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arról szólnak, amiről a nyelvtanárok lapjának szól
nia kell: a nyelvtanítás mai helyzetéről. Anyaghi
ányba még sohasem került az újság, s ez elsősorban 
annak az inspirativ szellemnek tudható be, amely 
minden egyes lapszámból árad. Tudatosan „vegyes
re” szerkeszti a lapot a szerkesztőbizottság azért, 
hogy mindenki találjon benne a maga számára va
lami érdekeset. A 4-5 ezerre becsült állandó olva
sóközönséget, úgy tűnik, sikeresen lehet megtartani 
ezzel a módszerrel. Mivel csak előfizetéssel lehet a 
laphoz hozzájutni, arra is volt már példa, hogy a 
nagy érdeklődés miatt régebbi lapszámokat újra 
kellett nyomni azért, hogy egy konferencia, illetve 
szakmai fórum résztvevői hozzájuthassanak. Nem 
avulnak tehát el a cikkek, évek múltán is érdekes 
lehet egy-egy témafelvetés, vita vagy oktatási kísér
leti dokumentum.

A lap frissessége elsősorban a szerkesztőbizott
ság igényességét dicséri. A nyelvoktató szakma 
legjobbjait sikerült megnyerni a lap számára, akik 
Klaudy Kinga elnökletével válogatják össze az 
egyes számokba tartalmilag és téma szerint is leg
jobban illeszkedő írásokat. Az impresszumra pil
lantva biztosan nem jut eszébe a nyájas olvasónak, 
hogy mekkora munkát végeztek a szerkesztők és a 
főszerkesztő az elmúlt öt évben. 145 szerző írt 254 
cikket, közülük 27-en külföldiek, s ehhez jön még 
a hatvan könyvszemle ötven szerző tollából. Nem
csak az anyag mennyisége tiszteletet parancsoló, 
hanem a szerzői kör is azt bizonyítja, hogy ez a lap 
a téma iránt érdeklődő legszélesebb szakmai kö
zönségnek szól: a cikkek felét a felsőoktatásban 
dolgozók, kutatók írták, 23 százalékát a közoktatás 
tanárai, tanítói, 17 százalékának a szerzői pedig 
újságírók, magániskolái tanárok, egyéb szakmák 
képviselői.

És ez a legfontosabb. Hogy írnak, hogy írunk, 
mindahányan, akik tanítunk. Hogy a tanári munka 
napi rutinja nem morzsolja szét az energiáinkat, hogy 
igenis van erő, igény, akarat a gondolatok megírására 
és a szélesebb körben folytatott vitára is.

A Nyelv*info számára kulcsfogalom a tanár. A 
tanár a záloga a hatékony tanulásnak, a tanár a 
letéteményese annak, hogy a tanuló a tananyagot 
-jelesül az idegen nyelvet - úgy tudja elsajátítani, 
hogy az eredmény elérésének folyamatában az 
egész személyisége pozitív irányban formálódjék 
tovább, több legyen, jobb legyen és kedvvel lásson 
neki újabb és újabb dolgok megtanulásának. Sok
féle habitusú tanár lehet jó tanár. Nem módszerek 
vagy a tanítás intézményei, szintjei a fontosak, ha

nem a hitelesség és a biztos tudás. Ha a tanár 
hitelesen tudja képviselni a tanulók előtt, hogy a 
tudás érték, a tanulás pedig soha meg nem szűnő, 
örömteli és az élethez természetesen hozzá tartozó 
folyamat, és ha erre a legjobb példa a saját életvite
le, megfellebbezhetetlen tudása és lankadatlan ku
tatókedve, akkor az a tanár már igen közel jár ahhoz, 
hogy a tanítványai mesterként tiszteljék.

Az ilyen tanár nem „csak úgy lesz”, az ilyent 
csinálni kell. S kikerülvén az intézetek falai közül, 
megdiplomásodva, ez a felelősség nem hárítható át 
senkire soha többé. A szakma mi vagyunk, rajtunk 
mindnyájunkon áll, hogy szakma-e ez a szakma. 
Elbizonytalanodó világunkban igenis kellenek az 
értékeket konzervatív következetességgel képvise
lő fórumok, hogy legyen kedvünk megszólalni és 
hogy tudjunk miként vitatkozni.

