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E tanulmány témája a szakfordítás oktatásában bevezetett új módszerek bemu
tatása a Mainz/Germersheimben és Lipcsében folyó fordítóképzés tapasztalatai 
alapján. Az új módszerekkel növelhető a fordításoktatás tudományos megalapo
zottsága, hatékonysága és gyakorlati felhasználhatósága. A cikkben a következő 
módszerekről lesz szó:

• Szövegkiválasztás piackutatás alapján
• Számítógépes oktatás (Computer Based Training -  CBT)
• Korszerű fordítási eszközök
• Szerepjátékok *
• Minőségellenőrzés
• Valós fordítási helyzetek alkalmazása a vizsgákon

Napjainkban a világ nagy fordítóképző intézetei közül sokan már fél évszáza
dos múltra tekintenek vissza. Ezalatt az idő alatt sokminden megváltozott: a 
fordítástudomány figyelme a műfordítástól egyre inkább a szakfordítás felé for
dult, és a tanmenetekben mind inkább tükröződik a számítógépek jelenléte. Van 
azonban a fordítás oktatásának egy olyan területe, melyet egészen mostanáig 
nem érintett meg a változások szele: a szakfordítás oktatása. Pedig a hallgatók
nak itt kellene megszerezniük azokat az ismereteket és készségeket, amelyek 
képessé teszik őket arra, hogy megéljenek majd a fordítói piacon, amelyen köz
tudomásúan inkább a szakfordítás, mintsem a műfordítás uralkodik.

Mikor szakfordításról beszélek, akkor a szak kifejezést az angol technical 
szóra jellemző tágabb értelmében használom, bármely művészeti, tudományos, 
szakmai, kereskedelmi stb. területre vonatkozóan, mint ahogy a szakfolyóiratok 
is bármelyik témával foglalkozhatnak a fentiek közül. A német nyelv ilyenkor 
inkább a fachlich szót használja a szűkebb körű technisch kifejezéssel szemben.

A regi megkozelites
Kezdjük egy röpke visszatekintéssel. A szakfordítás oktatása évtizedeken ke
resztül a következőképpen történt: a tanár kiválasztotta a fordítandó szöveget, 
jobb esetben alapos megfontolás után, rosszabb esetben meglehetősen véletlen-
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szerűen: vagy azért, mert neki személy szerint tetszett a szöveg, vagy mert 
éppen az volt kéznél. A hallgatók a szöveget otthon lefordították, majd a kö
vetkező órán felolvasták fordításukat, jobb esetben az egész fordítást, rosszabb 
esetben egy-egy mondatot. A tanár ezután -  jobb esetben -  rámutatott a fordítás 
erényeire és hibáira, megindokolta kritikáját és szükség esetén jobb megoldást 
javasolt. Rosszabb esetben a tanár csak végighallgatta a fordítást, és ilyen meg
jegyzéseket tett: „nos, nem is olyan rossz”, „ez nem hangzik valami jól”, vagy 
„én nem így mondanám”, majd végül lediktálta a saját, előre elkészített válto
zatát.

Az utóbbi módszer alkalmazásakor a fordítójelölteknek könnyen az a be
nyomásuk támadhatott, hogy a fordítás mondatszinten zajlik, hogy a szövegnek 
kizárólag a mondathatáron belül megvalósuló nyelvi aspektusai a fontosak, va
gyis ugyanúgy zajlik, mint a gépi fordítás. Mivel az ilyen órákon egyszerre 
csak egy diák szerepelt aktívan, csapatmunkáról szó sem lehetett. A hallgatók 
azzal voltak elfoglalva, hogy a fordítás foszlányait jegyzeteljék, s mivel a for
dítás csak hangzó szövegként volt jelen a tanteremben, nem volt mód arra, 
hogy közösen megvitassák a szöveget, illetve megfigyeljék vagy lejegyezzék a 
jó fordítási megoldásokat. A hallgatók ily módon készült jegyzetei korántsem 
voltak kielégítőek, sokminden hiányzott belőlük, gyakran nem is a végső meg
oldást tükrözték, nem feleltek meg a fordítási gyakorlat didaktikai céljának, és 
rossz következtetéseket tartalmaztak.

