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0. Tizenkét éve annak, az hogy újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén beindult a fordítói szak, a később Intézetté 
bővülő intézményünk első ágazataként, amelyen az alapstúdiumok mellett, 
a tanári szakosodással párhuzamosan, de anélkül is, egy külön hivatásra 
készülhettek fel, és némi rendszerbeli, szervezési változásokkal készülhetnek 
ma is. Nem lesz talán érdektelen, erről az időszakról számot adnunk: az 
útkeresésről, a kétségekről, majd az egyre szilárdabb rendszerré, modellé 
összeálló tapasztalatokról. 

Ezt kívánja tőlünk társadalmi közösségünk és szűkebb tudományos köz-
véleményünk is, amelyek a szakterület legaktuálisabb vonatkozásaira, követel-
ményeire figyelve az ágazat létfeltételeit megteremtették. Másrészt a magyar 
nyelvhez kötődő, az egyetemeken fordítást oktatók szélesebb körét is érint-
heti tájékoztatónk. 

1. Az indulás: szükségletek és lehetőségek 

Valamiféle közösség, megbízó nélkül nincs fordítás, azt nem lehet az 
íróasztalfiók számára készíteni. Ezt a fordítóképzés tervezésének körülménye-
ire úgy alkalmazhatjuk: kár lett volna, kár lenne, ha a téves szakosodás miatt 
maradnának állás nélkül fordítóink, illetve maradnának lefedetlenül a két-
nyelvi érintkezés leggyakoribb területei. A kinek mit és hogyan oktatni? 
kérdései ily módony már az indulásnál túlterjedtek a hagyományos egye-
temi tárgyak zárt körén, sőt a magyar nyelv és irodalom egészén is. 

1.1. A legfőbb gondot a legkülönfélébb feladatok egyidejű jelentkezése 
okozta: az elméleti megalapozásé, az oktatás szervezeti kiépítéséé, tartalmai-
nak kialakításáé, amelyek mellett a fordítói ágazat társadalmi affirmálódá-
sáért is máig tartó tevékenységet kellett kezdeni. A kezdeti tétovaságot csak 
fokozta, hogy leképezhető minta szinte nem is volt. 1973-ban Jugoszláviá-
ban csak kísérleti tantárgyként tanítottak fordításelméletet (tudomásunk sze-
rint Zágrábban), a fordítói pályára nevelés kockázata és felelősége nélkül. 
A később kibontakozó, s azóta már elfáradt középfokú oktatási reformnak 
esetleg az elvei voltak meg, amely később próbálkozott a középiskolai fordí-
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tóképzéssel is. Még a belgrádi Filológiai Kar is csak néhány év múlva indí-
totta be féléves intenzív tanfolyamait. 

A magyar nyelvterület vonatkozásában sem volt jobb a helyzet. Az 
elhaló, műfordítás központú fakutatív oktatási formáktól1 eltekintve, csak 
a mi szakunknál kicsit később alakult meg az E L T E fordítói tanszéke, egész 
más szükségletek kielégítésére és ennek megfelelő szervezeti formákban. Ami 
e pillanatban a leglényegesebb: már végzett idegennyelv szakos hallgatók 
számára, postgraduális stúdiumként, angol, orosz, francia stb. és magyar 
viszonylatban. 

Európa, Amerika fordítóképző központjainak tevékenységét tanulmá-
nyozva is a korábbi tapasztalatra jutottunk: mindegyik az adott kétnyelvü-
ségi, többnyelvűségi viszonyokból, a közéleti, tudományos, politikai gondolat-
cseréből adódó sajátos igényeket elegít ki, amelyek térben és időben soha 
sem ismétlődnek. 

Természetes tehát, hogy a jugoszláviai, azon belül is a vajdasági több-
nyelvűség és fordítási gyakorlat felé kellett fordulnunk. A lehetőségeket 
tovább egyszerűsítette a magyar nyelv mint abszolút kiindulási pont, ami 
a Tanszék, majd az Intézet jellegéből adódott, s az is, hogy az oktatandó 
fordítási viszonylat csak idegen nyelv -— magyar nyelv lehet. 

A nyelvoktatási gyakorlat terminusánál szélesebben értelmezett idegen 
nyelv2 variálhatóságát a realitások tovább csökkentették. Német, angol— 
•—magyar fordítókat nálunk nem érdemes oktatni, s nem a szakkáder-nehéz-
ségek, hanem a konkrét szükségletek természete miatt, lévén, hogy még könyv-
kiadásunkban, a tömegtájékoztatásunkban is csak elenyészően veszik igénybe 
őket, nemhogy más szakterületen egyáltalán alkalmaznák. 

Maradt hát a szerbhorvát—magyar környezetnyelvi viszonylat, amelynek 
nyelvi közvetítési szükségleteit az indulásnál inkább csak az intuitív tapaszta-
latok alapján körvonalaztuk meg, mert az összegző, utólag az elképzelésünket, 
is igazoló összefoglalók még várattak magukra, mint például Györe Kornélnak 
a magyarség táji, szociális tagolódásával foglalkozó írása3, vagy az Anyanyelv-
-„államnyelv"4 egy-egy szakterületet átfogó, az intézményes kétnyelvűség 
szükségleteit virtuálisan felvázoló tanulmányai. Enélkül is bizonyos volt, hogy 
a nyelvi egyenjogúság, a többnyelvi érintkezés óriási információs felületének 
valós szükségleteit szem előtt tartva a fordítói szak soha sem képezhet „feles-
leges" kádereket. 

1.2. A Tanszék jellege, a tanterv az ágazat további szakosodását is meg-
szabták. A hallgatók a vonatkozó szaktárgyakat a harmadik évtől kezdve 
hallgathatják, ez alól csak az egyetemi reform rövid idő alatt meghiúsított 
kísérlete jelentett kivételt, amely e tárgyakat az első évre próbálta áthelyezni. 
Ilymódon a stúdiumok az irodalmon, nyelvészeten kívüli szakterületek szá-

1 A Magyar írószövetség szervezett műfordítói kurzust az ötvenes évek végén, amelyre 
Békéssi Imre jegyzetet is készített. 

2 Köztudott, hogy az idegen nyelv terminus nálunk a nemzetközi rangú idegen nyelvekre 
vonatkozik: angolra, németre, oroszra, franciára stb. Ilyen besorolásban a magyar vagy 
szerbhorvát környezeti nyelvnek minősül. Mi az anyanyelvhez viszonyítva használjuk 
a terminust. 

