
KLARA V A V R A 

AZ ÚJSÁGOLVASÁS SZEREPE A MAGYAR NYELV OKTATÁSÁBAN 

1. A Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében folyó magyar-
nyelv-oktatás egyik fontos feladata az újságnyelv tanítása. Hallgatóinknak, 
a jövendő diplomatáknak nemcsak magyar újságokat kell tudniuk olvasni, 
hanem meg kell érteniük a magyar rádió és a televízió adásait is. 

A nyelvet tanuló az írott és az elektronikus sajtó segítségével bekapcso-
lódhat az ország közéletébe, megismerkedhet a bel- és külpolit ikai esemé-
nyekkel. Az újságolvasási készség azonban nem magától értetődően alakul 
ki a nyelvtudás bizonyos szintjén. Előfordul például, hogy egyes hallgatók, 
akik már egészen jól tudnak „ tankönyvül" és sok mindent megértenek, fo-
lyamatosan beszélnek mindennapi dolgokról, sőt egyszerűbb tartalmú szö-
vegekkel is megbirkóznak, nem boldogulnak egy nem is nehéz újságcikkel. 

2. Egyetemünkön az oktatás speciális szakmai jellege miatt a sajtóval 
való ismerkedés, a politikai szakszókincs elsajátítása külön tantárgy kereté-
ben történik. „ A politikai szövegek fordítása" című tantárgy oktatása a tan-
terv szerint az ötödik szemeszterben kezdődik. A hallgatók természetesen 
már korábban is olvasnak magyar újságokat, rendszerint a Népszabadságot, 
amelyet hat példányban járat az egyetemünk. A lappal való első ismerkedés, 
a formátum, az anyag elhelyezése és tördelése, mindig érdeklődést vált ki. 
Az előzményekhez tartozik még, hogy a harmadik szemeszterben, amikor 
a hallgatók már ismerik a fontosabb grammatikai formákat, rendszeresen 
feldolgozunk egyszerűbb cikkeket. A Népszabadságon kívül alkalmanként 
más újságok — pl. Magyar Ifjúság, Új Tükör, Film, Színház, Muzsika, Nők 
Lapja, Ludas Matyi cikkeivel is foglalkozunk. A hallgatók között mindig 
akadnak olyanok, akik gyorsan kedvet kapnak az újságolvasáshoz, és ezáltal 
az átlagosnál hatékonyabban gyarapítják nyelvtudásukat, valamint ismere-
teiket az országról. 

3. Az egyetem nyelvoktatási módszertani tanácsa mintegy tíz évvel 
ezelőtt úgy döntött , hogy össze kell állítani egy segédkönyvet a politikai 
szövegek fordításához. Ezek az anyagok az elmúlt időszakban a nálunk ok-
tatott számos idegen nyelvből fokozatosan el is készültek, sőt már szakmai 
konferenciát is tartottunk használatuk tapasztalatairól. Természetesen nem 
valami terjedelmes tankönyvről van szó, hiszen maga a sajtó a legjobb okta-
tási eszköz a polit ikai szókincs elsajátításához. A segédkönyvben a tanulók 
rendszerbe foglalva, tematikus bontásban megtalálják a politikai szakszó-
kincs alapjait, megismerkednek a sajtó nyelvére jellemző grammatikai for-
mákkal, gyakorlatok segítségével pedig aktivizálják tudásukat. 
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A segédanyag a napilapok leggyakoribb témái köré épül: küldöttségek 
látogatása, tárgyalások, megbeszélések, nemzeti ünnepek, diplomáciai pro-
tokoll, békeharc, leszerelés, környezetvédelem, emberi jogok, sztrájkmoz-
galom, választások stb. 

4. Az első témák szókincse gyorsan elsajátítható, hiszen nap mint nap 
ismétlődő klisékről van szó. Ezeknek a témáknak a felépítése igeközpontú-
nak nevezhető és főként az alábbi lexikai anyagra épül: 

— megérkezik, tartózkodik, ellátogat, meglátogat, felkeres, jelen van, 
fogad, búcsúztat, kikísér, közöl, megállapít, bejelent, kijelent, rámutat, 
rátér, kitér, áttér, kiemel, hangsúlyoz, hangoztat; tárgyalásokat, megbeszélé-
seket, eszmecserét folytat stb. 

