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MAJOR FERENCNÉ

adalékok a hazai szaknyelvoktatás 
történetéhez II.

A következőkben a szaknyelvkutatás és szaknyelvoktatás produktumaival, az idegen-
nyelvi lektorátusok által a 60-as évek és az ezredforduló között készített szakszótárak-
kal kívánok foglalkozni.

Elöljáróban szeretnék megemlékezni a szaknyelvi oktatás fontos támpontjáról, né-
hai Márkus György Orosz–magyar fordítástechnika című munkájáról (Márkus 1978). 
Ez a monográfia nem csupán a szakfordítók és a fordítást oktatók, hanem a szaknyel-
vi tananyagok készítői számára is alapvető forrásmunka. Fontos alapfogalmakat tisz-
táz. Egyebek között bemutatja a szakirodalmi szövegek stílusjegyeinek, szókincsének 
és nyelvtanának jellegzetességeit, szaknyelv és köznyelv kapcsolatát. Megvilágítja  
a szöveg megértésének és lefordításának egymáshoz való viszonyát; a fordítói munka 
két szakaszát: a fordítás egyrészt a kiinduló szöveg megértéséből, másrészt pedig  
a közlés célnyelven történő újrafogalmazásából, megalkotásából áll. Ez a megfogal-
mazás segített tudatosítani, hogy a főiskolai szaknyelvoktatás során főként az előbbi-
re, a megértetésre kell törekedni.

Kortársai és a későbbi nemzedékek számára egyaránt példamutató, ahogyan Már-
kus György elismeri és méltatja elődeit. Bevezetője utolsó mondatát idézem: „Köny-
vemet ajánlom dr. Tarnóczi Lóránt emlékének, aki munkás életének nagy részét szen-
telte a fordítástudomány művelésének, s akinek váratlan halála a fordítás ügyének 
nagy vesztesége” (i.m. 16).

Ezt a művet szoros időrendben más fordítástechnikai munkák követték: Klaudy Kin-
ga azonos című könyve (Klaudy 1980); még ugyanebben az esztendőben, majd a követ-
kezőben pedig Cs. Nagy Miklós fordítástechnikai jegyzetei szakfordító agrármérnök 
hallgatók részére (Cs. Nagy 1980, 1981). 1983-ban jelent meg Heltai Pál munkája, az 
első angol–magyar fordítástechnikai jegyzet ugyancsak agrármérnök szakos hallgatók 
számára (Heltai 1983). Heltai jelentős terjedelmű, 347 lapnyi könyvének bevezetőjében 
a felhasznált forrásmunkákat felsorolva Cs. Nagy Miklós, Hegedűs József, Klaudy Kin-
ga, Márkus György és Tarnóczi Lóránt fordítástechnikai műveire hivatkozik. Megemlí-
ti, hogy a fordításhoz szükséges gyakorlati ismereteket elsősorban Márkus György 
könyve (pp. 35–50) és az Agroinform útmutatója alapján foglalta össze.

Végezetül utalunk rá, hogy a fordítástechnika másik kiváló reprezentánsának, 
Klaudy Kingának gazdag életművéből, nyelvészeti és fordítástechnikai tanulmányai-
ból válogatás készült, melyet a szerző kilenc lapnyi publikációs jegyzéke zár le 
(Klaudy 2007).
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a lektorátusokon készült mezõgazdasági szakszótárak
A lektorátusi szaknyelvoktatás eddigi történetének legnagyobb szabású és legsikere-
sebb vállalkozása a mezőgazdasági szótárak megalkotása volt.

Angol–magyar, Francia–magyar, Német–magyar, Orosz–magyar 
állattenyésztési szakszótárak
Szerkesztő: Polonyné Reminiczky Erzsébet; a szerkesztő által összegyűjtött szóanyag 
regisztrálását és a sokrétű technikai munkát a lektorátus fiatal tanárai végezték. Angol: 
Puska Ferenc; német: Józsa Béláné, Kovácsné Renáta Espig; francia: Farkas József; 
orosz: Cseresnyésné Natalia Dudareva, Sárosdy Iván. A négy szótár a Kaposvári Me-
zőgazdasági Főiskola Idegennyelvi Lektorátusán készült. A kötetek 1983-ban, 26 év-
vel ezelőtt a Mezőgazdasági Kiadó gondozásában jelentek meg.

A szótár létrehozásának gondolata a szakmától ered, a mezőgazdasági szakterület 
igényelte. Az Idegennyelvi Lektorátus vezetője néhai Guba Sándornak, a főiskola fő-
igazgatójának kezdeményezésére vállalta a szerkesztést, az agrár-szakemberekkel 
való konzultálást és a nyelvészeti-lexikográfiai feldolgozást. A főiskola minden erköl-
csi és technológiai támogatást biztosított a munkához. Az erkölcsi támogatás példája, 
hogy az Állattenyésztési szakszótárhoz maga Guba Sándor írta az előszót, melyben 
elismerését és köszönetét fejezte ki a Lektorátus bátorságáért, áldozatvállalásáért, 
munkájáért.

Nehéz, minden előzmény nélküli munkába vágott a szerkesztő, mivel a hazai agrár-
tudományok nyelvhasználata nem volt egységes, anyanyelvi normatív mezőgazdasá-
gi szójegyzék nem létezett. Ilyen körülmények között a szótársorozat szerzőinek fő-
ként az idegen kifejezések magyarítása terén kellett komoly akadályokat leküzdeni.

