
SZAKNYELV? CSOPORTNYELV? RÉTEGNYELV? 

UUENBERG SÁNDOR, intézeti vezetőtanár 

Az oktatómunka konkrét problémáinak megvitatása előtt hasznos né-
hány kérdésben egyértelmű álláspontot kialakítani. 

Van-e szaknyelv, rétegnyelv, csoportnyelv? Ezek az elnevezések be-
lekerültek a köztudatba, a mindennapi szóhasználatba, anélkül, hogy pontos 
meghatározásukkal találkoznánk. 

A"szaknyelvet" a tudományos igénnyel megírt müvek a "csoportnyel-
vek11 fogalomkörébe sorolják. А сsoportnyelvről, rétegnyelvről pedig azt 
olvashatjuk, hogy azok nem külön nyelvek, hanem a közös magyar nyelv-
nek a változatai. Tehát változatok, nem nyelvek. 

A nyelv az egy nyelvközösséghez tartozók között a gondolat kifejezésé-
nek tökéletes eszköze, melynek belső törvényekre épülő rendszere van. 
Vagyis a nyelv egy és oszthatatlan. * 

Vajon mi az, ami különbözik, aminek érdekében — ha szerintem hely-
telen elnevezéssel is — bizonyos eltérést akartak kifejezni ? A szókincs. 
A szakszókincs. És ennek van egyedül létjogosultsága. Ne feledjük, ez is 
csak a köznyelvbe ágyazva jelenhet meg, nem pedig valamiféle "szaknyelv-
tannal" rendelkező "szaknyelvben". Oszlassuk hát el a ködöt! 

A szakszókincs elsajátítása a legkönnyebb, ha megfelelő időben és 
helyen sajátíttatják el. Sokkal könnyebb, mint a köznyelvé. Miért? Azért, 
mert a szaktudományok világában minden tárgynak, műveletnek csak egy 
jelentése van. Csak egy és nem is lehet több, mert minden tévedést kizáró 
fogalmakkal kell dolgoznia. Itt nincs /nem is lehet/ árnyaltsága, kettős je-
lentése, hangulata a szavaknak. Próbálja meg valaki az ilyen és ehhez ha-
sonló szavaknak szinonimáját megmondani: kalapács, áram, kénsav, érték-
többlet, anyagcsere vagy vakbélgyulladás! 

Ebből a tényből kiindulva válik igazán érthetővé, hogy a szakszavakat 
csak akkor lehet könnyen és haszonnal megtanulni, ha az általuk jelölt t á r -
gyat láthatjuk, megvizsgálhatjuk, használatban kipróbálhatjuk. 

Összegezve: szakmai, technikai kifejezéseket idő előtt tanítani feles-
leges időtöltés. Az ilyen szavak nem kötődnek természetes szövegkörnye-
zethez, nem sikerül szemléltetni őket, nem lehet szituációt teremteni velük. 
Észrevétlenül lekopnak, feledésbe mennek, pedig sok energiát ölünk bele 
megtanításukba. Évek óta figyelemmel kis érem a tankönyvbe erőltetett szak-
szavak sorsát . Ilyenekét például: 
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műszer, készülék, százalék, zseblámpa, ábra, gőzgép, szerszám 
vonz, szerkeszt, csökken. . . és sorolhatnám sokáig. 

Belekényszerítettük a szövegbe, hogy megjelenésük után röviddel eltűnje-
nek. A jövő tankönyveit illetően le kell vonnunk a tanulságokat! 

A másik megoldatlan probléma az, hogy mi a célunk, a szaktárgyak 
oktatása vagy megértetése. 

A magyar oktatási rendszerben az egyetemi felvételre pályázó diákok 
6^illetve 8 évig tanulják a felvételi tárgyakat /természetesen az anyanyel-
vükön ! / . 

A külföldi ösztöndíjas diáknak 6-8 hónap áll a rendelkezésére. Azt 
hiszem, vita nélkül leszögezhetjük, hogy ilyenformán az oktatás szóba sem 
jöhet. Ennyire rövid idő alatt és egy számukra ismeretlen nyelven ez lehe-
tetlenség. Ennek nemcsak időbeli, hanem nyelvi akadálya is van. 

