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Két különböző nyelvet beszélő személy kommunikálása esetén önma-
gától adódóan lehet és kell is szólni a fordításról, mint közvetítő műveletről, 
amelynek köszönhetően egy harmadik személy hozzájárulásával, vagy a 
kommunikációba bocsátkozók közül a bilingvis beszélőnek köszönhetően 
megvalósul a beszédpartnerek gondolatcseréje. Adódhat olyan szituáció is, 
amelyben a beszédpartnerek ismerik egymás anyanyelvét, de vélemény-
cseréjük során egyik is, másik is saját anyanyelvén fejti ki nézeteit, mivel 
ezen a nyelven szabatosabban fejezik ki magukat. Felvetett példáink nem-
csak azt emelik ki, hogy a fordítást mint müveletet el kell, vagy legalábbis 
szükséges elsajátítani, hanem arra is utalnak, hogy e műveletnek több 
módozata, illetve válfaja létezik. De ezen szerepe mellett a fordításnak a 
nyelvelsajátításban, a célnyelv tanulásában is van szerepe, s mi ezúttal ezzel 
kapcsolatosan kíséreljük meg kifejteni gondolatainkat. 

Bár a fordítás szüksége, a fordítás készségének kialakítása korántsem volt 
ismeretlen dolog a nyelvtanításban, mégsem mondható az, hogy az idegen-
nyelv-oktatási iskolák és irányzatok, meg az ezeket többé-kevésbé felfo-
gásban és gyakorlatban követő környezetnyelv-tanítás, elméleti és gyakorlati 
téren kellő figyelmet szenteltek e kérdésnek mind elméletükben, mind 
gyakorlatukban. Mert ha talán nem is meglepő a direkt módszer néven 
ismeretes elméletnek és gyakorlatnak a fordítás műveletét oktatásból kire-
kesztő elve (hiszen a célnyelv nyelvtanának tanítását is száműzte didaktikai 
kelléktárából), meglepőnek tekinthető, hogy lényegében ezt a magatartást 
éltették tovább az audiovizuális irányzatok néven számontartott, és még ma 
is alkalmazott idegennyelv-oktatási elméletek, modellek és gyakorlatok. 
Igaz, ezek a modellek már csak az ejtéstanítás szakaszában kerülik a fordítás 
műveletének alkalmazását. Ebből a szempontból kétféle magatartást, né-
zetet tapasztalhatunk: az első az, amely a nyelvoktatásnak e kezdeti sza-
kaszában egyszerűen nem tanácsolják e művelet használatát, mert valójában 
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olyan szövegszerű és mondatszerű szószedeteken végeztetik az ejtéselsa-
játítást, amelyek lefordítása a szójelentésen kívül semmi értelmeset nem 
nyújtana a nyelvtanulónak, hanem csak zavarná ez a fura szóhalmaz-jelentés; 
a másik elv viszont az, amely az ejtésgyakorlatok szószerkezet-, mondat-
vagy szöveggyakorlatainak megértését a célnyelven történő előadásból, fel-
mondásból és sematikus szemléltető képek alapján szeretné biztosítani. 

Nézetünk szerint az első elképzelés teljesen illogikus, a második pedig 
illuzórikus. Az első nem is lehet más, mint illogikus, hiszen hogyan jegyezze 
meg a nyelvtanuló azoknak a szavaknak és mondatoknak az ejtését és 
mondatdallamát, amelyekről még csak nem is sejtheti, hogy mi a közlés-
tartalmuk, hisz ejtésdallam és ejtéstartalom a közlemény egységét biztosító, 
egymást feltételezhető elemei. A második tétel viszont nem, vagy csak igen 
foghíjas realizációt biztosíthat, mert tény, hogy a szójelentésnek "A köz-
vetlen észleléséhez vagy olyasfajta közeghez képest, mint a megjelenítő rajz, 
roppant előnyei vannak, abban a vonatkozásban, hogy - legalábbis a minden-
napi helyzetben - egyértelműbb."1 A szemléltető kép ezzel szemben, bár-
mennyire is szemléltetésre törő, mégis foghíjas, ugyanis a nyelv szegmen-
tumaiba, a szavakba rögzített, sűrített fogalmaink már inkább fogalmiak, 
mint képiek, noha leginkább képi eredetűek, s ezenkívül azért is pontat-
lanok, mert egy-egy szemléltető képhez több szinonim kifejezés vagy szó 
kapcsolható. Tehát illúzió lehet az csak, hogy a nyelvtanuló szó szerint 
megértheti a célnyelven felmondott (és egyben intonált) közlést. Ilyen 
körülmények között a jelentés-sejtésnél tovább nem juthat, pontos tény-
ismeret nélkül viszont a konkrétumokkal teli nyelvhasználatban messzire 
nem jut. 

