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Korunk mindenképpen a fordítások kora. Egyre több fordítás készül - és 
egyre nagyobb az igény a fordítások iránt az élet minden területén: a 
politikában, gazdasági életben, tudományokban, szépirodalomban, hogy csak 
néhányat említsünk. Fordításokat közölnek, sugároznak a tömegközlési és 
-tájékoztatási eszközök is. 

Többnemzetiségű környezetünk sajátossága, hogy még nagyobb az igény 
a fordítások iránt, mint az egynyelvű környezetben. Fordításra ugyanis 
sokszor olyan területeken is szükség van, amelyeken az egynyelvű kör-
nyezetekben nincs: az egyik ilyen terület a tankönyvkiadás. 

Köztudott dolog, hogy hazánkban minden nemzetnek és nemzetiségnek 
anyanyelvén szervezik meg az oktatást: az alsófokút mindenképpen, de ha 
erre mód és igény van, a középfokút is. A Vajdaságban használatos tan-
könyvek viszont rendszerint szerbhorvát nyelven íródnak, amelyeket lefor-
dítanak a nemzetiségek nyelvére. 

Az Újvidéki Tankönyvkiadó Intézet katalógusa szerint ez az intézet 
1985-től (a legutóbbi tantervek alkalmazásától) 53 lefordított - esetünkben 
magyar nyelvre lefordított általános iskolai tankönyvet adott ki (ebben 
benne vannak a munkalapok, egyéb nyomtatott segédeszközök is). Tan-
tárgyanként vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az anyanyelvi tankönyveken 
(olvasókönyveken és magyar nyelvtankönyveken kívül) minden tantárgy 
tankönyve fordítás az első osztálytól kezdve egészen a nyolcadik osztályig. 
Fordítások a következő tankönyvek: Természet és társadalom, Matematika, 
Természeti ismeretek, A technika és a termelés alapismerete, Társadalmi 
ismeretek, Zenevűvészet, Biológia, Technikai képzés, Földrajz, Történelem, 
Fizika, Műszaki ismeretek, Képzőművészet, Honvédelem és elsősegély, Ház-
tartástan stb. 

A középfokú oktatásban ugyanez a helyzet, azzal a különbséggel, hogy 
ott már lényegesen kevesebb tankönyv jelenik meg magyar nyelven. A 
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középiskola első osztályára megjelent: Fizika, Kémia, Biológia, Matematika, 
Műszaki és termelési alapismeretek, Földrajz, Történelem; a második osz-
tályra: Földrajz, Történelem, Honvédelem, valamint első-második osztályra 
egy közös tankönyv, a Képzőművészet. 

Ezek az adatok azt mutatják, hogy igen nagy a lefordított tankönyvek 
száma, tehát mindenképpen indokolt rámutatni néhány, a tankönyvek fordí-
tásával kapcsolatos problémára, sajátosságra; továbbá az sem mellékes szem-
pont, hogy a tankönyvek viszonylag nagy példányszámban jelennek meg, és 
esetenként több kiadást is megérnek. 

A fordítás stratégiáját elsősorban a szöveg típusa, jellege határozza meg. 
Nem mindegy ugyanis, hogy hivatalos, publicisztikai, szépirodalmi, szak-
vagy tudományos szöveg fordításáról van-e szó, valamint az sem mindegy, 
hogy műfaja szerint kötött-e az a szöveg vagy sem. 

A tankönyv már magában is egy sajátos "műfaj": a Pedagógiai lexikon 
meghatározása szerint "egy-egy tantárgy anyagának tudományos, a tanulók 
számára eredményesen felhasználható feldolgozása, kifejtése, rendszerezése, 
amely figyelembe veszi az általános és az adott tantárgy sajátos didaktikai 
követelményeit". A tankönyv meg kell hogy feleljen bizonyos kritériumok-
nak, ezek közül az egyik a világos, jól érthető, olvasmányos szövegezés. 

