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Előszó 

 

 

 

 

A Nyelv és fordítás című válogatott tanulmánykötet bevezetéseként szeretnék 

néhány szót szólni arról, hogyan lettem fordításkutató, milyen szempontok alapján 

válogattam össze a kötet tanulmányait, és mire lehet őket használni? 

 

Hogyan lettem fordításkutató? 

Ahhoz, hogy valamely tudományterületet egy országban érdemes legyen művelni, 

szükség van a szakemberek egy bizonyos kritikus tömegére, akik annak a 

tudományterületnek a szakirodalmát ismerik, rendszeresen követik a hazai és 

nemzetközi tudományos eredményeket, konferenciákat rendeznek, folyóiratokat 

adnak ki, tudományos utánpótlást nevelnek. Amikor a 70-es években elkezdtem 

fordításkutatással foglalkozni,  mindezt a magyar fordítástudományról nem 

lehetett elmondani. Miközben magas színvonalú műfordítói tevékenység és egyre 

növekvő méretű szakfordítói tevékenység zajlott, melynek jelentőségét a magyar 

kultúra, irodalom és tudomány fejlődésében aligha lehet túlbecsülni, magát a 

fordítói tevékenységet vagy a fordítás eredményeképpen kapott szövegeket senki 

nem tartotta kutatásra érdemes tárgynak. 

Nagyszerű műfordítóink egy-egy műhelytanulmányon kívül nem nagyon 

nyilatkoztak tevékenységükről (Bart és Rákos 1980). Az irodalmárok tudtak a 

fordítástudomány nemzetközi szakirodalmáról (Helikon Világirodalmi Figyelő 

1986. 1–2), de nem tudtak mihez kezdeni vele, úgy is mondhatnánk, hogy a 

nemzetközi fordítástudomány nem termékenyítette meg a magyar 

irodalomtudományt. A szakfordítók közül Tarnóczy Lóránt volt az egyetlen, aki 

1966-ban összefoglalta nagyjából mindazt, amit a fordításelméletről a hatvanas 

években a világon tudni lehetett (Fordítókalauz), de őt különös csodabogárnak 

tekintették kollégái, és már nem érte meg a fordítástudomány magyarországi 

elterjedését. 

A fordítás elméleti kérdései még leginkább az alkalmazott nyelvészek figyelmét 

keltették fel, akik a 70-es években a TIT Budapesti Nyelviskolájának és a 

Közgazdasági Egyetem Nyelvi Intézetének szakmai továbbképzésein 
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népszerűsítették a modern nyelvtudománynak az idegen nyelv oktatásában 

felhasználható eredményeit: Szépe György, Ferenczy Gyula, Hell György, 

Hegedűs József, Fülei-Szántó Endre, és az akkor még alkalmazott nyelvészettel is 

foglalkozó Dezső László nevét kell itt megemlíteni. 

Én magam nyelvészként és gyakorló fordítóként úgy találkoztam a 

fordítástudománnyal, hogy 1972-ben valamelyikük kezembe adta Revzin és 

Rozencvejg: Osznovi obscsevo i masinnovo perevoda című művét. Akkor tudtam 

meg, hogy a fordításnak nemcsak gyakorlata, hanem elmélete is van, és hogy a 

fordítást nyelvészeti szempontból is lehet tanulmányozni. Revzin és Rozencvejg 

műve egy új világot tárt fel előttem, felkeltette az érdeklődésemet a 

fordítástudomány többi klasszikusa, Vinay és Darbelnet, Catford, Nida, Mounin és 

a többi orosz szerző: Fjodorov, Recker, Komisszarov, Svejcer, Barhudarov művei 

iránt. 

Gyakorló fordítói tapasztalataim addig is voltak, de ezután már nem tudtam úgy 

fordítani, mint azelőtt: elkezdtem figyelni saját fordítói tevékenységemet, 

tanulmányozni más fordítók, lektorok munkáját. És amikor az élet úgy hozta, hogy 

1973-tól az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Csoportjában kezdtem el fordítást 

oktatni, végleg elköteleztem magam a fordítás kutatása mellett. Az oktatási 

gyakorlatban azonnal létkérdéssé vált a fordításelmélet haszna, létjogosultsága. 

Elkezdtem rendszerezni a fordítói hibákat, nyelvészetileg alátámasztani lektori 

javításaimat, és disszertációm témájául az oroszból fordított magyar szövegek 

jellegzetességeinek nyelvészeti vizsgálatát választottam, ill. e jellegzetességek 

közül a professzionális fordítók fordításaiban végbemenő mondat- és szövegszintű 

eltolódások leírását. 

A szövegszinten érzékelhető eltolódások megnevezésére Papp Ferenc „kvázi 

helyesség” terminusát használtam fel. Témavezetőm is Papp Ferenc akadémikus 

lett, akinek személyisége, kutatói habitusa, tudományszervezői tevékenysége 

meghatározó volt további pályafutásom szempontjából. Az általa szervezett 

russzisztikai konferenciákon évente összegyűlő nyelvtanárok, nyelvészek 

jelentették azt a szakmai közösséget, akik nyitottak voltak a fordítás nyelvészeti 

megközelítése iránt. 1983-ban egy ilyen russzisztikai konferencián alapítottuk meg 

az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának Fordításelméleti 

Szekcióját, amely 1990-ben Fordításelméleti Munkabizottsággá lépett elő, és 

keretet adott a fordítástudományi kutatásoknak. A kilencvenes évek közepe 

kedvezett a nemzetközi kapcsolatoknak is, elkezdhettünk nemzetközi 

fordítástudományi konferenciákra járni, és két sikeres nemzetközi konferenciát mi 

is rendeztünk egyet Szombathelyen 1992-ben és egyet Budapesten 1996-ban. A 

második Transferre necesse est konferenciára megjelent a Translation Studies in 

Hungary kötet, amely angol nyelven adott képet a magyarországi 

fordításkutatásról. 
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A 90-es évek más szempontból is változást hozott. Orosz-magyar vonatkozású 

kutatásaimat kiterjesztettem az angol-magyar, német-magyar és francia-magyar 

nyelvpár fordítási szempontú leírására is, és egy indoeurópai-magyar átváltási 

tipológia létrehozását tűztem ki célul. Kiefer Ferenc bátorítása alapján ez a kutatás 

nagydoktori disszertációm témája lett, majd később könyv alakban is megjelent A 

fordítás elmélete és gyakorlata címmel (1994), és azóta is ez az alapja a budapesti, 

miskolci és pécsi egyetemen tartott fordításelméleti előadásaimnak: Bevezetés a 

fordítás elméletébe (1999), Bevezetés a fordítás gyakorlatába (1999). Az utóbbi 

könyvben felvázolt indoeurópai-magyar átváltási tipológia a fordítót állítja a 

középpontba, és a fordítók által végzett műveletek leírását, rendszerezését és 

magyarázatát tűzi ki célul. 

Andrew Chesterman, a modern fordítástudomány egyik jeles képviselője, aki 

sokat foglalkozik kutatási-módszertani kérdésekkel, háromféle kutatási modellt 

különböztet meg a fordítástudományban: (1) összehasonlító modell, amely a 

forrásnyelvi és a célnyelvi szöveget veti össze, jellegzetessége, hogy statikus, 

eredményközpontú és az ekvivalencia feltételeit keresi, (2) folyamat-modell, 

amely a fordítói stratégiákat vizsgálja, jellegzetessége, hogy dinamikus és a tipikus 

fordítói viselkedést vizsgálja, (3) oksági modell, amely azt vizsgálja mi van 

hatással a fordításra, és mire van hatással a fordítás (Williams és Chesterman 

2002). 

Én is ezt a fejlődést jártam be, először a fordítás eredményeképpen létrejött 

szövegek tulajdonságait tanulmányoztam (összehasonlító modell), majd a fordítók 

által végzett átváltási műveletek tipológiáját írtam le (a folyamat-modell egyik 

válfaja), most pedig a feltételezett fordítási univerzálék (explicitáció, implicitáció, 

egyszerűsítés) állnak kutatásaim központjában (oksági modell). 

 

Milyen szempontok alapján válogattam? 

A Nyelv és fordítás című válogatott tanulmánykötet, amelyet az olvasó most 

kezében tart, főként konferenciakötetben megjelent előadásaimat és 

köszöntőkönyvekbe készült tanulmányaimat tartalmazza. A konferenciakötetben 

és a köszöntőkönyvben megjelenő művek közös jellegzetessége, hogy nem 

kerülnek könyvesbolti forgalomba, és nehéz őket megszerezni. Célom ezzel a 

válogatással nemcsak az volt, hogy ezeknek a tanulmányoknak a fontosabb 

gondolatait megmentsem a feledéstől, hanem az is, hogy a felvetett témák további 

kutatására ösztönözzem a fiatal kutatókat. A továbbiakban a fejezetek 

sorrendjében szeretnék néhány szót szólni az egyes fejezetek tartalmáról és a 

válogatás szempontjairól. 

 

1. fejezet: A fordítástudományról 

Az első tanulmány Brassai Sámuel fordítással kapcsolatos nézeteiről szól, ez az 

egyetlen fordítástörténeti munkám. Az 1988-as budapesti Magyar 



10 

 

Nyelvészkongresszus témája, Hagyomány és újítás a nyelvészetben ihletett arra, 

hogy a fordítással kapcsolatos gondolkodás történetéhez forduljak. Állításommal, 

hogy a 19. századi magyar gondolkodók nézetei a fordításról nem tekinthetők a 

mai értelemben vett fordítástudomány előtörténetének, többen nem értenek egyet, 

pl. Burián (2003). 

Rövid tanulmány következik ezután a magyar fordítástudományi 

terminológiáról a szombathelyi VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti 

Kongresszuson elhangzott előadás alapján. Sokkal hosszabb kifejtést érdemelne a 

téma, de talán valakinek kedve támad e rövid tanulmány olvastán, hogy társuljon 

velem a most 120 szakkifejezésből álló fordítástudományi terminológiai szótár 

kiegészítésére. 

Az első fejezet harmadik tanulmánya a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 

Kara megalakulásának tízéves évfordulóján (2003) elhangzott előadásnak a 

jubileumi kötetben megjelent szövege. A nemzetközi fordításelmélet 

kialakulásáról sokat és sok helyen írtam, ezt a tanulmányt azért választottam ki e 

kötet számára, mert nem nyelvész hallgatóság számára készült, és ezért a lehető 

legáltalánosabban próbáltam tudományunk indulását, fejlődését áttekinteni. A 

magyar fordítástudományról szóló rész itt nagyon rövid, akit ez a téma érdekel, a 

hetedik fejezet első tanulmányában talál részletesebb kifejtést. 

 

2. fejezet: Fordítás és anyanyelv 

A második fejezet két tanulmányt tartalmaz. Az első a Nyelvtudományi Intézetben 

rendezett nyelvi normáról szóló konferencián hangzott el még a 80-as években, és 

arról szól, hogy miért nem tudják használni a fordítók a magyar nyelvhelyességi 

szakirodalmat. 

A második tanulmány címében található különös megfogalmazás: mit tehet a 

fordítástudomány a magyar nyelv „korszerűsítéséért”, nem az én találmányom, 

benne volt a Magyar Tudományos Akadémián 2001-ben megrendezett konferencia 

címében. Ebben az előadásban a fordítás eredményeképpen létrehozott magyar 

szövegek számítógépes korpuszának megteremtését szorgalmazom, hogy a 

fordítástudomány reális nyelvi adatok alapján vonhasson le megalapozott 

következtetéseket a magyar fordítói nyelvhasználatról. 

 

3. fejezet: Nyelvpárok szerinti fordítási problémák 

A harmadik fejezet többek között két kedvenc orosz-magyar témájú 

tanulmányomat tartalmazza, az egyik az idéző igék fordításáról, a másik a 

frazeologizmusok szó szerinti fordításáról szól. Az idéző igékről szóló cikk alapja, 

egy 1984-es előadás, amelyet a IX. debreceni Russzisztikai Konferencián 

tartottam. Azt vizsgáltam benne, hogy az általános jelentésű orosz idéző igék 

konkretizáló fordítását meg lehet-e indokolni az orosz és a magyar írói 

nyelvhasználat különbségeivel. Az 1000 idéző igéből álló magyar minta valóban 
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változatosabb igekészletet mutatott Jókai, Mikszáth, Móricz, Sarkadi, Déry 

műveiben, mint az 1000 idéző igéből álló orosz minta Tolsztoj, Dosztojevszkij, 

Csehov, Bulgakov, Trifonov műveiben. Később az idéző igék konkretizálását 

Károly Krisztinával együtt angol-magyar anyagon is megvizsgáltuk (Klaudy és 

Károly 2005), bár közösen írt tanulmányunkban célunk nem a fordítói 

nyelvhasználat döntéseinek indoklása, hanem a magyar-angol irányban 

elmulasztott generalizálási műveletek kimutatása volt. 

A harmadik fejezet következő tanulmányát gyakorlati szótárkészítési munka 

ihlette: az ekvivalensen kívül a szó szerinti fordítást is meg kellett adnom egy 

képes frazeológiai szótár orosz-magyar változatának elkészítésekor (Dubrovin és 

Klaudy 1990). Akkor jöttem rá, hogy a szó szerinti fordításnak is több változata 

van, és e tanulmányban megpróbáltam rendszerezni a választási szempontokat. E 

majdnem húsz évvel ezelőtt született tanulmány felvételét a válogatásba az 

indokolta, hogy azóta sem foglalkozott senki a szó szerinti fordítás izgalmas 

problémájával. 

A nyelvpárok szerinti fordítási problémákat vizsgáló fejezetnek a negyedik 

tanulmánya az 1994-es egri Magyar Nyelvészkongresszuson elhangzott 

előadásomnak a Szépe-emlékkönyv számára megszerkesztett változata. Azt a 

kérdést feszegeti, hogy bár jelentésfelbontással és jelentésösszevonással a 

kétnyelvű szótárakban is gyakran találkozunk, a fordítók mindennapi 

gyakorlatukban jóval több összevonást és felbontást alkalmaznak, mint amennyi a 

kétnyelvű szótárakban található. A fordítási példák mellett a Magyar-angol szótár 

és a Magyar-német szótár első ötven igéjét elemzem abból a szempontból, hogy az 

analitikus vagy a szintetikus formák vannak-e túlsúlyban a szótári megfelelők 

között. 

E fejezet utolsó tanulmánya arról szól, hogy az általam vizsgált négy nyelvben 

(angol, német, orosz, magyar) és nyolc fordítási irányban hogyan viselkedik a 

jelzős „főnévi csoport” . A cikk címében található „barátságtalan nyelvpárok” 

kifejezés arra utal, hogy a jelzős főnévi csoportok szórendjében mutatkozó 

látszólag egyszerű rendszerbeli különbség (balra bővítés a magyarban vs. jobbra 

bővítés az indoeurópai nyelvekben), milyen súlyos következményekkel jár a 

fordításra nézve. A cikk alcíme utalás Dezső Lászlónak A jelzős „főnévi csoport” 

kérdései a magyarban című tanulmányára (1971), amely egyik első nyelvészeti 

olvasmányom volt, és nagy hatást tett rám. 

Ez az öt tanulmány természetesen csak csepp lehet a nyelvpárok szerinti 

fordítási problémák tengerében. Ezeknek a kérdéseknek sokkal részletesebb leírása 

található az alábbi könyvekben: Bevezetés a fordítás gyakorlatába (Klaudy 1999), 

Angol–magyar fordítástechnika (Klaudy és Simigné 1995), Német–magyar 

fordítástechnika (Klaudy és Salánki 1996), Languages in Translation (Klaudy 

2003). 
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4. fejezet: Szövegszintű fordítási problémák 

A kötet negyedik – szövegtani – fejezete szintén csak a jéghegy csúcsa. Mivel 

kandidátusi értekezésem (Fordítás és aktuális tagolás 1987) a fordítás 

szövegszintű problémáiról szólt, ezt a kérdést hosszú évekig, mondhatni 

évtizedekig megoldottnak és a magam részéről lezártnak tekintettem. Egyszer, 

még a 80-as években írtam arról, hogyan lehet az aktuális tagolás elméletét 

alkalmazni a fordítás oktatásában, ez a tanulmány most megtalálható a negyedik 

fejezet elején, mint a válogatás legrégebbi, 1984-ben megjelent darabja, de csak 

2004-ben tértem vissza a témához. Magyarra fordított európai uniós szövegeket 

lektorálva észrevettem ugyanis, hogy a téma-réma határok jelölésének eltűnése a 

magyarra való fordításban éppoly olvashatatlanná teszi az angolból magyarra 

fordított szövegeket, mint húsz évvel ezelőtt az oroszból-magyarra fordított 

szövegeket. Erről szól e fejezet második tanulmánya. 

Ennek a fejezetnek a harmadik tanulmánya, mely a kiváló szövegkutató Békési 

Imre köszöntésére készült, izgalmas kérdést vet fel: vajon a szövegkoherencia 

Beaugrande-féle hét ismérve közül mi az, amit a fordítónak önállóan kell 

megteremtenie a célnyelvi szövegben, és mi az, amit az eredeti szöveg alkotója 

már megteremtett helyette? Rövid kis tanulmány, a válasz további kutatásra vár, 

de a kérdést nagyon fontosnak tartom. 

A szövegtani fejezet negyedik tanulmánya megint csak emlékkönyvi 

hozzájárulás: a Hegedűs József tiszteletére összeállított emlékkönyv számára 

készült. Angol-magyar anyagon vizsgálok újra egy olyan problémát, amelyet 

orosz-magyar anyagon már a 80-as években megvizsgáltam: mi történik a 

mondatkezdő tematikus alanyokkal a fordításban? 

 

5. fejezet: Fordítási univerzálék 

Legújabb kutatásaimat tartalmazza a válogatás ötödik fejezetének négy 

tanulmánya. A 90-es évek óta foglalkozom az explicitációval, valamint az 

explicitáció és az implicitáció viszonyával, amely egy nagyobb témába, a fordítási 

univerzálék témájába illeszkedik. A fordítási univerzálék a fordítási tevékenység 

és a fordítás eredményeképp létrejött szövegek nyelvpártól és fordítási iránytól 

független jellemzői. Kutatásukat a nagyméretű számítógépes fordítási korpuszok 

tették lehetővé. A fejezet második tanulmánya az általam felállított ún. 

„aszimmetria hipotézisről” szól, amelynek lényege az a feltételezés, hogy az 

explicitáció és az implicitáció nem szimmetrikus műveletek, mivel a fordítók – ha 

van választási lehetőségük – előnyben részesítik és gyakrabban alkalmazzák az 

explicitálás (konkretizálás, felbontás és betoldás) műveletét, mint az implicitálás 

(generalizálás, összevonás és kihagyás) műveletét. Az aszimmetria hipotézis úgy 

illeszkedik a fordítási univerzálék kutatásába, hogy ha igazolódik, közvetett 

bizonyítéka lehetne az explicitáció univerzális jellegének. 
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6. fejezet: Kutatásmódszertani kérdések 

Amióta 2003-ban megindult a Fordítástudományi Doktori Program, sokat 

foglalkozom kutatásmódszertani kérdésekkel. A válogatás hatodik fejezete az 

utóbbi időben tartott kutatásmódszertani előadásaim anyagát tartalmazza. 

Fontosnak tartom a dinamikus kontrasztokról szóló első tanulmányt, amelyben 

talán sikerült világosan megfogalmaznom a nyelvek kontrasztív nyelvészeti 

leírásának és fordításszempontú leírásának különbségeit. A legfontosabb 

különbség, hogy a kontrasztív nyelvészek statikus kontrasztokat vizsgálnak, tehát 

a különböző nyelvi rendszerek előre megállapított kategóriáit vetik egybe, és ezen 

az sem változtat, ha fordításokat használnak adatbázisként. A fordításközpontú 

egybevetés pedig két szempontból is dinamikus. Először azért, mert olyan 

különbségeket vizsgál, amelyek nincsenek előre leírva, listázva és rendszerezve, 

csak a konkrét fordítási folyamatban kelnek életre. Másodszor azért, mert azt 

vizsgálja, milyen műveleteket végeznek a fordítók, hogy a fordítás folyamatában 

találkozó nyelvek dinamikus kontrasztjaiból fakadó nehézségeket leküzdjék. 

A fejezet második tanulmánya az aszimmetria hipotézis bizonyításának 

módszertani kérdéseiről szól, és azt tisztázza, hogy nem a nyelvi rendszerek 

közötti aszimmetriáról van szó, hanem műveleti aszimmetriáról, amelynek 

kimutatásához kétirányú egybevetésre van szükség. 

A módszertani fejezet utolsó tanulmánya szorosan kötődik a fordítástudományi 

doktori programban folyó munkához, arról szól, hogyan lehet hipotéziseket 

megfogalmazni a fordítástudományban, és milyen nehézségekbe ütközik 

bizonyításuk. 

 

7. fejezet: Fordításoktatás 

Az elmúlt húsz évben gyakran írtam a fordítás oktatásáról, mivel a 

fordítóképzésben részt vevő hallgatók fordításait fontos, és mind ez idáig 

kihasználatlan adatforrásnak tartom. Hiszek abban, hogy csak az lehet igazán jó 

fordításkutató, aki maga is műveli, maga is oktatja a fordítást. A hetedik fejezet 

első tanulmánya a Fordító- és Tolmácsképző Központ 25 éves jubileumára készült 

kötetben jelent meg. Áttekinti a magyarországi fordításoktatás történetét és 

kapcsolatát a magyar fordítástudomány kialakulásával. 

A hetedik fejezet második tanulmánya a Papp Ferenc 70 éves születésnapján 

rendezett konferencián hangzott el Debrecenben, és mivel 25 évvel azelőtt első 

debreceni konferencia-előadásomat is a fordítás oktatásának módszertani 

kérdéseiről tartottam, arra a kérdésre keresem benne a választ, hogy az elmúlt 25 

év alatt végbement-e a valamilyen fejlődés a fordítás oktatásának 

módszertanában? 

Két tanulmányban foglalkozom ebben a fejezetben az európai uniós szövegek 

fordításának oktatásával, és bár a címből ez nem derül ki, a második tanulmány 
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nemcsak módszertani kérdéseket érint, hanem az európai uniós szövegek 

fordításának legfontosabb lexikai és grammatikai problémáit is áttekinti. 

A hetedik fejezet, és egyben az egész könyv utolsó tanulmánya rendkívül 

gyakorlatinak látszik: arról szól, hogyan értékelik/értékeljük a fordítási hibákat az 

életben, a képzésben és a vizsgán. Azért írtam, hogy gyakorlatinak látszik, mert a 

fordítási hibák megnevezése, súlyozása és értékelése mögött fontos elméleti 

kérdések húzódnak: miből áll a fordítói kompetencia, mi számít fordítási hibának, 

kinek a szempontját vegyük figyelembe az értékeléskor stb. Ideális alkalmazott 

nyelvészeti kutatási téma. 

 

Mire lehet használni a kötetet? 

Mint az elmondottakból is kiderül, néha csak vázlatosan kifejtett, de további 

kutatásra érdemes, vagy további kutatásokra ösztönző témákat nyújtok át a 

könyvben az olvasónak, akik között remélhetőleg sok doktorandusz hallgató lesz, 

hiszen a válogatás valójában nekik szól. Összeállításának gondolata akkor merült 

fel bennem először, mikor 2003-ban az ELTE Nyelvtudományi Doktoriskoláján 

belül elindult a Fordítástudományi Doktori Program, és régebben megjelent 

tanulmányaimat szerettem volna doktorandusz hallgatóimnak ajánlani, de nem 

tudtak hozzájutni. Az ő tájékoztatásukat szolgálja a kötet végén található 

viszonylag teljes irodalomjegyzék is, amelyben megtalálhatók angol és orosz 

nyelvű tanulmányaim adatai is, melyek nem kerülhettek be ebbe a kötetbe. 

*** 

Az elmúlt harminc évben, mint látjuk, sok kedvező változás történt 

Magyarországon a fordítás kutatása terén. A nyelvészeti fordítástudománynak már 

megvan a tudományos infrastruktúrája, vannak szakemberek, akik művelik, 

vannak konferenciák, ahol elő lehet adni az eredményeket, 1999 óta van 

rendszeresen megjelenő magyar nyelvű folyóirata, a Fordítástudomány, 2000 óta 

van angol nyelvű folyóirata, az Across Languages and Cultures, ahol publikálni 

lehet, és van doktori programja, amely remélhetőleg biztosítja a tudományos 

utánpótlást. E bevezető végén tézisszerűen szeretnék összefoglalni néhány 

alapgondolatot a fordítás kutatásáról, amelyek a kötet különböző tanulmányaiban 

elszórtan felbukkannak ugyan, de fontosnak tartom őket ilyen módon is 

összefoglalni. 

 

1. Ahogy a tudományról általánosságban elmondható, hogy célja az emberi 

tapasztalat rendszerbe foglalása, ugyanúgy elmondható a fordítástudományról, 

hogy célja a fordítói tapasztalat rendszerbe foglalása. 

2. A fordítói tapasztalatok rendszerbe foglalására azért van szükség, hogy a 

fordításról mint kétnyelvű beszédtevékenységről szerzett tudásunk fel tudjon 

halmozódni, a fordításról való ismereteink egymásra tudjanak épülni. 
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3. Ahogy a nyelvtudomány sem éri be a nyelvi rendszerek leírásával, hanem az is 

érdekli, hogyan használják az emberek a nyelvet, a fordítástudományt is a 

fordítói nyelvhasználat érdekli: hogyan járnak el, hogyan cselekednek 

(nyelvileg) a fordítók bizonyos (nyelvi) helyzetekben. 

4. A nyelvtudomány akkor izgalmas, ha a nyelvet működés közben vizsgálja, a 

fordítástudomány még izgalmasabb, mert két nyelvet vizsgál „együttes” 

működés közben. 

5. A fordításról és tolmácsolásról való beszéd legyen szakszerű, ne merüljön ki 

anekdotázásban, leiterjakabok és tolmácsolási bakik emlegetésében. 

6. Mivel a fordítói gyakorlatban a problémák naponta újratermelődnek és a 

megoldások sohasem véglegesek, a fordításról való gondolkodás sem tudott 

sokáig tudománnyá rendeződni. 

7. A fordítók tevékenységének évszázados tapasztalatai még mindig nincsenek 

kellőképpen rendszerbe foglalva és általánosítva. 

8. Mivel a fordítási folyamatnak sok szereplője van, és a fordítói választásokat 

sok tényező befolyásolja, a fordítástudomány csak interdiszciplináris 

tudományterületként képzelhető el. 

9. Az általános fordítástudomány célja, hogy minél többet tudjunk meg a fordítás 

folyamatáról, eredményéről, funkciójáról. 

10. A magyar fordítástudomány célja, hogy minél többet tudjunk meg a magyar 

fordítók és tolmácsok kognitív átváltási folyamatairól, a fordítás 

eredményeképp keletkezett magyar szövegekről, és a fordítás funkciójáról a 

magyar társadalomban. 

11. A fordítástudomány „segédtudományait” a fenti három kutatási tárgy jelöli ki: 

a fordítás folyamatának kutatásában a pszicholingvisztikával és a kognitív 

nyelvészettel, a fordítás eredményének kutatásában a szövegnyelvészettel, a 

stilisztikával és az irodalomtudománnyal, a fordítás funkciójának kutatásában 

pedig megint csak az irodalomtudománnyal, valamint a szociolingvisztikával 

és a pragmatikával érintkezik. 

12. A fordítás fontos szerepet játszik az anyanyelvi nevelésben mint az anyanyelvi 

tudatosítás egyedülállóan hasznos eszköze, mert a fordítás az a tevékenység, 

amely valódi feladatok elé állítja és működésbe hozza az anyanyelvi 

kompetenciát. 

13. A fordításkutatás nagyon alkalmas eszköz a nyelvi formától a gondolatig és a 

gondolattól a nyelvi formáig vezető út kutatására. Egy nyelven belül ugyanis a 

nyelvi formát nagyon nehéz a gondolathoz viszonyítani, mert a nyelvi forma 

születése elválaszthatatlan a gondolattól. A fordítás esetében viszont az eredeti 

szöveg felfogható úgy, mint a gondolat sajátosan kódolt formája. 

14. A fordításkutatás legnagyobb problémája, hogy mihez viszonyítsunk? A 

független, azaz nem fordított célnyelvi szövegek korpusza ennek a 

problémának az egyik megoldása lehet. 
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15. A fordításkutatás előtt óriási feladatok állnak, hiszen a nyelvtudomány összes 

olyan problémája, amelyet eddig egy nyelv működésének vonatkozásában 

vizsgáltak, újra felvethető a fordításnak, azaz két nyelv együttes 

működtetésének a vonatkozásában. 

 

Balatonszabadi – Budapest 2006. augusztus 

 

Klaudy Kinga 
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MAGYAR FORDÍTÁSTUDOMÁNY A 19. SZÁZADBAN (BRASSAI 

SÁMUEL NÉZETEI A FORDÍTÁSRÓL) 

 

 

 

Beszélhetünk-e 19. századi magyar fordítástudományról? Nevezhetjük-e 

fordítástudománynak azoknak a fordítással kapcsolatos gondolatoknak, fordítással 

kapcsolatos elveknek az összességét, melyeket Radó Antal (1883) A magyar 

műfordítás története című könyvében áttekint? Kirajzolódnak-e egy magyar 

fordítástudomány körvonalai a század második felében született művekből: Toldy 

Ferenc (1844), Arany János (1860), Brassai Sámuel (1861), Szász Károly (1859) 

fordítással kapcsolatos fejtegetéseiből?  

Ha a bevezetőben feltett kérdésre nemmel felelünk, ennek elsősorban az az oka, 

hogy a 19. századi gondolkodókat nem a fordításnak mint jelenségnek a minél 

alaposabb, minél egzaktabb leírása foglalkoztatta, inkább bizonyos fordítói elvek 

megfogalmazására törekedtek. Amit ma, a 20. század második felében 

fordítástudománynak, fordításelméletnek nevezünk (vö.: sience of translation, 

theory of translation, Übersetzungswissenschaft, Translationswissenschaft, 

tyeorija perevoda, nauka o perevogye, perevodovegyenyije stb.), az elsősorban 

nyelvészeti diszciplína, melynek célja a fordítás folyamatának nyelvészeti leírása, 

az egyik nyelvről a másikra való átlépés folyamatának nyelvészeti modellálása. 

Napjaink fordítástudománya elsősorban leíró és nem előíró. Deskriptív és nem 

preskriptív. Napjaink fordítástudománya kerüli az értékelést, míg a 19. századi 

írókat, kritikusokat elsősorban az foglalkoztatta, milyennek kell lennie a jó 

fordításnak. Általánosítási törekvéseiket nem az vezérelte, hogy minél többet 

tudjunk meg a fordítás folyamatáról, hanem az, hogy minél több művet fordítsanak 

le idegen nyelvekből magyarra, ezt minél jobb színvonalon tegyék, s ezáltal 

gazdagodjék a magyar nyelv és a magyar kultúra. 

Fordítási elveik kidolgozásakor nem a nyelvek különbségeire hivatkoztak, 

inkább a kultúrák, irodalmi műfajok különbségeire, egyes írói életművek 

sajátosságaira stb. Mivel a fordításnak ez a kultúrtörténeti, irodalomtudományi 

megközelítése ma is létezik (jó áttekintést ad erről a Helikon Világirodalmi 

Figyelő 1986. 1–2. száma, melyet teljes egészében a fordításnak szenteltek), 

könnyűszerrel juthatnánk arra a következtetésre, hogy csak ennek az utóbbi, 
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irodalomtudományi megközelítésnek a követői kereshetik előfutáraikat a 19. 

században, s a fordítással foglalkozó nyelvészeknek nem érdemes Toldy Ferenc, 

Arany János, Brassai Sámuel, Szász Károly nézeteit tanulmányozni. 

Hogy ez még sincs így, annak oka a nyelvészeti fordításelméletben végbement 

változásokban keresendő. A 20. század 80-as éveiben egyre nyilvánvalóbbá vált, 

hogy a fordítás olyan összetett jelenség, mely kizárólag a nyelvészet segítségével 

nem írható le maradéktalanul. A fordítás olyan folyamat, melyben a fordító 

minden pillanatban számtalan választási lehetőség előtt áll, és minden pillanatban 

számtalan döntésre kényszerül. Döntéseiben pedig nemcsak a két nyelv 

rendszerbeli különbségei játszanak szerepet, hanem sok más szempont is: pl. a 

forrásnyelvi szöveg műfaja, a célnyelvi befogadók ismeretei, a forrásnyelvi és a 

célnyelvi befogadók kulturális különbségei, stb. Ha a fordítástudomány ezeket a 

választásokat és döntéseket is le akarja írni, akkor vagy ki kell lépnie a 

nyelvészetből, vagy ki kell terjesztenie a nyelvészet hatáskörét. Ez utóbbi történik 

napjainkban. Ma már a nyelvészeti fordításelméletbe szervesen beletartozik a 

fordítás folyamatának szövegnyelvészeti, pszicholingvisztikai és 

szociolingvisztikai megközelítése. És itt kanyarodunk vissza a 19. századhoz, 

hiszen ezek a szempontok a 19. században mindvégig nagy erővel voltak jelen, ha 

természetesen más terminusrendszerben fogalmazódtak is meg. 

Eugene Nida (1964, 1969) gondolatát, hogy az ekvivalencia feltétele a fordítás 

befogadójának azonos reakciója, amely a nyelvészeti fordításelméletben fontos 

felfedezésnek számított, a 19. század egy pillanatra sem hagyja figyelmen kívül. 

Szász Károly ezt írja 1859-ben akadémiai székfoglalójában: „Én azért így állítom 

fel a műfordítás czélját: „Fordítmányunkkal épen azon (azaz nem kisebb és nem 

más) gyönyörérzetet támasztani olvasónkban, mit az eredeti olvasásán az azt 

élvezni tudó érez.” Néhány sorral lejjebb pedig így fogalmaz: „Nézetem szerint 

tehát a fordítmánynak bizonyos tekintetben ugyanazonosnak kell lennie az 

eredetivel, ti. ugyanazon hatást kell ébresztenie olvasójában” (uo.). 

Ugyancsak végig jelen van a 19. században a nyelvészeti fordításelmélet másik 

látszólag új felfedezése, a fordítás „pragmatikai aspektusa” (vö. Neubert 1968), 

mely a célnyelvi olvasók tudásának, ismereteinek, várakozásainak figyelembe 

vételét és a fordítás ennek megfelelő „pragmatikai adaptálását” jelenti. Bár a 

„pragmatikai adaptáció” fénykora Magyarországon nyilván a 18. század volt, 

amikor az idegen nyelvekből fordított művek színhelyét, cselekményét, társadalmi 

viszonyait is átültették magyar környezetbe a fordítók (gondoljunk csak pl. Simai 

Kristóf Moličre fordítására, a Zsugorira, melyben Némedi Gyolcs István alföldi 

nemesember a kurucok elől szökik Némediből Esztergom felé), a célnyelvi 

befogadó igényeiről a 19. században sem szűnnek meg a viták. Schedel (Toldy) 

Ferenc 1843-ban így teszi fel a kérdést: „S criticusoknak dolgozunk-e, nem a’ 

mívelt közönségnek, a ’philológus’ mérlegében akarunk-e inkább teljes 

mértékűnek találtatni, vagy az olvasó’ szépérzését megihletni?” (1844: 52). 
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Ugyanerről Arany János így ír 1860-ban: „Óhajtja a bizottság, hogy az áttétel ne 

annyira azt az olvasót igyekezzék kielégíteni, ki az eredeti Shakespeare-rel 

kezében szót szóval összehasonlít, s inkább nehézkes fordítással is beéri csakhogy 

egy jóta se vesszen el az eredetiből, mint inkább azt, ki az angolokhoz nem 

férhetvén, szépségeit a nagy költőnek, magyarban kívánja élvezni” (Arany 1975: 

895). 

Brassai Sámuel fordítással kapcsolatos nézetei azért érdekesek a nyelvészeti 

fordításelmélet művelői számára, mert ő az, aki fordítással kapcsolatos 

fejtegetéseiben leginkább felvet nyelvészeti szempontokat is. Fordításról szóló 

cikksorozata Még is valami a fordításról címmel 1861-ben jelent meg a 

Szépirodalmi Figyelő 19., 20., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 48., 49., 50. számában. A 

cikksorozat négy nagy fejezetből áll. Mindegyikben olyan kérdéseket vet fel 

Brassai, amelyek ma is aktuális kérdései a fordítástudománynak, ha máshogy 

fogalmazzuk is meg őket. Az első rész témája: miért van szüksége jobban a 

magyarnak fordításokra, mint a németnek, angolnak, franciának, olasznak (mai 

megfogalmazásban: mi a fordítás funkciója)? A második rész témája: „mik a 

kellékei annak a fordításnak, a melytől azt a sok emlegetett jót bizton várhassuk” 

(mai megfogalmazásban: melyek az ekvivalencia feltételei)? A harmadik rész 

témája: milyen „bűnöket” követnek el a fordítók a magyar nyelv ellen (mai 

megfogalmazásban: milyen legyen a célnyelvi szöveg megformálása)? A negyedik 

rész témája: mivel „vesződjön” inkább a fordító, a szavakkal vagy a mondatokkal, 

és hogy a szó „két rendbeli energiájából”, az „alanyi” és a „tárgyi” energiából, mit 

lehet feláldozni (mai megfogalmazásban: mi a fordítás egysége, mi a fordítás 

invariánsa, mit kell megőriznie a fordítónak a szó denotatív és konnotatív 

jelentéséből? 

Mi a fordítás funkciója a 19. századi Magyarországon? Brassai a tőle 

megszokott szenvedéllyel ostorozza a magyar irodalom állapotát: „Szegények 

vagyunk bizony mi! Büszke vagy szégyenlős szegények, rejtekben sanyargók 

vagy nyilván koldulók, az mindegy, de mindenesetre szegények. Mintául 

szolgálható eposzunk, a melyhez a critica is tanulni járjon – bocsássatok meg 

Zrínyink és Vörösmartynk árnyékai – nincsen. A tragoedia múzsája – itt már 

bocsánatot sem kérek – még egy költőnk bölcsőjére sem mosolygott. … Regény? 

Erről jobb hallgatni.” Ebből vonja le Brassai az alábbi következtetést: „… midőn a 

németnek, angolnak, francziának, olasznak a fordítások csak fényűzési czikket 

képeznek, nekünk irodalmi élelmiszer gyanánt van szükségünk reájok. Mi végre? 

… Fordításoknak nálunk az ízlés fejlesztésére és nemesítésére kell szolgálni” (i. 

m. 290–291). 

Az első rész végén Brassai előrevetíti a következő rész témáját: „De most 

következik ám a nehezebben fejthető kérdés: mik a kellékei annak a fordításnak, a 

melytől azt a sokat emlegetett jót bizton várhassuk?” (i. m. 307). A második 

részben furcsa feleletet kapunk erre, olyant, amely könnyen félreérhető Brassai 
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egész gondolatmenetének végigkísérése nélkül. A válasz ugyanis így szól: „legyen 

a fordítás nemzeties” (i. m. 318). Mit jelent Brassainál a „nemzeties” szó? Netán a 

18. századra jellemző „pragmatikai adaptációt”? A szereplők nevének, 

foglalkozásának, a cselekmény színhelyének „megmagyarítását”? Kísérjük végig 

gondolatmenetét. 

Kiindulási pontja ugyanaz, mint Batsányié volt 1789-ben. „A ’Fordítónak a’ 

nyelvet a’mellyből, és a’ mellyre fordíttani akar, tudni, és a dolgokat, mellyek a’ 

fordíttandó könyvben foglaltattnak, érteni kell. Ez olly nyilvánvaló igazság, hogy 

talán regulának sem kellene nevezni” (Batsányi 1789). 

Brassai így fogalmaz: „Mert az effélék, mint: a fordító tudja jól sőt igen jól 

mind azt a nyelvet a melyikből, mind azt a melyikre fordít, hogy a tárggyal 

szorosan és terjedelmesen ismeretes legyen … vita alá nem jövő, nem jöhető 

igazságok, mondhatni trivialitások … Ám de annál vitatottabb pont a fordítási 

hűség … Megvannak e tárgyban minden politikai pártnak az ő képviselői: fontolva 

haladók, konok maradók, conservativek, ultraroyalisták, servilisek, liberálisok, 

progressisták, demokraták, republicanusok” (i. m. 418). Milyen kár, hogy Brassai 

nem fejti ki részletesebben ezt a politikai analógiát. Megtudhatnánk belőle, milyen 

nézetek csaptak össze a fordítói hűség körül, a körül a ma is aktuális kérdés körül, 

hogy kihez legyen hű a fordító, kit részesítsen előnyben: az eredeti szöveg 

szerzőjét vagy a fordítás feltételezett olvasóját. 

Brassai a hűséget a fordítás elengedhetetlen feltételének tartja: „Lényegesnek … 

mondom, mert hiszen elhagytával semmivé tennők magát a fordítás fogalmát: 

lehetne utándolgozás, plágium minden csak fordítás nem” (i. m. 419). Arra az 

engedményre sem hajlandó, hogy a hűség mértéke szerint többféle fordítást 

különítsen el. Pedig az, hogy a szöveg műfaja és a feltételezett olvasók köre 

szerint különböző fordítástípusokat lehet (kell) elkülöníteni, nagyon népszerű 

gondolat volt a 19. században. Rájnis József a 18. század végén háromféle 

fordítást különített el: „rabi fordítást”, „közfordítást” és „jeles fordítást”.  

Schedel (Toldy) Ferenc 1843-ban elhangzott, és 1844-ben megjelent 

előadásában szintén háromféle fordításról beszél: az „anyaghű”, „alakhű” és 

„szoros” fordításról (1844: 50–66). A Kisfaludy Társaság Évlapjaiban hozzá 

lehetett szólni az előadáshoz. Az első hozzászóló, Fabriczy Sámuel szintén a 

háromféle fordítás mellett érvel: „Én részemről a’szerint, a’ mint valamelly munka 

inkább a’ tudományos és didacticus, vagy inkább a’ szépművészeti osztályhoz 

közelít, az első esetben az anyaghű, a’ másodikban az alakhű fordításnak adnám az 

elsőséget, a’ harmadik nemű, vagy is szoros műfordításnak pedig … csakugyan 

egy, de meg nem vetendő hasznát látom, ti. hogy a’ nyelvet új fordulatokkal 

gazdagítja, mi ha óvakodva és erőltetés nélkül történik, minden esetre nyereség” 

(1844: 67–68). 

Brassai nemcsak hogy nem ért egyet azzal, hogy ahányféle fordítás, annyiféle 

hűség, hanem ki is figurázza ezt a megközelítést: „Mellőzve minden más epithetu-
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mokat, mint művészi, szolgai, szabad, remek vagy legényi, még napszámosi is, azt 

hiszem, vitatlan, lényeges vonás gyanánt állíthatjuk fel az eredetihez való hűséget 

…” (i. m. 418). 

Melyek azok a pontok, „mikre nézve teljes hűséggel tartozik a fordító? – teszi 

fel a kérdést. „Én csak kettőt bírok lelni: a gondolatot és a stilt.” Ha ezt a fordító 

átadja „evvel a fordítói hűségnek tökélyesen eleget tett” (i. m. 419). 

És most jutunk vissza újra a „nemzetiesség” gondolatához: „A magyar fordító 

miután eredeti gondolatával és, amint mondók, ettől elválaszthatatlan stílusával 

tisztában van, már a másik oldalra szól a hűség erénye is, mindenek feletti első, sőt 

egyetlen kötelessége a fordítónak, magyarul, nemzetiesen magyarul írni” (i. m. 

433). 

Láthatjuk tehát, hogy Brassai a „nemzetiességen” nem a 18. században divatos 

„pragmatikai adaptációt” érti, hanem csakis és kizárólag a nyelvi megformálás 

magyarosságát. Ebben a pázmányi elvet követi: „Igyekeztem azon, hogy a deák 

bötűnek értelmét híven magyaráznám; a szóllásnak módgyát pedig úgy ejteném, 

hogy nem láttatnék deákból csigázott homályossággal repedezettnek, hanem oly 

kedvesen folyna, mint-ha először magyar embertűl, magyarul íratott volna” 

(Pázmány 1738). Brassai így fogalmazza meg ezt a gondolatot: „… a fordítás 

olyan legyen, mintha a szerző az ő egész egyéniségével képzelődéseivel és eszével 

tiszta magyar és magyarul beszélő családban nevelkedve, magyarul írta volna az 

illető munkát, úgy magyarul, hogy azon semmi idegen íz sem érezzék” (i. m. 433). 

A cikksorozat harmadik részét Brassai annak szenteli, hogy sorra vegye, milyen 

bűnöket követnek el a fordítók a magyaros, „nemzeties” fogalmazás ellen: 

„Feladatom kimutatni, hogy a most divatozó magyar irodalmi nyelv 

nagymértékben el van nemzetietlenítve, és hogy azt a kárt benne a fordítások 

tették” (i. m. 465). Először néhány német mintára képzett igekötős igét kifogásol 

(összefügg, ellát, kinéz), majd rátér az „evvel és avval bír” szerkezet bírálatára. „A 

magyarnak nincs olyan igéje, a mely a latin „habeo”-jának és a rokon s a leány-

nyelvek hasonló értékű szavainak anyagilag és formailag megfeleljen… No de 

minden esetre, a „nekem van”, a mely a „habeo”-nak annyira megfelel, a mennyire 

csak egy nyelvbeli szó más nyelvbelinek megfelelhet… nyelvünk ép és biztosan 

működő szerve, és nincs semmi okunk eltávolítására. Vagy dehogy nincs! A 

fordító urak úrias kényelme nagyon csökkenne vele, ha egy fordítandó német 

mondatot előbb egészen el kellene olvasniok, mielőtt a magyar szókba 

öltöztetésihez hozzáfognának… Úgy de ilyen pazar áldozatot a haza szolgálatára 

szentelt becses életből hozni nem lehet; leírjuk hát szépen a német nominativust, 

és midőn a „haben”-re érkezünk „bírni”-nek fordítjuk, és kész a magyarítás(?!)” (i. 

m. 468). 

Brassai érdeme, hogy nem éri be a német mintára keletkezett szavak, 

szószerkezetek kiszemelgetésével. Néhány gondolata a mondatok szöveggé 

szerveződését is érinti. A német passzívum szolgai fordítását kifogásolva 
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szövegszintű szempontokat vet fel a megfogalmazás és a megértés szempontjából 

egyaránt. „Vagy tán azt mondják Önök, hogy az activa forma helyreállításával, a 

periódus egyik mondatától a másikra menve, változnék a nominativusi alany, és ez 

hiba lenne? Ha azt mondják, a védelem még rosszabbá, még tarthatatlanabbá teszi 

ügyöket, mert hiszen a nominativusi alany e fontos szerepléseiben áll főképp az 

idegenszerűség, a nemzetietlenség. Az a nominativusi hatalmaskodás a nyugat-

európai mai nyelvek saját vonása, a melyet a névragozás nagyon silány volta … – 

vagy tökéletes hiánya – tesz náluk szükségessé …” (i. m. 481). 

Szembeállítja egymással az alábbi két mondatot: „A fölkelők Herczegovina és 

Montenegró határain a török csapatok által részint szétszórattak, részint egészen 

megverettek.” „A fölkelőket Herczegovina és Montenegró határain a török 

csapatok részint szétszórták, részint megverték.” A második, azaz a cselekvő 

igével fogalmazott változat mellett nemcsak azzal érvel, hogy az magyarosabb, 

nemzetiesebb, hanem az olvasó megértési szempontjait is figyelembe veszi: „… 

mihelyt látja az olvasó a „felkelőket” mindjárt veszi észre, hogy velök vagy rajtuk 

kellett hogy történjék valami, nem pedig ők míveltek valamit; holott az idézett 

formában egy ideig bizonytalanságban marad, és csak mikor az „által”-ig érkezik, 

veszi észre, hogy biz’ azok nem míveltek semmit, hanem őket futamították meg (i. 

m. 482). 

Szintén túllép a mondatszinten, mikor azt veti a fordítók szemére, hogy indok 

nélkül váltogatják a különböző múlt időket. Éppen Arany János Köpönyeg-

fordítása kerül a kezébe, mely ugyancsak a Szépirodalmi Figyelő 1861-es 

számában jelent meg folytatásokban. „Ott lábatlankodnak tarkán egymás mellett: 

elkölté, – ült, – heverésze, – bealkonyodott – felöltözék – vette – ment – kelle – 

közeledett – jutott – találkozék – ritkultak – mutatkozának – bámulta. Elolvasván 

pediglen próbálják meg, vajon a legmélyebbre ható ártézi kútfúróval és 

legfeszítettebb szorgalommal bírnak-e  oly elvet feltalálhatni, a melyből 

kimagyarázhatnánk: miért van az idézett helyen az igék némelyike – a bevett 

nevezet szerint – félbe múltba, másikba egészbe múltba téve?” (i. m. 499). 

Brassainak az igeidőkkel kapcsolatos eszmefuttatásai azért is érdekesek, mert az 

igeidőkkel kapcsolatban érdekes fejtegetésekbe bocsátkozik a nyelv 

rendszerszerűségéről: „A különbféle nyelvek illető jellemében van egy bizonyos 

erős vonás, az úgynevezett igeidők. „Úgynevezett” mondám, mert bizony a 

tulajdonképpeni idő, ti. a mit az alatt értenek és tanítanak a nyelvtanokban, a múlt 

jelen és jövendő csak egy és még nem is leglényegesebb árnyalat azok közül, a 

melyeket az igeidőknek nevezett formák jelentenek. Igenis, erős, kiülő, 

szembetűnő vonás, – csak azok nem, vagy halványon látják, a kik a nyelveket 

csupán az etymológia kicsinyítő üvegén át szemlélik, és nincs fogalmuk róla: míly 

szép szervezett egész; a kik nem tudják vagy nem akarják tudni, hogy nemcsak 

linnéi rendszere, hanem physiológiája, sőt psychológiája is van … Persze, hogy 

nyelvtanokból és szótárakból nem lehet ezeket kitanulni; a nyelvnek organikus 
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használata, olvasása, írása, beszélése sejteti velünk a különböző sajátosságokat” (i. 

m. 498). 

Cikksorozatának negyedik részében Brassai a mai fordítástudomány egyik 

központi témáját érinti. Arról beszél, hogy a szónak mely jelentéseit kell 

megőriznie a fordítónak, és mely jelentéseit áldozhatja fel. A szónak kétféle 

„energiát” tulajdonít, „tárgyias” és „alanyi” energiát. „A szónak, hogy úgy 

mondjam philológiai történelme által fejlett és egy alak alá gyűlt jelentési 

csoportját nevezhetni a szó tárgyias energiájának. Midőn már valaki fordítása 

közben egy ilyen szóra akad, ha azt a nyelvet, amelyből fordít, igen jól érti, ama 

szó minden jelentéseit együtt el tudja gondolni, s innen csak egy lépés arra a 

hiedelemre, hogy hát el is kell gondolnia, sőt fordítmánya olvasójával is el kell 

gondoltatnia. Dehogy kell, dehogy kell!” (i. m. 770). Az angol board (’deszka’, 

’asztal’, ’tábla’, ’szék’, ’hivatal’, ’fedélzet’) szót hozza fel példának. „Lássa más, 

de én nem teszem fel az angolokról azt a bolondságot, hogy mikor a board szót 

leírja, azt kívánja vagy várja az olvasójától, hogy a board jelentéseinek egész 

panorámája vonuljon el imennek elméje előtt… A mi hát az eredeti írónak sem 

czélja sem kötelessége, miképp lehetne az a fordítónak?” (i. m. 771). 

Mai megfogalmazásban: a fordítónak a szó denotatív jelentései közül csak az 

adott szövegben aktualizált denotatív jelentéseket kell visszaadnia. Igen ám, 

tehetné fel valaki a kérdést, de mi a fordító feladata a konnotatív jelentésekkel? 

Brassai a szó konnotatív jelentéseit a szó „alanyi” energiájának nevezi, és így 

jellemzi: „Minden szóban rejlik bizonyos inger, mely elménket készteti a szónak 

megfelelő képnek vagy fogalomnak, olykor képek sorának vagy egész 

gondolatnak előteremtésére… Úgy de minden ingernek az a – szintoly kétségbe 

hozhatatlan természete, hogy gyakori ismétlése és megszokása által élessége 

tompul, élénkségében veszt a hatása. Ez történik a szavakkal is, és akármint 

irtózzanak az eszmétől némelyek, „elkopik” elviselődik biz’ a szó nemcsak 

külalakjában, de értelmében is. A dolog természetéből foly, hogy megszokott 

anyai nyelvünk legelébb mutatja e jelenséget. De tanuljunk meg csak egy idegen 

nyelvbéli szót – nem is kell a nyelv egésze hozzá – már élénkebben keletkezik 

elménkben az általa izgatott kép, mint egy restaurált festmény, s azt tartjuk felőle, 

hogy több energiája van, mint a megfelelő anyainak” (i. m. 784). 

Jól tudjuk, miről beszél Brassai: az idegen nyelvi szót – éppen idegennyelv 

tudásunk hiányosságai miatt – sokszor titokzatosabbnak, izgalmasabbnak, 

gazdagabbnak érezzük, mint az agyonhasznált anyanyelvi eszköztárunkból 

kiválasztott magyar megfelelőjét. Pedig az „eredeti szavainak tulajdonított energia 

– figyelmeztet Brassai, – számtalan esetben épp oly nemű…” (i. m. 785). Itt 

fogalmazza meg véleményét a fordítás során bekövetkező veszteségekről is: „A 

jellemzett két rendbeli energia alá tartozó eseteket összegyűjtve vajmi kevés lesz 

azok száma, a melynek „feláldozása az idiotismusnak” valóban áldozat …” (i. m. 

786). 
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Cikksorozatának végén Brassai megfogalmazza nézetét a fordítás egységéről, 

mely véleménye szerint nem a szó, hanem a mondat. Ugyancsak megfogalmazza 

nézetét az ekvivalenciáról, melynek feltétele az olvasóra tett hatás azonossága: 

„Röviden és mindent összefoglalva hát arra intem mindazokat, kik a fordításnak 

szintoly hasznos, idves, mint hálátlan munkájára adják magukat, hogy lássák meg 

a fáktól valahára az erdőt is, azaz: a szókkal való hasztalan vesződség, küzdés, 

birkózás helyett, minek legtöbbnyire kudarcz a vége, fordítsák figyelmöket a 

mondatra. Ébressze phrasisuk a fordítmány olvasójában azt a mondatot, képet, 

érzelmet, indulatot, melyeket a szerző szándéklott ébreszteni az eredetiéiben, s a 

fordítás hű lesz, ha szinte tán szótár-író egyetlen egy szót sem merne a fordított 

mondatbeliek közül az eredetibe foglaltakkal szembe állítani” (i. m. 786). 

Összefoglalva, Brassai Sámuel fordítással kapcsolatos nézeteiről csak azért nem 

mondhatjuk, hogy a 19. századi magyar fordítástudomány élvonalába tartozik, 

mert véleményünk szerint a 19. században sem Magyarországon, sem másutt a 

világon nem beszélhetünk a mai értelemben vett fordítástudományról. Azok a 

kérdések azonban, melyeket Brassai a 19. században felvetett, ma is aktuális 

kérdései a fordítástudománynak, s azok a válaszok, amelyeket a fordítás 

egységével, a fordítás invariánsával, a fordítói ekvivalencia feltételeivel 

kapcsolatban adott, ma is helytállóak.  
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A MAGYAR FORDÍTÁSTUDOMÁNYI TERMINOLÓGIÁRÓL 

 

 

 

 

Mivel a fordítói gyakorlatban a problémák naponta újratermelődnek és a 

megoldások sohasem véglegesek, a fordításról való gondolkodás sem tudott sokáig 

tudománnyá rendeződni. Olyan tudománnyá, melynek megvan a maga 

terminológiája, megvannak a maga kutatási módszerei, megvannak a maga 

klasszikusai, és művelői azonos nyelvet beszélnek. 

Ennek a tudománnyá rendeződésnek vagyunk tanúi a 20. század második 

felében. Translation Studies elnevezéssel óriási új interdiszciplináris kutatási 

terület körvonalai kezdenek kirajzolódni saját folyóiratokkal, könyvsorozatokkal, 

nemzetközi konferenciákkal és saját terminológiai apparátussal. 

A közelmúltban két olyan mű is megjelent, amely bőséges tájékoztatást nyújt a 

fordítástudomány alapfogalmairól, legfontosabb irányzatairól. Az egyik 

szótárszerű feldolgozásban: Shuttleworth és Cowie 1997. Dictionary of 

Translation Studies. Manchester: St. Jerome, a másik enciklopédikus 

feldolgozásban: Baker, M. (ed.) 1998. Routledge Encyclopedia of Translation 

Studies. London & New York: Routledge. 

Jól szemlélteti a fordítástudomány önállósodásának folyamatát és elszakadását 

az irodalomtudománytól, hogy az Encyclopedia of Translation Studies 99 

címszavából csak öt címszó foglalkozik közvetlenül a szépirodalmi fordítás 

kérdéseivel (Drama translation, Literary translation (practices), Literary 

translation (research issues), Poetics of translation, Poetry translation, 

Shakespeare translation), és kb. tíz érint közvetetten szépirodalmi fordítással 

kapcsolatos kérdéseket (Adaptation, Compensation, Free translation, Norms, 

Quality of Translation, Translatability stb.) 

Magyarországon jelenleg az is fejlődésként értékelhető, hogy a szakkönyvtárak 

kezdik beszerezni az angol, német és francia nyelven íródott fordításelméleti 

alapműveket, és egyre több egyetemen és főiskolán kapnak fordításelméleti, 

fordítástudományi olvasmányjegyzéket a hallgatók, pl.: az ELTE BTK Fordító- és 

Tolmácsképző Csoportjában, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti 
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Tanszékének  

Fordítói Programjában, az ELTE Műfordítói Programjában, a Janus Pannonius 

Tudományegyetem alkalmazott nyelvészeti doktori programjában stb. Egyelőre 

azonban gondot okoz a hallgatóknak ezekről az angol, német és francia nyelven 

olvasott művekről magyarul beszámolni, mivel a magyar fordítástudományi 

terminológia még nincs kidolgozva. 

Az a fordítástudományi terminusjegyzék, amelyről most beszélni fogok, 

mintegy első kísérletként értékelhető. Az 1997-ben megjelent Fordítás I. 

Bevezetés a fordítás elméletébe című könyvemben 125 terminusból álló jegyzéket 

állítottam össze, amely részben fordítástudományi, részben pedig olyan 

általános és alkalmazott nyelvészeti terminusokat tartalmaz, amelyek 

fordítástudományi művekben gyakran fordulnak elő. 

Szerzőkre csak akkor utalok, ha az illető terminus bevezetése szorosan kötődik 

nevükhöz. A magyar terminus alatt zárójelben általában az angol változatot adom 

meg, néhány indokolt esetben a francia és a német vagy orosz változatot is. 

Már magának a tudománynak a neve is vita tárgya. Fordításelmélet vagy 

fordítástudomány? Az elnevezés problémája végigkíséri a fordításról való 

tudományos gondolkodás fejlődését. Az angolszász orientációjú kutatók általában 

kerülik a „tudomány” szót, mert az angol nyelvben a „science” a 

természettudományokra van fenntartva. A német orientációjú kutatóknak megfelel 

a „tudomány” szó, mivel a német „Wissenschaft” használata nem korlátozódik a 

természettudományokra, nekik inkább az „elmélet” szó használatával kapcsolatban 

vannak fenntartásaik. 

A fordítással kapcsolatosan ugyanis nyilván nem beszélhetünk olyan 

formalizált, logikailag konzisztens, kimerítő és ellentmondásmentes 

gondolatrendszerről, amely axiómákból indul ki, s az elméleti alapok 

megfogalmazása után már csak olyan megállapításokat fogad el, amelyek azokból 

logikailag levezethetők. Az „elmélet” szónak azonban megengedhető kevésbé 

szigorú értelmezése is. Nemcsak deduktív, hanem leíró elméletek is léteznek, 

amelyek az empirikus anyag leírását, rendszerezését nyújtják és általános 

törvényszerűségeket fogalmaznak meg. Gideon Toury Descriptive Translation 

Studies – and beyond című legújabb könyvében (Amsterdam: Benjamins 1995) 

ilyen értelemben beszél fordításelméletről. 

Az utóbbi években a nemzetközi szakirodalomban a „Science of Translation”, 

„Theory of Translation” helyett egyre inkább a „Translation Studies” terminussal 

találkozunk. A „Translation Studies” terminust James S. Holmes vetette fel 1972-

ben, a III. koppenhágai AILA Kongresszuson The Name and Nature of 

Translation Studies című előadásában, amely később írásban többször is 

megjelent, legjobban hozzáférhető a Translated című tanulmánygyűjteményében 

(Amsterdam: Rodopi 1988). Holmes az alábbi módon osztotta fel a 

fordítástudományt: 
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A Translation Studies terminus népszerűsítése Susan Bassnett McGuire 1980-

ban megjelent, azonos című könyvéhez köthető, de csak a 90-es évek elején vált 

általánosan elterjedtté. Szerencsésen kiküszöböli mind a „theory”, mind a 

„science” szót, és olyan általános, hogy a nyelvészeti, irodalomtudományi, 

pedagógiai, történeti, filozófiai stb. megközelítést egyaránt képes magába foglalni. 

A terminus elterjedtségére jellemző, hogy már ez került be a fordítás 

tanulmányozására 1992-ben Bécsben megalakult európai tudományos társaság 

nevébe is (EST – European Society for Translation Studies), a nagy nemzetközi 

fordítói konferenciákon általában a „Translation Studies” szekcióba sorolják be az 

elméleti előadásokat, és az újonnan alakult fordítói tanszékek is rendszerint a 

„Department of Translation Studies” elnevezést kapják. 

Sajnos a tudomány magyar elnevezését ez a változás nem tudja érdemben 

befolyásolni, mivel az European Sudies, British Studies, Women Studies címen 

frissen körvonalazódó tudományterületek fordításában leginkább a „tanulmányok” 

szót használjuk, ami a fordítással nem kapcsolható össze. Tehát továbbra is a 

fordításelmélet és a fordítástudomány terminust fogjuk használni, bár mind az 

„elmélet” mind a „tudomány” szó használata a magyar szakirodalomban is vitatott 

kérdés (Albert 1986, Hell 1986). Természetesen jobb lenne olyan elnevezést 

általános fordításelmélet

(general translation theory)

ember vagy gép

(medium restricted theories)

milyen nyelvről milyen nyelvre

(area restricted theories)

Elméleti fordítástudomány

Theoretical Translation Studies

részleges vagy speciális

fordításelméletek

(partial translation theories)

milyen szövegtípust fordítunk

(text-type restricted theories)

eredményközpontú

(product-oriented)

folyamatközpontú

(process-oriented)

Leíró fordítástudomány

Descriptive Translation Studies

funkcióközpontú

(function-oriented)

fordítóképzés

(translator training)

a fordító segédeszközei

(translation aids)

fordításpolitika

(translation policy)

Alkalmazott fordítástudomány

Applied Translation Studies

fordításkritika

(translation criticism)
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találni, amely nem él sem az „elmélet”-tel, sem pedig a „tudomány”-nyal. Ilyen 

lenne a francia orientációjú kutatók által kedvelt „transzlatológia”, és a 

„traduktológia”, és ilyen terminus a Bańczerowski Janusz által ajánlott 

„transzlatorika” is. Az elmondottakat szemléltessük néhány részlettel a 

fordítástudományi terminusok szótárából: 

 

alkalmazott fordítástudomány 

(applied translation studies) 

Holmes (1972) szerint a fordítástudomány elméleti és leíró ágában elért 

eredményeinek alkalmazása a fordítók képzésében, a fordítási segédeszközök 

készítésében, a fordításpolitikában, és a fordításkritikában; 

(vö.: elméleti ~, leíró ~) 

általános fordításelmélet 

(general translation theory) 

Holmes (1972) rendszerében az elméleti fordítástudomány egyik ága, amely a 

fordítás nyelvpároktól, műfajoktól és fordítási irányoktól független 

törvényszerűségeit kívánja kimutatni; 

(vö.: részleges [speciális vagy konkrét] ~) 

 

eredményközpontú fordítástudomány 

(product-oriented translation studies) 

Holmes (1972) rendszerében a leíró fordítástudomány egyik ága, amely a 

fordítás eredményeképp létrejött célnyelvi szövegeket vizsgálja; 

(vö.: folyamatcentrikus ~, funkciócentrikus ~ ) 

 

folyamatközpontú fordítástudomány 

(process-oriented translation studies) 

Holmes (1972) rendszerében a leíró fordítástudomány egyik ága, amely a 

fordítás közben lejátszódó pszichikai folyamatokat vizsgálja; 

(vö.: eredménycentrikus ~, funkciócentrikus ~) 

 

fordításelmélet/fordítástudomány 

(theory of translation, science of translation, translation studies) 

Az alkalmazott nyelvészet egyik ága, amely a fordítás folyamatát, 

végeredményét és funkcióját vizsgálja a fordítási szituációban részt vevő összes 

nyelvi és nyelven kívül tényező figyelembevételével (Klaudy 1994); 

 

funkcióközpontú fordítástudomány 

(function-oriented translation studies) 

Holmes (1972) rendszerében a leíró fordítástudomány egyik ága, amely azt 

vizsgálja, hogy milyen funkciót tölt be a fordítás a befogadó kultúrában; 
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(vö.: eredménycentrikus ~, folyamatcentrikus ~) 

 

részleges (speciális vagy konkrét) fordításelméletek 

(partial translation theories) 

A részleges (speciális vagy konkrét) fordításelméletek Holmes (1972) 

rendszerében az általános fordításelmélet mellett az elméleti fordítástudomány 

másik ága, amely a fordítás nyelvpároktól, műfajoktól és fordítási irányoktól 

függő törvényszerűségeit kívánja kimutatni; 

(vö.: elméleti fordítástudomány, általános fordításelmélet) 

 

transzlatológia 

(translatology, Translatologie) 

Goffin (1971) által javasolt terminus a fordítás tudományos kutatásának 

elnevezésére. Kanadai és német kutatók körében terjedt el. A német kutatók 

számára a Translatologie terminus azzal az előnnyel jár, hogy az írásbeli és a 

szóbeli nyelvi közvetítésre egyaránt vonatkoztatható (Reiss és Vermeer 1984); 

 

traduktológia 

(traductology, traductologie) 

Harris (1977) terminusa a fordítás tudományos vizsgálatára. Elsősorban kanadai 

és francia tudósok körében használatos, az angol nyelvű tudományos 

nyelvhasználatban kevésbé terjedt el. 

 

Az előadás második része arról szól, milyen rétegekből tevődik össze a magyar 

fordítástudományi terminológia. 

Vannak benne eredeti, magyar szerzők által bevezetett terminusok, pl.: logéma 

(Radó György), átváltási művelet (Klaudy Kinga), vannak benne a nemzetközi 

szakirodalomból változtatás nélkül átvett fordítástudományi terminusok, pl.: 

adekvátság, ekvivalencia, invariáns stb. A harmadik réteget a nemzetközi 

szakirodalomból átvett és lefordított fordítástudományi terminusok alkotják: pl. 

átrendezés (Nida), felhívásközpontú szöveg (Reiss), leíró fordítástudomány 

(Holmes). A negyedik rétegben azok az általános nyelvészeti terminusok 

találhatók, amelyeknek a fordítástudományban megvan a maguk sajátos, csak a 

fordítástudományra jellemző használata: kompetencia – norma – performancia 

(Toury), transzformáció. És végül az ötödik réteget azok az alkalmazott 

nyelvészeti terminusok alkotják, amelyeknek szintén megvan a sajátos 

fordítástudományra jellemző használatuk, pl. interferencia, transzfer. Ez utóbbi 

jelenség szemléltetésére újabb példákat hozunk fel a fordítástudományi szótárból: 

 

interferencia 1. 

(interference) 



31 

 

A kontrasztív nyelvészetben: az anyanyelv és az idegen nyelv eltérő 

sajátosságainak negatív hatása az idegennyelv-tanulás folyamatára; 

 

interferencia 2. 

(interference) 

A fordítástudományban: a forrásnyelvi szöveg sajátosságainak átvitele a 

célnyelvi szövegbe; 

(vö.: közvetlen ~, közvetett ~) 

 

közvetett interferencia 

(indirect interference) 

Közvetett interferenciáról akkor beszélünk, ha olyan forrásnyelvi sajátosságok 

jelennek meg a célnyelvben, amelyek a célnyelvtől nem idegenek ugyan, de a 

forrásnyelv hatására megváltozik a gyakoriságuk, vagyis a fordítás 

eredményeképp keletkezett célnyelvi szövegben gyakrabban vagy ritkábban 

fordulnak elő, mint az eredeti célnyelvi szövegekben; 

(vö.: közvetlen ~, kvázi helyesség) 

közvetlen interferencia 

(direct interference) 

A célnyelvtől idegen forrásnyelvi sajátosságok megjelenése a fordításban; 

(vö.: közvetett ~) 

 

Természetesen a fordítástudományi terminusoktól is ugyanazt várjuk, mint 

bármely tudományos terminustól: a fogalom lényeges elemére reflektáljon, legyen 

gazdaságos, tehát rövid, feleljen meg a magyar nyelv fonológiai és morfológiai 

szabályainak, lehessen belőle képzett szavakat, szóösszetételeket alkotni stb. A 

nyelvészeti fordítástudomány terminusainak lehetővé kell tenniük, hogy lehessen a 

fordításról beszélni az irodalomtudományi terminusok (pl. fordítói hűség) 

használata nélkül. De ahhoz, hogy a fordításkutatók egy nyelven beszéljenek és 

megértsék egymást, ebben az esetben például el kell dönteniük milyen terminust 

használjanak annak a jelenségnek a leírására, ami a forrásnyelvi és célnyelvi 

szöveg közti ideális viszonyt írja le: ekvivalenciát, megfelelést, adekvátságot? 