3 Györe Kornél: Vajdaság népeinek és nemzetiségeinek területi megoszlása, különös 
tekintettel a tartomány magyar népességére, Létünk, 1971. 1. szám; 

4 Anyanyelv — „államnyelv", Újvidék, 1976. szerk. Rehák László 
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mára gyakorlatilag megközelíthetetlenek, a nyelv- és irodalomszakosok elő-
ismereteivel viszont — lévén, hogy a fordítás ritkán jelentkezik nyelvi álta-
lánosságokban, csak a nagyon is szűk szakmai kommunikációban — inkább 
hiányzóként, mint meglevőként kell számolnunk. 

1.3. Noha soha sem érthetünk egyet azokkal, akik a fordítást, különö-
sen pedig a műfordítást tapasztalatilag befolyásolhatatlan, csak adottságtól 
függő készségnek tartják, s az artisztikum titkozatos ködével borítják, de 
nem is voltunk annyira optimisták, hogy az irodalmi szövegek fordítását teljes 
egészében oktathatónak, megszerezhető rutinnak tartsuk. 

A műfordításhoz hosszú érlelődés, a megbízatás és a tartós egyéni 
ambíciók szerencsés konstellációja kell. A lehetőség természetesen hallga-
tóink előtt is nyitva áll, de nem lehet didaktikailag előre tervezni, társadalma-
sítani. Ami e téren megtehető volt, megtettük: a szépirodalmi szövegek átül-
tetési problémái mind a fordításelméleti, mind a fordítástechnikai anyagba 
beépültek. 

A képzés tehát csak a szakfordítás területén képzelhető el, amelyet hallga-
tóinknak már érintett előismerete tovább szűkít, lényegében az alkalmazott 
társadalomtudományokra, a társadalmi-politikai, humán szakterületre. Az ebben 
a körben jól körülhatárolható kilenc-tíz lehetséges fordítói szakosodás alap-
ismereteit átgondolt didaktikai tervezéssel és munkával két év alatt meg 
lehet szilárdítani. 

A társadalmi-politikai jellegű fordítás olyan munkakör, amelyben a gya-
korló fordítóinknak legalább a 80—90%-a dolgozik, s ez több olyan objektív 
és szubjektív körülményt jelent, amellyel nekünk a tervezésnél és oktatás-
nál is számolnunk kell. A fő vagy melléktevékenységként fordítók többféle, 
többnyire nyelvismereti végzettséggel, de speciális fordítói képesítés nélkül 
kezdtek el dolgozni, s az évek hosszú során a magán szorgalmukkal arányban, 
de mindig a saját hibáikon okulva váltak kiváló fordítókká egy adott terü-
leten, bizonyos fordítószolgálatban, vagy olyanokká, akik főleg a „házi zsar-
gonok", a „mi így szoktuk ezt fordítani" fineszeit sajátították el. 

A fordítóvá válás ilyen módja, amely bizonyos mennyiségi-minőségi 
szintig a megbízó társadalmi környezet számára is igen kényelmes, s a fordí-
tói teljesítmény ilyen gyökerű értékelése olyan hagyományt jelent, amely 
nem mindig ellenállás nélküli közeg pályakezdő hallgatóinknak. Az őket, 
tehát bennünket is érő kritika valahogy úgy fogalmazódik meg, hogy azonnal 
nem tudnak semmilyen „készterméket" produkálni, azaz nem tudnak azonnal 
statútumot, törvényt, kül- vagy belpolitikai cikket önállóan fordítani. 

Ennek a gáncsnak nagyon egyszerű ellenpróbája van: adjunk az eddig 
törvényt fordítónak tankönyvet, és viszor.t, a publicisztikai fordítónak tol-
mácsolni valót és fordítva! Törvényszerű jelenséget igazolnánk: minden mun-
kafolyamatnak, technológiának a ráállás és az átállás a legkritikusabb szakasza. 

2. A fordítás intézményes szervezeti formái , a szakképzés felelősége 

Az oktatási formákról, tartalmakról csak később esik szó, de az talán 
így is nyilvánvalóvá vált, hogy a fordítást nem a tanárképzésbe, a nyelvi, 
irodalmi kultúrába integrálódó, a sok közül egy tantárgyként fogtuk fel3 
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hanem egy teljesen önálló hivatásra való felkészítésként, s ez nagyban növeli 
a tervezés és az oktatás felelősségét. Az elméletnél, a gyakorlatoknál mér a 
lehetséges és a leggyakoribb fordításműfajokra, feladatokra kellett a figyelmet 
összpontosítani. 

2.1. Ezeknek a műfajoknak, a szövegtipológiának nem volt és nincs is 
számottevő és hozzáférhető irodalma. Azóta is hagynak tisztázni valót a 
hasonló, főleg német nyelvterületen megjelenő tanulmányok5. A lehetséges 
szövegek, feladatok ugyanis tartalmilag szinte lehatárclhatatlanok, s csak a 
közlési funkciók szerinti osztályozás ígér eredményt, amivel egy korábbi 
tanulmányomban magam is foglalkoztam6. 

2.2. Legjobb volt tehát az ágazat kialakításánál a meglevő fordítói munka-
helyek rendszeréből kiindulni, amely nagyobb egységekben csoportosítva a 
következő tagolódást mutatja: 

2.2.1. Számos fordító lát el az önigazgatás rendszeréből eredő feladatokat: 

a) Már átlagos létszámú munkaszervezetben alkalmazható a vállalati, 
önigazgatasi fordító, aki alapszabályokat, szabályzatokat fordít, jegyzőkönyve-
ket, esetekenként üzemi lapot, pl. az újvidéki Novkabelben, az adai Potisjéber, 
a kanizsai Építőipari Kombinátban. Munkaköréhez tartozhat a konszekutív, 
tárgyalási tolmácsolás is, noha ezt sokszor csak a gyártástechnológiai folya-
matokhoz jobban kötődő műszaki fordító végezheti. 

b) Az előzőhöz hasonló, de valamivel összetettebb a munkaköre az ügy-
feleket is informáló intézmények, pl. a bankok fordítóinak. 

c) A hatósugár további bővülését jelentik az érdekközösségekben működő 
fordítószolgálatok. A tevékenység a társadalombiztosításban a legintenzívebb. 