Csupán most, a kilencvenes évek elején, vagyis négy évtizeddel a tranzisz
tor felfedezése után és a személyi számítógépek elterjedésének tizedik évében 
jutottunk el odáig, hogy a szakfordítás oktatásának módszereiben végre valami
féle változás induljon el.

Az uj megkozelites

Szövegkiválasztás piackutatás alapján
A szakfordítás oktatásában használt szövegeket úgy választjuk ki, hogy a szö
vegtípus (Textsorte, Textyp) és a téma tekintetében a legjellemzőbb szövegfaj
tákat képviseljék. Olyan szövegeket használunk, amelyek tipikusak az adott 
nyelvpár és az adott fordítási irány esetében. Nyilvánvaló, hogy a személygép
kocsik használati utasítását gyakrabban fordítják németről portugálra, mint for
dítva. Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, mi az, ami tipikus, mi az, ami túl
mutat az egyéni fordítók mindennapi tapasztalatain, némi piackutatásra volt 
szükség. Ami a német fordítói piacot illeti, ott sok cég az általam 1989 és 1992 
között végzett piackutatás adatait használja (Schmitt, 1990a, 1990b, 1990c, 
1993).

A fordítói gyakorlatban releváns szövegek kiválasztását a fordító státusza is 
befolyásolja. A szabadúszó fordító szövegeinek skálája mind kategóriában, 
mind témában különbözik a státuszban lévő fordítóétól, aki valamely vállalat 
vagy kormányhivatal fordítóirodájában dolgozik. Ha figyelembe vesszük azt a 
tendenciát, hogy a fordításokat egyre gyakrabban külső fordítókkal végeztetik, 
a fordítás oktatásában célszerűnek látszik olyan típusú és témájú szövegeket 
használni, melyeket a szabadúszók és a fordítóirodák szoktak fordítani. A né-
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met-angol nyelvpár esetében például ez egyértelműen azt jelenti, hogy a leg
több figyelmet a gépészeti, az elektronikai és a számítástechnikai kézikönyvek
nek kell szentelnünk.

Az oktatás során a példaszövegek szakmai jellege fokozatosan erősödik. El
ső feladatként a hallgatók nagyközönségnek szóló termékismertetőket fordíta
nak: például személygépkocsi használati utasítását, vagy szoftver kézikönyvet. 
Később kerülnek sorra a szakembereknek szóló szövegek, például az autójaví
tási kézikönyvek, amelyek sokkal nagyobb szakmai és terminológiai tudást kí
vánnak és szövegszinten is különböznek a nagyközönségnek szóló szövegektől. 
A szakfordítói kurzusok végén sorra kerülő szövegek tipikus példája a szaba
dalmi leírás, amelynek fordítása rendkívül összetett feladat, mivel a műszaki 
(például gépészeti) tárgyú szövegnek jogi érvénye is van. Mielőtt az adott szö
veg fordításához a hallgatók hozzálátnak, röviden meg kell beszélni, mi volt az 
oka a szöveg kiválasztásának, milyen jellegzetességei vannak a szövegnek, és 
milyen szövegek felelnek meg az adott forrásnyelvi szövegnek a célnyelvi kul
túrában.

Számítógépes oktatás
Minthogy minden szakfordító számára nélkülözhetetlen a szöveghez kapcsoló
dó szaktudás, egyik fő feladatunk ennek a tudásnak az átadása hallgatóinknak, 
legalább olyan mértékig, amennyire az a szakfordítás oktatásához szükséges. A 
hagyományos oktatási formákon kívül (frontális osztálymunka, egyéni tanulás 
tankönyvek segítségével), amelyek természetesen továbbra is hasznosak, új 
módszertani lehetőségeket jelent a CD-ROM-on található elektronikus kézi
könyvek bősége. A skála a hivatalosan kiadott CD-ROM-tól, a speciális, rende
lésre készült számítógépes oktatócsomagig (Computer Based Training -  CBT) 
terjed.