Ehhez nyújt segítséget a fordítástudományi szakkifejezések szótára. 
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FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN
1
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

Fordításelméleti előadásaimat két kérdéssel szoktam kezdeni. Az első: mi az oka 

annak, hogy az emberiség kétezer éve fogalmaz meg elméleti gondolatokat a 

fordításról, mégis csak a 20. század második felétől beszélünk 

fordítástudományról (science of translation, Übersetzungswissenschaft, science de 

la traduction, nauka o perevogye). Amivel egyúttal azt is állítjuk, hogy mindazok 

az elméleti gondolatok, amelyeket Szent Jeromos, Cicero, Luther, Goethe, Arany 

János, Brassai Sámuel, Kosztolányi Dezső fogalmazott meg a fordításról nem 

tekinthetők a mai értelemben vett fordítástudomány előzményének, és hogy a 20. 

század második felében olyan gyökeres változások mentek végbe a fordítói 

tevékenységben és annak elméleti feldolgozásában, hogy joggal beszélhetünk egy 

új tudomány keletkezéséről. 

A második kérdés, amelyet Viktor Rozencvejg, a nyelvészeti fordítástudomány 

egyik megalapítója tett fel negyven évvel ezelőtt a következő: „Van-e olyan 

kutatási tárgy, amely minden fordításban jelen van, és lehet-e azt a nyelvészet 

eszközeivel tanulmányozni?” (1964: 21). Ha igen, akkor a nyelvészeti 

fordításelméletnek van létjogosultsága. 

Érdekes módon a 20. század hatvanas éveiben a világ legkülönbözőbb tájain és 

egymástól szinte teljesen függetlenül egyre több kutató adott igenlő választ erre a 

kérdésre. Szinte egy időben születtek meg az első fordításelméleti művek: az angol 

John Catfordé 1965-ben, a francia Georges Mouniné 1963-ban, az amerikai 

Eugene Nidáé 1964-ben, az orosz Revzin és Rozencvejg szerzőpárosé 1964-ben, 
                                                                        

1
 Elhangzott a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara megalakulásának tízéves 

évfordulója alkalmából rendezett jubileumi konferencián 2003. április 30-án. A válogatás 

számára készített változat rövidebb, nem tartalmazza a szűkebb értelemben vett miskolci 

vonatkozásokat. 
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és ezzel elindult egy új tudományág fejlődése, amely azóta folyamatosnak 

mondható. 

Előadásom1 első részében röviden jellemzem a nyelvészeti fordítástudomány 

fejlődésének korszakait, a második részben az előadás címének megfelelően az 

ezredforduló jellegzetességeiről fogok beszélni, a harmadik részben pedig a 

magyar fordítástudomány helyzetét fogom jellemezni. 

 

2. A nyelvészeti fordítástudomány korszakai 

 

2.1. Első korszak: az önálló tudománnyá válás korszaka 

 

A fordítástudomány első korszakát (századunk 50-60-as évei) az irodalmi 

megközelítéstől való elszakadás és a nyelvészet megjelenése jellemzi. 

Az okok a műfordítás és a szakfordítás arányának gyökeres megváltozásában, a 

szakfordítás mennyiségének hatalmas méretű megnövekedésében keresendők. Az 

a tény ugyanis, hogy a fordítói tevékenység elválik a művészi szövegektől, és a 

fordítók politikai beszédeket, nemzetközi szerződéseket, bírósági 

jegyzőkönyveket, üzleti leveleket, recepteket, árjegyzékeket stb. fordítanak, 

egyben a fordítástudománynak az irodalomtudománytól való elválását is jelentette, 

hiszen a végtelen sok szövegfajta (gépleírás, reklámszöveg, használati utasítás 

stb.) fordítási törvényszerűségei az irodalomtudomány terminológiai és fogalmi 

apparátusával már nem írhatók le. 

A fordítói tapasztalatok általánosítására pedig azért volt szükség, mert a 

szakfordítások iránti igény megnövekedése azt is megkövetelte, hogy a fordítás 

intézményes keretek között elsajátítható szakmává váljon. Világszerte létrejöttek a 

fordító- és tolmácsképző intézmények. Mivel az oktatási intézményekben 

meghatározott idő alatt kell eredményt elérni, nem lehet a gyakorlati tapasztalatok 

lassú felhalmozódására számítani, vagyis a fordítást nem lehet csak a tevékenység 

gyakorlása révén megtanítani, valamiféle elméleti oktatásra is szükség volt. Az 

elméleti oktatás igényei pedig szükségképpen megkövetelik a fordítók évszázados 

gyakorlati tapasztalatainak valamilyen szintű általánosítását, bizonyos objektív 

törvényszerűségek megállapítását. 

Az elméleti oktatás, a tananyagkészítés igényei azt is megkövetelik, hogy a 

szakma művelői kidolgozzanak egy általánosan elfogadott terminuskészletet és 

fogalmi apparátust, azaz olyan szakkifejezéseket használjanak, amelyek ugyanazt 

jelentik mindenki számára. 

A fenti okok – a szakfordítások iránti igény megnövekedése, a fordítóképzés 

megindulása, a fordítói tapasztalatok leírása és elméleti általánosítása iránti igény 

– együttesen vezettek ahhoz, hogy a fordítás vizsgálata kikerült az 

irodalomtudomány kizárólagos hatásköréből. A nyelvtudomány a maga friss 

szempontjaival, a fordítások vizsgálatában eddig még nem alkalmazott kutatási 
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módszereivel, az irodalomtudományénál nagyobb egzaktságot ígérő terminológiai 

apparátusával szinte forradalmasította a fordításról való gondolkodást, és 

véleményünk szerint csak ettől kezdve beszélhetünk fordítástudományról, 

fordításelméletről. 

Mint a bevezetőben említettem, a 60-as években egymástól függetlenül jönnek 

létre az első nyelvészeti fordításelméleti művek (Mounin 1963, Nida 1964, Revzin 

és Rozencvejg 1964, Catford 1965), és ha hozzáveszünk még három abszolút 

előzménynek számító, és az 50-es években megjelent művet is (Fjodorov 1953, 

Vinay és Darbelnet 1958, Brower 1959) akkor előttünk állnak a fordítástudomány 

első korszakának máig is érvényes klasszikusai. 

 

2.2. Második korszak: az interdiszciplináris tudománnyá válás korszaka 

 

Az új, nyelvészeti megközelítés egyik legfontosabb jellemvonása kezdettől fogva 

a sokrétűség volt. A nyelvészeti fordítástudomány nemcsak a művészi szövegek 

fordításának vizsgálatát tekinti feladatának, hanem bármely szövegét a használati 

utasítástól a szerződéseken keresztül a születési bizonyítványig, nemcsak a 

műfordítók tevékenységét tekinti méltó kutatási feladatnak, hanem a szakfordítók, 

tolmácsok mindennapi rutinfeladatait is. 

Mint azt James Holmes 1972-ben leírta, ezt az új tudományt – melynek 

elnevezésére ő használta először a Translation Studies elnevezést – egyaránt 

érdekli a fordítás eredménye, folyamata és funkciója. A fordításkutatók tehát 

nemcsak a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg egybevetésével foglakoznak, hanem 

azt is vizsgálják, mi megy végbe a fordító fejében fordítás közben, mi a fordítás 

funkciója a forrásnyelvi és a célnyelvi társadalomban. Vagyis érdeklődésük 

kiterjed a fordítás folyamatában szerepet játszó összes nyelvi és nem nyelvi 

tényezőre. 

Ami a nyelvi tényezőket illeti, természetesen érdekes a fordítástudomány 

számára a fordítás folyamatában találkozó két nyelv rendszere és nyelvhasználata 

– itt érintkezik a kontrasztív nyelvészettel, de még érdekesebb a forrásnyelvi és 

célnyelvi stilisztikai, retorikai, szövegépítési sajátosságok egybevetése – itt 

érintkezik a fordítástudomány a szövegnyelvészettel. 

Ami a nyelven kívüli tényezőket illeti, a fordítástudomány kutatási tárgynak 

tekinti a fordítási szituáció összes szereplőjét: a forrásnyelvi adót, a célnyelvi 

vevőt és a fordítót, aki kettős szerepben lép fel: forrásnyelvi vevő és célnyelvi adó 

egyazon személyben – itt érintkezik a fordítástudomány a pszicholingvisztikával, 

és végül kutatja azt a földrajzi, történelmi, kulturális, társadalmi kontextust, 

amelyben a fordítási esemény lezajlik – itt érintkezik a fordítástudomány a 

szociolingvisztikával. 

A fordítástudomány második korszakát azért nevezzük interdiszciplináris 

korszaknak, mert a 20. század 70-80-as éveiben az önállósult fordítástudomány 
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magába  

fogadja az említett határtudományok eredményeit, átveszi kutatási módszereit. A 

70-80-as évek klasszikus művei egy-egy határtudomány inkorporálásának példái: 

a szövegnyelvészeté Reiss 1979, Hatim és Mason 1990, a pszicholingvisztikáé 

Krings 1986, Bell 1992, a szociolingvisztikáé Svejcer 1988 (a fordítástudomány 

interdiszciplináris jellegéről ld. Snell-Hornby 1988). 

Ekkor kapcsolódik a nemzetközi fordítástudományhoz a műfordítások 

kutatásának az az irányzata, amely az irodalmi művek fordítását nem a 

forrásnyelvi művel való egybevetés, hanem a célnyelvi irodalom rendszerének 

egészébe való beilleszkedés szempontjából vizsgálja (Toury 1980). 

 

2.3. Harmadik korszak: az európai integráció tudománya 

 

A harmadik korszakot – a 90-es éveket és az ezredfordulót – természetesen még 

nem tudjuk kellő perspektívából szemlélni. Ami a legszembetűnőbb, hogy az 

összeurópai társadalmi-gazdasági feladatok, azaz a különböző világszervezetek és 

európai szervezetek, pl. Európai Unió, Európa Tanács, valamint a multinacionális 

vállalatok fordítási igényeinek megnövekedése új feladatok elé állította a 

fordítókat és tolmácsokat, és ezzel együtt természetszerűleg a fordítás és 

tolmácsolás kutatását is (Lambert 1996). 

Ha a fordítástudomány keletkezését a 20. század 50-es éveiben a fordítások 

iránti társadalmi igény megnövekedésével magyaráztuk, akkor elmondhatjuk, 

hogy ez az igény a 20. század 90-es éveiben és az ezredfordulón még tovább 

növekedett, ami messzemenő következményekkel járhat a fordítástudomány 

fejlődésére nézve. Az Európai Unió soknyelvű intézményrendszerének 

működtetése, ennek a működésnek a jelenleg 11, de hamarosan 20 nyelvű 

dokumentálása olyan óriási méretű fordítási tevékenységet igényel, hogy 

megkockáztathatjuk azt a kijelentést: a fordítástudománynak reális esélye van arra, 

hogy az európai integráció egyik fontos tudománya legyen. 

 

3. Fordítástudomány az ezredfordulón 

 

Időzzünk el kissé részletesebben a harmadik korszaknál. Az ezredforduló 

jellegzetességeit három pontban foglalhatjuk össze: új társadalmi feladatok 

megjelenése, új nyelvi technológiák megjelenése, új kutatási irányok megjelenése. 

 

3.1. Új társadalmi feladatok 

 

Az Európai Unió minden nyelve hivatalos nyelv és munkanyelv, ami azt jelenti, 

hogy az uniós polgárok anyanyelvükön fordulhatnak az Unióhoz, és 

anyanyelvükön kapnak választ. Az uniós közlöny, az Official Journal (Hivatalos 
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Lap), amely az uniós joganyagot közzéteszi, minden nyelven megjelenik. Minden 

általános érvényű dokumentumot az összes hivatalos nyelven meg kell szövegezni. 

Itt nagyon fontos a „megszövegezni” szó (drafting). Nem arról van szó tehát, hogy 

a joganyagot minden nyelvre le kell fordítani. Ha fordításról lenne szó, akkor 

ugyanis lenne egy eredeti vagy autentikus változat, amelyhez a többit viszonyítani 

lehetne, és amely vitás kérdésekben mérvadó lenne, ez pedig ellene mondana az 

Unió Nyelvi Chartájának. 

A párhuzamos szövegezés elvét a 2004-es bővítés esetében természetesen már 

nem lehet megvalósítani, hiszen az újonnan csatlakozó országok nem a 

kezdetektől vesznek részt az uniós jogalkotásban. Az elsődleges és másodlagos 

joganyagot tehát le kell ill. részben már le kellett fordítani a csatlakozó országok 

nyelvére, azaz kilenc új nyelvre. Ez a hatalmas méretű fordítói munka nemcsak 

megoldandó gyakorlati feladat, hanem rengeteg elméleti kérdést is felvet. 

A minden tagállamban közvetlenül alkalmazható jogszabályok által 

megkövetelt terminológiai egységesítés felfogható úgy, mint egy európai méretű 

kísérlet a Sapir-Whorf hipotézis, azaz a nyelvi relativitás elméletének igazolására 

vagy elvetésére. Megkérdőjelezi a kognitív nyelvészet alaptételét, mely szerint 

minden nyelv másképp tagolja, másképp osztja fel a valóságot: a napszakokat, a 

rokonsági fokozatokat, a test részeit, a térszíni formákat stb. 

A legnagyobb gondban vagyunk például a „pet animals”-re vonatkozó 

vámszabályok fordításakor, mivel a meglévő magyar szavak közül sem a 

„háziállat”, sem a „díszállat” nem alkalmas arra, hogy megnevezze az állatoknak 

azt a halmazát, amit az angol pet jelöl (az aranyhörcsögtől a kutyán és a macskán 

át a papagájig). Érdekes, hogy a többi nyelvben is azelőtt nem létező (a 

szótárakban sem található) mesterséges és mesterkélt, hivatalias hangzású (azaz 

köznapilag nem használt) kifejezést kellett alkotni rá – dán: selskabsdyr, német: 

Heimtiere (és nem Haustier), spanyol: animales de companía, francia: animaux 

familiers (az animal domestique helyett), olasz: animali familiari, holland: 

huisdieren, portugál: animais de estimaçao – mely szavak egyértelműen az uniós 

nyelvhasználat hatására jöttek létre, és mellesleg együttesen arról is árulkodnak, 

hogy a rendelet megszövegezői minden bizonnyal angolul gondolkodtak. 

A mostani tizenegy, majd a 2004-es bővítés után húsz nyelv párhuzamos 

működtetése olyan új társadalmi feladat, amely beláthatatlan következményekkel 

jár a fordítástudomány fejlődésére nézve. 

 

3.2. Új nyelvi technológiák 

 

A Európai Bizottság Fordítószolgálata 2001-ben 1 millió 268 ezer oldalt fordított 

le. Ez az óriási fordításmennyiség a fordítók munkáját segítő nyelvi technológiák 

állandó fejlesztését igényli (Austermühl 2001). 
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Ilyenkor természetesen mindenkinek az évtizedek óta folyó, hol megtorpanó, 

hol újra nekilendülő gépi fordítási kísérletek jutnak eszébe. Az uniós fordítási 

igény valóban megteremtette a maga gépi fordítási rendszerét, a Systrant, amely 

óránként 2000 oldal nyersfordítására alkalmas, egyelőre nem minden nyelvpárban, 

csak az alábbiakban: angol → német, francia, görög, holland, olasz, portugál, 

spanyol, francia → német, angol, holland, olasz, spanyol; német → angol, francia; 

spanyol → angol, francia; görög → francia. 

Ezek a fordítások természetesen formailag és tartalmilag is csak hozzávetőleges 

pontosságúak, ezért csak a gyors, belső tájékoztatást szolgálják, és bármi más 

felhasználásra alkalmatlanok. 

A nyelvi technológiák fejlesztésének fő iránya ezért nem is a gépi fordítási 

rendszerek tökéletesítése, hanem az emberi fordító munkájának egyes fázisait 

elősegítő nyelvi technológiák fejlesztése. A számítógépek memóriájának szinte 

korlátlan bővíthetősége óriási adatbankok létrehozását teszi lehetővé. 

Az EURODICATOM (Europe dictionnaire automatisé) adatbank kb. 6,5 millió 

kifejezéssel és definícióval, valamint 300 000 rövidítéssel a világ legnagyobb 

terminológiai adatbankja, amelyet az Unió szervei folyamatosan bővítnek és 

frissítenek. A kifejezéseket a 11 hivatalos nyelven és latinul lehet megtalálni. A 

CELEX az érvényes uniós jog terjedelmes gyűjteménye, amely mindegyik 

hivatalos nyelven elérhető. A SdTVista a leggyakrabban használt adatbank, egy 

elektronikus archívum, ami a Fordító Szolgálat által lefordított összes 

dokumentumot tartalmazza. 

A korlátlan memóriakapacitás szinte magától kínálta a lehetőséget a 

párhuzamos szövegek tárolására. Miért kellene újra lefordítani mindent, ha a már 

létező fordításokat tárolni tudjuk gépünk memóriájában? A TRANSLATOR’S 

WORKBENCH (TWB) – kereskedelmi forgalomban árusított program, amelynek 

segítségével „fordítói memória” építhető forrásnyelvi és célnyelvi mondatokból; 

ha egy mondatot egyszer már lefordított a fordító, az előhívható a memóriából, és 

beépíthető az új szövegbe. Ugyancsak szövegeket tárol az EURAMIS II – a 

Fordítószolgálat közös memóriája, melynek segítségével előszerkeszthetők és a 

TWB számára kezelhetővé tehetők a lefordítandó szövegek. 

 

3.3. Új kutatási irányok 

 

Az elektronikusan tárolt és gépileg lekérdezhető párhuzamos szövegek 

természetesen nemcsak a fordítók napi munkájának megkönnyítésére 

használhatók, hanem rendkívüli lehetőségeket jelentenek a fordítástudományi 

kutatások számára. A korpusznyelvészet és a fordítástudomány kapcsolatáról a 90-

es években kezdett el írni Mona Baker (1995), a 90-es évek második felében az ő 

tanítványai kezdték el építeni a fordításkutatásban felhasználható párhuzamos és 
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összehasonlítható korpuszokat, és az ezredfordulóra a korpuszokra épülő kutatás a 

fordítástudomány egyik legmarkánsabb irányzata lett (Zanettin 2003). 

A fordítás eredményeképp kapott szövegek gépi elemzése új lendületet adott a 

fordítási univerzálék kutatásának. A fordítási univerzálék kérdése a célnyelvi 

megközelítés előtérbe kerülésével párhuzamosan vált központi témává a 

fordítástudományban. Ha ugyanis a célnyelvi szöveget nem a forrásnyelvi szöveg 

másodrangú (netán rontott) változatának fogjuk fel, hanem saját jogán is méltó 

kutatási tárgynak tartjuk, akkor azonnal felmerül a kérdés, vannak-e a fordítás 

eredményeképpen keletkezett szövegeknek olyan általános (univerzális) 

sajátosságai, amelyek megkülönböztetik őket az eredeti, nem fordítás 

eredményeképpen született szövegektől? 

A fordított szöveg természetéről eddig is születtek intuitív megállapítások, pl.: 

„a fordítás mindig hosszabb, mint az eredeti”, „a fordítók szeretnek 

egyszerűsíteni”, „a fordítók jobban ragaszkodnak a célnyelvi normához, mint az 

anyanyelvi beszélők”. A korpuszalapú fordításkutatás a tényleges fordítói 

nyelvhasználat tényeit tükröző nagymennyiségű adat alapján tudja igazolni vagy 

elvetni ezeket a megállapításokat (Olohan 2001). 

A fordítástudomány kezdettől fogva magába foglalta a szóbeli nyelvi közvetítés, 

azaz a tolmácsolás kutatását is. A kilencvenes évektől kezdve azonban a 

tolmácsolással kapcsolatos kutatások egyre inkább önállósulni látszanak, és a 

„translation studies” mellett megjelent az „interpreting studies” mint önálló 

kutatási terület. Daniel Gile volt az, aki már a 80-as években szorgalmazta, hogy a 

tolmácsolás folyamatával kapcsolatos elméleti eszmefuttatások helyett empirikus 

vizsgálatokat kell végezni olyan témákról, mind például hogyan működik a 

tolmács memóriája, hogyan jegyzetelnek a konszekutív tolmácsok, mennyi az 

időeltolódás a szónok és s szinkrontolmács beszéde között, hogyan hat a szónok 

beszédtempójának gyorsasága a tolmácsolás minőségére stb. Azt mondhatjuk, Gile 

munkájának mostanra ért be a gyümölcse: a közelmúltban több 

tanulmánygyűjtemény és monográfia jelent meg a szóbeli nyelvi közvetítésről 

(Gile 1995, Jones 1998, 2003) a tolmácsolás kutatásának eredményeit két önálló 

folyóirat teszi közzé rendszeresen, a The Interpreter’s Newsletter és az 

Interpreting, és önálló tolmácsoláskutatási doktori program indult Genfben 

Barbara Moser-Mercer vezetésével. 

A 90-es években lendült fel a médiafordítás kutatása. Ez az összefoglaló 

terminus sokféle fordítástípus kutatását foglalja magába: filmszinkronizálás, 

feliratozás, reklámok, újsághirdetések, médiaesemények fordítása. A 

médiafordítás mint kutatási téma szoros kapcsolatban van az interkulturális 

kommunikáció terén folyó kutatásokkal, hiszen a TV- reklámok, újsághirdetések, 

médiaesemények fordítása sűrítetten tartalmazza az interkulturális különbségekből 

fakadó problémákat. Az interkulturális különbségek áthidalására végzett fordítói 

műveletek különösen jól kutathatók a színpadi művek fordításában, amit a 
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konferenciarendezők és a tanulmánykötetek összeállítói újabban nem a műfordítás, 

hanem a médiafordítás címszó alá szoktak besorolni, hangsúlyozva, hogy ebben az 

esetben nem az eredeti forrásnyelvi szövegnek való megfelelés áll az elemzés 

középpontjában, hanem a célnyelvi közönség igényeinek megfelelő adaptáció 

(Aaltonen 2000, Upton 2000). 

A fordítás növekvő társadalmi jelentősége nemcsak a fordítást támogató nyelvi 

technológiák fejlődését idézte elő, hanem újra előtérbe hozta és új megvilágításba 

helyezte a nyelvpolitika és a fordításpolitika összefüggését. Az Európai Unió 

nyelvpolitikája egyben fordításpolitika is. Már eddig is minden bővítéskor 

felmerült, hogy mennyivel ésszerűbb és olcsóbb lenne két-három hivatalos nyelv 

kiválasztása: most a 2004-es bővítéskor, amikor tíz új nyelvvel bővül a hivatalos 

és munkanyelvek és száma újra fellángolnak a nyelvi jogok körüli viták (Wagner 

et al 2002). Érdekes új fejlemény a fordítástudomány eredményeinek bevonása a 

kétnyelvűség, a kisebbségi nyelvhasználat és a nyelvi túlélés kérdéseinek 

vizsgálatába, hiszen korábban ezek a területek nem tartoztak a fordítástudomány 

érdeklődési körébe (Freeland et al 2003). 

 

4. A magyar fordítástudomány helyzete 

 

A magyarországi nyelvészeti fordítástudomány kialakulása meglehetősen késve 

indult, és fejlődése sem volt gyorsnak mondható. (Itt most szándékosan nem 

beszélek a műfordításról, a műfordítók műhelytanulmányairól [Bart és Rákos 

1980] és a műfordítások elemzéséről szóló irodalomtudományi munkákról 

[Kabdebó 1998]). A lemaradásnak nyilvánvalóan több oka van, itt csak kettőt 

említünk. Az egyik ugyanaz, mint a többi tudományágban – a magyar kutatóknak 

sokáig nem volt lehetőségük bekapcsolódni a nemzetközi tudományos élet 

vérkeringésébe. A másik ok a kutatásokat irányító, koordináló és finanszírozó 

központ hiánya. Mindazonáltal 1973-ban az ELTE Fordító- és Tolmácsképző 

Központjának megalakulásával, valamint 1974-től az ún. ágazati 

szakfordítóképzés megindulásával (KLTE, DATE, ME, GATE, ELTE TTK stb.) 

elkezdődtek a fordítással kapcsolatos nyelvészeti kutatások. Ezek kezdetben 

elsősorban praktikus célokat követtek, és az egyes nyelvpárok fordítói szempontú 

egybevetésén alapuló fordítástechnikai, többnyire szakfordítás-technikai 

tankönyvek írásában nyilvánultak meg. 

A különböző főiskolákon és egyetemeken elszigetelten dolgozó kutatók 

összefogására alakult meg 1983-ban az MTA Alkalmazott Nyelvészeti 

Munkabizottságának Fordításelméleti Szekciója (1991-től Munkabizottsága), 

amely hét országos konferenciát rendezett (a konferenciák anyagát ld. 

Fordításelméleti Füzetek I-VI), koordinálta az országban folyó kutatómunkát, és 

igyekezett kapcsolatot tartani a nemzetközi tudományos élettel. Az elméleti munka 

megindulását jelezte, hogy 1980-tól kezdve folyamatosan születtek kandidátusi 
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disszertációk fordításelméleti témákból (Klaudy Kinga 1981, Pongrácz Judit 1983, 

Dániel Ágnes 1984, Lendvai Endre 1986, Bendik József 1987, Albert Sándor 

1988, Cs. Jónás Erzsébet 1989, Heltai Pál 1992). A 80-as években szakmai 

fórumot jelentettek még az 1983-ban megalakuló Modern Filológiai Társaság 

Fordításelméleti Szakosztályának havi felolvasó ülései is. 

A 90-es években a helyzet gyökeresen megváltozott. A FEFA-támogatás révén 

egyre több magyar kutató jutott el nemzetközi fordítástudományi konferenciákra. 

Magyarországon megindult az évenként megrendezett országos alkalmazott 

nyelvészeti konferenciák sorozata mindig népes fordítástudományi szekcióval. Az 

MTA Alkalmazott Nyelvészeti Bizottságának Fordítástudományi Munkabizottsága 

két nemzetközi konferenciát rendezett Magyarországon a szakma legkiválóbb 

nemzetközi képviselői részvételével (1992, 1996). Az 1996-os második 

„Transferre necesse est” konferenciára megjelent a Translation Studies in Hungary 

tanulmánygyűjtemény, amely első ízben adott áttekintést angol nyelven a magyar 

fordítástudományról. 

Minden tudomány fejlődésében fontos, hogy legyen olyan folyóirata, ahol az 

eredményeket rendszeresen lehet publikálni. Ezért jelentős mérföldkő, hogy 1999-

ben megindult a Fordítástudomány című tudományos folyóirat, amely magyar 

nyelven közöl tanulmányokat az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, 

gyakorlata és oktatása témaköréből, jelenleg az ötödik évfolyam első száma van 

nyomdában. A magyar fordítástudomány nemzetközi elismertségét jelzi a 2000-

ben az Akadémia Kiadónál megindult angol nyelvű fordítástudományi folyóirat az 

Across Languages and Cultures. 

A hazai fordítástudomány fejlődését sokáig hátráltatta, hogy nem volt önálló 

fordítástudományi doktori program, bár a Pécsi Tudományegyetem Alkalmazott 

Nyelvészeti Doktori Programja lehetőséget adott a fordítástudományi értekezések 

megvédésére és habilitációs előadások megtartására (Szabari Krisztina 1998, 

Albert Sándor 1999, G. Láng Zsuzsa 2001, Pápai Vilma 2001, Dróth Júlia 2001, 

Heltai Pál 2002). Ezen a téren is kedvező változás várható: a 2003-2004-es 

tanévben az ELTE Nyelvtudományi Doktoriskolájának keretében megindul az 

önálló Fordítástudományi Doktori Program. (…) 
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II. FEJEZET 

FORDÍTÁS ÉS ANYANYELV 
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FORDÍTÁS ÉS NYELVI NORMA 

 

 

 

 

A fordításelméletben két fő irányzatot különböztethetünk meg, a normatív (előíró) 

és a deszkriptív (leíró) irányzatot. A normatív irányzat képviselői azért 

foglalkoznak a fordítás kutatásával, hogy megmondják, hogyan kell fordítani. A 

deszkriptív irányzat képviselői nem akarnak tanácsokat adni, nem értékelik a 

fordításokat, őket a fordítás folyamatának leírása érdekli. Nem az, hogy hogyan 

kell fordítani, hanem az, hogy hogyan fordítunk valójában? 

A fordításról való gondolkodás kétezer éven keresztül normatív volt, s csak 

századunk 50-es, 60-as éveiben jelentkezett a leíró megközelítés, ami egyben a 

nyelvészeti fordításelmélet születését jelentette. A leíró szemlélet hívei nem 

értékelik tehát a fordításokat, nem állítják az egyik fordításról azt, hogy jó, a 

másikról pedig azt, hogy rossz, hanem azt mondják, hogy minden fordítás, amit a 

fordító annak szán, és a kutató feladata az, hogy vizsgálja, kutassa, leírja a 

fordításnak szánt szövegeket. 

Én, mint fordításkutató hajlok a második megközelítésre, arra, hogy ne 

hibáztassam a fordítókat, hanem a fordításokat nyelvi ténynek fogva fel, leírjam a 

fordított szövegek jellegzetességeit. 

Ilyen kutatásokat világszerte végeznek. A fordítások nyelvének leírása önálló 

kutatási téma. Ezt a sajátos „fordításnyelvet” angolul translationese-nek, oroszul 

perevodcseszkij jaziknak hívják. Ilyen kutatásokat végez Finnországban Inkeri 

Vehmas-Lehto (1989), Svédországban Martin Gellerstam (1996), Izraelben 

Shosana Blum-Kulka (1986) és Gideon Toury (1981), aki még egy fordításnyelvi 

norma létét is feltételezi az egyes nyelveken belül. Magam is évekig foglalkoztam 

az oroszból fordított magyar tudományos szövegek jellegzetességeinek leírásával 

(Klaudy 1987), tehát mint fordításkutató a fordított szövegeket nem kijavítandó 

nyersanyagnak, hanem értékes adatokat szolgáltató nyelvi ténynek fogom fel. 

Nem tehetem azonban ezt, mint fordítást oktató tanár. Természetesen nagyon 

kényelmes megoldás lenne, ha a legrosszabb fordítást is elfogadnám mint érdekes 

kutatási anyagot, de tőlem azt várják el, hogy a bekerülő hallgatók a tanfolyam 
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elvégzése után jobban fordítsanak, tehát kénytelen vagyok javítani a fordításokat. 

Mégpedig a normatív fordításelmélet felfogásának megfelelően, miszerint a 

fordítás csak akkor lehet egyenértékű (ekvivalens) az eredetivel, ha éppúgy 

megfelel a célnyelv normáinak, mint ahogy az eredeti megfelelt a forrásnyelv 

normáinak. 

A fordítások természetesen csak akkor fognak megfelelni a célnyelvi normának, 

ha a fordítók tudatában vannak ennek a normának. Feltehető a kérdés, miért 

kellene a fordítónak tudatosítani a célnyelvi normát, mikor a célnyelvi beszélők 

nagy része ösztönösen is jól használja anyanyelvét. A fordító talán nem egyszerű 

célnyelvi beszélő? Nem bizony! Ő ugyanis nem a saját gondolatait fogalmazza 

meg, melyek már születésükkor is többé-kevésbé helyes célnyelvi formát öltenek, 

hanem egy más nyelven, egy más nyelvi norma szerint megfogalmazott gondolatot 

kell átültetnie. Őt az idegen nyelvű szöveg állandóan döntés elé állítja. Olyan 

szerkezeteket sugall neki, melyek már magyarul is megszerkeszthetők, tehát a 

magyar nyelv rendszerétől nem idegenek, de ő esetleg nem szokta ezeket a 

szerkezeteket használni, és nem tudja, hogy megfelelnek-e a magyar nyelvi 

normának, „beleférnek-e” a magyar nyelvi normába vagy sem? 

Húszéves fordításoktatói gyakorlatom alatt még nem találkoztam olyan 

fordítóval, akinek lett volna valamiféle tudatos elképzelése arról, hogy az 

indoeurópai nyelvek által sugallt hosszú névszói szerkezetek, hátravetett jelzős 

szerkezetek, terpeszkedő kifejezések, határozói igeneves szerkezetek stb. 

mennyire normatívak a magyarban és mennyire nem. 

És nem is mindig az idegen nyelvi szerkezetek közvetlen hatásáról van szó. 

Sokszor egyszerűen a fordítás ténye, a nem anyanyelven született gondolatok 

átültetésének kényszere hívja elő a magyar nyelvnek olyan lehetőségeit, amelyek 

megvannak ugyan a magyar nyelv rendszerében, de az eredeti magyar szövegek 

szerzői ritkán élnek velük. (Pl. a magyar melléknévi igeneves szerkezetek 

bővíthetősége elméletben végtelen, de a gyakorlatban ezt nem szoktuk 

kihasználni.) 

És itt várnak segítséget a fordítók, lektorok, fordítást oktató tanárok a magyar 

nyelvészettől, a magyar nyelvi norma kutatóitól. Arra a kérdésre várnak választ, 

hogy meddig lehet elmenni a magyar nyelv szintaktikai lehetőségeinek 

kitágításában? Erre a magyar nyelvhelyességi szakirodalomban nagyon nehéz 

választ találni. Mint olyan tanár, aki gyakran buzdítja a leendő fordítókat a 

nyelvhelyességi kézikönyvek tanulmányozására, három okát látom annak, hogy 

sokszor elmarad a várt segítség. Az első a nyelvhelyességi szabályok műfaji 

differenciálatlansága, a második a statisztikai megközelítés hiánya, a harmadik a 

szövegszempontú megközelítés hiánya. 

Először az első okról, a nyelvhelyességi szabályok műfaji 

differenciálatlanságáról fogok beszélni. Itt ezen a konferencián mindenki 

elismerte, hogy többféle nyelvi norma létezik. Nem lehet tehát szakfordítókon 
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olyan nyelvi norma követését számon kérni, amit nem szakmai és tudományos, 

hanem szépirodalmi szövegek alapján kodifikáltak. A Nyelvművelő Kézikönyv 

nagy segítséget jelent a fordítóknak, de nekik – most szakfordítókról beszélek – 

nem, vagy nemcsak általános nyelvművelő kézikönyvre lenne szükségük, hanem a 

szakmai és tudományos nyelvhasználat kézikönyvére. De ezt csak a mai magyar 

szakmai és tudományos nyelvhasználat átfogó elemzése alapján lehetne 

elkészíteni. Ebből az elemzésből esetleg az is kiderülne, hogy éppen abban a 

nyelvhasználati rétegben, ahol a szövegek hatalmas mennyisége származik 

fordításból, olyan változások mentek végbe a nyelvi normában, amelyeket a 

nyelvészet még nem regisztrált. 

A másik ok, amiért a nyelvművelő szakirodalom nem mindig tud választ adni a 

fordítók problémáira, az a statisztikai szemlélet hiánya, azaz a gyakoriságra, 

esetleg a műfaji gyakoriságra vonatkozó útmutatások hiánya. A forrásnyelv hatása 

ugyanis a fordításokban nem közvetlenül érvényesül, nem úgy, hogy a fordító 

forrásnyelvi formákat visz át a célnyelvbe, hanem úgy, hogy a forrásnyelv hatására 

egyes célnyelvi formákat ritkábban, másokat gyakrabban használ, mint ahogy az a 

célnyelvben szokásos, vagy mint ahogy az a célnyelv bizonyos műfajában 

szokásos. 

Gyakorisági problémákat vet fel például a lenni + -va, -ve szerkezet, azaz a 

létige + határozói igenév használata a személytelen fogalmazásmód kifejezésére. 

 

(1) Ebben a mondatban az állítmány ki van emelve. 

(2) Ez a példa már fel van használva. 

 

Szepesy Gyula helyesen hívja fel a figyelmet arra, hogy a hagyományos 

„állapot-szabály” kiterjesztendő, és a határozói igenévvel egybeszerkesztett létige 

felhasználható a magyarban mindig problémát jelentő személytelen 

fogalmazásmód kifejezésére (Szepesy 1986). Nem szól azonban arról, hogy 

milyen mértékben és milyen gyakorisággal. Milyen jó lenne, ha a magyar 

fordítóknak nem kellene minden személytelenül fogalmazott orosz, angol, német 

mondat fordításakor egyenként mérlegelniük, hogy most többes szám első vagy 

többes szám harmadik személyű igealakot használjanak-e a magyar fordításban, 

vagy esetleg próbálják meg a magyarban is valahogy (pl. -ás, -és végű főnévvel) 

megőrizni a személytelen fogalmazásmódot. Kényelmes eszköz állna 

rendelkezésükre, ha az orosz, angol, német szenvedő igei állítmányokat mindig 

fordíthatnák létige + határozói igeneves szerkezettel (a kísérletek el vannak 

végezve, a következtetések le vannak vonva, a törvényszerűségek ki lettek mutatva 

stb.), ekkor nem okozna többé gondot a magyar személytelen fogalmazásmód 

megteremtése. De képzeljünk csak el egy olyan magyar szöveget, ahol sorozatosan 

követik egymást ezek a létige + határozói igeneves szerkezetek! Hiszen már kettő-

három is sok belőlük egymás után (pl. széles körben el van terjedve az a nézet, 
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hogy a számítások pontatlanul lettek elvégezve, és az eredmények meg vannak 

hamisítva). 

Ugyancsak statisztikai kérdésnek tartom, hogy mennyit bír el a magyar szöveg 

az indoeurópai nyelvekből való fordításokra jellemző Az hogy…, Az a tény, hogy… 

kezdetű mondatokból. Vagy van-e valamiféle határa a kötőszók és az utalószók 

halmozásának a többszörösen összetett magyar mondatok esetében. Ha oroszból, 

angolból, németből fordítunk, a mondategységek száma nő, a célnyelvi mondat 

tagoltabb lesz, mint a forrásnyelvi mondat volt, ezáltal sok lesz benne a 

tagmondatokat összetartó kötőszó és utalószó (pl.: Elterjedt az a nézet, amely 

szerint azok a számítások, amelyeket azokban az intézményekben végeztek, 

amelyekben a kutatók terhelése nagyobb annál, mint…). 

Vagy statisztikai kérdés bizonyos fokig a hátravetett, határozói jelző használata 

is. A hátravetett jelző ellen általában az a kifogásunk, hogy nem lehet tudni róla, 

hogy az előtte álló főnév határozói jelzője, vagy a mondat predikatív magjához 

tartozó határozó? De sok esetben nincs kétértelműség, mégsem bírna el a magyar 

szöveg minden mondatban egy hátravetett jelzőt, mert ez megbontaná a szöveg 

koherenciáját. 

És itt érkeztünk el a nyelvhelyességi szakirodalom harmadik hiányosságához, a 

szövegszerkesztésre vonatkozó szabályok hiányához. Pontosabban a 

nyelvhelyességi tanácsok szövegszintű alátámasztása hiányzik. Azzal, hogy 

valami germanizmus vagy russzicizmus, nem lehet elrettenteni a fordítókat, mert 

azt mondják, „miért baj az, ha érthető”? Tudományos szöveg, szakszöveg esetében 

egyetlen dolog lehet a bírálat alapja: hogy a szöveg nem érthető, nem alkalmas az 

információ közvetítésére. 

A hagyományos érvekkel ezért tűnik elég reménytelennek a harc az ún. 

terpeszkedő kifejezések ellen. Az -ás, -és végű főnévből és elhalványult, általános 

jelentésű igéből álló szókapcsolatok (ellenőrzést gyakorol, jelentéssel bír, 

jellegzetességekkel rendelkezik stb.) grammatikailag kifogástalanok. Érthetőek. Sőt 

analitikusabb, részletezőbb jellegük miatt jobban érthetők. Az, hogy az ilyen 

szerkezet „nem szép”, nem érv. Érv megint csak az lehetne, hogy a terpeszkedő 

kifejezések túlzottan gyakori használata csökkenti a szöveg koherenciáját. 

Ezért lenne nagyon hasznos a magyar tudományos szövegek koherenciateremtő 

eszközeinek vizsgálata. Ennek eredményeképpen bizonyos nyelvhelyességi 

szabályokat megalapozhatnánk, másokat esetleg elvethetnénk. 

A terpeszkedő kifejezések, a hátravetett határozói jelzők, a hosszú, sokszorosan 

bővített névszói szerkezetek, a mondatkezdő határozói igeneves szerkezetek mind 

értékelhetők olyan szempontból, hogy milyen hatással vannak a szöveg koheren-

ciájára. 

Sokéves fordításjavítási tapasztalatom alapján állíthatom, hogy a fordítások 

idegenszerűségének oka jórészt a szövegkoherencia csökkenésében keresendő. De 

a szövegkoherencia megteremtésére vonatkozó nyelvhelyességi szabályokat 
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megint csak akkor adhatnánk a fordítóknak, ha a magyar szakmai és tudományos 

nyelvhasználatra jellemző koherenciateremtő eszközöket a nyelvtudomány leírta 

volna. 

Összefoglalva: a szakfordítók számára a célnyelvi norma csak a mai magyar 

szakmai és tudományos nyelvhasználat átfogó elemzése alapján lenne 

kodifikálható. Erre viszont feltétlenül szükség lenne, mert amíg a fordítók nem 

tudatosítják a forrásnyelvi és a célnyelvi szakmai nyelvhasználat különbségeit, 

addig teljesen ki vannak szolgáltatva az idegen nyelvű szövegek hatásának. És 

akkor egy idő után kénytelenek leszünk az idegen nyelv nyomait magukon viselő 

magyar tudományos szövegeket is normatívnak tekinteni. Sőt, ha arra gondolunk, 

hogy a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak kiterjedésével milyen sokan 

fognak külföldi egyetemen tanulni, tanítani, még az is megtörténhet, hogy éppen 

az idegen szintaktikai hatásokat tükröző tudományos nyelv válik a magyar 

tudományos nyelvhasználat mércéjévé, normájává. 
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MIT TEHET A FORDÍTÁSTUDOMÁNY A MAGYAR NYELV 

„KORSZERŰSÍTÉSÉÉRT”?12

 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

A mai magyar társadalom számára hétköznapi fogyasztásra felkínált szövegek 

jelentős része fordítás eredményeképpen keletkezett magyar szöveg. Bár az idegen 

nyelvet tudó magyar állampolgárok száma ha lassan is, de folyamatosan 

növekszik, a fordítandó szövegek mennyisége mégsem csökken, mivel az egyre 

jobban kibontakozó európai integráció óriási méretű dokumentációs tevékenységet 

igényel. Európai integrációról beszélve nemcsak Magyarország közelgő uniós 

csatlakozására gondolok, ami köztudomásúan az egész uniós joganyag lefordítását 

vonja maga után, hanem a bankok, ügyvédi irodák, vegyes vállalatok, 

minisztériumok, oktatási intézmények hétköznapjaira. 

Az ügyintézés, amely Magyarországon hagyományosan egynyelvű volt, szinte 

egyik napról a másikra többnyelvűvé, de legalábbis kétnyelvűvé vált. A különböző 

műfajú adminisztratív szövegek: pályázati felhívások, kutatási tervek, életrajzok, 

ajánlások, üzleti tervek, költségtervek, jegyzőkönyvek, jelentések, beszámolók 

fordítása, fordíttatása észrevétlenül szerves része lett életünknek. 

„Akkor holnapra kérem a CV-t, a kutatási tervet és két ajánlólevelet magyarul 

és angolul” – mondja a képzeletbeli ügyintéző a képzeletbeli pályázónak. „Jó 

lenne a pályázati felhívás szövegét magyarra is lefordítani” – mondja a nemzetközi 

osztály vezetője a referensnek. „Ki tudná az ELTE integrációs tervezetét gyorsan 

angolra fordítani?” – kérdezte tőlem az ELTE rektorhelyettese 1998 nyarán. „Most 

nem érek rá, mert éppen a Felsőoktatási Törvényt fordítom angolra” – mondta 

egyik kolléganőm 1997 nyarán. 

Mindent fordítunk és mindenki fordít. Mivel a fordítandó szövegek mennyisége 

óriási, és a fordítások általában másnapra kellenek, gyakran nincs idő arra, hogy 

                                                                        

2 Elhangzott 2000. december 4-én a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében a „Mit tehetünk a magyar nyelv korszerűsítéséért” 

című konferencián. 
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hivatásos nyelvi közvetítőkhöz forduljon a megbízó. Meg aztán látszólag 

„egyszerű” szövegekről van szó. Nem szépirodalmi fordításról vagy nehéz 

szakszövegről, hanem mondjuk „csak” egy pályázati felhívásról. A pályázati 

felhívás magyar szövegét azonban sok ezer példányban sokszorosítják, és 

eljuttatják minden magyar egyetemre és főiskolára, lemásolják minden egyes 

tanszék számára, és még az érdekelt tanárok számára is. Ez történhetett az Európai 

Tanulmányi Központok létrehozására felszólító pályázati szöveggel is. Mivel az 

első ügyintéző, akit megbíztak a szöveg lefordításával, feltehetően nem volt 

szakképzett fordító, és nem mert „jelzősíteni”, a European Study Centerek 

hivatalos fordítása Európai Tanulmányok Központok lett (sic!) több százszor, több 

ezerszer leírva. A nemrég megjelent összefoglaló jelentésben az „Európai 

Tanulmányok Központok” felsorolása után beszámolókat olvashatunk az egyes 

„Európai Tanulmányok Központok” működéséről, és így tovább. 

 

2. Az „euro-adminisztrációs” szövegek 

 

Magyarország európai integrációjának egyik következménye tehát az, hogy nagy 

mennyiségű eredetileg idegen nyelven fogalmazott, majd magyarra fordított 

adminisztratív szöveg kerül a vállalatok, minisztériumok, oktatási intézmények 

mindennapi életének vérkeringésébe. Egy új szövegtípus alakul ki, amelyet 

ideiglenesen „euro-adminisztrációs” szövegnek neveztem el. Ezt a szövegtípust az 

európai bürokrácia állítja elő, nem hivatásos fordítók fordítják magyarra, majd 

pedig az illetékes intézmény sok-sok ezer példányban sokszorosítva szétküldi az 

egész országba, ahol azután a helyi intézmények további másolatokat készítenek 

belőle. 

Az euro-adminisztrációs szövegek esetében a forrásnyelv bizonytalan. 

Általában angolul érkeznek hozzánk, de nem biztos, hogy eredetileg angolul 

szövegezték őket, és az sem biztos, hogy az angol változat előállítója angol 

anyanyelvű volt, tehát már az eredeti szövegek is meglehetősen igénytelenek. 

Ennek megfelelően a megbízók sem kívánnak többet a fordítótól, mint az egyszerű 

tájékoztatást. A magyarra fordított euro-adminisztrációs szövegeket rendszerint 

nem is lektoráltatják, hiszen nem szépirodalmi vagy szakfordításról van szó, és 

mivel sokszor az intézmény maga sokszorosítja az anyagot, sem kéziratelőkészítő 

sem korrektor nem látja a szöveget. 

Pedig ezeknek a szövegeknek a fordítása a hivatásos fordítók számára sem 

jelent könnyű feladatot, mivel mind a terminusok, mind a jelenségek, mind pedig 

maga a műfaj esetében sokszor teljes mértékben hiányzik a magyar megfelelő. A 

„student mobility” és a „staff moblility” esetében hiába is keresnénk a magyar 

kifejezést, hiszen a jelenség korábban nem létezett Magyarországon, tehát 

természetesen szakkifejezés sem volt rá. Új jelenségek megnevezése esetében 

különösen veszélyes, ha szakszerűtlen fordításban terjed el a szakkifejezés, mivel 
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a jelenség azonosítása érdekében a továbbiakban a rossz magyar megfelelőhöz 

ragaszkodni kell. 

 

3. Deszkriptív vagy normatív megközelítés 

 

Bevallom őszintén, nem szívesen írtam le mindezt, mivel nem magyar 

nyelvművelő szakember, hanem fordításkutató vagyok, és a modern 

fordítástudomány egyik lényeges vonása az, hogy szigorúan deszkriptív, kerüli a 

normativitást, tartózkodik az értékeléstől, tehát nem azt vizsgálja, hogy hogyan 

kell fordítani, hanem azt, hogy hogyan fordítanak a fordítók. Vagyis nekem a fent 

leírt nemzetközi ügyintézési dokumentumok nyelvezetét nem kritizálnom kell, 

hanem nyelvi tényként, fordítási tényként kezelve minél alaposabban leírni. 

Most viszont egy nyelvművelő konferencián vagyunk, amelynek az a témája, 

hogy mit tehetünk a magyar nyelv korszerűsítéséért, és mivel én hiszek abban, 

hogy a fordítástudomány a 21. században az európai integráció tudománya lesz, 

kötelességemnek érzem megvizsgálni, hogy mit tud segíteni a fordítástudomány a 

fentiekben felvázolt helyzet javításában. 

 

4. Korpusznyelvészet és fordítástudomány 

 

A leíró fordítástudomány, mint említettem, a fordításokat nem rontott szövegként, 

alacsonyabb státuszú szövegként kezeli, hanem kutatási tárgyként. A fordított 

szövegek jellegzetességeinek leírása új lendületet kapott a 90-es évek elején, 

amikor a korpusznyelvészet eszközeit a fordítások vizsgálatára kezdték használni. 

Mona Baker 1993-as programadó cikkében háromféle korpuszt tart fontosnak a 

fordítástudomány számára: 

 

(1) A párhuzamos korpuszok („parallel corpora”) tartalmazzák az eredeti A 

nyelvű szöveget és B nyelvű fordítását. Ezek legnagyobb haszna, hogy a 

preszkripciótól a deszkripció felé terelik a fordítástudományt azzal, hogy 

megmutatják, a rutinos fordítók hogyan küzdik le a fordítói problémákat. 

(2) A többnyelvű korpuszok („multilingual corpora”) azonos kritériumok 

szerint kiválasztott szövegeket tartalmaznak, amelyek egymásnak nem 

fordításai. Ezek előnye, hogy a célnyelv elemeit természetesebb 

környezetben lehet vizsgálni, mint a fordításokban, s így ki lehet mutatni a 

célnyelv valóban jellemző (és nem a fordításokra jellemző) lexikai 

kapcsolódásait és szerkezeti mintáit. 

(3) Az összehasonlítható korpuszok („comparable corpora”) két különböző 

szövegcsoportból állnak, melyeknek a nyelve azonos. Az „A” korpusz 

bármely, akár már létező gépi ill. gépileg olvasható és elemezhető eredeti 

célnyelvi szövegekből áll, a „B” pedig, lehetőleg azonos műfajú és stílusú 
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és természetesen azonos elvek szerint összeválogatott, de nem eredeti, 

hanem fordítás eredményeképpen keletkezett célnyelvi szövegeket fog 

tartalmazni. 

 

Az elmúlt éveket Mona Baker (1993) és tanítványai – köztük elsősorban Sara 

Laviosa (2000) – ilyen fordításnyelvi korpuszok összeállításának szentelte, és az 

első eredmények nagyon bíztatóak. 

A korpuszokra épülő kutatások egyik legnagyobb előnye, hogy el lehet kerülni 

velük azt a hibás megközelítést, amely a fordításokban előforduló egyes lexikai 

vagy mondatszerkesztési hibák kipécézéséből és a fordítók hibáztatásából áll. Az 

ilyen fordításkritikáknak rendszerint igazuk van, de semmire sem megyünk vele. 

A korpuszalapú fordításkutatás viszont a fordítás eredményeképpen kapott 

szövegek egészére, sőt összességére nézve tesz releváns megállapításokat. 

 

5. Fordított magyar korpusz építése 

 

Az első feladat tehát a fordítás eredményeképp keletkezett magyar szövegek 

korpuszának felépítése lenne. Természetesen különböző műfajú szövegekre 

gondolok, a magyarra fordított euro-adminisztrációs szövegek gyűjteménye csak 

egyik része lenne a fordított magyar korpusznak. A fordított magyar adminisztratív 

szövegek vizsgálatát mindhárom fenti egybevetésben el kellene végezni: (1) a 

párhuzamos korpuszelemzés módszerével, vagyis az eredeti forrásnyelvi 

adminisztratív szövegekkel egybevetve, (2) a többnyelvű korpuszelemzés 

módszerével, tehát különböző nyelvű autentikus (nem fordított) adminisztratív 

szövegekkel egybevetve, és végül (3) az összehasonlítható korpuszelemzés 

módszerével, tehát fordított magyar és nem fordított magyar adminisztratív 

szövegek egybevetésével. 

A fordított szövegek lexikai jellegzetességeinek kimutatásával kapcsolatban 

Mona Baker (Baker 1993) a következő eredményeket várja az összehasonlítható 

korpuszok elemzésétől, azaz bármely nyelvű fordított korpusz (FK) és azonos 

nyelvű nem fordított korpusz (NFK) egybevetésétől: 

 

(1) Bizonyos szavak gyakrabban fordulnak elő a FK-ban, mint a NFK-ban. 

(2) Bizonyos szavaknak más a jellegzetes környezete a FK-ban mint a NFK- 

 ban. 

(3) A NFK bizonyos szavai egyáltalán nem fordulnak elő a FK-ban. 

(4) Idegen szavak előfordulása tekintetében eltérés van a FK és a NFK között. 

 

Személy szerint engem a mondat- és szövegszintű jellegzetességek feltárása 

jobban érdekel. Az új kifejezések, neologizmusok megjelenése ugyanis 

törvényszerűen együtt jár az európai integráció új fogalmainak, jelenségeinek 
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bevezetésével, a magyar mondatszerkezetek és szövegkohéziós eszközök 

megváltozása viszont nem szükségszerű velejárója az európai integrációnak. 

Magam a 80-as években végeztem egybevetést Mona Baker terminusával 

„összehasonlítható” korpuszokon (Klaudy 1987). Kétféle magyar szöveget 

vetettem egybe: oroszból fordított magyar és eredeti magyar tudományos 

szövegeket. Az egybevetést kis korpuszon és manuálisan végeztem, de az akkor 

kimutatott különbségeket szívesen ellenőrizném nagyobb mennyiségű szövegen. A 

fordítás eredményeképp kapott magyar szövegeket akkor „kvázi helyes” magyar 

szövegnek neveztem, de a fordítástudomány mai fejlettségi szintjén még ez az 

elnevezés is megbélyegzőnek tűnik, tehát egyszerűen fordított magyar szövegről 

(FM) és nem fordított magyar szövegről fogok beszélni (NFM). 

Bár akkor a magyar fordításnyelv jellegzetességeit tudományos szövegeken 

vizsgáltam, az elmúlt években szerzett lektorálási tapasztalataim azt mutatják, 

hogy az adminisztratív szövegek esetében is hasonló jellegzetességek figyelhetők 

meg. Lexikai jellegzetességekkel nem foglalkoztam, hanem a mondatok a 

grammatikai tagolásában és a szöveg aktuális tagolásában mutattam ki 

különbségeket a fordított magyar korpusz (FMK) és a nem fordított magyar 

korpusz (NFMK) között. 

 

Különbségek a grammatikai tagolásban 

 

(1) A FMK-ban a mondategészek kevésbé tagoltak azaz kevesebb 

mondategységet tartalmaznak mint a NFMK-ban. 

(2) A FMK-ban a mondategységek hosszabbak, mint a NFMK-ban. 

(3) A FMK mondategységeiben több a mondatszint alatti bővítmény. 

(4) A FMK főnévi szerkezetei több balra álló bővítményt tartalmaznak. 

(5) A FMK-ban a hosszú balra bővítések miatt az olvasó később kapja meg a 

támpontot, mint ahogy ehhez a NFMK-ban hozzászokott. 

(6) A FMK-ban a balra ágazó szerkezetek összetartásához sok üres melléknévi 

igenévre van szükség. 

 

Különbségek az aktuális tagolásban 

 

(1) A FMK-ban hosszabbak a tematikus szakaszok, mint a NFMK-ban. 

(2) A FMK-ban gyakran elmosódik a határ a tematikus és a rematikus szakasz 

között. 

(3) A FMK-ban az ige előtti bal első helyen, azaz a rematikus csúcson nem 

csak a kiemelt mondatrészek helyezkednek el, és ezzel a mondathangsúly 

bizonytalanná válik. 

(4) A FMK-ban az ige gyakori hátratolódása miatt a mondat kommunikatív 

tagolása később világosodik meg, mint a NFMK-ban. 
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A fenti különbségek eredményeképp a fordított magyar szövegek kohéziója 

csökken, az olvasó késve azonosítja a mondatok szerkezetét, nem világos a 

hangsúlyos és hangsúlytalan részek viszonya stb. Mindezek a jellegzetességek 

nem esztétikai, hanem funkcionális szempontból fontosak. Ha a fordított magyar 

szöveg eltér az eredeti magyar szövegektől, az olvasó számára sokkal nagyobb 

megterhelést jelent a mondanivaló kihámozása a szokatlan nyelvi formából. 

 

6. A fordítási korpuszok haszna 

 

Néhány évvel ezelőtt Fordítás és nyelvi norma című tanulmányomban (Klaudy 

1994) arról írtam, hogy a magyar nyelvhelyességi kézikönyvek három okból nem 

tudnak segítséget adni a fordítóknak: (1) a nyelvhelyességi szabályok műfaji 

differenciálatlansága, (2) a statisztikai megközelítés hiánya, (3) és a szövegszintű 

megközelítés hiánya miatt. 

A különböző műfajú szövegeket tartalmazó eredeti magyar korpusz és fordított 

magyar korpusz alapján mindhárom probléma megoldható lenne: (1) a hivatásos 

vagy alkalmi szakfordítóknak nem szépirodalmi szövegek alapján kodifikált 

nyelvhelyességi szabályokat kellene betartani, hanem az illető szövegtípusra 

jellemzőeket, (2) meg lehetne tudni, hogy a tipikusan fordításnyelvinek tartott 

jelenségek, pl. a hosszú névszói szerkezetek, a hátravetett jelzős szerkezetek, a 

terpeszkedő kifejezések, a határozói igeneves szerkezetek valóban gyakrabban 

fordulnak-e elő a fordításokban mint az illető műfajba tartozó magyar nyelvű 

szövegekben, (3) és kiderülhetne, hogy a fenti jellegzetességek (pl. terpeszkedő 

kifejezések) milyen szerepet játszanak a szövegkoherencia megteremtésében. 

A korpuszalapú megközelítés egyes nyelvhelyességi szabályokat hitelesítene, 

másokat elvetne. Pl. az indoeurópai nyelvek személytelen szerkezeteinek magyar 

megfelelői nyilván mások lesznek egy jogi vagy adminisztratív szövegből álló 

korpuszban, mint egy szépirodalom korpuszban. 

A korpuszalapú megközelítés segítségével megalapozottan lehetne fordítási 

stratégiákat javasolni. Az indoeurópai nyelvekről magyarra való fordításnak 

vannak általános fordítási stratégiái: a szenvedő/cselekvő átváltás, a főnév/ige 

átváltás, a mondategységek számának növelése, a támpontok előrehozása stb. de 

gyakoriságuk műfajonként nyilván módosul. 

 

7. A fordítás mint az anyanyelvi tudatosítás eszköze 

 

Sokéves fordításoktatási tapasztalat alapján állítom, hogy még a posztgraduális 

fordítóképzésre jelentkező hallgatók magyar nyelvi tudatossága is rendkívül 

alacsony. Szinte semmit nem tudnak olyan kérdésekről, mint a magyar mondatok 

alapszórendje, a bővítés iránya a főnévi szerkezetekben, vagy az értelmi és alaki 
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egyeztetés különbsége. A magyar nyelv jellegzetességeit fordítás közben fedezik 

fel. A fordítás az anyanyelvi tudatosítás egyedülállóan hasznos eszköze. Úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy egyedülálló eszköze, ugyanis a fordítás az a tevékenység, 

amely valódi feladatok elé állítja és működésbe hozza az anyanyelvi kompetenciát. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a fordítók számát kell növelni, inkább 

azt, hogy a fordításoktatás segítségével minél több magyar állampolgárt kell 

tudatos nyelvhasználóvá tenni. A fordításoktatást el kell választani a 

fordítóképzéstől. Függetlenül attól, hogy mennyi hivatásos fordítóra lesz szüksége 

az országnak, és hogy a hivatásos fordítók képzését a nyelvtudásnak milyen 

szintjén kell elkezdeni, a fordítást mint tantárgyat az idegennyelv-oktatás szerves 

részévé kell tenni középfokon és felsőfokon egyaránt. 

A nemzetközi kapcsolatok bővülése és az ezzel járó óriási dokumentációs 

tevékenység következtében olyan mennyiségű fordításra (vagy párhuzamos 

szövegalkotásra) lesz szükség a közeljövőben, hogy ezt hivatásos fordítókkal 

elvégeztetni lehetetlen. A nyelvek közötti megfeleltetés a jövőben nem a hivatásos 

nyelvi közvetítők monopóliuma, hanem a művelt magyar állampolgár napi rutinja 

lesz. Ehhez viszont az anyanyelvi ismeretek tudatosítására van szükség, mégpedig 

kontrasztív szemléletű tudatosítására, azaz a magyar nyelv mint finnugor nyelv és 

az indoeurópai nyelvek közötti legfontosabb különbségek széles körű 

tudatosítására. Ezeknek a különbségeknek a feltárásával, leírásával, 

rendszerezésével segíthet a fordítástudomány, ha nem is a magyar nyelv 

korszerűsítésében, mert nem gondolnám, hogy a magyar nyelv korszerűsítésre 

szorul, de a magyar nyelvleírás egy korszerűbb, funkcionális megközelítésének 

kialakításában. 
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Klaudy K. 1986. Az idéző mondategység igéiről. Magyar Nyelvőr. 

110. évf. 2. szám, 214–223. 

 

 

 

 

 

AZ IDÉZŐ MONDATEGYSÉG IGÉIRŐL 

 

 

 

 

Dömötör Adrienne: A magyar nyelv egyenes idézeteinek és idéző 

mondategységeinek kapcsolatáról (Nyr. 107: 472) című cikkében említi az idéző-

idézett mondatviszonynak azt az alfaját, mikor az idézet után jelentkező 

mondategység igéje nem tartozik bele a mondást jelentő igék körébe. Példái a 

következők: 

 

(1) Most valamit inni kéne – jön vissza az öcsém. 

(2) Olcsvay Beátának – ült le az egyik délben Frau Stocker az asztalhoz – 

csak napjai vannak. 

(3) Amerről én jöttem – pirultam el –, arra tessék. 

 

E példamondatokhoz a szerző az alábbi megjegyzést fűzi: „Ezen idézési mód 

(különösen a szépirodalomban) nemcsak hogy általánosan elterjedt, és gyakran 

használatos forma, hanem egy nyelvi tendencia: a jelentéssűrítés megvalósítója is 

azzal, hogy a mindenki számára evidens konstanst nem teszi ki, hanem a vele 

érintkező cselekvést, állapotba jutást közli csak.” 

A cikknek ez a megállapítása felveti a magyar prózafordítók néhány állandóan 

visszatérő gondját. Megteheti-e a fordító, hogy az eredeti (esetünkben orosz) 

szöveg idéző mondat egységének mondást jelentő igei állítmányát elhagyja és 

helyette az idéző mondategység valamely más elemét (pl. módhatározóját) teszi 

meg a fordításban igei állítmánynak? 

 

(4) – Eto nasa arisztokratija, knyjaz – sz zselanyijem bity naszmeslivim szkazal 

moszkovszkij polkovnyik. (Tolsztoj) 

 – Ez a mi arisztokráciánk – igyekezett csúfondáros lenni a moszkvai 

ezredes. (Németh L. ford.) 

 

Megteheti-e továbbá a fordító, hogy az eredeti szöveg idéző mondategységének 

minden mondást jelentő igéjét összevonja a módhatározóval? 
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(5)  – Da – szakzala Katyja szo vzdohom. (Tolsztoj) 

 – Bizony – sóhajtotta Kátya. (Szöllősy K. ford.) 

(6)  … eto vihogyit glupo is poslo – szkazal otyec sz razdrozsenyijem. 

(Csehov) 

 – Nevetségesen és ostobán hangzik … – csattant fel jó atyám. (Sz. K.) 

(7) …– zatknuvsisz szproszil on. (Bulgakov) 

 … – hebegte … (Sz. K.) 

(8) …– otvetyil zlobno. (Bulgakov) 

(9) …– vetette oda … (Sz. K.) 

 

És végül, megteheti-e a fordító, hogy az eredeti szöveg általános szemantikai 

tartalmú mondást jelentő igéjét Recker (1974) terminusával élve „differenciálja”, 

azaz a forrásnyelvi szemantikai mezőben központi helyet elfoglaló igét (pl. 

szkazaty) olyan igével fordítja, mely ugyanabban a célnyelvi szemantikai mezőben 

perifériálisabb helyet foglal el (pl. dörmög). 

 

(9)  – Nakonyec to – szkazal on. (Csehov) 

 – Végre! – kiáltott fel. (Sz. K.) 

(10)  – Kakije beszporjadki – szkazal on. (Csehov) 

 – Micsoda rendetlenség – dörmögte. (Sz. K.) 

(11)  – Miszail – szkazala ona, – sto ti sz nami gyelaes? (Csehov) 

 – Miszail – zokogta, – mit csinálsz velünk, (Sz. K.) 

(12) – Ti opjaty osztavil szluzsbu … progovorila ona, – O, kak eto uzsaszno. 

(Csehov) 

 – Már megint otthagytad az állásodat… – zihálta, – Istenem, milyen 

rettenetes ez. (Sz. K.) 

 

A három fordítói módszer mindegyike a Dömötör Adrienne által említett 

„jelentéssűrítést” szolgálja. Akármelyik műveletet végzi el ugyanis a fordító, tehát 

akár elhagyja az eredeti idéző mondategység általános szemantikai tartalmú 

mondást  

jelentő igéjét, akár összevonja a módhatározóval, akár szűkebb jelentéstartalmú 

mondást jelentő igével váltja fel, a magyar idéző mondategységben minden 

esetben konkrétabb lesz az igei állítmány, mint az oroszban volt (vö. szkazaty, 

progovority → felsóhajt, felcsattan, zihál, hebeg stb.). Ezt a műveletet a 

fordításelméleti szakirodalom „konkretizálásnak” nevezi. Recker (1974), 

Komisszarov (1973), Barhudarov (1975) műveiben bőségesen találunk példákat e 

fordítói művelet szemléltetésére. 
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Fel kell tennünk a kérdést, vajon jogos-e ennek az átváltási műveletnek 

rendszeres alkalmazása az orosz szépirodalmi művek idéző mondategységeinek 

magyarra való fordításában? 

Először azt vizsgáljuk meg, milyen helyet foglalnak el az idéző 

mondategységek e prózai művek szerkezetében. Rozental (1976) stilisztikája a 

prózai művek szövegét két részre osztja: a „szerző beszédére” (avtorszkaja recs) és 

a „szereplők beszédé-re” (recs perszonazsej), majd a szerző beszédét tovább bontja 

„elbeszélésre” (povesztvovanyije) és a szereplők beszédét kísérő „szerzői 

kommentárra” (avtorszkije szlova). 

Az idéző mondategység formájában megfogalmazódó szerzői kommentárnak a 

műben – azon túl, hogy megmondja, ki beszél – sokféle funkciója lehet: 

– jellemezheti a szereplők megnyilatkozásának jellegét (kérdezte, felelte, kapott 

a szón, vágott közbe stb.); 

– jellemezheti a szereplők megnyilatkozásának intenzitását (rivallt rá, 

ordította, csattant fel stb.); 

– jellemezheti a szereplők beszédbeli sajátosságait (dadogta, hebegte, 

ropogtatta az „r” hangokat stb.); 

– jellemezheti a szereplők lelkiállapotát (csodálkozott, hüledezett, 

szörnyülködött stb.); 

– jellemezheti a szereplők testhelyzetét (nyújtotta kezét, állt fel, húzta ki magát 

stb.); 

– és végül, hozzáfűzhet a szereplők szövegéhez olyan cselekvéseket, melyek 

nincsenek szoros kapcsolatban a szereplők szóbeli megnyilvánulásaival, nem 

egyidejűleg, hanem a megnyilatkozást követően zajlanak le: Való igaz, hogy 

sok baj volt vele – vágja félbe, keni meg vajjal és lekvárral a kenyeret, harap 

egy falatot belőle és rágcsálja Leonóra asszony. (Mario Vargas Llosa: 

Pantaleon és a hölgyvendégek. Huszágh Nándor ford.) 

Ezek a funkciók nyilván nem nyelvspecifikusak. Ha vannak a műben szerzői 

kommentárok (azért mondjuk feltételesen, mert a klasszikus regényforma 

felbomlásával, a pont, a vessző, az írásjelek, az egyenes idézetek eltűnésével a 

szerzői kommentár is eltűnik sok modern regényből), a fenti funkciók nyilván 

egyaránt jellemzőek az orosz, a spanyol, az angol, a magyar stb. 

regényirodalomra. 

Az azonos funkciók azonban a különböző nyelvterületeken, a különböző írói 

életművekben különböző eszközökkel valósulnak meg. A testhelyzet jellemzése 

pl. történhet analitikusan (a) és szintetikusan (b) 

 

(13) (a) … – mondta Anna, és kihúzta magát. 

