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köré csoportosul: I. nyelvorientált fordítás
tudomány, 2. szövegorientált fordítástudo
mány, 3. folyamatorientált fordítástudo
mány, 4. fordítóorientált fordítástudomány.

A témák címe egyben mutatja a fordítás
tudomány nézőpontjának diakron változá
sát. Az első téma keretében megismerhetjük 
Humboldt, Weisgerber és Whorf felfogását 
a nyelvekről és a fordíthatóságról. Ezt követi 
a jelelmélet, a Chomsky-féle generatív gram
matika és az univerzália-elmélet tömör be
mutatása. A következő fejezet a fordítást 
mint kétnyelvű kommunikációt modellezi, 
összeveti a fordítástudományt a kontrasztív 
nyelvészettel és az átvitelt értelmezi a mag
struktúrák szintjén.

A szövegorientált fordítástudomány ke
retében Stolze az ekvivalencia fogalmát de
finiálja Nida és Koller elméletei alapján, 
majd megvilágítja a Harweghez kapcsolódó 
szövegnyelvészet és a fordításelmélet kap
csolatát. Megismerhetjük Reiß fordításori
entált szövegtipológiáját és az abból levezet
hető fordítási módszereket, valamint Koller 
szövegfajtáit. A szövegnyelvészeti eszközök 
segítségével a fordítástudományi elemzés fon
tos szempontokkal bővült, a mondatszintű 
fordítást a szövegszintű fordítás váltotta fel.

Bár a fordításelmélet kétségtelenül önál
ló tudományág saját vizsgálandó tárggyal, 
mégis jellemző rá az interdiszciplináris fel
ismerések felhasználása. így helyet kaptak a 
könyvben a pragmatika, a szociolingvisz- 
tika, a pszicholingvisztika, a hermeneutika 
és az irodalomtudomány kapcsolódó isme
retei, jelezve, hogy a fordítás több mint nyel
vi, nyelvtani feladat. Nyelv és kultúra össze
tartozó fogalmak, ebből következik, hogy a 
fordítás kultúrafüggő, kulturális transzfer. 
Nehéz megszabni a határát a forrásnyelvi 
szöveg szöveghű fordításának és a szöveg 
célnyelvi újraköltésének.

A fordítóorientált fordítástudomány 
nem a szöveget elemzi, hanem a fordítás 
közben végbemenő gondolkodási folyama
tot és a fordító szöveghez való viszonyát.

A bevezetésként szolgáló tanulmány - 
műfajánál fogva vázlatosan - azt mutatja be,

hogy ugyanazt a folyamatot, a fordítást kü
lönböző szemszögből vizsgálva eltérő meg
állapításokra jutunk. Áttekintést kapunk a 
legjelentősebb fordításelméletek alapjairól, 
összevetve őket egymással, azonosságaik és 
eltéréseik felvázolásával. Hangsúlyozza, 
hogy nem csupán egyetlen, mindent felölelő 
fordítástudomány létezik, hanem több, egy
mást kölcsönösen kiegészítő elmélet, me
lyek az alkalmazott tudományokra támasz
kodnak. A fordításelmélet hipotézisei a gya
korlatban verifikálódnak, a gyakorlati alkal
mazás során felmerül az elméleti alátámasz
tás igénye. A mű nemcsak alapvető ismere
teket közvetít, hanem kritikus probléma
szemléletű gondolkodásmódra készteti, és a 
fordítástudomány szakirodalmának további 
tanulmányozására sarkallja az olvasót.