2.2.2. A közigazgatási fordításban szintén megvan a belső tagolódás. 

a) Az első szint a társadalmi-politikai felépítmény szempontjából a helyi 
közösségek, községi képviselő-testületek fordítói, esetleg fordítószolgálatai. Fela-
datkörük nagyon összetett és heterogén, a községi közlönyök, űrlapok csak 
néhány példáját jelentik. Itt jelentkezik kifejezettebben a szimidtán tolmá-
csolás, amennyiben megvan hozzá a technikai felszereltség. 

b) A társadalmi-politikai felépítmény szerint eltérő szintűek a tarto-
mányi, köztársasági és szövetségi képviselőházak, végrehajtó tanácsok fordító-
szolgálatai, feladatkörük viszont az autonóm felépítés következtében nagyjá-
ból azonos: törvények, rendeletek fordítása, ezek azután a megfelelő hiva-
talos lapokban jelennek meg. Talán csak a szövetségi anyagok fordítása tér 
el tartalmilag, mivel ebben a különböző műszaki területeket érintő szabványok 
és nemzetközi egyezmények is szerepelnek. 

Munkaszervezés szempontjából a feladatkörök teljes kibontakozása, a 
nagyobb fokú munkamegosztás a jellemző. Itt már elválik a fordítás és a 
fordításlektorálás, az olvasószerkesztő tevékenysége, és nem utolsósorban a 
tolmácsolás. 

6 Például Katharina Reiss: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungkritik, Mün-
chen, 1971. 

6 A magyar fordítástudomány időszerű kérdései, HK 44. szám 
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2.2.3. Néhány tömegesebb társadalmi-politikai szervezetben is szükség 
van a nyelvi közvetítésre, pl. a JKSZ, a Szakszervezet és a Szocialista Szövet-
ség különböző szintű bizottságaiban, munkaformáiban. 

2.2.4. Külön szakterületet jelent az űn. bírósági tolmácsok munkája, amely 
közvetlenül is kapcsolódik az igazságszolgáltatás munkájához, másrészt pedig 
iskolai bizonyítványok, oklevelek, ügyiratok fordítására terjed ki. Mindezt 
a nálunk oklevelet szerzett hallgatók automatikusan nem végezhetik, mert a 
bíróságokon megszerezhető külön képesítés kell hozzá, de éppen az oklevelek 
fordításának a színvonala bizonyítja, hogy nem ártana más, mondjuk egye-
temi szakembereket is a vizsgáztatóbizottságba bevonni. 

2.2.5. Elvileg sok fordítót foglalkoztathatnának a közoktatással kapcsola-
tos feladatok, a legkül önbözőbb tankönyvek, űrlapok, munkanaplók, tanul-
mányi értesítők fordítása, a gyakorlatban viszont egyetlen fő tevékenységű 
fordító sem dolgozik ezen a területen. A tankönyvfordításnál ez talán érthető 
is, mivel a szakterminológiával a megfelelő szakosok tudnnak megbirkózni 
eredményesen, noha nálunk nem túlságosan jellemző, hogy egy történelem 
vagy marxizmus tankönyvet történészek vagy filozófia szakosok fordítanak. 
A csupán tiszteletdíjas munkaformák nyomósabb oka az, hogy még néhány 
tantárgyra szakosodás sem tudna állandó megbízatást biztosítani. 

2.2.6. A fordítói munkahelyek gazdag lehetősége rejlik a publicisztika és 
a népszerűsítő tudományos irodalom területén. A napi- és hetilapok, a rádió 
és a televízió híranyagának, rovatainak, műsorainak a többsége a fordítás 
közvetlen vagy rejtett formáinak közvetítésével jut el a befogadóhoz. 

A publicisztikai fordítás fő jellemzője, hogy a nyelvi közvetítési készség 
önmagában nem elég, csak a műfaji, újságírói jártassággal együtt hozhat 
eredményt, mivel a Tanjug szerbhorvát nyelvű telexanyaga csak a megírandó 
cikk vázát jelenti. Ettől függetlenül már a Magyar Szó7, az Újvidéki Rádió, 
a Televízió mennyiségi, minőségi szintje megkövetelné, a fordító újságírók 
alkalmazását, viszont épp a fordított folyamatnak lehetünk tanúi, még az 
Újvidéki Televízió is más munkakörbe helyezte a korábban fordítóként 
alkalmazott dolgozóját. 

A népszerűsítő tudományos szövegek fordításának zöpiét a társadalmi 
politikai művek teszik ki, jeles politikusaink, teoretikusaink (Tito, Kardelj) 
stb. könyvei, a KSZ politikai továbbképzéshez szükséges brosúrák, kongresz-
szusi anyagok, a Kommunista cikkei, honvédelmi, történelmi, filozófiai szö-
vegek. Sajnos, ebben a könyvkiadóknál összpontosuló tevékenységben szinte 
egyetlen fő állású fordító sem dolgozik, s erre a kellő tapasztalat hiánya sem 
lehet mindent tisztázó érv. 

2.2.7. Minden lehetséges fordítói hivatást még a társadalmi-politikai, 
kulturális területen is nehezen lehetne számbavenni. Megemlíthetjük még a 
filmek és TV-drámák feliratos fordítását és más, részben művészi teljesít-
ményt igénylő feladatokat, mint a szimultán drámafordítás stb. 

7 A Magyar Szó esetében nem a Küldöttek Híradójára gondoltunk, amelynek vannak 
külön fordítói. 
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2.3. A későbbi eredmények azt igazolták, hogy a lehetséges munka-
körök szerinti tervezés beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mivel az előzőek-
ben rendszerezett munkahelyek mindegyikén van már végzett hallgatónk, akik 
az egyéni ambíciók, adottságok, a továbbképzési szándékok némileg vál-
takozó mértékében, de mindannyian megállják a helyüket8. 

3. A fordítóképzés céljainak megkörvonalazása 

Már a mi fordítóink és a hagyományos fordítóvá válás viszonyát ele-
mezve is kifejtettük: nem képezhettünk, képezhetünk az adott szakterületen 
mindenben jártas, „tökéletes" szakembereket, mert ez lehetetlenség, vagy 
csak olyan szük értelemben képzelhető el, ami nehézzé tenné az elhelyez-
kedést. Ehelyett olyan készségeket, ismereteket szilárdítunk meg, amelyeket 
problémaérzékeny fordítói gondolkodásmódnak is nevezhetnénk: a tőlünk kike-
rülő fiatal szakember meg tudja állapítani a rábízott feladat nehézségi fokát, 
minden részproblémáját, és a szótárazástól a konzultációig terjedő felkészülés 
során és után meg is tudja oldani ezeket egy már elfogadható korrektségi 
szinten és idő alatt. Legyen pontosan tájékozott az adott nyelvi reláció, mű-
faj nyelvszociológiai, kommunikációs követelményeivel kapcsolatban, és né-
hány hónapi intenzív munka után képes legyen bármely felsorolt munkahely 
követelményeinek eleget tenni, néhány év után pedig képes legyen akár má-
sok munkáját is irányítani és ellenőrizni. 

