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Szaknyelv és műhelyzsargon 

1. Mario Pei nálunk is népszerűvé vált művében (Szabálytalan nyelv-
történet. 1966. 175) a következőket ír ja: ,,A s z a k m a i z s a r g o n (én 
emeltem ki) bemutatása nem könnyű. Bizonyos tekintetben minden hivatás 
terminológiája idevehető, beleértve az orvostudományt, a jogot, a nevelést, 
a technikát, sőt az üzleti életet s a teológiát is, minthogy valamennyi használ 
olyan terminusokat, amelyek ismeretlenek a kívülállók számára." Ebből a 
szövegrészből az derül ki, hogy szerzőnk szerint a szaknyelvek szőröstül-
bőröstül — beleértve a műszaki szaknyelveket is — zsargonnak minősülnek. 

A felszabadulás utáni nyelvészeti irodalmat átvizsgálva hasonló nézettel 
nem találkoztam.Uj nagy akadémiai nyelvtanunk (1961.) a nemzeti nyelv 
változatait kétféleképpen csoportosítja. Függőlegesen rétegnyelvekre bontja. 
Ezek: az irodalmi nyelv, a köznyelv és a nyelvjárások. A vízszintes tagolásnak 
a csoportnyelvek felelnek meg (MMNyR. 1 : 26 — 30). ,,Az irodalmi nyelv a 
gondolatok legmagasabb rendű szabatos kifejezője, s egyszersmind művészi 
anyag, esztétikum. Közel áll hozzá a művelt ember köznyelve, melyet a fesze-
sebb társadalmi érintkezésben használ" (Bárczi: Bevezetés a nyelvtudomány-
ba. 1953. 19). Ez utóbbi stílusváltozataként említi az MMNyR. még a társalgási 
nyelvet (I: 27). A bennünket szorosabban érdeklő csoportnyelvek között ta r t ja 
számon akadémiai nyelvtanunk a szaknyelveket, amelyeket az azonos foglal-
kozású, kedvtelésű, életmódú kisebb-nagyobb közösségek nyelveként jelle-
mez (1 : 29). Ezzel — akarva nem akarva — a szaknyelveket, nemkülönben 
a tudományok nyelvét mindenesetre azonos szinten értékeli a kártyások nyel-
vével, a tolvajnyelvvel vagy a csibészek nyelvével (jassznyelv és argó), sőt a 
dajka- és gyermeknyelvvel is (1 : 29—30). Nem nevezi azonban a szaknyelveket 
zsargonnak, hiszen ezen — nyelvtanunk egy későbbi megjegyzéséből ítélve — 
egészen mást ért: ,,Az osztálytársadalomban gyakran előfordul, hogy az ural-
kodó osztály tagjai vagy rétegei bizonyos szándékosan kialakított finomkodó-
keresett használatot tenyésztenek ki; ezt a z s a r g o n n a k nevezett sajátos 
nyelvhasználatot is jellemzi bizonyos szók, szerkezetek divatja, másoknak a 
kerülése. Ezeknak a jellegzetességeknek egy része bizonyos ideig i t t-ott fenn-
marad az osztálytársadalom megszűnésének korában is" (1 : 135). Ez a meg-
jegyzés két következtetésre ad lehetőséget: az egyik, hogy Mario Peinek 
nincs igaza akkor, amikor minden hivatás, többek között a technika vagy 
műszaki tudományok terminológiáját szakmai zsargonnak nevezi; a másik, 
ami az idézetből kiderül, hogy a zsargon az osztály nélküli társadalomban, 
mivel i t t is csak szociális tartalmú lehet, elsősorban társadalmi rétegekhez és 
nem szakmákhoz, hivatásokhoz kötődik. 

Az azonos szakmához való tartozás nem jelent azonos szakmai tudást. 
Nyilvánvaló, hogy a gépészmérnök, a technikus, az esztergályos és a betanított 
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munkás között műveltségbeli eltérés van — elsősorban szakmai szempontból. 
Ez önmagában is rétegződést okoz, amelynek megvannak a maga nyelvi 
következményei, hiszen nagyobb fogalomkincshez nagyobb (szakmai) szókincs 
tartozik, és bonyolultabb (szakmai) gondolatok kifejezése több nyelvtani 
(mondattani) eszköz birtoklását feltételezi. Ha pedig van rétegződés a szakmai 
nyelvben, akkor valamilyen módon — akár akadémiai nyelvtanunktól el-
térően is — mindenesetre élesen és határozottan el kell választanunk a tolvaj-
nyelvtől, amellyel a nagy nyelvtan szerint egyetlen ismérv köti össze: az, 
hogy ez is, az is csoportnyelvnek nevezhető. Pedig vannak jól észrevehető 
megkülönböztető ismertetőjegyek, amelyek az egy csoportba való sorolást 
lehetetlenné teszik. Nem tudom elképzelni például, hogy a tolvajnyelv is 
rétegződnék hordozójának szakmai műveltsége szerint, mint ahogy bizonyosan 
nincsen a tolvajnyelvnek írásban megállapított nómenklatúrája, rendszerezett 
és definiált fogalomkincse, ehhez fűződő közösen rögzített és általános érvényű 
terminológiája. Nem is lehet, mert a tolvajnyelv lényege szerint kizáró, tehát 
ti tkos nyelv, s ebből kifolyóan rendkívül gyorsan változó az avatatlanok indo-
kolt bizonytalanságban tartása miatt. 