Az első részben megtalálhatók az állami szervek és társadalmi szerveze-
tek elnevezései, a fontosabb nemzetközi szervezetek, a főbb sajtóorgánu-
mok, a magyarban gyakran használatos rövidítések, az egyes hivatalos be-
osztások, rangok, címek. Itt szerepel „A világ térképénél" című téma is. 
Ennek kapcsán rendszerbe foglaljuk a földrajzi ismereteket — megtanítjuk a 
földrészek, országok, a fővárosok, nagyobb városok magyar neveit. Az újsá-
gok anyagából ehhez a témához kapcsoljuk a kisebb híreket. 

5. A politikai szöveg alkalmat ad sok olyan nyelvtani kérdés gyakorlá-
sára is, ami éppen a sajtó nyelvére jellemző, pl. a földrajzi elnevezések fel-
dolgozása jó alkalom a határozott névelő használatának átismétlésére. 

A különböző,gyakran előforduló klisék jól illusztrálják azt, hogy a jel-
zős szerkezetek sokkal gyakrabban használatosak a magyarban, mint az an-
golban vagy az oroszban: 
budapesti találkozó, magyarországi látogatás, keddi értekezlet, baráti lég-
körű megbeszélések, Magyarország párizsi nagykövete stb. 

A sajtó nyelvében gyakrabban fordulnak elő melléknévi és határozói 
igeneves szerkezetek, mint más szövegekben, így részletes ismertetésükre az 
újságolvasás tanítása folyamán kerül sor. 

A többtagú birtokos szerkezetekre rendszerint olyan példák vannak a 
tankönyvekben, amelyek a reális beszédben kevéssé valószínűek: pl. Az or-
vos táskájának a színe barna. A polit ikai szövegekben viszont nagyszámban 
találhatók ilyen szerkezetek: 

— a miniszter olaszországi látogatásának harmadik napján ... 
Rendszerint politikai szövegekben olvassák a diákok az alábbi szerke-

zeteket: 
— az ülésen több fontos kérdést vitattak meg; 
— több ország kép viselői voltak jelen ... 
Ezeken a példákon magyarázzuk meg, hogy amikor a több szó nem 

összehasonlításban szerepel, akkor az kevesebbet jelent, mint a sok, és a né-
hány szinonimájaként fogható fel. 

Politikai szövegekkel kapcsolatban foglalkozunk részletesebben az ige-
és főnévképzés egyes kérdéseivel is. Táblázatot állítottam össze, amelyben 
bemutatom az újságokban gyakran előforduló szópárokat: 
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fejlődik — fejleszt fejlődés—fejlesztés 
bővül — bővít bővülés—bővítés 
nő, növekszik — növel növés, növekedés—növelés 
emelkedik — emel emelkedés—emelés 
csökken —csökkent csökkenés—csökkentés stb. 

Jó alkalmat kínálnak a fenti szópárok a tárgyesei; használatának, a tár-
gyas ragozásnak magasabb szinten történő ismétlésére. Ezen kívül megbe-
széljük azt a jelentésbeli különbséget, ami a magyar fejlődés—fejlesztés, 
csökkenés—csökkentés típusú igékből képzett főnevekben van, ugyanis 
oroszul ezeknek többnyire egy megfelelője van, amely nem utal arra, hogy 
belső folyamatról vagy külső befolyásról van szó. Pedig sokszor nem 
mindegy, hogy a pa3BMTne szót fejlődésnek vagy fejlesztésnek, az 
ocBoőomneHMe-t felszabadulásnak vagy felszabadításnak fordít juk. Mint 
ahogy lényeges különbség az is, hogy robbanásról vagy robbantásról beszé-
lünk, hiszen a magyar ember nem ugyanazt az eseményt látja a két szó 
mögött. 

6. A sajtónyelv elsajátításának célja nemcsak a passzív megértés 
— újságolvasás, rádióhallgatás — lehet, hanem az aktív használat is, mert 
ugyan ki nem politizál ma? Ott vannak a polit ikai, gazdasági témák min-
dennapi beszélgetéseinkben, tehát már csak ezért is érdemes törekedni a 
szókincs aktivizálására. Sok függ attól, kiket tanítunk, mire képezzük ki 
őket, mennyire van szakmailag szükségük arra, hogy szabadon operálja-
nak politikai szövegekkel, pl. el tudjanak mondani egy üdvözlő beszédet, 
és képesek legyenek tömören referálni egy-egy cikk tartalmáról. 