4. Az elsajátítandó ismeretanyag elvi meghatározása 

A fordítás minőségét, mennyiségét több, módszertanilag jól elhatárol-
ható tényező befolyásolja, amelyeket az oktatási formák és tartalmak terve-
zésénél is tiszteletben kell tartani, sőt egyensúlyukat még inkább. A fordí-
táshoz, amint mások is9, magunk is10 megállapítottuk, három ismerettípus 
.szükséges: 

1. Nyelvismeret; 
2. Tárgyismeret, és 
3. Fordítói készségek 

4.1. A fordítás kifejezetten nyelvi pálya, mint a nyelvtanári, még ha 
több vonásában el is tér tőle. A nyelvtanár bizonyos tematikus keret meg-
tartásával azt mondja munkája során, amit' akar, ami az ő gondolata, a for-
dító s a tolmács csak azt, amit az idegen gondolat ölelésében vagy inkább 
gúzsában mondhat és írhat. Ez messzemenően meghatározza nyelvismeretének, 
kétnyelvűségének természetét. 

8 A fordítói szak hallgatói ma már minden fajta és szintű munkakörben dolgoznak, a 
vállalati fordítóktól a legmagasabb szintű diplomáciai megbeszélések tolmácsáig. 

* Például Klaudy Kinga: Orosz—magyar fordítástechnika, Bp. 1980. 
10 L. a 6. jegyzetet 

6 



\ 

1 1 1 4 

Egy adott fordítási viszonylat (pl. szerbhorvát és magyar) bizonyos fordí-
tói viszonylatban, valósul meg, a koordinált kétnyelvűség magas fokán, ami 
nem mindig azonos a kindulónyelv konverzációs szintű elsajátításával; álta-
lános képlettel a forditói viszonylat így ábrázolható: 

vételre érett nyelvismeret _ ,, , 
= fordítás 

adásra érett nyelvismeret 

A vételre érett nyelvismeret legalább az a szint, amelyen bármely közle-
mény híranyagát, hírértékét a kétnyelvű személy összefüggésében és a beszéd-
helyzetre vonatkoztatva megérti, s a más nyelven való újrafogalmazás céljá-
ból memorizálni tudja11. 

Az adásra érett nyelvismeret olyan követelmény, hogy a fordító a kiinduló-
nyelven megértett információt a tartalom, a hírérték, a közlési cél együttes 
érvényesítésevei vissza tudja adni a célnyelven. 

Az imént törtként ábrázolt képlet számlálója és nevezője több nyelvet 
is jelképezhet, s a fordítói viszonylat értékét nagyban növeli a nevezőben 
levő nyelvek száma, de épp ezt a legnehezebb megvalósítani. 

Esetünkben a behelyettesített képlet így néz ki: 

szerbhorvát, magyar, (német, angol stb.) 
magyar (szerbhorvát) 

A magyar nyelvet, magától értetődően, a vételre érett nyelvek közé is 
beszámítottuk. 

A jól megalapozott célnyelvismeret lehetővé teszi más tanult nyelvek 
vételre éretté válását, beépülését. Hallgatóink egyénileg más idegen nyelv-
ből is fordítanak magyarra a gyakorlatokon. A megfelelő nyelvi intézettel 
egüttműködve útmutatást is tudunk adni munkájukhoz. 

Bizonyos fordítású műfajoknál feltételeznünk kell a képletben feltün-
tetett valamennyi nyelv adásra érettségét, pl. a tolmácsolásnál, de a képviselő-
házi fordítószolgálatoknál is munkába lépési feltétel a magyarról szerbhorvát 
nyelvre való fordítás alapvető készsége. 

4.1.2. A valós szükségletekből kiindulva bizonyos relációk hiánya rög-
tön szembeötlik. Nincs szlovénról, macedónról magyarra fordítónk, teljességgel 
hiányzanak a más nemzetiségi nyelvek (szlovák, ruszin, román) és a magyar 
viszonylatok, ami a szakfordításban is, de főleg a műfordításban érezteti hatá-
sát. Említsük csak meg markáns feladatként az ún. törzsanyag12 magyarra 
fordításának problémáit. Itt már aligha járható az a kényelmes út, hogy a 
közvetítő szerbhorvát nyelvre várjunk, s közvetett fordítást alkalmazzuk. 
Egyetlen közvetítő nyelvi kultúra, a legnemesebb szándékok mellett sem 
számolhat előre azzal, hogy rajta és nyelvén keresztül fognak egy harmadik 

11 Számos kísérletet végeztünk az azonos nyelven reprodukálandó és a nyelvváltás céljára 
memorizált információk különbségére vonatkozóan, ezek során kiderült, hogy van sajátos 
fordítási célzatú memorizálás. 

12 Az anyanyelv és irodalom programjainak Jugoszlávia minden nemzeti, nemzetiségi 
nyelvénél közös anyagára gondolunk. 
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irodalomba, szellemi életbe áramlani új hatások, információk. Ha válogatja 
a lefordítandó müveket, szakirodalmat, magának válogat saját és sajátos 
szükségletei szerint. A macedónból, szlovákból, ruszinról magyarra való köz-
vetlen fordítást viszont ma jobbadán szerencsés véletlenek teszik lehetővé. 

Ilyen fordítók képzése messze meghaladja egyetlen tar szék, intézet lehe-
tőségeit, intézetek, egyetemi karok összefogására lenne szükség. 

4.1.3. Az egyetemi szintű anyanyelvi oktatáshoz kapcsolt fordítóképzés 
ágazatunk nemzetközi viszonylatban is ritka, egyedi sajátossága, mivel ezen 
a területen a nyelvelsajátítás formái az egyeduralkodóak. Ez a sajátosság 
azonban nem hátrány. A kiindulónyelv legalábbis passzív értelemben vett 
magas szintű ismerete adott hallgatóinknál, mellette olyan országismeret is, 
amelyet máshol a fordítóképzés során kell tetemes erőfeszítéssel megszerezni 
(az adott ország történelmére, földrajzára, művelődéstörténetére, kultúrájára, 
társadalmi berendezésére vonatkozó tájékozottságot). Ami segítség mégis kell, 
megkapjuk a Délszláv Nyelvek Intézetétől egy szerb nyelvi tantárgy formá-
jában. 

