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kodó nyelvre, sztereotípiákkal élnek majd, 
idegenné válhatnak saját kultúrájukban.

Az alárendelt ország kultúrája tehát egy
re többet veszít stabilitásából. A fordítást a 
domináns, a forrásnyelvi anyagot exportáló 
kultúra irányítja.

Különösen érdekes ez a gondolatmenet, 
ha összevetjük a leíró fordítástudomány 
egyik tételével: A fordítást a célnyelvi or
szág kultúrája, tehát az importáló (jelen eset
ben az alárendelt ország) határozza meg. 
Hasonlóképp gondolkodik a funkcionaliz
mus, mely a fordítás célnyelvi kultúrában 
betöltött szerepe felöl közelíti meg a fordítás 
módját. Ha azonban a posztkolonialista for
dítástudomány szemszögéből tovább tágít
juk nézőpontunkat, kiderül, hogy a fordított 
szöveg célnyelvi kultúrában betöltött szere
pét nem a helyi szituáció, a kulturális és 
kommunikációs viszonyok határozzák meg, 
hanem a két nyelv és a két kultúra közötti 
presztízsviszonyok. Eszerint a fordítástudo
mány igazi kérdése nem a sokak által képvi
selt és vitatott ekvivalencia és adekvátság, 
hanem az etnográfiai megközelítés: tudato
san foglalkozni kell az „egyenlőtlen” nyel
vek viszonyával.

A gyarmatosítás megszűnése után is ha
tással van a legigázott társadalomra és egyén
re: A kialakult alattvalói szemlélet következ
tében az emberek a volt gyarmatosítók szemé
vel látják magukat, s ezt a látásmódot erősítik 
a fordítások is. Fontos lehet ezért az újrafordí
tás mindkét nyelvirányban. Kérdés azonban, 
milyen fordítási elv alapján?

Ma a népek és nyelvek keveredését a 
legtöbb kutató pozitívan ítéli meg, gazdagító 
tényezőnek tartja, mondván, ezen az alapon 
lehet stabilizálni a posztkoloniális világot. A 
nyugat ma sok helyen éppoly heterogén, 
mint a volt gyarmatai. Új értelmet kap a 
provincia és a központ fogalma. A globális 
kultúra kialakulásával létrejött a globális 
határmentiség, a provincializált nyugat je
lensége. A fordítás ebben a kontextusban 
nem csupán szemantikai művelet, melyet 
képzett emberek végeznek, hanem hétköz
napi tevékenység.

Robinson állítása szerint idáig kevés re
leváns kritika látott napvilágot, ezért az utol
só fejezetben saját maga bírálja a könyvében 
ismertetett gondolatokat és műveket. Várat
lanul, paradoxonok sorával az irányzat fölé 
emelkedik, olykor személyes indíttatású
nak, máskor túlságosan elvontnak titulálva 
azt. Ennek ellenére valóban gondolatébresz
tő művel ismerkedhettünk meg, mely napja
ink néhány égető kérdését egy eddig kevésbé 
ismert szemszögből elemzi, új távlatokat 
nyitva a humán kutatásnak.
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Egy olyan német-orosz beszélt nyelvi szó
tárt vehet kézbe az olvasó (nyelvtanuló, 
nyelvtanár, fordító), amely több mint 12 000 
szót és 40 000 kifejezést tartalmaz. Ez a 
lexika a szókincs szerves része, a hagyomá
nyos kétnyelvű szótárakból azonban több
nyire hiányzik. A beszélt nyelv az irodalmi 
nyelvnek a legdinamikusabban fejlődő szfé
rája. Benne tükröződnek leginkább és legha
marabb azok a változások, amelyek a min
dennapi élettel kapcsolatos szókincs sze
mantikájában végbemennek. A beszélt nyel
vi lexika ismerete nélkülözhetetlen a napi 
kötetlen társalgáshoz, a modem szépiroda
lom nyelvének megértéséhez, a nyelvi 
országismereti tényezők elsajátításához, de 
legalább ilyen fontos a modem színházi da
rabok, filmalkotások, a bennük előforduló 
szójátékok, mögöttes tartalom, humor, az 
egyes megnyilatkozások mögötti asszocia
tív tartalom értelmezése szempontjából. Ah
hoz, hogy tudatosan használjunk bizonyos 
stilisztikai jegyeket hordozó lexikai egysé-
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geket, hogy képesek legyünk követni a foly
ton változó, gyakran expresszív beszélt 
nyelvet, s a rá oly jellemző sűrített módon 
informatív szövegeket, ahhoz ismernünk 
kell a beszédkultúra normáit, ismernünk kell 
a szókincsnek azt a speciális, az orosz szó
tárakban разг(оворное) stilisztikai minősí
téssel ellátott rétegét, amely más szótárakból 
gyakran hiányzik.