 (b) … – húzta ki magát Anna. 

 

A követő cselekvés kifejezése szintén: 
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(14) (a) … – mondta Anna, és letette a csészét. 

 (b) … – tette le a csészét Anna. 

 

Valamely szereplő érzelmileg telített nyilatkozatát a szerző kísérheti semleges 

kommentárral (a), de alkalmazhat érzelmileg telített igét is (b): 

 

(15) (a) – Tönkretetted az életem – mondta az asszony. 

 (b) – Tönkretetted az életem – zokogta az asszony. 

 

A fordítók intuíciója azt súgja, hogy a magyar nyelvre inkább a (13) (b), a (14) 

(b) és a (15) (b) megoldások jellemzőek. Komisszarov (1975) szerint a fordítók 

munkájukban mindig a két nyelv rendszerbeli és nyelvhasználati különbségeiről 

kialakított intuitív elképzeléseiket realizálják. Helyesen működik-e ebben az 

esetben az intuíció? Az orosz idéző mondategységek konkretizáló fordítását (az 

általános jelentéstartalmú idéző igék kihagyását, vagy a módhatározóval való 

összevonását stb.) csak az orosztól eltérő magyar irodalmi hagyomány 

indokolhatja. Az orosz és a magyar idéző mondategységek e feltételezett 

eltérésének próbáltunk nyomába szegődni öt magyar író (Jókai, Mikszáth, Móricz, 

Déry, Sarkadi) és öt orosz író (Tolsztoj, Dosztojeveszkij, Csehov, Bulgakov, 

Trifonov) idéző mondategységeinek egybevetésével. Mindegyik írótól két művet 

választottunk, művenként 100 idéző mondategységbő1 álló mintákat vettünk, tehát 

1000 magyar és 1000 orosz idéző mondategység egybevetése alapján vontuk le 

következtetéseinket. 

Szemléltetésképp vessünk itt össze három orosz és három magyar mintát. Az író 

neve és a mű címe után felsoroljuk a mű valamely tetszés szerinti (természetesen 

párbeszédes) részéből kiválasztott 100 idéző mondategység igéit csökkenő 

gyakorisági sorrendben. Az igéket nem a műben előforduló alakban, hanem szótári 

alakban adjuk meg, az igék után zárójelben álló szám azt jelenti, hányszor fordul 

e1ő az illető ige a 100-as mintán belül. 

 

Tolsztoj: Szemejnoje scsasztye: szkazaty (55), progovority (10), otvecsaty, 

szproszity (6), dumaty (5), pribavity (4), povtorjaty, poszlisaty, prodolzsaty, 

govority (2), obratyityszja, prokricsaty, zaszmejatyszja, nacsaty, dokoncsity, 

perebity (1) 

 

Dosztojevszkij: Belije nocsi: szkazaty (25), otvecsaty (20), zakricsaty (12), 

nacsaty (10), perebity (9), pribavity, progovority (3), vszkricsaty, zametyity, 

prodolzsaty, zagovority (2), prervaty, zaszmejatyszja, podhvatyity, 

szmesatyszja, zapety, pronyesztyisz, szproszity, podumaty, okliknuty, povtority 

(1) 
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Csehov: Moja zsizny: szkazaty (36), szprasivaty (14), prodolzsaty (11) govority 

(10), progovority (5), vzdohnuty (3), uzsasznutyszja, nacsaty, otvecsaty (2), 

zakljucsity, kriknuty, podumaty, obratyityszja, probormotaty, predsztavity, 

beszpokoityszja, zvaty, szlisatyszja, otzivatyszja, szoglasatyszja, vszpility, 

obigyetyszja, bormotaty, rasszmejatyszja (1) 

 

Jókai: Egy magyar nábob: szól (27), mond (11), kiált, kérd (10), felkiált, folytat 

(3), állít, viszonoz, tudakozódik, dörmög, felel, kezd (2), súg, ismétel, eseng, 

hörög, szabódik, kacag, ráriad, ráförmed, rárivall, ment, nevet, közbeszól, 

visszafelel, mosolyog, rákiált, ráfelel, rebeg, dünnyög, erősít, mormog, ráordít, 

megszólal, felsóhajt, megszólít (1). 

 

Mikszáth: A Noszty fiú esete Tóth Marival: feled (11), kérd (10), mond (8), szól 

(7), megjegyez, ráförmed, kiált, dadog, csodálkozik (3), hozzátesz, felkiált, 

jelent, véd, ellenkezik (2), kevélykedik, ujjong, okvetetlenkedik, dicsér, sóhajt, 

közbeszól, felriad, felpattan, felhorkan, bosszankodik, tűnődik, tiltakozik, 

helyreigazít, türelmetlenkedik, mosolyog, sajnál, dicsekszik, beereszkedik, 

kezd, röhög, elszólja magát, tördeli a kezét, hüledezik, kiesik a sodrából, 

eszmélkedik, ellenvet, felfortyan, hebeg, dünnyög, említ, nevet, rátámad, 

ráhagy, felsóhajt, folytat, suttog, közbevág, dühösködik, eseng (1). 

 

Móricz: Isten háta mögött: mond (19), kérdez (16), szól (6), kiált (4), felkiált, 

köszön, nevet, ráhagy (2), gondol, elősiet, szeleskedik, összecsapja a kezét, 

szörnyülködik, vállára teszi a kezét, néz, beleszól, fogad, felkacag, belekottyant, 

gondolkodik, ismétel, mesél, utána szól, megáll, ráhagy, élcel, kanyarít, 

felkacag, rebeg, elgondol, utánaszól, mosolyog, indítványoz, legyint, kacag (1). 

 

Mindjárt szembeötlik, hogy a három magyar mintában nagyobb az igék 

változatossága. Ennek számszerű kimutatására több lehetőség van. Kiszámíthatjuk 

pl. az egyes minták „változatossági mutatóját”, oly módon, hogy a mintában 

szereplő különböző igék (type) számát elosztjuk az összes idéző ige számával 

(token). Ha a 100 idéző igénk mind azonos lenne (az orosz írók csak a szkazaty-ot, 

a magyar írók csak a mond-ot használnák) a változatossági mutató 0,01 lenne. Ha 

a 100 idéző ige mind különböző lenne (sem az orosz, sem a magyar írók nem 

ismételnék meg soha ugyanazt az idéző igét), a változatossági mutató 1 lenne. A 

type/token arány kiszámításával kapott változatossági mutató alapján így 

helyezkednek el az egyes írók a fenti két szélső érték között: Tolsztoj: 0,16, 

Dosztojevszkij: 0,21, Csehov: 0,24, Móricz: 0,35, Jókai: 0,36, Mikszáth: 0,53. 

Legkevésbé változatos tehát Tolsztoj, és leginkább változatos Mikszáth 

igehasználata. 
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1. táblázat 

A kétféle változatossági mutató 

 

 
 

A változatosság mérhető úgy is, hogy az egyszer előforduló igék számát osztjuk 

az összes különböző ige számával. Ha így számítjuk ki a változatossági mutatót, 

természetesen akkor is hasonló sorrendet kapunk, mint az előbb, mivel 

nyilvánvaló, minél több különböző ige jut az egyes minták 100 idéző igéjére, 

annál több közöttük az egyszer előforduló ige. Az egyszer előforduló igék és az 

összes különböző ige hányadosa alapján a sorrend a következő: Tolsztoj 0,375, 

Dosztojevszkij 0,476, Csehov 0,625, Jókai 0,666, Mikszáth 0,736, Móricz 0,771. 

Mint látjuk a sorrend majdnem ugyanaz, az egyszer előforduló igék aránya 

mindhárom orosz mintában kisebb, mint a magyar mintákban. 

Ugyancsak a változatosságról, ill. – ha úgy tetszik – a változatosság hiányáról, 

az ige használat monotóniájáról tanúskodik az is, hogy mintánként az első öt 

leggyakoribb ige a minta összes idéző igéjének hány százalékát fedi. Tolsztojnál 

például az első öt leggyakoribb ige (szkazaty, progovority, otvecsaty, szproszity, 

dumaty) az összes ige 82%-át fedi, míg pl. Jókainál az első öt leggyakoribb ige 

(szól, mond, kiált, felkiált, folytat) csak 61%-át. Eszerint a következőképpen alakul 

a sorrend: Tolsztoj 82%, Dosztojevszkij 76%, Csehov 76%, Móricz 67%, Jókai 

61%, Mikszáth 39%. Vagyis a leginkább monoton Tolsztoj és legkevésbé 

monoton Mikszáth igehasználata. 

Ebben a hat mintában tehát az orosz íróknál valóban kisebb a 100 idéző igére 

jutó különböző igék száma (1. sz. változatossági mutató), kisebb az egyszer 

előforduló igék száma (2. sz. változatossági mutató), és nagyobb az első öt 

leggyakoribb ige aránya 100 idéző igén belül (monotonsági mutató), mint a 

magyar szerzőknél. 

 

2. táblázat 

1. sz. változatossági mutató

VM/1

2. sz. változatossági mutató

VM/2

Egyszer

előforduló ige

Összes ige Különböző

igék száma

Type/

token

Egyszer

előforduló igék

száma Összes

különböző ige

Tolsztoj 100 16 0,16 6 0,375

Dosztojevszkij 100 21 0,21 10 0,476

Csehov 100 24 0,24 15 0,625

Jókai 100 36 0,36 24 0,666

Mikszáth 100 53 0,53 39 0,736

Móricz 100 35 0,35 27 0,771
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A monotonsági mutató 

 

 
 

 
 

Ez a hat minta természetesen nem elégséges általános következtetés levonására, 

hiszen a nemzeti irodalmakon belül, sőt az egyes írói életműveken belül is jelentős 

különbségek vannak az idéző igék használatában. Dosztojevszkij pl. a Bűn és 

bűnhődés szerzői kommentárjaiban már csak a téma természetéből adódóan is 

sokkal változatosabb igekészlettel dolgozik, mint a Fehér éjszakákban. A 

type/token arány a Fehér éjszakákban – mint már említettük – 0,22, a Bűn és 

bűnhődésben 0,36.
3
 Bulgakovnál viszont minden művében változatos 

igeállományt találtunk. Akár a Mester és Margaritából, akár az elbeszélésekből 

vettünk mintát, mindenütt 30-36 különböző ige jutott 100 idéző igére: Ebből 

persze nem szabad arra következtetni, hogy az idéző igék változatossága a 

                                                                        

3 
Sőt, éppen Dosztojevszkij az, akinek a kor szokásaihoz képest változatosabb idéző igéi 

Turgenyev bírálatát is kiváltották (erről részletesebben 1. Papp 1979: 400).
 

Tolsztoj Dosztojevszkij Csehov

Különböző

igék

Gyakoriság Fedés

%

Különböző

igék

Gyakoriság Fedés

%

Különböző

igék

Gyakoriság Fedés

%

1 55 0,55 1 25 0,25 1 36 0,36

1 10 0,65 1 20 0,45 1 14 0,50

2 6 0,77 1 12 0,57 1 11 0,61

1 5 0,82 1 10 0,67 1 10 0,71

1 4 0,86 1 9 0,76 1 5 0,76

4 2 0,94 2 3 0,82 1 3 0,79

6 1 1,00 4 2 0,90 3 2 0,85

10 1 1,00 15 1 1,00

Összes

különböző

ige

16 100 21 100 24 100

Jókai Mikszáth Móricz

Különböző

igék

Gyakoriság Fedés

%

Különböző

igék

Gyakoriság Fedés

%

Különböző

igék

Gyakoriság Fedés

%

1 27 0,27 1 11 0,11 1 39 0,39

1 11 0,38 1 10 0,21 1 16 0,55

2 10 0,58 1 8 0,29 1 6 0,61

2 3 0,64 1 7 0,36 1 4 0,65

6 2 0,76 5 3 0,51 4 2 0,73

24 1 1,00 5 2 0,61 27 1 1,00

39 1 1,00

Összes

különböző

 ige

36 100 53 100 35 100



64 

 

modernség jele, hiszen Trifonovnál például Tolsztojhoz hasonlóan szegényes az 

igeválaszték. Öt leggyakoribb igéje az első Trifonov-mintában az összes ige 73%-

át, a másodikban 69%-át fedi. 

Ugyanígy nem szabad elhamarkodottan általánosítani a magyar szerzők 

esetében sem. Az idéző igék mikszáthi gazdagsága egyáltalán nem jellemzi az 

összes magyar írót. Déry Tibor például a mondást jelentő igék szemantikai 

mezőjének központi igéit használja előszeretettel. A befejezetlen mondatból vett 

mintában az öt leggyakoribb ige (mond, kérdez, kiált, folytat, ismétel) a minta 100 

idéző igéjének 75%-át fedi, a Pesti felhőjátékból vett mintában pedig az első 

három leggyakoribb ige (mond, kérdez, ismétel) a 100 idéző igének 83%-át. Ennek 

megfelelően alacsony Dérynél az egyszer használt igék aránya is az egyes 

mintákra jutó összes különböző igén belül. 

Mindazonáltal, ha a vizsgált öt orosz és öt magyar szerző 2-2 művéből vett 

1000-1000 szerzői kommentár alapján kiszámítjuk, hogy az orosz szerzők 

átlagosan hány különböző igét használnak száz szerzői kommentár 

megszerkesztéséhez (VM/1), valamint azt, hogy az orosz és a magyar szerzőknél 

átlagosan hány egyszer előforduló ige jut az összes különböző igére (VM/2), az 

orosz átlag és a magyar átlag eltérése alátámasztani látszik a fordítói intuíciót. 

 

3. táblázat 

 

 
 

VM = változatossági mutató 

 

A 10 orosz és 10 magyar mintából kiszámított átlagos orosz és magyar 

változatossági mutatók ugyanazt a képet nyújtják, amelyet az előbb 

szemléltettünk. Látjuk, hogy az átlagos VM/1 az oroszban 0,28, a magyarban 0,36, 

ami azt jelenti, hogy míg az orosz szerzők átlagosan 28 igét használnak fel 100 

szerzői kommentár megszerkesztéséhez, a magyar szerzők átlagosan 36 igét. 

Orosz minta VM/1 VM/2 Magyar minta VM/1 VM/2

Tolsztoj/1 0,16 0,375 Jókai/1 0,36 0,666

Tolsztoj/2 0,20 0,550 Jókai/2 0,30 0,300

Dosztojevszkij/1 0,21 0,467 Mikszáth/1 0,53 0,735

Dosztojevszkij/2 0,35 0,514 Mikszáth/2 0,58 0,844

Csehov/1 0,24 0,625 Móricz/1 0,35 0,771

Csehov/2 0,25 0,560 Móricz/2 0,38 0,842

Bulagkov/1 0,35 0,542 Déry/1 0,23 0,565

Bulgakov/2 0,40 0,600 Déry/2 0,16 0,625

Trifonov/1 0,29 0,724 Sarkadi/1 0,24 0,794

Trifonov/2 0,32 0,718 Sarkadi/2 0,38 0,842

Orosz átlag 0,28 0,567 Magyar átlag 0,36 0,698
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Ugyancsak látható, hogy az átlagos VM/2 az oroszban 0,567, a magyarban 0,698, 

ami azt jelenti, hogy az oroszban kevesebb az egyszer előforduló ige a 100 szerzői 

kommentárra jutó összes különböző igén belül. Vagyis a vizsgált 1000 orosz és 

1000 magyar szerzői kommentár egybevetéséből kapott adatok alátámasztják a 

fordítók által alkalmazott átváltási művelet, a „konkretizálás” indokoltságát. 

Indokolt, de vajon milyen mértékben kell alkalmazni? Szöllősy Klára például az 

alábbi módon alakítja át Tolsztoj Családi boldogság című művének idéző igéit: 

 

 
 

Fordításában a VM/1 0,16-ró1 0,23-ra, a VM/2 0,376-ról 0,434-re növekedett. 

Vagyis nőtt a 100 szerzői kommentárra jutó különböző igék száma és az egyszer 

előforduló igék aránya is az összes különböző igén belül. Ugyanez történik akkor 

is, amikor Csehov Életem című művét fordítja. Vessük össze az eredeti műből 

származó minta igéit a „fordító igéivel”. 

 

 
 

Csehov Életem című művének fordításában a VM/1 az eredeti 0,24-ről 0,36-re 

nőtt. Míg az oroszban a két mondást jelentő alapige a szkazaty és a govority 

együttesen 46-szor, a magyarban a mond és a szól együttesen csak 30-szor fordul 

elő a 100 idéző igéből álló mintán belül. Tehát Szöllősy Klára a 46 esetből 16-szor 

Tolsztoj idéző igéi Szöllősy Klára idéző igéi

szkazaty (55)

progovority (10)

otvecsaty, szproszity(6)

dumaty (5)

pribavity (4)

povtorjaty, poszlisaty, prodolzsaty,

govority (2)

obratyityszja, prokricsaty, zaszmejatyszja,

nacsaty, dokoncsity, perebity (1)

mond (37)

kérdez (11)

felel (10)

szól, válaszol (5)

hozzátesz, gondol (4)

ismétel, kezd, folytat (3)

sóhajt, kiált (2)

hozzáfordul, felkiált, mormol, nevet, megszólal,

befejez, megjegyez, félbeszakít, hallatszik,

korhol, javasol (1)

Csehov idéző igéi Szöllősy Klára idéző igéi

szkazaty (36)

szprasivaty (14)

prodolzsaty (11)

govority (10)

progovority (5)

vzdohnuty (3)

uzsasznutyszja, nacsaty, otvecsaty (2)

zakljucsity, kriknuty, podumaty, obratyityszja,

probormotaty, predsztavity, beszpokoityszja,

zvaty, szlisatyszja, otzivatyszja, szoglasatyszja,

vszpility, obigyetyszja, bormotaty,

rasszmejatyszja (1)

mond (29)

kérdez (13)

folytat (7)

válaszol (6)

kijelent, felcsattan, sóhajt (3)

megszólal, felkiált, kérlel, megjegyez, fordul,

sopánkodik (2)

szól, kezd, zokog, zihál, dadog, könyörög,

helyesel, mormog, bemutat, nyugtalankodik,

gondol, dörmög, szólít, visszavág, köszönt,

nevet, felsóhajt, hüledezik, nyög (1)
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választott az orosz szkazaty/govority magyar ekvivalenséül konkrétabb igét, 

mégpedig a következőket: válaszol (2), megjegyez (2), kérlel, köszönt, felkiált, 

felcsattan, zokog, dadog, könyörög, dörmög, hozzáfordul, visszavág. Szembetűnik, 

hogy Szöllősy Klára idéző igéi érzelmileg telítettebbek, amit részben a 

módhatározók beolvasztásával, részben a tág jelentésű igék elhagyásával, részben 

pedig az idéző igének a szituáció érzelmi telítettsége szerinti megválasztásával ér 

el. 

Érdekes, hogy Szöllősy Klára, aki Tolsztoj és Csehov idéző igéit a fordításban 

változatosabbá teszi, Bulgakov Mester és Margarita című művének fordításakor 

nem növeli az idéző igék változatosságát. A VM/1 a fordításban éppúgy 0,34 mint 

az eredetiben, a VM/2 pedig az eredetiben 0,629, a fordításban pedig 0,568, vagyis 

alig nőtt. Ennek az lehet az oka, hogy Bulgakov – mint már említettük, – maga is 

elég változatos igekészlettel dolgozik, s a fordítót intuíciója nyilván megóvta attól, 

hogy Bulgakov idéző igéinek amúgy is gazdag állományát még tovább dúsítsa. 

Másképp dolgozik Németh László. Ő nem érzi, hogy Tolsztoj idéző igéinek 

egyhangúsága feljogosítaná őt bármilyen változtatásra. Fordításaiban szinte 

szótárszerűen odaírhatók a magyar igék az orosz eredeti mellé. Nézzük az Anna 

Kareninából vett mintát: 

 

 
 

Németh László még annyi változtatást sem enged meg magának, hogy mikor 

Tolsztojnál kérdő mondat után szkazaty áll, akkor azt ő kérdez igével fordítaná. 

Lehet a szereplő szövege kérdés, felkiáltás, csodálkozás stb., ha Tolsztoj szerzői 

kommentárja az, hogy szkazal, Németh László nem fordítja úgy, hogy kérdezte, 

kiáltott fel hanem megmarad a mondta mellett. Az Anna Kareninából vett minta 

adatai: VM/1 orosz: 0,20, magyar: 0,19 (a felhasznált igék száma tehát nemhogy 

nem nő, hanem csökken), VM/2 orosz: 0,666; magyar: 0,684. Mindez 

természetesen nem értékítélet, inkább csak két nagy fordítóegyéniség eltérő 

módszereinek érzékeltetése. 

Összegezve. Az általunk vizsgált 2000 szerzői kommentárból álló minta alapján 

az orosz és a magyar prózai művek szerzői kommentárjaiban felhasznált 

igeállomány valóban különbözik. Míg az orosz írók elsősorban a mondást jelentő 

Tolsztoj idéző igéi Németh László idéző igéi

szkazaty (52)

otvecsaty (15)

szproszity (7)

govority, pribavity, obratyityszja (3)

voszkliknuty, vszkriknuty, proseptaty (2)

podszkazaty, kricsaty, dumaty, podtvergyity,

vszpomnyity, povtority, podhvatyity,

progovority, vzdohnuty, rasszkazivaty,

vozrazity (1)

mond (54)

felel (15)

kérdez (8)

szól (4)

fordul, felkiált (3)

suttog, kiabál, gondol, erősítget, eszébe jut,

ismétel, elkap, közbeszól, felsóhajt, mesél,

hozzátesz, tiltakozik (1)
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igék szemantikai mezőjének központi igéit használják, és az esetleges finomabb 

árnyalatok jelzésére inkább módhatározókat, határozói igeneveket használnak, a 

magyar írók szerzői kommentárjaikban gyakran használják a mondást jelentő igék 

szemantikai mezejének perifériáján elhelyezkedő igéket vagy a mondást jelentő 

ige kihagyásával a szereplők megnyilatkozását kísérő cselekvést kifejező igéket. A 

magyar prózafordítók által alkalmazott konkretizá1ás tehát, ha nem is kötelező, de 

az orosz és a magyar írói nyelvhasználat tradicionális különbségeivel 

mindenképpen indokolható művelet. 
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A FRAZEOLOGIZMUSOK SZÓ SZERINTI FORDÍTÁSÁRÓL 

 

 

 

 

0. Ritkán feladata a fordítónak a szó szerinti fordítás, a frazeologizmusokat 

(szólásokat, közmondásokat, állandósult szókapcsolatokat) pedig, melyekben az 

egész jelentése nem automatikusan áll össze az elemek jelentéséből, valójában 

nem is fordítjuk, inkább „megfeleltetjük”, azaz megkeressük azt a célnyelvi 

szólást, közmondást, amelyet a célnyelvi beszélők hasonló helyzetben használni 

szoktak. 

Ezért jelentett különleges feladatot számomra, mikor szó szerinti fordításokat is 

kellett adnom Dubrovin Russzkije frazeologizmi v kartyinah (1982) című 

szótárának fordításakor, jobban mondva az orosz-magyar változat elkészítésekor, 

mivel a szótár több változatban megjelent már, pl. orosz-német (1982), orosz-

portugál változatban (1986). Ezek a kétnyelvű frazeológiai szótárak úgy épülnek 

fel, hogy a bennük található 594 orosz frazeologizmus mindegyikének megadják 

nemcsak a célnyelvi ekvivalensét, hanem a magyarázatát és a szó szerinti 

fordítását is. Egy példa az orosz-német változatból: 

 

(1) szó szerinti fordítás: 

 Zwischen Hammer und Amboß sein 

(2) magyarázat: 

 Sich in einer solchen Lage befinden, daß dieselbe Gefahr 

 oder Unannemlichkeit von zwei Seiten droht 

(3) ekvivalens: 

 In der Klemme sein 

 

A szó szerinti fordításon, a magyarázaton és az ekvivalensen kívül még két rajz 

is segíti a frazeologizmus értelmezését: az egyik rajz a szó szerinti jelentést 

illusztrálja (ebben az esetben a rajz kalapácsot és üllőt ábrázol, s köztük egy 

szöget), a másik rajz a valóságos értelmet illusztrálja (ebben az esetben egy ijedt 

nyuszit látunk a rajzon, melyet egyfelől a farkas, másfelől a vadász fenyeget). 
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Feltehetné valaki a kérdést, miért kellene megadni az orosz frazeologizmusok 

szó szerinti fordítását, mikor a frazeologizmusnak – mint említettük – éppen az a 

lényege, hogy az egész jelentése nem automatikusan áll össze az e1emek 

jelentéséből, s a tanároknak éppen a szó szerinti fordítás ellen kell harcolniuk, 

éppen azt kell megtanítaniuk, hogy a frazeologizmusokat nem fordítjuk, hanem 

megfeleltetjük, azaz megkeressük azt a magyar frazeologizmust, amely talán 

egészen más elemekből épül fel, mégis éppen az lesz alkalmas ugyanannak a 

hatásnak az elérésére. 

Véleményünk szerint a szó szerinti fordítás tudatosításának több haszna van. 

Megismerkedünk egy másik nép miénktől eltérő gondolkodási, képi világával. Egy 

találó, érdekes megfigyelés, egy szemléletes hasonlat, mely bár idegen, de lehetne 

a miénk is, mindig elgondolkodtat. Rácsodálkozunk, egy percre talán meg is 

ütközünk, és máris megjegyeztük. Milyen érdekes, hogy az oroszok a botfülű 

emberről azt mondják, hogy „medve lépett a fülére”, arról meg, akinek megvan a 

magához való esze, azt mondják, hogy „van fej a vállán” stb. Az alábbiakban 

felsorolunk néhány ilyen orosz szólást és közmondást, melynek érdemes 

tudatosítani a miénktől eltérő képi struktúráját. Az első oszlopban az orosz 

mondást, a másodikban a szó szerinti fordítást, a harmadikban a magyar 

ekvivalenst adjuk meg. 

 

 
 

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás Ekvivalens

Iscsi vetra v pole Keresd a szelet a mezőn Bottal ütheted a nyomát

Medvegy na uho

posztupil

Medve lépett a fülére Botfüle van

Piszaty kak kurica lapoj Úgy ír, mint a tyúk a lábával Olyan az írása, mint a

macskakaparás

Vity verevku iz kovo-libo Kötelet sodor (valakiből) Ujja köré csavar (vkit)

Vodoj nye razoles Vízzel sem választod szét őket Testi-lelki jóbarátok

Vinoszity szor iz izbi Kiviszi a szemetet a kunyhóból Kiteregeti a szennyest

Znaty vsze hodi i vihodi Ismeri az összes bejáratot és

kijáratot

Ismeri a dörgést

Imety golovu na plecsah Van fej a vállán Megvan a magához való esze

Kogda rak szvisztnyet Mikor a rák füttyent Majd, ha fagy

Koski szkrebut na duse Macskák kaparják a lelkét Emészti a bú

Lezty v butilku Üvegbe mászik A plafonon van

Namility seju Beszappanozza a nyakát (vkinek) Megmossa a fejét

Pokazaty, gde raki

zimujut

Megmutatja, hol telelnek a rákok Megtanítja kesztyűbe dudálni

Peremivaty kosztocski Mossa a csontjait (vkinek) Leszedi a keresztvizet (vkiről)

Polozsity zubi na polku Polcra teszi a fogát Felkopik az álla

Poszle dozsgyika v

csetverg

Eső után csütörtökön Holnapután kiskedden
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Tegyünk egymás mellé néhányat a két magyar oszlop példáiból. Ha ilyen 

szólásokat sorolunk fel: Megtanítja kesztyűbe dudálni, Ismeri a dörgést, Felkopik 

az álla, Holnapután kiskedden stb. ezeket minden magyar olvasó azonnal megérti 

és magáénak érzi, anélkül, hogy tudatosítaná a szólás mögött rejlő képet. Ha 

viszont ilyen szólásokat sorolunk fel: Megmutatja (neki), hol telelnek a rákok, 

Ismeri az összes bejáratot és kijáratot, Polcra teszi a fogát, Eső után csütörtökön 

stb., akkor a magyar olvasó kénytelen tudatosítani a szólás mögött rejlő képet, 

kénytelen összehasonlítani a magyar képpel, s így az idegen szólások és 

közmondások szó szerinti fordításának tudatosítása a magyar szólások és 

közmondások képi világának tudatosításához is hozzájárul. 

Ebben a cikkben az orosz frazeologizmusoknak csak a szó szerinti fordításával 

foglalkozom, ami nem könnyebb, mint a magyar ekvivalens megtalálása. Az 

ekvivalenst ugyanis tényleg csak megtalálni kellett. A nyelvi megformálás 

tekintetében  

támaszkodhattam O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című 

gyűjteményére (1976), A magyar nyelv értelmező szótárára (1966), valamint a 

Magyar értelmező kéziszótárra (1975). A szó szerinti fordítás esetében azonban a 

nyelvi megformálás teljes egészében a fordító feladata. Mivel a szólások és 

közmondások „egymondatos szövegek”, ahogy ezt Kocsány Piroska A mondás 

mint szövegtípus című kandidátusi értekezésében kifejti (1986), a 

szövegösszefüggés nem segít a különböző lehetséges fordítási változatok közötti 

választásban. Nézzük például, hányféle szó szerinti fordítása lehet az alábbi orosz 

szólásnak: 

 

 
 

Látjuk, hogy számos döntés előtt áll a fordító. Főnévi igenevet használjon a szó 

szerinti fordításban, ahogy az oroszban volt, vagy egyes szám harmadik személyű 

ragozott igealakot? Betoldja-e a névelőt, ami az orosz nyelvben hiányzó kategória, 

vagy sem, vagyis konkrétan fogalmazzon vagy általánosan (határozottan vagy 

határozatlanul)? És akkor a lehetséges szórendi változatokat még nem is 

említettük. 

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás Ekvivalens

Tolocs vodu v sztupe 1. Vizet törni mozsárban

2. Mozsárban törni vizet

3. Vizet törni a mozsárban

4. Mozsárban törni a vizet

5. Vizet tör mozsárban

6. Vizet tör a mozsárban

7. Mozsárban tör vizet

8. Mozsárban töri a vizet

9. Töri a vizet a mozsárban

Üres szalmát csépel
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A továbbiakban megpróbálok választ adni ezekre a kérdésekre, megkísérlem rendszerezni a szó 

szerinti fordításkor elvégzendő vagy elvégezhető átváltási műveleteket. 

 

1. Kötelező átváltási műveletek a szó szerinti fordításkor 

 1.1. Birtokos személyrag betoldása 

 1.2. Főnévi igenév átváltása ragozott igealakká 

 1.3. Névelő betoldása 

 1.4. Kötelező VO → OV váltás 

2. Fakultatív átváltási műveletek a szó szerinti fordításkor 

 2.1. Kicsinyítő képző eltörlése 

 2.2. Jelzős szerkezet átalakítása állítmányi szerkezetté 

 2.3. Tárgyas igealak használata határozatlan névmás helyett 

 2.4. Személyes névmás ragozott alakjának használata határozatlan névmás 

helyett 

 2.5. Szóláshasonlatok fakultatív kiegészítése 

1.1. Birtokos személyrag betoldása. Az egyik legegyszerűbb átváltási művelet, 

mivel az egyik nyelvben hiányzó grammatikai kategória áll szemben a másik 

nyelvben meglévő grammatikai kategóriával. Az orosz nyelvben nincs birtokos 

személyragozás, a magyarban van. Az orosz nyelvben a birtokszón nem 

jelölhetjük a birtokos személyét és számát, a magyarban jelölhetjük, sőt bizonyos 

szavakon (ruhadarabok, testrészek neve) gyakran akkor is jelöljük 

hovatartozásukat, ha a birtokot megnevező szó nem áll mellettük. A szó szerinti 

fordítás első változataként a birtokos személyrag nélküli alakokat adjuk meg, 

második változatként a birtokos személyraggal ellátott alakokat. A szótárban 

minden esetben az utóbbi változatot részesítettük előnyben. 

 

 
 

1.2. Főnévi igenév átváltása ragozott igealakká. Itt nem arról van szó, hogy az 

egyik nyelvben hiányzik egy grammatikai kategória, ami a másik nyelvben 

megvan, hiszen a főnévi igenév mindkét nyelv rendszerében megtalálható, inkább 

a magyar szótárírási hagyományok szelleméhez akartunk hűek maradni, mikor az 

orosz főnévi igeneveket jelen idejű egyes szám harmadik személyű igealakkal 

fordítottuk. 

 

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás I. Szó szerinti fordítás II.

More po koleno Térdig ér a tenger Térdéig ér a tenger

Vbivaty v golovu Beveri a fejbe Beveri a fejébe

Ogyin kak perszt Egyedül, mint az ujj Egyedül, mint az ujjam

Kak sznyeg na golovu Mint hó a fejre Mint hó a fejére

Muraski begajut po szpinye Hangyák futkosnak a háton Hangyák futkosnak a hátán



73 

 

 
 

Van azonban a ragozott igealaknak egy hátránya a főnévi igenévvel szemben. A 

ragozott ige a maga idejével, számával, személyével jóval konkrétabb, mint a 

főnévi igenév. Márpedig a szólások és közmondások egyik legfontosabb ismérve, 

ahogy azt Kocsány Piroska említett művében sokoldalúan bizonyította, az 

á1ta1ános érvényűség. A főnévi igenév egyszerre jelent jelen időt és múlt időt, 

egyes számot és többes számot. Ez az oka annak, hogy nem mindig vált be a jelen 

idejű egyes szám harmadik személyű igealak. Az alábbi példákban a szó szerinti 

fordítás harmadik változatát alkalmaztuk, az első esetben a múlt idejű egyes szám 

harmadik személyű igealakot, a második és harmadik esetben jelen idejű többes 

szám harmadik személyű igealakot. 

 

 
 

Olyan eset is előfordult, hogy bármelyik ragozott igealak túlságosan konkrét lett 

volna, ilyenkor az általános érvényűséget a kell + főnévi igeneves szerkezettel 

próbáltuk elérni: 

 

 
 

1.3. Néve1ő beto1dása. A kötelező átváltási műveletek tipikus példája. Az egyik 

nyelvben hiányzó grammatikai kategóriával a másik nyelvben meglévő 

grammatikai kategória áll szemben. Az orosz nyelvben nincs névelő, a magyarban 

van. Az orosz nyelv a határozottság/határozatlanság szembeállítását, 

megkülönböztetését más eszközökkel végzi. A névelő betoldása az esetek 

többségében automatikus művelet, névelő nélkül nem kapnánk grammatikus 

mondatot, pl.: Bojatyszja szobsztvennoj tyenyi → Fél a saját árnyékától, Golodnij 

kak volk → Éhes, mint a farkas. Bizonyos ige + főnév (VO) kapcsolatoknál 

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás I. Szó szerinti fordítás II.

Bity szvjazannim szvoim szlovom Kötve lenni a szava által Köti a szava

Braty (kogo-libo) pod krilisko Szárnya alá venni (vkit) Szárnya alá veszi

Bity mezsdu molotom i

nakovalnyej

Kalapács és üllő között

lenni

Kalapács és üllő között van

Orosz frazeologizmus Szó szerinti

fordítás I.

Szó szerinti

fordítás II.

Szó szerinti

fordítás III.

Vijtyi iz pelenka Kijönni a pelenkából Kijön a pelenkából Kijött a pelenkából

Bity na nozsah Késeken lenni Késeken van Késeken vannak

Bity na druzseszkoj noge Baráti lábon lenni Baráti lábon van Baráti lábon vannak

Orosz

frazeologizmus

Szó szerinti fordítás I. Szó szerinti fordítás II. Szó szerinti fordítás III.

Iszkaty dnyem

ognyem

Nappal is lámpással

keresni

Nappal is lámpással

keresi (kereste, keresik)

Nappal is lámpással

kell keresni
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azonban egyaránt elképzelhető határozott referenciájú (VO) és a határozatlan 

referenciájú (OV) fordítás: 

 

 
 

Ha elfogadjuk, hogy a szólások és közmondások egyik legfontosabb 

jellegzetessége az általános érvényűség, akkor a fenti esetekben a második oszlop 

határozatlan referenciájú, azaz névelőtlen fordításait fogjuk elfogadni. 

1.4. Köte1ező VO → OV vá1tás. A nyelvtipológiai kutatások szerint az orosz 

alapjában SVO (subject, verb, object) típusú nyelv, a magyarban viszont az SVO 

és az SOV szórend egyaránt előfordul, az SOV típus dominanciájával. Előbb olyan 

eseteket említettem, amikor valamely orosz szólás fordításakor mindkét magyar 

szórendi változat előfordulhatott. Bizonyos orosz igék esetében (ezek általában 

szemantikailag üres, ún. „gyenge” igék) nem lehetséges a kétféle fordítás, az ilyen 

igéket a bővítmény mindig megelőzi a fordításban. Ilyen igék pl. gyerzsaty, bity, 

okazatyszja, polozsity, rogyityszja. Ebben az esetben a fordítónak nincs választási 

lehetősége, csak egyféle szó szerinti fordítás képzelhető el. 

 

 
 

Ha azonban több bővítmény is van az orosz szólásban, nem mindegy, hogy mit 

teszünk a magyar ige elé. Mivel a magyar ige kiemeli az előtte álló bővítményt, 

csak olyasmit tehetünk az ige elé, amit valóban ki akarunk emelni. Az alábbi orosz 

szólásoknak látszólag két szó szerinti fordítása lehet, de csak látszólag. 

 

 
 

Állítsuk egymás mellé a két első változatot: 1. Mozsárban tör vizet. 2. Szitával 

hord vizet. 

Első látásra semmi különbség sincs köztük, az első mégis képtelenség, a 

második pedig helyes. Attól függően ugyanis, hogy mit teszek az ige elé, sugallok 

egy lehetséges folytatást, ami esetünkben például ilyen lehet: 1. Mozsárban tör 

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás I. Szó szerinti fordítás II.

Mutyity vodu Zavarja a vizet Vizet zavar

Rity jamu (komu-libo) Ássa a gödröt Gödröt ás

Podlity maszla v ogony Tűzre önti az olajat Olajat önt a tűzre

Viszety na voloszke Függ a hajszálon Hajszálon függ

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás I. Ekvivalens

Gyerzsaty szebja v rukah Kézben tartja magát Uralkodik magán

Gyerzsaty uho vosztro Hegyesen tartja a fülét Résen van

Gyerzsaty jazik za zubami A foga mögött tartja a nyelvét Féken tartja a nyelvét

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás I. Szó szerinti fordítás II.

Noszity vodu resetom Szitával hord vizet Vizet hord szitával

Tolocs vodu v sztupe Mozsárban tör vizet Vizet tör mozsárban
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vizet, nem fazékban. 2. Szitával hord vizet, nem vödörrel. A folytatás leleplezi az 

első mondatot. Nincs jogunk a mozsárból bővítményt tenni az ige elé, hiszen nem 

az a baj, hogy valaki mozsárban töri a vizet, ha másban törné, az éppen olyan 

képtelenség lenne. 

Állítsuk egymás mellé a két második változatot: 1. Vizet tör mozsárban, nem 

cukrot. 2. Vizet hord szitával, nem lisztet. 

A folytatás most a második mondatot leplezi le. Nincs jogunk a vizet 

bővítményt tenni az ige elé, hiszen nem az a baj, hogy valaki vizet hord szitával; 

ha mást hordana, az éppen olyan képtelenség lenne. Vagyis a szitával bővítményt 

megilleti az ige előtti hely, a mozsárral bővítményt nem, mert a folytatás, amit ez 

a kiemelés sugall, értelmetlen lenne. Ugyanez a helyzet a vizet bővítménnyel, 

melyet az egyik esetben megillet az ige előtti hely, a másikban nem. Tehát az ige 

előtti hely nem tölthető be tetszőlegesen, ha több bővítmény van, úgy kell az ige 

előtti helyet betölteni, hogy a sugallt folytatás is helytálló legyen. 

Térjünk most vissza ahhoz a korábban megfogalmazott gondolathoz, hogy a szó 

szerinti fordítások nyelvi megformálásakor is milyen sokféle döntésre 

kényszerülhet a fordító. Felsoroltuk a Tolocs vodu v sztupe orosz szólásnak kilenc 

féle szó szerinti fordítását. Vajon segít-e a választásban mindaz, amit eddig a 

kötelező átváltási műveletekről elmondtunk? Az 1.1. pontban elmondottak alapján 

elvethetjük a főnévi igeneves megoldásokat (Vizet törni mozsárban, Mozsárban 

törni vizet, Vizet törni a mozsárban, Mozsárban törni a vizet). Az 1.3. pontban 

elmondottak alapján a ragozott igealakokat tartalmazó megoldásokból elvethetjük 

a határozott referenciájúakat (Vizet tör a mozsárban; Mozsárban töri a vizet; Töri 

a vizet a mozsárban). Az 1.4. pontban pedig az utolsó két megmaradt változatból 

elvetettük azt, hogy Mozsárban tör vizet, mert véleményünk szerint a kiemelés 

helytelen folytatást sugall. Maradt tehát egyetlen szó szerinti fordítás, melyben 

nincs főnévi igenév, nincs határozott referencia és nincs félrevezető kiemelés 

(Vizet tör mozsárban). Ez került bele szótárunkba a Tolocs vodu v sztupe orosz 

szólás szó szerinti fordításaként. (Ekvivalens: Üres szalmát csépel.) 

A továbbiakban áttérünk az orosz frazeologizmusok szó szerinti fordításakor 

e1végezhető, azaz fakultatív átváltási műveletekre. 

2.1. A kicsinyítő képző eltörlése. Az orosz nyelvben a kicsinyítő képzők 

nemcsak kicsinyítésre szolgálnak, hanem a legkülönbözőbb hangulati hatások 

elérésére (pl. jóindulat, barátság, bizalom kifejezésére). A korai orosz 

regényfordítások egyik jellegzetessége az orosz kicsinyítő képzők válogatás 

nélküli átvétele (lelkecském, galambocskám, kedveském, teácska, vizecske, 

fánkocska, vodkácska stb.). A mai nyelvészetileg tudatosabb fordító nemzedék 

már tudja, hogy a magyar nyelvben a kicsinyítő képző használata jóval 

korlátozottabb, mint az oroszban, hogy az orosz szövegben szereplő kicsinyítő 

képzők jelentését a magyarban más eszközökkel kell visszaadnia. Mivel azonban 

mi nem szöveget fordítottunk, hanem az orosz frazeologizmus szó szerinti 
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jelentését kívántuk visszaadni, felmerült a kérdés, megtartsuk, vagy elvessük az 

orosz kicsinyítő képzőket? 

 

 
 

Mivel fakultatív átváltási műveletről van szó, nem kényszerültünk kö-

vetkezetességre, vagyis arra, hogy vagy minden orosz kicsinyítő képzőt elvessünk, 

vagy mindet megtartsuk. Az első két esetben megtartottuk a kicsinyítő képzőt a 

fordításban (Megsimogatja a fejecskéjét, Meleg helyecske). A Meleg helyecske 

esetében erre két okunk is volt, az egyik, hogy a Meleg hely mást jelent, a másik 

az, hogy a magyar ekvivalens is tartalmaz kicsinyítést, ha nem is képző 

formájában (Zsíros kis állás). 

A harmadik és a negyedik példa esetében eltöröltük a kicsinyítő képzőt, mivel  

az esőcske esetében nevetségesnek, az ingecske esetében fölöslegesnek találtuk (a 

lényeg ugyanis az, hogy nem meztelenül jött a világra a szóban forgó szerencsés 

ember). 

2.2. Jelzős szerkezetek átalakítása állítmányi szerkezetté. A szólás értékű jelzős 

szerkezetek mindig valamiféle állítást rejtenek: Belaja vorona – Ritka, mint a 

fehér holló. Dirjavaja golova – Szita az esze. Kérdés, hogy a szó szerinti 

fordításban kifejtsük-e, felszínre hozzuk-e ezt az állítást? 

 

 
 

Érdekes dolgot figyelhetünk meg. Az utolsó három példában az átalakítás nem 

végezhető el. Itt ugyanis az állítás túlmutat a jelzős szerkezeten. Nem a holló 

fehér, hanem valaki vagy valami ritka, mint a fehér holló; nem utca a zöld, hanem 

valaki vagy valami zöld utat kap; nem a fecske az első, hanem valaki vagy valami 

Orosz frazeologizmus Szó szerinti

fordítás I.

Szó szerinti

fordítás II.

Szó szerinti

fordítás III.

Glagyity po golovke Megsimogatja

a fejecskéjét

Megsimogatja a fejét Ajnározza

Pátyolgatja

Tyeploje mesztyecsko Meleg helyecske Meleg hely Zsíros kis állás

Poszle dozsgyika v

csetverg

Esőcske után

csütörtökön

Eső után csütörtökön Holnapután kiskedden

Rogyityszja v

szorocske

Ingecskében

született

Ingben született Burokban született

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás I. Szó szerinti fordítás II.

Dlinnij jazik Hosszú nyelv Hosszú a nyelve

Zolotije ruki Arany kéz Arany a keze

Legkaja ruka Könnyű kéz Könnyű a keze

Dirjavaja golova Lyukas fej Lyukas a feje

Belaja vorona Fehér holló (Fehér a holló*)

Zelenaja ulica Zöld utca (Zöld az utca*)

Pervaja lasztocska Első fecske (Első a fecske*)
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először jelenik meg valahol. Ahol az állítás nem mutat túl a jelzős szerkezet 

határain – és ez elsősorban az emberi testrészeket jellemző szólások esetében 

figyelhető meg, amikor az állítás nem más, mint a „neki van” –, akkor az 

állítmányi szerkezetté alakítás elvégezhető, de nem kötelező. 

2.3. Tárgyas igealak használata határozatlan névmás he1yett. Ezt az átváltási 

műveletet az teszi lehetővé – ebben az esetben nem szükségessé –, hogy az egyik 

nyelvből hiányzik egy grammatikai kategória, amely a másikban megvan. Az 

oroszban nincs tárgyas igeragozás, a magyarban van. Ezt a lehetőséget érdemes 

kihasználni már a szó szerinti fordításban is: 

 

 
 

2.4. Személyes névmás ragozott alakjának használata határozatlan névmás 

helyett. Akárcsak a tárgyas ragozás lehetőségének kihasználása, a személyes 

névmások ragozott alakjának használata is hozzájárul a határozatlan névmások 

számának csökkentéséhez. A szótárak általában határozatlan névmás segítségével 

adják meg a szavak, szókapcsolatok bővítési lehetőségeit, pl.: vki vkin vmit meglát, 

vki vkit vmivel megbíz stb. Ez a sok határozatlan névmás, mely az értelmező 

szótárban helyénvaló, a mi képes frazeológiai szótárunkat fölöslegesen terhelte 

volna meg, ezért választottuk inkább a személyes névmás ragozott alakját. 

 

 
 

Ezt az átváltási műveletet sem tudtuk minden esetben végrehajtani, néhol 

ugyanis a személyes névmás ragozott alakja nevetségesen konkréttá tette volna a 

szólást. 

 

 

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás I. Szó szerinti fordítás II.

Braty kovo-libo pod krilisko Szárnya alá vesz vkit Szárnya alá veszi

Vogyity kovo-libo za nosz Orránál fogva vezet vkit Orránál fogva vezeti

Glagyity kovo-libo protyiv sersztyi Szőre ellenében simogat vkit Szőre ellenében

simogatja

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás I. Szó szerinti fordítás II.

Broszity tyeny na kovo-libo Árnyékot vet vkire Árnyékot vet rá

Nakleivaty jarliki Címkét ragaszt vkire Címkét ragaszt rá

Nuzsen kak proslogodnij

sznyeg

Úgy kell vkinek vmi, mint a

tavalyi hó

Úgy kell neki, mint a tavalyi

hó

Okatyity holodnoj vodoj Hideg vizet zúdít vkire Hideg vizet zúdít rá

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás I. Szó szerinti fordítás II.

Vpiszaty novuju sztranyicu vo sto-

libo

Új oldalt ír vmibe (Új oldalt ír bele*)

Otkrivaty komu-libo glaza na sto-

libo

Felnyitja vkinek a szemét

vmire

(Felnyitja a szemét

rá*)

Pobivaty v csej-libo skure A bőrében van vkinek (A bőrében van neki *)



78 

 

 

2.5. Szóláshasonlatok fakultatív kiegészítése. Az orosz nyelvben gyakran 

találkozunk félig kifejtett „csonka” szóláshasonlatokkal. Tudjuk, hogy a 

szóláshasonlatok általában két részből állnak: az olyan, úgy rámutató szóval 

bevezetett alaprészből és a mint, mintha, akár kötőszóval kezdődő hasonlító 

részből. Pl. Úgy él, mint Marci Hevesen. O. Nagy Gábor Magyar szólások és 

közmondások című gyűjteményében (1976) csak kifejtett szóláshasonlatokkal 

találkozunk, mint, mintha kezdetűekkel nem. Az általunk fordított orosz 

frazeológiai szótárban 26 kak kötőszóval kezdődő csonka szóláshasonlatot 

találunk. Felmerül a kérdés, mennyire van szükség e csonka hasonlatok 

kiegészítésére, hol van szükség a kiegészítésre, már a szó szerinti fordításban vagy 

csak az ekvivalens megformálásában? Mivel fakultatív kiegészítésekről van szó, 

minden szólás esetében másképp jártunk el. Az alábbi esetekben például a szó 

szerinti fordítást meghagytuk csonkának, és csak az ekvivalenst egészítettük ki 

alaprésszel. 

 

 
 

Más esetekben a szó szerinti fordítást egészítettük ki. Vagy úgy, hogy teljessé 

tettük a hasonlatot, mint az első példában, vagy úgy, hogy meghagytuk csonkának, 

de jobban megmagyaráztuk. Ezt szemlélteti a többi példa: 

 

 
 

Cikkem elején abból indultam ki, hogy ritkán feladata a fordítónak a szó szerinti 

fordítás. Rámutattam arra, hogy a szó szerinti fordításnak is vannak szabályai, 

melyek részben a két nyelv rendszerbeli különbségeitől függnek
 
(kötelező átváltási 

műveletek), részben pedig a fordítandó szöveg jellegétől és a fordítás céljától 

(fakultatív átváltási műveletek). Mivel a mi feladatunk egy képes frazeológiai 

szótár fordítása volt (Dubrovin és Klaudy 1990), sok esetben nyilván másképp 

Orosz frazeologizmus Szó szerinti fordítás I. Ekvivalens

Kak arsin proglotyil Mintha arsint nyelt volna Áll, mint a cövek

Kak dvazsgyi dva csetire Mint kétszer kettő négy Világos, mint az egyszeregy

Kak dve kapli vodi Mint két vízcsepp Úgy hasonlítanak egymáshoz, mint két

vízcsepp

Orosz

frazeologizmus

Szó szerinti

fordítás I.

Szó szerinti

fordítás II.

Ekvivalens

Kak sz guszja voda Mint libáról a víz Lepereg, mint libáról a víz Rá se ránt

Kak bez ruk Mintha kéz nélkül Mintha a kezét vágták

volna le

Megállt a

tudománya

Kak na igolkah Mintha tűkön Mintha tűkön ülne Mintha tűkön ülne

Kak nyebo ot zemli Mint ég a földtől Különböznek, mint ég a

földtől

Ég és föld
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döntöttünk a fakultatív átváltási műveletek kérdésében, mintha pl. nyelvészeti 

szakcikk számára készítettünk volna szó szerinti fordításokat. 
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JELENTÉSFELBONTÁS ÉS JELENTÉSÖSSZEVONÁS A FORDÍTÁSBAN 

ÉS A KÉTNYELVŰ SZÓTÁRAKBAN 

 

 

 

E dolgozat kiinduló tézise a következő: jelentésfelbontással és 

jelentésösszevonással a kétnyelvű szótárakban is gyakran találkozunk, a fordítók 

azonban mindennapi gyakorlatukban jóval több összevonást és felbontást 

alkalmaznak, mint amennyi a kétnyelvű szótárakban található. Ezt az intuitív, 

tapasztalatból leszűrt megállapítást kívánom közelebbről megvizsgálni a 

továbbiakban. 

Vajon tanulhatnak-e a fordítók „átváltási stratégiákat” a kétnyelvű szótárakból? 

Mi az, amit a fordító a szótárból is megtanulhat, és mi az, amire magától kell 

rájönnie vagy más, tapasztalt fordítótól ellesnie? Ezt a kérdésfeltevést sokan 

jogtalannak tarthatják, mondván, olyasmit kérünk számon a szótáron, amit nem 

lehet. Több okból. 

1. A kétnyelvű szótárak nagyon sokféle felhasználónak készülnek. Ugyanazt a 

szótárt forgatja a kezdő nyelvtanuló mint a haladó, ugyanazt a szótárt forgatja a 

kezdő fordító mint a hivatásos fordító. 

2. A kétnyelvű szótárakban a szótárhasználók egyértelmű megfeleléseket, 

szószintű ekvivalenciát keresnek, a körülírás az egynyelvű szótárak feladata. A 

körülírás, azaz a jelentés felbontása a kétnyelvű szótárban akár a szótáríró 

kudarcának is tűnhet. 

3. A fordítónak gyakran kell olyan feladatokat megoldania, melyek nem is 

tükröződhetnek szótárakban (pl. neologizmusok fordítása, egyéni vagy játékos 

szóképzés megfeleltetése stb.) hiszen a fordítandó szövegek végtelen 

változatosságával szemben a szótár mégiscsak véges. 

Mindezt figyelembe véve, nem célunk bármit is számon kérni a kétnyelvű 

szótárakon. Megközelítésünk – akárcsak a fordítási műveletek tekintetében – a 

szótár esetében is szigorúan leíró. Ahogy a fordítások vizsgálatakor sem arra 

keresünk választ, hogyan kell fordítani, hanem arra, mi történik fordítás közben; a 

szótár vizsgálatakor sem arra keresünk a választ, milyen legyen a szótár, hanem 

arra, hogyan tükröződik vagy nem tükröződik a jelentésfelbontás és a 

jelentésösszevonás a kétnyelvű szótárakban. 
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1. A felbontás és az összevonás meghatározása 

 

Jelentések összevonásáról akkor beszélünk, mikor a fordító egyetlen szóval is 

vissza tudja adni két vagy több forrásnyelvi szó értelmét. 

’We’re in no hurry,’ (Salinger 38) 

– Ráérünk. (Elbert 41) 

 

Jelentések felbontásáról akkor beszélünk, mikor a fordító csak több szóval 

tudja visszaadni egy forrásnyelvi szó értelmét. 

 

Mikor a gróf felébredt, kikocsizott, ha ugyan Estella megengedte. (Mikszáth 16) 

When the count awoke he went out for a drive in his coach, if Estella allowed 

him to. (Sturgess 18) 

 

Feltehető a kérdés, hogy a fordításban végbemenő összevonások és felbontások 

valójában milyen műveletnek tekinthetők: lexikai vagy grammatikai 

műveletnek? Hiszen ha grammatikai indokai vannak az összevonásnak, akkor 

végképp nincs jogunk a szótárban keresni őket. Az alábbiakban mindkét 

összevonásra hozunk példát. 

 

Grammatikai felbontás: 

– Segítség! Megöl! (Örkény 190) 

„Help! He’s going to kill me.” (Sollosy 119) 

 

Lexikai felbontás: 

Kilenc óra után megeredt a hó, … (Moldova 18) 

Nach neun Uhr fing es an zu schneien. (Kolbe 19) 

 

Az első példában grammatikai felbontásról van szó. A szintetikus szerkesztésű 

magyar igéből az angolra való fordításban kiválik a személyes névmás, az 

aspektus, a tárgy stb. Az ilyen megfeleltetéseket természetesen hiába keresnénk a 

szótárban. A második példában viszont lexikai felbontásról van szó, a magyar 

megered ige olyan jelentéseket fejez ki szintetikusan, melyet az angol és a német 

nyelvben csak analitikusan lehet visszaadni, tehát ezt a felbontást elméletileg a 

MASz-nak és a MNSz-nek tartalmaznia kell, mint ahogy tartalmazza is: megered 

→ (vi.) 1. (elered) a) (ált.) zu fließen, rinnen, strömen beginnen … etc. MNSz II. 

379., megered → vi, 1. (eső) begin to rain, start raining 2. (könny) begin to flow, 

start flowing … etc. (MASz II. 1319). 

 

Grammatikai összevonás: 
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Vidéken születtem és nevelkedtem, de a falvak életéről sokáig alig tudtam 

többet, mintha városban pillantottam volna meg a napvilágot. (Illyés 7) 

Ich bien zwar auf dem Land geboren und aufgewachsen, hatte aber lange vom 

eigentlichen Dorfleben nicht mehr Ahnung als ein Stadtkind. (Engl 9) 

 

Lexikai összevonás: 

A nők lábujjhegyen járták körül a haldokló varázslót. (Csáth 51) 

The women tiptoed about the dying magician … (Kessler 200) 

Az első példában grammatikai összevonásról van szó, hiszen megváltoznak a 

mondategységek határai: egy teljes önálló magyar mondategység jelentését vonta 

össze egyetlen német főnévi szókapcsolattá a fordító. Ez nyilvánvalóan 

grammatikai művelet: önálló mondategység lesüllyesztése főnévi szószerkezetté. 

Az ilyen típusú megfelelések annyira alkalmi jellegűek, hogy természetesen hiába 

keresnénk őket a szótárakban. 

A második példában lexikai összevonásról van szó, hiszen nem változnak a 

mondategység határai, a művelet egyetlen szókapcsolatot érint. A lábujjhegyen jár 

magyar szókapcsolat fordítási megfelelője joggal kereshető az MASz-ban, és 

ebben az esetben meg is található: lábujjhegy n, tiptoe; … -en jár tipoe, walk on 

tiptoe… etc. MASz II. 1199) 

 

2. A felbontások és az összevonások rendszerszerűsége 

 

A lexikai felbontások és összevonások esetében is felmerülhet azonban, hogy 

mennyire rendszerszerűek és mennyire tekinthetők egyéni leleménynek. Vajon 

mondhatjuk-e azt, hogy minden olyan lexikai összevonás és felbontás, amely nincs 

benne a kétnyelvű szótárakban egyéni fordítói leleménynek tekinthető? 

Természetesen nem. Ha angol, német, orosz szövegek magyar fordítását, 

valamint magyar szövegek angol, német, orosz fordítását vizsgáljuk, az 

összevonásoknak és a felbontásoknak jól körülhatárolható típusai rajzolódnak ki. 

Vannak közöttük a fordítás irányától független felbontások és összevonások (pl. 

reáliák körülíró fordítása), de a felbontások és összevonások nagy része függ a 

fordítás irányától. 

A nyelvtipológiai szakirodalom a magyar nyelv egyik általános jellemzőjének 

tartja az úgynevezett „szintetikus” kifejezésmódot, szemben az „analitikus”-sal. 

(Bárczi 1975, Dezső 1975). A szintézis tömörséget biztosít a nyelvnek, míg az 

analízis lazább szerkesztésmódot eredményez. A magyar igerendszert az jellemzi, 

hogy a cselekvés személye, száma, ideje, módja szintetikusan, azaz képzők és 

jelek segítségével magában az igében fejeződik ki: Megnézhetem? (vö. az 

analitikus angol kifejezésmóddal: May I have a look at it?) Szintetikus a tárgyas 

ragozás és a birtokos személyrag is: látlak, kocsid (vö. az analitikus angol, orosz 

kifejezésmóddal: I see you, Ja vizsu tyebja, your car, tvoja masina. Ugyancsak 
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szintetikusan fejeződnek ki a magyar igében a különböző jelentésárnyalatok is, pl. 

a cselekvés elkezdése: elpityeredett (vö. az analitikus német kifejezésmóddal: sie 

begann zu flennen). Ezért az igék jelentése a magyarról angolra, németre, oroszra 

való fordításban felbomlik, míg az ellenkező irányra az összevonás lesz jellemző. 

Mivel a felbontás és az összevonás tekintetében az angol, német és orosz nyelv 

többé-kevésbé azonos módon áll szemben a magyarral, a továbbiakban 

indoeurópai→magyar (IE→M) és magyar→indoeurópai (M→IE) fordítási 

irányról fogunk beszélni ott, ahol az illető műveletnek van jellemző iránya. 

Ennek megfelelően a felbontásoknak és összevonásoknak a következő tipusait 

különíthetjük el (a jellemző irányt minden típus után zárójelben adjuk meg: 

 

2.1. Rendszerszerű jelentésfelbontások a fordításban: 

 

1. Kezdést kifejező igék felbontása (M→IE) 

2. Állapotváltozást kifejező igék felbontása (M→IE) 

3. Módhatározó kiválása a magyar igéből (M→IE) 

4. Idéző igék módhatározójának kiválása (M→IE) 

5. A konkrét jelentésű ige felbontása általános jelentésű igére és konkrét jelentésű 

főnévre (M→IE) 

6. Felbontás rokonságnevek esetén (M→IE, IE→M) 

7. Felbontás a főnevek szóalkotási sajátosságainak különbségei miatt (N→M) 

8. Felbontás körülíró fordítás esetén (-) 

 

2.2. Rendszerszerű jelentésösszevonások a fordításban: 

 

1. Kezdést kifejező ige beolvasztása a főigébe (IE→M) 

2. Idéző igék módhatározójának beolvasztása az igébe (IE→M) 

3. Állapotváltozást jelentő igék összevonása a melléknévvel (IE→M) 

4. Általános jelentésű ige összevonása konkrét jelentésű főnévvel (IE→M) 

5. Általános jelentésű ige összevonása konkrét jelentésű melléknévvel (IE→M) 

6. Összevonás rokonságnevek és egyéb páros megnevezések esetében (IE→M, 

M→IE) 

7. Összevonás a főnevek szóalkotási sajátosságainak különbségei miatt (M→N) 

 

3. A jelentések felbontásának típusai a fordításban 

 

Igék esetében a felbontás a magyar→IE irányra jellemző. Mint már említettük, az 

igék felbontásának lexikai rendszerben rejlő oka az, hogy a magyar nyelv igei 

képzőinek gazdagsága révén a jelentésárnyalatok rendkívüli változatosságát tudja 

megkülönböztetni. Képes arra, hogy képzők segítségével, tehát szintetikusan 
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kifejezze pl. a cselekvés kezdetét, pillanatnyiságát, gyakoriságát stb., amire az 

indoeurópai nyelvek igéi csak analitikusan képesek. 

 1. Mikor magyarról fordítunk IE nyelvekre, a kezdést, vagy egyéb 

állapotváltozást kifejező magyar igék felbomlanak (pl.: Elpityeredett → Sie 

begann zu flennen). 

 

… az éjszaka januárhoz képest szokatlanul meleg volt, a hó még a levegőben 

elolvadt. (Moldova 18) 

Für eine Januarnacht war es ungewöhnlich warm, so daß der Schnee schon im 

Fallen zu schmelzen begann. (Kolbe 19) 

 

A kezdést kifejező igék felbontásának általános jellegét bizonyítja, hogy 

ugyanannak a magyar mondatnak német és angol fordítója egyaránt él vele. 

 

Erre aztán Rozsákné is felkelt, felöltözött és elpityeredett. (Mikszáth 23) 

This was enough to make Mrs. Rozsák get up too, put on her clothes and start 

snivelling. (Sturgess 27) 

 

Erre aztán Rozsákné is felkelt, felöltözött és elpityeredett. (Mikszáth 23) 

Da stand nun auch Frau Rozsák auf, zog sich an und begann zu flennen. 

(Schüching – Engl 291) 

 

2. Nemcsak a kezdést kifejező magyar igék, hanem az egyéb 

állapotváltozásokat kifejező magyar igék is felbomlanak az angolra és németre 

való fordításban. Ilyenkor határozói vagy állítmányi használatú melléknevek 

válnak ki a szintetikus magyar igéből: elfeketedik → turn/become black, schwarz 

werden, elfárad → became tired, müde werden, megsavanyodik → turn/go sour, 

sauer werden. (Az oroszra való fordításra ebben az esetben szintén a szintetikus 

szerkesztésmód jellemző, vö. csernyety, usztaty, kiszety). 

 

Egészen belevörösödtem a próbálkozásba, hogy a gyanús közmondást 

kiegészítsem. (Karinthy 273) 

My struggles to complete the shady-looking proverb actually made me quite red 

in the face. (Barker 12) 

 

3. Az angolra, németre, oroszra való fordításkor a módhatározók kiválnak az 

igéből, s a konkrét magyar igét a fordító egy általánosabb jelentésű ige + 

módhatározó kapcsolattal adja vissza a célnyelvben. 

 

Thalamus, az udvari borbély, belibbent. (Kosztolányi 90) 

Thalamus, der Hofbarbier, kam hereingetänzelt. (Klein 91) 
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Az lesz a legokosabb, ha bevillamosozik a belvárosba. (Örkény 1. 56) 

Lucsse vszevo tramvajem dojehaty do centra (Voronkina 1. 284) 

 

A belibbent, bevillamosozik stb. igék jól szemléltetik a magyar nyelv kedvező 

szóképzési lehetőségeit, melyek igen nagy mértékű jelentéssűrítést tesznek 

lehetővé. Több szó jelentése olvad bele egyetlen magyar szóba, s ezeket a 

jelentéseket a fordítók angolra, németre, oroszra fordítva kibontják, illetve 

kénytelenek kibontani. 

4. A módhatározó kiválása a magyar igéből gyakori a magyar idéző 

mondategységek igéinek fordításakor. A konkrét jelentésű magyar mondást 

jelentő igét (hördült fel, hajtogatta, kötekedett stb.) vagy az alkalmilag mondást 

jelentő, igeként funkcionáló egyéb igéket (sírta, csodálkozott, mosolygott) egy 

általános jelentésű igére és egy módhatározóra bontják fel a fordítók (mondta 

felhördülve, mondta szünet nélkül, mondta kötekedve, mondta sírva, mondta 

csodálkozva, mondta mosolyogva). 

 

– Hát ez mi? – csodálkozott Gergely. (Gárdonyi 103) 

’Why, whatever’s that?’ asked Gergö in surprise. (Cushing 62) 

– Hát ez mi? – csodálkozott Gergely. (Gárdonyi 103) 

„Was ist denn das?” fragte Gergö erstaunt. (Schüching 81) 

 

5. És végül, akár angolra, akár németre vagy oroszra fordítunk, az egyik 

leggyakoribb átváltási művelet, a konkrét jelentésű magyar igék felbomlása a 

fordításban egy általánosabb jelentésű igére és egy konkrét jelentésű főnévre. 

A felbontás általános jellegét illusztrálja ugyanannak a magyar mondatnak a 

felbontása az angol és a német fordításban. 

 

Panaszkodni is szeretett volna, de csak egy ízben kísérelte meg. (Kosztolányi 

212) 

He would have liked to tell his troubles, but never tried to do so after the first 

attempt. (Fadiman–Szirtes 180) 

 

Panaszkodni is szeretett volna, de csak egy ízben kísérelte meg. (Kosztolányi 

212) 

Er hatte ihr auch gern sein Leid geklagt, doch versuchte er es nur einmal. (Klein 

215) 

 

6. Főnevek esetében a felbontás oka lehet a valóság eltérő tagolása (pl. 

rokonságnevek), de lehet a nyelvek szóalkotási sajátosságainak különbsége is (pl. 

hosszú szóösszetételek alkotásának lehetősége az egyik nyelvben és e lehetőség 
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hiánya a másik nyelvben). A rokoni fokozatok fordítása esetében mindkét 

irányban végbemehet felbontás attól függően, hogy az illető nyelv melyik 

rokonsági fokozatot fejezi ki részletezőbben. A hosszú szóösszetételek felbontása 

az általunk vizsgált nyelvpárok közül a német→magyar irányra jellemző. 

Bizonyos rokoni fokozatoknak az egyik nyelvben van összefoglaló neve, a 

másikban nincs: pl. a magyar (testvér) összefoglal, az angol (brother and sister), a 

német (Brüder und Schwester) az orosz (brat i szesztra) részletez, a magyar (nagy-

szülők) összefoglal, az orosz (babuska i gyeduska) részletez, stb. Ha a célnyelvben 

részletezőbb a megnevezés, a fordítók felbontást alkalmaznak. 

 

Azután elment, mert már jöttek a varázsló rokonai és testvérei s azokkal ő nem 

volt ismerős. (Csáth 64) 

Then she went away, because the brothers and sisters and aunts and uncles and 

cousins of the magician were gathering, and she didn’t know them. (Kessler 

204) 

 

Más esetben a magyar az a nyelv, mely részletez (öcs és fívér, húg és nővér) és 

az IE nyelvekre jellemző az összefoglaló szemlélet, mely nem differenciál életkor 

szerint (brother, Brüder, brat, sister, Schwester, szesztra). Ilyenkor körülíró fordí-

tást alkalmaznak a fordítók, ami a jelentések felbontásának egy sajátos esete vö.: 

öccse → sein jüngerer Bruder, húga → seine kleine Schwester. 

 

Édesanyja reggel hétkor benyitott az udvarra néző szerény lakás hosszúkás 

szobájába, melyben három gyermeke aludt: ő, az öccse meg a húga. 