Ilyen fórum a Nyélv*info. Bevonja a szakmai 
élet tanulságos töprengéseibe a kollégákat, együtt
gondolkodásra serkentve mindenkit. A napi politi
kai sajtó hivatkozásaiból pedig kiderül, az újságban 
megjelent cikkek szakmai háttéranyagnak számíta
nak az elemzők számára.

Öt éves a Nyelv*info. A kisgyermekkornak 
vége. Megőrizve az eddigi eredményeket tovább 
lépni; ez talán a legnehezebb. Az Interneten már 
olvasható, de a jövő útja a szakmai közönség még 
jobb, még hatékonyabb szervezése. Fordítások, saj
tószemle, konferenciák. Legyen ereje a magyaror
szági nyelvoktatóknak a továbbhaladáshoz, a szer
kesztőségnek pedig a lap életbentartásához.

Cseh Borbála

Zalán Péter
Német fordítóiskola. 
Fordítás 
magyarról németre
Corvina Kiadó, Budapest, 1997, 98 p.

Zalán Péter munkája a fordítói együttgondolkodás 
iskolája: a szerző alapvető célkitűzése, hogy tuda
tosítsa a magyarról németre való fordítás bonyolult 
problémáit, tipikus nehézségeit és a fordítást tanu
lóval közösen mérlegelve a lehetőségeket, megfe
lelő megoldások felderítésére ösztönözzön. Iskola 
abban az értelemben is, hogy tapasztalatokra és meg
alapozott ötletekre építve rávezet a fordítói tevékeny-
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ség sikeres elvégzéséhez szükséges gyakorlati és 
elméleti ismeretekre. Ez a heurisztikus, „kitalálta
tó” eljárásmód adja meg a könyv egységét és - a 
szövegek magas nehézségi fokának dacára - széles 
hozzáférhetőségét Hogy ki veheti hasznát a ,For
dítóiskolának”, azt a szerző maga mondja el elöljá
róban: „Segítséget kívánok nyújtani mindazoknak, 
akik szeretnének fordítani, akik gyakorolni szeret
nék a fordítást, akik meglehetősen sokat fordítanak, 
de nehezen oldják meg a felmerülő problémákat és 
azoknak, akik fel szeretnének készülni a nyelvvizs
gák fordítási feladatainak jó megoldására” (7).

A könyv három része szervesen kapcsolódik egy
máshoz, a megszerzett ismeretek koncentrikusan 
épülnek ki, és a fordítást gyarorló egyre önállóbban és 
magabiztosabban képes dönteni, illetve a megfelelő 
megoldást választani. A „Kommentált fordítások” cí
mű első rész (11-73) autentikus fordítói feladatokból 
áll, tehát a szövegek nem fordításoktatási célból ké
szültek és ennélfogva számos, részben nyilvánvaló, 
részben rejtett nehézséget és buktatót tartalmaznak. A 
szerző által javasolt munkamódszer már az első olda
lakon megmutatkozik: a (magyar) forrásszöveg értel
mezése, az előkészítő feladatok sorának megoldása, 
illetve a fordítási problémák láttatása, a szöveg önálló 
fordítása németre, az eredmény összehasonlítása a 
szerző által javasolt kommentált fordítással és végül 
az eltérések összevetése és mérlegelése. Mindez jó 
némettudást feltételez és a kommentárok csupán nyel
vi „finomságokra” (pl. andersum/umgekehrt) vagy 
gyakori hibákra (pl. geistig/geistlich) hívják fel az 
olvasó-fordító figyelmét. Az eredeti szöveg fordítás
orientált elemzésén túlmenően (mely minden feladat
sorban szerepel) a jó fordítás lényeges feltétele a fel
adói szándék (szkoposz) és a szöveg mögött meghú
zódó valóság egyértelmű recepciója. És bár Zalán nem 
dolgoz ki fordításgyakorlati modellt - mint teszi ezt 
pl. Christiane Nord a bővített Lasswell-forma alapján 

az egyes feladatokat tudatosító kérdések (Kinek, 
milyen okból és milyen céllal készül a fordítás? Milyen 
médiában kerülhet forgalmazásra? Hogyan hat az 
ismeretlen valóság az új befogadóra? Melyek a stílus 
jellegzetességei és hogyan lehet ezeket átvinni a cél
nyelvbe?) a könyv előrehaladtával igencsak hatásos 
képletté állnak össze, melyet a fordító a mindenkori 
feladatának megfelelően alkalmazhat. A kommentá
rok számos kérdésre nem adnak egyértelmű választ - 
hacsak nem a javasolt fordítások gyakorlati megoldá
sait tekintjük annak -, szerepük sokkal inkább az, 
hogy együttgondolkodásra késztessenek: Mihez 
kezdjen a fordító a tulajdonnevekkel (pl. helységne