4.1.4. Valójában tehát nem a nyelvismeretek megszerzése, hanem átstruk-
turálása az oktatómunka egyik fő feladata. A sajátos célú alkalmazás nem is 
folyhat a nyelvtanulással egy időben. Csak megszilárdult elemeket, készsége-
ket lehet az elméletben és a gyakorlatban úgy koordinálni, a két nyelv vona-
lán egymáshoz rendelni, hogy a legkisebb szövegrészlet, grammatikai jegy 
azonnal, az operatív memóriában13 felidézze másik nyelvi, a hírérték és köz-
lési szándék szerint ekvivalens párját, és ez csak úgy lehetséges, hogy minden 
egyes jegy, részlet mögött mélyebb összefüggések sejlenek fel, és konfron-
tálódr.aK akár teljes rendszerként. 

4.2. A fordítást igénylő közlés bizonyos szinten szakszöveg, van lega-
lább egy, más közlési helyzetben nem ismétlődő különlegessége. Még a társal-
gási nyelv látszólagos oldottsága is bizonyos tárgyismeretet, szakterületi jártassá-
got igénye], Ez a fordítóképzés legproblematikusabb mozzanata, a próba-
köve. A fordítónak a két kapcsolatba került nyelv mellett „jogászul", „bányá-
szul", és ki tudná felsorolni, hány féle szaknyelven kellene tudnia, holott a 
szakterületek avatottjai is jó, ha egyetlen nyelven, egyetlen terminológiát 
becsületesen ismernek. Igaz, a fordító sajátos, nyelvi módon hatol be a szakma 
fogalomköreibe, de minden fogalomról az előtte levő szöveg előtt kellene 
valamilyen tapasztalattal rendelkeznie, legalább a célnyelvi megnevezés vonat-
kozásában. 

Itt vannak előnyben a szerényebb képzettségű, de nagy jártasságú gyakorló 
fordítók a mi végzőseinkkel szemben. Valamennyire azonban ezt a hátrányt 
is lehet semlegesíteni, példáúl az összes gyakorlat néhány szakterületre való 
összpontosításával. Másrészt a negyedik év folyamán elkészített szemináriumi 
dolgozat is segít ebben, amelynek folyamán a hallgatóknak egy adott szak-
területbe kell „bedolgozniuk magukat", s ez a szakosodás arra is példát 
mutat, hogyan kell később bármely irányban specializálódniuk. 

13 A permanens memóriával ellentétben olyan elemekről van szó, amelyek azonnal fel-
használhatók, nem kell rajtuk a fordítónak gondolkodnia. 
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A tárgyismeret megszerzése azonban egészében továbbra sem megoldott 
feladat, nálunk sem, más egyetemeken sem. Meghonosításra érdemes példák 
már akadnak. Néhol a fordítójelöltek több karon, szakon töltenék el bizonyos 
időt, mintha nálunk eljárnának a jogi, közgazdasági, marxista, szociológiai, 
történelmi stúdiumok, órák némelyikére is. Több német egyetemen viszont 
ennek a fordítottját teszik: a fordítástechnikai gyakorlatokon egyszerre vannak 
jelen a transzlatológus, a nyelvész, és az érintett szakterületek ismerői. Szá-
munkra egyik is, másik is messzi lehetőség. 

Képezhetnénk fordítókat egyetlen szakterületre, de ez a kényelem mellett 
nagy fényűzés lenne, az elhelyezkedés nehézségeivel járna, miután már a 
nyelvi viszonylatot eléggé beszűkítettük. 

4.3. Már hangsúlyoztuk, hogy a fordítás, tolmácsolás jól elhatárolódik a 
nyelvi pályák csoportjában. A nyelvet és a szakterületet jól ismerő sem lesz 
okvetlenül és automatikusan fordítóvá. Ehhe? sajátos fordítói készségek kelle-
nek. Egy látás- és gondolkodásmód, amely az információt azonnal el tudja 
vonatkoztatni a a nyelvhez konverzálóként viszonyuló számára adott és kano-
nizált formától, s rögtön „bele tudja látni" a másik nyelv rendszerébe. E 
pillanatban még a fordítástudomány nem tárta fel egzakt módon ennek a 
bonyolult folyamatnak minden szakaszát, állomását. Amint a fordítás meg-
határozási kísérletei mutatják, egymástól nagyon eltérő dolgokat tartanak 
megőrzendőnek, ki is térnek az intellektuális folyamat leképezése elől, vagy 
ha nem, már csak a nyelvi szintű műveleteket érzékelik. 

4.3.1. Az elméleti kidolgozatlanság nem akadályozza a jó fordítások 
létrejöttét. Ehhez a munkához sem elengedhetetlen az elméleti, tételes letisztult-
ság, ha megvannak a hasonló feladatoknál, problémáknál következetesen alkal-
mazott minták, eljárástípusok. Viszont az elméleti kidolgozatlanság súlyo-
sabban érinti a képzés didaktikai folyamatait. Csak letisztu't tapasztalatok 
alakíthatók esetünkben is oktatási tartalmakká, a fordításról vallott nézetek 
közt azonban ma is majdnem több a csillogó, megfoghatatlan aforizma és a 
metafora. 

4.3.2. Az ennyi idő után már megállapíthatjuk, a nyelvészeti súlypontú 
fordítóképzésnek egy nagy veszélyét sikerült elkerülnünk: nem tekintettük 
soha sem ezt a tevékenységet s az oktatását sem a nyelvészet valamely alkal-
mazott ágának, fogalmi absztrakcióit bizonyító területnek, hanem olyan alko-
tófólyamatnak, amelynek során a nyelvészet módszereivel, fogalmi apparátusával 
is feltárható műveleteket végez, s jelenségekkel találkozik, de ez a gyakorlati 
tevékenység más elméletekkel, pl. az irodalomtudomány fogalmi rendszerével 
etppúgy megvilágítható, mert a lényege a metakommunikációs eljárás, amely 
a valóságot a formához, a formát a formához, majd az egészet egy más nyelvi-
ségben fogant valósághátérhez tudja hasonlítani. 

5. A képzés tanterve, szervezeti formái 

Az ágazat tizenkét évét lényegében két időszakra tagolhatjuk: a kísérleti, 
néhány évet kitevő szakaszra, majd pedig a középfokú és felsőoktatási reform 
utáni nyolc-kilenc évre. A kísérleti tanterv és program a reform után sem 
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változott alapvetően, csak az óraszámok tekintetében. Rendszere vázlatosan 
a következő: 

5.1. Az elsajátítandó tananyag az alábbi tárgyak között oszlik meg: 
fordításelmélet (egy félév), fordítás- és tolmácsolástechnikai gyakorlatok (négy 
szemeszter), szerbhorvát-magyar összevető nyelvészet (két szemeszter) a szer-
ves részét képező kontrasztív stilisztikával, szerbhorvát nyelv (két szemeszter). 