(Kosztolányi 24) 

Um sieben Uhr in der Frühe öffnete seine Mutter die Tür zum länglichen 

Zimmer ihrer bescheidenen Wohnung mit Hofblick, in welchem ihre drei 

Kinder schliefen: er, sein jüngerer Bruder und seine kleine Schwester. (Koriáth 

132) 

 

7. Körülíró fordításról beszélünk, mikor a pontos célnyelvi megfelelő 

hiányában a fordítók egy általános jelentésű főnévvel és egy konkretizáló jelzővel 

adják vissza a forrásnyelvi szó értelmét. Az ún. „kultúrszavak”, más terminussal 

„reáliák”, fordításakor a fordítók sokszor általánosító fordítást adnak, mivel a 

mondanivaló szempontjából az illető reália pontos visszaadásának nincs 

jelentősége. Előfordul azonban, hogy szükség van a reáliák pontos fordítására. 

Mivel ezeknek a szavaknak a célnyelvben nincs megfelelőjük, ezért a fordítók 

gyakran alkalmazzák a körülíró fordítást, azaz jelzős szókapcsolattal próbálják 

visszaadni a reália értelmét. 
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Az első padokban szinte magától értetődően az „úrigyermek”-ek helyezkedtek 

el. (Kosztolányi 28) 

Die ersten Bänke hatten wie selbstverständlich die Kinder aus „vornehmem 

Hause” beschlagnahmnt, … (Koriath 136) 

 

8. A főnevek felbontásának következő oka a nyelvek szóalkotási módjainak 

különbségében rejlik. A szóalkotásnak mind a négy általunk vizsgált nyelvben 

gyakori módja a szóösszetétel, de a magyarral szembeállított három IE nyelv 

egyikében, a németben különösen hosszú összetett szavakat találunk, pl. 

Kriegsfolgenbereinigungsgesetz. A hosszú német szóösszetételeket sokszor csak 

több szóval lehet magyarra fordítani. A fenti német szónak kétféle fordítása lehet, 

egy teljes: a második világháború anyagi következményeinek rendezéséről szóló 

törvény, és egy rövidített: háborús jóvátételi törvény. A hosszú szóösszetételek 

elsősorban az írott nyelvre, azon belül pedig a tudományos és a publicisztikai 

stílusra jellemzőek, de szépirodalmi művek fordításakor is gyakran kényszerülnek 

a fordítók a német szóösszetételek felbontására. 

 

Eisenbahndämpfe, der Schleim der Auspuffgase, Straßenstaub … (Böll 887) 

A vasút felől felszálló gőz, a kipufogó gázok lepedéke, az utcai por … 

(Doromby 6) 

 

… das lange adamsapfelige Bergfilmprofil; … (Böll 36) 

… a hegyvidéki filmek jellegzetes férfifigurája, hosszú, ádámcsutkás profiljával; 

… (Rayman 70) 

 

4. A jelentések összevonásának típusai a fordításban 

 

Igék esetében az összevonás az IE→magyar irányra jellemző. A jelentések 

összevonását az teszi lehetővé, hogy gazdag morfológiai és szóképzési lehetőségei 

következtében a magyar ige több jelentést képes magába olvasztani (szintetizálni), 

mint általában az IE igék, melyekre az analitikus felépítés jellemző. Pl.: She went 

to the phone and called the house (analitikus forma) → Hazatelefonált (szintetikus 

forma). Ha IE nyelvekről fordítunk magyarra, az analitikus formákból gyakran 

szintetikus forma lesz. 

1. Gyakran olvadnak bele a főigébe a kezdést kifejező igék, tehát például a He 

started to speak angol mondatnak nem az lesz a megfelelője, hogy Elkezdett 

beszélni, hanem az, hogy Megszólalt. 

 

Billy started sipping his tea. (Dahl 72) 

Billy belekortyolt a teába. (Borbás 73) 
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… im Nebenzimmer rechts begann die Schwester zu schluchzen. (Kafka 102) 

… a jobb oldali szobában húga felzokogott. (Györffy 103) 

 

2. A mondást jelentő ige módhatározóját a fordítók gyakran olvasztják bele a 

mondást jelentő igébe. 

 

’Before this day is done’, Mr Boggis said softly, I shall have the pleasure of 

sitting down upon that lovely seat.’ (Dahl 136) 

– Még mielőtt leáldozik a nap – suttogta Mr. Boggis –, erre a szépséges székre 

lesz szerencsém letelepedni. (Borbás 137) 

 

„Gib sie mir”, sagte er laut. (von der Grün 14) 

– Add ide! – förmedt rám … (Bognár 22) 

 

3. Az IE nyelvek az állapotváltozásokat rendszerint analitikusan fejezik ki egy 

pusztán az állapotváltozást jelentő általános jelentésű igével és az állapotot 

kifejező konkrét jelentésű melléknévvel (turn red, turn blue, turn sentimental stb.). 

Az állapotváltozást kifejező angol általános jelentésű ige és állapotot kifejező 

konkrét jelentésű melléknév szintén összeolvad a magyar fordításban. 

 

Eliot’s face went white and blank. (Vonnegut 34) 

Eliot arca elfehéredett és kifejezéstelen lett. (Szilágyi 31) 

 

4. Ugyancsak az IE nyelvekről magyarra való fordításra jellemző az az 

összevonási művelet, amelynek során a fordítók a forrásnyelvi mondat ige + főnév 

kapcsolatait „igésítik”, azaz az általános jelentésű ige + konkrét jelentésű főnév 

kapcsolatokat egyetlen konkrét igével fordítják. 

 

Miss Baker and I exchanged a short glance. (Fitzgerald 19) 

Miss Bakerrel egy pillanatra összenéztünk. (Máthé 17) 

 

Hans und Tonio hatten Zeit nach der Schule spazierenzugehen … (Mann 8) 

Hans és Tonio ráértek iskola után sétálni, … (Lányi 9) 

5. Szintén az IE nyelvekről magyarra való fordításra jellemző az általános 

jelentésű igék összevonása konkrét jelentésű melléknevekkel, melynek 

eredményeképp megint csak konkrét jelentésű magyar igék kerülnek a fordításba. 

 

And if it makes me smaller, I can creep under the door. (Carroll 16) 

Ha pedig eltörpülök tőle, akkor kimászhatok alúl az ajtórésen. (Kosztolányi 13) 
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„Diese frühzeitige Aufstehen,” dachte er, „macht einen ganz blödsinnig.” 

(Kaffka 82)  

– Ez a korai felkelés – gondolta – egészen megbolondít. (Györffy 83) 

 

6. Főnevek esetében a rokonsági viszonyok kultúránként eltérő disztribúciója 

adhat lehetőséget az összevonásra. Bizonyos rokoni fokozatoknak az egyik 

nyelvben van összefoglaló neve, a másikban nincs; pl. a magyar (testvér) 

összefoglal, az angol (brother and sister), a német (Brüder und Schwester), az 

orosz (brat i szesztra) részletez, a magyar (nagyszülők) összefoglal, az orosz 

(babuska i gyeduska) részletez stb. Más esetben a magyar az a nyelv, mely 

részletez (öcs és fívér, húg és nővér) és az IE nyelvekre jellemző az összefoglaló 

szemlélet, mely nem differenciál életkor szerint (brother, Brüder, brat, sister, 

Schwester, szesztra). Ha a forrásnyelvben nincs összefoglaló elnevezés, a 

célnyelvben viszont van, a fordítók összevonást alkalmaznak. 

 

Of course they wasn’t brother and sister, … (Hemingway 62) 

Persze nem voltak testvérek, … (Szász 63) 

 

7. Összevonásra adnak lehetőséget a nyelvek szóalkotási sajátosságainak 

különbségei is. Bár a szóösszetétel mind a négy vizsgált nyelvben az új szavak 

alkotásának egyik gyakori módja, a magyarral szembeállított három indoeurópai 

nyelv közül az egyikben, a németben különösen gyakori. A németben sokszor 

összetett szót használunk akkor is, amikor a magyarban jelzős főnévi 

szószerkezetet. 

 

Szinészi pózba vágta magát. (Mikszáth 25) 

Jetz warf er sich in Schauspielerpose. (Schüching–Engl 294) 

 

Egy gyermekkori stikli volt. Szánombánom. (Mikszáth 26) 

„Es war ein Jugendstreich. Ich bereue ihn tief. (Schüching–Engl 296) 

 

A magyarról németre való fordításban ezért a fordítók gyakran vonják össze 

egyetlen német lexémává a magyar jelzős főnévi szószerkezeteket, kihasználva 

ezzel a német nyelv szóképzési lehetőségeit. 

 

5. Felbontások és összevonások a kétnyelvű szótárakban 

 

Vegyünk egy-egy példát a jelentésösszevonásra és a jelentésfelbontásra a fordítói 

gyakorlatból, majd nézzük meg, hogy megtalálható-e ugyanaz a 

jelentésösszevonás és jelentésfelbontás a szótárban? 

Jelentésfelbontás: 
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a) a fordításban: 

… és ő maga is kötelességszerűen elérzékenyült. (Csáth 13) 

… and so turned dutifully sentimental himself. (Kessler 186) 

b) a szótárban: 

MASz: elérzékenyül (-t, -jön) vi, be (deeply touched/affected/moved by, be 

emotional (over, about), be overcome by emotion, … 

 

Jelentésösszevonás: 

a) a fordításban: 

Akakij Akakijevics uzse zablagovremenno pocsuvsztvoval nadlezsascsuju 

roboszty. (Gogol 153) 

Akakij Akakijevics már előre kellőképpen megszeppent. (Makai 35) 

b) a szótárban: 

OMSz: (po)csuvsztvovaty 1. (fiziológialag) érzékel, érez, 2. (lelkileg) érez, 3. 

elismer, megért, észrevesz, 4. átérez, 5. érzéke van valamihez, 6. … nek érzi 

magát; roboszty félénkség, bátortalanság. 

 

A felbontást – ha más lexémákkal is – megtaláljuk a szótárban, az összevonást 

azonban nem. A fenti összevonási művelet (pocsuvsztvovaty roboszty → 

megszeppen) a szótárban nem található meg sem a pocsuvsztvovaty sem a roboszty 

szócikkében, bár hasonló összevonási műveletre mintát találunk az OMSz-ban: 

pocsuvsztvovaty zsazsdu → szomjas. 

Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a MASz és a MNSz első ötven igéje 

mennyire bomlik fel a szótárban. Kódmagyarázat: az első két számjegy az ige 

sorszáma, a harmadik a magyar ige első két német és angol szótári megfelelőjének 

típusát azaz szintetikus (Sz) vagy analitikus (A) voltát jelzi: 

 

1: Sz,Sz = mindkét szótári megfelelő szintetikus 

2: A,A = mindkét szótári megfelelő analitikus 

3: Sz,A = az első szótári megfelelő szintetikus a második analitikus 

4: A, SZ = az első szótári megfelelő analitikus a második szintetikus 

5: Sz = csak egy szótári megfelelő van és az szintetikus 

6: A = csak egy szótári megfelelő van és az analitikus 

 
Magyar-német szótár – első ötven ige: 

011 abajgat: quälen, chikaniren 

021 abál: abbrühen, abkochen 

031 abbahagy: unterbrechen, abbrechen 

041 abbamarad: liegenbleiben, aufhören 

056 abcúgol: jm Abzug rufen 

065 abortál: abortieren 

071 abrakol: füttern, fressen 
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085 abrakoltat: (ab)füttern 

091 ábrándozik: träumen, schwärmen 

101 ábrázol: abbilden, darstellen 

115 abszolvál: absolvieren 

125 abszorbeál: absorbieren 

135 absztrahál: abstrahieren 

146 acélosodik: sich (ver)stählen 

155 acéloz: (ver)stählen 

163 acsarkodik: stänkern, Stunk machen 

171 ácsol: zimmern, ausbauen 

181 ácsorog: lungern, herumstehen 

195 ad: geben 

201 adagol: rationieren, dosieren 

211 adakozik: geben, spenden 

225 adjusztál: adjustieren 

231 adminisztrál: administrieren, verwalten 

242 adódik: sich geben, sich bieten 

253 adogat: zureichen, öfter geben 

261 adományoz: spenden, schenken 

274 adomázgat: Anekdoten erzählen, fabulieren 

286 adómentesít: von Steuern befreien 

293 adózik: steuern, Steuer zahlen 

303 adóztat: besteuern, Steuer auflegen 

312 agarászik: auf die Hetze gehen, auf der Hetzjagd sein 

322 ágaskodik (emb.): sich rerecken, auf die Zehen stellen 

331 ágaz: abästen, abzweigen 

342 ágazik: Zweige treiben, sich zweigen 

352 aggályoskodik: Bedenken haben, bedenklich sein 

361 aggaszt: ängsten, bedrücken 

375 aggat: aufhängen 

385 agglomerál: agglomerieren 

395 aggodalmaskodik: besorgt 

404 aggódik: sich beängstigen, sorgen 

415 agitál: agitieren 

423 ágyaz: betten, das Bett machen 

432 agyonázik: bis auf die Haut durchnäßt werden, vom Regen durnäßcht sein 

441 agyonbeszél: niedersprechen, verplaudern 

456 agyonbosszant: zu Tode ärgern 

466 agyonbunkóz: (mit einer Keule) totschlagen 

475 agyoncsap: totschlagen 

481 agyoncsépel: abdreschen, abspielen 

491 agyoncsigáz: abplagen, abhetzen 

503 agyoncsókol: totküssen, zu Tode küssen 

 

Magyar-angol szótár – első ötven ige: 

011 abajgat: pester, chase 

021 abál: steam, boil 

031 abbahagy: stop, cease 
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041 abbamarad: cease, stop 

051 abcúgol: boo, hit 

063 abortál: miscarry, have a miscarriage 

074 abrakol: give fodder, fodder 

083 abrakoltat: bait, feed horses 

093 ábrándozik: (day)dream, be in a reverie 

101 ábrázol: represent, delineate 

111 abszolvál: complete, finish 

121 abszorbeál: absorb, occlude 

135 absztrahál: abstract 

142 acélosodik: get steeled, get hardened 

151 acéloz: steel, acierate 

166 acsarkodik: be dead set, have a spite 

171 ácsingózik: hanker 

181 ácsol: carpenter, timber 

192 ácsorog: stand about, loll about 

203 ad: give, hand over 

212 adagol: divide up, portion out 

222 adakozik: contribute to charity, give a donation 

234 adatol: give references, substantiate 

243 adjusztál: equip, put in order 

251 adminisztrál: administer, manage 

263 adódik: happen, present itself 

272 adogat: give repeatedly, keep giving 

281 adományoz: give, present 

292 adomázgat: tell anecdotes, relate anecdotes 

304 adómentesít: exempt from taxation, untax 

312 adózik: pay taxes, pay rates 

323 adóztat: tax, impose tax 

336 agarászik: hunt with greyhunds 

346 ágaskodik (emb.): stand on tiptoe 

352 ágaz: lop off the branches, strip (a tree) of its branches 

361 ágazik: ramify, branch 

372 aggályoskodik: have scruples, be scrupulous 

381 aggaszt: worry, trouble, 

391 aggat: hang, append 

405 agglomerál: agglomerate 

415 agglomerálódik: agglomerate 

422 aggodalmaskodik: have scruples, be scrupulous 

434 aggódik: be anxious, worry 

441 agitál: canvass, agitate 

453 agyabugyál: thrash, give a sound drabbing 

464 ágyaz: make one’s bed, bed 

472 agyonázik: get drenched through, be soaked 

482 agyonbeszél: talk away the time, talk sy to death 

492 agyonbírál: run down, cut to pieces 

502 agyonbombáz: bomb heavily, shower with bombs 
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A magyar-német szótári mintában mindkét német megfelelője analitikus, vagy 

csak analitikus megfelelője van az alábbi magyar igéknek: abcúgol, acélosodik, 

adódik, adómentesít, agarászik, ágaskodik, ágazik, aggályoskodik, agyonázik, ag-

yonbosszant, agyonbunkóz, vegyesen megfeleltethetők az alábbiak: adogat, 

adomázgat, adózik, adóztat, aggódik, ágyaz, agyoncsókol, vagyis az első ötven ige 

32 százaléka felbomlik vagy felbomolhat a fordításban. 

A magyar-angol szótári mintában minkét angol megfelelője analitikus, vagy 

csak analitikus megfelelője van az alábbi magyar igéknek: acélosodik, acsarkodik, 

ácsorog, adagol, adakozik, adogat, adomázgat, adózik, agarászik, ágaskodik, 

ágaz, aggályoskodik, aggodalmaskodik, agyonázik, agyonbeszél, agyonbírál, 

agyonbombáz, vegyesen megfeleltethetők az alábbiak: abortál, abrakol, 

abrakoltat, ábrándozik, ad, adatol, adjusztál, adódik, adómentesít, adóztat, 

aggódik, agyabugyál, ágyaz, vagyis az első ötven ige 60 százaléka felbomlik vagy 

felbomolhat a fordításban. Magyar→angol irányban, mint látjuk, jóval többször 

van szükség felbontásra, mint magyar→német irányban, ami érzékelteti az angol 

nyelv morfológiai lehetőségeinek szegényességét nemcsak a magyar, hanem a 

német nyelvhez viszonyítva is. 

 

6. A felbontások és az összevonások aszimmetriája 

 

Visszatérünk kiinduló kérdésünkhöz: valóban több felbontást és összevonást 

alkalmaznak-e a fordítók, mint amennyi a kétnyelvű szótárakban található? Hogy 

erre válaszolhassunk, meg kell említenünk a fordításban végbemenő felbontások 

és összevonások két fontos sajátosságát: az egyik az egyirányúság, a másik az 

aszimmetria. Az egyirányúság azt jelenti, hogy a magyar nyelvre dominánsan 

jellemző szintetikus szerkesztésmód és az IE nyelvekre többé-kevésbé jellemző 

analitikus szerkesztésmód miatt a felbontás elsősorban a magyar→IE irányra, míg 

az összevonás az IE→magyar irányra lesz jellemző. 

Az aszimmetria azt jelenti, hogy a felbontást gyakrabban alkalmazzák a 

fordítók mint az összevonást. Ennek a jelenségnek vannak fordításspecifikus és 

nyelvspecifikus okai. Fordításspecifikus oka az, hogy a fordítók mindig előnyben 

részesítik az explicitebb, kifejtettebb megoldásokat. Nyelvspecifikus oka a 

következő. Mikor magyarról IE nyelvekre fordítunk, a felbontás kötelező átváltási 

művelet, az elpityeredett, belekortyolt, bevillamosozott, kikocsizott típusú igék 

jelentését a fordító kénytelen felbontani, mert hiszen a célnyelvi eszköztár 

egyszerűen nem tartalmaz hasonló szintetikus alakokat. Mikor azonban nyelvekről 

magyarra fordítunk az összevonás csak fakultatív művelet, az analitikus és a 

szintetikus szerkesztésmód egyaránt grammatikailag helyes mondatot eredményez. 

A magyar nyelvi norma szempontjából a következő megoldásoknak mindegyike 

helyes: elkezdett esni az eső/eleredt az eső, elkezdett sírni/ elpityeredett, ivott egy 

kortyot a teából/belekortyolt a teába. Ilyenkor a rutinos fordítók elvégzik az 
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összevonást, a kezdő fordítók nem. Tehetik, hiszen a szintetikus alak sem mond 

ellent a magyar nyelvi normának, legfeljebb a fordítói norma követeli meg az 

analitikus alakot. 

A kétnyelvű szótárakban az egyirányúság és az aszimmetria még erősebben 

jelentkezik. A felbontásokra elsősorban a magyar-angol, magyar-német, magyar-

orosz szótárakban, az összevonásokra pedig az angol-magyar, német-magyar, 

orosz-magyar szótárakban találunk példát, illetve találnánk, ha a felbontás és 

összevonás közötti aszimmetria nem erősödne fel a kétnyelvű szótárakban. Ennek 

egyébként nagyon egyszerű oka van. Az összevonáshoz két-három lexéma 

szükséges és a szótári címszavak általában egyetlen lexémából állnak. 

Összevonási mintákat legfeljebb akkor kapunk, ha a szócikk szintaktikai 

kapcsolatokat is tartalmaz (turn red → elpirul, elvörösödik AMSz 2091). A 

szintaktikai kapcsolatok közlése azonban a hagyományos kétnyelvű szótárakban 

rendszertelen, véletlenszerű, esetleges és forrásnyelvi kiindulású, semmi esetben 

sincs tekintettel a célnyelvre. 

Az angol-magyar, német-magyar, orosz-magyar szótár írójának a fordítókkal 

ellentétben nem kell gondoskodnia arról, hogy magyar oldalon „bejöjjenek” ilyen 

igék, hogy megszeppen, kipattan, felvillan, hazatalál stb., vagyis a magyar 

igekészlet jókora részét az angol-magyar, német-magyar, orosz-magyar kétnyelvű 

szótárak nem tartalmazzák. Ha tehát a fordítók nem alkalmaznának több 

összevonást a fordításban, mint amennyit a kétnyelvű szótárak tartalmaznak, a 

fordítások magyar nyelve sokkal szegényebb lenne, mint az eredeti magyar 

szövegeké. 
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BARÁTSÁGTALAN NYELVPÁROK. A JELZŐS FŐNÉVI CSOPORT 

VISELKEDÉSE A FORDÍTÁSBAN
4  

 

 

 

1. Kontrasztív nyelvészet és fordítástudomány 

 

A kontrasztív nyelvészet, amely a fordítástudomány keletkezésekor nagy szerepet 

játszott a fordítás vizsgálatában (Svejcer 1973, Barhudarov 1975, Kühlwein 1981), 

századunk 80-as éveiben visszaszorult, sőt heves támadások célpontjává vált, mint 

olyan megközelítés, amely megengedhetetlenül leegyszerűsíti a fordítás bonyolult 

folyamatát (Snell-Horby 1988). Susan Bassnett és Andre Lefevere a 90-es években 

új fordítástudományi sorozatot indított a Routledge kiadónál, amelynek 

bevezetőjében kijelentik, hogy „kulturális fordulat” (cultural turn) ment végbe a 

fordítástudományban, vége a forrásnyelvi szöveg és a célnyelvi szöveg 

összehasonlítgatásának, ehelyett a fordítástudománynak a kultúrakutatás (culture 

studies or cultural studies) legújabb eredményeit felhasználva azt kell vizsgálnia, 

hogy a társadalmi viszonyok, az uralkodó ideológiák, a hatalmi viszonyok, a 

társadalmi szerepek, a nemi szerepek stb. hogyan tükröződnek a fordítói 

tevékenységben, a fordítások funkciójában stb. (1990: 4). 

Ha örvendetesen új szempontokkal gazdagítja is a fordítástudományt a 

kulturális fordulat – bár meg kell jegyezni, hogy a hagyományos értelemben vett 

kulturális aspektus sosem hiányzott a fordítás kutatásából, legfeljebb az a vitatható 

új megközelítés, amely a kultúra kutatását a hatalmi viszonyok vagy a nemi 

szerepek kutatásával azonosítja (Baker 1996), – nem szabad megfeledkeznünk 

arról, hogy a fordítás elsősorban mégiscsak kétnyelvű beszédtevékenység, ami azt 

jelenti, hogy bármely nyelvből fordítunk bármely nyelvre, a fordítás folyamata 

sohasem lehet független a fordítás folyamatában összetalálkozó illetve 

szembekerülő két nyelv hasonlóságaitól és különbségeitől. A nyelvi 
                                                                        

4
 Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni Dezső Lászlónak, aki a 70-es években, amikor 

nyelvtanárként és fordítóként dolgoztam, felkeltette érdeklődésemet a nyelvészeti kutatás iránt. 

Az alcím utalás Dezső Lászlónak A jelzős „főnévi csoport” kérdései a magyarban című 

tanulmányára (NytudÉrt 76. sz.) amely egyik első nyelvészeti olvasmányom volt, és nagy hatást 

tett rám. 



98 

 

hasonlóságokról és különbségekről beszélve a nyelvi szót a lehető legtágabban 

értelmezzük, tehát nemcsak a nyelvi rendszerekben, hanem a nyelvhasználatban, a 

szövegszervezési eszközökben, a szövegkoherencia megteremtésében, a téma-

réma tagolásban stb. megnyilvánuló jellegzetességekre gondolunk. 

 

2. A nyelvek „viselkedése” a fordításban 

 

A fenti jellegzetességeknek megfelelően minden nyelvpár viszonylatában 

megfigyelhető bizonyos típusú „fordítási viselkedés”, ami azt jelenti, hogy 

mindkét nyelvnek vannak olyan jellegzetességei, amelyek csak a másik nyelvre 

való fordítás folyamatában jelentkeznek, csak a másik nyelv tükrében rajzolódnak 

ki. Az angol például másképp viselkedik akkor, amikor franciára vagy németre 

fordítják – mondhatni jóval barátságosabban – és másképp, amikor magyarra 

fordítják. Az egyes nyelvek tipológiai sajátosságai nyelvpároktól és fordítási 

irányoktól függően megszabják a fordítás nyelvi nehézségeit, amelyek attól, hogy 

rajtuk kívül a fordítónak még számtalan más, nem nyelvi jellegű nehézséggel is 

meg kell küzdenie, még nem tekinthetők irrelevánsnak. 

A nyelvpárok egymással szembeni viselkedése szabja meg a fordítói műveletek, 

más terminussal átváltási műveletek egy részét is. Az „átváltási műveletet” a 

fordítástudományban szintén elterjedt „transzformáció” terminus helyett 

használom, hogy elkerüljem a generatív nyelvleírásra való utalást (az „átváltási 

művelet” terminus használatáról bővebben Klaudy 1994). Az „átváltási művelet” a 

fordításkutatásban természetesen éppen olyan fikció, mint a „transzformáció” a 

generatív grammatikában. A forrásnyelvi szöveggel a fordításban nem történik 

semmi, megmarad olyannak, amilyennek írója fogalmazta. Az átváltási művelet – 

ha történik ilyesmi egyáltalán – a fordító fejében történik, amikor átlép a 

forrásnyelvből a célnyelvbe, és a forrásnyelvi szöveg alapján (nem belőle) létrehoz 

egy célnyelvi szöveget. Azért használom a feltételes módot, mert a 

fordítástudományban még nincsenek olyan empirikus kutatások, amelyek az 

átváltási műveletek pszichikai realitását igazolnák.  

Az átváltási műveleteknek természetesen nem csak a forrásnyelv és a célnyelv 

rendszerbeli vagy a nyelvhasználatbeli különbségeiben rejlő okai vannak, hiszen a 

fordítás nyelven kívüli tényezői éppoly fontos szerepet játszanak a fordítói 

döntésekben. Mindazonáltal ebben a cikkben hat olyan átváltási műveletet illetve 

három olyan egymással ellentétes műveletpárt fogok vizsgálni (balra 

helyezés/jobbra helyezés, kihagyás/betoldás, felemelés/lesüllyesztés), amely a 

jelzős főnévi csoport nyelvpáronként és fordítási irányonként eltérő „fordítási 

viselkedésével” magyarázható. A vizsgált nyelvpárok és fordítási irányok a 

következők: angol-magyar, magyar-angol, német-magyar, magyar-német, orosz-

magyar, magyar-orosz. 
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Az hogy a magyar jelzős főnévi csoportra tipológiailag a rectum+regens 

(Dezső 1978), vagy más terminussal a módosító+módosított (É. Kiss 1978), 

sorrend jellemző, szemben az indoeurópai nyelvekre jellemző regens+rectum 

vagy módosított+módosító sorreddel, hogy a magyar balra bővít (míg az orosz 

jobbra bővít (Ferenczy 1973), vagy hogy a főnév határozói bővítményeinek 

elhelyezkedése a magyarban balra ágazó (SMNy 1. 280), az köztudott volt eddig 

is. Ennek a nagyon egyszerű tipológiai különbségnek azonban messzemenő 

következményei vannak akkor, amikor a magyar nyelv a fordítás folyamatában 

szembekerül a tőle tipológiailag eltérő nyelvekkel. 

 

3. Az egybevetett nyelvek 

 

Az egybevetés anyagául angol, német és orosz irodalmi művek magyar fordításai 

és magyar irodalmi művek angol, német és orosz fordításai szolgálnak. Fontos 

hangsúlyozni, hogy kizárólag azért vettem példáimat irodalmi művekből, hogy 

példatáramat megóvjam a gyors avulástól. Ennek megfelelően a példák nem 

különlegesen leleményes, bravúros fordítói megoldások, hanem a fordítók 

kétnyelvű beszédtevékenységében szinte mondatonként előforduló mindennapi, 

mondhatni tömeges megoldások. 

A magyarral mint finnugor nyelvvel szembeállított három idegen nyelvet, az 

angol, német és orosz nyelvet összefoglaló néven indoeurópai nyelveknek fogom 

nevezni és IE nyelvekként fogom rövidíteni. Ennek oka a következő. A 

nyelvtipológiai szakirodalomból köztudott, hogy a vizsgált három IE nyelv lexikai 

és grammatikai rendszere több alapvető tulajdonságát tekintve azonos módon tér 

el a magyar nyelv lexikai és grammatikai rendszerétől (vö.: analitikus morfológiai 

és lexikai szerkesztésmód az IE nyelvekben – szintetikus morfológiai és lexikai 

szerkesztésmód a magyarban, szintetikus mondatszerkesztés az IE nyelvekben – 

analitikus mondatszerkesztés a magyarban, dominánsan SVO alapszórend az IE 

nyelvekben, dominánsan SOV alapszórend a magyarban, a főnévi szószerkezetek 

balra bővítése a magyarban és jobbra bővítése ill. jobbra bővítése is az IE 

nyelvekben, alany-prominencia az angolban – topic prominencia a magyarban stb. 

(Bárczi 1975, Dezső 1975, 1978, 1980, É. Kiss 1983 stb.) Ennek alapján a három 

IE nyelv együttes kezelése szinte magától kínálkozott. 

Az említett fordítási műveletpárok – mind a kiváltó okot, mind a 

megnyilvánulási formát tekintve – a grammatikai átváltási műveletek 

kategóriájába tartoznak, ami azt jelenti, hogy a forrásnyelv és a célnyelv 

grammatikai rendszerének különbségei miatt van rájuk szükség, és a művelet 

eredménye a célnyelvi mondatnak a forrásnyelvi mondatétól eltérő grammatikai 

struktúrájában nyilvánul meg.  

 

4. Első műveletpár: balra helyezés/jobbra helyezés 
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4.1. A jelenség általános jellemzése 

 

Grammatikai áthelyezésről akkor beszélünk, amikor a fordító megváltoztatja a 

mondat elemeinek sorrendjét, azaz a szórendet. 

Szórendváltoztatásra szinte minden mondat fordításakor sor kerül, bármely 

nyelvről fordítunk bármely nyelvre. A szórendi átváltások egy része kötelező; ha 

nem hajtjuk őket végre, nem kapunk grammatikailag helyes célnyelvi mondatot. A 

kötelező szórendi átváltásokra tehát a nyelvek grammatikai rendszerének 

különbségei miatt van szükség. A kötelező szórendi átváltásokról elmondható 

azonban, hogy egy szórendi okokból kötelezően átváltandó forrásnyelvi 

szerkezetnek többféle megfelelője lehet a célnyelvben, tehát a fordítónak még a 

kötelezően végrehajtandó átváltások esetében is több célnyelvi lehetőség között 

kell választania. 

A szórendi átváltások másik része nem kötelező. Ha nem hajtanák őket végre a 

fordítók, akkor is helyes célnyelvi mondatot kapnánk. Azért változtatják meg 

mégis a szórendet, hogy a célnyelvi mondat jobban illeszkedjék a célnyelvi szöveg 

egészébe. A nyelvek között ugyanis nemcsak a grammatikai rendszer tekintetében, 

hanem a szövegépítési szokásokban is különbségek vannak. Minden nyelvben 

más eszközök szolgálnak az előző mondatra vagy az előző szöveg egészére való 

visszautalásra, a következő mondatra vagy a következő szöveg egészére való 

előreutalásra, a lényeges mondanivaló kiemelésére stb. Ezek között a 

„szövegszervezési” eszközök között fontos szerepet játszik a szórend. 

Rátérve az általunk vizsgált nyelvekre, két nagy különbség van a magyar és az 

IE nyelvek között, mely a szórendi áthelyezések nagy részét szükségessé teszi. Az 

egyik a mondatok alapszórendjét, a bővítményeknek az állítmányhoz 

viszonyított helyét érinti; a másik a jelzők elhelyezkedését a jelzős főnévi 

csoporton belül. Míg a vizsgált idegen nyelvekben a mondat alapszórendje SVO 

(subjectum-verbum-objectum) típusú, a magyarban dominánsan (nem kizárólag) 

SOV (subjectum-objectum-verbum) típusú. Míg a vizsgált IE nyelvekben a jelzői 

bővítmények a főnévtől jobbra és balra egyaránt elhelyezkedhetnek, a magyarban 

majdnem kizárólag csak a főnévtől balra helyezkedhetnek el. Az alábbi átváltási 

műveletek egy részét ezek a különbségek indokolják. 

 

4.2. Jobbra álló jelzők balra helyezése 

 

Az angol, német, orosz és a magyar jelzős szerkezetek hasonlítanak egymásra 

abban, hogy a melléknévi jelző az alapszótól balra áll (piros alma, red apple, 

roter Apfel, krasznoje jabloko). Eltérnek viszont abban, hogy míg a vizsgált IE 

nyelvekben a főnévi jelzők (birtokos jelző, határozói jelző) legtöbbször az 

alapszótól jobbra állnak (taverna in the upper town, Mann mit einem Rucksack, 
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cselovek v kapjusone), a magyarban a jobbra bővítés lehetőségei korlátozottak, 

inkább csak címekben vagy mondat végén lehet jobbra bővített szerkezeteket 

alkalmazni, mivel utánuk nehéz folytatni a mondatot (taverna a felsővárosban, 

ember hátizsákkal, ember csuklyában). 

Az első átváltási művelet, amely ebből a különbségből következik, hogy az 

angol, német és orosz posztpozitív, tehát az alapszótól jobbra álló jelzőkből a 

magyarban prepozitív, azaz az alapszótól balra álló jelző lesz. 

 

(1) angol → magyar: 

When he arrived at the port Weld went straight to the taverna in the upper town 

… (Greene 257) 

A kikötőbe érve Weld első útja a felsővárosi tavernába vezetett. (Örkény 18) 

 

(2) német → magyar: 

Ein Mann mit einem Rucksack stieg aus und ein hochgewachsener Junge. 

(Seghers 156) 

A csónakból hátizsákos ember szállt ki egy nyurga fiúval. (Thury 308) 

 

(3) orosz → magyar: 

Tot cselovek v kapjusone pomesztyilszja nevdaleke ot sztolbi na trjohnogom 

taburetke … (Bulgakov 144) 

A csuklyás ember háromlábú zsámolyszéken ült nem messze a megfeszítettektől 

… (Szöllősy 209) 

 

Látjuk, hogy nemcsak egyszerű áthelyezésről van szó, hanem szófajváltás is 

végbemegy: a határozói viszonyt kifejező főnévi jelzőkből (taverna a felsővárosb-

an, ember hátizsákkal, ember csuklyában) melléknévi jelző lett (felsővárosi 

taverna, hátizsákos ember, csuklyás ember). 

 

4.3. Balra álló jelzők jobbra helyezése 

 

Ellenkező irányú áthelyezés és szófajváltás lesz jellemző a magyarról IE nyelvekre 

való fordításban. A jelzők balról jobbra kerülnek, a melléknévi jelzők egy részéből 

főnévi jelző lesz. 

 

(4) magyar → angol: 

Egy fehér kabátos asszisztens jelent meg. (Csáth 11) 

An assistant in white came in. (Kessler 184) 

 

(5) magyar → német: 

Egy kecskeméti papra van szükségem! (Mikszáth 13) 
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„Ich brauche einen Pfarrer aus Kecskemét!” (Székács 12) 

 

(6) magyar → orosz: 

Egy piros ruhás lány a szomszédos asztalnál elneveti magát. (Rejtő 11) 

Kakaja-to gyevuska v krasznom platye nye uderzsalasz ot ulibki. (Alekszandrov 

8) 

 

4.4. Fordítástechnikai megjegyzések az áthelyezéssel kapcsolatban 

 

A jobbra álló jelzői bővítmények balra helyezése az IE-magyar fordításban 

kötelező átváltási művelet, mert ha a fordító nem végzi el, nem kap 

grammatikailag helyes magyar mondatot. Ebből az következne, hogy 

automatikus is, azaz a kezdő fordítók is elvégzik, tehát elméletileg ez a művelet 

automatikusan, tanulás nélkül is része a fordítók fordítástechnikai 

kompetenciájának. 

A fordítástechnikai kompetencia többek között azt jelenti, hogy a fordító 

tudatosan vagy nem tudatosan, de mindenesetre rutinosan alkalmazza az átváltási 

műveleteket, azaz könnyedén közlekedik oda-vissza a két nyelv között. A nyelvi 

rendszerek különbségeiből következő átváltási műveletek elméletileg kötelezőek 

és automatikusak. Kötelezőek, mert ha nem hajtja őket végre a fordító, nem kap 

grammatikailag helyes célnyelvi mondatot, és automatikusak, mert a fenti okokból 

kifolyólag a kezdő fordító is végrehajtja őket. 

A jobbra álló jelzők balra helyezése esetében azonban nem ilyen egyszerű a 

helyzet. Fordítások elemzése azt mutatja, hogy a birtokos jelzők esetében a balra 

helyezés automatikus, de a határozói jelzők esetében nem. A határozói jelzők 

esetében ugyanis bizonyos esetekben, amikor nem fenyeget az a veszély, hogy a 

határozói jelzőt az igei állítmány bővítményeképp értelmezzük, elfogadható a 

jobboldali elhelyezés (címekben, leltári tételekben, szaknyelvi terminusokban, 

mondat végén). A kezdő fordítók pedig az IE nyelvek hatására kibővítik a 

hátravetett határozói jelzők használati körét, és olyankor is élnek vele, amikor az 

igei állítmány bővítményeképp is értelmezhető, és ezért félreértést okozhat. Erre a 

jelenségre a magyar nyelvhelyességi kézikönyvek is rámutatatnak, mint idegen 

nyelvi hatásra (vö. Nyelvművelő Kézikönyv 1980: I. 1084–1085). 

Erre a csapdára tehát fel kell hívni a kezdő fordítók figyelmét. A nyelvek 

fordítási viselkedésének megfigyeléséből fakadnak az olyan intuíción alapuló 

tanácsok, amelyet tanárok, szerkesztők, lektorok gyakran adnak a kezdő 

fordítóknak, hogy ugyanis az IE nyelvek mondatainak fordítását „mindig a végén 

kell kezdeni”. Ez a tanács azon az alapjában helyes megfigyelésen alapul, hogy az 

IE nyelvekről magyarra való fordítás sorozatos balra helyezésekből áll. 

Szószerkezeti szinten a jelzős szerkezetek jobbra álló bővítményei kerülnek balra, 

mondatszinten pedig a magyar nyelvre dominánsan jellemző SOV szórendnek 
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megfelelően az igei állítmány egyes bővítményei. A hangsúlyos bővítmény ugyan 

elfoglalja a magyar fordított szórendű vagy gyenge szemantikai töltésű igei 

állítmány előtti bal első helyet, de ez nem azt jelenti, hogy a többi bővítményt nem 

lehet balra helyezni. IE nyelvekről magyarra való fordításnál ezért arra kell 

vigyázni, hogy a sorozatos balrahelyezések miatt – melyek általában 

automatikusan végbemennek, – az igei állítmány, amely fontos támpontja a 

mondatszerkezet megértésének, ne csússzon túlságosan a mondat végére. 

Az a tanács, hogy a „fordítást a mondat végén kell elkezdeni” természetesen 

„visszafelé”, tehát magyarról IE nyelvekre fordítva is érvényes. A magyarról IE 

nyelvekre való fordítás ugyanis sorozatos jobbra helyezésekből áll. Szószerkezet 

szinten a magyar jelzős szerkezetek balra álló bővítményei kerülnek jobbra, 

mondatszinten pedig az IE nyelvekre jellemző SVO szórendnek megfelelően az 

igei állítmány egyes bővítményei. A jobbra helyezési tendenciát a magyarról IE 

nyelvekre való fordításban erősíti a szenvedő-cselekvő átváltás is. 

 

5. Második műveletpár: betoldás/kihagyás 

 

5.1. A jelenség általános jellemzése  

 

Míg a lexikai betoldásokat az olvasók háttérismereteinek különbségei teszik 

szükségessé, a grammatikai betoldásokra a nyelvek közti szintaktikai különb-

ségek miatt kényszerülnek a fordítók. 

A szintaktikai lehetőségek különbsége az ún. „hiányzó kategóriák” 

problémájával függ össze. Bizonyos nyelvtani kategóriák (pl. a főnevek neme, 

névelő, névutó, igekötő, elváló igekötő, tárgyas ragozás stb.) az egyik nyelvben 

léteznek, a másikban nem. Ha olyan nyelvre fordítunk, ahol „plusz” kategóriák 

vannak, a fordító betoldást alkalmaz, ha olyan nyelvre fordítunk, ahol „mínusz” 

kategóriák vannak, a fordító kihagyást alkalmaz. 

Ugyancsak oka lehet a grammatikai kihagyásnak és betoldásnak, ha a szóban  

forgó grammatikai kategória mindkét nyelvben megvan (pl. személyes névmás a 

németben és a magyarban, határozatlan névelő a németben és a magyarban, 

határozott névelő az angolban és a magyarban), de más a funkciója, mások a 

használati szabályai. 

És végül oka lehet a grammatikai betoldásnak, ha az egyik nyelvre jellemző 

tömör (főnévi vagy igenévi) szerkezetet a másik nyelvben nem lehet hasonló 

tömörséggel visszaadni, hanem valamilyen módon (kisegítő elemek betoldásával) 

fel kell lazítani. 

 

5.2. Jelzősítő elemek betoldása a jobbra álló jelzők balra helyezésekor  
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Mint említettük, míg az IE nyelvekben a főnevek prepozicionálisan és 

posztpozicionálisan egyaránt bővíthetők, a magyar főnevek bővítményei általában 

a főnév előtt állnak, a posztpozicionális bővítés lehetőségei korlátozottak. Az 

Utazás a koponyám körül típusú jobbra bővített szerkezeteket inkább csak címek-

ben vagy mondat végen használjuk, a mondat belsejében a bővítmények természe-

tes helye a főnév előtt van. Az előző pontban vizsgált balra helyezés gyakran 

szófajváltással, azaz „jelzősítéssel” jár, és ehhez kisegítő elemek betoldására van 

szükség. Ilyen jelzősítő elemek például egyes magyar melléknévi igenevek (való, 

lévő, szóló, történő, gyakorló, intézett, folytatott), amelyeknek saját jelentése 

elhomályosult, s nem jelentésük miatt van rájuk szükség, csak „mondat-

szerkesztési kényszer” miatt kerülnek bele a magyar mondatba. 

 

(7) angol → magyar: 

Miss Amelia and the men on the porch neither answered his greeting nor spoke. 

They only looked at him. (McCullers 16) 

Miss Amelia és a verandán levő férfiak nem köszöntek vissza, s nem is szóltak 

semmit. Csak nézték. (Szász 17) 

 

(8) német → magyar: 

… er war nur so abgemagert aus Unzufriedenheit mit sich selbst. (Kafka 218) 

… az önmagával való elégedetlenség tette mindezt. (Tandori 236) 

 

(9) orosz → magyar: 

Iz licsnih otnosenyij sz aresztantami, i rasszproszov advokata, osztorozsnovo 

szvjascsennyika, szmotrityelja, … Nyehljudov prisol k zakljucsenyiju … ( 

Tolsztoj 323) 

A foglyokhoz intézett kérdésekből, az ügyvéddel, a fogházlelkésszel, a 

felügyelővel folytatott beszélgetésekből … Nyehljudov azt a következtetést 

vonta le … (Szöllősy 407) 

 

A bővített IE főnévi szerkezetek jelzősítésére nemcsak ilyen 

deszemantizálódott, azaz tartalmatlan magyar melléknévi igenevek szolgálhatnak. 

Az alábbi példákban „tartalmas” melléknévi igeneveket találunk (szegezett, 

bevont, megkent). A tartalmas melléknévi igenevek esetében különösen kell 

ügyelnie a fordítónak, hogy a melléknévi igenév alapjául szolgáló ige érvényes 

szókapcsolatot alkosson a főnévi alaptaggal: fogast szegez a falra, bőrrel bevonja 

a könyvet, krémmel megkeni a süteményt. 

 

(10) angol → magyar: 

Liz took her coat off the peg on the kitchen wall and they went out the door. 

(Hemingway l90) 
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Liz levette kabátját a konyhafalra szegezett fogasról, és kiléptek az ajtón (Szász 

l91) 

 

(11) német → magyar 

Dann nahm Frau Balek das große Buch mit einem braunen Lederrücken, trug 

das Gewicht ein und Zahlte das Geld aus, Pfennige oder Groschen und sehr, 

sehr selten einmal eine Mark. (Böll 87) 

Balkéné asszonyság azután elővette a barna bőrrel bevont nagy könyvet, 

bevezette a súlyokat, és kifizette a pénzt, pfennigeket és garasokat, és néha, 

nagyon ritkán, egy márkát. (Rayman 259) 

 

(12) orosz → magyar: 

… v zapilennoj vitrinye mutno vidnyelisz zseleznije liszti sz tyesznimi rjadami 

pirozsnih c rizsim kremom. (Bulgakov 62)  

… egy poros kirakatban vastepsik díszelegtek, vörös krémmel megkent 

sütemények garmadával… (Elbert 52) 

 

A grammatikai betoldás tehát majdnem mindig „szintaktikai kényszer” 

következménye. Valamit be kell toldani a mondatba, hogy grammatikailag helyes 

mondat jöjjön létre. Mivel a betoldott elemek, pl. a bővített főnévi szerkezeteket 

jelzősítő melléknévi igenevek (pl. való, lévő, történő, megjelenő, elhelyezkedő, 

található, látható, észlelhető) nem mindegyike tekinthető semleges nyelvi 

elemnek, hanem van saját jelentésük is, a betoldás művelete bizonyos fokú 

mérlegelést igényel a fordító részéről. 

 

 

5.3. Jelzősítő elemek kihagyása a balra álló jelzők jobbra helyezésekor  

 

A grammatikai kihagyás a fordításban a betoldástól eltérően általában inkább 

„szintaktikai lehetőség”, mint „szintaktikai kényszer”. 

A tartalmatlan vagy tartalmas jelzősítő melléknévi igeneveket (való, szóló, 

szolgáló, álló, fekvő, elhelyezkedő stb.), amelyek az elsősorban balra bővíthető 

magyar főnevek bővítményeinek összekapcsolására szolgálnak, a magyarról 

idegen nyelvre való fordításkor ki lehet hagyni. 

 

(13) magyar → angol: 

Szótlanul kiteregette maga előtt a tepertőt tartalmazó papirosokat. (Krúdy 139) 

… without a word he set out the paper with cracklings on it. (Bozsó 45) 

 

(14) magyar → német: 
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Gizikét bámulta, aki a kerek asztal mellett ült mereven ölbe tett kézzel, mint egy 

igaz háziasszony … (Szabó 7) 

Er starrte Gizike an, die unbeweglich am runden Tisch saß, die Hände im 

Schoß, wie eine richtige Hausfrau … (Thies 5) 

 

(15) magyar → orosz: 

 A Monte-Carlo felé vezető országúton a sors különös kegye óvta ezen a napon 

a járműveket egy veszettnek látszó taxitól. (Rejtő 24) 

Na sossze k Monte Karlo tolko oszobaja miloszty szugybi hranyila v etot gyeny 

transzport i pesehodov ot javno vzbesennovoszja takszi. (Alekszandrov 24) 

 

Erre az átváltási műveletre, tehát a jelzősítő melléknévi igenevek kihagyására a 

magyarról IE nyelvekre való fordításban ritkábban kerül sor, mint betoldására az 

IE nyelvekről magyarra való fordításban. Ennek két oka van. Az egyik, hogy az 

eredeti magyar szövegek írói, akik nincsenek „mondatszerkesztési 

kényszerhelyzetben”, általában úgy fogalmazzák mondataikat, hogy ne legyen 

szükség kisegítő elemekre. A másik, hogy bár elvben a magyar mondatokban a 

balra ágazásnak nincsenek mennyiségi korlátai, és éppen a jelzősítő elemek 

segítségével a balra álló bővítmények sora bármilyen hosszú lehet, a gyakorlatban 

a magyar szövegek szerzői nem szokták kihasználni ezt a lehetőséget. 

 

5.4. Fordítástechnikai megjegyzések a betoldással és a kihagyással 

kapcsolatban 

 

A jelzősítő melléknévi igenevek betoldása kötelező átváltási művelet, elvégzése 

nélkül nem kapunk grammatikailag helyes mondatot. Teljesen automatikusnak 

mégsem nevezhető. A kezdő fordítók többféle hibát szoktak elkövetni: vagy rossz 

melléknévi igenevet toldanak be, vagy rossz helyre toldják be a melléknévi 

igenevet, vagy éppen e fentiektől való félelmükben és valamiféle rosszul 

értelmezett magyar nyelvhelyességi megfontolásból kihagyják a jelzősítő valót 

(vö. Nyelvművelő Kézikönyv 1980: I. 1084–1085). 

A grammatikai betoldások és kihagyások viszonyában érdekes aszimmetria 

figyelhető meg. A deszemantizálódott, üres melléknévi igenevek betoldása a 

bővített IE jelzős szerkezetek magyarra való fordításakor „szintaktikai kényszer”, 

ezt szinte mindig elvégzik a fordítók. Kihagyásra viszont a magyar jelzős 

szerkezetek fordításakor ritkán kerül sor. Két okból. Az első, amit már említettünk, 

hogy a magyar szerzők általában úgy fogalmazzák mondataikat, hogy ne legyen 

szükség „kisegítő elemekre”. A második, hogy a kihagyás a magyar jelzős 

szerkezetek fordításakor inkább „szintaktikai lehetőség”, mint „szintaktikai 

kényszer”, és a fordítók általában hajlamosak arra, hogy az explicitáció elvét 
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kövessék, azaz – ha van választási lehetőségük – a hosszabb, kifejtettebb 

megoldásokat válasszák. 

 

6. Harmadik műveletpár: felemelés/lesüllyesztés 

 

6.1. A jelenség általános jellemzése 

 

Grammatikai felbontáson és felemelésen két meglehetősen különböző műveletet 

értünk. Az első művelet az, melynek eredményeként egyetlen forrásnyelvi 

mondatból több célnyelvi mondat lesz a fordításban. Ezt az átváltási műveletet vi-

szonylag ritkán alkalmazzák a fordítók. A másik művelet során a mondathatáron 

belül marad a fordító, de „kibontja”, tagoltabbá, explicitebbé teszi a mondatot. A 

forrásnyelvi mondat bővített névszói vagy igenévi szerkezeteit önálló célnyelvi 

tagmondatokkal, „mondategységekkel” fordítja, azaz felemeli őket a mondat 

szintjére.  

Grammatikai összevonáson és lesüllyesztésen ugyancsak két különböző 

műveletet értünk. Az egyik művelet az, melynek eredményként két vagy több 

forrásnyelvi mondatból egyetlen célnyelvi mondat lesz. Ezt az átváltási műveletet 

viszonylag ritkán alkalmazzák a fordítók. A másik, jóval gyakrabban alkalmazott 

átváltási művelet során a mondathatáron belül marad a fordító, de a forrásnyelvi 

mondat valamelyik önálló mondategységét főnévi vagy igenévi szerkezetté 

alakítja, azaz lesüllyeszti a mondat szintje alá. 

 

6.2. A jelzős főnévi csoport felemelése a mondat szintjére 

 

Az IE jelzős főnévi csoportok felemelése, önálló mondategységgel való fordítása a 

harmadik művelet, amelyet a magyar és az IE főnévi szerkezetek bővíthetőségi 

különbségei váltanak ki. A bővíthetőség irányában jelentkező különbségeknek 

ugyanis mennyiségi következményei is vannak. Az a tény, hogy a magyar főnevek 

szinte kizárólag csak prepozicionálisan (balra) bővíthetők, az IE főnevek pedig 

posztpozicionálisan (jobbra) is bővíthetők, önmagában is több bővítmény 

elhelyezését teszi lehetővé, hiszen több lehetséges pozíció áll rendelkezésre a 

jelzői bővítmények elhelyezésére. Ehhez járul még az is, hogy a főnév utáni 

pozícióban eleve több bővítmény elhelyezésére van lehetőség, mint a főnév előtt, 

hiszen az alapszó ismeretében a memóriát nem terheli az egymás után következő 

bővítmények sora, és nem kell a bővítményeket – Deme László kifejezésével élve 

– „emésztetlenül hurcolni a támpontig” (Deme 1971). 

Elvileg – az előző fejezetben említett kisegítő melléknévi igenevek 

alkalmazásával – a magyar balra bővítésnek sincsenek mennyiségi akadályai, de a 

gyakorlatban – talán éppen a memória túlzott megterhelését elkerülendő – az 
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eredeti magyar szövegek szerzői nem szokták kihasználni a végtelen balra 

bővítésnek ezt a lehetőségét. 

A jobbra bővítés lehetőségei tehát az IE jelzős főnévi csoportokban szinte 

korlátlanok (the degree of its understanding of the whole social body, Verhalten 

zur Welt oder zur Gesellschaft), a magyar jelzős főnévi csoportokban viszont 

korlátozottak, ha ezek a posztpozicionális bővítmények a magyar fordításban is 

posztpozicióban maradnak (viszony a világhoz vagy a társadalomhoz) nem lehet 

utánuk folytatni a mondatot, ha pedig prepozicióba kerülnek (az egész társadalom 

funkcionálása struktúrájának megértésének a foka), gyakran értelmetlen 

szóhalmazt kapunk. Ezért kell a fordítónak kibontani a bennük rejlő mondatot, 

azaz önálló mondategységként felemelni őket a mondat szintjére.  

 

(16) angol → magyar: 

A people’s capacity to govern itself democratically is thus proportionate to the 

degree of its understanding of the structure of functioning of the whole social 

body. (Koestler 136) 

A népek demokratikus önigazgatási képessége tehát egyenes arányban áll azzal, 

hogy az illető nép milyen mértékben értette meg a maga társadalmának 

szerkezetét és a szerkezet működésének törvényeit. (Bart 194) 

 

(17) német → magyar 

Ich kann mein inneres Verhalten zur Welt oder zur Gesellschaft nicht anders als 

widerspruchsvoll bezeichnen. (Mann 231) 

Ha azt kérdezik, milyen volt belső viszonyom a világhoz vagy a társadalomhoz, 

csak azt mondhatom: csupa ellentmondás. (Lányi 213) 

 

6.3. Önálló mondategység lesüllyesztése jelzős főnévi csoporttá 

 

A magyarról IE nyelvekre való fordításban az önálló mondategységeket gyakran 

„vissza kell göngyölni”, le kell süllyeszteni a mondat szintje alá, azaz főnévi 

szerkezetté kell alakítani. 

 

(18) magyar → angol: 

Elmeséltem, hogy az utóbbi napokban mennyit mászkáltam mindenfelé, mikkel 

foglalkoztam, mintha leltárt akarnék csinálni, … (Karinthy 286) 

I thereupon told him about my comings and goings of the last few days and gave 

him a kind of diary of what I had been doing, … (Barker 30) 

 

(19) magyar → német: 
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A Vörös Ökör kisharangja a tetőn lévő fatornyocskában dallamosan 

gingallózott, jelezve, hogy nyolc óra van és mindjárt kezdődik a tanítás. 

(Kosztolányi 29) 

Die kleine Glocke des „Roten Ochsen” in ihrem hölzernen Dachtürmchen ver-

kündete mit silberhellem Geläut die achte Stunde und somit den Beginn des 

Unterrichts. (Koriath 137) 

A fenti példában a magyar mondat három állítmányából (gingallózótt, van, 

kezdődik), kettőt jelzős főnévi szerkezetté süllyesztett le a fordító (mit silberhellem 

Geläut, den Beginn des Unterrichts), így a három mondategységből álló magyar 

összetett mondat egyetlen „egyszerű”, bár nagyon bővített mondattá vált a 

fordításban. 

 

6.4. Fordítástechnikai megjegyzések a felemeléssel és a lesüllyesztéssel 

kapcsolatban 

 

A felemelés és a lesüllyesztés nem kötelező átváltási művelet, és a kezdő fordítók 

egyáltalán nem végzik el automatikusan. Minél rutinosabb a fordító, annál 

gyakrabban emeli mondatszintre az IE mondatok bővített főnévi szerkezeteit. A 

felemelés tulajdonképpen a balra helyezés és a bővítés alternatívája. A rutinos 

fordítók azért alkalmazzák gyakran a felemelést, mert az a kényelmesebb 

megoldás. Ilyenkor ugyanis a bővített főnévi szerkezet alapszavából igei állítmány 

lesz, és az ige körül könnyebb elhelyezni a bővítményeket. Az, hogy a magyar 

főnév jórészt csak balra bővíthető, rendkívül kényelmetlenné teszi a bővítmények 

elhelyezését. Ha a jelzősítő elemekből többet is kell alkalmazni – aminek 

elméletileg nincs akadálya, – nehézzé válik a mondat megértése: 

 

(20) felemelés nélkül: 

Csak az Európai Unión kívüli országokkal folytatott kereskedelem útjában álló 

korlátozások eltörlését elősegítő rendelkezéseknek a tagországok általi 

meghozatala teremtheti meg a feltételeit annak, hogy …. 

 

(21) felemeléssel: 

A tagországoknak olyan rendelkezéseket kell hozniuk, amelyek elősegítik, hogy 

megszűnjenek az Európai Unión kívüli országokkal folytatott kereskedelem 

útjában álló korlátozások, és ez a lépés majd megteremti a feltételeit annak, 

hogy …. 

 

A felemelés és lesüllyesztés műveletével kapcsolatban érdekes aszimmetriát 

figyelhetünk meg: felemelésre gyakrabban kerül sor, mint lesüllyesztésre. Ennek 

egyik oka, hogy a magyar fordítók valamiféle analógiás elvet követve akkor is 

gyakran emelik önálló mondategységgé a jelzős főnévi szerkezeteket, ha azok 
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egyetlen jelzői bővítményt tartalmaznak, tehát a felemelést semmiféle szintaktikai 

kényszer nem diktálja. A másik ok, ami miatt lesüllyesztésre ritkábban kerül sor, 

mint felemelésre, „begöngyölítésre” ritkábban kerül sor, mint „kibontásra”, az 

explicitáció elvének követése, ami azt jelenti, hogy a fordítók inkább több szóval 

fordítanak, mint amennyi az eredetiben van. 

 

7. Összefoglalás 

 

A jelzős főnévi csoport bővíthetőségi különbségei három műveletpárt tesznek 

szükségessé az IE-magyar és a magyar-IE fordításban: balra helyezés/jobbra 

helyezés, betoldás/kihagyás, felemelés/lesüllyesztés. 

Az IE-magyar fordításra a balra helyezés, a betoldás, és a felemelés jellemző. 

Az IE jelzős főnévi csoportban jobbra álló bővítmények a magyar fordításban 

balra kerülnek, a balra helyezett jelzők elhelyezéséhez, összetartásához gyakran 

van szükség jelzősítő elemek, azaz funkcionális, üres, deszemantizálódott 

melléknévi igenevek (lévő, gyakorló, elhelyezkedő stb.) betoldására, s éppen a túl 

hosszú baloldali bővítménylánc elkerülése érdekében a fordítók gyakran önálló 

mondategységgé emelik az IE jelzős szerkezeteket. 

A magyar-IE fordításra a jobbra helyezés, a kihagyás és a lesüllyesztés 

jellemző, de kisebb mértékben. Ennek a már többször említett érdekes 

aszimmetriának több oka van. Az egyik ok, hogy az eredeti magyar szövegek 

szerzői eleve a magyar főnevek bővíthetőségi lehetőségeit szem előtt tartva 

fogalmazzák mondataikat, és így eleve nem hoznak létre olyan hosszú jelzős 

főnévi csoportokat, mint az angol, német és orosz szerzők, akiknek a 

posztpozicionális bővítés lehetősége is korlátlanul rendelkezésére áll. A másik ok, 

hogy a fordítók általában kerülik a kihagyást, a begöngyölítést, mivel a fordításra 

mint kétnyelvű beszédtevékenységre általában jellemző explicitációs elvet követve 

a kifejtettebb, explicitebb megoldásokat részesítik előnyben. 

És most kell visszatérni a nyelvek „fordítói viselkedésére”. A magyar főnevek 

bővíthetőségi korlátai (inkább csak egy irányban bővítünk, és ott sem nagyon 

hosszan) csak akkor derülnek ki, ha az IE nyelvek tükrében vizsgáljuk a magyar 

nyelvet, ha angolul, németül vagy oroszul elgondolt és megfogalmazott mondatot 

kell magyar formába öntenünk. Önmagukban vizsgálva az IE nyelvekről sem 

derülne ki, hogy mondataikban a jelzők túlságosan hosszan sorakoznak az alapszó 

után, ez csak akkor tűnik fel, ha magyarra kell őket fordítani. 

A leírt műveletekkel azt próbáltam szemléltetni, amit a címben és a bevezetőben 

–  kissé szokatlan módon – „barátságos” vagy „barátságtalan” viselkedésnek 

neveztem. A fentiek alapján talán jogos azt állítani, hogy a jelzős főnévi csoportok 

tekintetében az IE nyelvek rendkívül barátságtalanul viselkednek a magyar 

nyelvvel szemben, hiszen olyan műveletek elvégzésére kényszerítik a fordítókat 

(balra helyezés, betoldás, felemelés) amit saját jószántukból nem tennének meg. 
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Egymással szemben viszont barátságosak, hiszen a posztpozitív jelzők sora 

akadály nélkül ültethető át angolról németre, németről oroszra stb. 
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HOGYAN ALKALMAZHATÓ AZ AKTUÁLIS TAGOLÁS ELMÉLETE A 

FORDÍTÁS OKTATÁSÁBAN? 

 

 

 

Ennek a témának a gondolata 1982-ben, a miskolci „Nyelvészet-szaknyelvoktatás” 

c. konferencián merült fel bennem, mikor előadásom után többen feltették a 

kérdést, szükség van-e arra, hogy a nyelvoktatásba bevezessünk ilyen fogalmakat, 

mint: aktuális tagolás, téma, réma, regresszív és progresszív kiemelés stb.?
5
 A 

hozzászóló tanárok kételyeiket azzal indokolták, hogy a nem filológus 

nyelvtanulóknak sokszor még az alany, állítmány, főmondat, mellékmondat stb. 

fogalma is gondot okoz. Felmerült olyan vélemény is, hogy a téma-réma 

szabályokat intuitíve is helyesen alkalmazzuk, tehát tudatosításukra nincs szükség, 

a tudatosításhoz elengedhetetlenül szükséges nyelvtani fogalmak csak fölösleges 

terhet jelentenek a nyelvtanuló, a leendő fordító számára. 

Mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnék, el kell mondanom, mit értünk 

általában aktuális tagoláson.
6
 Az összefüggő szöveg vagy konkrét beszédszituáció 

mondatait nemcsak grammatikailag tagolhatjuk, azaz nemcsak alanyra, 

állítmányra, tárgyra, határozókra és jelzőkre bonthatjuk, hanem ismert, tudott 

dolgokat tartalmazó részre, mely rendszerint a mondat eleje – ez a téma vagy 

tematikus szakasz, és egy új vagy legalábbis abban a mondatban fontosabb 

információt tartalmazó részre, mely rendszerint a mondat második fele – ez a réma 

vagy rematikus szakasz (Boost 1955). Az ismert és az új információt tartalmazó 

részre a különböző nyelvészeti irányzatok különböző terminuspárokat alkal-

maznak. A múlt században a „pszichológiai alany-pszichológiai állítmány” 

                                                                        

5
 Azóta erről a témáról, pontosabban az aktuális tagolás elméletének az anyanyelv oktatásában 

való használhatóságáról a Magyar Nyelvőr is közölt tanulmányt: Huszár 1983. 

 
6
 Mivel ennek a cikknek a témája nem az aktuális tagolás elmélete, hanem annak tanítása, csak 

a legfontosabb terminusokat fogom ismertetni, a kérdés teljes irodalmának áttekintésére nem 

vállalkozhatom. Erről részletesen 1. Dezső L., Szépe Gy. (1967) Elekfi (1964), É. Kiss K. 

(1978, 1978a). 
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fogalmát használta Gabelenz (1869), a prágai iskola a „kiindulópont” és „cél” 

fogalmát vezette be (Mathesius 1977), az orosz nyelvű szakirodalomban a 

„dannoje” és „novoje” (Panfilov 1971), az angol nyelvű nyelvű szakirodalomban a 

„topic” és a „comment” fogalmakkal találkozhatunk (Sgall 1967). A nyelvészek 

egy része nem ért egyet a mondatok kétfelé vágásával, van aki azt mondja, hogy 

minden mondat egész skálája a különböző közlési fontosságú – Firbas, cseh 

nyelvész terminusával élve – „kommunikatív dinamizmusú” részeknek. Ahol a 

kommunikatív dinamizmus a legalacsonyabb, az a téma, ahol a legmagasabb, az a 

réma, de ezen kívül a mondatokban a kommunikatív dinamizmusnak, ill. az 

aktuális közlés fontosságának még számtalan árnyalata lelhető fel (Firbas 1964). 

Vannak olyan nyelvészek, akik a mondatok kétfelé vágásán úgy próbálnak 

finomítani, hogy a tematikus és a rematikus szakaszon be1ü1 különítenek el 

leginkább tematikus „themeproper” és leginkább rematikus „rheme proper” 

részeket (É. Kiss 1978), vagy más terminussal „témacentrumot” és 

„rémacentrumot” (Dezső 1972). Vannak, akik csak a rematikus szakaszt tagolják, 

azon belül emelnek ki egy leghangsúlyosabb, legnyomatékosabb részt. Az angol 

nyelvű szakirodalomban ennek a résznek a neve „focus” Sgall et al (1973), az 

orosz nyelvűben „rematyicseszkij pik” (Csernyahovszkaja 1976). 

Az összefüggő szövegben – akár beszélt nyelvi, akár írott nyelvi szövegről van 

szó – a tematikus szakaszok biztosítják azt, hogy a mondatok kapcsolódjanak 

egymáshoz, hogy összefüggő szöveget alkossanak, a rematikus szakaszok szerepe 

pedig az, hogy egy vagy több láncszemmel előrevigyék a közlés kibontakozásának 

folyamatát. 

Műfajonként változó, hogy a mondatoknak milyen százaléka téma-réma 

tagolású, azaz objektív szórendű, és milyen százaléka réma-téma tagolású, azaz 

szubjektív szórendű, hogy a tematikus szakaszok mennyire explicitek, milyen 

gyakran maradhatnak el stb. Míg a tudományos nyelvben a mondatok nagy része 

természetesen téma-réma tagolású, mert az ismerttől az ismeretlen felé való 

haladás felel meg legjobban a mondanivaló logikus kifejtésének, a mesékben sok 

réma-téma tagolású mondatot találunk. Vagy pl. míg beszélt nyelvi dialógusokban 

sok az olyan megnyilatkozás, mely csak rematikus szakaszból áll, a tematikus 

szakasz hiányzik, vagy csak implicite van jelen a tudományos nyelvben ez a 

jelenség ritkábban fordul elő. 

Mindez, amit eddig elmondtam, tisztán mondate1emzési kérdésnek tűnhet. Kész 

mondatok, azaz már kiejtett vagy leírt mondatok grammatikai vagy aktuális 

tagolását megállapítani – ez a nyelvészt természetesen érdekelheti, de vajon a 

nyelv használóinak kell-e tudatosítaniuk mondataik aktuális tagolását? 

Az anyanyelvi nyelvhasználóknak valószínűleg nem kell. Az anyanyelvi szöveg 

megértéséhez, dekódolásához biztosan nem, de még 1étrehozásához, kódolásához 

sem, hiszen minden magyar állampolgár, mire eljut mondjuk az érettségiig, 

olvasott, hallott annyi összefüggő magyar szöveget, hogy ebből intuitíve 
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elvonhatta a mondatok fűzésének, az összefüggő szöveg szerkesztésének 

szabályait anélkül, hogy ezt valaha tudatosították volna benne. Anyanyelvünkön 

tehát a szövegszerkesztési szabályok tudatosítása nélkül is képesek vagyunk 

összefüggő szöveg megértésére és létrehozására, de mi a helyzet az idegen 

nyelvvel? 

Azt biztosan állíthatjuk, hogy még a felsőfokú nyelvoktatásban résztvevők sem 

olvastak életükben annyi összefüggő idegen nyelvi szöveget, vagy hallottak annyi 

idegen nyelven folytatott dialógust, hogy intuitíve elvonhatták volna az 

összefüggő idegen nyelvi szöveg szerkesztésének szabályait. Ezeket tehát tanítani 

kellene, de ilyen szabályokat nem tanítunk még felsőfokon sem. Akármilyen 

szintjén vannak tehát a nyelvtanulók az idegen nyelv elsajátításának, csak az 

anyanyelvvel kapcsolatban intuitíve kialakított szövegszerkesztési szabályokat 

tudják alkalmazni az idegen nyelvű szövegek megértésében és létrehozásában is. 

Ez pedig, ha az idegen nyelvű szöveg megértéséhez sokszor elegendő is, az idegen 

nyelvű szöveg létrehozásához, akár dialógusról, akár írott fogalmazványról van 

szó, nyilvánvalóan kevés. 