vekkel)? Mi legyen azokkal a magyar fogalmakkal, 
amelyek egy a német olvasó számára ismeretlen 
valóságot jelölnek? Célszerű-e a forrásszöveg pon
tatlanságait korrigálni? Hogyan fordítandó németre 
a magyar megszólítási konvenciók rendszere? stb. 
Máskor a kommentált esetek egy határozottan meg
fogalmazott elméleti álláspontot illusztrálnak, pl. 
hogy a fordító lényeges feladata az eredeti stílus 
ismérveit és ezeknek harmonikus egységét meg
őrizni a célnyelvi szövegben. Természetesen a cél
nyelv eszközei nem mindig képesek az eredeti be
szédsajátosságokat visszaadni, és a szerző jogosan 
hívja fel a figyelmet a kompenzálás jól bevált mód
szerére (45), számos példával szemléltetve a, Jokális” 
és a „globális” kompenzálás lehetőségét egyaránt. (Az 
utóbbihoz tartoznak pl. az idiomatikus kifejezések, 
melyek tágabb keretek között, azonos szituációban 
működnek: ráhúzzák az emberre a vizeslepedot / am 
besten, man läßt die Finger davon). Gyakori jelensé
gek ezenkívül a jelentések szűkítése (konkretizálása: 
végre kimondható / endlich darf der Wissenschafter 
aus sprechen), illetve kihagyása (pl. a történelmi 
„reáliáké”) vagy a grammatikai betoldások. De 
talán ezeknek a jelenségeknek a részletesebb kifej
tése nem ártott volna a könyv gyakorlati arculatá
nak, épp ellenkezőleg, kiteljesítette volna azt. A 
kommentárok kétségbevonhatatlan érdeme a két 
nyelv legkülönbözőbb szinten történő kontraszt
ív egybevetése, mely nemcsak a német, hanem az 
anyanyelv működésébe és lehetőségeibe is bete
kintést ad (pl. az igerendszerek különbözősége, 
a participiumok nagyobb gyakorisága a magyar
ban, a két nyelv eltérő szórendje és fókuszálási 
lehetőségei, a német módosító szavak funkciója és 
megfeleltetése stb.).

A második rész („Gyakorlatok”, 77-84) célja a 
megszerzett ismeretek önálló kipróbálása, egy for
dítási feladatra való alkalmazása. Az első két rész 
munkanyelve a német. A harmadik fejezet („Forrás
nyelv - célnyelv....és ami mögötte van”, 87-99) 
három szöveg alapján tárgyal - megint csak első
sorban gyakorlati szempontból - olyan összetett 
jelenségeket, mint a szöveg és a valóság viszonya 
vagy a szöveg idegenszerűsége, miközben maga az 
olvasó fedezi fel a lényeges tényezőket.

A szerző megoldásaival természetesen nem 
kell mindig egyetérteni (maga a recenzens is szíve
sen vitatkozna tágabb keretek között olyan megol
dásokról mint pl. integer - 51 vagy „blühen” - 61). 
Az alapvető cél - amit a könyv minden kétséget 
kizáróan el is ér - a megoldások önálló megin-
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doklása, a kreatív fordítói munkára való ösztönzés. 
Elsősorban ezért ajánljunk Zalán Péter munkáját 
fordítást oktatónak és tanulónak egyaránt.

Kohn János

Andrew Wright
Storytelling with Children 
Resource Books for Teachers, Oxford, 
Oxford University Press, 1995, 222 p.

Creating Stories with 
Children
Resource Books for Teachers, Oxford, 
Oxford University Press, 1997, 135 p.

Mindkét könyv nyelvszakos tanároknak, illetve ta
nítóknak szól arról, hogyan lehet gyerekek számára 
az idegen nyelvek tanulását érdekessé, vonzóvá és 
remélhetőleg hatékonnyá tenni. Elsősorban az an
gol, mint idegen nyelv áll a középpontban, mégis 
bármely nyelvre - köztük az anyanyelvre is - alkal
mazhatók a kötetekben felsorakoztatott alapelvek és 
ötletek.