A Lektorátus 1974 óta foglalkozott angol, francia, német és orosz állattenyésztési 
szakkifejezések gyűjtésével. A szerkesztő a kifejezések gyűjtésénél az 1970 után meg-
jelent egyetemi állattenyésztési szakkönyvekre, a hivatalos, normatív, standard szó-
jegyzékekre, valamint az összes angol, francia, német és orosz értelmező szótárra tá-
maszkodott, mindenkor konzultálva hazai, sőt külföldi szakemberekkel. A főiskolai,  
a hazai külső, valamint a külföldi szaktanácsadók névsora minden egyes kötet- 
ben a belső címlapon van feltüntetve.

A kiadvány a korszerű állattenyésztés és állattartás, valamint a határtudományok 
szókincsét tartalmazza. A négy kötetben egyenként 11–18.000 lexikai egység – cím-
szó és szókapcsolat – található; a szókapcsolatok száma jelentősen meghaladja a cím-
szók mennyiségét.

A négy szótár külön-külön egység, azonban mindegyik azonos céllal és technikával 
készült. Az egységes koncepció ellenére sem tekinthetők egymás megfelelőinek, mi-
vel a szerkesztő kizárólag az eredeti nyelvországbeli szerzők műveiből merített.

A szerkesztő koncepciójának sarkalatos pontja az, hogy a négy nyelvből négy kü
lönálló szótár megjelenése szükséges. Bevezetésében ezt azzal indokolja, hogy „a 
kettőnél több nyelvet felölelő szótárak ekvivalencia-értéke csekély. Megbízhatatlan-
ságuk a nyelvek számának növelésével négyzetes arányban fokozódik” (Polonyné 
1983: 9).

2008 szeptemberében abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy személyesen 
fordulhattam Polonyné Reminiczky Erzsébethez fenti tételével kapcsolatos kérdé-
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semmel. Szelleme az évtizedek elmúltával is változatlanul megőrizte frissességét, ele-
venségét. Azt kérdeztem, mit ért azon, hogy a többnyelvű szótárak megbízhatósága 
csekély. Koncepcióját kéziratban lévő, a 80-as évek elején megtartott „Szaknyelvi 
kifejezések, illetve tükörfordításaik párhuzama” című előadásának fóliáival szem-
léltette:

A ló izomszegény nyakalakulását a magyar szarvasnyakúnak mondja; tükörfordí-
tásban az angol juhnyakúnak, a francia kecskenyakúnak, a német deszkanyakúnak.

A vöröses barna ló a magyaroknál sárga; szintén tükörfordításban az angoloknál 
vadgesztenye (chestnut), a franciáknál arab szóval alézan (ami vöröses barnát jelent), 
a németeknél róka (Fuchs). Ezek a példák is illusztrálják, hogy a szakszótár „kizáró-
lag két nyelvet visel el” (Polonyné megfogalmazásával), a különböző nyelvek egy 
szótárban nem hozhatók közös nevezőre.

Koncepciójának másik szembetűnő vonása a lexikai egységek áttekinthetőségének 
követelménye. Míg az általános szótárakban a kifejezések, szókapcsolatok ömlesztve 
jelennek meg, Polonyné szótárában az áttekinthetőséget az biztosítja, hogy minden 
egyes vastag betűvel szedett címszó alatt a hozzá tartozó összetételek és szókapcsolat-
ok külön sorban szerepelnek. Ennek eredményeképpen fejlődnek a hallgatók olvasási 
képességei is: a szintetikus, globális olvasáshoz nélkülözhetetlen lényeglátási, szűré-
si, áttekintő képességek. A fentiek szemléltetésére bemutatom a szótárak egy-egy 
metszetét.
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Talán ezekből a szemelvényekből is látható, hogy itt többről van szó szakszótárnál.  
A böngészésre hajlandó diák bizonyos szempontból szókincsfejlesztő nyelvkönyvet tart 
a kezében, hiszen áttekintést kap a keresett szó képzett változatairól, szócsaládjáról, hasz-
nálati köréről. A szerkesztő ezzel a feldolgozási móddal komoly segítséget nyújt nemcsak 
a diákok, hanem a tanárok, a szaknyelvi jegyzetek, nyelvkönyvek írói számára is.

Ez a szótársorozat bebizonyította, hogy a kedvező feltételeknek – a szerkesztő sok-
rétű nyelvi képzettségének és lexikográfiai tudásának, az adott szaktudományban való 
jártasságának, munkatársai együttműködési készségének, az intézmény erkölcsi és 
technológiai támogatásának – köszönhetően a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola 
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Idegennyelvi Lektorátusa a 70-es években és a 80-as évek elején a szaknyelvoktatás 
és szaknyelvkutatás fontos bázisa, műhelye volt. Érdemes az utókor figyelmére, meg-
becsülésére.1

Angol–magyar, Francia–magyar, Német–magyar, Orosz–magyar, 
Spanyol–magyar növénytermesztési szakszótárak
Szerkesztő: Petrikás Árpádné. Az összeállítás ebben az esetben is többek munkája. 
Angol: Lavotháné Nagy Éva, Tóth Ágnes; francia: Cs. Nagy Miklós; német: Balla 
Géza, Czeglédiné Erdei Györgyi (szerkesztőként is), Kulcsárné Nátafalussy Zsuzsan-
na; orosz: Petrikás Árpádné, Mahmutova Szvetlána; spanyol: Vasas László.

A szerkesztő a szótársorozat keletkezéséről az alábbiakat írja a bevezetőjében: „A 
Debreceni Agrártudományi Egyetem Idegennyelvi Lektorátusát kérte fel a Kiadó a 
Növénytermesztési szakszótár elkészítésére, mintegy az 1983-ban megjelent Állatte-
nyésztési szakszótár folytatásaként” (Petrikásné 1993: 5). Sajnálatos, hogy az Állatte-
nyésztési szakszótár koncepciója kidolgozójának, szerkesztőjének: Polonyné Re-
miniczky Erzsébetnek a neve kimaradt a bevezetőből.