Reder Anna
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A rendszerváltást, illetve az azt megelőző 
nyolcvanas éveket a hazai tankönyvkiadás, 
s azon belül is a nyelvkönyvek kiadása némi 
válsággal járó periódusként élte meg. A ha
zai pedagógiai közvélemény a fekete-fehér, 
gyenge minőségű papírra nyomott nyelv
könyvek helyett teljes odaadással választot
ta a fokozatosan felszabaduló tankönyvpia
con megjelenő célnyelvi országok kiadói ál
tal, az esetek többségében kedvezményes
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áron kínált tankönyvkomplexumokat, okta
tócsomagokat. Ezen a téren az angol nyelv
oktatás volt a legkedvezőbb helyzetben, hisz 
vagy fél tucat brit kiadó nyitott széles meto
dikai perspektívákat a magyar nyelvpedagó
gusok számára. A nyelvészeti, civilizációs, 
pedagógiai, pszichológiai és vezetéselméleti 
kutatások legújabb eredményeit vonzó for
mában megjeleníteni képes tankönyvcsalá
dok közvetítésével új nyelvpedagógiai szem
léletek, törekvések fogalmazódnak meg, 
amelyek nagy hatással vannak az oktatási és 
nevelési folyamatok korszerűsítésére. Jel
lemző volt e korra, hogy az olyan, az angol 
nyelv hazai oktatása terén kiemelkedő peda
gógus-személyiségek által írott könyvek is 
egyre korlátozottabb érdeklődés tárgyaivá 
váltak, mint többek között Hudák Ilona vagy 
Medgyes Péter, holott ők a szerényebb meg
jelenési forma ellenére a nyolcvanas évek 
világszerte tapasztalható nyelvpedagógiai 
irányzatainak megfelelően korszerű metodi
kát alkalmaztak tankönyveik írása közben.

Nagyon fontos az a tevékenység, ame
lyet a világpiac egyetemes kulturális és pe
dagógiai igényeinek kielégítésére törekvő 
brit kiadók folytatnak, hisz jelentős gazda
sági potenciáljuk lehetővé teszi, hogy min
dig a legkorszerűbb tartalom és forma le
gyen kiadványaik jellemzője. Európa több 
államában ugyanakkor erősödik az a tenden
cia, hogy a nemzeti oktatási és nevelési cé
loknak megfelelni képes tankönyvcsaládo
kat az adott kulturális és pedagógiai kontex
tust jól ismerő szakemberek írják. így gyak
ran találkozhatunk olyan dán, svéd, norvég, 
finn vagy francia, német és osztrák tanköny
vekkel, amelyek az adott országban dolgozó 
brit vagy amerikai és helyi nyelvpedagógu
sok iskolai tapasztalatból táplálkozó nyelv
pedagógiai törekvéseinek termékei.

Örömmel értesültem arról, hogy az utób
bi időben egy új, az európai szellemiségnek 
megfelelő, de a nemzeti tradíciókat és törek
véseket egyidejűleg tükrözni képes stratégi
át kíván követni a Nemzeti Tankönyvkiadó. 
Múlt év őszén két olyan angol nyelvkönyv
családot indított útjára, amely az ezredfor

duló európai integrációjára törekvő Magyar
ország felnövekvő generációi számára szük
séges műveltségtartalmat és nyelvi eszközt 
kíván közvetíteni. A teljes mértékben „NAT- 
komform” taneszközök az angol nyelv első, 
illetve második idegen nyelvként való tanu
lását segíti az 5., illetve a 7. vagy 9. tanévben. 
Mindkét kiadvány nyomtatott és hangzó
anyagok komplexumaként segíti a kortárs 
nyelv megismerését korszerű témák és eljá
rások segítségével. Külön erénye a Nemzeti 
Tankönyvkiadó eme újat alkotó törekvésé
nek, hogy pályázati úton választottak ki a 
szerzői teendők ellátására két olyan nyelvta
nári párost, akik már rendelkeztek némi köz
oktatási tapasztalattal, de fiatalok, szinte pá
lyakezdők lévén fogékonyak voltak az újra
teremtésre és tankönyvírói tevékenységüket 
nem az évtizedek alatt megfásult metodikai 
rutin hatotta át. Mégis, a hazai nyelvpedagó
gia tapasztalataiból táplálkozik mindkét ok
tatócsomag, hisz a szerzők közül hárman 
magyar iskolákban tanultak meg angolul, s 
pedagógussá is e hazában váltak.

