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más-más értékelési szempontból - a „vissza- 
nyúlás a gyökerekhez”: ebben a műben is 
megismerkedhetünk röviden a behavioriz- 
mus, az antimentalizmus és a deskriptiviz
mus irányzataival, de akár még Goethe és 
Hermann Paul fordításról alkotott nézeteivel 
is. Immár „történeti vonatkozásban” emeli ki 
a szerző a múlt század 60-as éveiben kelet
kezett általa „mérföldköveknek” tekintett 
fordítástudományi műveket, azaz Georges 
Mounin, John C. Catford és Eugene A. Nida 
munkásságát.

A továbbiakban felteszi a kérdést, mi is a 
fordítás valójában, ismerteti az ezzel kapcso
latos definíciókat és modelleket. Hosszan 
elidőzik a „definíció” szó fogalomkörénél, 
majd Vermeer, Reiß, Coseriu és saját koráb
bi elméleteit is felidézi. Az invariencia, ek
vivalencia tekintetében - saját korábbi mun
kásságán kívül - a legnevesebbek közül 
Newmark és Catford elméleteire hivatkozik.

Jelentős fejezetet szentel írásában a „for
dítás típusainak”, amelyeken az egyes szö
vegtipológiai megközelítéseket érti. Kitér 
arra, mennyire, milyen mértékben és mikor 
célszerű kötődnünk a forrásnyelvi szöveg
hez, mit határoz meg ebből a fordítás tárgya, 
a fordítás iránya és célja.

Kötetében nem hagyja figyelmen kívül a 
tolmácsolás elméletét és gyakorlatát sem. 
Kritikusan nyilatkozik a „Lipcsei iskola” 
kezdeményezéséről, amely a „translation” 
latin eredetű fogalmat mind a fordítás, mind 
a tolmácsolás esetében úgymond univerzá
lissá teszi, jelzi, hogy a terminológia frissí
tésére lenne szükség, egyben hiányolja a tol
mácsolás speciális területével kapcsolatos 
átfogó elméleti munkákat. Ennek kapcsán 
némi kritikával illeti a „Párizsi iskolát” és 
annak munkatársait is.

Albrecht könyvében a fordítást segítő ha
gyományos módszerek (kétnyelvű, egynyel
vű, nyelvtani és stilisztikai, képes szótárak, 
szinonima-szótárak, frazeológiai és szak
szótárak) mellett a legmodernebb segéd
eszközöket is megemlíti, így a fordítók és a 
tolmácsok által gyakran használt elektroni
kus eszközöket, mint pl. a CD-Rom-okat, 

DVD-Romokat, az elektronikus szótárakat, 
az Internet adatbankját.

Szerzőnk a fordítást, a grammatikát a 
nyelvtudomány tükrében szűkebb körben is 
vizsgálja, mégpedig a kontrasztív nyelvé
szet, és a leíró nyelvészet szempontjából. 
Részletesen „végigmegy” a nyelvtudomány 
egyes területein, a fonetikától és fonológiá
tól kezdve a hagyományos értelemben vett 
morfológián és szintaxison át a szóképzésig, 
a frazeológiáig és a szövegnyelvészetig, le
xikológiáig.

Külön figyelmet szentel a fordítástudo
mányból ismert „hamis barátok” kategóriá
jának, amelyeket angol, olasz, francia, spa
nyol példákkal szemléltet.

A fordítás-egybevetést, a fordításkritikát 
és a párhuzamos szövegek vizsgálatát a for
dítást segítő tényezőknek tekinti. Műve nem 
csupán a fordítástudomány iránt mélyebben 
érdeklődő olvasót ragadhatja meg, mert ha
bár a középpontban mindig ez a diszciplína 
áll, fontos információkat nyerhetünk a sze
mantika, a szemiotika, a pragmatika, a szö
vegnyelvészet modern értelmezéséről, de 
még a preszuppozíciók, beszédaktusok el
méletéről és szociostilisztikai kérdésekről is.

A két kötet együttes vagy külön-külön va
ló tanulmányozása mindazoknak a németül 
tudó bölcsészeknek, irodalom és/vagy nyel
vészet, valamint műfordítás, fordítás iránt 
érdeklődő laikusoknak ajánlható, akik új is
mereteket kívánnak szerezni a fent nevezett 
területeken, vagy a modem elméletek tükré
ben aktualizálni kívánják már meglévő tudá
sukat.

Salánki Ágnes

Abram De Swaan
A nyelvek társadalma
Typotex: Budapest, 2004. 258 p.

A nyelvek társadalma egy több mint ötezer 
nyelvből álló hierarchikus rendszer, amely
ben a világnyelvek és közülük is legfőkép
pen az angol nyelv az, amely globálisan egy-



Könyvszemle 75

re inkább vezető és összetartó szerephez jut. 
Világnyelvnek tekinthető például a francia, 
a portugál és a spanyol is, hiszen külön-kü- 
lön több mint száz millióan beszélik ezeket.