A szótár létrehozását a Debreceni Agrártudományi Egyetemen a 80-as évek elejétől 
megindult ágazati szakfordító képzés is szükségessé tette.

A szótársorozat a szántóföldi növénytermesztés, valamint az ezzel kapcsolatos 
szakterületek és határterületek szókincsének gyűjteménye. Az összegyűjtött szókincs 
forrásai – a szerkesztő bevezetésében felsoroltak szerint – a különböző nyelvterülete-
ken megjelent növénytermesztési szakkönyvek és folyóiratok, értelmező szótárak, 
kétnyelvű és többnyelvű szótárak, a hazánkban megjelent szótárak, egyetemi tan-
könyvek és jegyzetek. A források többsége az utolsó 10–15 évben jelent meg, tehát 
korszerű szakmai anyagot tartalmaztak.

Koncepciójában mind az egyes nyelvek külön kötetben való megjelentetése, mind 
a címszók és kapcsolataik áttekinthető elrendezése, jelölési rendszere tekintetében a 
szótár teljes egészében követi az Állattenyésztési szakszótárt, annak a Kiadó kívánsá-
ga értelmében tényleges folytatását jelenti. Külső megjelenése, mérete is ahhoz igazo-
dik. Eltérés abban mutatkozik, hogy a különböző növényhatározók mintájára közli a 
növények latin elnevezéseit, továbbá az összegyűjtött szómennyiség rendkívül bősé-
ges, ennek következtében az egyes kötetek igen terjedelmesek. Változóan 543 laptól 
862 lapig terjednek.

Az öt szótár egyenként 22.000-től 35.000-ig terjedő számú lexikai egységet foglal 
magába, a szókapcsolatok száma azonban nem haladja meg lényegesen a címszók 
mennyiségét.

A debreceni szótárkészítő műhely munkája nem előzmények nélküli. Hátterét, bázi-
sát a lektorátus oktatóinak, Petrikás Árpádnénak, Cs. Nagy Miklósnak és Bakay Szi-
lárdnak több mint másfél évtizedes jegyzetírói munkássága alapozta meg. 1966-tól 
egymást követték az újabb és újabb kiadású, mindig bővített és korszerűsített tarta-
lommal készült orosz nyelvi jegyzetek. Részletes felsorolásuk, kronológiai és egyéb 
adataik a Széchényi Könyvtár elektronikus katalógusában tárulnak fel az érdeklődők 
előtt Petrikás Árpádné neve alatt.

1 Az elemzésben a Szerkesztő bevezető tanulmányát és a szótárakról készült recenziót (Polonyné 1983; 
Majorné 1985b) is felhasználtam.
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1983-ban megjelent jegyzetük óriási szótári munkát is tükröz. 44 lapon betűrend-
ben közli (magyarul is) a nagyalakú jegyzet szövegeinek szókincsét. Míg ezt a szó-
mennyiséget a heti két vagy három órás nyelvtanítás keretei között erősen túlmérete-
zettnek, oktatásbeli hatékonyságát kérdésesnek tartom, lexikográfiai szempontból  
a munka jelentős teljesítmény, csírája a későbbi szótárkészítésnek.

A növénytermesztési szótárak előzményeinek sorában kiemelkedő helyet tölt be 
néhai Cs. Nagy Miklós – már a bevezetőben is említett – Orosz–magyar fordítástech
nika című kétkötetes műve (Cs. Nagy 1980, 1981). Jegyzetének módszertani felépíté-
séről és tartalmáról részletesen beszámolt a BME Alkalmazott Nyelvtan és Nyelvok-
tatás címmel rendezett 1980-as konferenciáján. Munkája volumenének és precizitásá-
nak érzékeltetésére szeretném kiemelni előadásának egy mozzanatát: részletesen 
feldolgozták 10 hallgató különböző témájú, összesen 150 lap terjedelmű házi szak-
szöveg-fordítását. A hibákat kicédulázva öt csoportba sorolták. (A csoportok ismerte-
tésére itt nem térek ki.) A megvizsgált fordításokban a hallgatók összesen 1781 hibát 
követtek el (Cs. Nagy 1980: 225).

Mindezen előzmények vázlatos felsorolása nyomán bizonyára érzékelhető, hogy  
a Debreceni Agrártudományi Egyetem Idegennyelvi Lektorátusának negyedszázados 
oktatói és jegyzetírói tevékenysége volt az, amit a növénytermesztési szótárak megal-
kotása mintegy megkoronázott.

Lektorátusi keretek között, lektorátusi oktatók által készített, lektorátusvezetők ku-
tató, szervező, szerkesztői munkája eredményeként országosan használt, országos je-
lentőséggel bíró szakszótárak születtek a 80-as és 90-es években a mezőgazdasági 
felsőoktatásban.

Nem hallgatható el azonban, hogy a mezőgazdasági szótárakról egy lábjegyzet sem 
jutott a szaknyelvoktatás és szaknyelvkutatás történetéről szóló vagy a témát érintő 
tanulmányokba, pedig ezek a szótárak nemcsak a szakma számára fontosak, hanem 
nyelvpedagógiai értékük is számottevő.

Motivációs tényezõk a múlt század második felének lektorátusi 
szótárszerkesztésében és jegyzetírásában
Lezárva a lektorátusokon készült mezőgazdasági szótárakról szóló fejezetet, felvetőd-
het a kérdés: mi ösztönözte, motiválta, egyenesen hajtotta a szakszótárak és jegyzetek 
készítőit arra, hogy a napi oktatás-nevelés – vezető nyelvtanárok esetében az oktatás-
szervezés – mellett még kutatómunka végzésére is vállalkozzanak?