Néhány példa. A kérdés-felelet típusú tankönyvi dialógusokban még a 

tematikus szakasz törlésének szabályát sem adtuk meg jó ideig a nyelvtanulóknak 

(az újabb tankönyvekben már tükröződik az a törekvés, hogy ne csak egész 

mondatos válaszokkal találkozzon a tanuló). Nem is beszélve arról, hogy az élő 

nyelvben milyen ritka az a dialógus, melyben a kérdés-felelet után újra kérdés-

felelet következik. Ha egy élő nyelvi dialógus történetesen kérdés-felelet kezdetű 

is, a harmadik lépcső biztosan nem új kérdés, hanem a felelet valamely részére 

való uta1ás. Tanítjuk-e vajon azokat a kifejezéseket, melyekkel egy dialógusban 

kapcsolódni lehet az elmondottakhoz, pozitív vagy negatív véleményt mondani az 

elhangzottakról stb.? 

Térjünk át az idegen nyelvű írásbeli fogalmazványok létrehozására. Az idegen 

nyelvi mondatok fűzésének szabályait csak a magyarból tudja elvonni a 

nyelvtanuló, ezért lesz idegen nyelvű fogalmazványa szaggatott, töredezett, 

idegenszerű. Feltételezzük, hogy ha helyes idegen nyelvű mondatokat ír le a 

tanuló, abból összeáll a szöveg. Pedig ugyanannak a gondolatnak sokféle – 

egyaránt helyes – nyelvi megformálása lehetséges, és a választást általában éppen 

szövegszerkesztési, mondatfűzési szempontok befolyásolják. Illetőleg kellene 

befolyásolniuk, ha ilyesmiket tanítanánk. Az oroszul fogalmazó magyar 

anyanyelvűnek pl. úgy tűnik, mindegy, hogy a mondat eleji visszautalásnál a 

főnévi mutató névmást (eto) vagy a melléknévi mutatónévmást (takoj) használja, 

pedig az orosz nyelvhasználat a melléknévi mutató névmást részesíti előnyben. 

Vagy: a magyar anyanyelvűek egyformán jónak érzik a Knyiga rasszmatrivajet 

szledujuscsije problemi és a V knyige rasszmatrivajutszja szledujuscsije problemi 

megfogalmazású mondatokat. Bár tudják, hogy az oroszra á1ta1ában a szenvedő 

megfogalmazás a jellemző, de hogy mikor, milyen ágens esetén kell szenvedő, és 
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mikor cselekvő igealakot használni, azt nem tudják, s ha ebben a kérdésben 

rosszul döntenek, az nagymértékben befolyásolja az orosz mondat elejének, 

tematikus szakaszának megformálását, s ezzel együtt a szövegkoherencia fokát. 

Vagy: köztudomású, hogy egy bekezdésen vagy nagyobb szövegszakaszon belül a 

téma kifejtése lehet láncszerű vagy elágazásos. Ha láncszerű, ez azt jelenti, hogy 

az első mondat új információt hordozó része, rémája lesz a követő mondat témája, 

és így tovább. De milyen szabályai vannak a tematizációnak az oroszban? Hogyan 

lesz téma az előző mondat rémájából? Természetesen nominalizációval. De ha az 

igét főnévvé alakítjuk, mi lesz a bővítményekkel? Az orosz rematikus szakasz 

igéje körüli határozókból mennyit kell jelzővé alakítva bevinni a követő mondat 

tematikus szakaszába? Mit lehet kihagyni? Az biztos, hogy az oroszban kevesebb 

bővítményt lehet kihagyni, mint a magyarban. Az orosz ige erős vonzatai sokszor 

az igéből képzett főnév mellől sem maradhatnak el. Szükség van rájuk ahhoz, 

hogy létrejöjjön a kapcsolat a két mondat között. 

Ha e1ágazásos a témakifejtés, és ugyanarról a témáról mondunk mindig újat, 

felmerül a kérdés, hogyan jelenjen meg ez a téma újra a mondatok elején. 

Megjelenjen-e egyáltalán? A magyarban megírható egy író életrajza úgy, hogy a 

neve csak egyetlen egyszer jelenik meg az életrajz elején, mivel a határozott 

névelő és a tárgyas ragozás megléte lehetővé teszi, hogy az egyszer megnevezett 

témát sokáig lehessen „tartani”. Ilyenkor személyes névmással kell operálni. Csak 

zárójelben jegyzem meg, mivel még nem tértem rá a fordításra, hogy ez az a 

személyes névmás, amit a magyarra való fordításkor vagy konkretizálni kell, vagy 

ki kell hagyni, ha ezt nem tesszük, akkor kapunk olyan mondatokat, melyeket még 

kabaré is kifigurázott. Emlékezzünk csak vissza a nyelvleckék „Ő mit csinál? Ő 

mosogat a konyhában típusú mondataira. 

Térjünk át a rematikus szakaszra. Hogyan emeljük ki az orosz mondatban a 

lényeget? Azt tanítjuk, hogy az oroszban a hangsúlyos, nyomatékos mondatrészek 

a mondat végére kerülnek, de tudatosítottuk-e valaha, hogy az ige előtti hely az 

oroszban – a magyartól eltérően – mindig nyomatéktalan, hogy az orosz ige nem 

képes arra, amire a magyar igék egy része, hogy balfelé kiemelje, rematikus 

csúccsá tegye az előtte álló főnévi csoportot. 

Mindebből az következik, hogy már a felsőfokú nyelvoktatásban foglalkozni 

kell az összefüggő idegen nyelvű szöveg létrehozásának törvényszerűségeivel, ha 

nem kell is feltétlenül bevezetni a téma-réma, aktuális tagolás stb. terminusokat. 

Most térek rá a fordítás oktatására. Ha az anyanyelvre való fordításról van szó, 

látszólag egyszerű a helyzet, hiszen mint mondtuk, a magyar anyanyelvű beszélő 

intuitíve elsajátítja az összefüggő magyar szöveg szerkesztésének szabályait, és 

ezeket – ha magyar szöveget kell létrehozni – ösztönösen alkalmazza. De más 

dolog saját magyar szöveget létrehozni, és megint más idegen nyelven megformált 

gondolatokat magyarul megfogalmazni. Az idegen nyelvű szöveg hatásának az 

intuitíven elsajátított magyar szövegszerkesztési szabályok nem tudnak e11enálni. 
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Mindannyian ismerjük azt a jelenséget, mikor a leendő fordítók olyasmiket írnak 

le a fordításban, amit magyarul sosem írnának le. Néhány kiragadott példa: A 

tudomány ezen vagy azon területén végzett kutatások…, Az ilyen elképzelés nem 

felel meg a valóságnak, Nagy mennyiségű információt tárolva egységnyi szövegen 

belül, a művészi szövegnek van még egy másik tulajdonsága is. E példák 

mindegyike egy-egy jellegzetes orosz visszautalási szokvány szó szerinti fordítása. 

Ha a fordító nem tudja, miben különböznek az orosz és a magyar tudományos 

nyelvben a visszautalásnak és a kiemelésnek a szabályai, nem tud ellenállni az 

orosz nyelv hatásának. Nem mer változtatni, fél, nehogy „túl szabadon” fordítson, 

bár nem is tudja, mi számít „szabad fordításnak”, hiszen nem tudja, melyek a 

szövegek szabadon kezelhető részei, mi az, amit a tartalmi információ károsítása 

nélkül lehet és kell is a magyar szokványokhoz igazítani. 

A fordítást oktató tanárnak tehát nem az a dolga, hogy beleássa magát az 

aktuális tagolás hatalmas szakirodalmába, hanem az, hogy elemezzen minél 

nagyobb mennyiségű magyar szöveget abból a szempontból, hogy hogyan 

kötődnek egymáshoz a mondatok, melyek a mondatnak azok az elemei, amelyek 

azon túl, hogy a grammatikailag helyes, jól formált mondat létrehozásához 

kellenek, még a szöveg szerkesztésében is részt vesznek. Ez nem könnyű feladat, 

hiszen nincs a nyelvnek egyetlen olyan eleme sem, mely kifejezetten arra lenne 

hivatott, hogy az összefüggő szöveget szerkessze, ugyanazokkal az eszközökkel 

kell megszerkeszteni a szöveget, mint az egyes mondatokat. A szövegegész csak a 

mondatszinten egyaránt helyes lehetőségekből való választást szabja meg. 

Ilyesmiket pl.: 

 

• a mondat elején impliciten vagy expliciten utaljunk-e vissza az előző mondatra: 

(1a) Az emberi tulajdonságok nagy csoportjának örökletesként való felfogása… 

(1b) Ez a felfogás… 

 

• ha expliciten utalunk vissza, akkor főnévi vagy melléknévi mutatónévmást 

használjunk-e: 

(2a) Ez a felfogás… 

(2b) Az ilyen felfogás… 

 

• ha korábban már említett birtokosra utalunk vissza, ismételjük-e meg, vagy 

elegendő a birtokjel is: 

(3a) Ezeknek a jelenségeknek a megjelenése eltér… 

(3b) Megjelenésük eltér… 

 

• személyesen fogalmazzunk-e vagy személytelenül: 

(4a) Végezetül köszönetemet fejezem ki a könyv bírálóinak … 

(4b) Végezetül köszönetünket fejezzük ki a könyv bírálóinak … 
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(4c) Végezetül a szerző köszönetét fejezi ki a könyv bírálóinak … 

 

• a testesebb jelzői bővítményeket igeneves szerkezettel fejezzük-e ki vagy jelzői 

mellékmondattal: 

(5a) A tudománynak a statisztikai tényeket széles körben felhasználó 

információelméleti megközelítési módja. 

(5b) A tudomány információelméleti megközelítési módja, mely széles körben 

felhasznál statisztikai tényeket… 

 

• a mondategységek összekapcsolását alárendeléssel, mellérendeléssel vagy 

esetleg  határozói igeneves szerkezettel oldjuk-e meg. 

(6a) Könyvünk, miután áttekinti a tudománytan területén született első 

munkákat, elemzi a tudomány rendszertani megközelítésének tapasztalatait. 

(6b) Könyvünk áttekinti a tudománytan területén született első munkákat, majd 

elemzi a tudomány rendszertani megközelítésének tapasztalatait. 

(6c) Áttekintve a tudománytan területén született első munkákat, könyvünk 

elemzi a tudomány rendszertani megközelítésének tapasztalatait. 

 

Hiába igyekszik ugyanis az orosz és a magyar tudományos szövegek írója 

egyaránt a gondolatok logikus kifejtésére, hiába oldják meg ezt egyaránt úgy, hogy 

mondataik felépítésekor igyekeznek valami ismertből, tudottból kiindulni, és erre 

építeni az új információt, mindketten más nyelvi eszközkészletből válogatnak, és 

mindketten más hallgatóságot tartanak szem előtt, mely az információ 

adagolásának más és más módjaihoz szokott hozzá. Ebből következik, hogy a 

mondatok tematikus és rematikus szakaszának megformálására más és más nyelvi 

eszközöket használnak, pontosabban – és ez nagyon fontos – a mondatszerkesztés 

eszközei közül más és más eszközöket használnak kettős funkcióban, azaz 

nemcsak mondat-, hanem szövegszerkesztésre is. 

Magam az orosz és a magyar tudományos nyelvi mondatokat vetettem egybe 

ebből a szempontból (Klaudy 1981). Mennyiben segített engem a fordítás 

oktatásában ezeknek a kutatásoknak az elvégzése? 1973 óta tanítok 

fordítástechnikát az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Csoportjában, és meg kell 

mondanom, még sem elméleti előadást nem tartottam a leendő fordítóknak az 

aktuális tagolásról, sem a téma, réma, rematikus csúcs stb. fogalmakat nem 

használom az oktatásban. De: 

1. Meg tudom magyarázni, mit miért javítok. Nem kell ilyen dolgokat 

mondanom a hallgatóknak, hogy „így szebb”, „így magyarosabb”. Ezekkel a 

kijelentésekkel ugyanis a leendő fordítók nem tudnak mit kezdeni. Ha viszont a 

két nyelv közötti rendszerbeli és nyelvhasználatbeli különbségekkel indoklom 

javításaimat, ezzel olyan szempontrendszert nyújtok, melynek alapján később 
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önállóan is képesek lesznek saját fordítói megoldásaikat értékelni és a különböző 

célnyelvi lehetőségek közül a legjobbat választani. 

2. Választ tudok adni a fordítóknak arra az állandó kételyére „szabad-e ennyire 

elszakadni az eredetitől?” Nem lesz-e ez túlságosan szabad fordítás?”. Ez a kétely 

szinte mindig felmerül, ha a mondat két pólusának megfordításáról, mondatok 

összevonásáról vagy szétválasztásáról van szó. Ezekre a kérdésekre általános 

választ nem lehet adni. Van pl. egy olyan jellegzetes orosz mondattípus, melyet én 

„retorikus” témával kezdődő mondatnak nevezek (Klaudy 1979). Ennél a 

mondattípusnál – mivel ilyen a magyarban nincs, legalábbis a mai magyar 

tudományos nyelvhasználat nem él vele, a téma-réma sorrend felcserélése 

nemcsak hogy nem „túlságosan szabad” hanem kötelező átváltási művelet. Másutt 

viszont az orosz mondatra jellemző téma-réma tagolás megváltoztatása a magyar 

szöveg koherenciájának csökkenéséhez vezethet, tehát lehetőség szerint 

ragaszkodni kell az eredeti téma-réma tagoláshoz. 

3. És végül, tanácsokat tudok adni a fordítóknak, hogy a tematikus és a 

rematikus szakasz nyelvi megformálásának különbségei miatt a magyarra való 

fordításnál milyen átváltási műveleteket kell végezniük, hogy a magyar szöveg 

kommunikatív ekvivalense legyen az orosz szövegnek. Ilyeneket pl.: 

 

• az orosz mondatkezdő tematikus szakaszokat a fordítás során próbálják 

megrövidíteni, nézzék meg, hogy az orosz igéből képzett főnévi 

bővítményekből mit lehet elhagyni: 

(7a) A statisztikai módszert alkalmazó kutatók gyakran elmulasztják a 

számítások eredményeinek utólagos ellenőrzését. A statisztikai módszerekkel 

végzett számítások ellenőrzésének a kutatók által való elmulasztása… 

(7b) Az ellenőrzés elmulasztása… 

• az implicit („ismétléses”) visszautalás helyett használjanak explicit („mutató 

névmásos”) visszautalást: 

(8a) Gyakran előfordult, hogy a prognosztikai javaslatokat az egyes szakértők 

vagy szakértői kollektívák kizárólag a saját érdeklődési körükből kiindulva 

tették meg. Az egyes szakértők vagy szakértői kollektívák véleményét tükröző 

javaslatok . .. 

(8b) Ezek a javaslatok … 

 

• használják ki a birtokos személyjeles visszautalásnak csak a magyarban létező 

lehetőségét: 

(9a) Az értelmiségelméletek is viszonylag rövid múltra tekintenek vissza, az 

elmúlt fél évszázadban azonban bámulatos gyorsasággal születtek újabb és 

újabb irányzatok. Ezeknek az irányzatoknak a keletkezését és népszerűségét 

részben magyarázza, hogy… 

(9b) … keletkezésüket és népszerűségüket részben magyarázza, hogy … 
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• bízzanak a magyar határozott névelőben, mely sokszor egymagában is elegendő 

a két mondat közötti kapcsolat megteremtésére, s így elhagyhatók olyan, 

határozottságot kifejező orosz jelzők, melyek csak a névelő hiányát pótolják az 

oroszban: 

 (10a) Az adott (szóbanforgó, említett stb.) változások oka … 

 (10b) A változások oka … 

 

• hozzák előre az igei állítmányt, mely a magyar mondatokban a tematikus és a 

rematikus szakasz határát sokszor csak utólag jelöli ki. Mivel az orosz 

mondatokban az ige mindig a rematikus szakasz elején áll, ilyen probléma 

nincs, de a magyarban gyakran előfordul, hogy a bővítmények miatt az igei 

állítmány nagyon hátracsúszik, s így bizonytalanná vélik vagy csak későn 

világosodik meg a mondat kommunikatív tagolása: 

(11a) A tudománytan és a tudománylogika két egymással dialektikusan 

összefüggő, de lényegesen eltérő struktúrát, nevezetesen a tudomány szervezeti 

és társadalmi struktúráját, illetve a tudományos ismeret logikai struktúráját 

vizsgálja különböző eszközökkel. 

(11b) A tudománytan és a tudománylogika két egymással dialektikusan 

összefüggő, de lényegesen eltérő struktúrát vizsgál különböző eszközökkel, 

nevezetesen a tudomány szervezeti és társadalmi struktúráját, illetve a 

tudományos ismeret logikai struktúráját. 

 

• az ige előrehozásában segíthet, ha felmérik a különböző bővítmények 

kommunikatív fontosságát, és csak a leghangsúlyosabbat viszik be az ige elé a 

rematikus csúcsra, a többi elhelyezésére az ige utáni semleges zónát használják 

fel: 

(12a) A polgári ideológusok a végbemenő „forradalmi” megújulás egyik 

legjellemzőbb sajátosságának a kommunikációs infrastruktúra és az információs 

technika intenzív fejlődését nevezik. 

(12b) A polgári ideológusok a kommunikációs infrastruktúra és az információs 

technika intenzív fejlődését nevezik a végbemenő „forradalmi” megújulás egyik 

legjellemzőbb sajátosságának. 

 

A fordítóknak adható szövegszerkesztési tanácsokat még hosszan sorolhatnám, 

ehelyett most már csak arról fogok beszélni, milyen gyakorlatokat lehet végezni 

annak érdekében, hogy a magyar anyanyelvű fordítók magyar szövegszerkesztési 

kompetenciáját az intuitív szintről tudatos szintre emeljük. A gyakorlatokat az 

orosz nyelvvel dolgozó fordítójelöltek számára állítottam össze, de természetesen 

bármely más nyelvvel kapcsolatban is elvégezhetőek. 
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1. „Felvágott” szöveg szerkesztése. – Kiválasztunk valamilyen összefüggő 

idegen nyelvű szöveget, felvágjuk mondatokra, a mondatokat összekeverjük, és 

úgy osztjuk ki a hallgatóknak. A fordítók így elszigetelt mondatokat fordítanak, az 

egész szöveget nem ismerik, csak azt a mondatot, amelyet nekik kell fordítaniuk. 

A magyar mondatokat összegépeljük, és az így keletezett szaggatott, 

összefüggéstelen magyar szöveget megszerkesztjük. 

2. Bármely nyelvből fordított magyar szöveg szerkesztése az eredetivel való 

egybevetés segítségével – Jó anyagot szolgáltat erre bármely napilap nemzetközi 

sajtószemléje. 

3. Bármely nyelvből fordított magyar szöveg szerkesztése az eredetivel való 

egybevetés nélkül. – Erre különösen alkalmasak a magyar nyelven megjelenő, de 

részben vagy teljesen külföldön válogatott és szerkesztett propagandakiadványok. 

4. Eredeti, nem fordítás eredményeképp született magyar szövegek szerkesztése 

– Erre a célra nagyon alkalmasak a nem fordított, de valamely idegen nyelv 

hatását mégis tükröző magyar szövegek, pl. a szomszédos országokban megjelenő 

magyar nyelvű folyóiratok cikkei. 
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A KOMMUNIKATÍV SZAKASZHATÁROK ELTŰNÉSE A MAGYARRA 

FORDÍTOTT EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEKBEN
7

 

 

 

 

Bizonyára mindenki átélte már azt az élményt, hogy idegen nyelvből magyarra 

fordított szöveget olvasva egyszerre csak azt veszi észre, hogy már jó ideje nem 

érti, miről szól a szöveg, azaz „elveszítette a fonalat”. A mondatok egyenként 

grammatikailag helyes mondatok, a szöveggel mégis valami baj van. Ilyenkor az 

olvasónak el kell döntenie, mennyre fontos számára az információ, érdemes-e egy-

két bekezdést újraolvasnia, esetleg visszamennie a szöveg elejére, vagy 

egyszerűbb lemondani az információról. Ennek a tapasztalati jelenségnek a 

nyelvészeti magyarázatára teszünk kísérletet a továbbiakban. 

 

1. A fordított szöveg mint nyelvészeti kutatás tárgya 

 

Papp Ferenc több mint harminc évvel ezelőtt megjelent tanulmányában (Papp 

1972) kvázi-helyes szövegeknek nevezte azokat a szövegeket, amelyekre 

egyszerre érvényes az alábbi három állítás: (1) A szöveg minden mondata az adott 

nyelv grammatikai szabályai szerint van megszerkesztve. (2) Az adott nyelv 

beszélői a szöveg minden mondatát helyesnek tartják és elfogadják. (3) Az egész 

szöveget mégis elutasítják, mert nem felel meg a helyesen szerkesztett szövegről 

alkotott intuitív elképzeléseiknek. Bár ő nem kimondottan fordításokat vizsgált, 

hanem magyar anyanyelvű személyek orosz nyelvű szóbeli és írásbeli 

produktumait, megközelítése nagyon alkalmasnak bizonyult a fordított szövegek 

egészének elemzésére is. Én magam 1981-ben megvédett és 1987-ben 

nyomtatásban is megjelent értekezésemben az oroszból fordított magyar 

társadalomtudományi szövegek grammatikai tagolásában és aktuális tagolásában 

mutattam ki azokat a jellegzetességeket, amelyek tekintetében a fordított szövegek 

eltérnek az eredeti magyar szövegektől (Klaudy 1987). Szintén a kvázi-helyesség 

terminust használta fel Inkeri Vehmas-Lehto finn kutató az oroszból fordított 

                                                                        

7 
A VII. Nemzetközi Magyar Nyelvészkongresszuson (2004. augusztus 28-31.) elhangzott 

előadás szerkesztett változata
. 



125 

 

nyomtatásban megjelent finn sajtószövegek jellegzetességeinek leírására. 

(Vehmas-Lehto 1988). 

A fordított szövegek egészének kutatásában új fejezetet jelent a fordítási 

univerzálék kutatása, amelynek lehetőségét a nagyméretű fordítási 

szövegkorpuszok teremtették meg. A korpusznyelvészet bevezetése a 

fordítástudományba Mona Baker két programadó cikkéhez kötődik (1993, 1995). 

Baker hangsúlyozza, hogy a fordított szöveg önmagában is kutatásra méltó tárgy, 

nem rosszabb, nem jobb az eredeti szövegeknél, csak más, és ezt a másságot kell 

kutatni. A másság univerzális jegyeit, illetve az ezzel kapcsolatos műveleteket 

fordítási univerzáléknak nevezzük. Különösen öt ilyen fordítási univerzálé 

kutatása folyik intenzíven: (1) explicitálás, (2.) egyszerűsítés és egyértelműsítés, 

(3) a konvencionális grammatika alkalmazása, (4) ismétlések elkerülése, (5) 

bizonyos célnyelvi sajátosságok túlhangsúlyozása. Az univerzálék kutatása 

fokozatosan önálló területté növi ki magát a fordításkutatásban, a 2002-ben tartott 

univerzálé-konferencia eredményei most jelentek meg önálló kötetben a 

Benjamins Kiadónál, amely már a címében megkérdőjelezi az univerzálék létét: 

Universals in translation – Do they exist? (Mauranen et al. 2004). 

 

2. Az európai uniós szövegek fordítása 

 

A fordítás jelentőségének megnövekedése természetes velejárója az Európai Unió 

nyelvpolitikájának, amely minden tagállam nyelvét egyaránt hivatalos nyelvnek 

tekinti, s ez a nyelvi rendszer természetesen óriási mennyiségű fordítást igényel. 

Bár a fordítók rendelkezésére álló nyelvi technológiák mai fejlettsége mellett a 

fordított szövegek gépre vitele nem jelent problémát, sőt a fordítások ma már 

szinte kizárólag számítógépen készülnek, az európai uniós szövegek óriási 

korpuszának szövegszintű tudományos vizsgálata még nem indult meg. 

Ha megvizsgáljuk, hogy a fordítástudomány három nagy kutatási területe közül 

(eredmény-, folyamat- és funkcióközpontú kutatás) melyiket termékenyítette meg 

leginkább az Európai Unió fordításpolitikája, akkor a publikációk számából 

nyilvánvaló, hogy a fordítás társadalmi funkciójával kapcsolatos kérdések kerültek 

a kutatók figyelmének központjába (Pym 2000, 2001, Wagner et al. 2002). 

Magyar nyelvészek számára különösen érdekesek a finn kutatók tanulmányai 

(Tirkkonen-Condit 2000, Koskinen 2000), amelyek az európai uniós szövegek 

fordításának problémáit a finn mentalitás szempontjából vizsgálják. 

Nyelvpolitikai, fordításpolitikai cikkek tehát szép számmal születnek (Szabari 

1997, Horváth 2002), de a fordítók mindennapi munkájának nyelvészeti elemzése 

– néhány résztanulmánytól eltekintve (Dróth 2000, Ajtay-Horváth 2002) – még 

várat magára. 

Magyarországon a csatlakozás időpontjára kb. 120 ezer oldalnyi uniós joganyag 

fordítása született meg az Igazságügyi Minisztérium Fordításkoordináló 
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Egységének irányításával. Bár a közbeszerzési eljárás miatt az Egység kénytelen 

volt évente változó fordítóirodák közreműködésével dolgozni, a terminológiai 

egységesítés érdekében összeállította és a fordítás közben folyamatosan 

fejlesztette többnyelvű terminológiai adatbázisát (www.eujogszab.hu), amely kb. 

25 ezer egyeztetett terminust tartalmazott a csatlakozás pillanatában. A 

terminológiai egységesítésen kívül mondat- és szövegszerkesztési tanácsokat is 

kaptak a fordítók (IM Útmutató 2003). 

Mindez a 120 ezer oldalnyi, jórészt angolból és franciából fordított magyar 

joganyag, mind az egyéb európai uniós szövegek, tehát a magyar közintézmények, 

hivatalok, vállalatok mindennapi gyakorlatában keletkezett nagy mennyiségű 

angolból, németből és franciából fordított magyar szöveg nyelvészeti elemzésre 

vár. Ez a szöveganyag érdekes kutatási anyagot jelent a magyar nyelvészek és a 

fordításkutatók számára, mind a fordított szövegek jellegzetességeinek feltárása, 

mind a fordítók, lektorok, szerkesztők tevékenységének, „nyelvi viselkedésének” 

leírása tekintetében. 

 

3. A fordítók, lektorok tevékenységének kutatása 

 

A fordítók, lektorok „nyelvi viselkedésének” kutatása a fordítástudományban 

többféle módon történik: introspekciós jegyzőkönyvek segítségével, amikor a 

fordítók fordítás közben mondják magnóra, hogy mit miért és hogyan csinálnak 

(Tirkkonen-Condit 2002), retrospektív beszámolók segítségével, amikor a fordítás 

után teszik ugyanezt, vagy a fordító számítógépében rögzített időadatok 

elemzésével (Hansen 1999) stb. Kevésbé újszerű, de még mindig elfogadható az a 

kutatási módszer, ha a fordított szöveg és az eredeti egybevetése alapján 

következtetünk arra, hogy mit csinált és mit nem csinált a fordító. Jó kutatási 

anyagot szolgáltatnak a lektori javítások és a korrektúrajeleket megőrző 

szövegszerkesztői programokkal készített lektori javítások. 

Mostanában újra gyakran van alkalmam a bevezetőben említett kvázi-helyes 

magyar szövegekkel találkozni, mivel fordítást oktató tanárként és fordításokat 

javító lektorként is sokat foglakozom magyarra fordított európai uniós 

szövegekkel, sőt a javító tanárok és lektorok munkájának értékelésére is többször 

kaptam felkérést. Az európai uniós joganyag fordításában és az EU 

intézményeinek működése során keletkezett szövegek fordításában nagyon 

gyakran találkozom azzal a jelenséggel, amit a bevezetőben említettem: a 

mondatok egyenként grammatikailag helyes mondatok, az egész szöveg mégis 

nehezen érthető. Mondhatná valaki, hogy a téma vagy az ábrázolt valóság 

bonyolult, de ha ilyenkor az eredeti angol, francia, vagy német szöveghez 

fordulunk, abból gyakran azonnal világos, miről van szó. Valami történik fordítás 

közben, amitől a magyar mondat átláthatatlanná válik. Annál inkább különösnek 

mondható, hogy a javításokat elemezve kiderül, a lektorok csak a terminológiai 



127 

 

hibákat javítják, a mondatok szerkezetéhez nem tudnak, vagy nem akarnak 

hozzányúlni. 

Ennek több oka is lehet. (1) A mondat szerkezetét nehezebb javítani, mint egy-

egy szakkifejezést. A szórendi javítás sokszor nem elég, az egész mondatot újra 

kellene fogalmazni, arra pedig nincs idő, vagy, valljuk be őszintén, sokszor 

anyagilag nem éri meg. (2) A szakkifejezések javításakor lehet támaszkodni a két- 

és többnyelvű szótárakra, terminológiai adatbázisokra, a mondatszerkesztési 

kérdéseknek azonban nincs hol utánanézni. (3) A javító tanárok és lektorok 

sokszor nem is tudják megfogalmazni a mondatszerkezeti hibák okát, azt, hogy 

mitől félreérthető vagy nehezen érthető a mondat. 

A mondottak szemléltetésére álljon itt egy európai tanácsi határozat egyetlen 

mondatának öt különböző fordítása, amelyet az európai uniós fordítóképzésben 

részt vevő hallgatók készítettek. 

 

Szerkesztetlen hallgatói fordítások: 

(1) A benyújtott pályázati ajánlatok fényében a legmagasabb rátákat 

tartalmazó ajánlatok alapján kell meghatározni az odaítélendő legmagasabb 

visszatérítési rátákat és százalékos mennyiségeket. 

(2) A beérkező igények figyelembevételével a visszatérítések maximális 

értékét  és a mennyiségarányos részesedéseket rögzíteni kell, ahhoz, hogy a 

maximális értékre vonatkozó ajánlatokhoz szükséges engedélyeket kiadják. 

(3) A beadott és a maximális rátákat közlő pályázatok ismeretében meg kell 

állapítani a maximális visszatérítési rátát és a maximális rátát jegyző 

pályázatoknak odaítélendő százalékos mennyiségeket. 

(4) A benyújtott versenyajánlatok ismeretében, a legmagasabb rátákat 

tartalmazó és engedélyezendő ajánlatok alapján kell meghatározni a legmagasabb 

visszatérítési rátákat és százalékos mennyiségeket. 

(5) A benyújtott pályázatok figyelembevételével meg kell határozni a 

visszatérítések maximumát és a mennyiségi arányokat, amelyek alapján engedélyt 

kapnak azok az ajánlatok, amelyek tartalmazzák ezeket a megadott maximá lis 

értékeket. 

 

A fenti öt fordítási változatban a lektor csak szakkifejezéseket javított ( 

versenyajánlatok → pályázatok, visszatérítési ráta → visszatérítési mérték, 

rögzíteni → megállapítani), a mondatok szerkezetét mindegyik fordítás esetében 

elfogadta. Pedig felületes olvasásra is nyilvánvaló, hogy itt nem öt egyformán 

helyes változatról van szó, hiszen bár a mondatok grammatikailag a magyar nyelv 

szabályai szerint vannak szerkesztve, mégis mindegyik mást állít, mindegyikben 

más van kiemelve, és mindegyik nagyon nehezen érthető. Az alábbi szerkesztett 

fordítási változat a tanulmány szerzőjének javaslata: 
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Szerkesztett fordítás: 

(6) A benyújtott pályázatok alapján kell meghatározni, hogy mennyi legyen az 

export-visszatérítés maximális mértéke, és hogy a legmagasabb export-

visszatérítést igénylő pályázatoknak hány százaléka részesülhet a kedvezményben. 

 

A fordítás eredményeképp keletkezett magyar szövegek mondatszerkesztési 

sajátosságainak vizsgálata tehát hasznos a szakfordítói és lektori gyakorlat 

számára, de elméleti jelentősége is lehet, hiszen feltárhatja a magyar mondatok 

szöveggé szerveződésének mechanizmusát, és azoknak az eszközöknek a 

működését, amelyek ebben a szöveggé szerveződésben részt vesznek. 

A szövegkutatásban ugyanis fontos szem előtt tartani, hogy a nyelvnek egyetlen 

olyan eszköze sincs, amely csak és kizárólag a szöveg szerveződésében venne 

részt. A szöveg szerveződésének nincsenek kizárólagosan saját eszközei. A 

szövegszervező elemek a mondatszerkezetben elfoglalt helyük révén, mintegy 

másodlagos feladatként vesznek részt a szöveg szerveződésében. Ugyanazon 

mondat egyformán helyes szintaktikai változatai éppen a szövegszintű 

funkciójukban különböznek egymástól. Illetve abban, hogy betöltik ezeket a 

funkciókat vagy sem. Mint a tudományos kutatásban ez oly sokszor megtörténik, 

itt is a működés hibáiból tudunk a funkcióra következtetni. Ha a mondat 

grammatikai tagolása helyes, akkor a szövegszintű diszfunkció okát a 

kommunikatív vagy értelmi tagolásban kell keresnünk. 

 

4. A mondat kommunikatív tagolása 

 

Köztudomású, hogy a mondatoknak a grammatikai (alany, állítmány, tárgy, 

határozó, jelző) tagolása mellett van egy másik, az adott szövegre, az adott 

szituációra jellemző úgynevezett aktuális tagolása is. Az aktuális (más terminussal 

értelmi, vagy kommunikatív) tagolás az aktuális közlési helyzet szempontjából 

tagolja a mondatot. Eszerint a mondatokban elkülöníthető egy olyan rész, amely a 

mondatot összeköti az előzményekkel vagy szövegkezdő mondat esetén a közlési 

helyzettel, előzetes tudásunkkal – ez a téma vagy a tematikus szakasz, és van egy 

olyan része, amely új információt közöl, egy láncszemmel előre viszi a közlés 

folyamatát – ez a réma vagy a rematikus szakasz. 

A mondatok tematikus (visszautaló vagy adott információt közlő) része és 

rematikus (új információt közlő) része közötti határt kommunikatív 

szakaszhatárnak nevezzük. Hipotézisünk, amelyet e tanulmányban bizonyítani 

kívánunk, a következő: az idegen nyelvből magyarra fordított szövegeket sokszor 

azért nehéz megérteni (azért veszítjük el olvasás közben a fonalat), mert 

sorozatosan eltolódik (bizonytalanná válik, eltűnik) bennük a kommunikatív 

szakaszhatár jelölése. 
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A kommunikatív szakaszhatárt a továbbiakban T/R határnak fogjuk rövidíteni. 

Először azt tekintjük át, hogyan történik a T/R határjelölés a magyar 

mondatokban. A téma vagy tematikus szakasz és a réma vagy rematikus szakasz 

jellemzésekor az 1987-ben megjelent Fordítás és aktuális tagolás című 

munkánkra fogunk támaszkodni
8
. Bár a fenti munka célja az oroszból fordított 

magyar szövegek aktuális tagolásának leírása volt, mindazt, amit a magyar 

mondatok T/R tagolásával kapcsolatban akkor megállapítottunk, ma is 

érvényesnek tartjuk, ezért a további gondolatmenet megértéséhez szükséges 

megállapításokat rövidített formában megismételjük. 

 

5. A T/R határjelölés eszközei a magyar mondatokban 

 

A téma vagy tematikus szakasz és a réma vagy rematikus szakasz közötti határ 

jelölésének eszközei lehetnek tartalmiak vagy formaiak, explicitek vagy 

implicitek, progresszívek (előre mutatók) vagy regresszívek (visszafelé mutatók). 

A határjelölés eszközei eltérnek a beszélt nyelvben és az írott nyelvben, hiszen a 

beszélt nyelvben a szünet és a hanglejtés segítségével a kommunikatív 

szakaszhatár bárhová helyezhető. A határjelölés eszközei nyelvspecifikusak, tehát 

eltérhetnek a különböző nyelvekben, és ami minket most ebben a tanulmányban a 

legjobban érdekel, a határjelölés eszközei eltorzulhatnak vagy eltűnhetnek a 

fordításban. 

Hogyan történik a tematikus szakasz határának kijelölése a magyar 

mondatokban? A tematikus szakasznak tartalmi és formai ismérvei egyaránt 

vannak. A tartalmi ismérvek közül a szakirodalom első helyen az ismertséget 

szokta említeni (Mathesius 1967), amely lehet kontextuális (az adott szövegben 

található előzményektől függő) és szituatív (a közléshelyzettől függő). Az 

ismertségnél is fontosabb lehet, hogy a téma csak rámutat a közlés tárgyára, nem 

érte jött létre a közlés, tehát ha új információt hordoz is, a mondatban van egy nála 

magasabb fokú kommunikatív dinamizmussal rendelkező rész (Firbas 1964). A 

formai jegyek között első helyen a mondatkezdő helyzet áll, de ide tartozik a 

határozott névelő és a mutató névmások megléte is. É. Kiss a magyar mondatokkal 

kapcsolatban így foglalja össze a téma (nála topik) formai jellemzőit: „topikként 

vagy határozott, vagy specifikus határozatlan főneves kifejezés, vagy ilyet 

tartalmazó névutós kifejezés szerepelhet (É. Kiss 1998: 23). 

Egy korábbi munkájában É. Kiss a tartalmi és formai jegyek viszonyáról az 

alábbi megállapítást tette: „Valamelyik argumentum vagy argumentumsor 

esetében a három definíciós jegy közül (i) mondatkezdő helyzet, (ii) a 

                                                                        

8 
Mivel célunk a T/R határjelölés fordításszempontú leírása, szükségképpen le kell mondanunk 

arról, hogy a magyar mondat topik-predikátum szerkezetének kiterjedt szakirodalmát 

áttekintsük (erről részletesen É. Kiss 1998, 2002). 
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megnevezett fogalom ismert volta, (iii) sajátos formai, többnyire morfológiai vagy 

fonológiai megkülönböztető jegy(ek) bármely kettőnek a megléte a harmadik 

meglétét is szükségszerűen maga után vonja” (É. Kiss 1978: 34). 

A mi felfogásunk szerint magyar mondatok esetében a témának az itt felsorolt 

három ismérvénél fontosabb egy negyedik – annyira, hogy ha a negyedik feltétel 

hiányzik, az első három megléte nem elegendő a tematikusság biztosításához – 

mégpedig az, hogy a téma valamilyen módon el legyen határolva a rémától. Állhat 

ugyanis valamely főnévi csoport a mondat elején, tartalmazhat a szűkebb vagy 

tágabb kontextusból nyilvánvalóan következő dolgokat, lehet benne határozott 

névelő vagy mutató névmás (7), ha utána fordított szórendű igei állítmány 

következik, ez a főnévi csoport bekerül a rematikus szakaszba (8).
9
 

 

(7) [
TSZ

 Az adópolitikai jogharmonizáció előbb említett hiánya] # [
RSZ

 oda 

vezetett], hogy… 

(8) [
RSZ

 (
RCS 

(Az adópolitikai jogharmonizáció előbb említett hiánya) vezetett 

oda], hogy… 

 

Ebből következik a téma vagy tematikus szakasz általunk megadott definíciója: 

A téma vagy tematikus szakasz olyan, többnyire a mondat elején álló főnévi, 

igenévi (ritkán igei) csoport, amely az adott mondat által közvetített információ 

kiindulásául szolgál és valamilyen módon el van határolva a rémától (Klaudy 

1987: 27). Ha tehát a kommunikatív szakaszhatár jelölését a magyar mondatokban 

a téma felől nézzük, megállapíthatjuk, hogy a tematikus szakasz határának 

kijelölése a magyar mondatban a réma szintaktikai megformálása által történik. 

Hogyan történik a rematikus szakasz határának kijelölése a magyar 

mondatokban? A rematikus szakasznak szintén vannak tartalmi és formai 

ismérvei. A tartalmi ismérvek között az első az adott mondatban új, legalábbis 

legfontosabb információ, hiszen, mint az alábbi példák mutatják, a téma is 

tartalmazhat új információt (az informatív témáról részletesen Klaudy 1987: 58–

70). 

 

(9) In view of the urgent need for more approximation of Member States’ 

laws in the area of environmental and energy taxation in the EU… 

(10) Tekintettel a környezetvédelmi és energia-adók területén fennálló sürgős 

további EU-jogharmonizációs igényre … 

 

Informatív téma esetén tartalmi szempontból az a lényeg, hogy a mondatban 

legyen egy még magasabb kommunikatív dinamizmusú rész, ami a közlés 
                                                                        

9  
Itt és a továbbiakban az európai uniós szövegekből vett példamondatok forrása: Bart I., 

Klaudy K. 2003. Európai uniós fordítóiskola. Budapest: Corvina. 
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elsődleges célja, amiért a mondat létrejött, azaz a réma vagy rematikus szakasz. 

Ami a formai jegyeket illeti, a rematikus szakaszt általában a mondatvégi helyzet 

és az igei megformálás jellemzi. A mi felfogásunk a fenti közismert tartalmi és 

formai jegyeken kívül funkcionális jegyeket is elkülönít: itt történik a tematikus és 

rematikus szakasz határának és a réma legfontosabb részének, a rémacsúcsnak a 

kijelölése. 

A kommunikatív szakaszhatár jelölése a magyar mondatokban tehát a rémában 

történik, mégpedig alapjában véve kétféle módon: 

(1) Ha a rematikus szakaszban erős igei állítmány van, akkor az erős igei 

állítmány a balra álló összes bővítményt a témába utalja, a tőle jobbra álló 

bővítményeknek pedig egyenletes kommunikatív töltést ad. Ilyenkor „egyenletes” 

rémáról beszélünk. 

(2) Ha a rematikus szakaszban gyenge igei állítmány van, akkor a gyenge igei 

állítmány a bal első helyen álló bővítményt rematizálja, ez lesz a rémacsúcs, a 

többi balra álló bővítményt a témába utalja, a tőle jobbra álló bővítményeknek 

pedig csökkenő kommunikatív töltést ad. Ilyenkor „ereszkedő” rémáról beszélünk. 

Mit értünk erős és gyenge igei állítmányon? Vegyük az alábbi példamondatot és 

változtassuk benne az igei állítmányt kétféle módon: 

 

(11) Az uniós intézményekben a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetése tette lehetővé a fordítási és tolmácsolási munkák arányosabb 

elosztását. 

(11a) Az uniós intézményekben a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetése hátráltatta, akadályozta, lehetővé tette, oda vezetett, 

elősegítette, hozzájárult, … 

(11b) Az uniós intézményekben a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetése vezetett, okozta, tette lehetővé, vezetett oda, segítette elő… 

 

Erős igei állítmánynak nevezzük a (11a) állítmányait, azaz minden olyan 

módosított igealakot, amelyben a módosító (pl. igekötő) az ige előtt áll, és minden 

olyan módosító nélküli igelakot, amelynek erős szemantikai töltése van (pl. az 

olyan negatív tartalmú igéket, mint a hátráltatta, akadályozta stb.). A fenti 

igealakok mind egyformán viselkednek a tőlük balra álló főnévi csoporttal 

szemben: bal felé zártak, a tőlük balra álló főnévi csoport egyetlen elemére sem 

terjed ki rematizáló hatásuk. 

Gyenge igei állítmánynak nevezzük a (11b) állítmányait, azaz minden olyan 

módosított igealakot, amelyben a módosító (pl. igekötő) az ige után áll, és minden 

olyan módosító nélküli igelakot, amelynek gyenge szemantikai töltése van (pl. 

okoz, vezet stb.). A fenti igealakok mind egyformán viselkednek a tőlük balra álló 

főnévi csoporttal szemben: bal felé nyitottak, azaz rematizálják a tőlük közvetlenül 

balra álló főnévi csoportot, a többi balra állót pedig a témába utalják. 
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(12) [
TSZ

Az uniós intézményekben] # [
RSZ

 (
RCS

a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetése) tette lehetővé a fordítási és tolmácsolási munkák arányosabb 

elosztását]. 

 

A gyenge igei állítmány előtti „bal első helyen” álló rematizált főnévi csoportot 

nevezzük rémacsúcsnak. 

Ha az ige erős szemantikai töltésű, akkor önmagában is képes a rematikus 

szakasz határának jelölésére. A negatív jelentésű igék annyira erősen jelölik a 

szakaszhatárt, hogy ha rematizálni akarjuk a tőlük balra álló főnevet vagy főnévi 

csoportot, akkor azt egy gyenge szemantikai töltésű igével ellátva (vö. volt) külön 

mondategységbe kell tenni, ugyanazon mondategységen belül a rematizálást nem 

lehet megoldani (csak hanglejtéssel, de olvasásra szánt írott szövegek esetében a 

hanglejtést nem vehetjük figyelembe). 

 

(13) [
TSZ

Az uniós intézményekben]# [
RSZ

 (
RCS

a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetésének hiánya) volt az], [
TSZ

 ami] [
RSZ

 akadályozta a fordítási és 

tolmácsolási munkák arányosabb elosztását]. 

 

Az általános jelentésű, gyenge szemantikai töltésű igék az írott szövegben a 

hanglejtés segítsége nélkül önmagunkban nem képesek világosan jelölni a 

kommunikatív szakaszhatárt. 

 

(14) Az uniós intézményekben a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetése segítette… 

 

Ebben az esetben igekötőre van szükség, hogy egyértelműen az igei állítmányra 

(14a) vagy a névszói bővítményre (14b) kerüljön a hangsúly. 

 

(14a) [
TSZ

Az uniós intézményekben a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetése] [
RSZ

 elősegítette … 

(14b) [
TSZ

Az uniós intézményekben] # [
RSZ

 (
RCS

a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetése) segítette elő… 

 

Az igemódosítók határjelölő szerepével függ össze az is, hogy az egyenletes 

rémában mindig a rematikus szakasz legelején maradnak, bármely időben vagy 

módban áll az ige. 
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(15) [
TSZ

Az uniós intézményekben a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetése] # [
RSZ

 elő fogja segíteni a fordítási és tolmácsolási munkák 

arányosabb elosztását. ] 

(16) [
TSZ

Az uniós intézményekben a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetésével] # [
RSZ

 meg lehetett volna oldani a fordítási és tolmácsolási 

munkák arányosabb elosztását.] 

 

Ha a tőlük balra álló főnévre vagy főnévi csoportra kell kerülnie a hangsúlynak, 

akkor a határjelölők eltolódnak a rematikus szakasz éléről (nem feltétlenül az ige 

mögé kerülnek, csak egy hellyel hátrább tolódnak), hogy nyitottá tegyék az igei 

állítmányt, vagyis alkalmassá arra, hogy rematizálja a tőle balra álló bővítményt. 

 

(15a) [
TSZ

Az uniós intézményekben] # [
RSZ

 (
RCS

a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetése) fogja elősegíteni a fordítási és tolmácsolási munkák 

arányosabb elosztását]. 

(16a) [
TSZ

Az uniós intézményekben] # [
RSZ

 (
RCS

a hivatalos és munkanyelvek 

megkülönböztetésével) lehetett volna megoldani a fordítási és tolmácsolási 

munkák arányosabb elosztását]. 

 

Igemódosítón nemcsak igekötőt értünk, hanem az ige puszta névszóból álló 

vonzatait is (vö. É. Kiss 1998). A puszta névszói vonzat az ige előtt állva balra 

T/R szakaszhatárt jelöl, az ige után állva balra rémacsúcsot jelöl. 

 

(17) [
TSZ

 A belső árampiacról szóló 96/92/EK irányelv ] # [
RSZ

 lehetővé teszi a 

tagállamoknak, hogy ilyen közszolgáltatási kötelezettséget vezessenek be, 

(18) [
TSZ

 A kormánybiztos és tanácsadói] # [
RSZ

 (
RCS

 ilyen előzmények után) 

tettek  látogatást a parthiai delegációnál.] 

 

Ugyancsak kommunikatív szakaszhatár-jelölőként működnek a pozitív jelentésű 

módhatározók, a balra álló részt a témába utalják, a jobbra álló résznek egyenletes 

kommunikatív töltést adnak. 

 

(19) [
TSZ

 A Bizottság ] # [
RSZ

 teljes mértékben támogatja a Tanács erőfeszítéseit 

a reformok megvalósítására.] 

 

Határjelölőként működik a tagadószó is: ige előtt állva balra T/R szakaszhatárt, 

jobbra egyenletes rémát jelöl, főnév előtt állva balra T/R szakaszhatárt, jobbra 

rémacsúcsot jelöl. 
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(20) [
TSZ

 A Főigazgatóságnak] # [
RSZ

 nem áll módjában befolyásolni a 

tagországok döntését.] 

(21) A görög küldöttség megállapította, hogy [
TSZ

 az intervenciós összegeket ] # 

[
RSZ

 (
RCS

 nem a termelőknek járó előlegek és segélyek kifizetésére) használták fel. ] 

 

A tagadószóhoz hasonlóan határjelölőként működik néhány módosító elem is: 

éppen, csak, nemcsak. 

 

(22) [
TSZ

 Ez a megközelítés azonban] # [
RSZ

 (
RCS

 csak sokkal később) hozna 

látható  eredményeket.] 

 

Kommunikatív szakaszhatár-jelölőként működik az is. Rematikussá teszi a tőle 

közvetlenül balra álló főnévi csoportot, a többit pedig a témába utalja. 

 

(23) A német küldöttség felhívta a Tanács és a Bizottság figyelmét arra, hogy 

[
TSZ

 az élelmiszerekre kiépített kockázatjelző gyorsriasztási rendszert] #  [
RSZ

 (
RCS

 a 

takarmányokra) is mielőbb ki kell terjeszteni. ] 

 

Hasonlóképpen visszafelé jelöli ki a T/R szakaszhatárt és a rémacsúcsot a sem, 

de az is-sel ellentétben utána fordított szórendű igei állítmány következik. 

 

(24) [
TSZ

 A Szerződő Fél] # [
RSZ

 (
RCS

 más módon) sem szolgáltathat ki e tárgyban 

szerzett információkat a Szerződő Hatóság előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.] 

 

Mivel a magyar mondatokban a kommunikatív szakaszhatár jelölésével 

egyidejűleg valósul meg a rémacsúcs kijelölése (ha van rémacsúcs a mondatban) a 

két funkciót együttesen rémajelölésnek, a funkciót megvalósító elemeket pedig 

rémajelölőknek nevezzük. 

A rémajelölők között vannak olyanok, amelyek csak igékhez kapcsolódnak 

(igekötő, puszta névszói bővítmény, pozitív vagy negatív jelentésű 

módhatározószók), és vannak olyanok, amelyek bármely szófajhoz kapcsolhatók 

(nem, éppen, nemcsak, is stb.) 

Vannak olyan rémajelölők, amelyek mindig előre (jobbra) jelölik a 

szakaszhatárt (nem, nemcsak, éppen stb.), vannak olyanok, amelyek mindig 

visszafelé (balra) jelölik a szakaszhatárt (is, sem), és vannak olyanok, amelyek a 

kommunikatív szándéktól függően változtatják szerepüket, például az igekötők, 

amelyek az ige előtt állva balra szakaszhatárt, jobbra egyenletes rémát jelölnek, az 

ige után állva pedig balra rémacsúcsot, jobbra pedig ereszkedő rémát jelölnek. 

A kommunikatív szakaszhatár és a rémacsúcs kijelölésének módja a magyar 

mondatokban tehát lehet progresszív (jobbra irányuló) és regresszív (balra 
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irányuló). Ezenkívül lehet implicit, ha az ige szemantikája által történik, és lehet 

explicit, ha a határjelölésre nem, csak, éppen típusú rémajelölők szolgálnak. 

Vannak olyan rémajelölők, amelyek mindig működnek, működésük nincs 

feltételekhez kötve (ilyen pl. a tagadószó), és vannak olyanok, amelyek csak 

bizonyos körülmények között funkcionálnak rémajelölőként. Ilyen például az is, 

amely csak akkor jelöl regresszíven rémacsúcsot, ha utána mindjárt az igei 

állítmány következik, ha attól valami elválasztja, akkor a tematikus szakaszban 

marad. 

 

(25)  [
TSZ

 A rögzített könyvárrendszer megrendülésének végső okát is ] # [
RSZ

 

(
RCS

 az áruk szabad mozgására vonatkozó szabályok alkalmazásában)  találhatjuk 

meg.] 

 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem vezetjük be a témajelölők fogalmát. 

Valóban igaz lenne, hogy a tematikus szakasz határát a magyar mondatokban 

mindig csak a réma jelöli ki? Nem foghatók fel sajátos témajelölőknek az olyan 

visszautaló értelmű módosító elemek, mint a tehát, ugyanis, azonban, 

mindazonáltal. A fenti szavak, bár gyakran állnak a tematikus szakaszban, nem 

tarthatók határjelölőknek, mivel helyük a tematikus szakaszban nincs megkötve. 

Állhatnak a tematikus szakasz legelején, és akkor semmiféle befolyásuk nincs 

arra, hogyan és meddig fog utánuk folytatódni a tematikus szakasz. Állhatnak a 

tematikus szakasz első főnévi csoportja után, de itt sem jelölnek határt, mivel 

utánuk a tematikus szakasz bármeddig folytatható. 

 

(26) [
TSZ

 Jogilag tehát ez az érvelés] # [
RSZ

 nem megalapozott. ] 

 

Azt azonban meg kell említeni, hogy azt a főnévi csoportot, amely után állnak, 

regresszíve kiemelik, nyomatékosítják a témán belül, tehát ha felvettünk volna 

ilyen kategóriát, azt mondhatnánk, „tematikus csúccsá” teszik. 

Az 1. táblázatban összefoglaljuk, hogyan működnek a rémajelölők a magyar 

mondatokban. 

 

1. táblázat 

A [TSZ] [RSZ] határ és a (RCS) kijelölésének mechanizmusa a magyar mondatokban 
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Jelmagyarázat: TSZ = tematikus szakasz, RSZ = rematikus szakasz, RCS = rémacsúcs, ⇐ = 

regresszív jelölés, ⇒ = progresszív jelölés, (…) a rémacsúcs határai, [….] = a TSZ és RSZ 

határai 

 

Erős igei állítmánnyal kezdődő egyenletes rémát találunk az 1., 3., 5.,10 

típusokban. Eddig az erős igei állítmánynak két típusát említettük, az erős 

szemantikai töltésű igéket és a módosító+ige kapcsolatokat, igemódosítón 

elsősorban az igekötőket és a determinálatlan (puszta) névszói bővítményeket 

értve. Most az erős igei állítmány fogalmát kiterjeszthetjük a pozitív értelmű 

határozószók és a nemcsak, éppen, csak módosító elemek után álló igékre is, 

hiszen ezek után is egyenes marad a szórend. 

Rémacsúccsal kezdődő és gyenge igei állítmánnyal folytatódó ereszkedő rémát 

találunk a 2., 4., 8., 9., és a 11. típusokban. A különbség mindössze annyi, hogy a 

2., 4., 8. típusokban a rémacsúcs kijelölésének módja regresszív, utólag történik az 

ige gyenge szemantikai töltése és az ige után álló módosítók vagy a sem tagadószó 

által, a 9. és 11. típusban a rémacsúcs kijelölésének módja progresszív, az éppen, 

 Regresszív jelölés: Rémajelölők Progresszív jelölés: 

1. TSZ erős szemantikai töltésű ige RSZ folyt.

egyenletes réma

2. TSZ (RCS) gyenge szemantikai töltésű ige RSZ folyt.

ereszkedő réma

3. TSZ módosító+ige RSZ folyt.

egyenletes réma

4. TSZ (RCS) ige+módosító RSZ folyt.

ereszkedő réma

 Regresszív jelölés: Rémajelölők Progresszív jelölés: 

5. TSZ pozitív jelentésű határozószó RSZ folyt.

egyenletes réma

6. TSZ negatív jelentésű határozószó RSZ folyt.

ereszkedő réma

7. TSZ (RCS is) RSZ folyt.

egyenletes réma

8. TSZ (RCS sem) RSZ folyt.

ereszkedő réma

9. TSZ (éppen, nemcsak+fn RCS) RSZ folyt.

ereszkedő réma

10. TSZ (éppen, nemcsak+ige RSZ folyt.

egyenletes réma

11. TSZ (nem+fn RCS) RSZ folyt.

ereszkedő réma

12. TSZ  (nem+ige RSZ folyt.

egyenletes réma
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nemcsak, csak módosító elemek és a nem tagadószó főnév előtt állva előre jelzi, 

hogy itt rémacsúcs következik 

Nem egyértelmű a 7., 6. és a 12. típus. A 7-es egyedülálló eset, az is regresszíve 

rémacsúcsot jelöl, utána mégsem fordul meg az állítmány szórendje. Az is által 

regresszíve jelölt rémacsúcs helye nincs az ige elé rögzítve, bármikor átvihető az 

erős igei állítmány mögé is. Ezért a 7-es típust inkább az egyenletes réma egyik 

válfajának tartjuk. 

Kérdéses még a 6-os és 12-es típus, melyekben az igét negatív értelmű 

határozószó vagy tagadószó előzi meg. Ilyenkor az ige szórendje megfordul, de a 

tagadószót és a negatív értelmű határozószót mi mégsem minősítjük 

rémacsúcsnak, hanem a nem+ige vagy a ritkán+ige kapcsolatokat együttvéve erős 

igei állítmánynak tartjuk, s a velük kezdődő rematikus szakaszt pedig egyenletes 

rémának. A nem tagadószó, mint említettük, másképp viselkedik a főnévi csoport 

előtt és másképp az ige előtt. Főnévi csoport előtt rémacsúcsot jelöl, ige előtt csak 

kommunikatív szakaszhatárt (vö. (20) és (21) példa). 

Ugyanez érvényes a módosító elemekre is. Csak a főnévi csoport előtt jelölnek 

rémacsúcsot, ige előtt csak a rematikus szakasz kezdetét. A táblázatunkban 

szereplő éppen, nemcsak, csak természetesen csak képviselői a módosító 

elemeknek, melyek közül szinte mindegyik rémajelölőként is funkcionál. 

A fentiek alapján a magyar mondatokban a kommunikatív szakaszhatár és a 

rémacsúcs kijelölése kétféleképpen történhet: 

(1) implicit módon, azaz a rematikus szakaszban található ige szemantikai 

töltése révén; 

(2) explicit módon, azaz az általunk rémajelölőknek nevezett funkcionális 

kategória révén, amely részben igemódosítókat (igekötő, determinálatlan névszói 

bővítmények, pozitív és negatív értelmű módhatározószók, igéhez járuló módosító 

elemek), részben főnévmódosítókat (főnévhez járuló módosító elemek) tartalmaz. 

E szófajoknak egyéb mondatbeli funkcióik mellett az aktuális szövegben 

másodlagos funkciói is vannak, a komunikatív szakaszhatár és a rémacsúcs 

jelölésének funkcióját is ellátják. 

A fentiekben tehát szétválasztottuk a rémacsúcs és a rémajelölők fogalmát. A 

mi megközelítésünkben a rémacsúcs tartalmi kategória, a mondat 

leghangsúlyosabb része, de önmagában jelöletlen, nincsenek formai 

megkülönböztető jegyei. A rémajelölők pedig önmagukban sokszor 

tartalmatlanok, vagy éppen csak módosítják az ige vagy főnév tartalmát, de a 

nyelvi eszközök közötti funkciómegosztásban jelentős szerep hárul rájuk – egyéb 

feladataik mellett – a kommunikatív célnak megfelelően rendezik a mondatot, 

kijelölik a rémacsúcsot, valamint pontosan megszabják a tematikus és rematikus 

szakasz határát. 

 

6. A T/R határjelölés angol-magyar egybevetésben 



138 

 

 

A fordítás szempontjából mindez azért érdekes, mert a kommunikatív 

szakaszhatárok jelölésének fenti mechanizmusa ilyen formában csak a magyar 

nyelvre érvényes. Az angol mondatok rematikus szakaszában az igei állítmány 

általában a rematikus szakasz elején áll, vagyis a rematikus szakasz határának 

kijelölése progresszív. 

 

(27)  [
TSZ

 The Commission] # [
RSZ

 will energetically pursue the avenues of tax 

policy co-ordination identified in this Communication. ] 

(28)  [
TSZ

The wording of Article 12] # [
RSZ

contains (
RCS

a clear and unconditional 

prohibition)] which is not a positive but a negative obligation. 

 

Az angol mondatokban nem „egyenletes” és „ereszkedő” rémát különböztetünk 

meg, hanem „egyenletes” rémát, ahol a rematikus szakasz erős igei állítmánnyal 

kezdődik (will energetically pursue), és „emelkedő” rémát, ahol a rematikus 

szakasz gyenge igei állítmánnyal kezdődik (contains). A magyartól eltérően 

azonban az angolban a gyenge igei állítmány nem teszi hangsúlyossá a tőle balra 

álló főnévi csoportot, vagyis nem regresszíven (bal felé) hanem progresszíven 

(jobb felé) rematizál. Az angol emelkedő rémában a mondatrészek kommunikatív 

dinamizmusa a mondat vége felé haladva egyre nő, és a rémacsúcsot a magyartól 

eltérően a mondatvégi pozíció jelzi. 

A magyarra való fordítás szempontjából mindez a következőket jelenti: az angol 

egyenletes réma esetében nincs szükség a mondat szintaktikai szerkezetének 

jelentős átrendezésére, hiszen az erős igei állítmány mindkét nyelvben a rematikus 

szakasz elején állva jelöli a kommunikatív szakaszhatárt. 

 

(27)  [
TSZ

 The Commission] # [
RSZ

 will energetically pursue the avenues of tax 

policy co-ordination identified in this Communication. ] 

(27a) [
TSZ

 A Bizottság ] # [
RSZ

 nagy lendülettel törekszik majd az adópolitikai 

együttműködés e közleményben megjelölt irányainak megvalósítására.] 

 

Az angol emelkedő réma esetében viszont a mondat szintaktikai szerkezetének 

jelentős átrendezésére van szükség, mivel a magyar nyelvben a gyenge igei 

állítmány regresszíven jelöli a rémacsúcsot. 

 

(28)  [
TSZ

The wording of Article 12] # [
RSZ

contains (
RCS

a clear and unconditional 

prohibition)] which is not a positive but a negative obligation. 

(28a) [
TSZ

A 12. cikk megfogalmazása]#[
RSZ

 (
RCS

egyértelmű és feltétel nélküli 

tilalmat) tartalmaz], amely nem pozitív, hanem negatív kötelezettség. 
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Ha az angol rematikus szakasz végén található rémacsúcsot nem hozzuk balra 

az ige elé, akkor a gyenge magyar igei állítmány a tematikus szakaszt fogja 

rematizálni. 

 

(28b) [
RSZ

 (
RCS

A 12. cikk megfogalmazása) tartalmaz egyértelmű és feltétel 

nélküli  tilalmat], amely nem pozitív, hanem negatív kötelezettség. 

 

A fenti hibát a fordítók általában nem követik el, és a rémacsúcs balra 

helyezésének műveletét rendszerint automatikusan elvégzik. De a rémacsúcs 

pozíciójába kerülő gyakran halmozott és bővített főnévi szerkezetek formájukat 

tekintve ugyanolyanok, mint amilyenek a tematikus szakaszban találhatók. Ha 

egyéb explicit rémajelölő nincs a mondatban, nem lehet róluk tudni, hogy mi a 

kommunikatív funkciójuk. Mivel eltűnik, illetve később válik nyilvánvalóvá a 

határ a tematikus és a rematikus szakasz között, nem lehet tudni róluk, hogy a 

tematikus vagy a rematikus szakaszhoz tartoznak-e. Vagyis az angolból magyarra 

való fordításban végbemenő kötelező szintaktikai átrendezés a T/R határjelölés 

jellegének megváltozását eredményezi. 

 

7. A T/R határjelölés eltolódása a fordított magyar szövegekben 

 

Mint említettük, az angol emelkedő rémában a rémacsúcs a gyenge igei állítmány 

után következik. Az ige utáni helyzet szinte korlátlan halmozási és bővítést 

lehetőségeket teremt az angolban, ami azonban nem jelenti a T/R határjelölés 

elmosódását, hiszen az ige a rematikus szakasz elején világosan jelöli a 

szakaszhatárt, függetlenül attól, hogy milyen hosszú utána a rematikus szakasz. 

 

(29) As has been the case in previous Reports, [
TSZ

 „progress” ]# [
RSZ

 has been 

measured (
RCS

 on the basis of decisions actually taken, legislation actually adopted, 

international conventions actually ratified (with due attention  being given to 

implementation), and measures actually implemented.)] 

 

A magyar fordításban viszont a rémacsúcs pozícióját az ige előtt halmozott 

főnévi szerkezetek foglalják el, amelyeknek a mondat kommunikatív tagolásában 

betöltött szerepe csak akkor válik világossá, ha az olvasó eljutott az igéhez. 

 

(29a) Amint az a korábbi jelentések esetében is történt, [
TSZ

 a haladás ]#[
RSZ

 (
RCS

a 

ténylegesen meghozott döntések, az elfogadott törvények, a ténylegesen 

megerősített nemzetközi egyezmények (megfelelő figyelmet fordítva a 

végrehajtásra), és a valóban megvalósított intézkedések alapján) volt mérhető]. 
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Mivel az olvasó olvasás közben folyamatosan értelmezni próbál, ilyenkor 

ideiglenes értelmezések jelennek meg a megértés során, amelyek később a végső 

értelmezéskor módosulnak. A regresszív (utólagos) T/R határjelölés tehát 

bizonytalanságot okoz a jelöletlen helyen: 

 

Ideiglenes értelmezés a (28) példa fordításában: 

… a cikk megfogalmazása egyértelmű és feltétel nélküli… 

 

Végső értelmezés a (28) példa fordításában: 

… a cikk megfogalmazása # (?) egyértelmű és feltétel nélküli tilalmat 

tartalmaz… 

 

Ideiglenes értelmezés a (29) példa fordításában: 

… a haladás, a döntések, az egyezmények, az intézkedések … 

 

Végső értelmezés a (29) példa fordításában: 

… a haladás # (?) a döntések, az egyezmények, az intézkedések alapján volt 

mérhető. 

 

Tanulmányunk elején említettük, hogy a fordítás eredményeképp keletkezett 

magyar szövegben az olvasó gyakran elveszíti a fonalat. Ennek többek között a 

fenti jelenség is oka lehet: a kommunikatív szakaszhatár jelölése eltolódik, a 

mondat kommunikatív perspektívája később válik világossá, olvasás közben 

sorozatosan megértési pályát kell módosítanunk. 

 

 

8. A T/R határjelölés előrehozása a lektorálásban 

 

A lektorok, kontrollszerkesztők nem tesznek mást, mint – tudatosan vagy 

ösztönösen – megpróbálják előbbre hozni a mondat megértését elősegítő 

támpontokat, vagy most már szakszerűbben fogalmazva: megpróbálják előbbre 

hozni az utólagosan jelölt kommunikatív szakaszhatárokat 

Az alábbiakban megnézzük, hogy egy emelkedő rémájú angol mondat 

fordításakor milyen módszereket lehet alkalmazni, hogy a T/R határjelölés minél 

előbb megvilágosodjon a magyar olvasó számára. Szándékosan nem tesszük ki a 

zárójeleket, amelyek a kommunikatív szakaszok határát jelzik, így is nyilvánvaló, 

hogy míg az angol mondatban az ige (must focus) a rematikus szakasz elején állva 

előre jelzi a T/R szakaszhatárt, a magyar mondatban az igei szerkezet (kell 

összpontosítania) a rematikus szakasz végén állva, visszafelé jelzi a T/R 

szakaszhatárt. 
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Progresszíven jelölt T/R határ az angolban: 

(30) European Union must focus on the practical problems for individuals and 

businesses operating within the Internal Market, and the level of co-ordination 

between Member States necessary to deal with these problems. 

 

Regresszíven jelölt T/R határ a magyarban: 

(30a) Az Európai Uniónak a belső piacon működő egyének és vállalatok 

gyakorlati problémáira, valamint a tagállamok közötti megfelelő szintű 

együttműködés kialakítására kell összpontosítania, másképp e problémák 

megoldása nem lehetséges. 

 

Bár a fordító nem hozott be mindent a rémacsúcsra, hiszen alkotott egy külön 

tagmondatot is (másképp e problémák megoldása nem lehetséges), mégis elég 

hosszú az a része a mondatnak, amelynek nem egyértelmű a kommunikatív 

tagolása. Az alábbiakban néhány olyan lehetőséget mutatunk be a kommunikatív 

szakaszhatár jelölésének előrehozására, amelyet lektorok, szerkesztők gyakran 

alkalmaznak. 

Az első lehetőség az eredeti szövegben nem szereplő lexikai elemek betoldása a 

tematikus és rematikus szakasz határán. Ilyenek lehetnek pl. tulajdonképpen, 

különösképpen, lényegileg stb. 

 

(30b) Az Európai Uniónak # különösképpen a belső piacon működő egyének és 

vállalatok gyakorlati problémáira, valamint a tagállamok közötti megfelelő szintű 

együttműködés kialakítására kell összpontosítania, másképp e problémák 

megoldása nem lehetséges. 

 

A második lehetőség a regresszív határjelölés funkcióját ellátó igei szerkezet 

előbbre hozása, azaz a rémacsúcs rövidítése oly módon, hogy a rémacsúcson álló 

főnévi szerkezetek egy részét valamilyen módon kivisszük az ige mögé. 

 

(30c) Az Európai Uniónak # a belső piacon működő egyének és vállalatok 

gyakorlati problémáira kell összpontosítania, valamint a tagállamok közötti 

megfelelő szintű együttműködés kialakítására, másképp e problémák megoldása 

nem lehetséges. 

 

A harmadik lehetőség a regresszív határjelölés átalakítása progresszívvé, amit 

utalószó betoldásával és két szintemeléssel (megoldja, alakítson ki) lehet elérni. 