2. Ma, amikor a tudományok és technika felmérhetetlen sebességű fej-
lődése következtében az ún. szóéhség (de jobb, ha szakszóéhségről beszélünk) 
valóban érzékelhető, és a fogalomkincs gazdagodása már kikövetelte a nyelv-
szabványosítást, pontosabban a terminológiaszabványosítást, sőt külföldön 
a terminológiaszabványosítás módszertanának a szabványosítását is (nemzet-
közi érvénnyel: ISO R 704—1968: Naming principles, ISO R 1087—1969: 
Vocabulary of terminology és még néhány csatlakozó ajánlás; nemzeti ér-
vénnyel: BS 3669—1963: Recommendations for the Selection, Formation and 
Definition of Technical Terms, DIN 2330—1961: Begriffe und Benennungen, 
Allgemeine Grundsátze), indokolt, hogy a szaknyelv újonnan feltárt ismer-
tetőjegyeinek megfelelően keressük meg helyét a nemzeti nyelv keretén belül. 

En tehát továbbfolytatva a bevezetőben előadottakat, megszüntetném 
a csoportnyelvek megnevezést (logikailag a genust) és a szaknyelveknek, vala-
mint a tolvajnyelvnek, mint ez alá rendelt fogalmaknak egymás mellé rende-
lését, helyette k ü l ö n n y e l v e k r ő l beszélnék (genus), és alá ez rendel-
ném a szaknyelveket egyfelől, mint olyanokat, amelyeknek mind logikailag, 
mind nyelvileg rendezett, definiált, valamilyen módon intézményesített (tudo-
mányos vagy szakmai szervek által elfogadott, esetleg szabványosított) ter-
minológiájuk van; másfelől mindazokat, amelyek ebből a körből a felsorolt 
ismertetőjegyek hiánya miatt kizáródnak, a l k a l m i n y e l v e k n e k 
nevezném, ezzel is jelezve, hogy használatuk nem állandó cselekvéshez, bevett 
foglalkozáshoz, hivatáshoz kötődik. Ide elférne a tolvajnyelv (bátran fel-
tételezhetjük, hogy előbb-utóbb a főhivatású tolvajok eltűnnek társadalmunk-
ból), a kártyások nyelve (hacsak nincsen már nekik is szabályozott termino-
lógiájuk, mint egyébként a sportolóknak, akiknél a versenyszabályok a ter-
minológiát mintegy szabványosítják; a sport egyébként ma már tudomány), 
a dajka- és gyermeknyelv, amelyeket az MMNyR. jelenleg a csoportnyelvek 
között említ a szaknyelvekkel együtt. 

Ez a szembeállítás tehát értéküknek megfelelően rendezné el a nemzeti 
nyelv belső hierarchiájában a szaknyelveket és a szemben álló csoport ú j el-
nevezésével (alkalmi nyelvek) kiemelné a szaknyelvek „értéktöbbletét": 
állandóságukat és rendszerezettségüket. A szaknyelveket, gyermek- és dajka-



nyelvet, a kártyások és tolvajok nyelvét összefoglaló csoportnyelvek meg-
nevezés (logikai értelemben fogalomfelosztás) téves következtetésre adhat 
lehetőséget: ha a dajkanyelv és a tolvajnyelv is ugyanolyan csoportnyelvi 
jelenség, mint a szaknyelv, akkor ugyanúgy tagolható. Amilyen természetes 
azonban, hogy van a szaknyelveknek egy tudományos rétege és egy műhely -
nyelvi rétege, éppen olyan lehetetlen ugyanezekről a rétegekről a tolvajok, 
kártyások, dajkák és lóversenylátogatók esetében beszélni. De nemcsak ilyen 
módon lehet a szaknyelveket és nem lehet az általam alkalmi nyelveknek 
nevezni javasolt nyelveket tagolni. Nézetem szerint, ahogy a nemzeti nyelv 
függőlegesen irodalmi nyelvre, köznyelvre és társalgási nyelvre tagolódik, 
ugyanúgy nem lehetetlen a szaknyelvről is feltételezni, hogy annak is van 
irodalmi nyelvi rétege (tehát az igazán értékes gondolatok nyelvi formája 
egyszersmind esztétikus is), és ha van irodalmi rétege, akkor egy szinttel 
lejjebb megtaláljuk a szakmai köznyelvet, sőt a pongyolább szakmai társal-
gási nyelvet is. Talán nem indokolatlan a nemzeti nyelv irodalmi és köznyelvi 
rétegeivel párhuzamba állítani a szakmai nyelv már említett tudományos és 
műhelynyelvi rétegét és ezt kiegészíteni a társalgási nyelv megfelelőjével: 
a műhelyzsargonnal (vö. Hutterer Miklós: Ált. nyelv. tan. 1 (1963) 158). 

3. Dolgozatom címe: „Szaknyelv és műhelyzsargon" most már nyilván-
valóan nem szembeállítás, hanem egésznek és résznek az együtt említése. 
A cím mindenesetre megköveteli, hogy meghatározzuk a műhelynyelv fogal-
mát. Ehhez azonban előbb néhány szót kell ejteni magáról a szaknyelvről, 
amelynek eddig a helyét kerestük a nemzeti nyelv hierarchiájában, és egyúttal 
saját belső tagolódását is igyekeztünk felderíteni. 