Először arra a kérdésre kell válaszolni, mi az, ami nem ösztönözhette őket ebbéli 
tevékenységükben.

A hivatali előlépés lehetősége a tanszéki besorolás hiánya miatt semmi esetre sem. 
Lektorátusi keretek között a legkiválóbb tudományos teljesítményt, a kandidátusi fo-
kozat elérését sem kísérte tanszéki besorolás. Az egyetemi doktori, sőt kandidátusi 
fokozatot elért lektorátusi nyelvtanár sem lehetett adjunktusi, docensi vagy főiskolai 
tanári cím tulajdonosa. Így volt ez a Műszaki Egyetem tudós nyelvtanárai és más fel-
sőoktatási intézmények nyelvtanárai esetében is. Gárdus Jánosnak, az Idegennyelvi 
Szakbizottság elnökének adatai szerint „az egyetemi és főiskolai lektorátusokon je-
lenleg öt kandidátusi s több mint hetven egyetemi doktorátusi fokozattal rendelkező 
nyelvtanár dolgozik” (Gárdus 1982: 275).
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Ennek a helyzetnek a méltánytalanságát Rakonczai János már 1973-ban jelezte: 
„… a jelenlegi nyelvtanári besorolás indokolatlan bérfeszültséget teremt azonos érté-
kű diplomával rendelkező oktatók között, s ez nem kívánatos. Ismeretes, hogy az 
alapozó tárgyak oktatói a műszaki karokon tanszéki besorolást kapnak, függetlenül 
oktatói vagy tudományos érdemeiktől” (Rakonczai 1973: 454).

Magam is szóvá tettem a nyelvtanárok besorolásának tarthatatlanságát: „Haladék-
talanul meg kellene változtatni a lektorátusi nyelvtanárok jelenlegi méltánytalan, 
igazságtalan és megalázó besorolását, mely nem felel meg munkájuknak, munkájuk 
jellegének és a felsőoktatásban betöltött szerepüknek” (Majorné 1985a: 637).

Azt hiszem, nem volt szükségtelen szóvá tennünk hazai szaknyelvoktatásunk törté-
netének eme szubjektív oldalát is.

Visszatérve a mezőgazdasági szakszótárak szerkesztőire és íróira: nyelvtanárként 
ment nyugdíjba Polonyné Reminiczky Erzsébet, Petrikás Árpádné és hunyt el Cs. 
Nagy Miklós (mindhárman mint vezető nyelvtanárok).

A magasabb beosztás elérése tehát nem lehetett ösztönző erő a lektorátusi kutató-
munkában.

A jegyzetírásért kapott szerzői díjak nem voltak számottevőek. A befektetett mun-
kához, energiához képest szinte elenyészőnek tekinthetők.

Mi volt tehát a tényleges ösztönző, motiváló erő a kutatómunkát végző lektorátusi 
nyelvtanárok tevékenysége mögött?

A magas fokú hivatástudatot, a hallgatók, a pálya iránti elkötelezettséget tenném első 
helyre. Fontos motiváló tényezőnek tekintem továbbá az új kihívásoknak való megfelel-
ni akarást. A Mezőgazdasági Kiadó megtisztelő megbízása, bizalma, az ágazati 
szakfordítóképzés beindulása mind fontos ösztönzőt jelentett az egyre magasabb színtre 
törő kutatómunkához. Megítélésem szerint igen nagy hajtóerőt jelentett az intézmény 
vezetőinek pozitív hozzáállása, biztatása, erkölcsi (és valószínűleg anyagi) elismerése.

Az ösztönzéssel és motivációval kapcsolatos fenti kérdéseimet és a válasszal kap-
csolatos feltételezéseimet elküldtem az Agrártudományi Egyetem Idegennyelvi Lek-
torátusa egykori – több mint két évtizede nyugdíjba ment – vezetőjének, Petrikás 
Árpádnénak. Részletes, friss szellemről tanúskodó választ kaptam tőle. Nagy öröm-
mel és megindulással olvastam visszaemlékezéseit, melyek több tekintetben, de nem 
minden esetben, egybeesnek feltételezéseimmel. Azoknál optimistább, derűsebb ki-
csengésűek. Szíves hozzájárulásával köszönettel idézem néhány gondolatát, jó egész-
séget, további alkotó erőt kívánva neki:

„Kérdéseidre válaszolva. Nyelvtanári munkánkat a Debreceni Agráregyetem min-
dig megbecsülte. Emlékszem rá, hogy összevont tanári értekezleteken sokan panasz-
kodtak mellőzöttségről, lebecsülésről. Nekünk ilyen gondunk nem volt. Az egyetem 
vezetői tanszékként kezelték a nyelvi lektorátust is, s más tanszékvezetőkhöz hason-
lóan én mindvégig tagja voltam a Kari, illetve Rektori Tanácsnak. Fizetésünk a szak-
tanszékeken dolgozó azonos korosztályú, szolgálati idejű kollégákkal egy szinten 
volt. Ennek a hozzáállásnak főleg az egyetem rektora, Bencsik István volt a képvise-
lője, de az utána következő vezetők is hasonló módon jártak el.

A jegyzetek írásánál, de különösen a szótárak készítésénél nagyon sok segítséget 
kaptunk a szaktanszékeken dolgozó kollégáktól (például az egyes témakörök körülha-
tárolása, a szótárba feltétlenül bekerülendő szókincs meghatározása…).

Adalékok a hazai szaknyelvoktatás történetéhez II.
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Az Egyetem közbenjárására a Minisztérium ösztöndíjjal biztosította, hogy néhá-
nyan az adott nyelvterületen is gyűjthessék a szótárhoz az anyagot. Például Vasas 
László egy hónapot tölthetett Madridban az egyetem könyvtárában.