Ilyenkor a gyenge igei állítmány előtt kötelezően kitöltendő helyen csak egy 

utalószó van (arra), a tartalom külön mondategységekbe kerül, melyek 

mindegyikének megvan a saját T/R tagolása. 
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(30d) Az Európai Uniónak arra kell összpontosítania, hogy megoldja a belső 

piacon működő egyének és vállalatok gyakorlati problémáit, megfelelő szintű 

együttműködést alakítson ki a tagállamok között, másképp e problémák  megoldása 

nem lehetséges. 

 

Összegezve: ha a magyarra fordított európai uniós szövegek hatalmas korpusza 

felkelti a kutatók érdeklődését, új lendületet kaphat a fordítás eredményeképp 

keletkezett magyar szövegek jellegzetességeinek nyelvészeti leírása. Ez a kutatás 

fontos társadalmi érdek, mivel ez a fordított szöveganyag hamarosan bekerül az 

intézmények mindennapi munkájába, és hivatkozási alapot jelent előterjesztések, 

javaslatok, döntések számára. 

A fordításszempontú egybevetés akkor tud többet nyújtani, mint a 

hagyományos kontrasztív nyelvészeti és kontrasztív szövegnyelvészeti egybevetés, 

ha a nyelvi jelenségek elemzésekor túllép a rendszerszintű egybevetésen (vö. az 

SVO és SOV nyelvek különbségei), a nyelvhasználati szokások szintjén történő 

egybevetésen (vö. a főnévi csoportok halmozottsága és bővítettsége az európai 

uniós szövegekben), és a kutatás központjába a két nyelv együttes működését, 

valamint a fordítók, lektorok és szerkesztők nyelvi viselkedését állítja. 

 

 

Irodalom 

 
Ajtay-Horváth M. 2002. Az integráció nyelvi kihívásai (Az euroszövegek nyelvformáló 

szerepe). Fordítástudomány 4. évf. 2. szám. 5–13. 

Baker, M. 1993. Corpus Linguistics and Translation Studies. Implications and Applications. In: 

Baker, M., Francis, G. and Tognini-Bonelli, E. (eds.) Text and Technology: In honour of 

John Sinclair. Amsterdam: Benjamins. 233–250. 

Baker, M. 1995. Corpora in Translation Studies. An Overview and Suggestions for Future 

Research. Target. Vol. 7. No. 2. 223–245. 

Bart I., Klaudy K. 2003. Európai uniós fordítóiskola. Európai uniós szövegek fordítása 

angolról magyarra. Budapest: Corvina. 

Dróth J. 2000. Legyen egységes az EU magyar nyelvű terminológiája. Magyar Nyelvőr 124. 

évf. 3. szám 287–297. 

É. Kiss K. 1978. A magyar mondatok egy szintaktikai modellje. Nyelvtudományi Közlemények 

Vol. 80. No. 2. 261–265. 

É. Kiss K. 1998. A mondat topik-predikátum tagolódása. In: É. Kiss K., Kiefer F., Siptár P. Új 

magyar nyelvtan. Budapest: Osiris. 21–30. 

É. Kiss K. 2002. The Syntax of Hungarian. Cambridge: CUP. 

Firbas, J. 1964. On Definig the Theme in Functional Sentence Analysis. Travaux linguistiques 

de Prague. 1. 267–280. 

Hansen, G. (ed.) 1999. Probing the Process in Translation: Methods and Results (Copenhagen 

Studies in Language Series, 24) Copenhagen: Samfundslitteratur, DK. 

Horváth I. 2002. Nyelvi jogok és az Európai Unió nyelvpolitikája. Fordítástudomány 4. évf. 1. 

szám. 15–48. 



143 

 

Klaudy K. 1987. Fordítás és aktuális tagolás. Nyelvtudományi értekezések 123. Budapest: 

Akadémiai Kiadó. 136 pp. 

Koskinen, K. 2000. Institutional Illusions. Translating in the EU Commission. The Translator 

Vol. 6. N. 1. 49–65. 

Mathesius, V. 1967. O tak nazivaemom aktualnom cslenyenyii predlozsenyija. In: Kondrasova, 

N. A. (ed.) Prazsszkij lingvisztyicseszkij kruzsok. Moszkva: Nauka. 

Mauranen, A., Kujamäki, P. (eds.) 2004. Translation Universals: Do they exist? Amsterdam/ 

Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

Papp F. 1972. Okoncsatyelnaja redakcija tyeksztovih jegyinyic dlinnyee predlozsenyija. Slavica 

XII. 27–41. 

Pym, A. 2000. The European Union and its Future Languages. In: Across Languages and 

Cultures. Vol. 1. No. 1. 1–17. 

Pym, A. 2001. Nyelvpolitikai és fordításelméleti kérdések az Európai Unióban. 

Fordítástudomány 3. évf. 2. szám. 5–21. Fordította: Horváth Ildikó. 

Szabari K. 1997. Az Európai Unió és a nyelvek. A nyelvi szabályozási gyakorlat, valamint a 

fordítás és tolmácsolás jelene és jövője. Modern Nyelvoktatás. 3. szám. 31–45. 

Tirkkonen-Condit, S. 2002. Process Research: State of the Art and Where to Go Next? Across 

Languages and Cultures Vol. 3. No. 1. 5–21. 

Tirkkonen-Condit, S. 2000. EU-Project Proposals as Hybrid Texts: Observations from a 

Finnish Research Project. Across Languages and Cultures Vol. 2. No. 2. 261–265. 

IM Útmutató 2003. Útmutató az európai közösségi joganyag magyar nyelvre történő 

fordításához, nyelvi és szakmai lektorálásához. Budapest: Igazságügyi Minisztérium, 

Európai Közösségi Jogi Főosztály. Fordításkoordináló Egység. 

Vehmas-Lehto, I. 1989. Quasi-Correctness. A Critical Study of Finnish Translations of Russian 

Journalistic Texts. Helsinki: Neuvostoliittoinstituutti. 

Wagner, E., Bech, S., Martinez, J. 2002. Translation for the European Union Institutions. 

Manchester: St. Jerome. 
 

 



144 

 

 

Klaudy K. 2006. Szövegszintű műveletek a fordításban. In: Galgóczy L., Vass. L. (szerk.) 

A mondat kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70 születésnapjára. Szeged: JGYTF 

Kiadó. 204–211. 

 

 

 

 

SZÖVEGSZINTŰ MŰVELETEK A FORDÍTÁSBAN 

 

 

 

 

A fordítás szövegszintű vizsgálatának óriási szakirodalma van, amely kiterjed 

mind a szöveg belső szerveződésével kapcsolatos fordítási problémák 

vizsgálatára, mind az egyes szövegtípusokhoz kapcsolódó fordítási problémák 

vizsgálatára, azaz a fordításszempontú szövegtipológia megalkotására (Reiss 

1971, Blum-Kulka és House 1986, Hatim és Mason 1990, Neubert 1992, Trosborg 

1997). A szöveg és a fordítás kapcsolatának kérdése mégis újra és újra felvetődik 

az alábbiakban kifejtett három megközelítés köré csoportosíthatóan. 

 

1. Vannak-e szövegszintű fordítási problémák? 

 

Az egyik szélsőséges álláspont szerint a fordításnak nincsenek szövegszintű 

problémái, mivel a nyelvnek egyetlen olyan eleme sincs, amely csak 

szövegszinten működne. A fordított szöveget a fordítónak éppúgy a szavak 

kiválasztásával és a mondatok megszerkesztésével kell megteremtenie, mint az 

eredeti szöveg írójának. 

A másik szélsőséges vélemény szerint a fordításnak csak szövegszintű 

problémái vannak, hiszen minden szóválasztásnak és mondatszerkezeti döntésnek 

van a szöveg egészére vonatkoztatható, azaz szövegszinten jelentkező hatása. 

A harmadik – mérsékeltebb – álláspont szerint (magam is ezt vallom) vannak, 

illetve elkülöníthetők szövegszintű fordítási problémák, vagy legalábbis bizonyos 

fordítási problémák jobban köthetők a szövegszinthez, mint mások. Az például 

mindenki számára nyilvánvaló, hogy ilyenek a visszautalások, az előreutalások 

vagy a szórendi kérdések. 

 

2. Hol jelentkeznek a szövegszintű fordítási problémák? 

 

Ha elfogadjuk, hogy vannak szövegszintű fordítási problémák, akkor a következő 

kérdés, hol jelentkeznek: (1) a megértésben, (2) az átvitelben vagy (3) a 
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megformálásban? A fenti két szélsőséges nézet ugyanis csak a célnyelvi szöveg 

produkcióját veszi figyelembe, pedig a fordítás folyamata legalább három 

szakaszra bontható: (1) forrásnyelvi percepció, (2) transzfer, (3) célnyelvi 

produkció. 

 

2.1. Szövegszint a megértésben 

 

Először nézzük meg, hogyan jelentkezik a szövegszint a megértésben. Van-e 

speciális fordítói szövegértés? Másképp olvas-e a fordító, mint érdeklődő 

szakember vagy a vizsgára készülő hallgató? Vegyük példának George Steiner 

After Babel című könyvét, amely sokáig csak angol nyelven volt olvasható, és 

mint a fordítástudomány egyik gyakran hivatkozott művét, bizonyára sokan 

olvasták eredetiben. 

Az érdeklődő szakember esetében, aki például azért olvassa a művet, mert 

szeretné megtudni, mit gondol George Steiner a fordíthatóságról, 

információszerző olvasásról beszélünk, amelyben nincs megfeleltetési kényszer. 

Steiner gondolatait a szakember megértheti anélkül is, hogy közben magának 

magyarra lefordítaná őket. A megértés tehát az ő esetében nem jár együtt 

megfeleltetéssel. 

A vizsgára készülő hallgató esetében, aki azért olvassa a művet, mert írásban 

vagy szóban vizsgáznia kell belőle, rekonstrukciós célú olvasásról beszélünk, 

amelyben valamilyen mértékű megfeleltetési kényszer már van (főként, ha angolul 

olvassa a könyvet, és magyarul vizsgázik belőle), de ez a megfeleltetés lehet 

szelektív, nem terjed ki a mű egészére. Az ő esetében a megértés legfeljebb 

szelektív megfeleltetéssel jár együtt. 

Egészen máshogy olvas a fordító, aki azért olvassa a művet, mert szerződése 

van arra, hogy lefordítsa angolról magyarra. Az ő esetében a megértés több mint 

információszerzés, több mint rekonstrukció, neki a megértés egyúttal 

megfeleltetés. Ebből az is következik, hogy a fordítási célú megértésnek mindig 

szövegszintűnek kell lennie. 

 

2.2. Szövegszint az átvitelben 

 

Hogyan jelentkezik a szövegszint az átvitelben? Ennek a kérdésnek a vizsgálata 

természetesen attól függ, ki hogyan modellálja a fordítás folyamatát. Aki azt 

állítja, hogy a fordítás csak a forrásnyelvi szöveg megértéséből (dekódolásból) és a 

célnyelvi szöveg megalkotásából (kódolásából) áll, annak számára nincs értelme 

forrásnyelvi szövegsajátosságok átviteléről beszélni. A fordított szövegek 

elemzése viszont azt mutatja, hogy a fordítás eredményeképpen keletkezett 

szövegek mások, mint az autentikus célnyelvi szövegek, és éppen a szövegszint 

az, ahol a másság kimutatható. Ez a másság többféleképpen magyarázható: Toury 
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1986-ban „discourse transfer”-ről beszél, ami azt jelenti, hogy a fordítók a 

forrásnyelvre jellemző szövegépítési sajátosságokat visznek át a célnyelvbe. 

Klaudy 1987-ben „kvázi helyességről” beszél, ami azt jelenti, hogy a forrásnyelvre 

jellemző szövegépítési sajátosságok nem kerülnek át a célnyelvbe, de 

megváltoztatják a célnyelvi szöveg mondatszerkesztési sajátosságainak eloszlását. 

 

2.3. Szövegszint a produkcióban 

 

A kérdés: van-e speciális fordítói szövegalkotás? Azt tudjuk, hogy az elsődleges 

szövegek alkotói a szövegkohéziót intuitív módon teremtik meg. Most például, 

amikor ezt a tanulmányt írom, elsősorban a gondolatmenetre figyelek, és nem 

fordítok külön figyelmet a kohéziós eszközökre. Miért kellene tudatosabb 

szövegépítőnek lennie a fordítónak, mint az elsődleges szövegek alkotójának? 

Korábban azt a választ adtam erre, hogy azért, mert az intuitíven elsajátított 

magyar szövegszerkesztési szabályok az idegen nyelvű szövegek hatásának nem 

tudnak ellenállni (Klaudy 1987). 

Most másfelől szeretném ezt a kérdést megközelíteni. Dressler és Beaugrande 

magyarul is megjelent könyvükben a szövegszerűségnek hét ismérvét sorolják fel: 

kohézió, koherencia, szándékoltság, elfogadhatóság, hírérték, helyzetszerűség és 

intertextualitás (2000: 19–37). Nyilvánvaló, hogy az eredeti művek létrehozásakor, 

azaz az elsődleges szövegalkotásban a szövegszerűség hét ismérvét a szöveg 

létrehozójának kell megteremtenie, de vajon mi a helyzet a fordításban, amely 

tipikusan másodlagos szövegalkotás? Kérdés, hogy a másodlagos 

szövegalkotásban mi a fordító feladata? Mi az, amit neki kell önállóan 

megteremteni, és mi az, amit az eredeti szöveg alkotója már elvégzett helyette? 

Az 1. táblázatban megpróbáltam áttekinteni, hogy a fordítás három szakaszában 

(forrásnyelvi megértés, átvitel, célnyelvi megfogalmazás), milyen szöveggel 

kapcsolatos feladatai vannak a fordítónak. Plusz jelet tettem oda, ahol 

véleményem szerint a fordítónak van feladata és mínusz jelet tettem oda, ahol 

véleményem szerint a fordítónak már nincs feladata (legalábbis abban a 

szakaszban), mert az elsődleges szöveg alkotója a szövegszerűségnek azokat az 

ismérveit már megteremtette helyette. 

 

1. táblázat 

A szövegszerűség ismérvei és megteremtésük az eredetiben és a fordításban 
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A forrásnyelvi oszlopban plusz jelet tettem a szövegszerűség mind a hét 

ismérve mellé, feltételezve, hogy a fordítandó szöveg szerzője olyan szöveget 

hozott létre, amely mind a hét kritériumnak megfelel. Vegyük sorra, mit jelentenek 

a fordítás három oszlopában (percepció, átvitel, produkció) található plusz és 

mínusz jelek. 

A szövegszerűség első ismérve, a kohézió a felszíni elemek összefüggését 

jelenti. Itt az átvitel szakaszához tett mínusz jel azt jelenti, hogy a forrásnyelvi 

szöveg kohéziós elemeit a fordítónak nem kell átvinnie, csupán helyesen 

dekódolnia, és a célnyelvi produkcióban a célnyelvre jellemző kohéziós 

eszközöket kell alkalmaznia. A második ismérv, a koherencia a szövegfelszín 

alatt meghúzódó fogalmak közötti viszonyok hálója. Itt a fordítónak csak 

percepciós és átviteli feladata van, a fogalmak közötti viszonyokat az eredeti 

szöveg létrehozója teremti meg. 

A szövegszerűség harmadik ismérve, a szándékoltság az eredeti esetében az 

elsődleges szöveg alkotójához tartozó ismérv, a fordítás esetében pedig a fordítás 

megrendelőjéhez, itt a fordítónak mint nyelvi közvetítőnek nincsenek saját 

feladatai, ezt jelenti a három mínusz jel. A negyedik ismérv, az elfogadhatóság 

megteremtésében viszont nagy szerep hárul a fordítás produkciós szakszára, mivel 

a célnyelvi befogadóval az eredeti szöveg alkotójának nincs semmi dolga, a 

szöveg célnyelvi használhatóságáról teljes egészében a fordítónak kell 

gondoskodnia. 

A szövegszerűség ötödik ismérve, a hírérték a szövegben megvalósuló közlés 

ismert vagy ismeretlen, várt vagy váratlan voltára utal. A hírérték az elsődleges 

szöveghez tartozó ismérv, meg kell érteni, át kell vinni, de produkciós szinten 

nincs vele feladat. A hatodik ismérv a helyzetszerűség, amely az adott szöveget az 

adott helyzetben relevánssá teszi, ezzel a fordítónak szintén nincs dolga. A hetedik 

ismérv az intertextualitás, a szöveg kapcsolata az őt megelőző, körülvevő és 

követő szövegekkel. Itt a fordító feladata, hogy a forrásnyelvi szöveg intertextuális 

viszonyait helyesen dekódolja, ennek a tudásnak a birtokában döntse el, hogy 

EREDETI FORDÍTÁS

FNY

Produkció

FNY

Percepció

Átvitel CNY

Produkció

Kohézió + + – +

Koherencia + + + –

Szándékoltság + – – –

Elfogadhatóság + – – +

Hírérték + + + –

Helyzetszerűség + – – –

Intertextualitás + + – +
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milyen célnyelvi szövegek közé fog majd beilleszkedni a fordítás, és annak 

megfelelően válogasson a célnyelvi eszközök tárházából a produkciós szakaszban. 

A fentiek rámutatnak a fordítói szövegértés és a fordítói szövegalkotás sajátos 

jellegére. Ennek a sajátos kompetenciának a fejleszthetőségével foglalkozunk a 

továbbiakban. 

 

3. Hogyan fejleszthető a fordítói kompetencia? 

 

A fordításhoz szükséges ismeretek, képességek, készségek ismertetésének, azaz a 

fordítói kompetencia leírásának jelentős a szakirodalma, ennek áttekintésére most 

nem vállalkozhatom, csak a sajátos fordítói szövegértés és a fordítói szövegalkotás 

fejlesztésének lehetőségeivel kívánok foglalkozni. 

 

3.1. A szövegértési kompetencia fejlesztése 

 

Hogyan fejleszthető a fordítók szövegértési kompetenciája? Célunk ilyenkor a 

fordítási célú szövegértés készségének kialakítása. Mit jelent ez? 

(1) A fordítónak meg kell tanulnia „mélyebben” olvasni, több információt 

kivonni a szövegből, mint a naiv olvasónak. 

(2) A fordítónak minden egyes mondat fordításakor tudnia kell, miről szól az 

egész szöveg. 

(3) Meg kell szoknia, hogy ezekre az információkra valóban támaszkodjon is 

a fordítói döntések meghozatalában. 

Milyen módszerekkel fejleszthetők a fenti készségek? 

(1) Fordításelőkészítő szövegelemzés: a közlési helyzet rekonstruálása, (ki, 

kinek, hol, mikor, miért és milyen célból írta a szöveget); 

(2) Kulcsszavazás (bekezdéseké, egész szövegé); 

(3) A fordítandó szöveg tartalmának egyre rövidebb, végül egyetlen 

mondatba sűrített összefoglalása; 

(4) Fordításjavítás közbeni szövegelemzés. 

 

3.2. A szövegalkotási kompetencia fejlesztése 

 

Hogyan fejleszthető a fordítók szövegalkotási kompetenciája? Ha a CNY szöveg 

megalkotására nincs más módszerünk, csak a lexikai választások és a mondatok 

megszerkesztése, akkor tudatosítani kell, hogy melyek azok a lexikai és 

grammatikai választások, amelyeknek szövegszintű hatása van. Tudomásul kell 

venni, hogy a fordításban a legfontosabb szövegszintű művelet a különböző 

lexikai és szintaktikai lehetőségek közül való választás. 

 

4. Szövegszintű műveletek a fordításban 
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4.1. Lexikai választások 

 

A lexikai választások esetében világosan el kell különíteni a terminusértékű és 

nem terminusértékű lexikát, nem felejtkezve meg arról, hogy rohamos ütemben 

válnak EU-terminussá látszólag hétköznapi kifejezések, pl. csatlakozás, 

átvilágítás, útiterv stb. 

(1) Terminusok fordítása – nincs választási lehetőség. 

Szövegszintű hatása van a terminusok következetes használatának (intra- és 

intertextuális konzisztencia). 

(2) Nem terminusértékű lexika fordítása – van választási lehetőség. 

Szövegszintű hatása van a hamis barátok ellen való védekezésnek, a konkre-

tizáció/generalizáció közötti választásnak és a jó/rossz kollokációk közötti 

választásnak. 

(3) Reáliák fordítása – van választási lehetőség. 

Szövegszintű hatása van az átvétel/kihagyás/körülíró fordítás közötti 

választásnak. 

 

4.2. Grammatikai választások 

 

A grammatikai választásokat nehéz kutatni a következő okokból: 

 

(1) Minden forrásnyelvi mondatnak számtalan grammatikailag helyes 

célnyelvi változata van, amelyek csak a szövegkohéziós funkciójukban 

különböznek. 

(2) Anyanyelvünkön nem tudatosítjuk azt, hogy mondatszerkesztési 

műveleteinknek milyen szövegszintű következményei vannak (pl. 

alanyválasztás). 

(3) Az ösztönös mondat- és szövegszerkesztési kompetencia nem tud 

ellenállni a forrásnyelv hatásának. 

 

Mivel célnyelvi szövegalkotásunk ösztönös, csak a működés zavaraiból tudunk 

a helyes működésre következtetni. Milyen működési zavarok tapasztalhatók a 

fordított szövegekben? 

 

• Olvasás közben elveszítjük a fonalat, nem tudjuk követni a szöveget. 

• Nem tudjuk, mi a célja a szöveg szerzőjének. 

• Nem logikus a gondolatmenet. 

• A mondat nem kapcsolódik az előzőhöz. 

• A mondat rosszul kapcsolódik az előzőhöz. 

• Sorozatosan későn kapjuk meg a támpontokat a mondatok megértéséhez. 
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• Nincs mondathangsúly. 

• Rossz helyen van a mondathangsúly. 

• Bizonytalan szakaszok vannak a mondatban, mikor nem tudjuk, 

• mi mihez tartozik? 

• mi lesz a folytatás? 

• Heterogén a felsorolás. 

• A felsorolás elemei nem illeszkednek a fejmondathoz. 

 

5. A mondatszerkezeti választások szövegszintű hatása 

 

Az alábbiakban néhány olyan példát fogok bemutatni, ahol a grammatikailag 

egyaránt helyes mondatok között való választásnak szövegszintű hatása van. 

A mondat elejének, azaz a tematikus szakaszának megfogalmazásakor a fordító 

eldöntheti, hogy impliciten, azaz az előző mondat rematikus szakaszának 

megismétlésével utal vissza az előző mondatra (1), vagy inkább expliciten, 

például mutató névmással (2): 

 

(1) A Bizottság, mind az egészségvédelem érdekében, mind pedig a belső 

piacon tapasztalható adócsalás és csempészet visszaszorítása érdekében 

intézkedéseket javasolt. Az adócsalás és a csempészet visszaszorítása érdekében 

javasolt intézkedések ösztönzik az egyes tagállamokat arra, hogy … 

(2) Ezek az intézkedések ösztönzik az egyes tagállamokat arra, hogy … 

 

A fordított szövegek mondataiban gyakran elmosódik a kommunikatív 

szakaszhatár, azaz a tematikus és rematikus szakasz közötti határ jelölése (erről 

bővebben Klaudy 2004). Az alábbi példában a mondat elején még nem tudjuk, 

hogy az Uniónak szó után szakaszhatár van, csak akkor tudjuk meg, amikor 

eljutunk a kell összpontosítania igei állítmányig (3). Utalószó betoldásával az igei 

állítmány előre hozható és az utólag, azaz regresszíven jelölt szakaszhatár 

progresszíven jelölt szakaszhatárrá tehető (4). 

(3) Az Európai Uniónak a belső piacon működő egyének és vállalatok 

gyakorlati problémáira, valamint a tagállamok közötti megfelelő szintű 

együttműködés kialakítására kell összpontosítania, másképp e problémák 

megoldása nem lehetséges. 

(4) Az Európai Uniónak arra kell összpontosítania, hogy megoldja a belső 

piacon működő egyének és vállalatok gyakorlati problémáit, megfelelő szintű 

együttműködést alakítson ki a tagállamok között, másképp e problémák  megoldása 

nem lehetséges. 

 

A mondat szerkezetének megértését nehezítik a hosszú, sokszorosan bővített 

főnévi szerkezetek. A fordító a főnévi szerkezeteket önálló mondategységgel 
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fordíthatja, vagyis választhat a szintemelés nélküli (5) vagy szintemelő fordítás 

(6) között: 

 

(5) A munka után járó nyugdíjak határokon átnyúló folyósítása előtti adózási 

akadályok sürgős felszámolásának szükségessége… 

(6) Sürgősen fel kell számolni a munka után járó nyugdíjak határokon átnyúló 

folyósítása előtti adózási akadályokat, és…. 

 

A felsorolt választások mindegyikének szövegszintű hatása van. Az implicit 

vagy explicit témajelölés, a regresszív vagy progresszív szakaszhatár-jelölés, 

valamint a szintemelés nélküli és szintemelő fordítás közötti választás tipikusan 

olyan művelet, melynek hatása egy-egy mondat esetében szinte észrevétlen lehet, 

de a szöveg egészét tekintve nagy szerepet játszik abban, hogy a fordítás szövege 

ne legyen nehezebben érthető a fordítás olvasója számára, mint az eredeti szöveg 

volt az eredeti befogadók számára. 
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MI TÖRTÉNIK A MONDATKEZDŐ TEMATIKUS ALANNYAL A 

FORDÍTÁSBAN? 

 

 

 

1. Grammatikai szerkezet és információs szerkezet 

 

Hegedűs József tiszteletére írt tanulmányomban olyan kérdéshez szeretnék 

visszanyúlni, amely harminc éve kezdett el foglalkoztatni, és bár többször írtam 

róla (1987, 2004), még mindig nem tekintem megoldottnak. Ez a kérdés a 

mondatok grammatikai szerkezetének (GSZ) és információs szerkezetének (ISZ) 

viszonya a fordításban. Köztudomású, hogy a mondatok szövegtől független 

grammatikai szerkezete (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző) mellett van egy 

másik, a szövegtől, a szituációtól függő információs szerkezet is, amely a 

mondatban aktuálisan közölt információ hírértéke, régisége vagy újdonsága 

szerinti tagolást jelent.  Ezt az információs szerkezetet, amely ott helyben, abban a 

konkrét szövegben, abban a szituációban érvényes szokták „aktuális” tagolásnak is 

nevezni. 

A mondatok információs szerkezete durván két részből áll: egy tematikus 

szakaszból,  amely a szituációból vagy az előzményekből ismert  dolgokat 

tartalmazza és egy rematikus szakaszból, amely az új információt tartalmazza vagy 

legalábbis előrelendíti valamilyen új elemmel a kommunikáció kibontakozását. 

Finomabb elemzéssel természetesen a mondatokban a hírértéknek, az újdonságnak 

vagy régiségnek számtalan árnyalata megkülönböztethető, és a különböző 

hírértékű elemek attól  függően, hogy milyen a szintaktikai megformálásuk és 

mondatbeli pozíciójuk, különbözőképpen járulnak hozzá az aktuális mondat 

szövegbeli státuszához, Firbas terminusával „funkcionális perspektívájához” 

(1992).  

A kétféle tagolás, amely az eredeti művek írásakor általában harmóniában van 

egymással, a fordításban összeütközésbe kerülhet a nyelvek szintaktikai 

lehetőségeinek különbségei miatt. Hogy csak a legkézenfekvőbb példát említsem: 

az angolban, mely szegény morfológiájú nyelv, az alanyt a mondakezdő pozíció 

jelöli, tehát a téma-réma (TR) tagolású mondatokban a téma rendszerint alanyi 
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megformálású, míg a magyarban, amely gazdag morfológiájú nyelv, a TR tagolású 

mondatokban a téma szerepét bármely mondatrész betöltheti. 

Vagyis az angol-magyar és magyar-angol fordításban a mondat elején biztos 

lesznek szintaktikai változások, kérdés, hogy ezek a változások milyen hatással 

vannak a mondat információs vagy kommunikatív struktúrájára. A mondat elején a 

fordítás közben végbemenő változásokat korábban már vizsgáltam az orosz és a 

magyar nyelv vonatkozásában, de erről szóló tanulmányom orosz nyelven jelent 

meg egy nehezen hozzáférhető folyóiratban (Klaudy 1984), tehát indokolt, hogy 

most egy másik nyelvpáron (angol-magyar) újra megvizsgáljam ezt a kérdést. 

 

2. A GSZ és az ISZ a fordításban 

 

Mostanában a fordítástudományi szakirodalomban több szerző is foglalkozott a 

grammatikai struktúra és a téma-réma struktúra összefüggéseivel (Doherty 2003, 

Rogers 2006). Monika Doherty angolról németre fordított szövegekben, Margaret 

Rogers németről angolra fordított szövegek mondataiban vizsgálja meg a 

grammatikai és a kommunikatív struktúra viszonyának alakulását  a fordításban. 

Margaret Rogers  (2006) Thompson  1978-as tipológiájából indul ki, amely 

szerint a nyelvek kontinuumot alkotnak abból a szempontból, hogy vagy 

„grammatical word order” (GWO) vagy „pragmatic word order” (PWO) jellemző 

rájuk, azaz  a szintaktikai szerepek helyhez kötöttek  vagy szabadon mozgathatók 

a mondaton belül. E felosztás szerint az angol tipikusan GWO nyelv, az alany a 

mondat elejéhez kötött, míg a német PWO nyelv, hiszen bármi állhat a mondat 

elején. Rogers a továbbiakban a GWO/PWO megkülönböztetést a grammatikai 

szerkezet (GSZ) és az információs szerkezet (ISZ) terminusok szinonimájaként 

használja, mi az utóbbiakat fogjuk használni. Rogers szerint a fordítónak négyféle 

lehetősége van: 

(1) megőrzi az ISZ-t és megváltoztatja a GSZ-t 

(2) mindkettőt megőrzi 

(3) megváltoztatja az ISZ-t, és megőrzi a GSZ-t 

(4) mindkettőt megváltoztatja 

Rogers egy 25 ezer szóból álló német banki jelentés angol fordítását elemzi, 

ebből 320 mondatot talál az ISZ szempontjából elemzésre érdemesnek.  A 320 

elemzett esetből 137 mondatban, azaz a lefordított mondatok 45%-ában a fordító 

követi az eredeti szöveg grammatikai és információs szerkezetét, tehát kérdés, 

hogy beszélhetünk-e itt egyáltalán stratégiáról. A fordított mondatok 25%-a a 

harmadik stratégiát tükrözi, tehát azt, amikor megmarad a GSZ, de változik az 

ISZ. A mondatok 18%-ára az első stratégia jellemző, azaz megmarad az ISZ és 

változik a GSZ, és végül a mondatok 13%-ában mindkettő változik. 

Hogy az ISZ megváltozása hogyan hat a fordítás érthetőségére, annak 

eldöntésére a szerző nem vállalkozik, annyit állapít csak meg, hogy az ily módon 
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fordított mondatok is könnyen olvashatók. Firbasra is hivatkozik, aki szintén 

bizonytalan abban, hogy mennyire tolerálható a mondat perspektívájának 

eltorzulása, nem adekvát visszaadása („inadequate renderings of the original 

perspectives”) a fordításban (Firbas 1999: 140). 

 

3. GSZ és ISZ az angol-magyar fordításban 

 

Rogers cikke nyomán határoztam el, hogy megvizsgálom a témát angol-magyar 

vonatkozásban is. Bár az én megközelítésem némiképp eltér Rogersétől, mivel én 

nem abból indulok, ki, hogy a GSZ és az ISZ megőrzése az ideális megoldás, azaz 

a „fordító álma” (translator’s dream, Rogers 2006: 53). Korábbi műveimben 

ugyanis mindig azt vizsgáltam, hogy milyen műveleteket hajtanak végre a fordítók 

a kommunikatív ekvivalencia megőrzése érdekében, és a vizsgált átrendezéseket 

nem kényszerűségnek vagy megalkuvásnak fogtam fel, hanem, ha nem is 

törvényszerű, de legalábbis magyarázható átváltási műveletnek. De vonzott az a 

lehetőség, hogy ezt az egyszerűsített taxonómiát alkalmazva megnézzem, hogy mi 

lesz az angol mondatkezdő tematikus alanyokkal az angol-magyar fordításban, 

hiszen, mint említettem, a GSZ és az ISZ vonatkozásában a magyar és az angol 

között hasonló a  viszony, mint a német és az angol között (vö. É. Kiss 1982, aki 

az angolt alany-prominens, a magyart topic-prominens nyelvnek tartja). 

Az elemzésre alkalmas párhuzamos szöveg megtalálásának folyamatáról  nem 

kívánok beszélni, bár érdekes tapasztalatot nyújtottak próbálkozásaim különböző 

európai uniós (jogi és nem jogi) szövegekkel. Ezek rendkívüli formalizáltságuknál 

fogva nem voltak alkalmasak az elemzésre: ha az alany ugyanis a Bizottság vagy a 

tagállamok, akkor ez ritkán fog változni a fordításban. Végül sikerült egy „élet-

közelibb” szövegtípust találni a fiktív történelemtudomány témakörében, egy „Mi 

lett volna, ha…?” (What might have been) című tanulmánygyűjteményt, amely 

képzeletbeli történelmi eseményekről szól (Mi lett volna, ha Sztálin elhagyja 

Moszkvát 1941-ben? In: Montefiore 2003). A tanulmány magyar fordításának 

terjedelme 39 000 karakter, 5401 szó, az eredeti nem áll elektronikus formában 

rendelkezésemre. Mivel a mondatok teljes feldolgozását még nem fejeztem be, 

ezért ebben a tanulmányban statisztikai eredményeket még nem közölhetek, célom 

a négy fordítói stratégia működésének bemutatása az angol-magyar fordításban és 

néhány új elemzési szempont felvetése. 

A mondatok információs szerkezetének jelölésére a szokásos jelöléseket  fogom 

alkalmazni [TSZ] = tematikus szakasz, [RSZ] = rematikus szakasz, (RCS) = 

rémacsúcs (a tematikus és rematikus szakaszok típusaira pl. „informatív téma”, 

„egyenletes réma” itt csak utalok, erről részletesebben Klaudy 1987). 

 

4. A négy típus bemutatása 
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4.1. A GSZ megváltozik, az ISZ változatlan marad a fordításban 

 

Az első típusban a fordító megváltoztatja a mondat grammatikai szerkezetét annak 

érdekében, hogy megőrizhesse a mondat információs szerkezetét. 

 

(1) [
TSZ 

… his library] [
RSZ

was loaded into his private armory train]. 

(Montefiore 135) 

 [
TSZ

 … a könyvtárát is] [
RSZ

 fölrakodták a személyi használatára rendelt 

páncélvonatra]. (Bart 155) 

 

Az (1) példában az angol mondatkezdő tematikus alanyból, amely élettelen 

főnév és a cselekvés elszenvedője (his library), tárgy lesz a magyar fordításban (a 

könyvtárát).  Az angol szenvedő igéből többes szám harmadik személyű cselekvő 

ige lesz a magyarban. A grammatikai szerkezet átalakul, az információs szerkezet 

nem változik. 

 

4.2. A GSZ és az ISZ változatlan marad a fordításban 

 

A második típusban a fordító mind a grammatikai szerkezetet, mind az 

információs szerkezetet meg tudja őrizni a fordításban. 

 

(2) [
TSZ

 Stalin] [
RSZ 

ordered the evacuation to the ancient city of Samara, at the 

Volga.] (Montefiore 135) 

 [
TSZ

 Sztálin] [
RSZ

elrendelte a kormányhivatalok elköltöztetését az ősi Volga 

parti városba, Szamarába.] (Bart 155) 

 

A (2) példában a mondatkezdő tematikus alany élőt jelentő főnév illetve 

tulajdonnév, amely a legalkalmasabb alany szerepre a magyar fordításban is. A 

rematikus szakasz élén álló igei állítmány erős szemantikai töltésű ige, ami azt 

jelenti, hogy a rematikus szakaszban az információ egyenletesen oszlik el, a 

kommunikatív dinamizmus nem nő a mondat végén, nincs „end focus”, nincs 

olyan hangsúlyos bővítmény, amit az ige elé kellene hozni a magyar fordításban.  

Az ilyen mondat a „fordítók álma”, ahogy Margaret Rogers mondja (2006: 53). 

A mondatkezdő tematikus alany megőrzése ellenére  kérdéses, hogy az 

információs szerkezetet változatlannak tarthatjuk-e a következő példában. 

 

(3) [
TSZ

 But the sight of vast bodies of troops, tanks and trucks rushing 

eastwards through Moscow] [
RSZ 

only redoubled the chaos and fear on the streets.] 

(Montefiore 140) 
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 [
TSZ

 A Moszkván át Keletnek vonuló hatalmas csapattestek, tankok és sok 

ezernyi teherautó látványa] [
RSZ 

csak fokozta a káoszt és rettegést a város utcáin.] 

(Bart 160) 

 

Mivel az angol főnévtől jobbra álló bővítmények a fordításban a magyar főnévi 

szerkezetben balra kerülnek, a magyar olvasónak tizenkét bővítményt kell 

feldolgoznia, mire elérkezik a mondat alanyához, míg az angol olvasó számára ez 

már a második szónál világos. Az információ adagolása tehát változik 

valamelyest, de nincs bizonyítva, hogy ez feldolgozási nehézséget okozna. Papp 

Ferenc (2006) szerint például Németh László fordításaiban a hosszan balra ágazó 

szerkezetek nem okoznak megértési nehézséget a magyar olvasónak. 

 

4.3. A GSZ változatlan marad, az ISZ változik a fordításban 

 

A harmadik típusban a fordító megőrzi a grammatikai szerkezetet, de 

megváltoztatja az információs szerkezetet. 

 

(4) [
TSZ

 The towns of Kalinin to the north of Kaluga to the south of Moscow] 

[
RSZ

 both fell.] (Montefiore 135) 

 [
TSZ

 Elesett] [
RSZ

 a Moszkvától északra fekvő Kalinyin, és a Moszkvától 

délre fekvő Kaluga is.] (Bart 155) 

 

A (4) példában a mondatkezdő tematikus alany (The towns of Kalinin to the 

north and Kaluga to the south of Moscow) megőrzi szintaktikai szerepét a fordítás 

során, a magyarban is alany marad (a Moszkvától északra fekvő Kalinyin, és a 

Moszkvától délre fekvő Kaluga is), de az információ adagolásának sorrendje 

megváltozik. Az információval zsúfolt angol tematikus alany átkerül a magyar 

mondat rematikus szakaszába, és a magyarban a téma a korábbi mondatok 

tartalmát továbbfejlesztő igei állítmány lesz: Elesett. Jó példa arra, hogy a 

magyarban a mondat témája igei állítmány is lehet. 

 

4.4. A GSZ és az ISZ egyaránt megváltozik a fordításban 

 

A negyedik típusban a fordító az angol mondat  grammatikai szerkezetét és 

információs szerkezét egyaránt megváltoztatja a fordításban. 

 

(5) [
TSZ

 The following day Stalin] [
RSZ

 lost contact with General Ivan Koniev’s 

Western Front] (Montefiore 135) 

 [
TSZ

 Egy nappal később] [
RSZ

 megszakadt a kapcsolat Sztálin és Iván 

Konyev tábornok, a Nyugati Front parancsnoka között] (Bart 155) 



157 

 

 

Az angol mondatkezdő tematikus szakasz két részből áll: egy mondatszintű 

időhatározóból és a tematikus alanyból. A magyar fordító ezt az alanyt nem őrzi 

meg. A magyar mondatkezdő tematikus szakaszban csak az időhatározó található, 

az alany a rematikus szakaszba kerül, de meg is változik, a kapcsolat lesz a 

magyar mondat alanya, az angol mondat alanya (Stalin) pedig a magyar 

mondatban lesüllyed egy határozós szerkezetbe. A GSZ és az ISZ átalakítása 

némiképp megváltoztatja a mondat funkcionális perspektíváját, hiszen a hangsúly 

Sztálinról áttevődik a kapcsolatra. 

 

5. A mondatkezdő tematikus alanyok eltűnése a fordításban 

 

Mint a fenti példákból is láthattuk, az angol mondatokban kötelező mondatkezdő 

tematikus alannyal sok minden történhet a magyar fordításban, eltűnhet, tárggyá 

válhat, átkerülhet a rematikus szakaszba stb. Látható, hogy a téma érdekes, 

megérdemelné az alaposabb elemzést. Most csak egy jelenségre kívánom felhívni 

a figyelmet: a mondatkezdő tematikus alany eltűnésének kohéziós szerepére. Ha 

az angol mondat elején névmási alany van, ennek jelentése a magyar fordításban a 

személyragos igével fejeződik ki, tehát a névmási alany eltűnése a mondat elejéről 

a magyar fordításban szinte természetes. 

 

(6) [
TSZ

 He] [
RSZ

 was reading the histories of Marshal Prince Kutuzov and his 

abandonment of Moscow to Napoleon in 1812]. (Montefiore 136) 

 [
RSZ

 
RCS

 (Kutuzov hercegről) olvasgatott], [
TSZ

 aki 1812-ben] [
RSZ

 átengedte 

Moszkvát Napóleonnak]. (Bart 156) 

 

Miközben azonban a magyar fordításban megüresedik a mondat eleji pozíció,  

történik még valami: a magyar SOV alapszórendnek megfelelően a hangsúlyos 

bővítmény vagy bővítmények (Kutuzov hercegről) a rematikus szakasz igéje elé 

kerülnek rematikus csúcsként és ott találják magukat a mondat elején. Így aztán a 

magyar mondat úgy hangzik, mintha a fordító „belevágna egyenesen a mondat 

közepébe”. Az ilyen mondatok nagymértékben növelik a szöveg kohézióját.   

Ugyanez történik a (7) példában, bár az időhatározós mondatkezdés miatt a 

téma nem ürül ki, de a tematikus alany eltűnik, és az angol „end focus” a 

magyarban az ige elé kerül. 

 

(7) By the 16th when he drow at down into the Kremlin, he passed looting 

mobs in the streets. (Montefiore 136) 

 16-án, amikor reggel a Kremlbe hajtatott, az autója fosztogató csőcselék 

mellett haladt el az utcán. (Bart 156) 
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A tematikus alany eltűnése még egy következménnyel jár. A második 

mondategységben, ahol az angolban még mindig ugyanaz az alany (he), a 

magyarban új, kontextusból kivont alany betoldására van szükség, amely nem volt 

benne az eredetiben (autója).  

 

6. Konklúzió 

 

A grammatikai szerkezet változása a fordításban, amely szükségszerűen 

következik  a nyelvi rendszerek különbségeiből, eltorzíthatja az információs 

szerkezetet, amely az információ adagolásának nyelvenként különböző módjait 

jelenti. A fordítók áltálában ösztönösen próbálják megőrizni az információs 

struktúrát miközben a grammatikai szerkezet helyességére tudatosan törekednek. 

Ha tudatosabban kezeljük az információs szerkezet megőrzésére szolgáló átváltási 

műveleteket, ezzel elősegíthetjük a fordítások minőségének javulását. 

 

 

Irodalom 

 
Doherty, M. 2003. Parametricized Sentence Beginnings of Sentences in English and German. 

Across Languages and Cultures Vol. 4. No. 1. 19–51. 

É. Kiss K. 1982. Hungarian and English: A Topic-Focus Prominent and a Subject Prominent 

Language In: Dezső L. (szerk.) Contrastive Studies Hungarian-English, Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 39–60. 

Firbas, J. 1992. Functional Sentence Perspetive in Written and Spoken Communication. 

Cambridge: CUP. 

Firbas, J. 1999. Translating the Introductory Paragraph of Boris Pasternak Doktor Zhivago: A 

Case Study in Functional Sentence Perspective. In: Andreman, G., Roberts, M. (eds.) Word, 

Text, Translation. Clevedon: Multilingual Matters. 129–141. 

Klaudy K. 1984. Szoposztavityelnoje izucsenyije nacsala predlozsenyij v russzkih i vengerszkih 

tyeksztah. (A mondatok elejének egybevetése orosz és magyar szövegekben)  Bolgarszkaja 

Russzisztyika Vol. 2.  73–76. 

Klaudy K. 1987. Fordítás és aktuális tagolás. Nyelvtudományi értekezések 123. Budapest: 

Akadémiai Kiadó.  

Klaudy K. 2004. A kommunikatív szakaszhatárok eltűnése a magyarra fordított európai uniós 

szövegekben. Magyar Nyelvőr 128. évf. 4. szám. 389–407. 

Papp F. 2006. A magyar mondatok mélységéről. In: Klaudy K. (ed.) Papp Ferenc Olvasókönyv. 

Budapest: Tinta Könyvkiadó. 81–97. 

Rogers, M. 2006. Structuring Information in English: A Specialist Translation Perspective on 

Sentence Beginnings. The Translator Vol. 12. No. 1. 29–65. 

Thompson, S. 1978. Modern English from a Typological Point of View. Linguistische Berichte. 

Vol. 54. 19–35. 

 

 

Forrás 



159 

 

 
Montefiore, S. S. 2003. What if Stalin fled Moscow in 1941? In: Roberts, A. (ed.) What might 

have been. Imaginary history from twelve leading historians. London: Weidenfeld and 

Nicholson. 134–153. 

Montefiore, S. S. 2006. Mi lett volna, ha Sztálin elhagyja Moszkvát 1941-ben? In: Roberts, A. 

(ed.) Mi lett volna ha…? Budapest: Corvina. Fordította: Bart István. 
 

 



160 

 

V. FEJEZET 

FORDÍTÁSI UNIVERZÁLÉK 

  



161 

 

 

Klaudy K. 1999. Az explicitációs hipotézisről. Fordítástudomány I. évfolyam, 2. szám, 5–

22. 

 

 

 

 

 

AZ EXPLICITÁCIÓS HIPOTÉZISRŐL
10

 

 

 

 

 

A fordítások szövege gyakran hosszabb, mint az eredeti. Ez a jelenség minden 

fordító számára tapasztalati tény, amelyre a fordítástudomány keletkezése óta 

folyamatosan születnek elméleti magyarázatok az ún. explicitáció-kutatás 

keretében. A kutatók egy része a nyelvek közti tipológiai különbségekben keresi 

az okokat, mások azt állítják, hogy a fordítás ténye eredményezi a hosszabb 

szöveget, hiszen a fordítás egyúttal mindig magyarázat, értelmezés, interpretáció. 

Az ilyen tapasztalati tények elméleti vizsgálata érdekes kihívást jelent a 

fordítástudomány számára. 

 

1. Az explicitáció meghatározása 

 

Az explicitáció olyan fordítási művelet, amelynek során a fordító nyíltabban, 

világosabban, esetleg több szóval fejez ki valamit a célnyelvi szövegben, mint 

ahogy azt a forrásnyelvi szöveg szerzője tette. Az explicitációs/ implicitációs 

stratégiákat a szakirodalom általában együtt tárgyalja a hozzáadási /kihagyási 

stratégiákkal (Vinay és Darbelnet 1958). Némely kutatók a hozzáadást (addition) 

általánosabb fogalomnak tartják, mint az explicitációt (Nida 1964), míg mások 

szerint az explicitáció a tágabb kategória, ebbe tartoznak bele a hozzáadások, 

kiegészítések, betoldások különböző fajtái (Seguinot 1988, Schjoldager 1995). A 

két fogalmat szinonimaként kezeli Englund Dimitrova, aki a hozzáadás-

explicitáció („addition-explicitation”) és a kihagyás-implicitáció („omission-

implicitation”) terminuspárokat használja (Englund Dimitrova 1993). 

 

2. Az explicitáció fogalmának kialakulása és fejlődése 

                                                                        

10
 A szerzőnek az explicitációval kapcsolatos angol nyelvű tanulmányait ld. az 

irodalomjegyzékben (Klaudy 1993, 1993a, 1996, 1997b, 1999). 
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Az explicitáció (francia: „explicitation”, angol: „explicitation”) és az implicitáció 

(francia: „implicitation”, angol: „implicitation”) terminust Vinay és Darbelnet 

vezette be a fordítástudományba Stilistique comparée du français et de l’anglais 

(1958) című klasszikus könyvük glosszáriumában. A mű Juan Sager fordításában 

1995-ben angol fordításban is megjelent Comparative Stylistics of French and 

English címen. Az alábbiakban az angol fordítás alapján ismertetjük nézeteiket. 

Vinay és Darbelnet szerint az explicitáció „technikája abból áll, hogy a 

célnyelvben explicitté teszünk valamit, ami a forrásnyelvben implicit maradt, 

mivel a kontextus vagy a szituáció nyilvánvalóvá tette” (1995: 342). 

Implicitációról pedig akkor beszélnek, amikor „… valamit, ami explicit volt a 

forrásnyelvben implicitté teszünk a célnyelvben, számítva arra, hogy a szituáció 

vagy kontextus közvetíti a jelentést” (1995: 344).
11

 Az 

explicitációval/implicitációval együttjáró nyereségekre/veszteségekre példának 

éppen a magyar nyelvet hozzák fel, amelyben a „nem” mint grammatikai kategória 

hiánya miatt az angol személyes névmás jelentésének egy része elvész. 

Az explicitáció fogalmát Nida fejlesztette tovább, anélkül, hogy magát az 

explicitáció terminust használta volna. Nida szerint a fordítók a fordítás folyamán 

illesztési technikákat alkalmaznak („ techniques of adjustment”). Az illesztési 

technikák Nidánál a következők: hozzáadások, kivonások, változtatások 

(„additions”, „subtractions”, „alterations”). A hozzáadásoknak a következő 

típusait sorolja fel: a) elliptikus kifejezések kiegészítése; b) kötelező specifikáció; 

c) hozzáadások, amelyeket a grammatikai átszerkesztés tesz szükségessé; d) 

implicit információ explicitté tétele; e) kőltői kérdés megválaszolása; f) osztályozó 

szavak; g) kötőszavak; h) a befogadó nyelv olyan kategóriái, amelyek nincsenek 

meg a forrásnyelvben; i) dublettek. Vagyis az implicit információ explicitté tétele 

Nida művében egyike a különböző hozzáadásoknak, amelyekre szükség van a 

fordításban. Akkor kerül rá sor, amikor „fontos szemantikai elemek, amelyek a 

forrásnyelvben implicite benne vannak, explicit azonosítást követelnek a befogadó 

nyelvben” (1964: 228). 

A 70-80-as években több olyan fordítástudományi munka jelent meg, amelyek – 

Holmes (1988) terminusát használva – a részleges vagy speciális fordításelméletek 

(„partial translation theories”) témakörébe tartoztak, és konkrét nyelvpárok, 

fordítási irányok problémáit dolgozták fel. Ezek a munkák a hozzáadások és 

kihagyások tárgyalásakor csak alkalmanként utalnak az explicitációra, vagy 

tágabban fogalmazva az implicit információ explicitté alakítására és fordítva, mint 

a hozzáadások és kihagyások egyik okára. 

                                                                        

11
 Az orosz és angol szakirodalmi részleteket itt és a továbbiakban a cikk szerzője fordította 

magyarra. 
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Barhudarov négyféle transzformációt különböztet meg a fordításban: áthelyezés 

(„peresztanovka”), csere („zamena”), kihagyás („opuscsenyije”), hozzáadás 

(„dobavlenyije”). Véleménye szerint az angolról oroszra való fordításban a 

hozzáadások leggyakoribb oka az angol elliptikus struktúrákban keresendő, azaz 

abban, hogy az angol felszíni szerkezetek nem tartalmaznak bizonyos elemeket, 

amelyek a mélyszerkezetben benne voltak. Mivel az oroszra az ellipszis nem 

jellemző, az angol felszínről hiányzó szemantikai komponenseket az oroszra való 

fordításban rekonstruálni kell pay claim – trebovanyije poviszity zarplatu (’a 

fizetésemelés követelése vagy a fizetésemelésre irányuló követelés’) gun license – 

udosztoverenyije na pravo nosenyija oruzsija (’fegyverviselési engedély’) (1975: 

223). 

A lexikai és grammatikai transzformációknak részletes leírását találjuk Vaszeva 

művében, aki a bolgár-orosz, orosz-bolgár fordítás transzformációit dolgozza fel, 

beleértve a lexikai hozzáadásokat is (1980). Véleménye szerint a hozzáadásokra a 

„nyelvi aszimmetria” miatt van szükség, amiatt, hogy az egyik nyelvben 

kötelezően ki kell fejezni bizonyos kategóriákat, amelyek a másik nyelvben rejtve 

maradhatnak. A grammatikai hozzáadásokat Vaszeva az ún. hiányzó kategóriákkal 

és a kategóriák eltérő funkciójával magyarázza: pl. a bolgár nyelvben van névelő, 

míg az oroszban nincs; a birtokos névmás az oroszban elhagyható, a bolgárban 

nem; a jelen idejű létige az oroszban elhagyható, a bolgárban nem; a direkt tárgy – 

ritkán – elmaradhat az oroszban, a bolgárban sohasem. A grammatikai 

hozzáadások mellett Vaszeva röviden említi a pragmatikai hozzáadásokat is, 

amelyekre akkor van szükség, ha a forrásnyelvi közösségben széles körben ismert 

fogalmak a célnyelvben ismeretlenek, és ezért a fordításban magyarázatra van 

szükség. 

A lényegileg explicitációs problémák tárgyalásakor sem Barhudarov sem 

Vaszeva nem használja magát az ”explicitáció” terminust, bár az 

„ekszplicirovanyije” terminus akkor már nem ismeretlen az orosz fordításelméleti 

szakirodalomban, hiszen Komisszarov már 1969-ben használta. Az 

„ekszplicirovanyije”–„implicirovanyije” terminuspár az orosz nyelvű 

szakirodalomban a 80-as években terjedt el szélesebb körben a szövegnyelvészeti 

megközelítés térhódításával (Kuharenko 1988, Csernov 1988, Gak 1988). 

 

3. Az explicitációs hipotézis 

 

Az explicitáció jelenségének első rendszeres megközelítésével Blum-Kulka híres, 

sokat hivatkozott cikkében találkozunk (1986), amelyben bevezette az 

„explicitációs hipotézis” fogalmát. Blum-Kulka a szövegnyelvészet fogalmi 

apparátusát és terminusait használva a szövegszintű explicitáció eseteit vizsgálta, 

vagyis azokat, amelyek a kohézió és koherencia eltolódásával kapcsolatosak. A 

kohézíó-jelölők eltolódása részben a grammatikai rendszerek különbségeiből 
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fakad (például az angol-francia fordításban a francia szöveg explicitebbé válik 

azáltal, hogy a franciában a grammatikai nem jelölése szélesebb körű, mint az 

angolban), részben pedig a stilisztikai preferenciák különbségeiből fakad, abból, 

hogy minden nyelv másfajta kohézió-jelölő eszközöket részesít előnyben (az 

angol-héber fordításban például a lexikai ismétlés preferálása a névmásítással 

szemben explicitebbé teszi a héber szöveget). A szerző szerint a kohézió-jelölő 

elemek szintjén bekövetkezett eltolódás megváltoztathatja a célnyelvi szöveg 

explicitségének általános szintjét. 

 

A forrásnyelvi szöveg interpretációjának folyamatában olyan CNY szöveg jöhet 

létre, amely redundánsabb, mint a FNY szöveg. A redundancia kifejeződhet 

abban, hogy nő a CNY szöveg kohézív explicitségének szintje. Ezt az érvelést 

„explicitációs hipotézisnek” nevezhetjük, amely azt állítja, hogy a FNY 

szövegről a CNY szövegre való áttérés folyamatában megfigyelhető a kohézív 

explicitség növekedése, függetlenül a két nyelv rendszerbeli és szövegépítési 

különbségeitől. Ebből az következik, hogy az explicitációt olyan jelenségnek 

tartjuk, amely inherens része a fordítás folyamatának. (Blum-Kulka 1986: 19) 

 

Candace Seguinot 1988-ban megjelent tanulmányában néhány kritikai 

megjegyzést tesz Blum-Kulka hipotézisével kapcsolatban. Először, túl szűknek 

találja a definíciót, mivel véleménye szerint „az explicitség nem feltétlenül jelent 

redundanciát” (1988: 108). Másodszor, arra hívja fel a figyelmet, hogy például a 

„szavak számának növekedése az angol-francia fordításban az angol és a francia 

nyelv jól dokumentált stilisztikai különbségeivel magyarázható” (uo.). Az 

explicitáció terminust ő azokra az esetekre tartaná fenn, amikor a hozzáadások 

nem magyarázhatók a két nyelv strukturális, stilisztikai és retorikai 

különbségeivel. 

Seguinot szerint a hozzáadás nem az egyetlen eszköze az explicitációnak. 

Explicitáció nemcsak akkor megy végbe, amikor „valami olyasmi van kifejezve a 

fordításban, ami nem volt meg az eredetiben”, hanem akkor is, amikor „valami, 

ami a forrásnyelvi szövegben csak preszuppozíció révén van implikálva vagy 

beleértve, a fordításban nyíltan ki van fejezve, valamint akkor is, amikor a 

forrásnyelv valamely eleme nagyobb hangsúlyt kap a fordításban fókusz, hangsúly 

vagy lexikai választás révén” (1988: 108). 

Seguinot angol-francia és francia-angol fordításokat vizsgált, és mindkét 

esetben nagyobb fokú explicitséget talált a fordításban, ami annak a 

következménye volt, hogy a fordítók világosabbá tették a téma-réma viszonyokat, 

kapcsolószavakat adtak a szöveghez és alárendelt információt mellérendelt 

informácóvá alakítottak. A nagyobb explicitség – Seguinot kutatásai szerint – 

mindkét esetben a szerkesztők lektorálási stratégiáival volt magyarázható és nem a 

nyelvek közötti strukturális és stilisztikai különbségekkel. 



165 

 

1989-ben Inkeri Vehmas-Lehto finn kutató veti fel az explicitáció kérdését 

oroszból fordított finn újságszövegek kvázi-helyességéről szóló könyvében. 

Vehmas-Lehto többek között a kapcsolóelemek gyakoriságát vizsgálva a fordítás 

eredményeképp született finn szövegekben a következő kérdést teszi fel: „ha 

figyelembe vesszük, hogy a szövegkohézió terén a fordítás folyamatában milyen 

sok az elkerülhetetlen veszteség, joggal tehetjük fel a kérdést, miért lennének 

rosszabbak a finn fordítások attól, hogy több kapcsolóelemet tartalmaznak, mint az 

eredeti finn szövegek (1989: 204). 

Vehmas-Lehto a finn fordítások nagyobb explicitségét nem az orosz eredetihez 

hasonlítva mutatja ki, hanem az autentikus, nem fordítás eredményeképp 

keletkezett finn szövegekhez képest, és ezzel egy merőben új gondolatot vet fel: a 

fordítás eredményeképp keletkezett célnyelvi szövegek explicitebbek az azonos 

regiszterhez tartozó autentikus célnyelvi szövegeknél a fordítók által alkalmazott 

explicitációs stratégiák következtében. 

Hewson and Martin szerint az implicitációs/explicitációs technikák lényege, 

hogy „bizonyos elemek eltolódnak a nyelvi szintről a szituációs szintre és vissza” 

(1991: 104). Példaként a drámafordítást hozzák fel, ahol olyan elemek, amelyek a 

forrásnyelvi szövegben a szituációból következtek, a célnyelvi szövegben 

bekerülnek a szerzői utasításba vagy a szereplők szövegébe (uo.). 

1990-ben új lendületet adott az explicitáció kutatásának konszekutív és a 

szinkrontolmácsolás empirikus kutatása. A tolmácsolásban ugyanis az idő 

limitáltsága miatt az implicitációs stratégiáknak (kompresszió, kondenzáció) 

valószínűleg nagyobb szerepe van, mint az explicitációs stratégiáknak (Englund 

Dimitrova 1996, Schjoldager 1995). 

1995-ben jelent meg Gideon Toury Descriptive Translation Studies and beyond 

című könyve. Toury az experimentális kutatásokról szóló fejezetben idézi Blum-

Kulka explicitációs hipotézisét és utal arra, hogy mivel közeli kapcsolat van az 

olvashatóság (readability) és az explicitség (explicitness) között a cloze teszt 

módszere (bővebben Toury 1995: 223–225) valószínűleg használható az 

explicitációs hipotézis tesztelésére. Nem is annyira a hipotézis igazolását vagy 

elvetését várja az ilyen kísérletektől, hanem inkább azt, hogy módosítani fogják 

elképzeléseinket a következő kérdésekre vonatkozóan: van-e különbség a 

nyelvtanulók és a professzionális fordítók explicitációs stratégiái között? Hol van 

több explicitáció az írásbeli vagy a szóbeli fordításban? A anyanyelvre vagy az 

idegen nyelvre való fordításban? A fordítást fontosnak tartó kultúrákban vagy a 

fordítást marginálisnak tartó kultúrákban? (Toury 1995: 227). 

 

4. Az explicitáció fajtái 

 

4.1. Kötelező explicitáció 
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Kötelező explicitációról akkor beszélünk, amikor a fordítónak nincs választási 

lehetősége, ha nem végzi el az explicitációt, nem kap helyes célnyelvi mondatot. A 

kötelező explicitációra a nyelvek morfológiai, szintaktikai és szemantikai 

rendszerének különbségei miatt van szükség. A kötelező explicitáció 

megnyilvánulhat bizonyos grammatikai vagy lexikai elemek konkretizálásában, 

felbontásában vagy betoldásában. 

A kötelező explicitáció leginkább szembetűnő eseteit az ún. „hiányzó 

kategóriák” okozzák, azaz, bizonyos grammatikai kategóriák megléte az egyik 

nyelvben és hiánya a másik nyelvben. Mivel az oroszban nincs névelő, a 

magyarban pedig van, a magyar szövegben már ennél az egyszerű oknál fogva is 

több szó lesz (természetesen csak akkor, ha mindent szónak tartunk, ami két 

szóköz között van, és a névelőt is önálló szónak számoljuk). Mivel a magyarban 

nincs prepozíció, az indoeurópai nyelvekben pedig van, minden magyarról 

angolra, oroszra, németre stb. fordított szövegben többletszavak keletkeznek 

(természetesen csak akkor, ha a prepozíciókat külön szónak számoljuk). 

Hiányzó kategória a magyarban a grammatikai nem. A magyar nyelvben nincs 

olyan grammatikai kategória, amely a nemek (hímnem, nőnem, semlegesnem) 

közötti megkülönböztetésre szolgálna. Az indoeurópai nyelvekben viszont a ne-

mek közötti megkülönböztetés – ha különböző mértékben is – megtalálható. 

Legkevésbé az angolban, ahol csak a személyes névmások révén jut kifejezésre, és 

leginkább az oroszban, ahol az egész névszóragozást, s az igeragozás egy részét is 

áthatja. Az indoeurópai nyelvekre való fordításkor tehát a magyar szövegek 

kötelezően és automatikusan konkretizálódnak és ezzel explicitebbé válnak.
12

 

A személyes névmás nem tekinthető hiányzó kategóriának, hiszen megvan a 

magyarban is és az indoeurópai nyelvekben is, viszont az a tény, hogy a 

magyarban a személyes névmásnak nincs neme, azzal jár, hogy más a 

szövegszervező funkciója is. A szereplőkre való utalást, a szereplők azonosítását, 

azaz a referenciális funkciót a magyar szövegben az alanyra, tárgyra utaló ragozott 

igealak, valamint a birtokos személyrag látja el. Mindegyik anélkül, hogy a 

szereplők nemére bármely utalást tartalmazna. Ha a nemekre való utalás eltűnése a 

fordításban félreértésre adhat okot, a fordító az eltűnő személyes névmásokat 

nagyon sokféle eszközzel – vezetéknévvel, keresztnévvel, becenévvel, 

gúnynévvel, a szereplő foglalkozásának, korának, családi állapotának 

megnevezésével stb. – pótolhatja. Ezáltal a fordítás megintcsak explicitebbé válik. 

Bár ez az explicitáció bizonyos mértékben összefügg a hiányzó kategóriákkal, 

tehát sokszor kötelező, már átvezet a fakultatív explicitáció témakörébe, hiszen a 

                                                                        

12 
Ebben a cikkben terjedelmi okok miatt korlátoznom kellett a nyelvi példák számát, de 

bőséges példatár található a Bevezetés a fordítás gyakorlatába című könyvemben. Budapest: 

Scholastica. 1999. 
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művelet maga kötelező, de a konkrét megvalósításhoz a célnyelvi lehetőségek 

széles skálája álla a fordító rendelkezésére, tehát van választási lehetősége. 

A kötelező explicitáció következő oka a nyelvek tipológai különbségeiben 

rejlik. A nyelvtipológia elkülönít izoláló (pl. angol, kínai), agglutináló (pl. 

magyar), flektáló (pl. orosz) nyelveket. Más felosztás szerint a nyelvek lehetnek 

szintetikusak (minél több jelentést igyekeznek egyetlen szóba besűríteni, pl. 

magyar, finn) és lehetnek analitikusak (minden funkciónak külön szó felel meg, 

pl. angol). 

Természetesen minden nyelvben vannak analitikus és szintetikus vonások, de a 

magyar nyelvre morfológiai és lexikai szinten a szintetikus szerkesztésmód 

jellemző. A magyar főnév szintetikusan toldalékok segítségével fejezi ki mindazt, 

amit az IE főnevek prepozíciók és névmások segítségével fejeznek ki. A magyar 

ige ugyancsak szintetikusan képzők, jelek és ragok segítségével inkorporálja 

magába a személyes névmások jelentését (I love you – szeretlek), a segédigék 

jelentését (May I have a look at it? – Megnézhetem?). Mivel az angol, német, 

francia és orosz morfológialag dominánsan analitikus nyelvek a magyarról 

angolra, németre, franciára és oroszra való fordítás során a magyar főnevek és igék 

komplex jelentése felbomlik és a célnyelvi szöveg sok többletszót fog tartalmazni 

ennél az egyszerű oknál fogva. Seguinot ezzel kapcsolatban „inherensen-explicit” 

and „inherensen-implicit” nyelvekről beszél (Seguinot 1998, Klaudy 1993a). 

Míg a morfológiai explicitáció általában abban nyilvánul meg, hogy több szó 

lesz a fordításban, mint az eredetiben volt, a szemantikai explicitáció nem 

feltétlenül jelent szótöbbletet, megnyilvánulhat abban is, hogy szűkebb, 

konkrétabb jelentésű szó jelenik meg a fordításban. A valóság különböző 

szegmentálása miatt bizonyos fogalmak (testrészek, színek, rokonsági viszonyok) 

megnevezése részletezőbb az egyik nyelvben, mint a másikban. Az angol brother 

és sister szót szűkíteni kell a magyarban, mivel a magyarban külön szó van a 

fiatalabb fiútestvérre: öcs (younger brother) és leánytestvérre: húg (younger 

sister), valamint az idősebb fiútestvérre: báty (older brother) és leánytestvérre 

nővér (older sister). Ha az angol sister szóból a fordításban húg vagy nővér lesz, 

akkor szótöbblet nélkül is explicitáció megy végbe. 

Ugyancsak szótöbblet nélküli kötelező explicitáció megy végbe a magyar 

mozgást jelentő igék oroszra való fordításakor. Míg a magyar nyelv a 

helyváltoztatás iránya (jön/megy) és gyakorisága (megy/jár) szerint tesz 

különbséget a mozgást jelentő igék között, az orosz nyelvben a helyváltoztatás 

gyakorisága (idtyi/hogyity) mellett a helyváltoztatás eszköze a legfontosabb 

megkülönböztető jegy, vagyis az, hogy gyalog (azaz a „maga lábán”) 

(idtyi/hogyity) vagy járművön (jehaty/jezgyity) történik-e a helyváltoztatás. A 

fordítónak tehát minden egyes magyar mozgást jelentő ige oroszra való 

fordításakor el kell döntenie, hogy a helyváltoztatás „gyalog” vagy járművön 
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történik-e, és ezt az információt bele kell építeni az orosz igébe, amely ezáltal 

explicitebbé válik. 

 

4.2. Fakultatív explicitáció 

 

Fakultatív explicitációról akkor beszélünk, ha a fordítónak van választási 

lehetősége. Akkor is helyes célnyelvi mondatot kap, ha nem végzi el az 

explicitációt, a célnyelvi szöveg egésze azonban vagy nem fog megfelelni a 

célnyelvi olvasók várakozásainak, érezhető lesz rajta, hogy fordítás (vö. „kvázi 

helyesség” Papp 1984, Klaudy 1987, Vehmas-Lehto l989, „translationese” 

Shuttleworth 1997). A fakultatív explicitációk nem a nyelvek rendszerbeli 

különbségeivel magyarázhatók, hanem a nyelvhasználati különbségekkel, a 

különböző beszélt nyelvi műfajokra (mindennapi társalgás, tudományos előadás, 

drámai dialógus stb.), és írott nyelvi műfajokra (magánlevél, publicisztika, 

tudományos értekezés stb.) jellemző stilisztikai preferenciákkal. 

A fakultatív explicitáció, éppúgy, mint a kötelező explicitáció bizonyos lexikai 

vagy grammatikai elemek konkretizálásában, felbontásában vagy betoldásában 

nyilvánul meg, de ezek a műveletek nem automatikusak és kötelezőek, bizonyos 

fordítói rutint kívánnak, és a kezdő fordítók nem is mindig végzik el őket. 

A fakultatív explicitációk lehetnek szószintűek, mondatszintűek vagy szövegszintűek. 