Néhány szót az alapképzettségükről becslés alapján. Gondolom, hogy 
80-90% között mozog azoknak a száma, akik közepes vagy annál jobb szint 
eléréshez szükséges alapokkal rendelkeznek. Tehát a feltétel adott ahhoz, 
hogy az otthon szerzett tudásukat átültessük magyar nyelvre. Ezért itt a 
megértetésre van szükség, nem az oktatásra. Ezt tudja biztosítani a redu-
kált nyelvi oktatás és a rövid idő. 

A szaktárgyak oktatása két komoly veszély forrása . Az egyik az, hogy 
az "oktatás11 mindig a nyelv alapos ismeretének igényével lép fel. Nem, 
vagy csak alig veszi figyelembe a diákok nyelvi tudásszintjét. Gondoljuk 
meg, a teljes nyelvvel oktató tanárt a diák nem érti , s a hatásfokot tovább 
rontja a gyors anyagvégzés. 

A másik, pszichológiai természetű probléma, hogy az a diák, aki 
már bizonyos biztonságérzettel alkalmazta a nyelvórákon tanultakat, elvesz-
ti a talajt a lába alól. Ugy érzi, hogy a megszerzett nyelvi ismeretei sem-
mire sem használhatók. Délutánjait tanulás helyett a sok ismeretlen szó 
kikeresésével tölti. így alakul ki az a helyzet, hogy az aránylag elfogadha-
tó kezdeti fejlődést, jó munkaritmust a megtorpanás, az elbizonytalanodás 
és gyakran a visszaesés követi. 

A teendő tehát szükségszerűen a nyelvoktatás közelítése a szaktárgyak 
megértetése során. 
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СПЕЦЯЗЫК, ЯЗЫК ГРУПП И М ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛОЕВ 

Шандор Лилиенберг, старший преподаватель института. 
(резюме) 

Почему нужно нам заниматься этой темой? Критерии языка. Поче-
му неправильно говорить о профессиональном языке и о языке групп 
и общественных слоев? Специальный термин, "профессиональная тер-
минология" не значит недооценивание. Несколько слов о специальных 
текстах. Время и способ начала обучения специальным терминам. Что 
показывает опыт? 

Является ли нашей целью обучение специальным предметам, или 
то, чтобы студенты понимали их? 

Сколько лет учится венгерский ученик. до окончания средней 
школы? 

С каким основным образованием придёт к нам иностранный уче-
ник, который не говорит по-венгерски? 

Период обучения специальным предметам в институте. 
Что требуют университеты? 
Какие опасности заключаются в обучении специальным предметам? 
Что можно делать? 

FACHSPRACHE, SONDERSPRACHE, FACHWORT, FACHAUSDRUCK? 

Sándor Lilienberg, Dozent im Internationalen 
Vorbereitungsinstitut, Budapest 

Resümee 
Warum müssen wir. das Thema behandeln? 
Die Merkmale der Sprache. 
Warum ist es nicht richtig von Fachsprache, Sonder-

sprache zu sprechen? 
Das Fachwort, der "Fachausdruck" bedeutet keine Unter-

schätzung. 
Einiges über die Fachtexte. 
Der Zeitpunkt, die Art und Weise der Einführung der 

Fachwörter und Fachausdrücke. 
Was zeigen die Erfahrungen? 
Was ist unser Ziel: Der Unterrich.t oder die Verständig-

ung im Fachunterricht? 
Wieviel Jahre lernt der zukünftige Student in Ungarn 

die Fachgegenstände? 
Mit welcher Vorbildung, welchen Vorkenntnissen kommt 

der ausländische Student, der die ungarische Sprache nicht 
beherrscht? 

Die Zeit des Fachunterrichts in unserem Institut. Was 
wird von den Universitäten verlangt? 

Welche Gefahr schließt der "Fachunterricht" in sich? 
Was kann man machen? 
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