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gon magyarázata is megtalálható. Ez elsősor
ban a jelnyelvi tolmácsok munkájához szük
séges, de - ahogyan azt a szerzők maguk is 
lefektetik - a siketek számára is hasznos len
ne, mivel a szakzsargon jeleit ők sem min
dig ismerik, jelentésüket pedig még kevés
bé. így a gyakorlatban a jelnyelvi tolmácsok 
feladata gyakran túlmutat a hagyományos 
értelemben vett tolmácsolási feladaton: sok 
esetben magyarázattal kell kibővíteniük a 
tolmácsolást.

A kiadványban - megkérdőjelezhetetlen 
szükségessége és érdemei mellett - hiányos
ságok is felfedezhetők. Mint minden könyv 
esetében, itt is hasznos és elvárható lenne 
egy tömör bevezető a célok és a tartalom elő
revetítéseként. Az egyes fogalmak visszake
resését, a tartalmi lefedettség ellenőrizhető
ségét nagyban segítené az index megszer
kesztése. Bár a kiadvány írásához felhasznált 
anyagokra találunk utalást az adott oldalakon 
lábjegyzetben, mégis elvárható lenne a 
könyv végén megadni a felhasznált szakiro
dalomra vonatkozó pontos adatokat. A szö
vegben található rövidítéseket nem minden 
esetben magyarázzák meg a szerzők (ez el
várható lenne még akkor is, ha jól ismert 
rövidítésekről van szó, pl. 16. lap: ILO, IRO, 
22. lap: NACEPD, DPTAC stb.).

A kiadvány magába foglalja a cím alap
ján elvárható tartalmat: áttekintést ad a ma
gyarjogrendszer hallássérültekre vonatkozó 
részeiről, de ahhoz, hogy valódi referencia
könyvként szolgálhasson, egyes részek kibő
vítése szükséges lenne. Ugyanakkor a szer
zők csokorba gyűjtve, logikus felépítésben, 
szakszerű segítséget nyújtanak minden gya
korló jelnyelvi tolmácsnak, illetve a hallás
sérültek jogi ügyeivel kapcsolatba kerülő 
személynek a jog hatalmas - és laikusok szá
mára átláthatatlan - anyagának szelektálásá
val, rendszerezésével.

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 
gondozásában megjelent sorozat elemeként 
is, de önálló kiadványként is ajánlható min
denkinek, aki bármilyen jogi területen kap
csolatba kerül(het) hallássérült személyekkel.

A szerzők mindannyian szakterületük ki

váló képviselői, elhivatottságuk a téma iránt 
részben valószínűleg érintettségükkel is ma
gyarázható, hiszen mindhárman hallássérült, 
a jelnyelvet jól ismerő, jogi végzettségű sze
mélyek.

Horváth Brigitta

María Begona Villada Moirón 
Data-driven Identification of 
Fixed Expressions and Their 
Modifiability
Rijksuniversiteit: Groningen, 2005.

A recenzió tárgyául talán lehetett volna a 
téma (korpusznyelvészet, nyelvtechnológia) 
valamelyik alapművét is választani, hiszen 
egyes számítások szerint már maga a kor
pusznyelvészet is 16 éves - ha John Sinclair 
1989-ben írt alapművét vesszük alapul. Ez 
a doktori disszertáció - amely az észak-hol
landiai Groningen egyetemének kiadványa 
- emblematikus az alkalmazott nyelvészet 
mai világában: eredetileg filológiai képzett
ségű spanyol (pontosabban: galíciai) szerző, 
Hollandiában, angolul írt értekezést az alkal
mazott nyelvészet leginkább matematikai 
ihletésű részterületéről.

Magyarországi alkalmazott nyelvészek 
számára az értekezés konkrét tartalmától füg
getlenül is érdekes lehet, hogy egy „bölcsész” 
hátterű kutató hogyan merül egyre mélyebb
re a statisztikai nyelvfeldolgozás részletei
ben, hogyan ismerkedik meg a filológiától 
első ránézésre idegen, de valójában azzal in
tegrális egységet képező tudománnyal. A 
disszertáció szövegén alig vesszük észre a 
küzdelmet: talán csak az árulja el, hogy az 
átlagosnál sokkal inkább törekszik a világos 
fogalmazásra, gondolatai megértetésére.