A beszélt nyelvi szókincsnek egy német
orosz szótárban való megjelenítése új pers
pektívákat nyithat a témát kutató szakembe
rek előtt mind a germanisztika, mind a 
russzisztika területén. Segíti a beszélt nyelvi 
szavak és kifejezések értelmezését azoknak 
szövegkörnyezetbe helyezése. Az összeha
sonlító feldolgozás, a kontextusbeli illuszt
rációk német-orosz bemutatása az egyes 
szócikkeken belül nagyban segíti az adott 
szó vagy kifejezés pontos értelmezését, elsa
játítását. Ennek bizonyításául álljon itt egy 
szócikk, az első megközelítésben talán 
nagyonis „ártalmatlannak” tűnő schon szó 
orosz megfelelőiről és azok alkalmazásáról.

SCHON частица уж/е/, же, ну
1. в побудительных предложениях 

выражает нетерпение: mach, komm 
schon! нуначинайуж!Поторапливайся! 
давай! ; hör schon auf (mit dem Quatsch)! 
а ну кончай (прекрати) эту ерунду!; sag 
schon, was los ist! да говори уж, в чём 
дело! 2. в восклицаниях с формой вопроса 
подчеркивает неизбежность, безысхо
дность: was kann man da schon machen! 
что уж тут поделаешь!; wo soll er schon 
sein! да где ему ещё быть!; was weist du 
schon davon! Да что ты об этом можешь 
знать!; was bedeutet ihm schon das Recht 
der anderen! да разве для него чужие 
права имеют какое-либо значение? 3. 
wenn schon а) если уж на это пошло. Wir 
schaffen doch die letzte Bahn nicht.” - „Na 
wenn schon! Wir nehmen eine Taxe.” б) ну 
что. „Ich glaube, er hat Wind von allem 
bekommen.” - „ Na, wenn schon! Daran ist 
nichts zu ndem.” 4. wenn schon, denn schon 
(wennschon, dennschon) делать, так 
делать; если уж так, так только так.”

Willst du alle Möbel aus dem Zimmer 
raustun?” - „Wenn schon, denn schon. So 
bald wird es keine Party mehr geben, und wir 
wollen doch richtig tanzen.” // Wozu dieses 
Festessen?” - „Wennschon, dennschon! Die 
Feierlichkeit des Augenblicks verlangt 
das.”5. schon gut ладно уж. „Entschuldige, 
ich habe deinen Koffer benutzt.” - „Schon 
gut, ich brauche ihn vorlufig nicht.”

Amint az a fentiekben idézett szócikk
ben látható, V. D. Gyevkin, a szótár szerzője 
gyakran ad meg úgynevezett mini-dialógu
sokat, amelyek az adott szónak azt a többlet
jelentését hordozzák, ami a klasszikus szó
tárakból hiányzik. Nagy érdeme ez a szótár
nak, különösen ha figyelembe vesszük, hogy 
nem szerzői kollektíva alkotta, hanem egy- 
szerzős mű. Egyszerzős - a szó lexikográfiai 
értelmében. Többszerzős viszont - V. D. 
Gyevkin bevallása szerint - az anyaggyűj
tést illetően. Mivel nem állt rendelkezésére 
olyan német szótár, amelynek a kész szócik
keit használhatta volna, így elsősorban a né
metországi lakosok spontán beszédműveire 
támaszkodott, amelyek a legkülönbözőbb 
élethelyzetekben hangzottak el. Ilyen érte
lemben tehát több száz „társszerzője” van. 
Az így összegyűjtött anyagban a német sza
vak orosz jelentését fordítással lehetett meg
adni, és a fordítás során ügyelni kellett a 
stilisztikai, tárgyi, logikai megfeleltetések
re. Ideális esetben a német beszélt nyelvi szó 
orosz fordításának biztosítania kell olyan 
momentumok egyenértékűségét, mint pél
dául a denotativ szemantika, az adott foga
lom azonos terjedelme, az értékelőjelzések, 
a belső forma, a szerkezeti párhuzam, az 
etikai színezet, a szó esztétikája, valamint az 
uzuális asszociatív háttér. Ez utóbbi különb
ségeiből adódóan gyakran előfordul, hogy a 
tipikusan beszélt nyelvi német szó vagy ki
fejezés az oroszban - éppen a kulturológiai 
vagy szokásos asszociatív háttér eltérései 
miatt - más regiszterbe sorolható, például 
elvész a beszélt nyelvi jelleg, vagy éppen 
tolvajnyelvi színezetet kap. A megfelelteté
sekből adódó nehézségek ellenére a fentiek
ben ismertetett szótár bátor és komoly vál-
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lalkozás a német beszélt nyelvi szókincs fel
térképezése terén. Kétnyelvű szótár lévén 
hasznos segítője lehet nyelvtanulónak, 
nyelvtanárnak, fordítónak egyaránt.