A fogyatékosságokat kerülendő, más utat kellett keresnünk, olyant, 
amely a célnyelvet a maga használatában, írott vagy beszélt formájában 
mutatja meg, de ugyanakkor az oktatás részfeladatainak megvalósítását, 
realizálását is biztosítani tudja. Ezt a szövegközpontú környezetnyelv-oktatás-
ban látjuk elérhetőnek. Ennek gyakorlatát jegyzetünkben1, elméletét pedig 
eddig legteljesebben A magyar nyelv mint környezeti nyelv tanításának főbb 
kérdései3 című munkában kíséreltük meg megadni. 

A magyar nyelv mint környezeti nyelv tanításában saját gyakorlatunk 
szerint is az első fázis az ejtéselsajátítatás, de az eddigi gyakorlattól eltérően 
rövid szövegeken gyakoroltatjuk azt, éspedig (a dz és dzs hangok/betűk 
kivételével) mindegyik hangra/betűre választott mondókán, amely az adott 
hangot a többihez viszonyítva nagyobb számban, vagy kiugrató módon 
tartalmazza. Ezek a mondókák, szövegek szituatívak, az eleven beszédet 
tükrözőek leírt változatukban is. Ebből kifolyólag fordításuk nemcsak logi-
kus, hanem szükséges is; de a szójelentés, a mondatdallam és a kifejezett, 
kimondott üzenet egy egységet példáznak. Emellett a műfajjelleg, majd a 
válfajjelleg olyan vonatkozások, amelyeknek pusztán a szerbhorvátra való 
lefordításával is sok olyan információt kap a nyelvtanuló, amelynek min-
degyike a beszédhelyzetet, az élethelyzetet világítja meg. így e miniatűr 
szövegek közléstartalmainak kontúrjai egyszerűen előkészítetteknek, meg-
értésére alkalmasaknak minősülnek. Mert ha a magyar mondóka szót a 
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szerbhorvát tapSalica vagy narodna deőja pesmica kifejezésekkel idézem fel, 
a felnőtt korú nyelvtanuló számára ezzel kapcsolatosan már számos részlet, 
éspedig beszédre, közlésre, szövegre, utaló részlet válik világossá. Ha ehhez a 
válfajra való utalást is hozzáteszem: ugráltató = cupkalica; kiszámoló — 
brojalica, stb., akkor az előbbi kép még pontosabb, még egyértelműbb lesz. 
Mindebből kiderül, hogy a környezetnyelv-oktatás számára két dolog hasz-
nosítható. 

Az első az, hogy a nyelvtanuló anyanyelvismeretének köszönhetően olyan 
hatalmas ismeretanyaggal rendelkezik, amelyet a második nyelv tanításának 
elmélete és gyakorlata csak megtagadhat, de amelynek kikapcsolódására 
nem veheti rá a nyelvtanulót még akkor sem, ha az engedelmesen és 
jóhiszeműen erre rá is állna. Ennek a potenciálnak a használatáról egy-
szerűen nem tud lemondani a tanuló, ha másképpen nem, hát ösztönösen él 
vele a célnyelv elsajátítása során. A másik dolog az hogy a környezetnyelv-
oktatás fordítással, a fordítás művelete útján juthat el az említett nyelvismeret 
és fogalomismeret kihasználásához. Csakhogy ennek, a nyelvoktatásban való 
hasznosíthatóság terén több módozata, akár úgyis mondhatnánk, hogy több 
válfaja különíthető el. 

Mi ezúttal nem térhetünk ki valamennyire, csak a nyelvelsajátítás kez-
detére eső műveletváltozatokkal foglalkozhatunk, éspedig: a nyelvi jellegű 
szövegismertetéssel/szövegfordítással, a leckeszövegek fordításával, az anyag-
egységeket begyakoroltató fordítással és az informálódó fordítással. 

Az első fordítási műveletet, a nyelvi jellegű szövegfordítást a felsorolásban 
utána következőktől legmarkánsabban annak ténye határolja el, hogy ezt 
nem a nyelvtanuló, hanem a tanár végzi. Már ebből a tényből is következik, 
hogy ez a művelet a nyelvtanulás kezdetére, az ejtéselsajátíttatás idejére 
esik, s a már emlegetett módon kiválasztott mondókák nyelvi jellegű szöveg-
fordításában merül ki. A célnyelv minden apró és nagyobb jelentőségű 
vonatkozásával ismerkedő nyelvtanuló e művelettel, illetve e művelet köz-
vetítő mivolta által kerül kapcsolatba a szövegegész nyújtotta információktól 
kezdve egészen a beszédhang sajátosságáig. Mivel ezek a szövegek a célnyelv 
hangjainak felismertetése, percipiáltatása és ejtése céljából kerültek a tan-
anyagba, elkerülhetetlen jónéhányszori ismétlésük, sőt latens tanulással 
történő megjegyzésük is. Az ejtéstani vonatkozású ismeretek és készségek 
mellett tehát szövegtani, mondattani és szótani tudnivalók is megragadnak a 
tanuló emlékezetében, de ezek a gyakorlatok még szókincsalapozó funk-
cióval is bírnak. Valamennyi megemlített szegmentum természetes nyelvi 
közegében, a szövegben jelenik meg; ennélfogva sajátosságaik is termé-
szetükből fakadnak. De figyeljük meg az elmondottakat példákon is! 

