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F O L Y Ó S Z A K N Y E L V I K É P Z É S * 

Intézetünkben a lengyel, cseh, szlovák, magyar, bolgár és román nyelven folyó alig 
egyéves képzésnek az a feladata, hogy a hallgatókat, akik semmüyen vagy egészen rit-
ka esetben csekély idegen nyelvi előtanulmányokkal rendelkeznek, a 300 órás kurzus 
során felkészítse a testvéri szocialista országok egyikében folytatandó felsőfokú 
tanulmányokra, komplex ismereteket közvetítsen, a készségeket és jártasságokat 
olyan fokra fejlessze, hogy a tényleges szakmai tanulmányokat akadályozó kezdeti 
nyelvi nehézségeket a minimálisra csökkentse. 
Az idegen nyelvi képzés viszonylagosan rövid ideje arra késztet minket, hogy megfele-
lő alapozás után a mindenkori szaknyelvre koncentráljunk, és a kiválasztott alapvető 
anyagok között a leendő szakiránynak megfelelően differenciáljunk a matematika, fizi-
ka, kémia, biológia területén és a társadalomtudományok egyes ágaiban. Ezzel össze-
függésben kell megemlíteni, hogy intézetünkben a többi testvéri szocialista ország elő-
készítő intézeteitől eltérően kevés kivételtől eltekintve a szaktárgyi oktatás matemati-
kából, fizikából, kémiából, biológiából valamint a társadalomtudományi tárgyakból 
anyanyelven történik. 
A külföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő idegen nyelvi képzésünkben az aláb-
bi fontos készségek optimális kibontakoztatását tűzzük célul: 
1. Köznyelvi témákról való véleménynyilvánítás szóban és írásban; 
2. Szaknyelvi előadás megértése és szelektív jegyzetelése; 
3. Az alapvető szakirodalom szövegértő olvasása és a célnak megfelelő jegyzetelése; 
4. Az alapvető szakterületen való szóbeli és írásbeli kifejezőkészség egyszerű, világos, 

érthető formában (szemináriumi részvételekre való alkalmasság). 
Az első és legfontosabb kérdés ebből a szempontból a megfelelő tananyag kiválasztása, 
legyen az népszerű tudományos szöveg speciális főiskolai vagy egyszerű szaknyelvi szö-
veg, de az lehetőleg adaptált alapanyag a matematika, fizika, kémia, biológia vagy a tár-
sadalomtudományok területéről. 
A kérdés tisztázására először két fontos nyelvi stüusforma tartalmát és jelentését kel-
lett tudatosítanunk: „A tudományos nyelvre jellemző stílus legfontosabb ismertetője-
gyei: a közvetített információ egzaktsága, az argumentáció meggyőző ereje, az ábrázo-
lás logikus konzekvenciája és a forma rövidsége."**1 

A tudományos stüus specializált felsőfokú oktatási célkitűzéseinkre alkalmatlan, mert 
azt specifikus lexika és még teljesen ismeretlen tartalom jellemzi. 

: Zur fachschprachlicen Ausbildung am Institut zur Vorbereitung auf das Auslandsstudium an 
^der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
'•Címzettjei nem szakemberek, aminek következtében a tudományos tényeket érthető és szóra-

koztató formában kell közvetíteni. 
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„A népszerű-tudományos nyelvnek más a címzettje, és más szervezőjegyei vannak, 
mint a tudományos nyelvnek. Egy ilyesfajta beszámoló vagy elbeszélés célja nem az 
elsajátíttatás, hanem csak az olvasó megismertetése ezzel vagy azzal a tudományos in-
formációval. Ezekre a művekre nem jellemző az ábrázolás és a forma rövidsége, a nyel-
vi eszközök takarékosságára való törekvés, mert ez annak veszélyét rejtené magában, 
hogy az ábrázolt anyag érthetősége csökkenne."2 