A tankönyvek feladata ugyanis nem merül ki egy-egy tantárgy ismere-
teinek közvetítésében; nagyon fontos szerepük van az anyanyelvi nevelésben 
is. Az anyanyelvi nevelés nem korlátozódhat a magyarórákra; része kell hogy 
legyen minden tantárgy oktatásának. Ahogyan a jó tankönyv elősegítheti az 
anyanyelvi nevelést, éppen úgy a rossz tankönyvből is megtanulható pl. a 
mondatok hibás szerkezeti felépítése, a nem megfelelő szórend, a rossz 
szóhasználat és egyebek. 

Mindez még az eredeti tankönyvekre vonatkozik. Hatványozottabb az 
elmondottak jelentősége a tankönyvfordításoknál, mivel nem eredetiben 
létrehozott szövegről, hanem fordításról van szó, nagyobb a lehetősége és a 
valószínűsége annak, hogy a fordító - a forrásnyelv hatása alá kerülve - eltér 
a célnyelvben szokásos formáktól vagy rendtől. 

Éppen ezért nem téveszthetjük szem elől, hogy a tankönyvek - amelyek 
mindenképpen nagy hatást gyakorolnak a tanulók anyanyelvi nevelésére -
nálunk minden esetben fordítások. A tanulók az első osztálytól kezdve 
tanulmányaiknak befejezéséig fordításból tanulnak, fordításból ismerik meg 
egy-egy tudomány alapfogalmait, szókészletének egy részét, a szakszövegek 
nyelvi megformáltságát stb. 

A tankönyvfordítás éppen ezért rendkívül felelősségteljes munka: hiszen 
bármilyen más, felnőtteknek készülő fordítás olvasása, hallgatása közben 
figyelembe veheti a befogadó, hogy az fordítás (ez korántsem a rossz, 
magyartalan fordítások készítőinek a mentségére szolgál), a tankönyvek 
funkcióját, használóit tekintve e szempont figyelembevétele mindenképpen 
kizárt. A tanulóknak nem szabad észrevenniük, hogy a szöveg fordítás. Bár a 
"szóról szóra" tanuláson már túl vagyunk, mégis előfordulhat, hogy a 
tanulók megtanulják fejből a tankönyv egyes részeit, definícióit - de nem 
szabad hibás, rossz mondatszerkezeteket megtanulniok. 
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Érdekes lenne egy olyan kutatás, amelyet Nagy Ferenc említ az anyanyel-
vi nevelés továbbfejlesztésének programjában (igaz, hogy más vonatkozás-
ban): "A magyarórán kívüli anyanyelvi nevelés el nem hanyagolható területe 
a többi tantárgy keretében zajló oktatás. A hatékonyabb anyanyelvi tervezés 
érdekében folytatni kellene a tankönyvek nyelvhasználatának kritikai elem-
zését. Sokféle szempont vezérelhetné efféle vizsgálódásainkat, pl. össze-
gyűjthetnénk 20-30 szakmai tankönyv tipikus nyelvtani, szóhasználati, sti-
lisztikai botlásait okulás végett. ...Tanulságos lehet annak tisztázása, hogy az 
új ismeretek (tudományos fogalom, gép, szerszám, munkaművelet stb.), 
átadása a tanulók elvárható nyelvismereti szintjén történik-e, vagyis a tan-
könyv definíciói, leírásai, rajzai, képei önmagukban, tanári magyarázat nél-
kül érthetők-e. ...Különös figyelmet érdemelnek az elburjánzó szakszavak, 
az áthatolhatatlanná váló mondatszerkezetek (pl. az alany és az állítmány 
messze kerülése egymástól, terpeszkedő kifejezések, hibás szórend)." 