A magyar nyelvészeti irodalom a szaknyelv legfőbb jellemzőjének azt 
tar t ja , hogy szókincsében tér el az irodalmi és köznyelvtől, azaz legfontosabb 
és egyben legjellemzőbb része a sajátos szókincs (Deme: NyFK. 19; idézi 
Grétsy László: Nyelvőr Füzetek 8.7). Az MMNyR. a következőket írja, és 
ezzel az előbb idézett nézetet támasztja alá: „E szaknyelvek hangtani, továbbá 
szóalaktani meg mondattani tekintetben nemigen szoktak eltérni egymástól. 
S z a k s z ó i k (csak a szakmán belül járatos szavaik) azonban eléggé elkülö-
nítik őket. M ű s z a v a i k és m ű k i f e j e z é s e i k (terminusteehnicusaik) 
méginkább megkülönböztetik a köznyelvtől" (1 : 29). Ez a nézet igazolható 
a következő példákon: antifrikciós szürkevas öntvény, austenit, dendrit, eutek-
tikum, hipereutektoidos, martensit, Widmanstatten-szövet (fémtani, illetőleg 
öntészeti kifejezések); adiabatikus kapacitás, bang-bang szabályozás, bolométeres 
műszer, byte, diszjunktor, hiszterézishiba, interrupt (az irányítás- és méréstechni-
kából); display vezérlőegység, file, job (a számítástechnikából). Ezek a termi-
nus technicusok a nem szakember számára teljesen értelmetlenek, és jellegük-
nél fogva reményük sincs arra, hogy bármikor is fogyasztókhoz kerülve be-
mutassák magukat; a kívülállók számára mindig is értelmetlenek maradnak. 
Ezek tehát megerősítik azt a megállapítást, hogy a szaknyelvek szókincsükben 
térnek el a köznyelvtől. 

Csakhogy nem minden szaknyelvi szó tér el a köznyelvtől, pl. beömlő-
csésze, böngész, daru, forma, gém, hattyúnyakú (elevátor), kályha, lándzsa, mag-
készítő, öntőkanál, tölcsér, vas stb. Ezek mindenki előtt ismert köznyelvi, nél-
külözhetetlen szavak, csak éppen nem az a szakmai jelentésük, mint a köz-
nyelvben. A beömlőcsésze az öntészetben a formázó számára nem olyan célt 
szolgál, mint az otthoni csészéje. Homokból formázott csésze alakú nyílást 



nevez meg vele, ahol a forró vasolvadékot ömlesztik a formába. A böngész 
sem antikváriumi böngészést jelent az irányítástechnikusnak, hanem 'a prog-
ram leírásában elkövetett tévedések, valamint a berendezések hibáinak ki-
nyomozását és kiküszöbölését'. A to debug angol szót fordították így, méghozzá 
nagyon helyesen és szemléletesen (Műszaki ÉrtSz. 35. kötet). A kályha az ol-
vasztárnak valójában a kemence, a lándzsa a formázónak nem fegyver, hanem 
simítószerszám, a magkészítő tulajdonképpen homokból formát készít, az 
öntőkanál sem konyhai szerszám, hanem öntödében használják, a tölcsér is 
öntödei kifejezés, a felöntés helye, a vas pedig egy metallográfusnak ilyen 
pontosan él a tudatában: ,,A periódusos rendszer 26. sorszámú eleme. Bővebb 
értelemben minden kis ötvözőelem-tartalmú vas alapú ötvözet. Műszaki 
szempontból a fogalombővítés nem lépi túl a szilárd oldat ha tárá t . " Ez utóbbi 
példák (tehát magyar szavak) nem igazolják azt a megállapítást, hogy a szak-
nyelvek szókincsükben térnek el a köznyelvtől. Ez tehát csak egy részükre 
jellemző, de nem teljes egészükre. 

Akkor tehát milyen ismertetőjegy alapján lehet elkülöníteni a szaknyel-
veket a köznyelvtől? Erre feleljen Bertrand Russel: „Senki sem értheti a sajt 
szót, ha nem ismeri a sa j to t a nyelvtől függetlenül" (idézi Román Jakobson: 
Hang—Jel—Vers. 1972. 424). így van ez: elsősorban nem azért tagja a szak-
mai szókincsnek valamely szó, mert a köznyelvben ismeretlen, hanem azért, 
mert — természetesen csak akkor, ha mind a köznyelvben, mint a szaknyelvben 
előfordul — szaknyelvi jelentése más mint a köznyelvi, és egyben tárgyisme-
reten, tehát pontos fogalmi meghatározáson alapszik. A vas szónak mint 
terminus technicusnak az előbb adott definíciója lényegesen szűkebben értel-
mezi a vas fogalmát (az idézet a Dictionnaire international de Fonderie. Paris, 
1962 . című nyolcnyelvű szakmai szótárból való: 310. sz. cikk), mint az ÉrtSz. 
megfelelő szócikke, amely ugyanennek a szónak hét jelentését és azokon belül 
az egyik jelentésnek még hét jelentésárnyalatát tünteti fel. Nem sorolhatom fel 
az ErtSz. minden adatát , de egyet kiragadok. A 3. jelentés első árnyalatának 
Kossuthtól származó példája a vas szóhoz 'bilincs' jelentést fűz: „A vádlottak 
. . . nehéz vasba verve vezettetnek fel a tömlöcből." Ez a kifejezés műszaki 
szakember számára, akinek a metallográfia csak a fent adott szakmai defi-
níció szerinti értelmezést engedi meg, pontatlanságot rejt magában, hiszen 
azonnal eszébe jut, hogy a bilincs szó ugyancsak szakmailag értelmezendő ki-
fejezés, amely mögött nemcsak vasból, de más fémből vagy műanyagból készí-
tett „Csavarral összeszorítható (kétrészes) pántos szerkezet — rejtőzik —, 
mellyel szabadon vezetett csövet, vezetéket főleg hengeres tárgyhoz rögzíte-
nek" (ÉrtSz.). 