A mi feltételeink között tehát csak a hallgatók számára ismert tematikából választott 
egyszerű szaktárgyi alapanyag használható, éspedig elsősorban válogatott tankönyvi 
szövegek, ha szükséges, adaptált formában, az idegen nyelvi készségek és jártasságok 
fejlesztését szolgáló gyakorlatokkal. 
Hogy az említett készségeket hatásosan fejlesszük, szükségünk volt olyan, hatékony 
módszerek keresésére, amelyek lehetővé teszik az anyag bemutatását, céltudatos gya-
korlását és elmélyítését. Egy, a mi feltételeink között az orosz nyelv oktatásában már 
eredményesen alkalmazott módszer szerint a szaknyelvi anyag átadása a tudományos 
nyelv strukturális/szemantikai modelljei alapján történik, melynek során - célkitűzé-
seinknek megfelelően - kb. 4 0 - 5 0 alapmodellt tökéletesen elegendőnek tartunk. 
„A gyakorlatban széleskörűen alkalmazott tanítási egységek, a strukturális/szeman-
tikai sémák megfelelő verbális lexikai kiegészítéssel az idegen nyelvek metodikájá-
ban a modell elnevezést kapták, a tananyag ábrázolásának folyamata pedig a modelle-
zés megjelölést. Ez a szisztéma kísérlet arra vonatkozóan, hogy a kutatás űj módszere-
it és a nyelv leírását a tanítás folyamatában alkalmazzuk. A modellek sablonként szol-
gálnak olyan mondatok számára, amelyeknek formája és struktúrája azonos, mégis 
különböző, kicserélhető lexikával jelenhetnek meg. Ilyen módon minden modell bizo-
nyos mértékig általánosítás, absztrakció és csak szaklexikával kelthető életre."3 

„Célszerű az ilyen modelleket kommunikatív szituációk, az ún. tematikus ciklusok sze-
rint csoportosítani, mint például: ,egy tárgy vagy egy jelenség meghatározása', ,a struk-
túra vagy egy tárgy, ill. egy jelenség összetételének meghatározása' és sok egyéb 
más."4 