A fő tárgy, a fordításoktatás legsajátosabb jegye a gyakorlatokra irányult-
ság, csupán egy félévi elméleti alapozás áll a rendelkezésünkre, noha bizonyos 
tüdományos megalapozás a fordítástechnikai gyakorlatokhoz is szükséges. 

5.2. A munkahelyi fordítói gyakorlatok jelentik a másik képzési formát. 
A hallgatók a harmadik év utáni nyári szünidő alatt összesen 14 munkanapot 
töltenek el valamelyik szolgálatban, szerkesztőségben, s az eltöltött időt vagy 
az ott készített fordításokkal, vagy pedig fordítási naplóval dokumentálják. 
Előnye az egyetemi foglalkozással szemben az, hogy a leendő fordítók köz-
vetlenebbül, életszerűbben érzékelik a hivatás minőségi és mennyiségi követel-
ményeit, a szolgálat felépítését, ami újdonságot jelent a kissé mindig diákosan 
felfogott egyetemi gyakorlatokkal szemben. Viszor t a két hét nem befolyá-
solja számottevően sem a jártasságukat, sem szakismereteiket. Sok munka-
helyen nem is tudják megkapni a megfelelő útbaigazítást. 

Az oktatási reform előtt a középiskolák semmilyen előzményt, korrelá-
ciót nem tehettek lehetővé az itt folyó tevékenységhez. Azután fordítói-
-nyelvi szakokat irányzott elő az új törvény. Sajnos, ezek szinte kivétel nél-
kül az idegen nyelvek (angol, francia, német) oktatásához kapcsolódtak, és 
egyetlen iskola, a becsei próbálkozott a szerbhorvát—magyar viszonylattal. 
Ami a koncepció alapján várrható volt, az be is következett: a nyelvtanulással 
is küszködő fordító- és kereskedelmilevelező-szakosok nem tehettek olyan 
gyakorlati készségekre szert, hogy két év után betölthessenek akármilyen sze-
rény munkakört, amelyre a nemzetközi idegen nyelvek vonatkozásában nem 
is nyílt lehetőség. 

Maradt tehát a pályamódosítás, vagy az egyetemi tanulmányok. Ott 
viszont általában a megfelelő idegen nyelvi szakokra iratkoztak a korábban 
befektetett munka inerciája folytán. Magát a fordítóképzést azonban egyetlen 
idegen nyelvi intézet sem indította be az újvidéki Bölcsészettudományi karon, 
noha tervbe vették. Akik a magyar nyelv- és irodalom szakra iratkoztak, 
folytathatták szaktanulmányaikat, de a nyelvi viszonylatot, a szerbhorvátról 
magyarra fordítást az alapoktól kellett kezdeniük. 

Az idegennyelvi pályák szűk elhelyezkedési lehetőségei aztán gyors káder-
felesleghez vezettek, illetve a középiskolai szakok szüneteléséhez, negszűné-
séhez, főleg a magyar tannyelvű iskolák vonatkozásában. Talán nem is kell 
különösebben bizonygatnunk, mennyire más lenne a helyzet a környezet-
nyelvi szakosodás esetén. 

így azzal a szomorú ténnyel dicsekedhetünk, hogy ágazatunk nemcsak 
megelőzte, de túl is élte a középfokú fordítóképzést. 
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6. A didaktikai elvek és módszerek kérdései 

Hogy mi várható el a nálunk oklevelet szerzett fordítótól, arra megpró-
báltunk válaszolni. Megmaradt a kérdés, hogyan lehet ezt átlagos képességű 
összetételnél elérni. A romantikáról, Arany Jánosról, az ige tanításáról, a 
tanárképzésről, a módszertanról tanulmányok százait találhatjuk sok évtized 
gazdag terméséből. A fordításoktatásról jó, ha három-négyet. Bár a külön-
böző kiindulónyelvek alapján megírt fordítástechnikai szakkönyvek sugallnak 
bizonyos sorrendet, eljárásokat, a főbb didaktikai elvekig, tervezésig nem jut-
nak el. 

A fordításoktatás gyakorlatát vizsgálva három alapkoncepció rajzolódik ki: 

6.1. Ahol nem szorongató a hivatásra nevelés, képzés felelőssége, gyakori 
forma a fordításelemzés. Az órákon az elkészült fordításokat, főleg műfordí-
tásokat az eredeti szöveg kiemelt problémáihoz hasonlítva elemzik, ami lehet 
nagyon hasznos foglalkozás, de önmagában nagyon passzív módszer. A kész 
megoldás felismerése még nem szavatolja a hasonló önálló megvalósítást. 
Arról nem is beszélve, hogy a fordításelemzés a legkritikusabb alapállásban is 
kénytelen a megvalósult egyetlen változatban gondolkodni. 

6.2. A másik, szintén passzív módszertani elképzelés az egyéni foglal-
kozásokra irányul, a „csapdák módszerének" is nevezhetnénk. A fordítójelöltek 
nagyon sok, szövegtipológiailag megválogatott szöveget kapnak fordítani. A 
folyamatos munka sok egyéni hiányosságot, interferencia-jelenséget felvet. 
A tanár ezekre rávilágítva, elméleti megalapozással feltételezi, hogy a már 
egyszer elkövett hiba nem ismétlődik meg, ugyanabba a csapdába még egyszer 
nem esünk bele.14 Természetesen ezt is kell csinálni, de nem csak ezt. Önma-
gában nagyon időigényes, gazdaságtalan, rengeteg az ismétlődés, s az sem 
bizonyos, hogy a tanuló felfedezi a régi és az újabb probléma hasonlóságát. 

Ilyen foglalkozásra kicsiny az óraszám is, főleg ha tudjuk, hogy a hallgatók 
mennyiségi teljesítménye még két év után is igen alacsony, az órán kívüli, 
otthoni fordítás viszont eléggé népszerűtlen feladattípus, bár esetenként elke-
rülhetetlen. 

6.3. Jóval nehezebb, de eredményesebb a fordításoktatás aktív, rend-
szerező felfogása, amely a képzést kétfajta fokozatosság alapján tervezi meg, 
az előző két módszert is szervesen rendszerébe építve: 

6.3.1. A fordítás logikai-műveleti rendje szerint, a szövegelemzés és a 
célnyelvi szövegalkotás, amely a fordítói problémamegoldás modellje is. 