Ebből a kevés példaanyagból is levonható az a következtetés, hogy a 
szakszó jelentése határozottan a fogalomra irányul, és a kontextuson kívül is 
él; a kontextuson belül pedig, legalábbis a szakmai kontextuson belül, jelenté-
sét nem változtatja. Ez jelentős különbség a köznyelvi szavakhoz képest, 
amelyek minden alkalommal környezetüktől függően ú j meg ú j árnyalatban 
jelennek meg, és még nehezen megfogható (értelmezhető) érzelmi és hangulati 
elemekkel is bővülnek. Minderre a szakszövegekben nincs szükség, sőt jelen-
létük egyenesen káros. Ez ellen küzd minden szaknyelvi terminológia úgy, 
hogy fogalmait fogalmi rendszerekbe rendezi, azokat meghatározza, majd a 
meghatározásokhoz megnevezéseket rendel. így igyekszik elérni azt, hogy 
egyetlen terminus technicushoz, tehát egyetlen szakmai megnevezéshez csak 
egyetlen jelentés fűződjék akár kontextuson belül, akár azon kívül. Ez termé-



szetesen a homonimák és szinonimák kiküszöbölését jelenti, és még valamit: 
a stilisztikumnak a kiküszöbölését is, hiszen ott, ahol nincs szinonima, ahol 
tehát a tárgyalt szakmai fogalmat mindig ugyanavval a szóval kell jelölni, 
ahol a metaforikus elemet (mint például a fent már említett irányítástechnikai 
böngészést) szakmai deffiniálássl szinte megölik, ahol a szakmai fogalmakhoz fű-
ződő érzelmek tükröztetésére nincs szükség, stilisztikumról aligha lehet beszélni. 

4. Fentiekben, ha nem is bizonyítottam, de állítottam, hogy a szaknyel-
vek is rétegződnek bizonyos mértékig a nemzeti nyelv függőleges tagolódásának 
megfelelően. I t t azonban a felső réteget nem irodalmi, hanem tudományos 
nyelvi rétegnek tekintem, amely értekezéseiben a fogalmilag rendszerezett 
és nyelvileg is szabályozott terminológiával él; ez alatt foglal helyet a köznyelv-
vel egy szinten az ún. műhelynyelv, a már nem tudományos, de még bizonyos 
mértékig feszes szakmai érintkezés nyelve, és ez alatt a lazább, fésületlen 
szakmai társalgási nyelv, a műhelyzsargon. Ez a rétegződés nem jelent fel-
tétlenül szociális rétegződést. A helyszíntől függően a tudományos értekezést 
író kutató mérnök is használhatja a műhely zsargont, de a munkások és mér-
nökök között álló technikus vagy laboráns is egyaránt élhet a műhelyzsar-
gonnal vagy a tudományos szakmai nyelvvel, sőt még a szakmailag jól képzett, 
egyébként csak műhelyzsargont beszélő munkás is használhatja a tudományos 
szakmai nyelvet (pl. újítási javaslatában). 

A szakmai nyelv tagolásának gondolata nem új, de nem is lezárt kutatási 
téma sem a szakmai (műszaki) szerzőknél, sem a nyelvészeknél. Nem elsőkónt, 
de mégis érthető bizonytalansággal írja H. Ischreyt tárgyunkba vágó kitűnő 
összefoglaló munkájában: ,,Némi bizonyossággal fel lehet tenni a műszaki 
nyelv rétegződését egy tudományos, eladó- [Verkáufer-, kereskedelmi?] és 
egy műhelynyelvre" (Studien zum Verháltnis von Sprache und Technik. Düs-
seldorf, 1965. 40). Lutz Mackensen szerint a műhelynyelv tősgyökeres (boden-
stándig) és szemléletes (bilderfroh); társalgási nyelvből való (umgangssprach-
lich) szavakat, formákat és szóképzési módokat használ. Úgy hat, mint a tüdő; 
a megőrzöttet szervesen megújítja. Ebben a nyelvben a motor akadozik, kihagy, 
köhög, a festékek elöregednek, a repülőgépek kifáradnak; itt lehet beszélni az 
acélok öregbítéséről, a műszerolajok öregedési viszonyairól, a kemencék élet-
tartamáról, kifáradási határról, csillapított, nyugtatott acélról, az olvadék ger-
jesztéséről stb. ,,A technika nyelvi szükségletei — mondja Mackensen — nem 
korlátozódnak a szűkebb értelemben vett szakkörökre [itt nyilván a szakma 
tudományos kutatóira gondol]. I t t nemcsak találmányok, konstrukciók, 
ötvözetek és munkamódszerek új fogalmainak megformálásáról van szó, 
olyan fordulatok és megjelölések meghonosításáról, amelyeket a tudósok és 
feltalálók segítői, a munkások és kézművesek találnak ki, használnak vagy 
vesznek át. Ez a műhelynyelv közvetít a szaknyelv és az anyanyelv között; 
mindkettőből táplálkozva sugárzik ki mindkét irányba. Még a szakember is 
figyel rá, amennyire az őt beszélők neki dolgoznak" (Sprache Schlüssel zur 
Welt. Festschrift für Leo Weisgerber. Düsseldorf, 1959. 294). 

Ezzel legalább általános benyomást kaptunk a műhelynyelvről. Ehhez 
még tegyük hozzá Ischreytnek azt a megállapítását, amelyet Helmut Bük-
kendorf Metaphorik in modernen technischen Bezeichnungen des Englischen 
(Köln, 1963.) című disszertációjára hivatkozva tesz: ,,. . . a műhelynyelv lexikai 
állománya a tudományos réteggel szemben legfeltűnőbben a metaforikus ú j 
alkotásokkal üt el . . ." (Ischreyt i. m. 43). Ezzel eljutottunk a műhelynyelv 



újabb megkülönböztető ismertetőjegyéhez. És ehhez még egyet: a műhely-
nyelv sok szót vett át a kézművesség (kisipar) nyelvéből, amely a műhelynyelv 
közvetlen elődje, ós amely a mőhelynyelvbe beleolvadt (vö. Ischreyt i. m. 210; 
ugyanez kibővítve azzal a megállapítással, hogy néhány iparág máig is őriz 
egy törzskészletet a kézműves-megnevezésekből Lutz Mackensennél: Technik 
in sprachlicher Funktion. Studium Generale 15 (1962): 60). 