7. Aki megtanul egy nyelvet, nagy valószínűséggel számolhat azzal, 
hogy olykor fordítania kell, még ha nem is készül tolmácsnak vagy fordí-
tónak. Ha van rá mód, érdemes felhasználni a politikai szövegeket a tol-
mácsolási-fordítási készség fejlesztésére is. Egyetemünkön erre komoly 
figyelmet fordítunk. A sajtószövegekre támaszkodva mutatjuk be azt, 
hogy fordítani értelemszerűen, nem pedig szó szerint kell. Bizonyos álta-
lános és nyelvi kultúrával, nyelvérzékkel rendelkező ember számára ez 
magától értetődik. Mégis meglepő, amikor pl. az orosz anyanyelvű ember 

„MMHMCTepcKue neperoBopbi", „BeHrepcKan noe3flKa", „mockobckmíí 
nocoji Hauieü cTpaHbi" típusú orosz fület sértő szókapcsolatokat képez, 
mivel „ez van a magyar szövegben": miniszteri tárgyalások, magyarországi 
utazás, hazánk moszkvai nagykövete. Magyarázatra szorul, hogy nem azt 
kell mondani, ami szószerint áll a magyar szövegben, hanem azt, ami ennek 
elfogadható orosz ekvivalense: nepeBopbi mmhmctpob, noe3Axa b BeHrpuio, 
noco/i BeHrpMM b CCCP, 

— ismerni kell az adott nyelv kliséit, megszokott fordulatait. Amit az 
orosz BbicoKo ueHMT, azt a magyar nagyra értékeli. 
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ami oroszul 

BeHrepcKan CTopoHa 
CTopoHbi oöcyflMnn 
C BeHTepCKOÍÍ CTOpOHbl 
c ero CTopoHbi 
noAxoflMT k Bonpocy He c r o i í 

CTOpOHbl 

— az magyarul 

— a magyar fél 
— a felek megvitatták 
— magyar részről 
— részéről 
— rossz oldalról közel í t i a kérdést; 

— tudni kell kiválasztani a megfelelő szinonimát, pl. hogy mikor kell az 
orosz pemeHkie szót döntésnek, határozatnak, elhatározásnak, vagy éppen 
megoldásnak fordítani. És hány megfelelője van a npe/yiomeHwe szónak, 
amelyek semmiképpen nem helyettesítik egymást: mondat, javaslat, aján-
lat, indítvány, kínálat — de még lánykérés is... Sajátos nyelvtani megol-
dásokra is meg kell tanítani hallgatóinkat, szem előtt tartva azt, hogy nem 
szabad mechanikusan fordítani. Az oroszban gyakran előforduló passzívum 
fordítását említeném példaként: 
CoBemaHMe 6yfleT npoBefleHO b cpeay 
A szituáció dönt i el, hogy fordít juk ezt magyarra: 

A gyűlést szerdán tartják. 
tartjuk. 

Itt nem az alapnyelv, hanem a helyzetismeret segítheti a helyes megoldást. 
Természetesen az oktatás célkitűzéseitől, körülményeitől függ, milyen mér-
tékben lehet fordítási problémákkal foglalkozni, de amennyiben van rá 
mód, akkor fel kell hívni a figyelmet a tolmács számára fontos tudnivalók-
ra, nevezetesen arra, hogy 

— meg kell tanulni összpontosítani a figyelmet, nem ^zabad szüntele-
nül visszakérdezni; 

— hozzá kell szokni a számok, nevek rögzítéséhez, mert ezeket ritkán 
sikerül megjegyezni; 

— a megkezdett mondatot, igyekezni kell befejezni, nem pedig több 
nekifutással, saját magát korrigálva, stilizálva újra s újra kezdeni, mivel az 
ilyen stilisztikai gyakorlatok csak idegesíthetik azt, akit, akinek fordítunk. 
Helyesbíteni csak akkor kell, ha elferdítettük az eredetit stb. 

8. Az újság természetesen nemcsak polit ikai szövegekből áll. Sport, 
időjárás, baleseti krónika, apróhirdetések — ezek többnyire érdeklik az ol-
vasót. Ilyen témák rendszerint valamilyen formában szerepelnek a tanköny-
vekben is, az újságolvasáshoz azonban ez nem elegendő, külön meg kell adni 
a feldolgozásukhoz szükséges alapszókincset. 

A nép, a nyelv, az ország megismerése szempontjából fontosnak tart juk 
a humoros szövegek feldolgozását, ezért időnként közösen átlapozzuk a 
Ludas Matyi egy-egy számát, hogy lássuk: min nevetnek ma Magyarorszá-
gon. A ,,sajtóhumor" megértéséhez azonban nagyon alaposan kell ismernie 
az ország életének eseményeit. 
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