6.3.2. A didaktikai elveknek megfelelően a könnyebb, az alacsonyabb 
nyelvi szintekhez köthető problémákat előbb ismerteti meg, a szöveg, a 
kommunikációs műfaj egészét érintőeket később. Természetesen ez a mód-

14 Klaudy Kinga írja-idézett művének (9.) előszavában: „Végére hagytuk fordításoktatási 
alapelvünket: mivel minden megoldott fordítói feladat — és csak a megoldott fordítói 
feladat — növeli a fordító kompetenciáját, a leendő fordítót minél több megoldandó 
feladat elé kell állítani . . . Minél többször kerül problémahelyzetbe, minél többször 
kell mérlegelnie, döntenie, és minél többször kap mérlegelésére értékelést, annál jobban 
használjuk ki a rendelkezésünkre álló oktatási időt". 
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szer is a folyamatos, közlemény szintű fordításon alapul, csak a figyelem 
középpontjába emelt jelenségek elrendezésében van haladványszerűség. 

6.4. Az informatív fordítás oktatási módszerei közül szándékosan hagy-
tuk ki az űn. tanfordítást, a nyelvtanulás kedvelt tudatosító, gyakorló, ellen-
őrző eljárását, ahogyan pl. Köllő Márta15 meghatározza. Ez ugyanis a „valódi" 
fordítástól igen messze esik, nemcsak azért, hogy Köllő szerint „csak meg-
szűrt, problémáktól mentes szövegekre irányulhat", hanem azért, mert a 
tanfordítás során magunknak, az informatív fordítás során viszont mások, 
a közösség számára értelmezzük, kódoljuk át a kindúlónyelvi szöveget. 

7. Oktatási-fordítástudományi tartalmak 

A tantárgyak száma és megnevezésé önmagában nem sokat mond az 
ágazaton folyó elméleti alapozó és gyakorlati tevékenységről. Hasznosnak lát-
szik tehát az oktatási tartalmak, programok néhány aktuális kérdésének fel-
vetése is. 

7.1. A fordításelmélet általános kérdései már tisztázottak, a tudomány 
önállósága, tudománykőzisége, létjogosultsága, belső tagolódása, összefüggé-
sei más diszciplínákkal, önelvű módszerei. A kulcskérdésre, az ekvivalenciára 
irányuló elméletek azonban még adott nyelvi viszonylatoktól függetlenül is 
nagyon messze vannak a nyugvóponttól, tisztázottságtól. 

Ránk elsősorban a szerbhorvát—magyar, magyar—szerbhorvát alkalmazott 
fordításelmélet rendszerének kidolgozása és oktatása hárul, amelynek az álta-
lános jegyek mellett vannak a kapcsolatok korából, intenzitásából, a nyelvek 
tipológiai sajátságaiból adódó különleges kérdései is. Összefoglalásuk nélkül 
sok más, a fordítással kapcsolatos területen sem lehet az alapozó munkát 
elkezdeni. Ez a speciális fordításelmélet, reméljük hamarosan, egyetemi jegy-
zet formájában lát majd napvilágot. Talán sikerül szakítani a korábbi gyakor-
lattal, miszerint az adott kiindulónyelvekhez kötődő (orosz, angol, francia) 
fordításelméletek, fordítástechnikai szakkönyvek az illető nyelvterületen hagyo-
mányos fordításelméleti felfogáshoz igazodást tartották kötelezőnek, sőt, ami 
még károsabb volt, az adott terminológiai szó szerinti, tartalmi tükrözését 
is, ez máig tartó fogalmi tisztázatlanságokhoz, terminológiai tarkasághoz veze-
tett. 

Ez a „napraforgó-természetű" elméleti és technikai szakirodalom egy 
fontos kérdés megoldását késlelteti: A különböző nyelvi viszonylatok sajátossá-
gai, egyedisége mögött van egy a nyelv természetében, a civilizációs, kulturális 
hagyományokban, a magyar irodalomban gyökerező magyar fordítói hűség-
eszmény, fordításelméleti gondolkodás is, csak ki kellene diakrónikusan, és 
a jelenben is bontalkoztatni. 

7.2. A fordítás- és tolmácsolástechnikai foglalkozásokat leginkább a fordí-
tói módszerek, eljárások kidolgozatlansága nehezíti. Nálunk ennek a tárgynak 
a tagolása a következő: a fordítói tévedések, interferencia-jelenségek tipoló-

1 5 Köllő Márta: Az orosz nyelv oktatásának néhány kérdése, Bp. 1981. 
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giája, fordítói segédletek monografikus áttekintése, a fordítás szakaszai, a 
fordítói szövegelemzés mószerei és szakaszai, fordítástechnikai módszerek (a 
nyelvi szinteknek, szövegelemeknek megfelelő rendszerben), fordítási műfajok 
szerinti gyakorlatok stb. 

7.3. A kontrasztív nyelvészet szerbhorvát—magyar vonatkozásban megle-
hetős szakirodalommal dicsekedhet. Ha viszont a fordítás felől, a rendszerezés 
igényével közelítünk a megjelent tanulmányokhoz, akkor derül ki, hogy ezek 
inkább a nyelvoktatás szükségleteire készültek, másrészt az egyéni érdeklődés 
vonalán gazdagodva óriási fehér foltokat, feldolgozatlan területeket hagytak 
maguk után. Nagyon hiányzik már egy a gyakorlati szükségleteket nem mellőző, 
teljes rendszerű kiadvány. 

8. A továbbképzés, szakosodás lehetőségei 

A fordítóképzésünk előzőekben vázolt rendszere, koncepciója csak az 
alapvető ismeretek, készségek kialakítását szavatolja. Számos lehetősége lenne 
viszont a továbbképzésnek. Nincsenek ma még kidolgozva a fordításlektorálás 
módszerei, speciális kollégiumokat lehetne indítani fordításkritikából, szerb-
horvát—magyar fordítástörténetből, ezeken a területeken rengeteg lenne a 
kutatni való. Ha megújulna, megmaradna a középfokú fordításoktatás, lenne 
értelme a fordításdidaktikai szakosodásnak is. A harmadik fokozati kurzusok 
azt bizonyítják, hogy a nyelvi közvetítés, egybevetés hálás terület azon a 
szinten is. 

