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nem biztos, hogy a három létige haszná
latára, vagy az igeidők egyeztetésére 
szükséges volt ennyi magyarázatot és 
gyakorlatot szánni. A későbbiekben még 
szerepel a leírás, véleménymondás, a füg
gő beszéd.

A nyelvtani ismereteknek a szaknyelvi 
tankönyvbe való beépítése azért különös 
számunkra, mert ezen a ponton a magyar- 
országi idegennyelv-oktatás -  és a szá
momra jobban ismert felsőoktatási gya
korlat -  ettől eltérő. Mi úgy gondoljuk, 
hogy a szaknyelvoktatást már meglévő 
általános nyelvtudásra kell ráépíteni, s 
ebben az általános nyelvismeretben -  el
vileg és ideális esetben -  már a nyelvtani 
ismeretek benne vannak. Úgy vélekedünk 
-  lehet, hogy helytelenül -, hogy a szak
nyelvi ismeretek szakmai, pl. gazdasági, 
orvosi, vagy műszaki lexikai és kommu
nikációs (szóbeli és írásos) stratégiai ele
meket kell, hogy tartalmazzanak. Ezért 
gazdasági szaknyelvi jegyzeteinkben nin
csenek nyelvtani témák. A nyelvtani és 
szaknyelvi ismeretek „ötvözésére” szol
gáló példák közül is kirí a Business Spa
nish for Beginners címen 1991-ben, Lon
donban megjelent gazdasági szaknyelv
könyv, melynek a spanyolon kívül három 
változata is elkészült már, a Hotel Európa 
France/Deutschland/Italia. Ebben a tan
könyvben a valóban kezdő nyelvtanulók 
tanulnak szaknyelvi ismereteket, és ezzel 
párhuzamosan sajátítják el a névelők 
használatát, a jelenidejű igeragozást és 
más elemi ismereteket. A korai szakoso
dás takarékosnak tűnhet, de remélhetőleg 
nem hiteti el a nyelvkönyv használójával, 
hogy megtanulhatja segítségével a szak
mát és az idegen nyelvet.

A Marca Registrada gyakorlókönyve a 
tankönyv témáit és gyakorlattípusait kö
vetve meglehetősen bő gyakorlási lehető
séget nyújt és a megoldási kulccsal az 
önálló tanulást is segíti.

Győri Anna

Bárt István -  Klaudy Kinga -
Szöllősy Judy

Angol forditoiskola
Corvina, Budapest, 1996

Örvendetes, hogy a fordítás (ez a nyelv- 
tanításban sokáig háttérbe szorult s ezért 
elhanyagolt készség) újra az érdeklődés 
homlokterébe került világszerte. Egyre 
szaporodik a fordítással foglalkozó köny
vek száma mind a külföldi kiadók kataló
gusaiban, mind pedig a magyar könyvpi
acon. E sorba illeszkedik a Corvina új ki
adványa : Bart-Klaudy-Szöllősy fordítás- 
technikai tankönyve, amelyben három ki
váló szakember osztja meg velünk az an
gol nyelvi fordításról összegyűjtött ta
pasztalatait.

A könyv újdonság, s nemcsak azért, 
mert nemrégen jelent meg, hanem azért 
is, mert a szerzők „kézenfogva” vezetik 
végig s igazítják el olvasóikat a fordítás 
közben felmerülő számtalan probléma út
vesztőjében. A fordítást „folyamatos és 
párhuzamos kétnyelvű szövegelemzés”- 
ként értelmezik, s mivel tankönyvük mot
tója: „fordítani csak fordítás közben lehet 
megtanulni”, ezért mindig az adott szö
vegből indulnak ki, s lépésről-lépésre lát
nak el jó tanáccsal, hasznos tippekkel a 
két nyelv egymásra vonatkoztatásához s 
az egyikből a másikba való átlépéshez. 
Ez a szövegközpontú megközelítés és a 
kísérő kommentárok teszik lehetővé, 
hogy az olvasó saját maga vonja le a for
dítások közben tanultakból az általánosít
ható tanulságokat, s ismerje fel a fordítás 
alapelveit és leggyakoribb átváltási mű
veleteit.