Egy ilyen vizsgálat kétségkívül hasznos lenne, és a kapott eredmények 
figyelembe vétele esetleg javítana a fordítások színvonalán. Nem szabad 
azonban a másik végletbe esnünk: nem biztos, hogy a lefordított tankönyv 
minden hibája a fordításból ered. Lehet, hogy a lefordítandó tankönyv - a 
forrásnyelvi szöveg már eleve nem tett eleget a szükséges didaktikai, nyelv-
használati, stílusbeli és egyéb követelményeknek. 

Bizonyos mértékben javítható a forrásnyelvi szöveg, de ennek is megvan-
nak a határai; ha nem tartjuk magunkat ezekhez a határokhoz, nem lesz 
ekvivalens a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel. Más kérdés, hogy 
tankönyvekről lévén szó, tiszteletben kell-e egyáltalán tartani a javítást 
korlátozó határokat. Mennyit és mit javíthat a fordító a forrásnyelvi szöve-
gen? E kérdés feltevésekor néhány objektív tényezővel is számolni kell: a 
tankönyvek fodítására és általában megjelentetésükre rendszerint kevés az 
idő. Ezért előfordul, hogy a fordító lektorálatlan forrásnyelvi szöveget kap. 
A fordító természetesen javít - egyféleképpen, később a forrásnyelvi szö-
veget is lektorálják - javítják, valószínűleg másképpen - hiszen a tárgyi 
tévedéseket kivéve - a szöveg javításának számtalan módja lehet - és ekkor 
már nagyobb eltérések is adódhatnak a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg 
között. 

Az eddig elmondottak általában a tankönyvfordításra vonatkoztak; mind-
össze néhány, sokak számára már bizonyára ismert szempontot, tényt szeret-
tem volna megfogalmazni. 

A tankönyvfordításokat a legcélszerűbb tantárgyanként vizsgálni, hiszen 
a tankönyvön, mint műfajon belül is elkülöníthetők az egy-egy tantárgy 
ismereteit közvetítő szövegek jellegzetességei. 

A tankönyvszövegek típusukat tekintve ismerettartalmú szövegek. Al-
bertné Herbszt Mária Modern nyelvészet - anyanyelvi oktatás c. könyvében 
így határozza meg ezeket a szövegeket: "az ismerettartalmú szöveg a tudo-
mányos szakszöveg iskolai, a tanulók életkorához, szellemi szintjéhez iga-
zított változata. így, jellemzői részben megegyeznek a tudományos szövegé-
vel, de el is térnek attól." Mivel e dolgozat témája nem a tankönyvszövegek 
vizsgálata, ezért nem térnék ki az ilyen szövegek jellemzőire, a szöveg 
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típusának meghatározása csak a már említett fordítói stratégia kidolgo-
zásához szükséges. 

Esetünkben a műszaki oktatás tankönyveinek fordításával foglalkozunk 
részletesebben, néhány konkrét fordítási probléma erejéig. 

A műszaki szövegek fordítása kétségkívül az egyik legnehezebb feladat, 
hiszen a műszaki tudományokba nagyon sok tudomány, nagyon sok terület 
beletartozik, éppen ezért erre a legnehezebb "szakosodnia" a fordítónak. 
Vita tárgyát képezi az is, ki fordítson műszaki szövegeket: fordító vagy 
szakember. Tarnóczi Lóránt ezt így fogalmazta meg: "A műszaki fordítás 
(ezért) jobbára megalkuvás. A szakember rendszerint a nyelveket nem 
ismeri eléggé, a fordító viszont a tárgyban nem lehet olyan jártas, mint a 
specialista. Mindazonáltal a jó szakfordító, nagyobb fordítástechnikai tudá-
sával és gyakorlatával a felmerülő problémákat általában könnyebben tudja 
megoldani, mint a fordításban járatlan kutató vagy mérnök." Saját ta-
pasztalatom alapján még azt fűzném ehhez hozzá, hogy az is jó megoldás, ha 
a fordító meg tudja találni azt a megfelelő szakembert, aki a nagy szaktudást 
igénylő problémák megoldásában eligazítja. Egy tankönyvben ilyenből leg-
feljebb három-négy fordul elő. 