Swaan a nyelvrendszert a „világrendszer” 
történelme, gazdasága, kultúrája és nem utol
sósorban politikai alakulásának tükrében 
mutatja be. Ami a földrajzi vonatkozásokat 
illeti, különösebb gondot fordít a szerző a 
nyelvrendszer kialakulása és mai helyzeté
nek vizsgálatára Indiában, Indonéziában, 
Afrikában, Dél-Afrikában és az Európai 
Unióban.

A nyelvek közgazdaságtanát kutatva a 
szerző a nyelveket „hiper-közösségi javak
ként” elemzi és rávilágít arra, hogy bizonyos 
nyelvek nagyobb „Q értékkel”, azaz na
gyobb kommunikációs előnnyel rendelkez
nek. Ezek a nyelvi értékek nagy szerepet ját
szanak abban, hogy mely nyelveket válasz
tanak ki nyelvtanulás céljából, s abban is, 
hogy a különböző kultúrák és szövegek, va
gyis bármilyen feljegyzett vagy megjegyzett 
nyilatkozások hogyan és milyen mértékben 
kerülnek át az egyik nyelvből a másikba, az 
egyik társadalomból a másikba. (Ebben a II. 
a megadott számok nem egyeznek meg a 
jegyzetben megadott számokkal.)

A könyvben bemutatott négy poszt-kolo- 
niális társadalom közül Indiában a hindit, 
amely a szubkontinens legelterjedtebb nyel
ve, az angolt és néhány dravida nyelvet be
szélik, mint ismeretes. Az össz-indiai nyel
vi konstellációban két „szuper-centrális” 
nyelv: a hindi és az angol használatos; mel
lettük regionális (vagy periferikus) nyelve
ket beszélnek. A regionális nyelveket két vagy 
három-nyelvű „elitek” kötik össze a szuper
centrális nyelvek egyikével vagy mindkettő
jükkel. A helyi nyelvek pedig a) vagy törzsi 
közösségek nyelvei, b) vagy egy-egy vidék 
nyelve: hagyományos dialektus, frissebb be
vándorlók nyelve, vagy beékelődött kisebb
ségek nyelve. Rendszerint a hindit és az an
golt azok is elsajátítják, akik nem hindi szö
vetségi államokból származnak. Viszont, a 
csak angolul beszélő eliteknek érdekük, hogy 
az angol nyelv az egész unióban elterjedjen, 

mert ez növeli a nyelvük Q értékét. Az indi
ai szubkontinens déli államaiban ezen indo
kok mellett még az is nagy szerepet játszik 
az angol nyelv terjesztésében, hogy ily mó
don igyekeznek megakadályozni a hindi ter
jedését. Legyen az hindi vagy angol, mind
kettő növeli a beszélő kommunikációs le
hetőségeit; azonban mindent összevetve, az 
indiai társadalomban a hindi az a nyelv, 
amely a legelőnyösebb a kommunikáció 
szempontjából. Nemzetközi karrier tekinte
tében viszont természetesen az angol nyelv 
ismerete jár nagyobb előnnyel.

Indonéziában a maláj nyelv egy változa
tát, a bahasa indonésiát választották nemzeti 
nyelvnek a jávai és a holland nyelvvel szem
ben. Ez a döntés azzal indokolható, hogy a 
malájnak nagyobb volt a „centralitása”, an
nak ellenére, hogy a jávait a társadalom na
gyobb hányada beszélte, mint a malájt. A 
gyarmatosítók nyelve, a holland viszont vol
taképpen nyomtalanul eltűnt, és így a poszt- 
koloniális új társadalom közvetítő nyelve 
egy „honi” nyelv lett.

Az afrikai területeken a gyarmati nyelvek 
megőrizték uralkodó pozíciójukat. így pél
dául, a franciának még mindig domináns 
szerepe van Ruandában, Szenegálban, Kon
góban és Zairében, annak ellenére, hogy a 
gyerekek az iskolában alig szereznek vala
melyes jártasságot ezen nyelv terén. A „lin
gua francaiként működő angolnak vezető 
szerepe van Botswanában, Nigériában, Tan
zániában, Kenyában, Ugandában és más 
afrikai országban, még akkor is, hogyha egy 
„honi” (ahogy ők mondják: „nemzeti”) nyelv 
szerepel hivatalos államnyelvként.

Dél-Afrikában az angol és az afrikaans a 
hivatalos nyelvek, és rajtuk kívül még kilenc 
nyelv létezik, amelyek jogilag ugyancsak 
egyenjogúságot élveznek. A hétköznapi kom
munikáció minden területén azonban még 
nem vezették be a „nguni” és a „szoto” nyel
veket, amelyeket a hivatalos nyelvek mellett 
létező hét területi nyelvből könnyedén lét
rehozhatnának. Az is valószínű, hogy az af
rikaans - németalföldi nyelven alapuló, vi
szont tőle erőteljesen eltávolodott nyelv -
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jelenleg még erős pozíciója a jövőben gyen
gülni fog az angol javára.