Az értekezés szűkebb témája a kollokáció- 
kutatás. Minél többet foglalkozunk kolloká
ció-kutatással, annál inkább érezzük, hogy 
a szó nem természetes egysége a nyelvnek. 
Ellentmondásos dolog: a számítógép számá
ra mégis „természetes” egység a szó, mert az 
írásunkat jól definiált elválasztójellel - a szó-
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közzel - szavakra tagoljuk. Ez a tagolás azon
ban inkább tűnik technikainak, mint olyas
minek, ami a szöveg értelmét tükrözi. A szó 
fétise azonban nem a nyelvtechnológia sa
játja: hány évig szólt a nyelvtanulás arról, 
hogy szavakat tanultunk, miközben tudtuk, 
hogy az igazi nyelvtudás többek között ar
ról ismerszik meg, hogy sok szófordulatot - 
többszavas, de lexémaértékű nyelvi egységet 
- ismerünk az adott idegen nyelven. Emel
lett szótáraink is számos több szavas kifeje
zést felsorolnak, ami annak a jele, hogy az 
illető kifejezések - a szótár szerkesztője sze
rint - állandósultak, s szemantikájuk esetleg 
független az őket alkotó szavak szemantiká- 
jától.

A korpuszépítés a megvalósult, „perfor
mált” nyelv legadekvátabb modellezési for
mája; már ha rendelkezünk a megfelelő erő
forrásokkal, hozzáférünk nagy mennyiségű 
szöveghez, és rendelkezünk dolgos kezekkel 
az annotációhoz. Begona Villada egy holland 
nyelvű napilap néhány évfolyamának teljes 
szövegét elemezte számítógéppel (Twente 
Nieuws Corpus, 300 millió szövegszó!), le
xémaértékű több szavas kifejezéseket keres
ve. Pontosabban: a keresés tárgyai egyes rög
zült kifejezések (angol terminológiával: fixed 
expressions) voltak, amelyek definícióját és 
taxonómiáját a szerző Rosamund Moontól 
(Fixed Expressions and Idioms in English, 
Clarendon Press, Oxford, 1998) veszi. A több
szavas lexémák pedig csak részhalmazát ké
pezik a rögzült kifejezéseknek, bár ezek 
mindegyikére igaz, hogy szemantikájuk nem 
(kizárólag) a kifejezést alkotó szavak sze
mantikájának kombinációja, hanem valami
féle „hozzáadott értéket” is tartalmaz.

Itt jelenik meg a fő probléma: a rögzült 
kifejezéseket elsősorban szemantikai attri
bútumaik alapján ismerjük meg. Márpedig 
a nyelvtechnológia nem tanítja meg a számí
tógépet a természetes nyelv megértésére és 
feldolgozására: a tudomány jelenlegi állása 
szerint - sem az informatikában, sem a kog
nitív tudományokban - nincsenek meg az 
ismereti és tárgyi feltételei annak, hogy az 
emberi nyelvprodukcióhoz, illetve -befoga

dáshoz szükséges kognitív hátteret át tudjuk 
adni a számítógépnek. A nyelvtechnológiai 
alkalmazások mindig csak utánozzák az em
ber egyes, parciális nyelvi funkcióit, és igye
keznek olyan módszereket alkalmazni, ame
lyek nem igénylik a feldolgozandó szövegek 
értelmezését (vagyis szemantikájának fel
dolgozását).

Ezért a nyelvi jelenségeket a számítógé
pen rendszerint felszíni jegyekkel modellez
zük. Ekkor pedig ki kell jelentenünk, hogy 
ez igen messze esik bármiféle lehetséges 
kognitív modelltől.

A felszíni jelenségek felismerésére rend
szerint különböző szabályalapú eszközöket 
- morfológiai és szintaktikai elemző prog
ramokat - használunk. A korpusznyelvészet 
által azonban valószínűségelméleti módsze
rekkel is vizsgálhatjuk a szavak együttállá
sát, s a szabályalapú és a statisztikai módsze
rek felhasználásával feltárhatjuk a nyelv 
„valódi” lexikáját. Ez az angol nyelv esetén 
már nem új dolog, hiszen a nagy angol szó
tárak évtizedek óta korpuszalapon készül
nek. Más - gazdagabb morfológiájú - nyel
veken azonban csak nemrég kezdett teret 
nyerni ez a fajta kutatás, mert a statisztikai 
módszerek csak akkor alkalmazhatók haté
konyan, ha a nyelv modelljéül szolgáló kor
puszok először megfelelő morfo-szintaktikai 
annotációt kapnak - ez pedig sok kézimun
kát igényel.

Begona Villada a holland nyelv rögzült 
kifejezéseinek (frazémáinak?) két típusát, 
a rögzült elöljárói csoportot és a segédigés 
szerkezeteket vizsgálja disszertációjában. 
Számunkra, akik - feltételezhetően - több
nyire nem foglalkozunk holland szövegek
kel, nem a holland nyelvre vonatkozó kö
vetkeztetései az érdekesek. Szerencsére a 
szerző számára sem: elsősorban azt vizsgál
ja, hogyan kombinálhatjuk a számítógép szá
mára hozzáférhető morfo-szintaktikai jegye
ket úgy, hogy azok meghatározott együtt
állása a lehető legpontosabban utaljon a 
szemantika által meghatározott rögzült kife
jezés jelenlétére.