A továbbiakban néhány konkrét, jól vagy kevésbé jól megoldott prob-
lémát, kérdést vagy csak olyan dolgokat veszek számba, amelyekhez oda-
kívánkozik valamilyen megjegyzés. 

A példák három, általam lefordított tankönyvből valók: a 7. osztályos 
Műszaki ismeretek, a 4. osztályos Műszaki ismeretek, valamint az 5. osztá-
lyos, horvátból fordított Műszaki ismeretek tankönyvekből. Mindezek egy-
részt a tankönyvek, másrészt a műszaki szövegek fordításából adnak ízelítőt. 

Az első észrevétel a 4. osztályos Műszaki ismeretek tankönyv egészére 
vonatkozik: kihez is szól tulajdonképpen a tankönyv? Elsősorban a tanu-
lókhoz. A tankönyv szerzője vagy szerzői szólnak a tanulókhoz egyes szám 
második személyben vagy többes szám első, illetve második személyben. Ez 
közvetlenné teszi a szöveget. Ez a magyar nyelven írt tankönyvek elfogadott 
gyakorlata. Példaként idézek néhány mondatot a magyarországi 5. osztályos 
Technika tankönyvből. 

"Legfontosabb tanácsunk, hogy a technikával való ismerkedés során soha 
ne szövegszerű leckét tanuljatok, hanem elsősorban saját megfigyeléseitekre 
és gondolkodásotokra alapozva keressétek a "miért", a "mivel" és a "ho-
gyan" kérdésekre a feleletet." 

"Ha valamely feladat megoldásában nehézségetek támadna, kérdezzétek 
meg szaktanárotokat, felnőtt ismerőseiteket - vagy különösen üzemlátoga-
tások alkalmával a - a szakembereket." 

Ezzel szemben a szerbhorvát nyelvű tankönyv - a forrásnyelvi szöveg - a 
legtöbbször személytelen mondatokban, vagy egyes szám, illetve többes szám 
harmadik személyében fogalmaz. Részlet az előszóból: 

"Predmeti se izraduju od odgovarajuéih materijala, kője uéenici moraju 
blagovremeno da obezbede. Potrebna obaveátenja i savete, u vezi sa nabav-
kom materijala, uéenicima daje nastavnik." 

Ennek a részletnek a fordítása így hangzik: 
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"A tárgyak megfelelő anyagokból készülnek, amelyeket a tanulók köte-
lesek időben beszerezni. Az anyagbeszerzésről a tanár tájékoztatja őket, és 
látja el erre vonatkozó tanácsokkal." 

A lektorált célnyelvi szöveg a következő: 
"A tárgyakat megfelelő anyagokból készíy'űfc, amelyeket időben be kell 

szereznetek. Az anyagbeszerzésről a tanár tájékoztat, és lát el tanáccsal 
benneteket." 

Végső változatként talán ez lenne a legjobb: 
"A tárgyakat megfelelő anyagokból készítitek, amelyeket időben be kell 

szereznetek. Az anyagbeszerzésről tanárotok tájékoztat, és lát el tanáccsal 
benneteket." 

Ez a változat nyelvi szempontból már teljesen eltér a forrásnyelvi szöveg-
től. Lehet-e a fordítónak akkora szabadsága, hogy az egész tankönyv hang-
nemét megváltoztassa? Mert a szebhorvát nyelvű tankönyvben végig túl-
súlyban állnak a passzív szerkezetek, a szerzők stílusa pedig inkább egy 
tanári kézikönyvnek felelne meg (vagy talán annak sem, mert ott a tanárhoz 
kellene szólniuk), inkább az órák módszertani bemutatásának: valakinek, 
illetve valakiknek elmesélik mit csinálnak a diákok és a tanár az órán. 