Én különösen szerencsésnek mondhatom magamat: kiváló munkatársaim voltak, 
jól felkészültek, lelkesek, jól megtalálták a hangot a fiatal felnőttek oktatásában. 
Mindez eredményeink elérésében nagyon sokat jelentett. Ilyen légkörben jó volt dol-
gozni. Évről évre nőtt azon hallgatók száma, akik állami nyelvvizsgát tettek. Emögött 
nagyon sok különmunka állt.

A szakfordító-képzés nemcsak különleges órák tartását jelentette, de magunknak 
kellett kidolgozni a tananyagot, a módszereket, a követelményszintet.

Cs. Nagy Miklós doktori disszertációjának alapanyagát az a magas színvonalú 
jegyzet jelentette, amit a szakfordító hallgatóknak állított össze. A Kossuth Egyetem 
szlavisztikával foglalkozó igen szigorú professzora, Dombrovszky József szívesen 
elfogadta. Sajnos, a szakfordító hallgatók jó nyelvtudásuk ellenére még nemigen ta-
láltak olyan munkahelyet, ahol nyelvtudásukat hasznosíthatták volna.

Ami munkánk anyagi megbecsülését illeti, a lehetőségeknek megfelelően volt ben-
ne részünk: jutalmak, tanulmányutak, s erkölcsi elismerést is kaptunk: helyi és állami 
kitüntetések. De elsősorban nem ez hajtott bennünket, hanem a munka, az alkotás 
öröme, a hallgatók bizalma, a szótáraknál pedig, hogy valami maradandót hozzunk 
létre. Azt jól tudtuk, hogy ebből nem fogunk meggazdagodni, noha a Kiadó becsület-
tel fizetett.”2

Két új mezôgazdasági szótár megjelenése az ezredforduló után
Pompás kiállítású két mezőgazdasági szótárt adott ki 2005-ben majd 2006-ban a Me-
zőgazda Kiadó a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával és 
a Magyar Agrárkamara közreműködésével. Mindkét szótár jellegzetessége, hogy több 
nyelv szóanyagát gyűjti egy kötetbe.

Nem tisztem e szótárak elemzése. Ahogy írásom első mondatában jeleztem: a 60-as 
évek és az ezredforduló között megjelent szakszótárokkal kívánok foglalkozni. A Far-
kas József szerkesztésében 2005-ben megjelent Állattenyésztési szótár „a Szerzők” 
aláírású Előszavának egyik mondata azonban kötelességemmé teszi a megszólalást. 
Ennek elmulasztása cinkossá tenne egy etikai vétségben. Idézem az inkriminált mon-
datot: „Szerzői nyelvtanárok, akik a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán sze-
reztek több évtizedes tapasztalatokat a szaknyelvoktatás terén” (Farkas 2005: vii).  
A mondatban foglaltak teljesen igazak, mégis félrevezetik az olvasókat, a szótár hasz-
nálóit. Annak ellenére, hogy a szótár alkotói azonosak az 1983-ban kiadott Állatte-
nyésztési szakszótár íróival, közöttük nincs új személy, egy teljesen új szótárt mutat-

2 Petrikás Árpádné őszinte, keresetlen szavai felbátorítottak arra, hogy a nyelvtanárok erkölcsi elismeré-
sének hatását, fontosságát saját pályám egy epizódjának felelevenítésével is érzékeltessem. Nem volt 
szándékomban a 70-es évek elején, hogy bölcsészdoktori címet szerezzek, disszertációt írjak. Főigazga-
tónk, Szilágyi Miklós és helyettese, néhai Bakos Gyula biztatására, mondhatni kérlelhetetlen ösztönzésé-
re láttam neki a munkának. Mindezt utólag erkölcsi elismerésük gyanánt fogom fel, és köszönöm nekik 
irántam táplált bizalmukat. (A dolgozat 1978-ra elkészült, védése megtörtént, önálló kiadvány formájá-
ban is megjelent 1980-ban: Az idegennyelvi szakszöveg megértésének módszertani kérdései. Budapest: 
OMKDK, 129 p.)
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nak be, semmiféle kontinuitásról nem szólnak, illetve minden kontinuitást elhallgat-
nak. Márpedig az nem lehetséges, hogy a szótár 11.000 címszavának semmi köze ne 
legyen az 1983-as kiadás kötetenként összegyűjtött 11–18.000 címszavához és azok 
szókapcsolataihoz. Az új szótár nem keletkezhetett a semmiből.

Még megdöbbentőbb az, hogy az Előszóban nincs semmi utalás az előző kötetek 
nyugdíjba vonult szerkesztőjére, Polonyné Reminiczky Erzsébetre, akinek úttörő 
szakmai munkája nélkül nem születhetett volna meg az előd, az Állattenyésztési 
szakszótár. A fenti tények az elődök alapozó, értékteremtő munkájának semmibe-
vételét, negligálását mutatják. Úgy tűnik, mintha az új szótár készítőit az vezette 
volna, hogy „A múlttal szemben csak egy kötelességünk van, lerázni magunkról” 
(Ignotus).3

Feltűnő a különbség, éles a kontraszt, ami a 2006-ban megjelent, Gallyas Csaba és 
Petrikás Árpádné által szerkesztett Növénytermesztési szótár és a fentiekben idézett 
mű múltkezelésében megmutatkozik. A hatnyelvű Növénytermesztési szótár belső 
címlapján a szerzők nyelvenkénti felsorolása után a következő olvasható: „A mű elké-
szítésekor kiindulási anyagként a Debreceni Agrártudományi Egyetem nyelvtanárai 
által összeállított és a Mezőgazda Kiadónál 1992–93-ban megjelentetett, Petrikás 
Árpádné által szerkesztett szótárakat használtuk fel” (Gallyas–Petrikás 2006: v).  
A következőkben egyenként felsorolják az előd-szótárak címeit összeállítóik neveivel 
együtt. (A szerzők névsorát a Növénytermesztési szakszótár ismertetésénél már közöl-
tük.) A szerkesztő az előd-szótárak szaktanácsadóinak neveit is feltünteti. A szótár 
bevezetőjében mindezt nyomatékosan megismétli.