A disszertációból kiderül, hogy a nyelvi
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jelenségeket a felszínen kognitív háttér nél
kül utánzó módszerek is adhatnak hasznos 
eredményt. Bár ez nem új felismerés (Be
gona Villada írása nem áttörés, de nagyon jó 
összefoglaló), nem lehet elégszer hangsú
lyozni, hiszen az alkalmazott nyelvészek 
ezáltal kerülhetnek igazán közel a számító
géphez mint kutatási eszközhöz, ha számít
hatnak arra, hogy általa új ismereteket sze
rezhetnek egyik vagy másik nyelvről. A jó 
hír: ezek az eredmények a magyar nyelvű 
szövegek feldolgozásában sem váratnak már 
sokáig magukra.

Kis Balázs

G. Láng Zsuzsa
Tolmácsolás felsőfokon
A hivatásos tolmácsok képzéséről 
Scholastica: Budapest, 2002. 207 p.

A tolmácsolás és tolmácsképzés mai ma
gyarországi helyzetét feltáró kötet napjaink
ban különösen is aktuális, hiszen az európai 
integráció előrehaladtával az érdeklődés 
központjába kerül a tolmácsolás mint szak
ma. A szerző G. Láng Zsuzsa, az ELTE BTK 
Fordító- és Tolmácsképző Központjában ta
nít, az angol-magyar programokat irányítja, 
és már 25 éve foglalkozik a tolmácsolás ok
tatásával. Erről tanúskodnak eddig megjelent 
művei is: Introduction to Consecutive Inter
preting: Basic Concepts, Strategies and Skills 
(1995) és Note-taking in Consecutive Inter
preting (1995). Jelen könyvében most feltár
ja a tolmácsképzés elméleti hátterét, ismer
teti a főbb képzési fajtákat és módszereket, 
valamint gyakorlati útmutató szerepet vállal 
mindazok számára, akik a tolmácsolást el
sajátítani, gyakorolni vagy épp oktatni kí
vánják.

A kötet kilenc nagyobb fejezetre oszlik, az 
elsők általános érvényűek, áttekintik a tol
mácsolás főbb kutatási eredményeit és a tol
mácsolási modelleket, a képezhetőség felté
teleit és a módszertani irányelveket. A kö
vetkező fejezetek a magyarországi képzés

konkrét menetét tárgyalják, különösen nagy 
figyelmet szentelve a konszekutív és a szink
rontolmácsolás oktatásának.

A bevezető tájékoztat arról, hogy a tolmá
csolás mint kutatási terület komplex megkö
zelítést kíván, több tudomány is vizsgálja a 
folyamatát és eredményeit. Megtudhatjuk, 
hogy az 1980-as években a tolmácsolásról 
megjelent publikációk főként pszichológiai 
és szövegnyelvészeti kutatások eredménye
iről számolnak be. Az 1990-es években nagy 
lendületet vett a tolmácsolás vizsgálata, in
terdiszciplináris kutatások indultak, konfe
renciák és nemzetközi eszmecserék szerve
ződtek.

Az első rövidebb fejezet a tolmácsképzés 
kezdeteit ismerteti, melyek a XX. század kö
zepére nyúlnak vissza, amikor is a tolmács 
már nem mint „nyelvi kisegítő” játszott sze
repet a mindennapi kommunikációban. A 
konferenciatolmácsolás megjelenésével már 
szakszerű teljesítményt kellett a tolmácsnak 
nyújtania, és ehhez a kiváló emberi adottsá
gok helyett/mellett már szakszerű képzésre 
és tudatos, alapos felkészülésre volt szükség. 
Ezt szolgálta az 1950-es években megjelent 
két kis könyvecske, mely praktikus taná
csokkal látta el a kezdő tolmácsokat a gya
korlat (Herbert útmutatója tolmácsoknak) és 
a jegyzetelés terén (Rózán jegyzeteléstech
nikája).

A második fejezet a tolmácsolást érintő 
főbb kutatási eredményeket és modelleket 
ismerteti. Az első modellek gyakorló tolmá
csok tollából születtek, igyekeztek feltárni az 
agy működését tolmácsolás közben, és meg
fejteni a kognitív funkciók és a nyelv kap
csolatát. Az interpretativ modell szerint a 
beszéd értelmének megragadása után dever
balizációs folyamat (a gondolat a nyelvi for
mától elszakadva őrződik meg) játszódik le 
az agyban, és ez után következik a célnyel
vi megfogalmazás. Ez spontán megy végbe, 
nem kíván tudatos erőfeszítést a tolmácstól. 
A képzés során a szószinttől való elszakadá
son van a hangsúly. A „tudományos iskola” 
hívei szerint empirikus megfigyelésekre van 
ahhoz szükség, hogy tudjuk, mi játszódik le