5. Vegyük bonckés alá ezekután egyik nem régi, de újnak sem mondható 
szakmánk műhelynyelvét. A választott szakma az öntészet, amely a múlt 
század közepén látszik elválni a kohászattól, legalábbis Magyarországon. 
Az első modern, a kohászattól minden tekintetben elvált vasöntöde, ahol az 
átolvasztott nyersvasat mai értelemben vett formába öntötték, a Ganz 
Ábrahám-féle kéregöntöde volt, s tulajdonosa 1845-ben alapította. 

Ami az öntészet nyelvének tudományos igényű történeti feldolgozását 
illeti, csak két munkáról tudok. Az egyik Pattantyús-Ábrahám Edit ma-
gyar—könyvtár szakos egyetemi hallgató A magyar öntészeti szaknyelv a 
XIX. század utolsó harmadában (1965.) című, a másik pedigP. Nagy Gusztáv 
oki. könyvtáros Miért hívják kupolónak az öntödei aknás kemencét? cí-
mű szakdolgozata. Az elsőként említett dolgozat szerzője szerint öntészeti 
kifejezéseket is tartalmazó szótárt először Szabó József adott ki 1836-ban 
és 1848-ban Bányaműszótár címen. (A múlt században a kohászata bányá-
szatnak csak egyik ága volt.) Ezeknek a szavaknak egy része ma is él 
(pl. Öntesz, öntészet), mások a 70-es években még használatosak voltak, vagy 
legalábbis egyszer-egyszer előfordultak (pl. chablone — idmasz = sablon, ma 
alakzó). Az öntészet terminológiájának fejlődését jelentősen befolyásolta a 
Bányászati és Kohászati Lapok megindulása (1868), a magyar nyelvű főiskolai 
oktatás bevezetése (1870) és a Bányászati és Kohászati Egyesület megalapí-
tása (1892). Fontos állomása még a szaknyelv alakulásának Péch Antal 
Magyar és német Bányászati Szótára (1879., 1891.), amely ugyancsak tartalmaz 
öntészeti kifejezéseket. Ezek a szótárak, és a kiváló szakmai szerzők mindent 
megtettek, hogy ennek az eredetileg német nyelvű szakmának a nyelve meg-
magyarosodj ék. A szótárszerzőkön kívül különös tiszteletet érdemel a múlt 
században működött Kerpely Antal, aki minden szempontból úttörőnek 
nevezhető munkájában: A vaskohászat gyakorlati ós elméleti kézikönyvében 
(1873 — 74. Függeléke: Műszavak) sok kortársával együtt mindent megtett 
az öntészet magyar terminológiájának kialakításáért. Az egységes magyar 
terminológia kialakítása nem volt könnyű feladat. Amíg meg nem állapodtunk 
a folyékony fémben, ömlesztett fémről is beszéltek, s a mai forma terminus is 
küzdelmet folytatott a mintá-val. A homokból döngölt forma fövényből, porondból 
dömöcskölt (esetleg dömöckölt) is lehetett. A kokilla csésze és vasminta is lehetett 
(vö. ma: fémforma is), és a mai formaszekrény-t (helyesebben: formázószekrény-1) 
mintaszekrény-nek, valamint öntőszekrény-nek is nevezték. Az öntvény is volt 
már öntött darab, sőt öntemény is, mint ahogy a mai mag megjelölésére a bélye, 
bél, béldarab, velő, velőzet szolgáltak. A példák szaporítása nélkül is elismer-
hetjük, hogy a szakmai nyelv magyarítása jelentős esemény volt, s egyúttal 
szakmai nyelvújító munkának minősíthető. 

6. A szakmai irodalmi nyelv tehát megmagyarosodott. Nem jelenthetjük 
ki ezt ugyanilyen határozottsággal az öntészet műhelynyelvére is,ugyanis 
igazán kis fáradsággal az alábbi csokrot gyűjtöttem egyik öntödénkben ma is 