Az előbbi a tankönyv modern megfelelője, és többé vagy kevésbé interak
tívan és vonzóan elmagyarázza például, hogyan működnek bizonyos dolgok (le
gyen az akár az emberi test, számítógépes hardver, szoftver vagy személygép
kocsi). Másik példa a nyelvi oktatócsomag. Ez utóbbi olyan program, amely 
kifejezetten a fordításoktatás céljaira készült. Ennek egyik jellegzetes példája 
az a maga nemében alighanem első program, melyet Doris Ensinger és Willy 
Neunzig fejlesztett ki a Barcelonai Egyetemen. A programot spanyol-német 
nyelvtanulóknak és fordítást tanuló hallgatóknak szánták, és a német politikai 
rendszerrel ismerteti meg a felhasználókat.

Egy másik példa a CATTSY nevű számítógépes fordításoktató rendszer 
(Computer-Aided Translation Teaching System), amelyet a lipcsei egyetemen 
oktató Lothar Schmiedel fejlesztett ki. A rendszer különböző típusú és témájú 
forrásnyelvi szövegeket tartalmaz. Elektronikus szövegkapcsolatok (hyperlink) 
kifinomult rendszere révén a forrásnyelvi szövegek elemei összeköthetők hát
tér-információkkal, párhuzamos szövegekkel, nyelvészeti és elméleti jellegű 
magyarázatokkal, tényszerű információkkal, valamint az illető szakmához tar
tozó szakmai ismeretekkel és terminológiával. Még a témával kapcsolatos tu
dományos cikkek is hozzáférhetők egyetlen egérkattintással. Napjainkban, ami
kor a költségvetési gondok miatt napirenden van az egyetemek karcsúsítása és
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hatékonyságuk növelése, fontos, hogy csak akkor támaszkodjunk az emberi 
munkaerőre, azaz a tanárok munkájára, amikor az nélkülözhetetlen, és aknáz
zuk ki az egyéni tanulási módszereket, amikor csak lehetséges és didaktikailag 
indokolható.

Korszerű fordítási eszközök
1991-ben Christopher Marsh beszámolt azokról a tapasztalatokról, melyekre a 
fordításoktatás során személyi számítógépek felhasználásával tett szert az 
innsbrucki egyetemen (Marsh, 1991). Egy évvel később hasonló elképzelést va
lósított meg a germersheimi egyetem. Ennek a lényege a következő: a hallgatók 
a forrásnyelvi szöveget szokás szerint „házi feladatként” fordítják le, de fel
használnak minden olyan eszközt, amely egy hivatásos fordító rendelkezésére 
áll, tehát számítógépes munkapadnál dolgoznak, ahonnan hozzáférhetőek a for
dítói szoftverek.

Germersheimben mintegy 50 korszerű, hálózatra kötött személyi számító
gép áll a hallgatók rendelkezésére, melyeken beléphetnek az egyetem belső ter
minológiai adatbankjába, és a World Wide Web is hozzáférhető számukra. Ha 
azt is figyelembe vesszük, hogy egyre több hallgatónak van otthon személyi 
számítógépe, az 50 munkapad nem is olyan kevés, bár az egyetemen 2300 hall
gató tanul. A diákok egy héttel később, a következő órára behozzák a fordítást, 
vagy kinyomtatva, vagy -  lehetőleg -  lemezen. Ha a csoport létszáma megha
ladja a tíz főt, jobb, ha a hallgatók kinyomtatva és nem lemezen nyújtják be 
fordításaikat.

A szakfordítási óra különlegesen felszerelt tanteremben zajlik. Ebben a te
remben mindössze egyetlen számítógépes munkapadra van szükség, amely a 
tanári asztal mellett helyezkedik el. A számítógép monitorja adatkijelzőhöz 
vagy vetítőhöz van kötve, hogy a lehető legnagyobb méretben és legjobban 
láthatóan vetíthessük ki a képernyőt. A hallgatói asztalok úgy vannak elrendez
ve, hogy a hallgatók arccal a számítógép kivetített képernyőjével szemben ül
jenek. A tanár úgy helyezkedik el, hogy lássa mind a hallgatókat, mind a szá
mítógép képernyőjét, illetve annak kivetítését is, anélkül, hogy akadályozná a 
fénysugár továbbjutását (épp ezért a legcélszerűbb a mennyezetre szerelt vetítő).