Szószintű fakultatív explicitáció pl. az indoeurópai nyelvek igéinek 

konkretizálása a magyarra való fordításban. Ennek legjellegzetesebb példája az 

idéző igék konkretizálása (Klaudy 1986). Angol, német, francia, orosz irodalmi 

műveket vizsgálva megfigyelhetjük, hogy a párbeszédeket kísérő szerzői 

kommentárokban általában az indoeurópai mondást jelentő igék szemantikai 

mezőjének centrumában található igék fordulnak elő (say, sagen,dire, szkazaty), 

míg a magyar fordításokban a mondást jelentő igék szemantikai mezejének 

perifériáján található igék jelennek meg. A magyar fordítók ilyenkor a magyar 

irodalmi hagyománynak megfelelően konkretizálják a mondást jelentő igéket 

(zokog, felhördül, motyog, panaszkodik, legyint). 

A szemantikai konkretizálás nemcsak az idéző igék magyarra való fordítására 

jellemző. Hasonlóképpen végbemegy a kezdést kifejező igék esetében is (begin to 

close – záráshoz látott, began to tremble – reszketés fogta el), és az általános 

jelentésű indoeurópai igék esetében (But when he saw the group… – Amikor 

észrevette a csoportot…, vagy: At the top of the cellar stairs the proprietor 

stopped – A pincelépcső legfelső fokán a tulajdonos megtorpant). Ilyenkor a 

magyar nyelv gazdag morfológiai lehetőségei nagyszerű alkalmat kínálnak a 

konkretizálásra, de csak kínálnak. Az általános jelentésű indoeurópai igéknek 

mindig van, ill. lenne hasonlóan általános jelentésű megfelelője a magyar 

nyelvben, és ha a fordítók ezeket használnák, azzal sem sértenék meg a magyar 
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célnyelvi normát. Az igék szemantikai gazdagodása az indoeurópai nyelvekről 

magyarra való fordításban tipikusan fakultatív explicitációs művelet. 

A mondatszintű fakultatív explicitáció jellegzetes példája az indoeurópai 

nyelvek főnévi és igenévi szerkezeteinek „kicsomagolása”, azaz önálló 

mondategységgel való visszaadása a magyarra való fordításban. Ha fordítástól 

függetlenül egybevetünk angol, német, orosz és magyar szövegeket, látjuk, hogy a 

magyar mondatok tagoltabbak, több önálló mondategységből állnak, több explicit 

(kifejtett) állítmányt tartalmaznak (Klaudy 1987). Ezek az állítások az indoeurópai 

nyelvek mondataiban is benne vannak, csak nem explicit, hanem implicit 

(burkolt) formában. Az a mondat, hogy … he sat at the table with his chin on his 

hands két állítást tartalmaz: ’ül az asztalnál’ és ’állát a kezére támasztja’. Tehát 

amikor a fordító felbontást végez, explikálja, kibontja az eredeti szövegben benne 

rejlő állításokat. Ez a művelet gyakran fakultatív, hiszen a magyar nyelvben is 

megvan mind a bővített főneves szerkezetekkel, mind az igeneves szerkezetekkel 

való fogalmazás lehetősége. 

Előfordul, hogy az indoeurópai mondategységek felbontása a magyarra való 

fordításban szintaktikai kényszerből fakad és a magyar főnév bővíthetőségének 

korlátaival magyarázható (vö. jobbra bővítés korlátai). Például a fenti angol 

mondat he sat at the table with his chin on his hands magyar fordításaként nyilván 

nem fogadható el, hogy ült az asztalnál állával a kezén.* Fordításelemzések 

azonban azt mutatják, hogy a fordítók akkor is felbontást ill. explicitációt 

alkalmaznak, mikor erre semmi sem kényszeríti őket (vö: angol eredeti: I did not 

yet penetrate his scheme, magyar fordítás felbontás nélkül: … Nem láttam át a 

tervét; magyar fordítás felbontással: – ez valósult meg – Nem láttam át, milyen 

tervet forgat a fejében). 

Szövegszintű fakultatív explicitációnak tartható a mondatok közötti logikai 

kapcsolatok világosabb megfogalmazását szolgáló kötőelemek és nyomatékosító 

szavak betoldása, a téma-réma viszonyok megőrzését szolgáló szórendi átváltási 

műveletek, valamint a visszautalások és előreutalások explicitté tétele, pl a lexikai 

ismétléssel való visszautalás helyett a fordító mutató névmással való visszautalást 

alkalmaz. 

A fordító gyakran teszi explicitebbé a visszautalásokat, a mondat hangsúlyos 

részének jelölését, az előreutalásokat, a felsorolásokat, a szembeállításokat, a 

mondaton belüli határokat. Felsorolás esetén betoldhat ilyen szövegszervező 

elemeket, mint pl.: először, másodszor, harmadszor, végül stb. Szembeállítás 

esetén: ezzel szemben, noha, mindazonáltal, jóllehet stb. 

Mivel a magyarban a névszói állítmány mellett jelen időben nem tesszük ki a 

létigét, az alany és a névszói állítmány elhatárolása sokszor bizonytalan. Ilyenkor 

sajátos „határjelölő” elemeket toldanak be a fordítók a mondatba: valóban, 

valójában, csakugyan, nem más mint, voltaképpen, tulajdonképpen. Ez különösen 

az értekező prózára jellemző, ahol a mondatok, mondategységek hosszúsága és a 



170 

 

mondatrészek bővítési lehetőségeinek nagyfokú kihasználása szükségessé teheti, 

hogy a fordító pótlólagos „fogódzókat” adjon az olvasó számára 

 

4.3. Pragmatikai explicitáció 

 

A pragmatikai explicitáció a célnyelvi szöveg olyan kiegészítése, amelyre a 

forrásnyelvi és a célnyelvi olvasók háttérismereteinek különbségei miatt van 

szükség. Tulajdonképpen a fakultatív explicitáció másik fajtája; míg az 

előbbiekben tárgyalt fakultatív explicitációknak nyelvi okai voltak, a pragmatikai 

explicitációknak nyelven kívüli okai vannak. 

A forrásnyelvi kultúrára sajátosan jellemző jeltárgyak: ételek, italok, ruhák, 

pénzek, mértékegységek, intézmények, rendfokozatok, tisztségek és ezek 

elnevezéseit összefoglaló néven reáliának nevezzük. A forrásnyelvi reáliák 

gyakran semmit nem jelentenek a célnyelvi olvasótábor számára. Ilyenkor a 

fordítók többféleképpen járhatnak el, pl. általánosítás, körülírás, kihagyás, 

analógia keresése stb. Ha a reáliának valamilyen szempontból fontos funkciója van 

a szövegben, akkor sem az általánosító fordítás, sem a kihagyás nem megoldás. 

1. Dramaturgiai funkció: a forrásnyelvi márkanév, étel, ital, használati cikk, 

földrajzi név fontos szerepet játszhat a szereplők társadalmi helyzetének 

jellemzésében, és ezáltal a mű felépítésében, a cselekmény kibontakozásában. 

2. Hangulatteremtő funkció: minél ismeretlenebb a forrásnyelvi reália a 

célnyelvi olvasó számára, annál alkalmasabb az ún. „helyi kolorit” 

megteremtésére. 

3. Ismeretterjesztő funkció: a forrásnyelvi reáliák a forrásnyelvi nyelvközösség 

életmódjáról, szokásairól, használati tárgyairól tudósítanak, s ezekről a célnyelvi 

nyelvközösség jórészt fordításokon keresztül szerez információt. 

4. Kultúraközvetítő funkció: egymás reáliáinak a megismerése közelebb 

hozhatja a forrásnyelvi és célnyelvi nyelvközösséget egymáshoz, csökkentheti a 

kommunikációs zavarokat a kultúrák közti érintkezésben. 

Ha a reáliát valamelyik fenti okból – dramaturgiai, hangulatteremtő, 

ismeretterjesztő vagy kultúraközvetítő funkciója miatt – a célnyelvben feltétlenül 

meg kell őrizni, a fordítók magyarázó betoldást szoktak alkalmazni, mellyel 

megsúgják az olvasónak, hogy az illető reália-elnevezés mit takar. A magyarázó 

betoldások útikönyvekben, szakkönyvekben tipográfiailag is elkülönülhetnek a 

szövegtől (zárójel, lábjegyzet, szövegvégi jegyzet), szépirodalmi fordítások 

esetében azonban a fordítók igyekeznek minél észrevétlenebbül megoldani az 

olvasók háttérismereteinek kibővítését (Fertő helyett – lake Fertő, Maros helyett 

river Maros, Vérmező helyett Vérmező Gardens, Vár helyett Castle Hill stb.) 

 

4.4. Fordításspecifikus explicitáció 
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A legfontosabb kérdés, vannak-e a fordításban végbemenő explicitációnak olyan 

okai, amelyek nem magyarázhatók sem a nyelvek rendszerbeli vagy 

nyelvhasználati különbségeivel, sem a kulturális különbségekkel, vagyis a 

magyarázatot csak a fordítás természetében kereshetjük. Seguinot (1988) azt 

javasolja, hogy kizárólag ezeket, a fordítás természetéből fakadó bővítéseket 

tekintsük explicitációnak. (1988: 18). 

A fordítás természetében rejlő okokat kutatva több irányban kereshetjük a 

magyarázatot. 

(1) Az egyik ok az lehet, hogy a fordító „hozott anyagból”, a 

pszicholingvisztika terminusával élve „kívülről megadott program” szerint 

dolgozik. Olyan gondolatokat kell nyelvi formába öntenie, melyeket nem ő 

gondolt el, s aki elgondolta, más gondolkodási stratégia szerint járta be a 

gondolattól a nyelvi formáig vezető utat, mint ahogy ő tette volna, ha a 

saját gondolatait fogalmazza meg. Vagyis a fordító mindig rögösebb úton 

jut el a gondolattól a nyelvi formáig, mint az eredeti szöveg írója. S ez a 

rögösebb út nyilvánul meg abban, hogy a fordítás szövege hosszabb, több 

szót tartalmaz, mint az eredeti. 

(2) A másik ok, hogy a fordító hivatásos nyelvi közvetítő, akinek 

legfontosabb célja, hogy létrejöjjön a megértés a két kommunikáló fél 

között, és ezért minden lehetséges eszközzel (magyarázatokkal, 

betoldásokkal, kiegészítésekkel) igyekszik elősegíteni, hogy a célnyelvi 

befogadó megértse a szöveget. (…)
13

 

 

5. Az explicitációs hipotézis igazolása 

 

A fordításspecifikus explicitációk léte vagy nemléte visszavezet minket az expli-

citációs hipotézis igazolásához. Vajon tényleg mindig hosszabbak lennének a 

fordítások az eredetinél? Már Blum-Kulka hangsúlyozta, hogy hipotézisének 

igazolásához nagymennyiségű empirikus kutatást kellene végezni különböző 

nyelvpárokra és fordítási irányokra vonatkozóan, nyelvtanulók, hivatásos és nem 

hivatásos fordítók körében (Blum-Kulka 1986: 19). 

Gideon Toury (1991) is az experimentális kutatásoktól várja az explicitációs 

hipotézis bizonyítását és különösen ígéretesnek tartja a fordítók és tolmácsok belső 

beszédét leíró introspekciós jegyzőkönyvek anyagának feldolgozását. (Krings 

1986, Lörschner 1991). 

Érdemes tanulmányozni a gyakorló fordítók „viselkedését” is. Milyen 

elszámolási rendszert tartanak kedvezőbbnek a különböző nyelvpárok és 

különböző fordítási irányok esetében? Olyan nyelvben, ahol sok a rövid szó (pl. 

                                                                        

13
 Ezt a tanulmányt rövidítve közöljük, az aszimmetria hipotézissel kapcsolatos fejtegetéseket a 

következő tanulmány tartalmazza. 
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angol) a szószám alapján való elszámolás nyilván kedvezőbb, mint az olyan 

nyelvekben, amelyre a hosszú szavak jellemzők (pl. finn). A TRANSST című 

fordítástudományi értesítő – az MDÜ (Mitteilungsblatt für Dolmetscher und 

Übersetzer) 1992-es negyedik számára hivatkozva – közöl egy érdekes áttekintést 

arról, hogy mely országokban milyen alapon számítják ki a fordítások terjedelmét: 

Anglia: 1000 forrásnyelvi szó, Argentina: 50 sor/oldal vagy 500 szó, Ausztria: 60 

leütés/ sor, Belgium: 300 szó/oldal, vagy 60 leütés/sor, Finnország 60 leütés/sor 

vagy 250 szó/oldal, Franciaország: 30 sor/oldal, 60 leütés/sor, Hollandia: 1000 

szó, Izrael: 24 ezer célnyelvi leütés, Korea: 250 szó/oldal, Olaszország: 25 

sor/oldal és 50 vagy 55 vagy 60 leütés/sor, Oroszország: 40 ezer betű, 

Spanyolország: 30 sor/oldal, 60 leütés/sor vagy 300 szó, Svájc: 30 sor/oldal, 60 

leütés/sor, USA: lefordított sor vagy 1000 forrásnyelvi szó (idézi: TRANSST, 

1997. No 29.). 

Bár az 1997-ben közzétett adatok 1992-ből származnak, és tudomásunk szerint 

azóta az elszámolási rendszerek – éppen a szövegszerkesztők által lehetővé tett 

statisztikai adatszolgáltatás miatt – több helyen megváltoztak, a mi 

szempontunkból ennek nincs jelentősége. Nyilván nem véletlen, hogy az angliai 

elszámolás alapja a forrásnyelvi szó, hiszen az angol nyelv monoszillabikus jellege 

miatt azonos karakterszám esetén az angolban nagyobb lesz a szószám. 

Ezt egyébként bárki könnyen ellenőrizheti, akinek a számítógépében 

párhuzamos szövegek vannak. Ezt az ellenőrzést most én is elvégzem. 

Válasszunk ki találomra két szöveget számítógépem memóriájából. Az ELTE 

Fordító- és Tolmácsképzője 1998-ban együttműködési szerződést kötött a 

University of Westminsterrel. A szerződés angol és magyar szövegét mindkét 

egyetem képviselője aláírta. Gépemben mindkét jegyzőkönyv szövege megvan. A 

jegyzőkönyv mint műfaj különösen alkalmas arra, hogy terjedelmet hasonlítsunk 

össze, hiszen a két szövegnek szó szerint meg kell egyeznie. Azt a kérdést 

természetesen fel kell tenni, hogy fordításról vagy egymástól függetlenül 

fogalmazott párhuzamos szövegekről van-e szó, de ebben az esetben 

történetesen fordításról van szó, hiszen előbb készült el a magyar szöveg. 

Szószámlálónk tanulsága szerint a két szöveg karakterszáma majdnem azonos 

(magyar: 16 209, angol: 16 176), de a szószám tekintetében jelentős az eltérés: az 

angol szövegben 329 szóval több van (2951), mint a magyarban (2522). Tehát a 

fordítónak egyáltalán nem lenne mindegy, melyik szöveg alapján készül az 

elszámolás. 

Ezért lenne kedvezőbb a kutatás számára, ha egymástól függetlenül készült A 

és B nyelvi szövegeket vethetnénk egybe, amelyek egymásnak nem fordításai, 

mert akkor a nyelvi rendszerek különbségei okozta szószám-különbséget el 

tudnánk választani a fordítás ténye okozta a szószám-különbségektől. 

A kérdést tehát nem úgy kell feltennünk, hogy a fordítások valóban mindig 

hosszabbak-e, mint az eredetik, mert ha a hosszúságot a szószám alapján mérjük, 
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akkor például az angolból magyarra való fordítás esetén a fordítás valószínűleg 

kevesebb szóból fog állni, míg a magyarról angolra való fordítás esetén a fordítás 

több szóból fog állni, mint az eredeti. Természetesen ezt az elképzelést is 

adatokkal kellene alátámasztani. Reméljük, hogy gyakorló fordítók, akiknek 

munkája egyre inkább a párhuzamos szövegekre épül, hamarosan szolgáltatnak 

majd ilyen adatokat. 

Inkább azt kell vizsgálni, hogy valóban explicitebbek-e a fordítások? 

Végbemegy-e a fordításban pl. az igék szemantikai gazdagodása, a 

mondatszerkezetek világosabbá válása, a háttérismeretek kiegészítése stb. 

Magam két empirikus kutatást végeztem ebben a témakörben. Az egyikben azt 

vizsgáltam meg, hogy az ún. Jelcin-dosszié kétféle magyar fordítása mennyiben 

különbözik a fordítók által alkalmazott explicitációs stratégiák tekintetében, és 

kérdőíves felmérés segítségével kerestem választ arra, hogy milyen hatása van az 

explicitációs stratégiák alkalmazásának az olvashatóságra, vagyis az olvasók 

véleményére (Klaudy 1993, 1999). A másikban a visszafordítás módszerét 

használtam az explicitációs stratégiák leleplezésére, és azt vizsgáltam, hogy 

eltűnnek-e a célnyelvi betoldások a forrásnyelvre való visszafordításban (Klaudy 

1996). 

Az explicitáció-kutatáshoz való hozzájárulásnak tekinthető az átváltási 

műveleteknek az a tipológiája, amelyet A fordítás elmélete és gyakorlata című 

művemben kíséreltem meg felállítani (1994). A harmadik kiadástól kezdve az 

egyes műveletekhez összefoglaló fordítástechnikai megjegyzéseket fűztem, 

amelyekben megvizsgálom az illető műveletet az explicitáció/implicitáció 

szempontjából is (1994a, 1997, 1997a, 1997b, 1999). 

 

Összefoglalás 

 

Ebben a tanulmányban részben az volt a célom, hogy általános áttekintést adjak az 

explicitáció fogalmának kialakulásáról és fejlődéséről, részben pedig 

megpróbáltam továbblépni, ha nem is az empirikus kutatásban, de az 

osztályozásban és az explicitáció /implicitáció viszony vizsgálatában. 

Megkíséreltem felállítani egy explicitációs tipológiát és megvizsgáltam az 

átváltási műveletek és az explicitáció viszonyát. 

A fenti áttekintést azért tartottam szükségesnek elvégezni, mert az explicitáció-

kutatás az utóbbi időben rendkívül fellendült a fordítástudományban. Több PhD 

disszertáció készült és készül a témában itthon (Pápai Vilma, Győr, Balaskó 

Mária, Szombathely, Varga Anikó, Szombathely) és külföldön is (Luli Ishikawa, 

Japán, Alberto Alvares Lugris, Spanyolország, Sara Laviosa, Anglia, Maeve 

Olohan, Ang- 

lia). Még mindig nem valósult meg azonban az, amit Blum-Kulka 1986-os 

cikkében hangsúlyozott, hogy hipotézisének igazolásához nagymennyiségű 
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empirikus kutatást kellene végezni különböző nyelvpárokra és fordítási irányokra 

vonatkozóan, nyelvtanulók, hivatásos és nem hivatásos fordítók körében (Blum-

Kulka 1986: 19). 

Mindazonáltal reményekre ad jogot, hogy az említett fiatal kutatók könnyebben 

hozzáférhetnek számítógépes korpuszokhoz. Komoly áttörés az explicitáció-

kutatásban ugyanis valószínűleg csak a korpusznyelvészeti módszereinek 

szélesebb körű elterjedésétől várható. A korpusznyelvészet fordításkutatási 

alkalmazásról folyóiratunk első számában hosszabb tanulmány olvasható (Kohn 

1999). Különösen John Sinclair birminghami és Mona Baker manchesteri 

műhelytől várhatók új eredmények. Az előbbitől a „párhuzamos korpuszok” 

(forrásnyelvi szöveg és célnyelvi fordítása), az utóbbitól az „összehasonlítható 

korpuszok” (fordítás eredményeképp keletkezett célnyelvi szöveg és eredeti 

célnyelvi szöveg) vizsgálata terén. 
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AZ ASZIMMETRIA HIPOTÉZIS 

 

 

 

 

1. Az explicitáció mint fordítási univerzálé 

 

A nemzetközi és hazai fordítástudományi szakirodalom az utóbbi években egyre 

nagyobb figyelmet szentel az explicitáció kutatásának (Klaudy 1998, 1999). Az 

explicitáció olyan fordítási művelet, amelynek során a fordító nyíltabban, 

világosabban, esetleg több szóval fejez ki valamit a célnyelvi szövegben, mint 

ahogy azt a forrásnyelvi szöveg szerzője tette. Az explicitáció kutatása azért vált 

ennyire aktuálissá, mert az óriás, több millió szövegszavas számítógépes 

korpuszok fordításkutatásban való felhasználása lehetővé teszi, hogy a fordítás 

eredményeképpen kapott szövegek univerzális jellegzetességeit feltárjuk (Baker 

1995). 

Az a gondolat, hogy a fordított szöveg nem rontott szöveg, hanem saját jogán is 

érdekes kutatási tárgy legalább másfél évtizede jelen van a fordításkutatásban 

(Klaudy 1986, Baker 1993), de a korpuszelemzés módszerei nyújtanak lehetőséget 

arra, hogy ezt valóban bizonyítani lehessen. 

Nem véletlen, hogy éppen Sara Laviosa írta a Routlege Encyclopedia of 

Translation Studies (1998) fordítási univerzálékról szóló szócikkét. Ő ugyanis 

Mona Baker egyik legelső tanítványa, aki a fordítási korpuszok építését már a 90-

es évek közepén elkezdte. Korábban is gondolkodtak azon, hogy vannak-e olyan 

nyelvi tulajdonságok, amelyek általában jellemzik a fordított szövegeket. Jiŕy 

Lévý, a híres cseh fordításkutató például a lexikai szegényedést és a grammatikai-

logikai gazdagodást tartotta a fordított szövegek általános jellegzetességének 

(1963). Laviosa szerint a következő tulajdonságok jellemzők a fordított 

szövegekre: 

(1) simplification (egyszerűsítés), 

(2) avoidance of repetitions present in the Source Text (a forrásnyelvi 

szövegben található ismétlések elkerülése), 

(3) explicitation (explicitáció), 
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(4) normalisation (normalizáció), 

(5) discourse-transfer (szövegszintű transzfer), 

(6) distinctive distribution of lexical items (bizonyos lexikai elemek eltérő 

gyakorisága) (Laviosa 1998: 288). 

Ez a felsorolás meglehetősen heterogén, keverednek benne a dinamikus 

(fordítói stratégiákra utaló) és a statikus (a fordított szövegek jellegzetességeire 

utaló) elnevezések. A fordítástudomány legújabb irányzatai, amelyek a fordító 

személyét állítják középpontba, szívesebben beszélnek stratégiákról, mint 

szövegtulajdonságokról, illetve a fordított szövegek jellegzetességeinek alapján 

szívesebben vonnak le következtetéseket a fordítók viselkedésére nézve, mint a 

nyelvek különbségeire nézve. 

Ez a lényege az explicitáció kutatásának is. Ha az explicit jelleg valóban 

univerzális tulajdonsága a fordított szövegeknek, akkor fel kell tenni a kérdést, 

minek köszönhető: a nyelvek rendszerbeli különbségeinek vagy a fordítók 

viselkedési szokásainak? 

A Fordítástudomány című folyóirat I. évfolyamának 2. számában magam is 

megpróbáltam áttekinteni az explicitáció fogalmának kialakulását és fejlődését 

(1999), ismertettem Blum-Kulka explicitációs hipotézisét (1986), végigvettem az 

explicitáció típusait, és végül röviden érintettem az explicitáció és implicitáció 

viszonyát is. A most következő előadásomban* az explicitációnak és az 

implicitációnak a többi átváltási művelethez való viszonyát fogom megvizsgálni, 

és felállítok egy új hipotézist az ún. aszimmetria hipotézist.
14

 

 

2. Az explicitáció és az átváltási műveletek 

 

Korábbi munkáimban (pl. 1997) a fordítás során végrehajtott átváltási 

műveleteknek két csoportját vizsgáltam: lexikai átváltási műveletek: a jelentések 

szűkítése, bővítése, összevonása, felbontása, kihagyása, betoldása, cseréje, teljes 

átalakítása és kompenzálása, és grammatikai átváltási műveletek: grammatikai 

szűkítés, bővítés, felbontás, összevonás, felemelés, lesüllyesztés, kihagyás, 

betoldás, áthelyezés és cserék. Ezek között a műveletek között nem szerepel az explicitáció. 

Ennek az az oka, hogy explicitáció nem egyszerűen egy az átváltási műveletek sorában, hanem 

több szempontból is kiemelt szerepet játszik. Az explicitáció átfogó kategória, a 

fent felsorolt műveleteknek szinte mindegyike együtt jár explicitációval vagy 

implicitációval. 

Explicitációval járnak együtt a következő műveletek: lexikai konkretizálás, 

lexikai felbontás, lexikai betoldás, grammatikai konkretizálás, grammatikai 

felbontás (felemelés vagy kicsomagolás), és grammatikai betoldás. Implicitációval 

pedig a következő műveletek járnak együtt: lexikai generalizálás, lexikai 

                                                                        

14 * 
Elhangzott a X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. Székesfehérvár, 2000

. 
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össszevonás, lexikai kihagyás, grammatikai generalizálódás, grammatikai 

összevonás (lesüllyesztés vagy begöngyölítés), és grammatikai kihagyás. 

 

3. Kötelező és fakultatív explicitáció 

 

Csábítóan egyszerűnek tűnne az a megkülönböztetés, hogy az átváltási műveletek 

automatikusak, az explicitáció és az implicitáció pedig tudatos fordítói stratégia 

eredménye. Eszerint az elképzelés szerint explicitációs stratégiákat inkább a 

fordítók, implicitációs stratégiákat pedig inkább a tolmácsok alkalmaznak. Ez 

azonban nem felel meg a valóságnak. Akárcsak az átváltási műveletek esetében, az 

explicitáció és implicitáció esetében is vannak a nyelvi rendszerek által 

meghatározott kötelező és ezért automatikus explicitációk, amelyekre azért van 

szükség, hogy helyes célnyelvi mondatot kapjunk, és vannak fakutatívak, 

amelyeket különböző szövegszintű és pragmatikai megfontolásokból végeznek el 

a rutinos fordítók. 

A kötelező explicitációk esetében a fordítónak nincs választási lehetősége, ha 

nem végzi el az explicitációt nem kap helyes célnyelvi mondatot. A kötelező 

explicitációra általában a nyelvek rendszerbeli különbségei miatt van szükség. 

Megjelenési formái pl: 

 

(1) Kötelező szemantikai explicitáció: pl. testrészek konkretizálása. Oka: a 

valóság nyelvenként eltérő tagolása. 

(2) Kötelező morfológiai explicitáció: pl. igék jelentésének felbontása. Oka: 

az egyes nyelvekre jellemző szintetikus vagy analitikus szerkesztésmód. 

(3) Kötelező grammatikai explicitáció: pl. nemek konkretizálása. Oka: 

bizonyos grammatikai kategóriák hiánya az egyik és megléte a másik nyelvben. 

 

A fakultatív explicitációk esetében a fordítónak van választási lehetősége, az 

explicitáció elvégzése nélkül is helyes célnyelvi mondatot kapna. Nem a 

rendszerbeli, inkább nyelvhasználatbeli, szövegépítési és háttérinformációbeli 

különbségek miatt van rájuk szükség. 

 

(1) Fakultatív szemantikai explicitáció: pl. idéző igék konkretizálása. Oka: a 

magyar igék gazdag szóképzési lehetőségei és az ezzel összefüggő magyar 

irodalmi nyelvhasználati tradíció. 

(2) Fakultatív szintaktikai explicitáció: pl. igeneves szerkezetek 

kicsomagolása.  Oka: az egy mondategységre jutó információ adagolásának 

nyelvenként eltérő szokásai. 

(3) Fakultatív szövegszintű explicitáció: pl. nyomatékosító elemek betoldása, 

téma/réma határjelölők betoldása. Oka: eltérő szövegépítési sajátosságok. 
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(4) Fakultatív pragmatikai explicitáció: pl.intézménynevek, földrajzi nevek 

magyarázó fordítása. Oka: a forrásnyelvi és célnyelvi olvasók eltérő 

háttérismeretei. 

 

A kötelező és fakultatív explicitációk esetében fel kell tenni a kérdést, hogy 

vajon milyen viszonyban vannak az implicitációval? Vajon az explicitáció az 

egyik fordítási irányban szükségképpen együttjár-e implicitációval a másik 

fordítási irányban? Nevezhetők-e szimmetrikus műveleteknek? 

 

4. Nyelvek közti szimmetria vs. aszimmetria 

 

A nyelvi szimmetria fogalmát Gak (1988) vezette be a fordításkutatásba, de ő 

egészen más értelemben használta, mint mi fogjuk az alábbiakban. Ő azt nevezi 

szimmetriának, amikor a kérdéses nyelvi elem azonos helyet foglal el a 

forrásnyelv és a célnyelv rendszerében, és ilyenkor a fordításban nincs szükség 

transzformációkra. Ebből egyenesen következik, hogy az általa 

transzformációknak nevezett fordítói műveletek oka a nyelvek közötti 

aszimmetrikus viszonyban keresendő. 

A fenti nézetektől eltérően mi nem a forrásnyelv és a célnyelv viszonyával 

hanem a fordítói műveletekkel kapcsolatban beszélünk szimmetriáról és 

aszimmetriáról. Szimmetrikus műveleteknek nevezzük a mindkét irányban 

végbemenő fordítási műveleteket. Szimmetrikus műveletekkel minden 

nyelvpárban és minden szinten találkozhatunk. Morfológiai szinten például 

szimmetrikus művelet az összevonás az angol-magyar fordításban és a felbontás a 

magyar-angol fordításban, mondatszinten a felemelés az angol-magyar fordításban 

és a lesüllyesztés a magyar-angol fordításban stb. Kérdés, hogy vajon 

szimmetrikus művelet-e az explicitáció és az implicitáció? 

Seguinot (1988) szerint vannak inherensen explicit és inherensen implicit 

nyelvek. Az analitikus szerkesztésmód nyilván az explicit jelleget, míg a 

szintetikus szerkesztésmód az implicit jelleget erősíti. Analitikus és szintetikus 

vonásai minden nyelvnek vannak. A magyar nyelvre morfológiai szinten a 

szintetikus szerkesztésmód jellemző (meglátogathatnálak), mondatszinten viszont 

az analitikus szerkesztésmód jellemző (igeneves szerkezetek helyett önálló 

mondategységek). Az angol nyelvre morfológiai szinten az analitikus 

szerkesztésmód (I could visit you), mondatszinten a szintetikus szerkesztésmód 

jellemző (önálló mondategységek helyett bővített főnévi és igenévi szerkezetek). 

Az tehát valószínű, hogy explicitáció és implicitáció az egyes nyelvpárok esetében 

mindkét irányban megfigyelhető. 

 

5. Az explicitáció és az implicitáció szimmetrikussága 
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A kötelező explicitációk általában szimmetrikusak, vagyis az egyik irányban 

végbemenő explicitációval a másik irányban végbemenő implicitáció áll szemben: 

ilyen szimmetrikus művelet pl. a névelő betoldása az oroszról magyarra 

fordításban és kihagyása a magyarról oroszra való fordításban, a szintetikus 

magyar igealakok felbomlása a magyarról indoeurópai nyelvekre való fordításban 

és a segédigék jelentésének beolvadása a szintetikus magyar igealakba az 

indoeurópai nyelvekről magyarra való fordításban; a grammatikai nemek 

konkretizálódása a magyarról indoeurópai nyelvekre való fordításban, és 

generalizálódása az ellenkező irányban. 

Bizonyos aszimmetria a kötelező explicitációk esetében is megfigyelhető. 

Érdekes aszimmetria figyelhető meg például ugyanazoknak a grammatikai 

kategóriáknak a kihagyása és betoldása között. A személyes névmás, a tárgyi 

bővítmény vagy a jelen idejű létige betoldása a magyarról német nyelvre való 

fordításban automatikus és kötelező átváltási művelet, elvégzése nélkül nem 

kapunk grammatikailag helyes mondatot. 

Ha azonban ugyanennek a három kategóriának a kihagyását vizsgáljuk meg a 

németről magyarra való fordításban, azt vesszük észre, hogy csak a jelen idejű 

létige az, amely valóban automatikusan eltűnik a magyar fordításokból, a 

személyes névmás és a tárgyi bővítmény kihagyása már nem tekinthető 

automatikusnak, a kezdő fordítók nem mindig végzik el, s ez is egyik oka lehet a 

németről magyarra fordított szövegek idegenszerűségének. 

A fakultatív explicitáció esetében azonban gyakori az aszimmetria. Tipikusan 

fakultatív explicitáció a felemelés vagy „kicsomagolás”, azaz az indoeurópai 

nyelvek mondataiban található bővített főnévi és igenévi szerkezetek önálló 

mondategységgel való fordítása magyarra. Ez a művelet, mint említettük, azért 

fakultatív, mivel bővített főnévi és igenévi szerkezetek a magyarban is 

képezhetők. Mindazonáltal a fordítók gyakran választják az explicitebb, kifejtőbb 

megoldást. Ha viszont az ellenkező irányú műveletet vizsgáljuk, azaz az önálló 

magyar mondategységek lesüllyesztést a magyarról indoeurópai nyelvekre való 

fordításban, azt vesszük észre, hogy ezt a fordítók gyakran elmulasztják. Vagyis az 

egyik irányban végbemenő explicitációval nem áll szemben implicitáció a másik 

irányban. 

Természetesen nem lehet minden olyan műveletet fakultatívnak nevezni, ami 

túlmutat a grammatikailag helyes célnyelvi mondat megszerkesztésének 

követelményén. Hiszen akkor ekvivalensnek lehetne tekinteni minden olyan 

célnyelvi szöveget, amelyben grammatikailag helyes célnyelvi mondatok vannak. 

Márpedig tudjuk, hogy a kommunikatív ekvivalencia sokszor éppen azért nem 

valósul meg, mert az egyenként grammatikailag helyes célnyelvi mondatok nem 

állnak össze szöveggé. Tehát kellene valamiféle köztes kategóriát találni a nem 

langue, hanem parole szinten indokolható műveletek számára. Megoldás lehet az 

is, ha minden nyelvileg (akár langue akár parole szinten) indokolható műveletet 
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nyelv-specifikus műveletnek nevezünk, és minden olyan műveletet, amely nem a 

nyelvek különbségeivel, hanem a fordítói viselkedés általános jellegzetességeivel 

magyarázható, fordítás-specifikus műveletnek nevezünk. Akkor a kérdést úgy 

lehet feltenni, hogy vajon elmondható-e hogy a nyelv-specifikus műveletek 

szimmetrikusak és kétirányúak, míg a fordítás-specifikus műveletek nem 

szimmetrikusak és egyirányúak, azaz mindig a szóban forgó forrásnyelvtől a 

célnyelv felé haladva valósulnak meg. 

 

6. Az aszimmetria hipotézis 

 

Eddigi fordítói, lektori, kontrollszerkesztői, fordításoktatási tapasztalataim, 

valamint kb. 400 magyar, angol, német, francia és orosz eredeti mű és fordításuk 

egybevetése alapján tehát Blum-Kulka explicitációs hipotézisét szükségesnek 

tartom kiegészíteni egy általam aszimmetria hipotézisnek nevezett elképzeléssel. 

Az aszimmetria-hipotézis azt feltételezi, hogy az explicitáció és az implicitáció 

nem szimmetrikus műveletek, mivel a fordítók – ha van választási lehetőségük, – 

előnyben részesítik és gyakrabban alkalmazzák a konkretizálás, felbontás és 

betoldás műveletét mint a generalizálás, összevonás és kihagyás műveletét. 

Az aszimmetria-hipotézis igazolásával bizonyítani lehetne, hogy az explicitáció 

valóban univerzális jellegzetessége a fordításnak. A vita ugyanis évek óta arról 

folyik, hogy az explicitáció nyelvpártól függő vagy nyelvpártól független azaz 

univerzális jelenség. Ha univerzális jelenség, akkor az explicitáció az egyik 

irányban nem járhat együtt implicitációval a másik irányban. Ha nyelvpártól függő 

jelenség, akkor pedig semmivel nem tudunk meg többet a fordítók jellegzetes 

viselkedéséről. Ha viszont el tudjuk különíteni az explicitációknak egy olyan 

csoportját, amely úgy megy végbe egy bizonyos forrásnyelvről egy bizonyos 

célnyelvre való fordításkor, hogy nem jár együtt implicitációval az ellenkező 

irányban, akkor ezzel egyúttal rámutattunk a fordítók viselkedésének nyelvpártól 

független univerzális sajátosságára. 

 

7. Az aszimmetria hipotézis bizonyítása 

 

Az aszimmetria hipotézis igazolásához nagymennyiségű empirikus kutatásra lenne 

szükség különböző nyelvpárokon és különböző fordítási irányokban. 

Az explicitáció/implicitáció aszimmetriájának bizonyítására a kvanitatív 

elemzés, azaz az egyszerű szószámlálás módszere nem alkalmas. Ha ugyanis egy 

szintetikus nyelv (pl. magyar) áll szemben egy analitikus nyelvvel (pl. angol), a 

szószám mindig az angolban lesz magasabb, függetlenül a fordítás irányától. 

Azonkívül, mint ezt korábban kifejtettem, az explicitációnak korántsem egyetlen 

megjelenési formája a forrásnyelvben nem szereplő elemek hozzáadása a célnyelvi 
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szöveghez, a többi forma, pl. a szemantikai gazdagodás vagy a mondatszerkezet 

világosabbá válása pedig nem mutatható ki a szószám növekedésében 

Az aszimmetria hipotézis bizonyításához kétirányú kvalitatív fordításelemzést 

kell végezni különböző nyelvpárokon a nyelvspecifikus és a fordításspecifikus 

explicitációk elkülönítése érdekében. El kell különíteni a kétirányú műveleteket 

(esetleg „reciprok műveleteknek” is lehetne őket nevezni), amelyekben a felbontás 

az egyik irányban összevonással jár a másik irányban, a szűkítés az egyik irányban 

bővítéssel jár a másik irányban stb.) az egyirányú műveletektől, amelyek csak a 

mindenkori (aktuális) forrásnyelvről a célnyelvre való fordításban mennek végbe. 

Ha nem kész fordításokat akarunk elemezni, hanem empirikus kísérleteket 

kívánunk végezni, akkor az explicitáció univerzális jellegének bizonyítására 

alkalmas módszer lehet a visszafordítás módszere. Mi 1996-ban végeztünk 

visszafordítási kísérletet: Göncz Árpád egyik beszédének angol fordítását 

fordíttattuk vissza magyarra, és azt vizsgáltuk, hogy a magyar-angol fordítás 

betoldásait a angol-magyar visszafordításban kihagyták-e a fordítók (Klaudy 

1996). Ugyancsak tanulságos lehet a többszörös visszafordítás módszere, 

amelyet Gálosi Adrienne alkalmazott bár más céllal, amikor ugyanazt a szöveget 

négy fordításon vitte keresztül A→M→A →M→A (angol-magyar-angol-magyar-

angol) és M→A→M→A→M (magyar-angol-magyar-angol-magyar) irányban 

(Gálosi 2000). 

 

8. Az explicitáció és az implicitáció aszimmetriájának oka 

 

Ha az aszimmetria hipotézist az empirkus adatok alátámasztják, és az egyirányú 

explicitáció tényleg jellemzőbbnek bizonyul a fordításban, mint az egyirányú 

implicitáció, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy mi lehet ennek az oka. Az 

explicitációra való törekvésben a fordítók döntését véleményünk szerint a 

kooperáció elve vezérli. Nem egészen a Grice (1975) által meghatározott 

értelemben, hiszen az emberi társalgásra jellemző kooperációs alapelv Grice-nál 

két jelenlévő fél együttműködését feltételezi, a fordítás pedig az interakciónak 

olyan sajátos formája, amelyben a befogadó nincs jelen. 

A fordító esetében az együttműködési elv a nem jelenlévő befogadóval 

szemben érvényesül. Ez azt jelenti, hogy mivel a fordítás befogadása nem 

közvetlenül történik meg, vagyis a fordítónak nincs alkalma közvetlenül 

meggyőződni arról, hogy az általa továbbított információ elegendő-e a 

megértéshez, minden lehetséges eszközzel (magyarázatokkal, betoldásokkal, 

kiegészítésekkel) igyekszik elősegíteni, hogy a célnyelvi befogadó megértse a 

szöveget. Kevesebbet mer rábízni az olvasó képzeletére, mint az eredeti szövegek 

szerzői, inkább „túlbiztosít”, és ennek a túlbiztosítási stratégiának megjelenési 

formája az explicitáció. 
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A FORDÍTÁSI UNIVERZÁLÉKRÓL (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 

EGYSZERŰSÍTÉSRE) 

 

 

 

Előadásomban az alábbi három kérdésre keresem a választ: 

(1) Vajon univerzális sajátossága-e a fordításnak az egyszerűsítés? 

(2) Vajon igaz-e, hogy a fordított CNY szövegek egyszerűbbek, mint a nem 

fordított CNY szövegek? 

(3) Mit jelent, hogy egyszerűbb? Kevesebb információ? Egyszerűbb szavak? 

Egyszerűbb szerkezetek? 

Az első kérdéssel kapcsolatban mindjárt két újabb kérdés merül fel: mit jelent 

az, hogy univerzális, és mit jelent az, hogy egyszerűsítés? 

A fordítási univerzálék kérdése a célnyelvi megközelítés előtérbe kerülésével 

párhuzamosan vált központi témává a fordítástudományban. Ha ugyanis a 

célnyelvi szöveget nem a forrásnyelvi szöveg másodrangú (netán rontott) 

változatának fogjuk fel, hanem saját jogán is méltó kutatási tárgynak tartjuk, akkor 

azonnal felmerül a kérdés, vannak-e a fordítás eredményeképpen keletkezett 

szövegeknek olyan általános (univerzális) sajátosságai, amelyek megkülönböztetik 

őket az eredeti, nem fordítás eredményeképpen született szövegektől? 

A kérdés első alaposabb áttekintését Mona Baker 1993-ban megjelent 

tanulmányában találjuk meg, amely a John Sinclair 60. születésnapjára készült 

Text and Technology című kötetben jelent meg. A legfrissebb adat pedig, amit a 

fordítási univerzálé-kutatással kapcsolatban megemlíthetünk, hogy 2001 

októberében Savonlinnában megrendezték a Translation Universals – Do They 

Exist? című konferenciát, amelyet teljes egészében a fordítási univerzálék 

témájának szenteltek. 

Baker 1993-ban abból indul ki, hogy a „fordított szöveg valódi kommunikatív 

eseményt rögzít, és mint ilyen, se nem alacsonyabb se nem magasabb rendű 

bármely más kommunikatív eseménynél” (1993: 234). Egyszerűen más, és ennek 

a másságnak a természetét kell feltárni. Ebben a kutatásban pedig fordulópontot 

jelent az utóbbi években végbement óriási fejlődés a géppel olvasható és 

lekérdezhető nagy szövegkorpuszok terén. A fordított szövegek korpuszának 

vizsgálata lehetővé teszi majd, hogy megvilágítsuk a fordított szöveg mint 
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„közvetített komunikatív esemény természetét” (1993: 243). Ezután felsorolja a 

fordított szövegeknek azokat a jellegzetességeit, amelyeket ő univerzálisnak vél, 

természetesen még nem gépi korpuszokra támaszkodva, hiszen még csak 1993-

ban vagyunk, hanem a korábbi intuitív megfigyelések és manuálisan végzett 

elemzések alapján. 

(1) Az első ilyen – valószínűleg univerzális – szövegtulajdonság a fordításokban 

az explicitségi szint növekedése („rise in the level of explicitness”) az eredetihez 

képest. Baker itt olyan esetekre gondol, amikor magyarázó betoldásokat kell 

alkalmazni: angol-arab fordítási példát hoz fel, ahol az arab szövegben nem elég 

„Truman elnök esetére” utalni, hanem el kell mondani azt a bizonyos esetet (1993: 

244). 

(2) A második jellegzetesség Baker szerint az egyértelműsítés 

(„disambiguation”) és az egyszerűsítés („simplification” ). Vanderauwera (1985) 

adatait idézi, aki holland novellák angol fordításainak elemzése alapján állapítja 

meg, hogy a fordítók a homályos utalású személyes névmásokat olyan formákkal 

váltják fel, amelyek a szereplők egyértelműbb azonosítását teszik lehetővé, és a 

bonyolult szerkezetű mondatokat egyszerűsítik. 

(3) A harmadik jellegzetesség, hogy a fordított szövegek előnyben részesítik a 

konvencionális grammatikalitást („preference for conventional 

’grammaticality’”). Szinkrontolmácsok szövegére hivatkozik, akik gyakran 

lekerekítik a befejezetlen és félbehagyott mondatokat, kihagyják a rossz 

mondatkezdéseket és az önkorrekciókat. 

(4) A negyedik jellegzetesség az ismétlések elkerülése („tendency to avoid 

repetitions”). Baker szerint az ismétléseket a fordítók vagy kihagyják vagy 

szinonimákkal váltják fel. 

(5) Az ötödik – a célnyelv jellegzetes vonásainak felerősítése a fordításban 

(„tendency to exaggerate features of the target langauge”). Toury például 

észrevette, hogy a héber nyelvben gyakran használatos ikerszavak (vö. a 

magyarban: csurran-cseppen, izeg-mozog) a fordított szövegekben még 

gyakrabban fordulnak elő (Toury 1980: 11). Ez a kompenzációnak bizonyos 

fajtája, így próbálják kárpótolni a fordítók az olvasót azért, hogy nem eredeti 

célnyelvi szöveget olvas. 

(6) És végül, egyszerűen a közvetítés ténye azt eredményezheti, hogy a fordított 

szövegekben bizonyos nyelvi jellegzetességeknek más az eloszlása, mint az 

eredeti szövegekben („specific type of distribution of certain fetaures in translated 

texts”). Pl. a kohéziós eszközök Blum-Kulka (1986) szerint a fordításokban sajátos 

eloszlást mutatnak, ami sem a forrásnyelvi, sem a célnyelvi normával nincs 

összefüggésben. 

Baker tanulmánya azt vetíti előre, hogy mindezeknek az intuitíve megfigyelt 

vagy manuálisan számszerűsített fordítási univerzáléknak a létét a nagy 

korpuszokon végzett kutatások a jövőben megerősíthetik vagy megcáfolhatják. 
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Először azonban a korpuszépítésnek kellett megindulnia, hiszen a 

fordításkutatáshoz másfajta korpuszokra volt/van szükség mint a 

szótárkészítéshez. Mona Baker második programadó cikke, amely 1995-ben jelent 

meg a Targetben részletesen elemzi, hogy milyen korpuszokra van szükség a 

fordításkutatáshoz. Három fajtát különböztet meg: (1) párhuzamos korpuszok 

„parallel corpora” (A nyelvű szöveg és B nyelvű fordítása), (2) többnyelvű 

korpuszok „multilingual corpora” (hasonló elvek szerint kiválasztott különböző 

nyelvű szövegek egymásnak nem fordításai), (3) összehasonlítható korpuszok 

„comparable corpora” (azonos nyelvű fordított és nem fordított szövegek). 

Sara Laviosa, aki még kéziratban olvasta a fenti cikket, 1994 októberében 

hozzákezdett egy egynyelvű angol fordítási korpusz felépítéséhez – ECC (English 

Comparable Corpus). A Targetben (1997) részletesen beszámol a korpusz 

tervezésének elveiről. A korpusz mérete akkor 2 millió szövegszó volt. A korpusz 

két részből áll: fordított angol korpusz TEC (Translational English Corpus) és 

NONTEC (Non-Translational English Corpus), és kezdetben két műfajhoz tartozó 

szövegeket tartalmazott: sajtószövegek és irodalmi próza, majd kibővült még két 

szövegtípussal: életrajz és légi magazinok. A sajtószövegek a két vezető angol 

napilap, a The Guardian és a The European angolra fordított cikkei. A két angol 

korpusz egybevetéséből származó eredményeket Laviosa azóta folyamatosan 

publikálja (Laviosa 1996, 1997, 1998, 2000. bár érdekes módon az 1998-ban 

megjelent Encyclopedia of Translation Studies „Universals of Translation” 

szócikkében még nem utal saját eredményeire. Ennek az lehet az oka, hogy a 

fordítástudományi enciklopédia óriási vállalkozás volt, készítése évekig 

elhúzódott, és a szócikkek nagy részét a szerzőknek 1996 végéig kellett leadniuk. 

Laviosa ebben a szócikkben lényegében a Mona Baker által 1993-ban felsorolt 

univerzálékat sorolja fel újra, némileg módosítva a sorrendet: simplification 

(egyszerűsítés), avoidance of repetitions (az ismétlések elkerülése), explicitation 

(explicitáció), normalization (normalizáció), discourse transfer (forrásnyelvi 

szövegtulajdonságok átvétele), distinctive distribution of lexical items (lexikai 

egységek sajátos megoszlása) (Laviosa 1998: 288–291). 

Látjuk, hogy Laviosánál az egyszerűsítés az első helyre került, tehát a fordított 

szövegek egyik legfontosabb tulajdonságának tartja. A továbbiakban az 

egyszerűsítés fogalmát, típusait és megjelenési formáit fogom áttekinteni, először 

Laviosa (1998) majd Klaudy (1999) korpuszalapú (de nem automatikusan 

feldolgozható gépi korpuszra épülő) vizsgálatai alapján. 

Laviosa megkülönböztet lexikai, szintaktikai és stilisztikai egyszerűsítést. 

Lexikai egyszerűsítésnek Blum-Kulka és Levenston (1983) alapján az alábbi 

eseteket tartja: fölérendelt fogalom használata, körülírás és parafrázis. Szintaktikai 

egyszerűsítésnek Vanderauwera (1985) alapján azt tartja, amikor a tömör igeneves 

szerkezeteket a fordítók feloldják és ragozott igéket tartalmazó szerkezeteket 

használnak  
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a fordításban. Stilisztikai egyszerűsítésnek – szintén Vanderauwera vizsgálataira  

hivatkozva – az alábbiakat tartja: a hosszú mondatok feldarabolása, az ismétlések 

kihagyása, redundáns információ kihagyása. 

Az tehát nyilvánvaló, hogy az egyszerűsítés átfogó kategória, sokféle művelet 

tartozik bele. Nézzük meg, hogy az általunk kidolgozott átváltási tipológia 

(Klaudy l999) lexikai és grammatikai műveletei közül melyek járnak 

egyszerűsítéssel. 

 

Lexikai egyszerűsítéssel jár: 

• lexikai generalizáció 

(pl. a napszakok általánosító fordítása a magyar→indoeurópai fordításban) 

(pl. a reáliák általánosító fordítása fordítási iránytól függetlenül) 

• lexikai felbontás 

(pl. a kezdést jelentő igék felbontása a magyar→indoeurópai fordításban) 

• lexikai kihagyás 

(pl. márkanevek kihagyása fordítási iránytól függetlenül) 

 

Grammatikai egyszerűsítéssel jár: 

• grammatikai generalizálódás 

(pl. a nemek eltűnése az indoeurópai→magyar fordításban) 

• grammatikai felbontás 

(pl. a mondatok feldarabolása fordítási iránytól függetlenül) 

(pl. a begöngyölített szerkezetek kibontása az indoeurópai→magyar 

fordításban) 

• grammatikai kihagyás 

(pl. az alanyok eltűnése az indoeurópai→magyar fordításban) 

 

Nyilvánvaló, hogy a fenti műveletek nagy része fordítási irányhoz kötődik, tehát 

a reáliák általánosító fordítása és kihagyása, valamint a túlságosan hosszú 

mondatok feldarabolása kivételével egyik fenti műveletről sem mondható el, hogy 

univerzális. Ha fordítási irányokon belül keresünk univerzális jellegzetességeket, 

akkor az esetleg elmondható, hogy a lexikai egyszerűsítés a magyar→indoeurópai 

fordítási irányra, a grammatikai egyszerűsítés pedig az indoeurópai→magyar 

fordítási irányra jellemző. Az ilyen hipotéziseket lehetne a párhuzamos és 

összevethető korpuszok elemzése alapján igazolni vagy elvetni. 

A korpuszok elemzése arra is választ adhatna, hogy tartalmi, grammatikai vagy 

lexikai egyszerűsítés jellemző, a fordításokra. A lexikai (és talán tartalmi) 

egyszerűsítésre nézve információt nyújthatna a type/token arány, azaz a szótári szó 

és szövegszó arány, a grammatikai egyszerűsítésre pedig a lexikai szavak és a 

grammatikai szavak aránya. Ezzel kapcsolatban figyelemre méltóak Pápai Vilma 
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eredményei, aki a fenti jellegzetességeket először számolta ki a saját maga által 

kifejlesztett angol-magyar és magyar-magyar Arrabona korpuszon (Pápai 2001). 

Az egyszerűsítés korpuszalapú vizsgálata terén említést érdemel Jarmo Harri 

Jantunen tanulmánya (2001), aki a finnországi Savonlinnában kifejlesztett 

egynyelvű finn korpusz alapján dolgozott. A finn korpusz méretei a következők: a 

teljes összehasonlítható korpusz: 9,4 millió szövegszó, a fordított finn alkorpusz: 

5,7 millió szövegszó, a nem-fordított finn alkorpusz: 3,7 millió szövegszó. 

Jantunen az egyszerűsítési tendenciát a nyomatékosító szavak használatában 

kívánta kimutatni, hipotézise az volt, hogy a fordítók a nyomatékosító szavak 

esetében kevesebb szinonimát fognak használni, mint az eredeti finn szövegek 

szerzői. A korpusz elemzése alapján megállapítja, hogy feltevése nem igazolódott, 

a fordított finn szövegek nem szegényebbek szinonimákban, mint az eredeti finn 

szövegek. Sajnos nyomatékosító szavakból mind az eredeti finn, mind a fordított 

finn alkorpuszban igen kevés volt, így végkövetkeztetését – hogy a fordított 

szövegben a nyomatékosító szavak tekintetében nem történik lexikai szegényedés, 

azaz egyszerűsítés – nem tudta az adatok nagy tömegével alátámasztani (Jantunen 

2001). 
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AZ IMPLICITÁCIÓRÓL 

 

 

 

 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a nemzetközi fordítástudományi szakirodalom 

eddig jóval több figyelmet szentelt az explicitációnak, mint az implicitációnak. Az 

implicitációt szinte az explicitáció mostohatestvéreként kezelik, és csak 

mellékesen tesznek róla említést. A fordítástudomány egyik klasszikusa, Eugene 

Nida 1964-es könyvében azt írja „Bár a kihagyások a fordításban korántsem olyan 

nagyszámúak és változatosak, mint a betoldások, mégis nagyon fontosak az 

adaptáció folyamatában” (1964: 231)1. 

Az explicitáció és az implicitáció viszonyának kutatása a fordítási univerzálék 

kutatásának tágabb témájába illeszkedik bele. A fordítási univerzálék olyan 

jellegzetességek, amelyek a fordított szövegeket általában jellemzik nyelvpártól és 

fordítási iránytól függetlenül (Baker 1993, Laviosa 1998). Ilyen fordítási 

univerzálé Bakernél: (1) az explicitségi szint növekedése (rise in the level of 

explicitness), (2) az egyértelműsítés (disambiguation) és egyszerűsítés 

(simplification), (3) a konvencionális grammatikalitás előnyben részesítése 

(preference for conventional grammaticality), (4) az ismétlések elkerülése 

(tendency to avoid repetitions), (5) a célnyelv jellegzetes vonásainak felerősítése a 

fordításban (tendency to exaggerate features of the target language), (6) a fordított 

szövegekben bizonyos nyelvi jellegzetességeknek más az eloszlása, mint az 

eredeti szövegekben (specific type of distribution of certain fetaures in translated 

texts). 

Laviosánál (1998) nagyjából ugyanezeket az univerzálékat találjuk, csak más a 

sorrend: (1) egyszerűsítés (simplification), (2) az ismétlések elkerülése (avoidance 

of repetitions), (3) explicitáció (explicitation), (4) normalizáció (normalization), 

(5) forrásnyelvi szövegtulajdonságok átvétele (discourse transfer), (6) lexikai 

egységek sajátos megoszlása (distinctive distribution of lexical items) (Laviosa 

1998: 288–291). 

Látjuk, hogy Baker és Laviosa listája között alig van különbség: az explicitáció 

Mona Bakernél első helyen áll, Laviosánál harmadik helyre került. Mindkettőjükre 

jellemző, hogy keveredik náluk két szempont: hol univerzális 
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szövegsajátosságokról beszélnek (pl. distinctive distribution of lexical items), hol 

univerzális műveletekről (pl. explicitation). Ezt a kettősséget szeretném elkerülni, 

amikor itt és korábbi tanulmányaimban (Klaudy 1999ab, 2003) következetesen 

univerzális fordítási műveletekről beszélek, bár ennek, bevallom, gyakorlati oka is 

van: egyszerűen nem áll rendelkezésemre olyan méretű fordított magyar nyelvi 

korpusz, amelynek alapján univerzális szövegsajátosságokat elemezhetnék. 

Hogyan határozhatjuk meg az implicitációt? Vinay és Darbelnet (1958/1995) a 

következő meghatározást adja: „Stilisztikai fordítási technika, amely abból áll, 

hogy a kontextusra és a szituációra támaszkodva a célnyelvben implicitté teszünk 

valamit, ami a forrásnyelvben explicit volt (1995: 344). Az, hogy az implicitációt 

stilisztikai műveletnek nevezik, arra utal, hogy nem foglalkoznak a nyelvek 

rendszerbeli különbségei miatt végbemenő automatikus és kötelező 

implicitációkkal, csak a tudatos fordítói döntésen alapuló implicitációkat veszik 

figyelembe. 

Ebben a tanulmányban tágabb értelemben fogok az implicitációval foglalkozni, 

mivel az „átváltási műveletek” fogalmába az én felfogásom szerint (Klaudy 

1999b) nemcsak a tudatos fordítói stratégián alapuló döntések, hanem az 

automatikusan végbemenő műveletek is beletartoznak. Implicitációnak tartom azt 

is, amikor a nemek eltűnnek az indoeurópai nyelvekről magyarra való fordításban. 

Ebből fakad felfogásom másik jellegzetessége is: nemcsak a kihagyásokat tartom 

implicitációnak, hanem pl. olyan lexikai műveleteket is, mint a szemantikai 

elszegényedés vagy az olyan grammatikai műveleteket, mint az önálló 

mondategységek lesüllyesztése főnévi szerkezetté. 

Mindazonáltal „Bevezetés a fordítás gyakorlatába” (1999b) című művemben, 

amelyben három indoeurópai nyelv (angol, német, orosz – a továbbiakban IE 

nyelvek) és egy finnugor nyelv (magyar), valamint nyolc fordítási irány jellemző 

műveleteit írom le, sem az explicitáció sem az implicitáció nem szerepel önálló 

műveletként. Ahogy ugyanis a műveletek leírásában előrehaladtam két fontos 

megfigyelést tettem. Az egyik, hogy az explicitáció és az implicitáció nem csupán 

egyike az átváltási műveleteknek, hanem szuperkategória, azaz majdnem minden 

átváltási művelet explicitációval vagy implicitációval jár együtt. A másik, hogy 

érdekes műveleti aszimmetria figyelhető meg az explicitáció és az implicitáció 

között, azaz az explicitáció az egyik irányban nem jár feltétlenül együtt 

implicitációval a másik irányban. 

A nyelvek közötti aszimmetria fogalmát a fordítástudományba Vladimir Gak, 

orosz kutató vezette be: „A nyelvi szimmetria és aszimmetria fogalmát nemcsak a 

jelölő és a jelölt nyelven belüli viszonyának jelölésére alkalmazhatjuk, hanem két 

jelölt nyelvek közötti viszonyára is, ahogy ez a fordításban történik. A fordításban 

két különböző nyelv egységei állnak szemben. A köztük lévő viszony kétféle 

lehet: az izomorf egységekre interlingvális szimmetria jellemző, az allomorf 

egységekre interlingvális aszimmetria jellemző (Gak in Zlateva 1993: 33). 
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Ebben a tanulmányban a nyelvi szimmetria/aszimmetria fogalmát Gaktól 

eltérően használom: nem statikus, hanem dinamikus értelemben, vagyis „műveleti 

aszimmetriáról” lesz szó. A műveleti szimmetria azt jelenti, hogy az explicitáció 

az egyik irányban implicitációval jár együtt a másik irányban (pl. a személyes 

névmások konkretizálása a magyar-indoeurópai fordításban és generalizálása az 

indoeurópai-magyar fordításban). A műveleti aszimmetria pedig azt jelenti, hogy 

az explicitáció az egyik irányban nem jár együtt implicitációval a másik irányban 

(pl. a mondategységek felemelése a mondat szintjére az IE→magyar fordításban 

nem jár együtt a mondategységek lesüllyesztésével a magyar→IE fordításban). 

A nyelvspecifikus műveletek egy részében a fordítónak nincs választási 

lehetősége, ha nem hajtja végre őket, nem kap grammatikailag helyes célnyelvi 

mondatot. Ilyen például a testrészek általánosító fordítása IE→magyar irányban és 

konkretizáló fordítása magyar→IE irányban, vagy a nemek eltűnése IE→magyar 

irányban és megjelenése magyar→IE irányban. Ilyenkor a konkretizálás és 

általánosítás, a kihagyás és a betoldás kétirányú műveletek, az explicitáció és 

implicitáció viszonya szimmetrikus (1. táblázat). 

 

1. táblázat 

Nyelvspecifikus és mindkét irányban kötelező átváltási műveletek 

Szimmetrikus viszony az explicitáció és az implicitáció között 

 

 
 

Vannak azonban olyan műveletek is, amelyek bár a nyelvi rendszerek 

különbségeivel magyarázhatók, mégsem kötelezőek, hiszen a nyelvi rendszerek 

különbségei nem jelentik azt, hogy csak egyetlen lehetőség van célnyelvi 

megformálásra. A határozatlan névelő vagy a névmási tárgy betoldása például 

kötelező a magyarról IE nyelvekre való fordításban, de kihagyása nem kötelező az 

IE nyelvekről magyarra való fordításban (2. táblázat). 

 

2. táblázat 

Nyelvspecifikus, de csak az egyik irányban kötelező átváltási műveletek 

Aszimmetrikus viszony az explicitáció és az implicitáció között 

 

Explicitáció Implicitáció

Szemantikai

Exp/Imp

Testrészek konkretizálása

Irány: MAGYAR IE

M: arc

IE: face/cheek

Testrészek általánosítása

Irány: IE MAGYAR

IE: face/cheek

M: arc

Grammatikai

Exp/Imp

Nemek konkretizálása

Irány: MAGYAR IE

M: belépett

IE: she entered

Nemek általánosítása

Irány: IE MAGYAR

IE: she entered

M: belépett
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Ott tehát, ahol van választási lehetőségük, a fordítók nem mindig hajtják végre 

az implicitebb megoldást eredményező műveletet: megtartják az IE nyelvekre 

jellemző analitikus formát az IE→magyar fordításban, és nem süllyesztik le az 

önálló mondategységeket a mondat szintje alá a magyar→IE fordításban. 

Vannak olyan műveletek is, amelyek bár a nyelvi rendszerek különbségeivel 

magyarázhatók, tehát mindkét fordítási irányban jól meghatározható tendencia 

figyelhető meg bennük, egyik irányban sem kötelezőek: mindkét irányban van 

lehetőség a választásra. Szószinten ilyen például az idéző igék konkretizálása az 

IE→magyar fordításban és generalizálása a magyar→IE fordításban. 

Mondatszinten ilyen művelet a téma-réma viszonyok világosabbá tételét elősegítő 

határjelölő elemek betoldása a mondatba a magyar→IE fordításban, és ezek 

kihagyása a magyar→IE fordításban (3. táblázat). 

 

3. táblázat 

Nyelvspecifikus, de egyik irányban sem kötelező átváltási műveletek 

Aszimmetrikus viszony az explicitáció és az implicitáció között 

 

 
 

Explicitáció Implicitáció

Morfológiai

Exp/Imp

Jelentések felbontása

Irány: MAGYAR IE

M: megszólalt

IE: began to speak

KÖTELEZŐ

Jelentések összevonása

Irány: IE MAGYAR

IE: began to speak

M: megszólalt

NEM KÖTELEZŐ

vö.: M: elkezdett beszélni

Szintaktikai

Exp/Imp

Névszói szerkezetek felemelése

a mondat szintjére

Irány: IE MAGYAR

GYAKRAN ELKERÜLHETETLEN

Mondategységek lesüllyesztése

a mondat szintje alá

Irány: MAGYAR IE

NEM KÖTELEZŐ

Explicitáció Implicitáció

Szemantikai

Exp/Imp

Az idéző igék konkretizálása

Irány: IE MAGYAR

IE: said

M: morogta (murmured)

NEM KÖTELEZŐ

vö.: M: mondta

Az idéző igék általánosítása

Irány: MAGYAR IE

M: morogta

IE: said

NEM KÖTELEZŐ

vö.: IE: murmured

Szövegszintű

Exp/Imp

Nyomatékosító elemek, T/R

szakaszhatárjelölő elemek betoldása

Irány: IE MAGYAR

IE (-)

M: tulajdonképpen

NEM KÖTELEZŐ

Nyomatékosító elemek, T/R

szakaszhatárjelölő elemek kihagyása

Irány: MAGYAR IE

M: tulajdonképpen

IE: actually

NEM KÖTELEZŐ
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Bár sem az idéző igék konkretizálása az egyik irányban, sem generalizálásuk a 

másik irányban nem kötelező, tehát a magyar fordítók is használhatnák a mondást 

jelentő igék szemantikai mezőjének centrumában elhelyezkedő mond igét ott, ahol 

az IE nyelvekben a say, sagen, dire, szkazaty áll, a magyar fordítók mégis 

általában konkretizálják az általános mondást jelentő igéket az IE→magyar 

fordításban, tehát végrehajtják az explicitációt (Klaudy 1999b). A magyar→IE 

fordításban viszont a fordítók nem szegényítik el a magyar forrásszövegre 

jellemző változatos igeállományt, az implicitáció tehát nem megy végbe (vö.: 

Klaudy és Károly 2003). 

Ugyancsak nem kötelező (bár nyelvészetileg jól magyarázható) a tematikus és 

rematikus szakasz határát jelölő elemek betoldása az IE→magyarra való 

fordításban. Magyarról IE nyelvekre fordított szövegek elemzése azt mutatja, hogy 

az IE szövegekben fölöslegessé vált határjelölő elemek kihagyása nem következik 

be a magyar→IE fordításokban, tehát az explicitáció/implicitáció aszimmetriája itt 

is érvényesül. 

Térjünk rá a nem nyelvspecifikus műveletekre, amelyek természetszerűleg 

egyik irányban sem kötelezőek, hiszen nem azért hajtjuk végre őket, hogy 

grammatikailag helyes célnyelvi mondatokat kapjunk, hanem azért, hogy 

pragmatikailag helyes célnyelvi szöveget kapjunk, amely nem jár 

információveszteséggel a célnyelvi befogadók számára. Az explicitáció–

implicitáció aszimmetriája itt is megfigyelhető (4. táblázat). 

 

4. táblázat 

Nem nyelvspecifikus és egyik irányban sem kötelező átváltási műveletek 

Aszimmetrikus viszony az explicitáció és az implicitáció között 

 

 
 

Az explicitációt illusztrálja például az „in Budapest” betoldása Karinthy 

Frigyes: Utazás a koponyám körül című regénye angol fordításának első 

mondatában. Magyar eredeti: Ez év márciusában – tizedike felé lehetett – egy 

délután az Egyetem-téri Centrál-kávéházban uzsonnáztam… (Karinthy 1977: 

271). Angol fordítás: One afternoon – it must have been about March 10th – I was 

having a tea at the Café Central on the Egyetem tér in Budapest (Barker 1939, 

1992: 9). A magyar olvasó tudja, hogy mindez Budapesten történik, az angol 

olvasónak viszont erre a pótlólagos információra szüksége van. Ilyen jellegű 

magyarázó betoldásokat lépten-nyomon találunk minden fordításban. A 

Explicitáció Implicitáció

Pragmatikai

Exp/Imp

Magyarázó betoldások földrajzi

nevek, intézménynevek fordításakor

Irány: nincs

NEM KÖTELEZŐ

Magyarázó elemek kihagyása földrajzi

nevek, intézménynevek fordításakor

Irány: nincs

NEM KÖTELEZŐ
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célnyelvben fölöslegessé váló magyarázó elemek kihagyására, azaz 

implicitációjára viszont ritkán találunk példát. Tehát az aszimmetria valószínűleg 

itt is fennáll, de bizonyításához további empirikus kutatásokra lenne szükség. 

Összegezve megállapítható, hogy az aszimmetria hipotézis igazolásához 

nemcsak az explicitáció, hanem az implicitáció kutatására is szükség lenne. Az 

általam felállított aszimmetria hipotézis feltételezi, hogy az explicitáció és az 

implicitáció a fordításban nem szimmetrikus műveletek, mivel a fordítók, ha van 

választási lehetőségük, előnyben részesítik az explicitációval járó műveleteket az 

implicitációval járó műveletekkel szemben, és gyakran elmulasztják az 

implicitációt, ott ahol erre lehetőség nyílna. Ha az aszimmetria hipotézist 

empirikus kutatások igazolnák, alátámasztaná Blum-Kulka jól ismert explicitációs 

hipotézisét (1986), amely az explicitációt a fordítás univerzális sajátosságának 

tartja. 