A debreceniek nyilvánvalóan abban a szellemben cselekedtek, hogy „Ami jó volt a 
múltban, azt át kell vinni a jövőbe is” (Russel).4

a lektorátusokon készült egyéb szakszótárak
Orosz–magyar villamosipari szakszótár
A szótár készítője Ságh Károlyné; lektorok Ivanyos Lajos és Salz Péter.

1972-ben jelent meg a Tankönyvkiadó gondozásában a Kandó Kálmán Villamosipari 
Műszaki Főiskola jegyzeteként Ságh Károlyné munkája, az Orosz–magyar vil la-
mosipari szakszótár. A szótár a főiskola idegennyelvi lektorátusának megalakulása 
évében jelent meg, de az anyaggyűjtés jóval a lektorátus létrejötte előtt történt.

A néhai szerző – egykori kolléganőm – a főiskola, előtte a felsőfokú technikum, 
illetve még korábban a Kandó Kálmán Híradás- és Műszeripari technikum tapasztalt 
nyelvtanára volt. A szótárt nem a szakma vagy az intézmény vezetőinek indítványára, 
hanem előzetes felkérés nélkül, önszántából, saját elhatározásából és kezdeményezé-
sére, a hallgatók szükségleteiből kiindulva teremtette meg. Munkájában támogatást 
kapott a kiadvány lektoraitól, főként a főiskola egyik legtekintélyesebb oktatójától, 
Ivanyos Lajos főiskolai tanártól5, valamint a szaktanszékektől.

3 Kristó Nagy István: Bölcsességek könyve. Aforizmák, szállóigék. Budapest: Gondolat – Winner Kiadó, 
1997. p. 242.
4 Uo. p. 369.
5 Ivanyos Lajos nevéhez fűződik a számítástechnikai képzés megindítása a főiskolán 1970-ben. Munkás-
sága főiskolai szakaszának méltatása megtalálható a Google keresőben „Ivanyos Lajos” címszó alatt, a 
BMF Neumann János Informatikai Kar honlapján Kandós gyökereink címen.
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Ságh Károlyné úttörő volt a szakszótár-készítésben. Szótára több mint egy évtized-
del megelőzte a jelentős intézményi és kiadói támogatást élvező mezőgazdasági szak-
szótárak megjelenését. Ahogy azt majd a szótár későbbi elemzése során látni fogjuk, 
felfogása sok tekintetben megegyezik az Állattenyésztési szakszótár szerkesztőjének 
koncepciójával.

A szótár a Kandó Főiskola könyvtárán kívül a BME könyvtárában és kemény kö-
tésbe kötve a Széchényi Könyvtárban is fellelhető. A jegyzetektől eltérően nem  
a raktárban, hanem a Széchényi Könyvtár olvasótermi szabadpolcán a többi szótár és 
szakszótár társaságában kapott helyet.

Ha csupán azt írjuk be a Google keresőbe, hogy „villamosipari szakszótár”, akkor 
egyedül a hét kiadást megélt Sághné-féle orosz–magyar villamosipari szakszótár jele-
nik meg. Eszerint más villamosipari szakszótár sem orosz, sem angol, sem pedig 
egyéb nyelveken a mai napig nem született még meg.

Az internetes online antikvárium azt jelzi, hogy a fenti szakszótárból jelenleg nincs 
megvásárolható példány, a könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Mindez 
talán érzékelteti a szótár helyét a hazai szakszótár-irodalomban, annak ellenére, hogy 
1990-től az orosz nyelv oktatása csaknem teljesen kiszorult a hazai műszaki felsőok-
tatásból.

Az 578 lapnyi mű közel 14.000 szakmai címszót tartalmaz. A szókapcsolatok szá-
ma sokszorosan meghaladja a címszók mennyiségét.

A szóanyagot a szerző a villamosipar területéről, elsősorban a főiskola képzési 
szakirányainak megfelelően állította össze, de szerepel benne az általános alaptárgyak 
szókincse is.

A szókincsgyűjtésnél Ságh Károlyné kész anyagokra: általános és műszaki szótá-
rakra, szógyűjteményekre támaszkodott.6 Szemben az Állattenyésztési szótárral, nem 
volt szükség magyarításra, hisz a kifejezések a megfelelő szótárak felkutatása után 
adva voltak.

A szótár legnagyobb érdeme az óriási menyiségű szókapcsolat bemutatása. Erre a 
tulajdonságára hívja fel a hallgatók figyelmét orosz nyelvi jegyzetünk itt szemléltetett 
szótárkezelési gyakorlata (Majorné 1984: 181).

A szótár a szókapcsolatok gazdag tárházát igen áttekinthető formában tárja az olva-
só elé. Ez az áttekinthetőség volt Polonyné Állattenyésztési szótárának is egyik sarka-

6 A szóanyag gyűjtésének forrásairól részletesebben lásd a szótár Előszavát (Ságh 1972: 3–4), valamint 
Ivanyos Lajosnak a szótárról írt recenzióját (Ivanyos 1975).
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latos elve, majd ennek mintájára ez volt tapasztalható a növénytermesztési szakszótá-
rakban is. Ugyanez az áttekinthetőség érzékelhető Kállai Sándorné Csók Ilona 8.000 
lexikai egységet, ezen belül 3.000 szókapcsolatot tartalmazó orosz–magyar és ma-
gyar–orosz orvosi szótárában. A szótár a Semmelweis Orvostudományi Egyetem ki-
adásában 1987-ben jelent meg (Kállai 1987). Nyilvánvaló, hogy a szerzők egymástól 
függetlenül jutottak erre a megoldásra. A hallgatók munkáját megkönnyíteni akaró 
pedagógus szándéka volt az, ami vezérelte és összekötötte őket. Ezért a szótárak nem 
csupán szakszótárak, hanem, ahogy már említettük, nyelvpedagógiai alkotások is.