Pl. "U őetvrtom razredu uőenici upoznaju i oblikuju materijale manje 
tvrdoőe i otpornosti i pri tome koriste jednostavnije ruéne alate i uredaje." 
(26. oldal) 

"A negyedik osztályban megismerkedtek a kisebb keménységű és ellen-
állóképességű anyagokkal, alakítjátok őket, és eközben egyszerűbb kézi 
szerszámokat és berendezéseket használtok." (26. oldal) 

Amint a fordításból is kitűnik, a nyelvtani személyek nem fedik egymást, 
de ezt az eltérést mindenképpen vállalni kellett, hiszen ha a passzív szer-
kezeteket többes szám első személyű cselekvő igékkel fordítjuk - és ez a 
legcélszerűbb - akkor a szöveg egységességének érdekében az ilyen, már 
idézett mondatok fordításánál vagy ezt, vagy esetleg valamilyen, a kettő 
közötti kompromisszumos megoldást kellett keresni. 

Az elmondottakkal kapcsolatban megemlíthetjük az ugyanebben a tan-
könyvben levő gyakorlatokat is, azzal a különbséggel, hogy ezeknek csak egy 
lehetséges jó megoldásuk van. 

A gyakorlatok megfogalmazása szerbhorvát nyelven kétféleképpen törté-
nik (hogy helyes-e mindkettő, vagy melyik a jobb, abba nem bocsátkozom 
bele, és nem is feladatom ennek eldöntése). 

A lektorálatlan forrásnyelvi szöveg: 
"Ve2ba 7. ŐaSa od papira 
Zadatak: - Savijanjem lista őistog papira izraditi őaáu za vodu. 
Papir je kvadratnog oblika i ivica mu je dugaéka oko 200 mm. 
Savijanje se vrái prema priloZenim crteZima i po redosledu oznaéenom 

brojevima." 
A lektorálatlan forrásnyelvi szöveg fordítása: 
"7. gyakorlat. Papírpohár. 
Feladat: Egy tiszta papír hajlításával készíts vizespoharat! 
A papír négyzet alakú és a széle kb. 200 mm hosszú. 
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A hajlítást a mellékelt rajzok alapján, a számokkal megjelölt sorrendben 
végezd!" 

Végül, ahogyan a szerbhorvát nyelvű tankönyvben megjelent: 
"Ve2ba 7. CaSa od papira. 
Savijanjem lista őistog papira izradi éaSu za vodu. 
Papir je kvadratnog oblika i ivica mu je dugaéka oko 200 mm. 
Savija se prema priloZenim crteíima i po redosledu oznaCenom broje-

vima." 
A forrásnyelvi szövegben a felszólító jellegű infinitív helyére felszólító 

módú ige került egyes szám második személyben. Ez megfelel a célnyelvi 
szövegnek: magyar nyelven gyakorlatokat csak így vagy többes szám második 
személyében felszólító módban fogalmazhatunk meg. 

Ugyanakkor ez a gyakorlat egyúttal arra is példa, amit a dolgozatban már 
említettem: a forrásnyelvi szöveg utólagos lektorálásának eredményeképpen 
a célnyelvi szöveg és a jelenleg forrásnyelvi szövegnek tekinthető szerb-
horvát nyelven kiadott tankönyv eltér egymástól: a fordításban egyanis 
ottmaradt a "Feladat" szó, míg a szerbhorvát szövegből ezt kihagyták. 

Előfordulhat olyan eset, hogy a fordító hagy ki valamit szándékosan: 
mert lehet, hogy egy nyelv egy szakterületen több szakkifejezéssel fejezi ki 
ugyanazokat az eljárásokat, amelyeket a másik nyelvben csak egy vagy két 
szakkifejezés fed. Erre egy példa az 5. osztályos tankönyvben: 