használt német műhelynyelvi kifejezésekből: abstell ('csapolás'), ausussz, al-
sussz ('selejt'), auszcúg ('peremkihúzó'), balansz ('egyensúlyozó vasgerenda 
a formázószekrény daruzásához'), befaszol ('homokot kézzel betölt a formázó-
szekrénybe'), bego ('selejt'), bolcni ('vezetőcsap a formázószekrényen'), cunderos 
('salakos'), eingusz, engusz ('beömlő'), fándli, fáner ('kézi öntőüst'), fánc, féder 
('lemezes túlfolyás'), fixirozom a magot, fixirungot csinálok ('magbiztosítás'), 
flancsni ('felfogótárcsa'), flózni ('öntés után megmaradó, homokágyba öntött 
folyékony vas ' ) , fölaufpárolni ('kis szekrényt ráépíteni szívódás elkerülésére'), 
gáterozás ('homokfrissítés, homokszitálás'). griff ('magvasba behajlított 
fogantyú'), hágni ('horog'), handlefli ('kézikanál, kéziüst'), holker ('formázó-
és magszekrényeknél lekerekítés'), holkör ('előbbihez való szerszám'), kramli 
('formázószekrény alsó és felső felének kapcsa'), lancetta, lanzetta ('lándzsa, 
simítószerszám') lószverő vas ('kiemelő elem'), luftspicc ('meglevegőző; a 
szekrény tetejének megszurkálásával csinálják'), lunker ('szívódási üreg'), 
pincetta ('csipesz'), polirszejf ('duplakihúzó') poroz ('gázhólyagos')ú, praJcko 
('simára döngöl'), rundcfli, rundlefli ('kézisimító'), sablon ('alakzó'), sajerdob 
('koptatódob'), slajdergusz ('pörgető- vagy röpöntés'), smölc ('adagolószint'), 
smölcös ('olvasztár, kemencés'), sparefni ('osztólap'), spindli ('talajformázáskor 
az alakzó orsója, beállító tengelye; magorsó'), srégmassz ('ferdeségmérő'), 
stampfer ('préslégdöngölő'), stampfol ('döngöl'), stichmassz ('mérőléc alakzós 
formázáshoz'), stift ('vezetőcsap'), stipper, kistipper öljük ('magtámasz'), strang-
gusz ('rúdöntés'), strejbli, strejpli ('formázószerszám'), strejzand ('elválasztó 
homok'), sverc ('fekecs'), sverejzni ('terhelővas'), sverölés ('terhelés'), szand-
bógni ('szerszám élletöréshez'), szandhakni, szanthagni ('homokhorog'), szan-
tógli, szantógni) ('homoksimító'), szivpolir ('belső elsimító'), traveizni ('szek-
rénytámasz'), trichter (ritkán aufgusz) ('felöntés, beömlőfa, felöntésfa'), vincseft, 
vincsift ('formázószekrénynél elhúzódás'), vinkli, körvinkli ('élsimító'), vitring 
('nyeles kihúzó'), zsanéros magszekrény ('Összecsukható magszekrény'). 

Ez a csokor az öntészek (olvasztárok, formázok, magkészítők, tisztítók) 
szókincséből való. Nézzünk hasonlókat a szinte kezük alá dolgozó minta-
készítők nyelvéből is: abcessz fűrész ('méretre vágó fűrész'), abrichter ('egyen-
gető'), brezonstift ('összevezető csap magszekrényen'), greifcirkli ('marokkörző'), 
fukszsvanc ('rókafarkú fűrész'), holker oz, holkert húz bele, holker húzóval, holker -
vassal kittel ('legömbölyít'), kónisságot, kónicitást képez ki ('kónuszosra csinálja 
a bordát'), loksvanc ('lyukfűrész'), márkni ('magjel'), pászítófűrész) ('illesztő-
fűrész'), ráma ('keret'), sliccfűrész ('darabolófűrész'), slikkgyalu ('egykéses 
gyalu'), ,???iccerj('faragókés'), srobbgyalu ('nagyológyalu'), strejmódli ('párhuzam-
húzó szög'), svindmassz ('zsugormérce'). 

A műhelynyelvben még ma is használatos német szakkifejezések száma 
további gyűjtéssel bizonyára szaporítható. A meglepő az, hogy ezek még ma is 
élnek és használatban vannak, ma, amikor az öntödei munkások között már 
alig vannak olyanok, akik szakmájukat a második világháború előtt tanulták 
(ekkor iskolában folyó öntödei szakmunkásképzés még nem is volt), illetőleg a 
mai szakmunkások java része már elméleti képzésben is részesült, azaz szak-
máját könyvből is tanulta, nemcsak mestereitől. Nem vizsgálta senki, de talán 
mégis arra kell következtetni, hogy ezek a német szakmai szavak tömegükben 
nem a századforduló előtti, nehezen megmagyarosodó német szakmai nyelv 
maradványai, hanem egy második elnémetesedés kövületei. Olyasmire gon-
dolok, ami 1926-ban a mai Acélöntő és Csőgyárban (korábban Friedrich 
Siemens Hőtechnikai Gyár Rt.) történt: egy új, addig Magyarországon isme-



retlen formázótechnológiát (az Ardelt-rendszerű csőöntést) német szakemberek 
vezették be, akik éveken á t közvetlenül irányították a termelést. A szerszá-
mokat és a technológiai műveleteket ők nevezték meg, s ezeket a német szak-
kifejezéseket a munkások átvették, majd továbbadták annyira, hogy még a 
mai, talán már harmadik generációnak is jutott belőle, amely műhelyen belül 
mesterei szókincsét használja annak ellenére, hogy ismeri a „hivatalos" magyar 
megfelelőjét részben iskolai tanulmányai révén, részben szakmai olvasmányai-
ból, sőt még azt is tudja, hogy a nyelvművelés bizony nem dicséri az ilyen 
magatartást. 

Mi lehet ennek a „szakmai kétnyelvűségnek" az oka? Kétnyelvűségről 
kell beszélni, mert a mai műhelyi szakemberek, nemcsak passzívan ismerik 
szakmájuk magyar terminológiáját, hanem aktívan is, hiszen a raktárból 
handlé fiit és kramlit nem kérhetnek (nem is értenék meg a raktárosok őket, 
ugyanis kényszerítve vannak az anyagokat az Ipari Termékek Jegyzéke nómen-
klatúrája szerint nyilvántartani), és újítási javaslataikban is a magyar ter-
munisokat használják ezzel is megkönnyítendő a bírálók dolgát, akik ezt a 
különös idegen nyelvet vagy egyáltalán nem, vagy csak nehezen értik. Az ok 
nem lehet más, mint a zsargonok kialakulásának oka: az elkülönülés és különc-
ködés, ebben az esetben a negatív előkelősködés. Valamikor ezek a szavak 
„felülről" terjedtek: a szakmájukat kitűnően ismerő német mesterek adták 
lefelé; aki tőlük tanult, az valamivel többet tudott , tehát nagyobb volt a 
szakmai tekintélye. Talán ebből maradt valami emlék, amit táplál még az 
idegen szavakhoz fűzött „értéktöbblet" hamis látszata is és az esetleges szak-
mai büszkeség. De mivel a szélesebb közösség már aligha tiszteli az idegen sza-
vakat, megmaradnak műhelyen belül, elősegítve az elzárkózást, a szakmai 
familiaritást, a szociológiai csoportképződést. ( A zsargonra nézve vö. Fábián — 
Szathmári—Terestyéni: A magyar stilisztika vázlata. 1958. 31, 166). 