A tízéves korban kezdődő angoltanulás 
forrásanyagaként ajánlhatjuk a pedagógu
sok figyelmébe a Click In-t, Bocz Bea és Liz 
Bownas munkáját, amely már címével is 
következtetni enged arra, hogy a XXI. szá
zadi felnőttkorra készülő, az információs 
rendszerekkel átszőtt világban cseperedő 
gyermekeink számára kínál nyelvtanulási 
lehetőséget. A hagyományos nyelvvizsgaté
mákat egy új felfogásból, a kereszt
tantervi ségből táplálkozva integrativ módon 
jelenítik meg a szerzők. A család, ételek, 
szórakozás, otthon, állatok, világűr, a Vad
nyugat, bulik, karácsony címszavak már ma
guk is érzékeltetik, hogy az egyes tantárgyak 
között meghúzódó szigorú határok áthidalá
sára való törekvés jellemző a taneszközre, 
így az új tankönyv témái módot adnak arra, 
hogy más műveltségterületek tartalma és 
módszerei is a nyelvtanulás természetes esz
közévé váljanak. E korszerű tananyag lehe
tőséget kínál tehát arra, hogy a természetis
meret (a zoológia, a földrajz, a csillagászat), 
a társadalomismeret, a néprajz, a történelem,
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A jelenlegi Linda and the Greenies 1. a korábbi, alsó tagozatos tanulók 
számára készült, kezdő szintű nyelvkönyv nagysikerű sorozatának átdol
gozott kiadása. A játékos nyelvtanulás elvét valló tananyag egyaránt 
alkalmas egyéni és csoportos órai munkára, valamint tanterve alapján jól 
alkalmazható kiegészítő tananyagként vegyes szintű csoportok tanítása 
esetén is.

A tankönyv és a kiváló színvonalú, kétszer 90 perces hanganyag 
tartalmazza a mese epizódjait, amelyek szövegein keresztül ismerkedhe
tünk a szókincs, a nyelvtani szerkezetek és a beszédfunkciók alapjaival. 
A történethez tematikailag kapcsolódó sok-sok dal, vers, mondóka pedig 
biztosítja az angol nyelv tiszta, szép kiejtésének és helyes intonációjának 
elsajátítását.

A munkafüzet célja, hogy gyakorlataival segítse elmélyíteni az órán 
tanultakat, feldolgozza a mese fonalának nyelvi elemeit és tudatosítsa a 
tanulókban a nyelvtanulás helyes stratégiáit.

CORVINA
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a háztartástan, az egészséges életmódra való 
nevelés, az ének-zene, a vizuális nevelés és 
technika résztémái és legjellemzőbb munka
formái a nyelvórákon is előforduljanak.

Hiszek abban, hogy „az új kor új embe
re” csak oly módon lesz a saját testi, lelki, 
szellemi és gazdasági fejlődéséért felelőssé
get vállalni képes kreatív személyiség, ha 
megtanul dönteni a saját tanulásának célját, 
tartalmát, módszereit, tempóját illetően, ha 
megtanul reflektálni minderre, vagyis ob
jektív módon értékelni folyamatokat és 
eredményeket és mindezek érdekében má
sokkal együtt dolgozni, vagyis kooperáció
ban élni. Mindez a tanulói autonómia meg
valósulásának záloga. A Click In több olyan 
tanulói központú kommunikatív és huma
nisztikus eljárást alkalmaz, amelyek az au
tonómiára való nevelés eszközei lehetnek. A 
tankönyv arra bátorítja a gyerekeket, hogy 
naponta válasszanak egy-egy önként megta
nulandó szót. Tanulják meg azokat definiál
ni, körülírni, s tudatosan sajátítsák el azok 
kiejtését is. Ily módon az önálló szótárhasz
nálatra, s elsősorban az egynyelvű tanulói 
szótárak használatára nevelhetjük tanítvá
nyainkat.