A szerbhorvát nyelben nincs ö hang, ejtésének begyakorlására - ez már 
csak természetes - az Őt török című mondókát választottuk: 

ÖTTÖRÖK 
Öl török, 
Öt görög, 
A vörös köröszt mögött, 
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Örökös örömök között 
Tököt fölöstökömözött. 

(Nyelvtörők) 

A kis szöveg lassan, felgyorsítottan és a lehető leggyorsabban is ejthető, 
értelmi károsodás nem éri, sőt! Más irodalmi szöveggel (de nem irodalmi 
szöveggel sem) már nem bánhatnánk így! Ezt azonban meseszerűsége foly-
tán az említett változatok mellett mesemondó elbeszéléssel is mondhatjuk. 
Mindebből az derül ki, hogy mind gyakorlásra, mind pedig előadásra alkal-
mas. így hát az ejtés elsajátíttatására igen megfelel. De a magyar helyesírási 
szabályok értelmében kis kezdőbetűvel írott nemzetnevekre is fel kell hívni 
a figyelmet az ejtésgyakorlás szusszanásnyi szünetében, mert a szerbhorvát 
helyesírás ilyen esetre nagy kezdőbetűt ír elő. A mögött és között névutó is 
figyelmet érdemel, mint a magyar nyelv jellemzői, ugyanis a szerbhorvátban 
névutó nincs. A fölöstökömözött szóalak, amely ejtés szempontjából jól 
megviseli a nyelvtanuló türelmét, jól próbára teszi kísérletező kedvét, egy-
úttal azt is bizonyítja, hogy a magyar nyelvben is vannak tájszavak, létezik 
tájszólás. A szójelentés egyébként e mondókákban nem okoz nehézséget, de 
nem így a Csak a lányok után jár sorban megjelenő jár szó, amelyet az ÉrtSz. 
10-11 hasábon át értelmez, s amelynek egyik lehetséges értelmezése vitat-
hatatlanul megmutatkozik a Kár, kár, Varga Pál című mondókában, mert 
bővebb szövegben jelenik meg. Az ejtéselsajátítást célzó részben felbukkanó 
szólások, valamint az e szöveghez hasonló nyelvtörők szövegértelmezései és 
fordításai azonban világosan rámutatnak arra, hogy a két nyelv szavait nem 
lehet mindig egyértelműen egymással a teljes jelentésmegfeleltetés tudatával 
szembeállítani. Néha a rokonítás alapvetően jobb megoldás ennél. 

Az ilyen, általunk nyelvi szövegismertetésnek/szövegfordításnak nevezett 
műveletnek, szerintünk rendkívül nagy szerepe van a nyelvtanulás kezdetén, 
mert bevezeti a nyelvtanulót az új, a tanulásra választott nyelv világába, s 
elfogadtatja vele, tudatába vési, hogy ez új nyelv, amelyre nem vonatkozhat-
nak anyanyelvének törvényszerűségei, illetve hogy ezek más vonatkozá-
sokban bukkanhatnak fel, más érvénnyel jutnak az új, a más közegben 
kifejezésre. Ennek a fordítási műveletnek a hiánya kimutatható fogya-
tékossága az említett nyelviskoláknak, oktatási modelleknek. 