Ezekkel a „kövületekkel" kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy angol 
eredetű szakkifejezést, helyesebben angol szavakat ennek a szakmának a 
műhelynyelvében nem találtam, holott természetesen vannak ilyenek a szakmai 
irodalomban. A sandslinger érdekes módon az értekezésekben jobbára angolul 
kerül elő, de a műhelynyelvben következetesen homokszór ó-r\ak, homokröpítő-
nek mondják, ugyanez a helyzet a mixer-slingerrel is, amelyet a cold-box el-
járással együtt még szakközépiskolai tankönyvben is angol változatában 
fedeztem fel (Zalavári Alajos—Bánky Gyula: Géptan (Öntödei). 1973. 149). 
A mixer-slinger keverő-röpítő, amely önszárító, két összetevős keveréket készít. 
Megnevezése a műhelynyelvben nem angol, de bizonytalan (keverő, csigás-
keverő, röpítő, magkészítő); a cold-box eljárást és párhuzamát: a hot-box el-
járást a műhelyben hidegmagszekrényes, illetőleg melegmagszekrényes el-
járásnak nevezik, ha egyáltalában szükségük van erre a megnevezésre. 
Jobbára nincs, nem tartozik a műhelyben is megnevezendő fogalmak közé. 
Mindenesetre meglepő, hogy más szakmák műhelynyelvétől eltérően (és itt 
elsősorban az irányítástechnikára és a számítástechnikára gondolok) az önté-
szet műhelynyelve nem kapja fel az angol szavakat, holott mint a felhozott 
példák mutat ják, az utóbbi időben a szakmai fejlődés az angol nyelvű szak-
irodalomhoz is, sőt angol eredetű tárgyakhoz vagy technológiai folyamatokhoz 
i s kötődik. Ugyanez vonatkozik az orosz eredetű szakmai kifejezésekre is 
annak ellenére, hggy nagyon sok öntödei szakember szerzett a Szovjetunióban 
egyetemi oklevelet, tudományos fokozatot vagy csak egyszerűbb szakmai 
képzést. Mégis az ott megismert fogalmak magyar megnevezéssel terjednek 



el az öntészetben. Orosz szóval éppen úgy nem találkoztam a műhelyben, 
mint angollal. 

7. A műhelynyelv — miként már említettük — kedveli a metaforákat. 
Ezt a jelenséget így jellemzi Ischreyt: ,,A metaforák különösen fontosak a 
műhelynyelvben. Ezek a közvetlen kommunikációban jönnek létre és jellemzik 
a munkás közvetlen viszonyait az ő munkavilágához. A metaforában gyakran 
szociális humor tükröződik, mint például egykor a Mönch és Nonne meg-
nevezésekben a tetőfedők nyelvében és ma a virgin neutron-ha,n vagy a mag-
technikusok hasonló alkotásaiban" (Ischreyt i. m. 211). A példák megértése 
némi magyarázatot követel. A Mönch ('szerzetes') és a Nonne ('apáca') a 
német szaknyelvi Dachziegel ('tetőcserép') két faj tájának a neve. Az már nem 
kíván magyarázatot, hogy melyik a fölső és melyik az alsó cserép. A virgin 
neutron ('szűz neutron') olyan neutron, amely még nem ütközött; humor 
van a burial ground műhelynyelvi metaforában, ugyanis jelentése ' temető', 
tehát olyan hely, ahol a radioaktív anyagot elföldelik; és még egy kis angol 
pikantéria: a breeder szakmai jelentése 'atommáglya', de eredetileg'nemző'. 

Persze nem minden műhelynyelvi metafora ilyen. Képszerűségben azon-
ban nincs hiány. Az általunk vizsgált öntészeti műhelynyelv is bővelkedik 
bennük. Néhány példa: dagadó öntés ('alulról való öntés'), erős, gyenge, kövér, 
sovány homok ('agyagtartalomtól függően'), hamis mag ('a forma belsejében 
levő mag, amelyet a forma megbontásával kell kiemelni'), kaptafarendszer 
(irodalmi megfelelője is metaforikus: dugós lejáratási módszer), kályha ('ol-
vasztókemence'), kazán ('öntőüst)', magharapás (irodalomban: maghézag), 
medve ('dermedt vas a kemencében'), tükrös lett az öntvény ('túlhaladta a meg-
kívánt keménységi fokot'), vascipó ('vastömb'); és néhány idegen eredetű 
metafora: frakkot öntött ('selejtet öntött '), gitthurka ('magszekrényt elzáró 
tömítés'), madrica ('osztott síkú döngölő'). És egy ellenpélda a műhelynyelvi 
metaforára: az irodalmi mintaszűkítés helyett a műhelyben azt mondják, hogy 
,,méret alá veszem". Keserű humor fűződik az általam vizsgált öntödében 
ahhoz, hogy a nagy daruval szállított öntőüstöt egyesek még Liberátor-nak 
nevezik a második világháború félelmetes bombázói után. Valószínű, hogy a 
műhelyközösség nagyobbik része ennek az elnevezésnek a képszerűségét, tehát 
metaforikus tartalmát a megfelelő élmények hiányában nem érzi. 