9. A jelen és a jövő feladatai 

Az ágazaton, az intézeten belüli tudományos kutatás, szervezés önma-
gában nem tud minden problémát megoldani, például a végzett fordítók 
elhelyezkedési lehetőségeit, munkakörülményéinek javítását sem. A fordító-
szolgálatok, munkahelyek sok, általunk befolyásolhatatlan tényezőktől függe-
nek. A káderpolitikában, elhelyezkedési feltételekben még nem mindig tük-
röződik a szűkebb szakosodás, a fordítói képesítés megbecsülése. A szakmai 
nómenklatúra nálunk nem tart számon fordítói hivatást. Nincs például a 
könytári tevékenységet szabályozó törvényhez hasonló előírás, amely pontosan 
szabályozná, hol kívánja meg az intézményes kétnyelvűség a fordítói feladat-
köröket, munkahelyeket, s melyik munkakörhöz milyen fordítói szakképe-
sítés szükséges. E célból jól fel lehetne használni egy szerbiai köztársasági 
egyezménytervezetet, amely a következő szakképesítési fokozatokat irányozza 
elő: 

1. Tudományos és szakfordító, amely az egyetemről, főiskoláról kikerülő 
pályakezdőket illetné meg; 

2. Két év után, ha a munkakörében jól megállja a helyét, minősítő 
vizsgát tehetne az önálló tudományos és szakfordító képesítésért. Ettől kezdve 
munkájához nem lenne szükség mentori felügyeletre. 
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3. Rátermettség esetén, bizonyos idő után megszerezhető lenne a fordí-
táslektori fokozat. 

4. Ezt követné a fordításszervező, szerkesztői munkakör. Ezzel a képesí-
téssel a fordítószolgálat vezetői munkahelye járna együtt. 

5. Amennyiben lehetővé válna a fordításügy magasabb fokú társadal-
misága, szükség lenne a magiszteri fokozattal együttjáró fordításügyi tanácsosi 
szintre is, a könyvtárszervezés szimmetriájaként. 

/ A hídverés a fordításnak gyakran használt, ünnepi szimbóluma. A fordí-
tásnak viszont, mint láttuk, ezer és ezer hétköznapja, gondja, baja van. Néhá-
nyat közülük sürgősen kellene tisztázni, hogy a leendő fordítóinknak azt 
mondhassuk, a hídverés, a nyelvi közvetítés egy hivatás távlataiban is érdemes, 
szép pálya. 

R E Z I M E 

Dokle smo .stigli u obrazovanju prevodilaca? 

Cilj, ovog rada je sumiranje rezultata pedagoškog, organizacionog rada, teorijskih 
istraživanja stečenih i vršenih u toku dvanaestogodišnje delatnosti prevodilačkog smera 
Instituta za mađarski jezik, književnost i hungarološka istraživanja. 1973. godine, u prvom 
periodu rada ovog smera obrazovanje prevodilaca nijedna visokoškolska ustanova nije 
organizovano vršila u Jugoslaviji, a i u drugim zemljama, sredinama je takvo pozivno 
usmereno obrazovanje bilo na eksperimentalnom nivou. 

U takvim okolnostima izrada nastavnog plana, programa vršena je bez modela, uzora, 
na osnovu stvarne potrebe dvojezične; višejezične sredine u SAP Vojvodini, uzimajući 
u obzir uslove postojećih prevodilačkih radnih mesta. Pod uticajem takve motivacije su 
se oblikovale glavne karakteristike smera: studiranje teorije i tehnike prevođenja na bazi 
i u okviru studija maternjeg jezika, mađarske književnosti, relacija srpskohrvatski jezik 
— mađarski jezik, a za stručnu oblast prevođenja i usmenog prevođenja društveno-poli-
tičkih tekstova. 

Cilj nastavno-obrazovnog rada ovog smera je stvaranje solidne osnove za prevodi-
lački poziv kod budućih prevodilaca: dobro i specifično poznavanje dva jezika u kontaktu, 
poznavanje određene stručno-naučne oblasti i prevodilačke veštine. Didaktički rad obuhvata 
sledeće radne forme i nastavne predmete: teorija prevođenja, tehnika prevođenja i tuma-
čenja, kontrastivno izučavanje srpskohrvatskog i mađarskog jezika, komparativna stilistika 
i praktičan rad u nekoj prevodilačkoj službi. 

Rad se'bavi sa osnovnim pitanjima teorijskih i empirijskih aspekata ove delatnosti. 

RESÜMÉ 

Auf welcher Stufe steht heute die Ausbildung der Übersetzer? 

Das Ziel dieser Arbeit ist darzustellen, welche pedagogische Ergebnisse, theoretische 
Forschungsarbeiten und Organisationsprobleme die zwölfjährige Bestehensperiode des 
Übersetzerfaches am Institut für ungarische Sprache und Literatur und hungarologische 
Forschungen, charakterisieren. 

In der Anfangsphase gab es in Jugoslawien keine Hochschule oder Institution, welche 
organisiert eine Übersetzerausbildung durchführen würde. Auch in anderen Ländern 
war eine derartige fachgerichtete Ausbildung auf experimentellem Niveau. 
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Unter solchen Umständen erfolgte die Ausarbeitung des Unterrichtsprogramms und 
Plans ohne Vorlage oder Modell, aufgrund der wirklichen Bedürfnisse der bi- und multi-
ligualen Sozialistischen Autonomen Provinz Vojvodina, wobei das vorhandene Arbeit-
stellenangebot mitberficksichtigt wurde. 

Solche Motivationen beeinflußten die Gestaltung des Übersetzerfaches, für wel-
ches dann charakteristisch geworden sind: das Studium der Übersetzungstheorie und 
Übersetzungstechnik auf der Basis und im Rahmen des Studiums der Muttersprache und 
der ungarischen Literatur, die Relation serbokroatisch- ungarisch und als Fachbereich 
die schriftliche und mündliche Übersetzung gesellschaftspolitischer Texte. 

Das Bildungs- und Erziehungsziel war solide Berufsübersetzer heranzuziehen, die 
als zukünftige Übersetzer gute und spezifische Kenntnisse über die beiden Sprachen im 
Kontakt haben und außerdem gute Übersetzerfähigkeiten sich eigen gemacht haben. 

Die didaktische. Arbeit umfasste folgende Arbeitsformen und Unterrichtsfächer: 
Übersetzungstheorie, Technik des Übersetzens und Dolmetschens, kontrastive Studie 
des Serbokroatischen und Ungarischen, komparative Stilistik und Praktikum in der Über-
setzerabteilung einer der Institutionen. 

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich auch mit einigen theoretischen und empi-
rischen Aspekten der Übersetzertätigkeit. 
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