A leckeszövegek fordítása az előbbi fordítási művelettel - a már említett 
eltérés mellett - annyi rokonvonással bír csak, hogy ez is célnyelvről 
anyanyelvre történő fordítás, de módszertani-didaktikai szempontból nézve 
mindenképpen simább, egyoldalúbb művelet. E fordítás során a tanuló 
főképpen már más szövegekben előforduló, már tanult szavakkal és nyelvi 
fordulatokkal/egységekkel kerül szembe, mivel a leckeszövegeket úgy állítják 
össze a tankönyvírók, hogy azokban igen mérsékelt számban forduljon elő új 
szó, és új grammatikai-nyelvi jel is csak az legyen, amelyet az új módszeres 
egység tartalmaz. A tanuló szempontjából nézve, természetesen, nem ilyen 
egyszerű a helyzet, az ő számára ez a művelet a tanulás, a megbizonyosodás 
és az önálló felidézés munkája ez. Fennakadásain a tanár pótinformációkkal, 
vagy csak emlékeztető hivatkozással, hivatkozásokkal segíti át. 
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Az anyagegységet begyakoroltató fordítás már az a művelet, amelyben a 
fordítás bizonyos anyagegységek begyakorlása, biztosabbá tétele céljából 
anyanyelven megadott szószerkezeti vagy mondatpéldákból kiindulva önáló 
célnyelvi megoldást követeltet meg. Bár az ilyen alkalmakkor a rész, a nyelvi 
szegmentum biztos ismeretén (felismerésén és használatán) a hangsúly, 
ebben a törekvésünkben sohasem feledkezzünk meg az egész, a szövegegész 
nyelvi törvényszerűségeiről, meghatározó erejéről. Éppen ezért - ha a nyelv-
tanuló célnyelvi ismerete még mindig kevés -, anyanyelvhasználatára tá-
maszkodva kell hivatkozni az adott célnyelvi grammatikai szegmentum 
nyelvhasználatban betöltött funkciójának szituatív voltára, nyelvi közegének 
egészére. Természetesen, minden ilyen gyakorlat a megtárgyalt, az átvett 
tananyagra épülhet csak, de nem ugyanazon szövegben, hanem a tanár és 
tanulók által új elemekkel, új körülményekkel bővülő formában. E gyakor-
lásban új mozzanat már az is, ha az előzőek során külön-külön begyakorolt, 
majd lefordított grammatikai egységek új szövegkörnyezetben együttesen 
jelennek meg. Az egységeknek, a nyelvi jeleknek egymással történő kapcso-
latba hozása sokszor több mondatszerkesztési, szövegalkotási elvárást, vagy 
törvényszerűséget vet fel. A későbbi szabad, esetleg csak szabadabb nyelv-
használat variálásban kifejeződő formáit itt, ezekkel a gyakorlatokkal ala-
pozhatjuk meg. Erre pedig a hivatásos fordítónak is szüksége van. 

Az informálódó fordítás, vagy ennek változata, az informáló fordítás olyan 
nyelvoktatási művelet, amelyek során a nyelvtanuló szótárhasználattal 
ugyan, de a célnyelvi szerelést (aza grammatikát) ismerve képes egy cél-
nyelven elolvasott szövegből megérteni annak minden lényeges mozzanatát, 
s erről beszélőtársát (pl. tanárát) informálni is tudja. E fordítás hiányossága 
a pontosított értelmezés, valamint ennek az értelmezésnek zökkenőmentes 
anyanyelvi ismertetése. A célnyelv struktúráinak hatása tehát még érezhető 
az anyanyelvi ismertetés idegenszerűségein, s ugyanígy, illetve még kifejezet-
tebben jön fel, tör fel az anyanyelv a célnyelvi közlésben. A fordításnak ezt a 
nemét, azaz a célnyelvre való fordítást, azonban a nyelvtanulásnak ezen a 
fokán kísérlet- és gyakorlatképpen még csak egész rövid szövegeken, vagy 
csak mondatokon és szószerkezeteken alkalmazhatjuk. Ezt a formát azon-
ban minden kockázatossága ellenére alkalmaznunk kell a grammatikai és 
szemantikai, valamint morfológiai, mondat- és szövegtani vonatkozású is-
meretek begyakorlása végett. 

Eddigi fejtegetéseinkből, reméljük, kitűnik, hogy a fordítás a környe-
zetnyelv-oktatásban és az idegennyelv-tanításban didaktikai okokból tevé-
kenységi formaként, műveletként jelenik meg. Felhasználását illetően, úgy 
véljük, jogosan és indokoltan állapítható meg, hogy hozzájárul mind a tanár, 
mind a nyelvtanuló munkájának megkönnyítéséhez és eredményesebbé téte-
léhez. Végeredményben már ezek következtében is szükséges elméleti és 
gyakorlati megközelítésű szempontok szerint is foglalkozni hasznosításának 
módozataival, lehetőségeivel. Tanításelméleti szempontból különös figyel-
met érdemel a fordítás a vízválasztó-szerepe, amely felhasználását, illetve 
annak az oktatásból, esetleg annak csak egy szakaszából való kiiktatását 
valló nézetek esetében figyelhető meg. E szempontból mindenképpen ide 
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kívánkozik a megállapítás, hogy a komplexebb nyelvtanítást szorgalmazó 
nyelvtanítási elméletek és gyakorlatok a fordításnak mint didaktikai mű-
veletnek nagyobb jelentőséget, fontosabb szerepet tulajdonítanak. 
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