Répási Györgyné

Bill Bowler - Sue Parminter
NETWORK
Oxford University Press, Budapest, 
1998

Nagy fába vágta a fejszéjét a brit szerzőpá
ros, mikor elvállalta a nemes feladatot, hogy 
élvezetes, jól tanulható és tanítható tan
könyvcsaládot írjanak a tizenéves korosz
tály számára. Életkori sajátosságaikból adó
dóan néha igen bonyolult, néha viszont kife
jezetten gyümölcsöző a tizenévesekkel való 
munka. Ha azonban sikerül felkelteni érdek
lődésüket és megfelelően motiváljuk őket, 
azaz gyakran juttatjuk őket sikerélmény
hez, könnyedén veszik a nehezebb akadá
lyokat is.

Tájékozottabb kollegáknak ismerősen 
csenghet a szerzőpáros neve, hiszen ők írták 
a nagysikerű Headway tankönyvcsaládhoz 
tartozó Pronunciation kötetek közül a 2. és 
3. kötetet, valamint a Literature sorozat kö
zéphaladó [intermediate! és haladó [advan
ced] részeit. Ezenkívül előadói voltak az 
Oxford University Press által szervezett ta
nár továbbképző tanfolyamoknak.

A könyvcsalád olyan tizenévesek szá
mára készült, akik már előzőleg két-három 
évig tanulták az angol nyelvet - ideális előz
mény lehet a Chatterbox 3. vagy a Project 1. 
kötete. Különösen ajánlható a 8, illetve a 6 
osztályos gimnáziumok számára, ahol a kü
lönböző nyelvi tudásszintekkel rendelkező 
diákok közös nyelvi szintre való hozásá
ban fontos szerepet kaphat, hiszen az első 
kötet megszilárdítja és megerősíti azokat a 
szerkezeteket, amelyekkel a tanulók eddigi 
tanulmányaik során már találkoztak. Alkal
mazható ezenkívül olyan csoportokban is, 

ahol a diákok képességei nagy eltérést mu
tatnak.

A Network sorozat egyébként a követke
ző taneszközökből áll: tankönyv, munkafü
zet, tanári kézikönyv, hangkazetta, egy szó
kincsfejlesztő játékokat tartalmazó füzet, 
valamint egy magyar nyelvű nyelvtani 
összefoglalót és egy angol-magyar szójegy
zéket tartalmazó segédkönyv.

A tankönyv nyolc fejezete egy-egy té
makör köré csoportosul, a nyelvtan és a szó
kincsbővítést gyakorlatok széles skálája biz
tosítja. A tematikus szerkezet lehetővé teszi 
egyrészt, hogy könnyen csoportunkhoz és 
saját tanítási stílusunkhoz igazíthassuk az 
anyagot, másrészt pedig, hogy a diákok szá
mára az angol nyelv ne az elérendő cél le
gyen, hanem új ismeretek szerzésére szolgá
ló eszköz.

A tankönyv egy-egy fejezetének szerke
zeti felépítése azonos: minden fejezet elején, 
a bevezető részben, a diákoknak kell meg
fejteniük a jelszót, mely utal a fejezetben 
tárgyalt témákra. Ezután következik a célok 
kijelölése, amelyhez a fejezet végén vissza
térünk, és a gyerekek értékelik saját munká
jukat, a külön az erre a célra rendszeresített 
önértékelő lapon. Ennek segítségével meg
tanulják, hogy maguk is felelősek tanulásu
kért. A Networks a tanulás nem passzív 
megismerési folyamat! A „Classroom lan
guage” feladatai pedig az angol nyelv hasz
nálatára ösztönzik a tanulókat. A tanári ké
zikönyvben külön a tanárok számára készült 
gyűjtemény ad segítséget a pontos és érthető 
instrukciók megfogalmazásához, az idegen 
nyelven történő óravezetés megvalósításá
hoz. Egy-egy egység három részt tartalmaz, 
melyek szervesen kapcsolódnak a fejezet fő 
témájához. Amikor a tanuló egy „Looking at 
language” vagy „Do you remember” részhez 
érkezik a tankönyvben, a munkafüzetben 
három feladatot talál az adott nyelvi problé
mával kapcsolatban. Az első feladat könnyű, 
a szerkezet felismerését, bevésését szolgál
ja. A második közepes nehézségi fokú, ke
vésbé ellenőrzött, a harmadik a legnehe
zebb, az önálló nyelvhasználatra bíztat. A


