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A fordítási feladatokban a nyelvvizsgákon általában nem az abszolút precizitás a legfontosabb, hanem az információ átadása. Ez 

azt jelenti, hogy a nyelvtani hibákért kevesebb pontot vonnak le, vagy akár egyáltalán nem vonnak le pontot, ha mondandónk 

tartalma megegyezik az eredetivel. Tehát nem szó szerint fordítunk, hanem átadjuk a pontos információt, lehetőség szerint 

azokat a nyelvi eszközöket alkalmazva, melyeket már jól ismerünk és használunk. 

Következő fordítási feladatunk azonban nem gyakorlás nyelvvizsgához, ezért kérjük, a nyelvi és nyelvtani helyesség precizitására 

törekedjen, mivel nyelvtani gyakorlatnak szánjuk. A megoldást is ennek szellemében készítettük el. 

A fordításhoz használhat szótárat. 

 

A szöveg1: 

 

A tények 

Az újságok és magazinok szerkesztői gyakran esnek túlzásokba, hogy olvasóikat lényegtelen tényekkel és statisztikákkal lássák 

el. Tavaly egy jól ismert magazin megbízott egy újságírót, hogy cikket írjon egy új afrikai köztársaság elnöki palotájáról. 

Amikor a cikk megérkezett, a szerkesztő elolvasta az első mondatot, majd nem volt hajlandó kiadni a cikket. Így kezdődött: 

„Lépcsők százai vezetnek a magas falhoz, mely körülveszi az elnöki palotát.” A szerkesztő azonnal táviratozott az újságírónak, 

melyben utasítja, hogy derítse ki a lépcsők pontos számát, és a fal magasságát. 

Az újságíró azonnal elindult, hogy hozzájusson ezekhez a fontos tényekhez, de sok időbe tellett neki, míg elküldhette őket. 

Eközben a szerkesztő egyre türelmetlenebb lett, mivel a magazinnak hamarosan nyomdába kellett kerülnie. Két sürgős 

táviratot is küldött az újságírónak, de választ nem kapott. Küldött még egy táviratot, melyben tájékoztatta az újságírót, hogy ha 

nem válaszol hamarosan, ki lesz rúgva. Amikor az újságíró ezúttal sem válaszolt, a szerkesztő vonakodva kiadta a cikket úgy, 

ahogyan az eredetileg íródott.  

Egy héttel később a szerkesztő végre táviratot kapott az újságírótól. Nem csak, hogy letartóztatták szegény embert, de még 

börtönbe is csukták. Végül is, megengedték neki, hogy táviratot küldjön, melyben tájékoztatta a szerkesztőt, hogy 

letartóztatták, mialatt az 1084 lépcsőt számolta éppen, mely a 15 láb magas falhoz vezet, mely az elnöki palotát veszi körül. 

 

1. A fordítás alapjául egy igen régi angol nyelvkönyv, a ’Developing Skills (by L.G.Alexander)’ ötödik 

olvasmányát használtuk.  
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