Az Európai Unióban nem kell tartanunk 
valamiféle európai „pidzsin” kialakulásától, 
hiszen a nemzeti nyelveket az államok foly
tonos védelemben részesítik. Mindamellett 
természetesen az angol szuper-centrális sze
repe egyre erősödik, mint ahogy ezt a könyv 
nyolcadik fejezetének címe is érzékelteti: 
Európai Unió: Minél több nyelv, annál több 
az angol. Az angol dominanciáját egy kissé 
gyengíti Dél-Európában az angol és francia, 
azaz a bürokrácia két nyelve közötti konku
rencia, Közép- és Kelet-Európábán viszont 
az angol és német konkurenciája. A nemzet
közi kommunikációt tekintve azonban, az 
unión túlmenően, az angol nem más mint a 
társadalmak „lingua francá”-ja.

Fülöp Erzsébet Mária

Osváth Gábor
Koreai nyelv és irodalom
Editio Plurilingua:
Budapest, 2005. 330 p.

Elcsépelt frázisként hathat, ha „hiánypótló”- 
ként mutat be a recenzens egy könyvet, de a 
Koreai nyelv és irodalom kötet esetében a 
szó valódi értelmében vett tudományos adós
ság pótlásáról beszélhetünk.

Osváth Gábor, a Budapesti Gazdasági Fő
iskola Külkereskedelmi Karán működő Ke
leti Nyelvek Tanszékének vezetője, megala
kulása (1989) óta a koreai program gon
dozója, aki egyidejűleg az ELTE koreai 
oktatója is, nagyszerű tanulmány-gyűjte
ménnyel örvendeztette meg a távol-keleti 
stúdiumok és a koreai nyelv és irodalom 
iránt érdeklődőket. Hosszú évek során készí
tett tanulmányaiból kiváló válogatást állított 
össze, amely az olvasót egy magyar nyelven 
eleddig kevéssé hozzáférhető ősi kultúrába 
vezeti be.

A kötet első öt tanulmánya elsősorban a 
koreai nyelv és írásbeliség, a koreai nyelv

használat kérdéseit érinti, míg 18 tanulmány 
a koreai irodalom, azon belül is főleg a köl
tészet bemutatására vállalkozik. A kötetet 
egy rövid, ámde tanulságos tanulmány zár
ja, amely a koreaiak magyarságképéről ad 
némi eligazítást irodalmi hivatkozásokkal 
kiegészítve.

Sajátos ez a tanulmánygyűjtemény több 
szempontból is.

1 ) A szerző a távol-keleti kultúra kontex
tusában vizsgálja a témát. Rámutat Korea 
történeti aspektusból jelentős kulturális köz
vetítő szerepére Kína és Japán között, ugyan
akkor utal a japán hatás fontosságára a ko
reai modernizációban. Egyszersmind kö
szönhetően annak, hogy Osváth külföldi 
tanulmányai révén otthonos mind az észak
koreai mind pedig a dél-koreai nyelvben; he
lyet kap a gyűjteményben az észak-koreai és 
a dél-koreai nyelvhasználat közötti különb
ség bemutatása is. Amellett, hogy ennek a 
témának egy külön értékes tanulmányt is 
szentel (Észak- és Dél-Korea eltérő nyelv
használatának), több más helyütt is utal az 
érzékelhető nyelvi és kulturális különbsé
gekre. Mondani sem kell, hogy a kínai nyelvi 
és kulturális hatás kimutatható összefüggé
seire sem mulasztja el mindannyiszor felhív
ni a figyelmet, ha ez indokolt. Vagyis ez a 
tanulmánykötet nemcsak a koreai nyelv és 
kultúra iránt érdeklődőknek nyújt ismerete
ket, hanem a távol-keleti nyelvek és kultúrák 
szélesebb viszonyrendszerében is eligazít.

2) Valamennyi tanulmányban tetten érhe
tő a szerző tájékozottsága és gazdag ismeret
anyaga a távol-keleti kultúrák és nyelvek 
világában. Érzékletesen és sokszor szelleme
sen utal azokra a hatásokra, amelyek ered
ményeképpen kialakult egy-egy nyelvi for
ma vagy íráskép. Nem mulasztja el, hogy a 
konfuciánizmus vagy a sámánizmus világá
ban, netán a távol-keleti történelemben ke
véssé jártas olvasóval is megértesse az oko
kat és indítékokat, amelyek a koreai nyelv és 
nyelvhasználat alakulására befolyással bír
tak. Gyaníthatóan Osváth oktatói vénájának 
is tulajdonítható ily módon, hogy a koreai 
személynévrendszer vagy a nyelvi udvarias-