Fentiekben kizárólag névszói metaforákat soroltam fel. Van azonban 
igei metafora is: elgyöngíti ('kónuszosra csinálja a mintát '); irodalomban: 
alakmódosítás), fölzabálta a homokot (válasz erre a kérdésre: „mi a selejt oka ?"), 
leszúrja a kályhát ('csapol'), porba üt ('a grafitporral beszórt formára a mintát 
visszahelyezi és enyhén megkocogtatja a sima felület végett'). A bütyköl- és 
szerkentyű-féle mindent helyettesítő, valamint a nagyon is képes tar talmú 
ráver a melóra-íéle kifejezések felemlítése itt felesleges, mert nemcsak az önté-
szet műhelynyelvének tulajdonai, hanem általában minden műhelynyelvben 
előfordulnak, és valószínűleg innen kerültek a köznyelvbe, ahol amúev is tág 
jelentéstartalmuk tovább bővült. 

8. És még egy negatívum, azaz ami hiányzik a műhelynyelvből: a hosz-
szú, több szóból álló megnevezés. A rendszerezett terminológia szereti (helye-
sebben kényszerül) a rövidített definícióval felérő megnevezéseket használni, 
a műhelynyelv nem. A szakmai irodalom csökkentett formázási ferdeségről beszél, 
ez a műhelyben legfeljebb alakmódosítás, a dugós lejáratási módszer helyett a 



műhelyben — mint láttuk — kaptafarendszer-t mondanak. Az illesztett szét-
szedhető keretű mag szekrény is ékelt magszekrény-nyé zsugorodik össze, a kézi-
fordító fogantyú csak egyszerűen griff, a középarányos ferdeség is csak kónikusság. 
A rövidülésnek, azaz egyes lényeges ismertetőjegyeknek a fogalom megneve-
zéséből való elhagyásának oka, hogy a műhelyi dolgozó közel van a tárgyhoz, 
amely számára nem a fogalmi rendszer vagy a terminológiai mező egy tagja, 
tehát nem absztrakció, hanem élő valóság, amely akár rámutatással is meg-
jeleníthető. 

9. Előadott példaanyagom talán közelebb vitt bennünket a műhely-
nyelv és a tőle megkülönböztethető műhely zsargon fogalmának tisztázásához és 
természetesen annak bizonyításához, amit dolgozatunk elején kitűztünk: az 
egyes szaknyelvek függőlegesen tagolhatok, és ha ezúttal a szaknyelvek tudo-
mányos rétegét és az Ischreyt által harmadik rétegként említett eladó- (keres-
kedelmi) nyelvet nem is példáztuk, de a tőlük jól elválasztható műhelynyelv-
nek és annak lazább változatának, a műhelyzsargonnak létezésében már nem 
kételkedünk. * 

A műhelynyelvi zsargonról összefoglalóan (persze csak a most bemutatott 
nyelvi anyag alapján) a következőket állapíthatjuk meg: a) sok idegen szakmai 
kifejezést használ, de az idegen szavak használata nem kizárólagos, vagyis csak 
egy területre (a szorosan vet t műhelyre) korlátozódik; a „kétnyelvűség" a 
csoporttudat megnyilvánulása; b) a műhelynyelv szereti a metaforákat, azok 
képszerűségét nem öli meg; c) szereti a rövid, találó szakmai megnevezéseket. 

A mintegy készen, változtatás nélkül átvett idegen szavak megőrzése 
mellett természetesen nincs érv. Különös küzdelmet folytatni azonban néhány 
megkövült kifejezés ellen, mindaddig, amíg csak a műhelyben élnek, nem sok 
értelme lenne. Valamirevaló szakmai értekezésben ma már ritkán találkozunk 
velük. Sajnos, élő szabványból is tudok idézni ilyen „ritkaságot": „A fánco-
kat, a magvasak . . . maradványait el kell távolítani" (MSZ 8280—66). A Mű-
szaki Lexikon a fánc címszónál nagyon helyesen a sorjá-hoz utasítja az olva-
sót. (Kár, hogy nem így járt el az antiszlip, blansírózó gép, blokk, bursting, 
giratoire, scrubber stb. szavak esetében is.) A műhelynyelv idegen szavai min-
denesetre a szakzsargonba tartoznak, a „kiművelt" szaknyelvbe, vagyis a 
szabályozott terminológiába nem vehetők fel. De ez nem jelentheti azt, hogy 
a műhe ynyelv spontán szóteremtését válogatás nélkül el kell vetnünk. 

A műhelynyelvi szóalkotás a legmodernebb tudományágakban: a mag-
technikában és az elektronikában is kitermeli a maga találó és végül terminus 
technicusszá érlelhető neveit. Az említett szűz neutron, temető vagy az öntészet 
területéről a dagadó öntés, az erős homok, a magharapás vagy a leszúrja a kály-
hát stb. nyugodtan a terminológia részévé tehető. A szóalkotásnak ez a módja 
nagy lehetőséget ad a szakszóínség leküzdéséhez, a műhelynyelv pedig ilyen 
szempontból jelentős értékű szókincset rej t magában. A metaforikus kifej -
zésekben rejlő stilisztikai „értéktöbblet": a szemléletesség a pontos meghatá-
rozást is pótolja. 

Több figyelmet kellene fordítanunk a műhelynyelvekre: leleményes meg-
nevezéseiket, szóalkotási módjaikat alaposabban is tanulmányozhatnánk. 
A szaknyelvek nemcsak idegen szavakkal, de ilyen módon is gazdagodhat-
nának. Anyanyelvünk kimeríthetetlen. Semmiféle műnyelv vagy szimbólum-
nyelv (ezeknek is sok híve van a műszaki tudományok művelői között) nem 
veheti föl vele a versenyt. Pusztai István 