"Radi oblikovanja otkovka najőeSőe se izvode sledeée operacije: 
- razvlaőenje 
- iskivanje 
- sabijanje 
- odsecanje 
- zavarivanje i druge." (Kézirat, 49. oldal) 
"A kovácsdarabokat leggyakrabban a következő műveletek során ala-

kítják: 
- nyújtás; 
- kovácsolás; 
- levágás; 
- hegesztés és egyéb műveletek." (53. oldal) 
Az "iskivanje" és a "sabijanje" szakszavaknak a fémmegmunkálás magyar 

terminológiájában csak egy szakszó, a kovácsolás felelhet meg (szakem-
berekkel való konzultációk alapján és a szótári jelentések alapján is): 

iskovati, iskujem svrS. 1. napraviti, izraditi kovanjem sabiti 2. svesti na 
manji obim; suziti, stesnuti 4. a silóm uterati u Sto, sasuti (u Sto uzano). 

A problematikusabb kifejezések közé tartozott a "radno kolo" szó-
szerkezet is, amelynek minden részletben más és más megoldást kellett 
keresni: 

"Hidrauliőne turbine koriste potencijalnu energiju vode koja se na 
pogodan naéin uvodi u radno kolo..." (7. oszt. tankönyv kézirata, 77. oldal). 

"A vízturbinák a víz energiakészletét hasznosítják. A vizet megfelelő 
módón rávezetik a járókerékre..." (Tankönyv, 84. oldal). 
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"Iz mlaznice para udara lopatice radnog kola koji príma kinetiöku 
energiju i obrée rotor..." (7. oszt. tankönyv kézirata, 79. oldal). 

"A fúvókából a gőzt a járólapátra vezetik, amely ezt mozgási energiává 
alakítja, és ezzel forgatja a forgó részt." (Tankönyv, 85. oldal). 

"Obiéno se kinetiCka energija pare pretvara u rad u viáe stepena, na viíe 
radnih kola." (7. osztályos tankönyv kézirata, 79. oldal). 

"A gőz mozgási energiája általában több fokozaton keresztül munkává 
alakul." (Tankönyv 85. oldal) 

"Mlaznici imaju naroőiti oblik, a rasporedeni su po periferiji radnog kola." 
(7. osztályos tankönyv kézirata, 79. oldal). 

(A lektorálatlan célnyelvi szöveg: 
"A fúvókák különleges alakúak és a járókerék kerületén helyezkednek 

el.") 
A lektorált célnyelvi szöveg: 
"A járókerék kerületén elhelyezkedő fúvókák különleges alakúak." (Tan-

könyv, 85. oldal) 
Sokszor felvetődik az idegen szavak kérdése is. A magyar és a szerb-

horvát nyelv eltérően viszonyul az idegen szavakhoz: a szerbhorvát nyelv 
sokkal könnyvebben veszi át, hagyja meg az idegen kifejezést, mint a magyar 
nyelv. A fordító választása különösen akkor nehéz, ha a célnyelvben az 
idegen szó és az annak megfelelő anyanyelvi szó is egyformán használatos. 
El kell dönteni, mikor célszerű mindkettőt beírni, és mikor elegendő csak az 
egyiket. 

Példák: 
mlazni propulzor - sugárhajtómű (a propulzort nem kell beírni) 
karburator - porlasztó ("karburátorban - porlasztóban") 
kompresija - sűrítés (kompresszió) 
Gyakori eset, hogy fordításkor olyan szakszóval találkozunk, amelyet a 

magyar terminológia is következetlenül használ. Erre igen jó példa az 
elektro-, villany- és villamoselőtagú szavak vagy szószerkezetek alkalmazása 
a fordításokban. Például: elektromotor vagy villanymotor, elektromos beren-
dezés vagy villamossági berendezés, elektromos áram vagy villanyáram stb. 

Az eddig elmondottak korántsem merítették ki a tankönyvek fordítása 
közben felmerülő problémákat, inkább csak utaltak azok meglétére, ugyan-
akkor még ezt a felsorolást sok egyébbel folytathatnánk pl. a definíciók 
fordításával, a tipográfiailag kiemelt részek fordításával stb., ez azonban már 
egy átfogóbb fordításelemzés feladata lenne. 
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