A kivetített kép tisztaságának és világosságának elérése nem olcsó mulat
ság: Germersheimben VGA-típusú, színes adatkijelzőt használunk 400 wattos 
Xenon vetítővel összekötve, melynek égője körülbelül 500 német márkába ke
rül, és élettartama mintegy 500 óra. Olyan teremre van szükség, amelyet el 
lehet sötétíteni, hogy nagyobb legyen a kontraszt és olvashatóbb legyen a ki
vetített kép, de legyen elég fény ahhoz, hogy a hallgatók írhassanak és el tud
ják olvasni jegyzeteiket. A tipikus germersheimi felállásban a tanári számítógép 
rá van kötve a hálózatra, és mindenféle hardveres vagy szoftveres forrás elér
hető róla, ami hasznos lehet egy fordító számára (részleteket lásd Schmitt, 
1994a, 1994b), beléértve egy CD-ROM tornyot is, amelyben elektronikus kézi
könyvek találhatók.
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Szerepjátékok
A szerepjáték alkalmanként három hallgató aktív részvételére épül. Egyikük a 
számítógép-kezelő szerepét ölti magára, általában a teljes óra idejére. A szemé
lyi számítógép mellett ül, és feladata a célnyelvi szöveg tényleges megjeleníté
se. Mivel az ideális csoportlétszám 12, egy tipikus, 12 hetes félév során min
den egyes hallgató legalább egy alkalommal betöltheti a kezelő szerepét. Mivel 
a személyi számítógép és valamely szövegszerkesztő program ismerete előfel
tétele az ilyen gyakorlatokban való részvételnek, ezek az ismeretek külön kur
zusokon sajátíthatók el.

A másik hallgató a fordító szerepébe helyezkedik, abból kiindulva, hogy a 
fordítást megrendelő számára készíti (a megrendelő lehet a fordítás végső fel
használója, vagy egy fordítóiroda). A fordító-hallgató az órára előre elkészített 
célnyelvi szöveget vagy mágneslemezen adja át a számítógép-kezelőnek, vagy 
lediktálja a célnyelvi szöveg egy szakaszát, általában egy bekezdését, és azt a 
kezelő begépeli. Ha a szöveg lemezen van, akkor csak be kell tölteni a gépbe. 
Hogy ne kelljen az időt konvertálással tölteni, a hallgatóknak azonos formá
tumban (pl. RTF, vagy ASCI, ANSII) kell elkészíteniük a fordításokat. Melles
leg a diktálást is tanulni kell, mivel a hallgatók kezdetben hajlamosak arra, 
hogy halkan és nem elég tisztán beszéljenek, valamint diktálás közben elmu
lasztják megadni a központozásra és a szöveg formájára vonatkozó információkat.

A harmadik hallgató a lektor szerepét játssza. A fordítási gyakorlatok egyik 
kulcsfontosságú célja a fordítás minőségének ellenőrzése a nyelvi ipar jelenlegi 
követelményeivel összhangban (pl. a termék megbízhatóságára vonatkozó fel
tételekről lásd Schmitt, 1996: 50).

Minőségellenőrzés
Az iparban használatos minőségellenőrzési eljárásoknak megfelelően -  ezt 
használják az IBM németországi fordítóirodájában is (Schmitt, 1997) -  a tanár 
arra ösztönzi a lektort alakító hallgatót, hogy a következő három lépésben hajt
sa végre feladatát.

A lektor először azt ellenőrzi, nincsenek-e a fordításban nyilvánvaló formai 
hiányosságok: hiányzó szövegrészietek, nyelvtani, helyesírási és központozási 
hibák. A lektor rámutat mindenre, amit hibásnak gondol. A fordítónak ekkor 
lehetősége van megvédenie saját változatát; a lektornak viszont meg kell tudnia 
indokolni álláspontját. Ez a vita nemcsak azért hasznos, mert nyilvánvalóan 
javára válik a fordításnak, hanem azért is, mert elősegíti, hogy a hallgatók 
szakemberként tudjanak beszélni munkájukról, használják a fordításelemzés 
metanyelvét, tudjanak megalapozottan érvelni, saját véleményüket anélkül ki
fejteni, hogy kollégáikat megsértenék.