Napi nyelvhasználatot tudatosító eljárás 
a projektum-munka is, amely során egy in
formációközvetítési eszköz létrehozása cél
jából az ismeretszerzés, az alkotómunka és 
a mondanivaló kifejezésének is természetes 
médiuma az angol nyelv, amelyet tehát hasz
nálat közben tanul, vagyis tanulás közben 
használ a gyermek. Ennek a folyamatnak a 
során helye van az önálló döntéseknek és a 
kooperációnak, s az autentikus forrásanya
gok használatának. A projektmunka tehát a 
valós élethelyzetek leképezése, amely mó
dot ad a nyelvelsajátítás modelljére emlé
keztető nyelvtanulásra.

Én különösen örültem annak is, hogy a 
saját szótanulásukhoz, kiejtésgyakorlásuk
hoz és projektmunkájukhoz kommentárt fűz
hetnek a gyerekek, s ezzel a folyamat elem
zésére épülő önértékelésre nevelhetjük őket.

Tetszik, hogy a tankönyvben az utasítá
sok és a tevékenységre bátorító illusztrációk

is a számítógépes korszakra jellemző szó
kincset és munkaformákat tudatosítják.

Szimpatikus számomra a szerzők azon 
törekvése is, hogy a magyar és a célnyelvi 
kultúra közötti közvetítés eszközeként is
mert személyiségeket kívántak választani. 
Sajnálatosnak tartom azonban, hogy két tör
ténelmi személyiség mellett (Mátyás király 
és Viktória királynő) döntöttek, akik bár 
mindkét nép életében nagyon fontos szere
pet játszottak, nem éltek és uralkodtak pár
huzamosan. Vajon nem választhattak volna 
inkább egy-egy magyar és brit rajz- vagy 
bábfilm-figurát? Vagy egy-egy tinédzser
sztárt? Mátyás király és Viktória királynő 
mint történelmi személyiségek szerepelteté
se erősíti a kereszt-tanterviség szellemisé
gét, de kronológiai szempontból zavaró ket
tőjük párhuzamba állítása.

Besnyi Erika és Huszár Márta EnterTeen 
című tankönyve az angolt második idegen 
nyelvként tanulni kívánók számára nyújt 
alapismereteket, stimuláló élményt. A cím 
itt is találó, hisz a tizenéves korba lépő ser
dülők (thirteen, fourteen, fifteen stb.) számá
ra szórakoztató nyelvtanulásra ad lehetősé
get a taneszköz.

E munkára is jellemző, hogy a korszerű 
nyelvpedagógiai törekvések a pozitív hazai 
nyelvoktatási hagyományokra építve jelen
nek meg benne.

A könyv történeti vonala brit és magyar 
gyerekek barátságára és magyarországi él
ményeire épít, ami módot ad a brit civilizá
ció komparatív alapú megismerésére és ké
pessé teszi a magyar nyelvtanulókat arra, 
hogy a saját hazai valóságukat a célnyelven 
tárják fel más nemzetek angolul beszélő fiai 
előtt. Ez a törekvés már egy európai közeg
ben élni és kommunikálni képes generáció 
igényeit igyekszik kielégíteni. Mindezt erő
síti a gazdag szókincs és a sok párbeszéd, az 
egyéni, páros és csoportos feladatok sokasá
ga. Ennek mintha ellentmondana a kommu
nikációs feladatok, csoportmunka-ismerte
tések és játékleírások magyar nyelvű volta. 
Úgy vélem, hogy a nemzetközi közegben 
történő alkotó részvétel, az integrált Európá-
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ban való munkavállalás alapfeltétele, hogy 
ifjú polgáraink idegen nyelven tudják isme
reteiket gyarapítani, készségeiket fejleszte
ni, tudjanak idegen nyelven másokkal ko
operálni, idegen nyelven dolgozni, vagyis 
önmagukat egy sok kultúrájú világban is 
képesek legyenek megvalósítani. Továbbá, 
egy „multilingvális” kommunikációs straté
giára is szükségük lesz, amelynek lényege, 
hogy két-három „hídnyelv” (például egy 
germán, egy latin és egy szláv nyelv) segít
ségével tudjanak boldogulni a félszáznál is 
több nyelvű kontinensünkön. Eme stratégiai 
gondolkodás, készség kialakításának csak 
akadályozója lehet az anyanyelv utasítások 
és folyamatleírások szintjén való megjelení
tése. Érdemes lenne ilyen esetekben meg
fontolni a képi, például piktogramos szem
léltetés alkalmazását, amely segíti „kontex- 
tualizálni” a célnyelvi folyamatleírásokat. 
Továbbá, az anyanyelvi utasítások és folya
matleírások tulajdonképpen felesleges kód
váltásra kényszerítik a tanárt, s ezzel csak 
nehezebbé válik a dolga. Ez az, ami a legna
gyobb nehézséget jelenti az állami nyelv
vizsgák gyakorlatában is. Ahhoz, hogy tanít
ványaink képesek legyenek majd a nemzet
közivé váló világban idegen nyelven élni és 
dolgozni, a célnyelven folytatott gondolko
dásra, információfeldolgozásra és reakcióra 
kell őket képessé tennünk.