Intézetünkben több éve folyik hallgatóink szaknyelvi előkészítése a Szovjetunióban 
folytatandó felsőfokú tanulmányokra az ismertetett funkcionális/szemantikai elv sze-
rint, amellyel jó és hatásos eredményt értünk el. Az éves óraszám kb. 90 óra, a tanítás 
szeptembertől kezdődően heti 3 órában folyik. A jó eredményről tanúskodnak a ve-
lünk kapcsolatban álló egyetemekről és főiskolákról küldött jelentések és egyéb infor-
mációk. Sok nálunk tanító vendéglektor azzal érvel, hogy az orosz nyelvi képzéssel 
való összehasonlítás problematikus, mert ezt a hallgatók nem kezdik, hanem folytat-
ják nálunk. Ez az érv csak részben jogos, hiszen a mi törekvésünk esetében a nyelvok-
tatásnak egy újszerű és véleményünk szerint lényegesen effektívebb formájáról van 
szó. 
Ezzel kapcsolatban szeretnék megemlíteni néhány, intézetünk vendéglektoraival és 
szaktanáraival megvitatott, részben megvalósított koncepcionális kérdést: A hallgató-
kat a köznyelvi deklinációs és konjugációs rendszerek elsajátításával párhuzamosan, 
kezdettől fogva felkészítjük a szaknyelvre is, szintaktikai alapon. Lingvisztikai elem-
zések bizonyítják, hogy fizikából, kémiából és biológiából kb. 50 domináns szintakti-
kai egységre csökkenthető az alapanyag. Azt is bebizonyították, hogy az említett tan-
tárgyakból a nyelvi struktúrák kétharmada azonos. Eltéréseket csak a matematikai for-
mulák mutattak, amelyek elkülönítve voltak általánosíthatók. 
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A szintaktikai struktúrákat sablonosság, áttekinthetőség, valamint nagyfokú ismétlődé-
si index jellemzi. Az az ellenvetés, hogy a bevezető általános nyelvoktatás morfológiai-
szintaktikai határait túllépjük, nem helytálló, mert a modellek mintegy három hónapig 
e határok között mozognak. Sőt, a modellek segítségével a grammatikai anyag minima-
lizálása érhető el. Elhagyhatók olyan morfológiai jelenségek, amelyek irrelevánsak, és a 
tudományos nyelv stílusa szempontjából kisebb értékkel bírnak. Néhány nálunk taní-
tott szláv nyelvben pl. az igék abszolút többes számát a befejezetlen jelenben használ-
juk* ezek inkább építőelemként szolgálnak, mint konstrukciós szavakként. A személy 
grammatikai kategóriájánál többnyire csak az egyes és többes szám 3. személyt, vala-
mint az ún. szerzői többest használjuk. Egyedül a minden tudományos stílusra jellem-
ző összetett prepozíciókat bővítjük. 
Kifogásolhatnánk, hogy a funkcionális / szemantikai struktúrákat kiszakítjuk nagyobb 
szövegkörnyezetükből, így a tartalmi oldal kárt szenved. A képzés első szakaszában 
(szeptembertől—januárig) mi szándékosan haladunk a formától a tartalom felé, mert a 
hallgatóknak semmi problémájuk nincs a tartalommal, azaz anyanyelvükön rendszerint 
jártasak a tartalomban. A nehézséget tehát nem a „mi?" jelenti, hanem a „hogyan?", 
tehát: Hogy fejezzék ki a hallgatók gondolataikat és ismereteiket? 
Az alkalmazott modellek és struktúrák segítségével megtanulják, hogyan kell tárgya-
kat, testeket, anyagokat és jelenségeket meghatározni, lényegüket jellemezni, alakjuk-
ról, méretükről, jellemző tulajdonságukról számot adni, hogyan kell ezeket másokkal 
összehasonlítani, hasonlóságokat, különbségeket és szerkezeteket leírni, azokat osztá-
lyozni, és átalakulási folyamatokat okozati összefüggésben kifejezni. 
A képzés első szakaszát előkészítő fázisnak tekintjük, amelyben egyszerű mondatszer-
kezeteket kommunikatív gyakorlatokkal automatizáltatunk, vagy olyan gyakorlatok-
kal, amelyek egy valóságos kommunikáció feltételeit a tematikus-szituatív elv szerint 
utánozzák. 
A képzés második szakaszában, amelyet rendszerint az illető országból érkezett szak-
lektorok részvételével egy intenzív nyelvtanfolyam vezet be, tartalmi kérdéseket és 
problémákat helyezünk a középpontba, tehát: Mit mondjon a hallgató, és milyen logi-
kai sorrendben mondja el? Itt a monológ-jellegű szintetizálás készségéről van szó, arról, 
hogy egy kijelentést megítéljen, és véleményt mondjon róla. Ezt a célt olyan gyakorla-
tok szolgálják, amelyekkel a hallgatók megtanulják, hogy hogyan kell kiegészítő in-
formációkra kérdezni, egy szöveget kulcsszavak segítségével önállóan átalakítani, azt 
logikusan tagolni, valamint jegyzetek alapján előadást reprodukálni, ami rendkívül 
hasznos a tudományos szemináriumokon való részvételük szempontjából. 
Az ilyen módon előkészített hallgatók elegendő alappal rendelkeznek ahhoz, hogy a 
kezdeti nyelvi nehézségeket legyőzzék külföldi szakmai tanulmányaik során. 
Az a véleményünk, hogy a szaknyelvi oktatásban, amelyet a kommunikatív célokat 
szolgáló készségek és jártasságok aktív és céltudatos formálási folyamatának kell te-
kintenünk, a tudományos nyelv nyelvészeti specifikumának ismeretére kell támasz-
kodnunk. A szaktárgyi nyelvi információk aktivizálása és rendszerezése érdekében 
szükség van arra, hogy a legoptimálisabb és legeffektívebb utakat keressük. 
Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a flektáló idegen nyelvek tanításakor már 
az első szemeszterben, egy relatív rövid bevezető szakasz után lehetőség van arra, hogy 
megtanítsuk hallgatóinknak a nyelvi struktúrák modelljeinek minimumát lexikai kiegé-
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szítésekkel, amelyeket automatizálással és analóg újraképzéssel megszilárdíthatunk és 
elmélyíthetünk. Az elmúlt 3 évben ezért szálltunk síkra mind a 6 lektorcsoportban az 
idegen nyelvi szakcsoport plénumán a szaknyelv javára történő fontos koncepcionális 
változtatásokért, ui. a szaknyelvek ebben a cikkben leírt módon való tanítása a koráb-
binál lényegesen jobban megfelel azoknak a magas követelményeknek, amelyeket a 
szocialista országok egyetemein, az NDK-beli hallgatókkal szemben támasztanak. 

Felhasznált irodalom: 

1. O. D. Mitrofanova: Naucsnij stil recsi-Problemü obucsenyija, Moszkva, 1976. 12. o. 
2. i.m. 12. o. 
3. i.m. 97 .0 . 
4. i.m. 106. o. 
(Oroszból fordította a szerző.) 

(Fordította:Kovács Ferencné) 
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