Amikor ez a megbeszélés véget ér, a lektor megkéri a számítógép kezelőjét, 
hogy az instrukciók szerint szerkessze át a szöveget. Amikor a lektor-hallgató 
szerint a szöveg már formailag elfogadható, a tanár megkérdezi a csoportban 
lévő többi hallgatót, hogy egyetértenek-e, vagy esetleg van még javításra szo
ruló hiba a szövegben. Minthogy mindenki könnyűszerrel követheti a szöveg 
javításának folyamatát a képernyőn, és senkinek sem kell pusztán emlékezetére 
vagy jegyzeteire hagyatkoznia, a hallgatók általában sokkal aktívabban vesznek
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részt a munkában, mint a hagyományos fordítási órákon, és javaslatokat tesz
nek a szöveg további javítására. A tanár szerepe csak annyi, hogy moderátor
ként ellenőrzi az események alakulását, felhívja a hallgatók figyelmét a prob
lematikus területekre és megmagyarázza bizonyos szövegváltoztatások és vari
ánsok kedvező vagy kedvezőtlen hatását. Csak abban az esetben kell a tanárnak 
a végső megoldást megadnia, ha a hallgatók nyitva hagynak, vagy nem vesznek 
észre valamilyen problémát.

A második lépésben a lektor az információ átadásának pontossága szem
pontjából vizsgálja meg a szöveget. Itt az a követelmény, hogy a szöveg minő
sége érje el azt a minimális színvonalat, amely ahhoz szükséges, hogy továb
bítani lehessen a munkát a megrendelőnek. Ez a fázis azt a tipikus helyzetet 
szimulálja, amikor a határidő betartása fontosabb a stílus eleganciájánál. Azon
ban már itt is követelmény a terminológiai pontosság (pl. a megrendelő, nem 
pedig a versenypartner terminológiájának használata). Ugyancsak követelmény 
bizonyos szövegtulajdonságok szem előtt tartása is (pl. a személytelen stílus 
alkalmazása a német használati utasításokban). A javítás egyébként ugyanúgy 
zajlik, mint az első szakaszban.

A harmadik lépés feltételezi, hogy van elég időnk bármit megtenni, amit a 
szöveg javítása érdekében jónak látunk. Ilyenkor ügyelhetünk a jó szakszöveg 
alkotásának különböző elemeire, olyasmire például, mint a világos téma-réma 
építkezés, a célnyelvi olvasóközönségnek szóló példák beiktatása, a szöveg 
mikro- vagy makró-struktúrájának kisebb vagy akár nagyobb mértékű átformá
lása. Ilyenkor vezethetünk be módosításokat vagy akár lényegesebb változtatá
sokat is a célnyelvi szövegbe, hiszen a jó stílus elérése sokszor újraírást kíván. 
A szöveg és a fordítási feladat természetétől függően ebben a lépésben format- 
tálási kérdések is felmerülhetnek, például oldalbeállítás, betűtípus stb. A javítás 
egyébként ismét ugyanúgy zajlik, mint az első két lépésben.

Ahol mód nyílik rá, a felmerülő kérdéseket az elérhető on-line anyagok (pl. 
adatbázisok) segítségével oldjuk meg, így a hallgatók megismerkedhetnek az 
elektronikus segédeszközök lehetőségeivel és korlátáival (részletesebben lásd 
Fischer, Freigang, Mayer, Reinke, 1994). Ha a csoportoknak sikerül megtalálni 
a mindenki számára elfogadható megoldást, a szövegrészlet fordítását befeje
zettnek tekinthetjük és egy újabb, fordítóból, lektorból és számítógép-kezelőből 
álló csoport kezdhet el foglalkozni a következő szövegrésszel.

A végső célnyelvi szöveget vagy kinyomtatjuk az óra végén, vagy nagy 
csoportok esetében időtakarékosság miatt a következő órán osztjuk ki.

Másféle módszert alkalmaznak Lipcsében és Erlangenben, ahol minden 
hallgatónak külön számítógépes munkapad áll rendelkezésére, és a tanár egy 
speciális hálózati szoftver és vezérlőpult segítségével minden egyes diák fordí
tási munkáját figyelemmel tudja kísérni.