Kissé ellentmondásos az, hogy pontosan 
az idegen nyelven történő információfeldol
gozást, az idegen nyelven folyó kreatív gon
dolkodás fejlesztését segítik az autentikus 
forrásanyagok, a kereszt-tantervi témák és a 
készségek integrativ alkalmazása. A koráb
biakban ismertetett taneszközhöz hasonlóan 
itt is az összes műveltségterületet érinti tar
talmában és munkaformájában az Én, család 
és barátok, otthon és épületek, ételek és ita
lok, életmód, munka és szabadidő, oktatás, 
test és lélek, természet, utazás, ünnepek és 
szabadság témák sora, amelyek a hagyomá
nyos nyelvvizsgatémáknak is felfoghatók, 
viszont a könyv tanmenete is explicit módon 
utal a kereszt-tantervi kötődésekre. Temati
kailag egy kissé túlzsúfolt ugyan a könyv, s

nem tárgyalja egyik érintett témát sem olyan 
mélységben, ahogy az a 12-14 éves serdülő
ket a tapasztalatom szerint érdekli.

Lehetőséget kínál azonban a könyv arra, 
hogy a sokoldalú nyelvpedagógus maga te
gye gazdagabbá, színesebbé a több művelt
ségterületre kiterjedő nevelési és oktatási fo
lyamatokat.

Ugyanakkor, precízen kidolgozott, vál
tozatos feladatokban gazdag procedúrákat ír 
le a könyv, amelyekkel a tapasztalatlan, szár
nyait bontogató pedagógus számára minden 
lépést mérnöki pontossággal megad, ezzel 
logikus és kiszámítható a tanórák menete.

Egy kicsit talán az indokoltnál jobban a 
pedagógusra bízza az ismeretek és készsé
gek megerősítését, visszatérésen alapuló to
vábbfejlesztését.

így az „EnterTeen” az alkotó szellemű 
pedagógus számára is szórakoztató forrás
anyag. Fontos tény ez, hisz a motivált, krea
tivitásra teret kapott tanár jó diák-tanár kap
csolat esetén már a saját személyes példáján 
keresztül is motivál, s így lehetőséget kínál 
arra, hogy tanár és tanítvány együtt, alkotó 
légkörben, mintegy szórakozva legyen a ta
nítás-tanulás folyamatának egyenrangú ré
szese.

A nemzeti tankönyvkiadás szempontjá
ból örvendetes pillanat volt, amikor múlt év 
őszén, a politikai és gazdasági változásokat 
követő 10. tanévben ismét magyar szerzők 
könyvei álltak az új évezred felnőttéi angol
tanulásának szolgálatába.

Poór Zoltán

Lázár Györgyné
Kommunikatives Deutsch
Beszédszándékok a német nyelvben 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
1998, 160 p.

Friss, érdekes, modem nyelvkönyvet ismer
het meg a nyelvtanuló és a nyelvtanár egy
aránt, ha kézbe veszi a Kommunikatives