Érdekes a különbség, ami az áttekinthetőség nyomdai realizálásában megnyilvá-
nult. Ahogy ezt már a mezőgazdasági szótárakról szóló fejezetben bemutattuk, az át-
láthatóság érdekében a Mezőgazdasági Kiadó a nyomdatechnikai eljárások széles ar-
zenálját nyújtotta. Az 1970-es évek Tankönyvkiadójának ezzel szemben sokkal szeré-
nyebbek voltak a lehetőségei. A Villamosipari szakszótár szerzője azonban túltette 
magát ezeken a korlátokon, maga alkotta meg e határokon belül az átláthatóság esz-
közeit. A szókincs alfabetikus elkülönítése már biztosít bizonyos áttekinthetőséget,  
a tördelés szellős, a szókapcsolatok átláthatóak. Vastag betűk híján aláhúzások emelik 
ki a címszót stb. Ne feledjük el, hogy mindez a számítógépes szövegszerkesztés előt-
ti korszakban történt.
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Ha tartalmilag vizsgáljuk az orosz szótármetszetben szereplő címszókat és kapcso-
lataikat, akkor megállapíthatjuk, hogy öt kivétellel valamennyi szó szerepel általános 
elektrotechnikai szövegeket tartalmazó szaknyelvi jegyzetünkben. Ezek a szavak 
megtalálhatók a Hadrovics–Gáldi féle orosz–magyar köznyelvi kisszótárban és az 
orosz általános tudományos nyelv Sztyepanova által összeállított gyakorisági szótárá-
ban is, ez utóbbi az orosz tudományos nyelv leggyakoribb 2074 szavát tartalmazza 
(Hadrovics–Gáldi 1959; Sztyepanova 1970).

Az a bizonyos öt szó, köztük a köznyelvből ismert, de a szaknyelvben jelentésvál-
tozáson átesett magazin sem a Hadrovics–Gáldi, sem a Sztyepanova-féle gyakorisági 
szótárban nem fordul elő. Ezek a szavak és szókapcsolatok csak erősen specializált 
szakszövegekben jelennek meg. Nemcsak ezekre a szavakra jellemző a túlspeciali-
záltság, hanem a főiskolán tanult szavakra is, mivel azok olyan szókapcsolatokban 
mutatkoznak a szakszótárban, amelyek meghaladják a hallgatók (és a nyelvtanár) 
nyelvi és szakmai kompetenciáját (5 induktanciadekád; 9 tizesátvivő berendezés).

Jogosan merül fel a kérdés, hogy ha a szókincs tetemes része erősen specializált 
szövegekben fordul elő, akkor kik voltak a villamosipari szakszótár címzettjei?

A Polonyné-féle Állattenyésztési szakszótár tervezett használói a szerző bevezető 
mondatai szerint „a világra kitekintő állattenyésztési szakemberek: a termelésben 
részt vevő agrármérnökök és technikusok, a felsőoktatás tanárai és hallgatói, a tudo-
mányos intézetek kutatói és dokumentátora … szakfordítók és tolmácsok, üzletkötők” 
(Polonyné 1983: 7). Polonyné megfogalmazása bizonyos mértékben transzformálható 
az Orosz–magyar villamosipari szakszótár felhasználó köreire is, a szótár haszonnal 
forgatható a legkülönbözőbb szakterületeken.

Ságh Károlyné előszavában azonban a címzettek kizárólag a főiskola hallgatói. „A 
szótár segítséget akar nyújtani a hallgatóknak abban, hogy az orosz nyelvű szakfolyó-
iratok és szakkönyvek olvasásában gyakorlatra tegyenek szert” (Sághné 1970: 3).7

A tények azt mutatják, hogy a szerző „címzése” nem talált célba. A hallgatók nyel-
vi tudásszíntje és az ezt figyelembe vevő főiskolai nyelvi jegyzet nem volt szinkron-
ban a szótárral. A hallgatók nyelvileg alulképzettek voltak ahhoz, hogy számottevően 
profitáljanak a szótárból. Nagy hasznot a szakfordítóképzés meríthetett volna belőle, 
ez azonban a villamos üzemmérnökök és villamosmérnökök képzése területén nem 
indult be.

A 80-as években végzett szókincsvizsgálataink alapján arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy jegyzetünk általános elektrotechnikai témákkal foglalkozó szövegeinek 
szókincse 96%-ban megtalálható Sztyepanova Частотный словарь общенаучной 
лексики című munkájában. Szakmai szövegeink tehát az általános tudományos nyelv 
részét képezik, szűkebb értelemben vett ágazati terminológiát nem tartalmaznak.  
A Sztyepanova szótárában nem található 4% nemzetközi és köznyelvi szavakból áll 
(Majorné 1986: 138). A Sztyepanova-féle gyakorisági szótár szókincse viszont mara-
déktalanul fellelhető a Hadrovics–Gáldi-féle kisszótárban is.