Valós fordítási helyzetek alkalmazása a vizsgákon
A fordítói vizsgáztatás módszereire a technikai fejlődés egészen a legutóbbi 
időkig a legkevésbé sem volt hatással. A vizsgák még mindig előadóteremben 
zajlanak, ahol a vizsgázók a nyomtatott fordítandó szöveg fölé görnyedve szor
galmasan körmölik papírlapokra fordításukat.
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A lipcsei egyetem most új módszer bevezetésére készül: 1997-től a fordítói 
vizsgák az egyik számítógépes teremben zajlanak. Minden vizsgázó rendelke
zésére áll majd egy fordítói munkapad, amely összeköttetésben áll a hálózattal, 
azaz az összes lehetséges forrással, beleértve az elektronikus szótárakat is. 
Ilyen módon a vizsgán mindenki számára egyenlőek az esélyek. A vizsgázók 
mindent felhasználhatnak, amire szükségük van ahhoz, hogy meghatározott 
időn belül meghatározott minőségű célnyelvi szöveget állítsanak elő és nyom
tassanak ki. Ez a rendszer meglehetősen merésznek tűnik más intézmények 
vizsgafeltételeihez képest, ahol néha még szótár használatát Sem engedélyezik, 
nemhogy számítógépét. Az új módszer lényege abban áll, hogy a vizsgákon a 
fordítójelölteknek nem szódolgozatot kell írniuk, hanem arról kell számot adni
uk, képesek-e hatékonyan használni a szakmai eszközöket annak érdekében, 
hogy meghatározott idő alatt meghatározott minőségű fordítást készítsenek.

■■

Összefoglalás
Befejezésül engedjék meg, hogy az alábbiakban foglaljam össze mindazt, amit 
a legfontosabbnak tartok:

-  Ha a fordítandó szövegek kiválasztását tényleges piackutatás alapján vé
gezzük, minimális erőbefektetéssel maximális didaktikai hasznot érhe
tünk el.

-  Ha a hallgatók megtanulják a számítógépes fordítói segédeszközök hasz
nálatát az egyéni munkában, a tanárok mentesülnek a rutinfeladatoktól és 
fontosabb oktatási feladatokkal foglalkozhatnak.

-  Ha a tanárok bevezetik a számítógépes fordítói segédeszközök használa
tát a tanórákon, ezzel megtanítják a hallgatókat a korszerű munkamód
szerek használatára.

-  Ha a fordítás szövegét kivetítjük az órán, ezzel elősegítjük, hogy a hall
gatók tudatosítsák a fordítás formai követelményeit (pl. helyesírás, köz
pontozás, betűtípusok, oldalbeállítás stb.) csakúgy, mint az összefüggő 
szöveg szerkesztésének eszközeit (pl. a koherencia megteremtése, az in
formáció fokozatos adagolása, a világos téma-réma tagolás, a terminoló
gia következetes használata stb).

-  Ha szerepjátékot alkalmazunk (fordító, lektor és számítógép-kezelő sze
repeket osztunk ki), olyan légkört teremthetünk az órán, amely javítja a 
hallgatók aktivitását és fejleszti a csoportmunkára való képességüket.

-  Ha a hallgatók fordításait folyamatosan értékeljük, javítjuk és lektoráljuk, 
ezzel növeljük a hallgatók felelősségérzetét a fordítás minősége iránt.

-  Ha világos értékelési kritériumokat és átlátható osztályozási rendszert ve
zetünk be, megkönnyítjük, hogy a hallgatók elfogadják a kapott osztály
zatokat, és növeljük a fordítási feladatok terapeutikus hatását.

-  Ha valós fordítási helyzetet teremtünk a vizsgákon (a vizsgázók hozzá
juthatnak a legújabb hardverhez, szoftverhez és számítógépes referencia- 
anyagokhoz), lehetővé tesszük, hogy minden vizsgázó egyenlő eséllyel 
induljon, és képességeit szakmai környezetben lehessen értékelni.
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Visszatekintve az elmúlt öt évre, amelyben már a szakfordítás oktatásának 
ezt az új megközelítését alkalmaztuk, hiszünk abban, hogy ez a rendszer rend
kívüli módon fejleszti a fordítójelöltek tudatosságát és problémaérzékenységét, 
képessé teszi őket arra, hogy felismerjék a jó és még jobb fordítás közötti sok
szor árnyalatnyi különbségeket. Mindez azért fontos, mivel az automatikus for
dítói rendszerekkel folytatott versenyben a magas színvonalú fordítás a humán 
fordítónak úgyszólván egyetlen árucikke, amelyet a fordítói piacon értékesíteni tud.
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