebb,
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aktuálisabb és relevánsabb a nyelvtanuló számára, mint a nem autentikus jellegűekkel
közvetített.

3.6. A készségek fejlesztése

A tankönyv a négy alapkészség közül háromnak a közvetlen, rendszeres és fo-
kozatos fejlesztésére összpontosít: beszédkészség, íráskészség és olvasott szöveg
értése. (Hangzó anyag hiányában a hallott szöveg értésének fejlesztése egyelőre nem
valósítható meg.) Az üzleti szaknyelvet tanulók szükségleteire való tekintettel a be-
szédkészség és az olvasott szöveg értésének fejlesztése kap elsőbbséget.

3.6.1. Beszédkészség
A haladó nyelvtanuló már képes arra, hogy folyamatosan részt vegyen szóbeli

kommunikációban, szakterületén ismerős kérdésekről nyilatkozzon. Ahhoz, hogy a
kommunikációs képessége minél több területet öleljen fel, és hogy nyelvileg minél
igényesebben tudjon megnyilatkozni, sokféle beszédkészség-fejlesztő gyakorlatra
van szüksége. Számos (szakmai vagy társasági) témával kapcsolatban vesz részt
interakciókban kisebb vagy nagyobb csoportokban, ahol a betöltött szerepe is vál-
tozatos. Egy haladó szintű multikulturális tanulócsoport – amilyet a tankönyv is
föltételez – kiváló közeg reális beszédhelyzetek kialakítására (például: véleménynyil-
vánítás, érdeklődés társadalmi szokások felől). Azonban Ellis–Johnson (1994) fel-
hívja a figyelmet arra, hogy egy üzleti nyelvórán bizonyos kulturális különbségek
mérsékelhetik a legkörültekintőbben megtervezett feladatok sikerét is. Például más
a közbeszólás társadalmilag elfogadott szabálya Magyarországon vagy a mediterrán
országokban.

3.6.2. Az olvasott szöveg értése
A 3.5. pontban utaltunk a tankönyvi szövegek szerepére, valamint arra, hogy

mind a tankönyvben, mind a munkafüzetben nagy hangsúlyt fektetünk a szövegér-
telmező képesség javítására. Ehhez különféle szövegértési, szövegfeldolgozási tech-
nikákat mutatunk be.

A hagyományosnak tekinthető, szövegértést ellenőrző kérdéseken kívül kiegé-
szítendő, szókincsbővítő, szókészleti (szócsaládokkal, kollokációkkal foglalkozó)
feladatok segítik a nyelvtanulók készségfejlesztését. Ezenkívül a mondatok és a szö-
veg kohézióját biztosító elemekre (kötőszavakra, utalószavakra stb.) is ráirányítjuk
a figyelmet, sőt szöveghez kapcsolódó intonációs feladat is található a tankönyvben.

3.6.3. Íráskészség
Noha az üzleti életben az írásbeli szövegalkotás aránya elmarad a szóbeliétől,

fontossága megkérdőjelezhetetlen. Az írott szövegek pontosak, tömörek és formai-
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lag kötöttek. Megismertetjük a nyelvtanulókat a klasszikus üzleti műfajokkal (üz-
leti levél, jegyzőkönyv, cégismertetés stb.) és az elkészítésükhöz szükséges stilisz-
tikai és formai jellemzőkkel (például: megszólítási formák). Ezen túlmenően kevésbé
formális szövegalkotási szituációkat is gyakoroltatunk (például: vázlatírás egy pre-
zentációhoz).

4. Összegzés
Az általam bemutatott – több szempontból hiánypótlónak tekinthető – üzleti nyelv-

könyv célja, hogy hozzásegítse a nyelvtanulót ahhoz, hogy minél sikeresebben való-
sítsa meg kommunikációs céljait. Ehhez megfelelő nyelvhelyességi (accuracy) és fo-
lyamatos nyelvhasználati (fluency) készségekre van szüksége. A tankönyv az üzleti élet
általános témáin keresztül fokozatosan ismerteti meg a nyelvtanulót azokkal a nyel-
vi, nyelvhasználati, szókészleti és funkcionális elemekkel, amelyek elengedhetetlenek
ahhoz, hogy anyanyelvi beszélőkkel folyamatosan kommunikálni tudjon mind szak-
mai, mind általános témákról, értse a szakterületéhez kapcsolódó szövegeket, és vilá-
gosan ki tudja fejteni véleményét az üzleti élet különféle területein.
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