Ez a magyarázata annak, hogy a főiskolai szaknyelvi órákon esetenként – különö-
sen a gazdag szókapcsolatokra való tekintettel – megemlítettük, idéztük a villamosipari 
szakszótárt, ténylegesen azonban a Hadrovics–Gáldi szótár teljesen megfelelt szük-

7 A szótár 1972-ben jelent meg. Az Előszó dátuma: 1970. október 1.
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ségleteinknek. Ennek a szótárnak a használatára a szakszótár szerzője maga is felhív-
ta a figyelmet az előszavában.

E dolgozat írása közben szerettem volna megismerni más kollégáim sok-sok évvel 
ezelőtti, a szakszótár használatával kapcsolatos tapasztalatait. Ezért fordultam levél-
ben Fehérné Torma Magdolna orosz–angol szakos egykori kolléganőmhöz, több főis-
kolai angol szaknyelvi jegyzet szerzőjéhez. Az alábbiakban idézem sorait:

„Ha jól emlékszem, csak ajánlottam a hallgatóimnak a szótár megvásárlását és 
használatát, de órán nem hiszem, hogy használtuk volna. …. 1-1 szótárkezelési órán 
– félévenként 1-2 alkalom – persze Klárika szótára is kézbe került, de hogy otthon 
használták-e utána, azt nem tudom. Ennek oka az volt, hogy a hallgatóknak az általá-
nos nyelvi szókincse is nagyon szegényes volt, tehát mindenképpen szükségük volt a 
Gáldira vagy valamilyen általános szótárra. Az meg túl nehézkes lett volna, hogy 
mindkét szótárt párhuzamosan használják. Ráadásul ahhoz minden ismeretlen szónál 
el kellett volna dönteniük, hogy vajon az adott szót most melyik szótárban érdeme-
sebb keresniük.”

Jegyzetünk szakszövegtípusai is az általános szótár mellett szólnak. Orosz nyelvi 
jegyzetünk (Majorné 1984) háromféle szakszövegfajtát tartalmaz: az órán feldolgo-
zott alapszövegeket; szótár nélküli, szintetikus olvasásra szánt, szintén zömmel az 
órán átvett szövegeket; továbbá házi fordításokra vagy dolgozatírásokra készült, szó-
tár segítségét igénylő szövegeket.

Szótárhasználatra csak az utóbbi esetben került sor, itt alkalmanként már szükség 
lehetett a Hadrovics–Gáldi-féle szótár mellett a villamosipari szakszótárra is.

A fentiekben kendőzetlenül igyekeztünk feltárni azt, hogy a hallgatók gyenge nyel-
vi előképzettsége miatt szaknyelvoktatásunk gúzsba volt kötve. Ez az oka annak, hogy 
nem tudta kihasználni az önmagában még oly kiváló kvalitásokkal rendelkező 
villamosipari szakszótárt. Ne feledjük azonban el, hogy írásunk a múlt század máso-
dik felének hazai szaknyelvoktatásáról szól.

Az utóbbi években a szaknyelvoktatást szorító kötelékek engedni kezdenek. Most 
van megvalósulóban az, amit Szépe György csaknem három évtizeddel ezelőtt „A 
felsőoktatási hallgatók nyelvtanulásáról” című előadásában kifejtett:

„Az idegen nyelvek tanítása nem feladata a felsőoktatásnak – egy ideális közneve-
lési rendszerben. Ott ez a feladat befejeződik a középfokon, s a tanulók úgy mennek 
az egyetemre és főiskolára, hogy többé-kevésbé tudnak két élő idegen nyelvet beszél-
ni. A felsőoktatásban ezután használják ezeket az idegen nyelveket: a szakirodalom 
egy része (sőt kivételesen néhány tankönyv is) idegen nyelven van írva; a vendégpro-
fesszorok idegen nyelven adnak elő; a tanulmányutakat (külföldi vendégféléveket) 
csak idegen nyelv segítségével lehet lebonyolítani egy magyarországi hallgatónak;  
a magyarországi felsőoktatásba vendégfélévre, tanulmányutakra érkező külföldi kol-
légákkal is jórészt idegen nyelven kell beszélni” (Szépe 1980: 67).

Bevallom, hogy a széles távlatokat feltáró előadást, illetve cikket akkoriban utó-
pisztikusnak, irreálisnak tartottam. Képzeletem azonban földhözragadtnak bizonyult. 
A fenti gondolatok napjainkban kezdenek reális alakot ölteni. Külföldi részképzés, 
vendég és hazai professzorok idegennyelvi előadásai, szaknyelvoktatás csak C foko-
zatú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára – ez már mind napjaink valósága. 
Még akkor is, ha távol vagyunk az ideális köznevelési rendszertől, hisz a felsőfokú 
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tanulmányaikat kezdő fiataloknak legjobb esetben is csupán 30%-a rendelkezik kö-
zépfokú nyelvvizsgával (Silye 2007: 191), és akkor is, ha napjaink sajtóhírei szerint 
2008-ban a végzett hallgatók 25–30 %-a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapott diplo-
mát (Magyar Rádió július 15. 18 órás híre, MTI augusztus14-i közleménye).

Minden viszonylagos. Hogy örültünk volna 20 évvel ezelőtt ezeknek az arányok-
nak!

Az idegen nyelv elsajátíttatása a közoktatás feladata, de a szaknyelv megismerteté-
se és begyakorlása a felsőoktatásra vár. A szaknyelvet legjobban az adott felsőoktatá-
si intézmény oktatói ismerik, ezért tanítása fizetett nyelvtanfolyamokon nehezen kép-
zelhető el.

Ebben a közegben nyílik majd fokozottabb igény a szakszótárakra, az orosz nyelv 
iránti érdeklődés növekedése esetén pedig az új kor igényeinek megfelelően kibővített 
orosz–magyar villamosipari szakszótárra. Áldozatkész szerzők munkássága révén ta-
lán egyszer megszületik az angol–magyar villamossági szakszótár is.
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