A könyv két részre oszlik: az első rész 
az angolról magyarra való fordítás prob
lémáival foglalkozik, míg a második rész 
a magyarról angolra fordításhoz nyújt se
gítséget. Érdekesek és igen változatosak a 
fordítandó szövegek: skálájuk a hivatalos
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szerződéstől az ételrecepten át az állás- 
hirdetésig terjed, s így a kezdő fordítónak 
módja nyílik megismerkedni a különféle 
nyelvi regiszterek és a sokféle szövegtí
pus célnyelven való visszaadásának ne
hézségeivel, de úgy, hogy a kommentárok 
mindvégig rengeteg segítséget adnak a 
fordítási problémák megoldásához. Külön 
említést érdemel a szerzőknek az a törek
vése, hogy felhívják a figyelmet a forrás- 
nyelvi szövegek tökéletlenségeire, s ezért 
nagy hangsúlyt fektetnek a szövegek elő
vagy átszerkesztési képességének fejlesz
tésére, amit a fordítói kompetencia fontos 
alapelemének tartanak.

A könyv mindkét része 9-9 fejezetből 
áll, amelyek mind azonos módon épülnek 
fel: a fordítandó szöveget és rövid leírá
sát ügyes előkészítő feladatok követik, 
amelyek a szöveg jobb megismerését 
szolgálják. Minden fordítás alapvető fel
tétele ugyanis a közlési helyzet (kommu
nikatív szituáció) tisztázása, a forrásnyel
vi szöveg tartalmának és belső szervező
désének meghatározása, majd a célnyelvi 
megfelelőjének lexikai előkészítése. E 
feladatok elvégzése során a fordító alapo
san megismerkedik a szöveggel, s az elő
készítés utolsó fázisában gyakran még 
egy „többváltozós fordítást” is kap, 
amelyből megszerkesztheti a saját válto
zatát. Ez az eredeti ötlet lehetőséget ad a 
fordítási változatok stilisztikai különbsé
geinek összevetésére, s egyben kiemeli a 
fordító felelősségét, hiszen az egyes vál
tozatok kiválasztása más és más folyta
tást, eltérő mondatszerkesztést hoz magá
val, tehát az igényes és stilisztikailag is 
egységes fordítás elkészítése tudatos vá
lasztások sorozatát kívánja meg a fordító
tól.

Az előkészítő feladatokat a szerzők ja
vasolt fordítása követi, s itt a hangsúly a 
„javasolt” szón van, amivel a szerzők ér
zékeltetik, hogy megoldásuk nem az 
egyetlen lehetséges változat. A könyv

legérdekesebb részét a fordítást kísérő 
kommentárok képezik, amelyek részletes 
magyarázatot adnak a javasolt átváltási 
műveletekhez, és nagyon sok általánosít
ható tanácsot is tartalmaznak. Igen hasz
nos például a két nyelv eltérő bővítési 
irányára vonatkozó észrevételük (azaz, 
hogy az angolban elöl áll az alapszó, s 
azt követik a bővítmények, míg a ma
gyarban pont fordítva van) s az ebből le
vont következtetés („az angol-magyar 
fordítás egyik leggyakrabban alkalmazott 
átváltási művelete ezért a névszói szerke
zetek jobbra álló határozói jelzőinek bal
ra helyezése”). A szerzők jó néhány eh
hez hasonló szabály megfogalmazásával 
igyekeznek megkönnyíteni a kezdő fordí
tók dolgát.

Pedagógiai szempontból nagyon hasz
nosnak tartom a további feladatok (irá
nyított fordítás, mások fordításának 
„kontrollszerkesztése”, illetve önálló for
dítás) beiktatását, hiszen a szöveg lefordí
tásával még nem feltétlenül ér véget a 
fordító feladata, s ezek az egyre nagyobb 
önállóságot igénylő feladatok elősegítik a 
nyelvről-nyelvre váltás készségének to
vábbfejlesztését.

Összefoglalva: a hazai könyvválaszték 
nagyon hasznos, színvonalas gyakorló 
fordításoktatási könyvvel gazdagodott, 
amely jól használható mind a csoportos, 
haladó szintű nyelvoktatásban és fordító- 
képzésben, mind pedig önálló, otthoni 
munkára.

Katona Lucia