Ez nem jelent újdonságot, hisz az angolszász 
hagyományú országok oktatásában hosszú ideje si
kerrel alkalmaznak drámajátékokat és mesemon
dáshoz kapcsolódó pedagógiai eljárásokat az anya
nyelv és kreativitás fejlesztésére. Ezeknek az ere
detileg első nyelv elsajátítását segítő eljárásoknak 
adaptálása és széleskörű elterjedése a kommunika
tív nyelvoktatás egyik hozadéka.

A két kötet egymásra épül, de külön-külön is 
megállja helyét: Az első könyv a mesék, történetek 
kiválasztásától és tanmenetbe illesztésétől az egyes 
nyelvi készségek fejlesztésének lehetőségein át a 
szókincs és nyelvtani szerkezetek tanításának for
télyaiig terjedő tapasztalatokból ad gazdag gyűjte
ményt. A második a kreativitás fejlesztését állítja a 
középpontba a már ismert nyelvi jelenségek begya- 
koroltatására.

A Storytelling with Children című könyv hét 
fejezetre tagolódik: az elsőben a mesék kiválasztá
sára és előadására ad a szerző tanácsokat, a máso
dikban 94 tanítási ötletet közöl. Valószínűleg ezt a 
részt használják a tanárok receptgyűjteményként, 
melyből öttől tizennégy éves gyerekek számára

választhatnak olyan tennivalókat, melyek közül so
kat más forrásból ismerhetnek, de így egy helyen 
összegyűjtve nem találnak meg. Hiánypótló a har
madik fejezet: egyrészt, mivel adaptált történeteket 
tartalmaz, másrészt pedig, a tanmenet-tervezéshez 
nyújtott segítség miatt. A negyedik rész mesék és 
témakörök kapcsolatát, az ötödik pedig a nyelvtan 
szerepét elemzi. A két utolsó fejezet további 17 
történetet tartalmaz felhasználási javaslatokkal, il
letve a szemléltetéshez sok másolható, könnyen 
megtanulható kedves képes ötletet.

A Creating Stories with Children című könyv 
nyelvi játékok és drámatechnikák laza egymásután
jára épül. Az első rész ráhangoló, bemelegítő tevé
kenységeket tartalmaz, a második személyes törté
netek kitalálásához ad ötleteket. A következő öt fejezet 
történetek módosítására, újramondására, illetve önálló 
történetek létrehozására kínál példákat: a gyerekeknek 
egy sztori elejéből, illetve végéből vagy adott informá
cióból kiindulva kell megalkotniuk az egészet, máskor 
pedig adatok egymásután rendezéséből kell történetet 
létrehozniuk. A kötet legújszerűbb része a nyolcadik 
fejezet, mely azt mutatja be, hogyan készíthetnek 
nyelvtanuló gyerekek társaik számára vonzó könyve
ket. Ezekkel az eljárásokkal új távlatot nyer az írás 
tanítása. Érdekes és hasznos dolog kortárs közönség 
számára írni, újraírni és illusztrálni a történeteket, 
melyek más gyerekek olvasmányaivá válnak, és a 
szülők is megcsodálhatják őket.

Mindkét könyv illusztrációira fel kell hívni a 
figyelmet. Az ábrák egyszerűek, szellemesek és 
könnyen lemásolhatok, megtanulhatók. Kisgyere
keknél a biztos siker forrása, ha a nyelvtanár olyan 
kutyát, sárkányt vagy királylányt tud rajzolni, mint 
Andrew Wright. A könyvek további érdekessége, 
hogy fénymásolható anyagokat tartalmaznak, me
lyek azonnal alkalmazhatók is az osztályteremben. 
Ha valaki már a következő órán szeretné kipróbálni 
Tom Thumb vagy Nessy történetét, a részletes óra
vázlaton kívül a szemléltetéshez szükséges képso
rozatot is készen kapja.

Néhány módszertani kérdésben nem értek 
egyet a szerzővel. A történetekben szereplő isme
retlen kulcsszavakkal kapcsolatban Andrew Wright 
azt javasolja, előre tisztázzuk a jelentéseket. Én úgy 
gondolom, ezzel az eljárással a szövegösszefüggés 
rendkívül előnyös szerepét korlátozzuk: a történet 
kibontakozása teremti meg a kontextust, mely egyre 
szűkíti a lehetséges jelentések sorát. Ha ezt a lehe
tőséget kiaknázzuk, a gyerekek stratégiai kompe
tenciáját fejlesztve arra tanítjuk őket, hogy nem kell