Az implicitáció kutatásának fontosságára azért is szeretném felhívni a 

figyelmet, mert az explicitáció nemzetközi és hazai szakirodalma örvendetesen 

gyarapszik. A hazai kutatók közül említésre méltó Pápai Vilma doktori értekezése 

(2001), amely hamarosan könyv alakban is megjelenik, valamint Heltai Pál és 

Kusztor Mónika egyelőre még kéziratban lévő tanulmányai. Természetesen az 

explicitációval járó műveletek (lexikai és grammatikai betoldások, lexikai és 

grammatikai felbontások, mondategységek felemelése a mondat szintjére stb.) 

jóval szembetűnőbbek, és gépileg is könnyebben elemezhetők, mint az 

implicitációval járó műveletek (lexikai és grammatikai kihagyások, lexikai és 

grammatikai összevonások, önálló mondategységek lesüllyesztése a mondat 

szintje alá). 
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DINAMIKUS KONTRASZTOK
15

 

 

 

 

 

Tanulmányomban egy olyan témát szeretnék új megvilágításba helyezni, amely az 

elmúlt harminc évben folyamatosan jelen volt a fordítás kutatásáról és oktatásáról 

való gondolkodásban, mégpedig azt, hogy milyen szerepet játszhat a 

fordítástudományban a kontrasztív nyelvészet, azaz a nyelvek közötti 

hasonlóságok és különbségek feltérképezése, rendszerezése és leírása. Mint a 

tanulmány címe is sugallja, nem tartom haszontalannak a kontrasztív 

megközelítést, amennyiben nem a nyelvek közötti hasonlóságok és különbségek 

statikus leírására irányul, hanem azt vizsgálja, hogy a két nyelv találkozása a 

fordítás folyamatában hogyan hozza mozgásba a nyelvi és nyelvhasználati 

különbségeket (ezt nevezem „a nyelvek fordítási viselkedésének”), valamint azt, 

hogy a fordítók milyen műveleteket végeznek, milyen stratégiákat alkalmaznak a 

fenti nehézségek leküzdésére. Ebben a két értelemben beszélek dinamikus 

megközelítésről, és a fordítás folyamatában életre kelő különbségeket nevezem 

„dinamikus kontrasztok”-nak. 

 

1. Mi befolyásolja a fordítói döntéseket? 

 

Annak, hogy a nyelvészet létjogosultságát a fordítás kutatásában még mindig 

sokan vitatják, az az egyik oka, hogy a kutatás tárgya rendkívül összetett. Akár a 

fordítás folyamatát, akár végeredményét kutatjuk, el kell ismernünk, hogy nagyon 

sok tényező lehet hatással a fordítói döntésekre. A fordítás kutatói hajlamosak 

egy-egy tényezőt kiemelni és fontosabbnak tartani a többinél, és ezáltal lebecsülni 

                                                                        

15 
A tanulmány a szerző angol nyelvű előadásának továbbfejleszett és kibővített magyar nyelvű 

változata. Az angol nyelvű előadás először a Vigói Egyetem fordítástudományi konferenciáján 

hangzott el 1997 májusában, majd a Grazi Egyetem Fordító- és Tolmácsképző Intézetében 2000 

márciusában. Az előadás angol nyelvű változata az alábbi kötetben jelent meg: Klaudy K. 1999. 

Translational behaviour of languages. In: Lugris, A. A., Ocampo, A. F. (eds.) Anovar/Anosar. 

Estudios de Traducción e interpretatción. Proceedings of the Vigo Conference. Vigo: 

University of Vigo. Vol. 1. 53–65. 
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a más irányban folytatott kutatások fontosságát. Akik a fordítás társadalmi 

szerepét hangsúlyozzák, hajlamosak lebecsülni a nyelvészeti kutatások 

relevanciáját. 

A fordítás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy másodlagos 

beszédtevékenység, ami azt jelenti, hogy a fordításban sokkal több tényező van 

befolyással a nyelvi eszközök kiválasztására, mint az egynyelvű 

beszédtevékenységben. Az elsődleges (egynyelvű) beszédtevékenységben a nyelvi 

eszközök kiválasztására nagyon leegyszerűsítve három tényező van hatással (1) a 

nyelvi rendszer, amely az eszköztárat nyújtja, (2) a nyelvhasználati szabályok, 

amelyek szabályozzák a válogatást ebből az eszköztárból, és (3) a nyelvhasználat 

tág értelemben vett kontextusa, amely pótlólagos kötöttségeket jelent a mindenkori 

történelmi, társadalmi, földrajzi stb. viszonyoknak megfelelően. 

A másodlagos (kétnyelvű) beszédtevékenységben a fenti három tényező 

minimum megduplázódik. A fordítói döntésekben egyaránt szerepet játszik a 

forrásnyelv és a célnyelv rendszere, nyelvhasználati szokásai és kontextuális 

kötöttségei. De még ennél is bonyolultabb a helyzet: ugyancsak befolyásolja a 

fordítói döntéseket mindezeknek a tényezőknek az egymáshoz való viszonya, 

illetve az az elképzelés, amit a fordító intuitíven vagy tudatosan kialakított a fenti 

három tényező viszonyáról, azaz a két nyelv rendszerében, a nyelvhasználati 

szokásokban és a történelmi, társadalmi viszonyokban megnyilvánuló 

hasonlóságokról és különbségekről. 

Az 1. táblázatban megpróbáljuk összefoglalni, hogy milyen tényezők 

befolyásolják a nyelvi eszközök kiválasztását az elsődleges (egynyelvű) és a 

másodlagos (kétnyelvű) beszédtevékenységben. 

Mint a táblázatból látható, véleményünk szerint a fordítói döntésekre a 

forrásnyelv és a célnyelv nyelvi rendszere, nyelvhasználati szabályai és tág 

értelemben vett kulturális kontextusa nem külön-külön, egymástól elszigetelten 

van hatással, mivel a fordító a két nyelvi, nyelvhasználati és kulturális 

szabályrendszer viszonyáról is kialakít többé-kevésbé tudatos elképzeléseket. És 

van még egy tényező a nyelvhasználat szintjén, amivel a kutatásban számolnunk 

kell: nemcsak a két nyelv nyelvhasználati szokásai és azok viszonya befolyásolja a 

fordítói döntéseket, hanem a korábbi fordítónemzedékek tapasztalataiból 

leszűrhető fordítói nyelvhasználat is, amely bármely kevéssé van leírva, 

feldolgozva, kodifikálva, de azért valamilyen módon mégis hagyományozódik. 

 

2. A nyelvészet jelenlegi státusza a fordítástudományban 

 

Peter Fawcett Translation and Language című könyvének előszavában „love and 

hate relationship”-ként jellemzi a nyelvészet és a fordítástudomány viszonyát. „A 

nyelvészek nagy része egyáltalán nem érdeklődik a fordításelmélet iránt, a 
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fordításkutatók pedig egyre inkább úgy érzik, hogy a nyelvészet semmit nem tud 

nyújtani számukra” (Fawcett 1997: Előszó). 

 

2.1. Nyelvészetellenes nézetek 

 

Nézzük meg, mit találunk a fordítástudományi terminusok szótárában (Dictionary 

of Translation Studies) „nyelvészeti megközelítés” címszó alatt: „Bármely 

megközelítés, amely úgy tekinti a fordítást, mint a forrásnyelvi jeleknek 

ekvivalens célnyelvi jelekkel való egyszerű behelyettesítését, tekintet nélkül olyan 

tényezőkre, mint a kontextus vagy a konnotációk” (Shuttleworth 1997: 94). 

 

1. táblázat 

Milyen tényezők hatnak a nyelvi eszközök kiválasztására 

az elsődleges és másodlagos beszédtevékenységben? 

 

 
 

Hasonlóan elítélő nézeteket vall Hans Vermeer a fordítástudomány 

enciklopédiájában a Mona Baker által szerkesztett és 1998-ban megjelent 

Encyclopedia of Translation Studies-ban, bár nem kimondottan a nyelvészettel, 

Elsődleges (egynyelvű)

beszédtevékenység

L1 nyelven

Elsődleges (egynyelvű)

beszédtevékenység

L2 nyelven

Másodlagos (kétnyelvű)

beszédtevékenység

L2 nyelven

Langue-szint L1 nyelvi rendszer L2 nyelvi rendszer L1 nyelvi rendszer

L2 nyelvi rendszer

Parole-szint L1 nyelvhasználat L2 nyelvhasználat L1 nyelvhasználat

L2 nyelvhasználat

Nyelven kí-

vüli tényezők

szintje

L1 kontextus

(történelmi, társadalmi,

művészeti, irodalmi)

L2 kontextus

(történelmi, társadalmi,

művészeti, irodalmi)

L1 kontextus

L2 kontextus (történelmi,

társadalmi, művészeti, irodalmi)

az L1 és L2 nyelvi rendszer

viszonya, pl.: hiányzó kategóriák

az L1 és L2 nyelvhasználat

viszonya

pl.: szövegépítési sajátosságok

különbségei

az L1 és L2 kontextus viszonya

pl. poltikai, hatalmi viszonyok,

művészet, irodalmi élet stb.

a fordítói nyelvhasználat jelleg-

zetességei az L1 és L2

vonatkozásában

(vö. korábbi fordítónemzedékek

tapasztalatai)
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hanem annak a fordításdidaktikában játszott szerepével kapcsolatban. „Sokak 

számára a fordítás nem több, mint a szöveg átvitele az egyik nyelvből a másikba. 

A fordító feladata ilyenkor csupán a célnyelvi szöveg nyelvi előállítása. A fordítás 

technikáját pedig olyan gyakorlatokkal oktatják, amelyek az alábbihoz hasonló 

ekvivalencia szabályokon alapulnak: „A német igeneveket spanyolra ragozott 

igével és mellékmondatos szerkezettel kell fordítani” (Vermeer 1998: 61). 

Susan Bassnett és André Lefevere 1990-ben „kulturális fordulatnak” nevezi azt, 

ami a XX. század végén végbement a fordítástudományban, és örömmel 

nyugtázzák, hogy a fordítással foglalkozó művek „olvasói végre megszabadulnak 

az eredeti és a fordítás közötti minuciózus egybevetésektől” (idézi Baker 1996: 9–

10). 

A nyelvészetellenes közhangulatot jól jellemzi Irena Kovačič megállapítása, 

amelyet az 1996-ban Budapesten rendezett nemzetközi Transferre necesse est 

konferencián tett, ahol valóban a nyelvészeti szekció volt a legkisebb: „a rossz 

hírnév ellen nagyon nehéz harcolni, nem csoda, ha a nyelvészek kezéből kicsúszik 

a kezdeményezés, és úgy érzik, hogy nincs helyük a fordításkutatók között” 

(Kovačič 1997: 225). 

 

2.2. A nyelvészet melletti érvek 

 

Szerencsére józanabb véleményekkel is találkozhatunk a fordításkutatók körében. 

Mona Baker szerint az egymással versengő paradigmák helyett egymást kiegészítő 

paradigmákról kellene beszélni: „a kulturális tanulmányokat méltatlanul állítják 

szembe a nyelvészettel, mintha az utóbbi kizárólag unalmas és lélektelen 

strukturális elemzésekből állna”. Felteszi a kérdést: „vajon a nyelvészet tényleg 

annyira naiv és terméketlen lenne, amennyire a másik paradigma képviselői 

állítják?” (Baker 1996: 9–10). 

Peter Fawcett a Translation and Language című könyv szerzője szintén a 

nyelvészet mellett érvel: „sok minden van a fordításban, amit csak a nyelvészet 

segítségével lehet leírni és megmagyarázni” (Fawcett 1997, Előszó). Michael 

Hoey, az Encyclopedia of Translation Studies (1998) kontrasztív nyelvészetről 

szóló szócikkében a következőkben látja a nyelvészet szerepét a fordítás 

vizsgálatában: „Gyakorlati szinten a nyelvészet nagyon hasznos lehet azoknak a 

területeknek a kijelölésében, ahol egy szó vagy egy mondat szó szerinti fordítása 

mást fog jelenteni a célnyelvben, mint a forrásnyelvben. Általános szinten a 

nyelvészet arra kényszerítheti a fordítót, hogy tágabb perspektívából közelítse meg 

a fordítást, például megvizsgálja, vajon azonos szövegszerkesztési szabályok 

jellemzik-e az adott szövegtípust mindkét nyelven” (Hoey 1998: 47). 

 

2.3. A nyelvészet szerepe a fordítástudományban 
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A nyelvészet, amely nagy szerepet játszott a fordítástudomány kialakulásának 

kezdeti szakaszában, meglehetősen háttérbe szorult a 20. század 70-es és 80-as 

éveiben, mivel gyakran érte az a vád, hogy túlságosan leegyszerűsíti a fordítás 

bonyolult folyamatát. Pedig kizárni a nyelvészetet a fordításkutatásból nagy hiba 

lenne. Bármennyire fontosak legyenek is a kulturális tényezők, nem szabad 

elfelejtenünk, hogy sem a fordítás eredménye, sem a fordítás folyamata nem lehet 

független a forrrásnyelv és a célnyelv hasonlóságaitól és különbségeitől. 

A hasonlóságokat és különbségeket itt természetesen tágan értelmezzük, nem 

csupán a nyelvi rendszer hasonlóságaira és különbségeire gondolunk, hanem a 

nyelvhasználati különbségekre is, valamint olyan különbségekre, amelyek csak 

fordításkor merülnek fel: a különböző nyelvpárok eltérő „fordítási viselkedésére”. 

Azt az óriási tudásanyagot, ami a nyelvészet egyes ágaiban: a kontrasztív 

nyelvészetben, a szövegnyelvészetben, a pszicholingvisztikában és a 

szociolingvisztikában felhalmozódott, kár lenne figyelmen kívül hagyni a fordítók 

tevékenységének tanulmányozásakor. Még a nyelvészet legkevésbé népszerű 

ágának, a kontrasztív nyelvészetnek is van szerepe a fordítás komplex 

folyamatának tanulmányozásában. 

Ez természetesen nem jelenti az egyéb megközelítések szerepének elvetését, és 

azt sem jelenti, hogy a fordítók összes döntése megmagyarázható a nyelvek 

közötti különbségekkel. Mindazonáltal a forrásnyelv és a célnyelv különbségeinek 

kutatása nem hagyható ki a fordítástudományból. Ha magunk elé idézzük James 

Holmes felosztását a fordítástudomány részterületeiről, és annak Toury által 

ágrajzosított változatát (Toury 1995: 10), akkor valahol a bal alsó sarokban egy 

szerény hely megilleti a forrásnyelv és a célnyelv egybevetését is. 

 

3. A kontrasztív nyelvészet és a fordítástudomány 

 

A különböző nyelvészeti diszciplínák között kétségtelenül a kontrasztív nyelvészet 

a legkevésbé népszerű a fordításkutatók körében. Olyan fordításkutatók még 

akadnak, akik hajlandók engedményeket tenni a szövegnyelvészet, a 

pszicholingvisztika és a szociolingvisztika esetében, de ők is határozottan 

elutasítják, hogy a kontrasztív nyelvészet segítségével releváns megállapításokat 

tudunk tenni a fordítás természetéről. Mindez részben magyarázható azzal is, hogy 

maga a kontrasztív nyelvészet is súlyos válságba került a nyolcvanas években, és 

művelői közül sokan elpártoltak tőle. 

 

3.1. A kontrasztív nyelvészet válsága 

 

A kontrasztív nyelvészet a 20. század 70-es éveiben azért volt rendkívül népszerű 

a nyelvtanárok és nyelvtanulók körében, mert a nyelvek közti különbségek és 

hasonlóságok feltárása révén választ ígért az idegennyelv-oktatás fontos 
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kérdéseire. Milyen nehézségei lesznek az A anyanyelvű nyelvtanulónak a B nyelv 

elsajátításában, milyen jellegű hibákat fog elkövetni a nyelvtanulás kezdeti 

szakaszában, és milyen jellegűeket később, hogyan lehet a tananyagot legjobban 

ütemezni, hogyan lehet az egyszerűtől a bonyolult felé haladni, és egyáltalán, a B 

nyelv mely jelenségei tekinthetők egyszerűnek vagy bonyolultnak az A nyelvű 

nyelvtanulók szemszögéből. 

Mikor azután pszicholingvisztikai kísérletek bizonyították, hogy az 

idegennyelv-elsajátítás folyamata, üteme, sikere vagy sikertelensége egész más 

tényezőktől függ (vagy más tényezőktől is függ), a kontrasztív nyelvészet 

elveszítette népszerűségét. „Hogyan gondolhatta bárki is – írja Larry Selinker 

1992-ben,  – hogy absztrakt nyelvi struktúrák összehasonlítgatásával többet 

tudhatunk meg arról, hogy mi okozza a nehézséget a második nyelv tanulásában”. 

Valami hasonló történt a fordítástudományban is. A korai fordítástudomány 

szintén arra kívánta használni a kontrasztív nyelvészetet, hogy előrejelezze a 

fordítási nehézségeket és megelőzze a fordítási hibákat. És ez a kísérlet – akárcsak 

a nyelvoktatásban – itt is kudarcot vallott. Először, a fordítási problémák nem 

estek egybe a forrásnyelv és a célnyelv rendszerbeli különbségeivel, másodszor, a 

forrásnyelv és célnyelv különbségeinek leírása nem volt elegendő a fordítási hibák 

megelőzésére. 

 

3.2. A kontrasztív nyelvészet reneszánsza 

 

Larry Selinker, a kontrasztív nyelvészet egyik úttörője húsz év távlatából 

visszatekintve úgy véli, hogy a nyelvtanulók hibáinak diagnosztizálásában 

elszenvedett kudarc miatt nem kell teljes egészében elvetni a kontrasztív 

nyelvészetet, sőt úgy látja, hogy a kontrasztív nyelvészet napjainkban sikeres 

viszatérést hajtott végre (Selinker 1992: 11). 

R. K. Hartmann is a kontrasztív nyelvészet visszatérését emlegeti Basil Hatim 

Communication Across Cultures: Translation Theory and Contrastive Text 

Linguistics című könyvéhez írt előszavában: „Mind a kontrasztív nyelvészet, mind 

a szövegnyelvészet virágkorukat élik, a kontrasztív szövegnyelvészet 

felhasználása a fordítástudományban régóta esedékes” (Előszó 1997). Maga a 

szerző, Basil Hatim hasonlóan vélekedik: „A fordítás vizsgálata rendkívül 

alkalmas módja annak, hogy a kontrasztív nyelvészetet működés közben 

szemlélhessük, és érdekes megfigyeléseket tehetünk a fordítás folyamatáról, ha 

megvizsgáljuk, hogy milyen szövegszintű döntéseket hoznak a fordítók” (Hatim 

1997: 1). Michael Hoey szerint a párhuzamos korpuszok felhasználása a jövőben 

fontos új funkciót jelent majd a kontrasztív nyelvészetnek a fordítástudományban, 

különösen a kollokációk kutatása területén (Hoey 1998: 49). 

 

3.3. A kontrasztív nyelvészet új (dinamikus) megközelítése 
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Ebben a tanulmányban megkísérlem a kontrasztív nyelvészet fordítástudománybeli 

alkalmazását új megvilágításba helyezni. Az általam javasolt megközelítés neve 

„dinamikus kontrasztív megközelítés” vagy „folyamatközpontú” megközelítés. A 

dinamikus kontrasztív nyelvészet nem a forrásnyelv és a célnyelv rendszerének 

egybevetésével, nem is a forrásnyelvi és célnyelvi szövegek egybevetésével, 

hanem a fordítás folyamatának vizsgálatával foglalkozik. Magyarázatot keres 

azokra a műveletekre, amelyeket a fordítók elvégeznek, amikor átlépnek az egyik 

nyelvből a másikba. Vagyis az eddigi eredményközpontú megközelítés helyett 

folyamatközpontú megközelítést javaslok. A folyamatközpontú megközelítés a 

nyelvészetben azt jelenti, hogy a nyelvet működés közben vizsgáljuk, a 

folyamatközpontú kontrasztív nyelvészeti megközelítés a fordítástudományban azt 

jelenti, hogy két nyelvet vizsgálunk működés közben, mégpedig együttes 

működés közben. 

Az előbb felsorolt nézetek közül Hatim megállapítása illik ide: „A fordítás 

vizsgálata rendkívül alkalmas módja annak, hogy a kontrasztív nyelvészetet 

működés közben szemlélhessük” (Hatim 1997: 1). Itt külön hangsúlyoznunk kell 

azt a kifejezést, hogy a „kontrasztív nyelvészetet működés közben”. Valami 

hasonlóra utalhatott Eugene Nida is 30 évvel ezelőtt: „Talán a fordítás vizsgálata a 

nyelvek dinamikus tipológiáját nyújthatja számunkra”. 

Köztudott, hogy a kontrasztív nyelvészet a nyelvek közötti langue-szintű 

különbségeket vizsgálja, a nyelvi rendszerek szintjén keresi a különbségeket. A 

kontrasztív szövegnyelvészet, amelyet valamivel többre becsülnek a 

fordításkutatásban, parole-szintű különbségeket vizsgál, azaz a nyelvi rendszerbeli 

különbségek nyelvhasználati realizációt. 

Az általunk javasolt dinamikus megközelítés még tovább megy. A 

kontrasztokat nem a nyelvi rendszerben, nem is a nyelvhasználatban keresi, hanem 

a gondolattól a nyelvi forma felé vezető úton, vagyis a gondolkodási 

folyamatokban. Ugyanaz az üzenet minden nyelvben másképp van kódolva. 

Ezeket a különbségeket, amelyek az egynyelvű beszélő számára rejtve maradnak, 

csak a fordítás folyamatában válnak láthatóvá, nevezzük fordítási vagy dinamikus 

kontrasztoknak. 

Tehát a kontrasztív nyelvészet haszna a fordításkutatásban attól függ, milyen 

kontrasztokat vizsgálunk: (1) rendszerbeli kontrasztokat, (2) szövegszintű, 

nyelvhasználati kontrasztokat vagy (3) dinamikus kontrasztokat. 

Ez a típusú kontrasztivitás – amely talán valóban hasznára lehet a 

fordítástudománynak – nem a rendszerbeli kontrasztokkal vagy a nyelvhasználati 

kontrasztokkal foglalkozik, hanem a különböző nyelvekre jellemző különböző 

kódolási stratégiákkal. A kódolási stratégiák különbségeit, amelyek csak a fordítás 

folyamatában kelnek életre, nevezem metaforikusan „a nyelvek fordítási 

viselkedésének”. 
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4. A nyelvek fordítási viselkedése 

 

4.1. Személyes emlékek 

 

Az a gondolat, hogy van valami olyasmi, amit a nyelvek fordítási viselkedésének 

lehet nevezni, a 70-es években merült fel bennem. Kezdő fordítóként készítettem 

fordításokat az Európa Könyvkiadónak, és az ottani tapasztalt lektorok és 

szerkesztők lektorálták fordításaimat. Javítás közben elmondták, hogy mit miért 

javítottak. Bár nem voltak nyelvészek, intuitív megfigyeléseik jórészt nyelvészeti 

kérdéseket érintettek. Lehet, hogy volt szó olvasói elvárásokról vagy irodalmi 

kánonokról is, de arra nem emlészem. Megjegyzéseik sok bölcs megfigyelést 

tartalmaztak a nyelvek különbségeiről. Érdekes volt, hogy gyakran 

megszemélyesítették a nyelveket, gyakran hivatkoztak olyasmire, hogy a magyar 

vagy a német vagy az orosz ezt meg ezt szereti, más dolgokat pedig nem szeret. 

Pl.: 

 

(1) „A magyar sokkal több igét használ, mint az indoeurópai nyelvek.” 

(2) „A magyar nem szereti a passzív szerkezeteket.” 

(3) „Amikor indoeurópai nyelvekről magyarra fordítunk, ajánlatos a fordítást 

a mondat végén kezdeni.” 

(4) „A magyar nem szereti a hosszú bővítményláncokat a főnév előtt.” 

(5) „Az indoeurópai nyelvek rákényszerítik a magyarra a hosszú főnévi 

szerkezeteket.” 

(6) „Az indoeurópai mondatok hosszabb lélegzetvétellel kezdődnek, mint a 

magyarok.” 

(7) „A fordítás elszegényíti a magyar nyelvet, elvesznek az ízek, ez ellen 

harcolni kell.” 

Azt nem tudom, hogy a fordításaim mennyivel lettek jobbak, de arra 

emlékszem, hogy egy új világ tárult fel előttem. Rájöttem, hogy az indoeurópai 

nyelvek felől nézve a magyar nyelvnek vannak olyan sajátosságai, amelyekkel 

nem találkoztam a középiskolai magyar nyelvtankönyvekben. Akkor gondoltam 

először arra, hogy valamiféle nyelvészeti magyarázatot keressek ezekre az intuitív 

megfigyelésekre. 

 

4.2. A „fordítási viselkedés” fogalma 

 

A „fordítási viselkedés” (translational behaviour) terminus nem új a 

fordítástudományban, többen használják, de általában a fordítók viselkedésével 

kapcsolatban. Gideon Toury például „a fordítói viselkedés törvényszerűségeiről” ír 

(laws of translational behaviour, Toury 1995: 259–279). Én azonban nem a 
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fordítók, hanem a nyelvek fordítási viselkedéséről írok, tehát nyilvánvalóan 

metaforaként használom ezt a fogalmat. Azt állítom, hogy pl. az angol nyelv 

másképp viselkedik, ha magyarra fordítják, és másképp, ha oroszra fordítják. 

Egy egyszerű példával szeretném megmagyarázni, mire gondolok. Mindenki 

tudja, hogy ugyanaz a szöveg mást jelent az egyszerű olvasónak, a szakmai 

olvasónak és a fordítónak. Amikor egyszerű olvasóként tekintek a szövegre, nem 

törődöm a nyelvi formával, mivel az a célom, hogy megértsem az információt, 

amit a szöveg közöl. Mikor szakmai olvasóként nézek a szövegre, például 

absztraktot akarok belőle készíteni, adaptálni vagy rövidíteni akarom, a nyelvi 

forma már fontosabbá válik. És végül, ha azzal a céllal veszem kézbe a szöveget, 

hogy le akarom fordítani, ugyanaz a szöveg olyan jellegzetességeket fog mutatni, 

amelyeket eddig nem vettem észre. Az a szöveg, amely barátságosan viselkedett, 

amikor csak olvasó voltam, ellenségemmé válhat, ha le akarom fordítani. 

Mi az oka annak, hogy a fordító tevékenysége életre kelti a szöveg rejtett 

tulajdonságait? Azt már többször említettük, hogy a fordításkutatásnak nem nyelvi 

rendszerekkel, hanem szövegekkel van dolga. Minden szöveg egyedi, teljes és 

végleges, azt is mondhatnánk „megfagyott” realizációja a nyelvi rendszernek, 

amíg nem nyúlunk hozzá, amíg nem akarjuk valamilyen sajátos célra felhasználni. 

Ilyen sajátos cél a fordítás. Ha újra akarjuk írni a szöveget egy másik nyelven, 

életre keltjük a forrásnyelvi rendszert, amely elkezd ellenállni, és ezt az ellenállást 

kell leküzdenie a fordítónak. 

 

4.3. A forrásnyelv ellenállása 

 

A forrásnyelvi forma fontosságát vagy ellenállását általában csak az expresszív 

szövegtípussal, azaz az irodalmi szövegekkel kapcsolatban szokás említeni, 

amikor nemcsak a „mit” fontos, hanem a „hogyan” is, amikor a forrásnyelvi forma 

elválaszthatatlan a tartalomtól, és a forma is szerves része az üzenetnek. 

Informatív szövegek esetében, mikor a fordító elsődleges célja a tartalom 

közvetítése a célnyelvi olvasó számára, a forrásnyelvi formát sokan 

elhanyagolhatónak tartják. 

A forrásnyelvi forma ellenállása relatív fogalom, mindig az aktuális célnyelvtől 

függ. Rokon nyelveket könnyű egymásra fordítani, kevesebb ellenállást mutatnak 

a fordítással szemben, mint a nem rokon nyelvek. Ezért nevezzük őket „barátságos 

nyelvpároknak”. A különböző nyelvcsaládokhoz tartozó nyelvek (pl. indoeurópai 

és finnugor) nagyon barátságtalanul tudnak viselkedni egymással a fordítás 

folyamatában, ezzel a tapasztalt fordítókat és tolmácsokat lenyűgöző szellemi 

tornamutatványokra kényszerítik, a tapasztalatlanokat pedig kétségbeesésbe 

kergetik. 

Hogyan lehet leküzdeni a forrásnyelv ellenállását? Kétféle elképzelés alakult ki 

ezzel kapcsolatban: 
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1. A párizsi iskola azt javasolja, hogy teljes mértékben el kell vonatkoztatni a 

forrásnyelvi formától, a tartalomra kell koncentrálni, a nyelvi különbségek 

tudatosítása csak eltereli a figyelmet az értelemről (Shuttleworth 1997). 

2. Mi azt javasoljuk, hogy növelni kell a tudatosságot, de nem a forrásnyelv és a 

célnyelv rendszerét és rendszerbeli különbségeit kell tudatosítani (ez valóban a 

kontrasztív nyelvészet feladata), hanem a nyelvek fordítási viselkedését, vagyis a 

dinamikus kontrasztokat. Ezt a tudatosságot természetesen csak akkor 

fejleszthetjük, ha rendelkezésünkre áll a különböző nyelvpárok fordításközpontú 

leírása. 

 

5. A nyelvek fordításközpontú egybevetése 

 

A fordításközpontú leírás lényege, hogy nem rendszerbeli különbségeket ír le és 

nem is általában vett nyelvhasználati különbségeket, hanem olyanokat, amelyek a 

fordítói nyelvhasználatban realizálódnak. A 2. táblázatban összefoglaljuk a 

legfontosabb különbségeket a kontrasztív nyelvészet, a kontrasztív 

szövegnyelvészet és a kontrasztív fordításkutatás ill. a nyelvek fordításközpontú 

egybevetése között. 

A fordításkutatásról írva a „kontrasztív” jelzőt azért tettük zárójelbe, mert a 

fordítás esetében a kontrasztivitás megkerülhetetlen, csakhogy most egészen más 

típusú kontrasztivitásról van szó, mint eddig. A legfontosabb különbség, hogy a 

kontrasztív nyelvészek statikus kontrasztokat vizsgálnak, tehát a különböző 

nyelvi rendszerek előre megállapított kategóriáit vetik egybe, és ezen az sem 

változtat, ha fordításokat használnak adatbázisként. A fordításközpontú egybevetés 

pedig két szempontból is dinamikus. Először azért, mert dinamikus 

kontrasztokat vizsgál, olyan különbségeket, amelyek nincsenek előre leírva, 

listázva és rendszerezve, csak a konkrét fordítási folyamatban kelnek életre. 

Másodszor azért, mert azt vizsgálja, milyen műveleteket végeznek a fordítók, hogy 

a fordítás folyamatában találkozó nyelvek dinamikus kontrasztjaiból fakadó 

nehézségeket leküzdjék. Ezért kap fontos szerepet a fordításkutatásban a fordítási 

norma, amely nem előíró, hanem leíró kategória, azt jelenti, hogy a fordítók 

bizonyos nyelvpárok közötti fordításkor, bizonyos jól körülhatárolható esetekben 

előszeretettel alkalmaznak bizonyos megoldásokat. 

 

2. táblázat 

A kontrasztív nyelvészet és a fordításkutatás viszonya 
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Az alábbiakban egy konkrét példán szemléltetjük, milyen különböző kutatási 

feladatai vannak a három tudományterületnek. A példa: a személyes névmás az 

angolban és a magyarban. 

 

(1) Kontrasztív nyelvészeti leírás: 

 • Kategóriabeli különbségek 

Az E/3 személyes névmás esetében az angollal ellentétben (he/she) a magyar 

nem tesz különbséget hímnem és nőnem között (ő). 

 

(2) Kontrasztív szövegnyelvészeti leírás: 

 • A szövegszervező funkció különbségei 

Az E/3 személyes névmás hangsúlytalan esetben nem szerepel a magyar 

mondatban, ezért más a kohézív (pl. anaphorikus) funkciója, mint az angolban. 

 

(3) Fordításszempontú leírás: 

 • Kiváltott műveletek 

Az angolból magyarra való fordításban a személyes névmás nemének eltűnése 

miatt automatikus generalizálódás megy végbe. Megvizsgáljuk, hogy milyen 

Kontrasztív nyelvészet

A leírás szintje: LANGUE-szintű egybevetés

A leírás tárgya: A két nyelv nyelvi rendszerbeli különbségeit írja le.

A leírás jellege: STATIKUS (előre megállapított nyelvi kategóriákkal dolgozik,

és azokat a rendszerbeli helyük szempontjából veti egybe).

Példa: Prepozíciók az angolban és a franciában (Catford 1965).

Kontrasztív szövegnyelvészet

A leírás szintje: PAROLE-szintű egybevetés

A leírás tárgya: A két nyelv szövegszerveződési sajátosságainak

különbségeit írja le.

A leírás jellege: FUNKCIONÁLIS (azt veti egybe, hogyan funkcionálnak az előre

megállapított nyelvi kategóriák a konkrét nyelvhasználatban).

Példa: Kohézív eszközök és topic-comment viszonyok az angolban

és az arabban (Hatim l997).

(Kontrasztív) fordításkutatás

A leírás szintje: MŰVELET-központú egybevetés

A leírás tárgya: Azt írja le, milyen műveleteket hajtanak végre a fordítók,

hogy leküzdjék a nyelvek eltérő fordítási viselkedéséből

fakadó nehézségeket.

A leírás jellege DINAMIKUS (mindkét nyelvet működés közben írja le,

méghozzá együttes működés közben).

Példa: Jelentések szűkítése az IE-magyar fordításokban (Klaudy

1997).
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műveleteket hajtanak végre a fordítók, hogy kiküszöböljék azokat a 

félreértéseket, amelyek személyes névmások automatikus generalizálódása 

miatt az angolról magyarra fordított szövegekben előfordulhatnak (tudatos 

konkretizálás különböző eszközökkel). 

 

Mondhatná valaki, hogy már a kontrasztív szövegnyelvészeti leírás is 

szövegben funkcionáló, tehát életre keltett nyelvi különbségekkel foglalkozik (vö. 

a személyes névmások szövegbeli funkcióinak különbsége az angolban és a 

magyarban). Ez igaz. De a fordításkutatásban még bonyolultabb a helyzet, hiszen 

a különböző nyelvű szövegeket meg kell feleltetni egymásnak, ekvivalencia 

viszonyba kell hozni egymással. Tehát nemcsak azt vizsgáljuk, hogyan 

funkcionálnak a két nyelvi rendszer egységei a szövegben, hanem azt is, hogyan 

funkcionálnak együtt a fordításban. 

E tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé, hogy példákkal illusztráljam az 

elmondottakat. Az olvasó bőséges példatárat talál a Bevezetés a fordítás 

gyakorlatába című könyvemben (1997, 1999), amelyben tizenhét átváltási 

műveletet írok le négy nyelv és nyolc fordítási irány példaanyagának 

felhasználásával. A könyvben azt is részletesen leírom, amint a fenti egyszerű 

rendszerbeli különbség (az angol egyes számú harmadik személyű névmásnak az 

angolban van neme, míg a magyarban nincs) hogyan válik dinamikus kontraszttá 

az angol-magyar fordításban, és számtalan izgalmas választás elé állítja a fordítót 

(vö. Heltai 2002). 

A dinamikus nyelvi kontrasztok gondolata érdekesen kapcsolódik a dinamikus 

kulturális kontrasztokhoz. Heidrun Witte Contrastive Culture Learning in 

Translation Training című tanulmányában arról ír, hogy a kultúra oktatása hosszú 

ideig mennyire statikus és felsorolásszerű volt, és csak a közelmúltban került a 

figyelem középpontjába a kulturálisan jellemző viselkedésminták egybevetése 

(Witte 1996: 73). Talán ugyanez történik a fordítástudományban is, mikor a 

dinamikus kontrasztok által kiváltott fordítói viselkedésmintákat írjuk le. 
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A MŰVELETI ASZIMMETRIA FOGALMA A FORDÍTÁSKUTATÁSBAN 

 

 

 

 

Az explicitáció és implicitáció feltételezett aszimmetriájáról, azaz az aszimmetria 

hipotézisről többször írtam már az elmúlt években (1999, 2001, 2004, 2005), 

mivel azonban az aszimmetria jelenségének többféle megnyilvánulása ismeretes, 

ebben az előadásban szeretném körülhatárolni hipotézisem egyik központi 

elemének, a „műveleti aszimmetriának” a fogalmát, és szeretnék néhány 

kutatásmódszertani kérdést érinteni. 

 

1. Nyelvi aszimmetria a fordításkutatásban 

 

Az aszimmetria fogalma nem új a fordításkutatásban, mivel minden olyan 

fordításelemzés, amely a célnyelvi szöveget a forrásnyelvi szöveggel veti egybe 

(és nem más célnyelvi szövegekkel), eljut odáig, hogy a célnyelvi szöveg bizonyos 

jellegzetes felszíni tulajdonságait a forrásnyelv hatásával (interferenciájával) 

magyarázza. Az is magától értetődő, hogy ilyenkor a kutatók nem a 

hasonlóságokat, hanem a különbségeket keresik a nyelvek között, még akkor is, ha 

ezeknek a rendszerbeli különbségeknek a fordításra gyakorolt hatása elenyésző, 

vagy nagyon közvetett és áttételes módon jelentkezik (pl. csak szövegszinten 

észlelhető gyakorisági mutatók formájában). 

Vagyis abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a fordítás ténye viszonyba 

hozza a nyelveket, és összemérhetővé teszi őket. Az összemérhetőség kényes 

kérdés, ha a két összemérendő jelenséget nem egy harmadikhoz (tertium 

comparationis), hanem egymáshoz viszonyítjuk. Hiszen milyen alapon 

beszélhetünk plusz és mínusz kategóriákról két nyelv esetében? Bizonyos fokig 

ezt a problémát látszik megoldani a nyelvek közötti szimmetrikus-aszimmetrikus 

viszony feltételezése. 

A nyelvek közötti aszimmetria fogalmát a fordítástudományba Vladimir Gak 

orosz kutató vezette be: „A fordításban két különböző nyelv egységei állnak 

szemben. A köztük lévő viszony kétféle lehet: az izomorf egységekre 



213 

 

interlingvális szimmetria jellemző, az allomorf egységekre interlingvális 

aszimmetria jellemző. (Gak in Zlateva 1993: 33) 

Az alábbi táblázat példákat mutat be az izomorf lexikai egységekre és 

grammatikai struktúrákra, amelyekre interlingvális szimmetria jellemző (1. 

táblázat). 

1. táblázat 

Izomorf egységek 

 

 
 

Az allomorf egységeket, melyekre interlingvális aszimmetria jellemző, Gak két 

csoportra bontja: (1) hiányok és (2) szemantikai különbségek. A hiányok lehetnek: 

lexikai hiányok és hiányzó grammatikai kategóriák: (pl. névelő hiánya az 

oroszban). A szemantikai különbségek pedig lehetnek: lexikai egységek eltérő 

szemantikai tartalommal (pl. arc, lico/scseka, face/cheek, tölt/szipaty, naszipaty, 

lity, nality/to fill), és grammatikai kategóriák eltérő szemantikai tartalommal (pl. 

jelen idő a magyarban, az angolban és az oroszban). 

 

2. A műveleti aszimmetria a fordításkutatásban 

 

Mint a példákból is látható, Gak a szimmetria/aszimmetria fogalmát a fordításban 

találkozó két nyelv rendszerében mutatja ki, tehát statikus módon közelíti meg. 

Én dinamikus módon használom a szimmetria/aszimmetria fogalmát, vagyis nem 

nyelvi rendszereket, hanem fordítói műveleteket állítok szimmetria/aszimmetria 

viszonyba. 

A műveleti aszimmetria felfedezéséhez úgy jutottam el, hogy a fordítási 

műveletek tipológiájának kidolgozásakor (Klaudy1994) észrevettem, hogy 

bizonyos műveleteket a fordítók „jobban szeretnek”, gyakrabban végeznek el, 

mint másokat. Tehát például szívesebben alkalmaznak betoldást, mint kihagyást, 

felbontást, mint összevonást, felemelést, mint lesüllyesztést stb. Ha megnézzük, 

milyen jellegűek a szívesen alkalmazott műveletek, látjuk, hogy mindegyik abba 

az irányba mutat, hogy a fordításban több szóval, világosabban, egyszóval 

explicitebb módon legyen kifejezve a mondanivaló, mint az eredetiben. Kezdetben 

ez csak megérzés volt, és azt sem lehetett tudni, mennyire nyelvpár-függő 

OROSZ MAGYAR ANGOL FRANCIA

Lexikai egységek

jabloko alma apple pomme

cselovek ember man homme

sztol asztal table table

braty vesz take prendre

belij fehér white blanc

grammatika kategóriák: pl. infinitívusz, jelen idő, egyes szám-többes szám
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megérzés. Lehet, hogy csak a magyar fordítók szeretnek felemelni, felbontani, 

betoldani stb. Miközben tudjuk, hogy Blum-Kulka explicitációs hipotézise szerint 

(1986) az explicitáció nyelvpártól és fordítási iránytól független univerzális 

művelet. 

Elhatároztam, hogy megvizsgálom az explicitációval és implicitációval járó 

műveletek egymáshoz való viszonyát, és szimmetrikusnak neveztem azokat az 

eseteket, ahol az explicitáció AB irányban implicitációval járt együtt BA irányban, 

és aszimmetrikusnak neveztem azokat az eseteket, melyekben az explicitáció AB 

irányban nem jár együtt implicitációval BA irányban. 

 

2. táblázat 

Műveleti szimmetria/aszimmetria 

 

 
 

Mint a 4. táblázatból látható, műveleti szimmetriáról akkor beszélünk, ha pl.  

AB irányban szűkítés, míg BA irányban bővítés, ha AB irányban betoldás, míg 

BA irányban kihagyás, ha AB irányban felemelés, míg BA irányban lesüllyesztés 

figyelhető meg (vö. 2. táblázat 1. és 2. oszlopa között). Műveleti aszimmetriáról 

akkor beszélünk, ha pl. a szűkítés AB irányban nem jár bővítéssel BA irányban, ha 

a betoldás AB irányban nem jár együtt kihagyással BA irányban, ha a felemelés 

AB irányban nem jár együtt lesüllyesztéssel BA irányban. (vö. 2. táblázat 3. és 4. 

oszlopa között). Az átváltási műveletek rendszerének és az említett 

műveletpároknak részletes kifejtésétől itt most eltekinthetek, hiszen azt megtettem 

korábbi műveimben (pl. Klaudy 1999). 

Szimmetrikus művelet például a személyes névmások konkretizálása (szűkítése) 

a magyar-indoeurópai fordításban és generalizálása (bővítése) az indoeurópai-

magyar fordításban), aszimmetrikus művelet például a mondategységek 

felemelése a mondat szintjére az IE→magyar fordításban, ha az nem jár együtt a 

mondategységek lesüllyesztésével a magyar→IE fordításban.  

A fentiek alapján állítottam fel az aszimmetria hipotézist (Klaudy 2001), amely 

szerint az explicitáció és az implicitáció nem szimmetrikus műveletek, mivel a 

fordítók – ha van választási lehetőségük, – előnyben részesítik és gyakrabban 

Műveleti szimmetria Műveleti aszimmetria

A B B A A B B A

szűkítés bővítés (+) szűkítés bővítés (-)

betoldás kihagyás (+) betoldás kihagyás (-)

felbontás összevonás (+) felbontás összevonás (-)

felemelés lesüllyesztés (+) felemelés lesüllyesztés (-)

EXPLICITÁCIÓ

VAN

IMPLICITÁCIÓ

VAN

EXPLICITÁCIÓ

VAN

IMPLICITÁCIÓ

NINCS
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alkalmazzák a konkretizálás, felbontás, betoldás és felemelés műveletét, mint a 

generalizálás, összevonás, kihagyás és lesüllyesztés műveletét. 

 

3. A műveleti szimmetria/aszimmetria vizsgálatának módszerei 

 

A műveleti szimmetria/aszimmetria vizsgálatához ugyannak a nyelvpárnak 

kétirányú egybevetésére van szükség. A kétirányú egybevetést kétféle módszerrel 

lehet végezni: 

(1) Független kétirányú egybevetés: ha egymástól független AB-BA 

fordításokat vizsgálunk, törekedve természetesen a vizsgált szövegek lehető 

legnagyobb műfaji azonosságára. Ilyen egybevetést végzett Klaudy 1994-ben, 

amikor 200 angol, francia, német és orosz mű magyarra való fordítását és 50 

magyar mű angol, francia, német és orosz fordítását vizsgálta, Klaudy és Károly 

2005-ben, amikor Orwell magyarra fordított szövegeit vetette egybe Mikszáth és 

Kosztolányi angolra fordított szövegeivel. 

(2) Függő kétirányú egybevetés: ha egymástól függő AB-BA fordításokat 

vizsgálunk, azaz idegen nyelvről magyarra fordított szöveget visszafordítunk 

idegen nyelvre, vagy magyarról idegen nyelvre fordított szövegeket 

visszafordítunk magyarra. Ilyen egybevetést végzett Klaudy 1996-ban, amikor 

Göncz Árpád beszédének angol fordítását fordíttatta vissza magyarra főiskolai 

hallgatókkal. 

 

4. Milyen műveleteket érdemes vizsgálni? 

 

A kétirányú egybevetés első lépése a nyelvspecifikus és nem-nyelvspecifikus  

műveletek elkülönítése. Nyelvspecifikusnak a nyelvi rendszerek különbségeivel  

magyarázható műveleteket nevezzük, nem-nyelvspecifikusnak a kulturális és hát-

térismereti különbségekkel és a kódváltás tényével magyarázható műveleteket 

nevezzük. 

A nem-nyelvspecifikus műveletek természetesen vizsgálandók a műveleti 

aszimmetria szempontjából, hiszen az gyakran megtörténik, hogy a fordítók a 

célnyelvi olvasók háttérismereteinek hiányosságai miatt valamit betoldanak a 

fordításba,  

viszont a célnyelvi olvasók számára evidens információk kihagyására ritkán ke- 

rül sor. 

A nyelvspecifikus műveletek viszont látszólag érdektelenek a fordításkutatók 

számára, sokan kizárják őket a fordításkutatásból, és leírásukat a kontrasztív 

nyelvészet hatáskörébe utalják. Pedig a fordítónak a nyelvspecifikus műveletek 

esetében is vannak választási lehetőségei. El kell oszlatni azt a tévhitet, hogy a 

forrásnyelv és a célnyelv rendszerbeli és nyelvhasználati különbségei megszabják 

a célnyelvi választásokat. Éppen ellenkezőleg. A különbségek (pl. nemek hiánya a 
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magyarban) csak annyit jeleznek, hogy ez az út zárva van, erre nem lehet menni, 

de éppen ezeken a helyeken nyílik tág tere a fordítói kreativitásnak (pl. a nemek 

kifejezésének számtalan eszköze a magyarban). 

Tehát a nyelvspecifikus műveletek bizonyos alcsoportjai is érdekesek lesznek 

számunkra. A kétirányú egybevetés esetében három alcsoport különíthető el: 

1. Mindkét irányban kötelező műveletek 

2. Csak az egyik irányban kötelező műveletek 

3. Egyik irányban sem kötelező műveletek 

A „mit érdemes vizsgálni” kérdésre tehát azt felelhetjük, hogy az aszimmetria 

hipotézis bizonyításához érdemes vizsgálni a nem-nyelvspecifikus műveleteket és 

a nyelvspecifikus műveletek közül a csak egyik irányban, vagy az egyik irányban 

sem kötelező, azaz fakultatív műveleteket. Miért? Mert itt van a fordítónak 

választási lehetősége, és ha a választás nem teljesen szubjektív, hanem objektív 

okai (is) vannak, akkor azokat nyelvészetileg meg lehet magyarázni. Nézzünk 

példát a háromféle műveletre a 3. táblázatban. 

 

3. táblázat 

A nyelvspecifikus műveletek fajtái 

 

 
 

Mindkét irányban kötelező művelet például az indoeurópai prepozíciók 

felcserélése névutókkal a magyarra való fordításkor és a magyar névutók 

felcserélése prepozíciókkal az indoeurópai nyelvekre való fordításkor, és mint 

ilyen, nem tárgya a fordításkutatásnak, legfeljebb a versfordításban lehetnek 

következményei. 

Csak az egyik irányban kötelező művelet például a határozatlan névelő 

betoldása a névszói állítmány elé, ha magyarról németre, angolra fordítunk, de 

kihagyása nem kötelező a magyarra való fordításkor, és kezdő fordítók nem is 

hagyják ki a fölösleges határozott névelőket. 

Szinte mindig fakultatív művelet a névszói szerkezetek felemelése a mondat 

szintjére, vagy tagmondatok lesüllyesztése a mondat szintje alá, de míg a 

A M, N M M A, M N

Mindkét irányban

kötelező
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névutó

(KÖTELEZŐ)
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felemelést a kezdő fordítók is elvégzik, a lesüllyesztésre csak a rutinos fordítók 

vállalkoznak. 

 

5. Mi a haszna ennek a kutatásnak? 

 

1. Ha a nyelvészetileg magyarázható műveletek körébe fakultatív műveleteket is 

be tudunk vonni, akkor ezzel jelentősen tágítani tudjuk a nyelvészet magyarázó 

erejét a fordítók tevékenységének vizsgálatában. 

2. Ha bizonyítani tudjuk, hogy a fordítók ösztönösen vagy tudatosan nem 

végzik el azokat a fakultatív, de nyelvészetileg magyarázható műveleteket, 

amelyek implicitációval járnak (generalizálás, összevonás, kihagyás, 

lesüllyesztés) – ezzel KÖZVETETTEN bizonyítjuk az explicitációs hipotézist, 

azaz az explicitáció univerzális jellegét. 
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HIPOTÉZISALKOTÁS A FORDÍTÁSTUDOMÁNYBAN 

 

 

 

 

A fordítástudomány, akárcsak minden más tudomány, a valóság egyedi jelenségeit 

tanulmányozza – fordítási tényeket, fordítási eseményeket – azzal a céllal, hogy 

általános következtetéseket vonjon le belőlük. Ezeket az általános 

következtetéseket, amelyek vonatkozhatnak a fordítási jelenségek értelmezésére, 

tulajdonságaira, okaira, következményeire stb. hipotéziseknek nevezzük. A 

hipotézisek érvényességét azután újabb fordítási tényeken kell ellenőrizni. A 

fordítástudomány több kiváló képviselője foglalkozott kutatásmódszertani 

kérdésekkel. Toury (1990), Gile (1998), és különösen sokat ír mostanában 

kutatásmódszertani kérdésekről Andrew Chesterman, akinek Jenny Williams-szel 

közösen írt vékonyka könyve, a The Map. Beginner’s Guide to Doing Research in 

Translation Studies (2002) a fordítástudományi kutatás ABC-jének tekinthető. 

Chesterman (2002) a fordítástudományi kutatások egyik hiányosságának tekinti, 

hogy a nincsenek világosan feltett kutatási kérdések, a hipotéziseket a szerzők nem 

fogalmazzák meg egyértelműen, nem tesztelik, vagy nem is lehet őket tesztelni, és 

így bármilyen érdekesek is, csak spekulációk maradnak. A tesztelés lehetősége a 

hipotézis fajtájától is függ. Chesterman a fordítástudományban négyféle hipotézist 

különböztet meg: 

• Értelmező (interpretive) hipotézis 

• Leíró (descriptive) hipotézis 

• Oksági (explanatory) hipotézis 

• Előrejelző (predictive) hipotézis 

 

1.1. Értelmező (interpretive) hipotézis 

 

Az értelmező hipotézisek lényege, hogy két jelenség között olyan, mint viszonyt 

tételezünk fel. Az értelmező hipotézis szerint X jelenséget úgy tudjuk legjobban  

értelmezni, ha azt állítjuk, hogy olyan, mint Y jelenség. Például Shakespeare  

Macbethjében akkor értjük meg a boszorkányjelenetet, ha a boszorkányokat 

Macbeth tudatalattijának tartjuk. Vagy pl. Cronin „nomád” elmélete szerint a 
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fordítók a mindig új területeket kereső nomád törzsekhez vagy utazókhoz 

hasonlíthatók (Cronin 1996). 

A fordítás lényegéhez is sokan úgy próbálnak közel kerülni, hogy valamihez 

hasonlítják. Ilyenkor a fordítás egy-egy tulajdonságát emeli ki a hasonlat, például a 

fordítás másodlagos jellegét ragadja meg az, aki egy zenemű lejátszásához 

hasonlítja. A fordítás korlátaira utal Kosztolányi, amikor azt írja „Műfordítani 

annyi, mint gúzsba kötötten táncolni” (1971: 514). Sokat idézett 

kutatásmódszertani cikkében Daniel Gile, aki az empirikus kutatások úttörője a 

fordítástudományban, megjegyzi, hogy az értelmező hipotézisekre minden 

tudományban szükség van, de a fordítástudományban túl sok van belőlük (Gile 

1998). 

 

1.2. Leíró (descriptive) hipotézis 

 

A leíró hipotézisek lényege, hogy leírjuk a vizsgált jelenség tulajdonságait, és 

általános vagy gyakori voltáról teszünk megállapításokat. Ilyenkor azt állítjuk, 

hogy X jelenség minden előfordulása (mindig vagy bizonyos körülmények között) 

Y tulajdonságokat mutat. Mivel a fordítástudomány társadalomtudomány, itt a 

leíró hipotéziseket inkább tendenciákként fogalmazzuk meg, és nem általános 

megállapításként. Ha a jelenséget általánosnak tartjuk, akkor fordítási 

univerzáléról beszélhetünk. A fordítási univerzálék kutatásának nagy lendületet 

adott a gépileg olvasható fordítási korpuszok (párhuzamos és összehasonlítható 

korpuszok) vizsgálata. Baker (1993) nyomán Laviosa (1998) öt fordítási 

univerzálét írt le fordítástudományi enciklopédiájában: 

• A fordításoknak mindig egyszerűbb a szintaxisa, mint a nem fordított 

szövegeknek. 

• A fordításokban mindig kevesebb az ismétlés. 

• A fordítások mindig explicitebbek, mint az eredeti szöveg. 

• A fordítások mindig konvencionálisabbak, mint a nem fordított szövegek. 

• A fordítások mindig tükrözik a forrásnyelv bizonyos sajátosságait. 

Azóta sok korpuszelemzés próbálta bizonyítani ezeket az univerzálékat 

különböző nyelvpárokban, több-kevesebb sikerrel (Olohan 2000, Mauranen 2004). 

Ugyancsak folyik a nyelvpárok vagy műfajok szerinti korlátozott leíró hipotézisek 

tesztelése is, ilyenek például: 

• A németről norvégre való fordításban egyszerűsödnek a mondatszerkezetek 

(Doherty 1996). 

• A hivatásos fordítók több referenciaanyagot használnak, mint a kezdők (Jääs-

keläinen 1999). 

• Az indoeurópai nyelvekről magyarra való fordításban a fordítók konkretizálják 

az idéző igéket (Klaudy 1994). 
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1.3. Oksági (explanatory) hipotézis 

 

Az oksági hipotézisek a fordítási jelenségek (műveletek, stratégiák) okára keresik 

a magyarázatot. Az oksági hipotézis szerint egy bizonyos X jelenséget bizonyos 

ABC körülmények vagy tényezők váltanak ki. 

Ilyenkor arra keressük a magyarázatot, hogy mi az oka bizonyos fordítói 

műveleteknek/ stratégiáknak? Például mi az oka annak, hogy 

• a fordítók nem fordítják le a tulajdonneveket, 

• a fordítók megmagyarázzák a földrajzi neveket, 

• a fordítók kihagynak bizonyos reáliákat. 

Vagy például mi az oka a fordított szöveg rossz minőségének? Ki a fordító? 

Milyen a végzettsége? Mennyi ideje volt? Mennyi pénzt kapott? Milyen utasítást 

kapott? Kapott-e utasítást egyáltalán? Hozzájutott-e a szükséges 

segédanyagokhoz? 

 

1.4. Előrejelző (predictive) hipotézis 

 

Az előrejelző hipotézis megpróbálja megjósolni a fordítási műveletek, stratégiák 

várható hatását. Az előrejelző hipotézis szerint ABC körülmények vagy tényezők 

mindig vagy gyakran X jelenséget fognak kiváltani. Azt tételezi fel például, hogy 

ha a fordításban bizonyos tulajdonságok előfordulnak, az olvasók el fogják 

utasítani. Nézzünk néhány példát az angol-magyar fordítási irányból: 

• Ha a tulajdonneveket a fordító lefordítja magyarra (vö: Susan és Charles 

helyett Zsuzsa és Károly), az olvasók el fogják utasítani. 

• Ha a trágárságokat a fordító nem finomítja, a magyar olvasóban visszatetszést 

fog kelteni. 

Példák a magyar-angol fordítási irányból: 

• Ha a magyar reáliákat (néni, bácsi, urambátyám, édes öcsém, dzsentri) a 

fordító nem magyarázza meg, az angol olvasó nem fogja érteni. 

• Ha a magyarról angolra fordított szövegben túlságosan sok a that, az angol 

olvasó a szöveget idegenszerűnek fogja tartani. 

Chesterman arra is felhívja a figyelmet, hogy a prediktív hipotézisek alapja 

sokszor a tradicionális normatív megközelítés. Például az olyan tradicionális 

normatív megállapítások, hogy „A tájszólást vagy az egyéni beszédsajátosságokat 

meg kell őrizni a fordításban” olyan prediktív hipotézisen alapulnak, hogy „Ha a 

fordító megőrzi a tájszólást vagy az egyéni beszédsajátosságokat, az olvasók és a 

kritikusok értékelni fogják”. 

 

2. A hipotézisek bizonyításának nehézségei a fordítástudományban 
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A hipotézis mindig elvont, ahhoz, hogy bizonyítani lehessen, először konkretizálni 

kell a benne szereplő fogalmakat, majd meg kell tervezni a tesztelés lépéseit. 

Vegyük például az ún. újrafordítási hipotézist, amelynek az a lényege, hogy az 

újrafordítások mindig közelebb állnak az eredetihez. Az azonos mű egymás után 

következő fordításainak minőségi javulása olyan gondolat, amely Goethéig 

vezethető vissza, újabban Berman (1990), majd Gambier (1994) vetette fel újra, 

majd 2004-ben Palopski és Koskinen tesztelte is klasszikus művek egymás után 

megjelenő finn fordításai alapján. 

Látszólag egyszerű dolgunk van, a hipotézisnek mindössze két fogalmát kell  

meghatároznunk, mi az, hogy „újrafordítás” és mi az, hogy „közelebb”? Valójában 

ennek a két fogalomnak a meghatározásakor szinte megoldhatatlan nehézségekbe 

ütközünk. 

Mi számít újrafordításnak? Miben különbözik egy másik fordítástól? Miben 

különbözik a javított/szerkesztett fordítástól? Kell-e ismernie a fordítónak az előző 

fordítást? Honnan lehet tudni, hogy ismerte-e? Teljesen el kell-e szakadnia tőle 

vagy átvehet egyes részeket? (vö. erről a fordítók nyilatkozatait, pl. Nádasdy 

Ádám nyilatkozatait Shakespeare műveinek újrafordításáról). 

Mi számít közelségnek? Minek alapján mérjük? Ha a szerkezeti eltolások 

alapján, mit tekintünk „szerkezeti eltolásnak”? Ha a szemantikai eltolások száma 

alapján, mit tekintünk „szemantikai eltolásnak”? Ha a modulációk száma alapján, 

mit tekintünk „modulációnak”? Ha pl. a 100 szóra jutó modulációk számát 

vizsgáljuk, mit tekintünk szónak? Ha a fordítási egység változása alapján 

dolgozunk, mit tekintünk fordítási egységnek? Ha informátorokat (olvasókat) 

kérdezünk, hogyan válasszuk ki őket? Vajon ők mit tekintenek közelségnek? 

Össze kell-e hasonlítaniuk az eredetivel? Ha nem hasonlítják össze, csak a 

benyomásaikat mondják el, akkor azzal csak a célnyelvi elfogadhatóságot mérjük. 

Ha eldöntöttük, hogy mit tartunk újrafordításnak, és mit tartunk közelségnek, 

illetve a közelség mértékegységének, akkor el kell döntenünk, hogy mely mű vagy 

mely művek újrafordításait fogjuk elemezni, és hogy a fordítások szövegét vagy az 

olvasói reakciókat fogjuk vizsgálni, vagy mindkettőt. Ha a megfigyelés és a 

kísérlet módszere között kell választanunk, figyelembe kell venni, hogy a 

fordításkutatásban a megfigyelés könnyebben kivitelezhető (Gile 1998), mert a 

kísérletben minden körülménynek azonosnak kell lenni, csak egyetlen független 

változó lehet, amelyet a kísérlet végzője befolyásol (pl. időtényező hatása a 

fordítás minőségére, beszédtempó változtatásának hatása a tolmácsolás 

minőségére). 

 

3. Vegyes példák a fordítástudományi hipotézisekre 

 

Az alábbiakban példákat hozok a fordítástudományi szakirodalomban felmerült 

hipotézisekre. Azért vegyesek a példák, mert van köztük a szerző által valóban 



222 

 

hipotézisnek nevezett megállapítás, és van olyan, amelyet a szerzője nem nevez 

hipotézisnek. Van köztük bizonyított és nem bizonyított. Mindegyik tesztelésre, 

kipróbálásra vár, hiszen azokat a hipotéziseket is érdemes magyar forrásnyelvvel 

vagy célnyelvvel újra tesztelni, amelyeket más nyelvpárokban már sikerült 

bizonyítani, vagy amelynek bizonyításával már többen próbálkoztak. 

 

3.1. Explicitációs hipotézis (Blum-Kulka 1986) 

 

Blum-Kulka explicitációs hipotézise az egyik legtöbbet idézett és hivatkozott 

hipotézis a fordítástudományban, melyet szerzője maga is hipotézisnek nevezett. 

Lényege, hogy a FNY szövegről a CNY szövegre való áttérés folyamatában 

megfigyelhető a kohézív explicitség növekedése. Akinek számítógéppel olvasható 

fordítási korpusza van (norvég, finn, olasz, angol), próbálkozik a fordított 

szövegek explicitebb jellegének kimutatásával, de teljes párhuzamos korpuszok 

célnyelvi részének a forrásnyelvi szöveghez viszonyított kohézív explicitségét 

még nem sikerült gépi eszközökkel mérni. Természetesen a manuálisan végzett 

vizsgálatok is hasznosak. És természetesen ne becsüljük le a kvalitatív kutatások 

eredményeit sem különböző nyelvpárok és a különböző fordítási irányok 

vonatkozásában, melyek feltárják a fordítók intuitív vagy tudatos explicitáló 

tevékenységének típusait (Heltai és Juhász 2002, Kusztor és Atayan 2003). 

 

3.2. Angol-magyar explicitációs hipotézis (Pápai 2001) 

 

Pápai Vilma értekezésében angol-magyar tudományos és szépirodalmi 

szövegekben vizsgálta az explicitációs technikákat, úgy, hogy a párhuzamos 

kétnyelvű (angol-magyar) korpusz mellett párhuzamos egynyelvű (magyar-

magyar) korpuszt is használt. Hipotézise három részből állt: (1) Az angolról 

magyarra fordított szövegek explicitebbek, mint a forrásnyelvi angol szövegek. (2) 

A fordítás útján létrejött magyar szövegek explicitebbek, mint az eredeti magyar 

szövegek. (3) Az explicitáció mértéke magasabb a tudományos szövegekben, mint 

a szépirodalmi szövegekben. A saját maga által épített Arrabona korpusz adatai az 

első két hipotézist megerősítették, a harmadikat nem. 

 

3.3. Aszimmetria hipotézis (Klaudy 2001) 

 

Az aszimmetria hipotézis lényege, hogy a fordítók, ha a van választási 

lehetőségük, szívesebben explicitálnak (konkretizálás, betoldás, felbontás), mint 

implicitálnak (generalizálás, kihagyás, összevonás). A fenti műveletek 

meghatározása ld. Klaudy 1994, az implicitáció elmulasztásának kísérleti 

vizsgálata Klaudy 1996). Az aszimmetria hipotézis valójában az explicitációs 

hipotézis közvetett bizonyítása. Tesztelni csak kétirányú egybevetéssel lehet, 
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hiszen az elmulasztott implicitációkat csak úgy lehet kimutatni, ha az ellenkező 

irányban kimutatható explicitáció (az aszimmetria hipotézis vizsgálatának 

módszertani kérdéseiről részletesebben ld. Klaudy 2005). 

 

3.4. Újrafordítási hipotézis (Berman 1994, Chesterman 2002) 

 

Azt a gondolatot, hogy az újrafordítások mindig közelebb állnak az eredetihez, 

szerzője nem nevezte hipotézisnek. Brownlie (2006) csodálkozva jegyzi meg, 

mivé vált a Berman által megfogalmazott „retranslation theory” Chesterman 

felfogásában. Brownlie számára, aki irodalmár, a hipotézis és annak tesztelése 

inkább a természettudományokra jellemző. 

Újrafordítással kapcsolatos olvasói reakciók mérésével foglalkozott Vándor 

Judit, aki az Üvöltő szelek Sőtér István és Borbás Mária által készített fordításának 

egy részletére adott olvasói reakciókat vizsgálta (Vándor 2006). Az újrafordítások 

vizsgálatában fontos lenne a műfordítókkal készített interjúk, kiadói, szerkesztői és 

fordítói előszavak és utószavak elemzése. Az újrafordítási hipotézis igazolásával 

kapcsolatos alapvető módszertani problémákról ld. e cikk. 2. alfejezetét. 

 

3.5. Filmfeliratozási hipotézis (Perego 2003) 

 

Az explicitációs hipotézis egyik műfajspecifikus változata. Lényege, hogy 

filmfeliratozáskor a szöveg hosszának csökkenése ellenére is van explicitáció. Az 

auditív csatornáról a vizuális csatornára való átváltás közben a szöveg 

nagymértékben megrövidül, tehát elméletileg nem várható többletinformációk 

bekerülése a célnyelvi szövegbe. Perego feltételezte, hogy a kulturális 

különbségek miatt a magyar filmek olasz feliratainak elkészítésekor mégis szükség 

lesz explicitációra. Az elemzett filmfeliratok igazolták ezt a feltételezést. 

 

4. Összefoglalás 

 

Az empirikus kutatásokból levont általánosítások magyarázó ereje a 

fordítástudományban természetesen nem olyan determinisztikusan érvényesül, 

mint a természettudományokban. A fordítás rendkívül komplex tevékenység, és 

mindegyik összetevője nagyon sok változót tartalmaz. Itt a leíró és a magyarázó 

hipotézisek inkább csak tendenciákat jelölnek ki. Az egyszerűsítés feltételezett 

fordítási univerzáléja például nem jellemző a magyar műfordítókra, akik az 

indoeurópai nyelvek deszemantizálódott, üres igéit konkretizálják a magyarra való 

fordításban. A hipotézisek pontos megfogalmazása, illetve egyáltalán az a 

törekvés, hogy hipotézisként fogalmazzuk meg megfigyeléseinket a fordításról, és 

a hipotéziseket bizonyos szempontok alapján kiválasztott új adatokon 
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ellenőrizzük, mindenképpen előrevisz a fordítói tevékenység tudományos 

megközelítésében. 
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FORDÍTÓKÉPZÉS ÉS FORDÍTÁSTUDOMÁNY MAGYARORSZÁGON 

AZ EZREDFORDULÓN 

 

 

 

A fordítás és tolmácsolás kérdésköre mindig több szempontból vizsgálható. 

Megvannak a saját szempontjai az oktatásnak, a kutatásnak és a gyakorlatnak. A 

fordítóképzésnek egyaránt nyitottnak kell lennie a gyakorlat és az elmélet felé: 

sosem szabad szem elől téveszteni a gyakorlat igényeit, hiszen elméletben 

fordítani és tolmácsolni nem lehet. De az elméletre is figyelni kell, hiszen 

mindazok az általánosítások, amelyeket az elmélet a gyakorlatból leszűr, 

felhasználhatók és felhasználandók a fordítók képzésében. 

Tanulmányomban három szempontból fogom tágabb perspektívába helyezni az 

intézményünkben folyó képzést. Elöször áttekintem, mi történt és mi történik 

manapság Magyarországon általában a fordítóképzés, fordításoktatás terén. A 

második részben a fordítástudomány és a fordítóképzés kapcsolatáról fogok 

beszélni, arról, hogy mi használható fel a fordítástudomány, fordításelmélet 

eredményeiből a fordítók képzésében, a fordítás oktatásában. A harmadik részben 

röviden áttekintést adok arról, hogy milyen kutatások folynak Magyarországon a 

nyelvészeti fordítástudomány témakörében, és beszámolok egy új folyóirat, a 

Fordítástudomány indulásáról. 

 

1. Fordítóképzés/fordításoktatás Magyarországon 1973 és 1990 között 

 

1.1. Fordításoktatás továbbképzés formájában 

 

A fordításoktatás szerkezete Magyarországon 1973 és 1990 között viszonylag 

könnyen áttekinthető. 1973 őszén kezdte meg tevékenységét az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Fordító- és Tolmácsképző 

Csoportja, amely orosz és angol, később német és francia nyelvből indított 

intenzív (600 órás) kiscsoportos (csoportlétszám nyelvenként 8 fő), akkori 

terminussal „posztgraduális” képzést (későbbi, azóta szintén már elavult 

terminussal „szakosító továbbképzést”) felsőfokú végzettséggel és felsőfokú 

nyelvtudással rendelkező jelentkezők számára. 
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A Fordító- és Tolmácsképző Csoport vezetői: 1973-tól 1980-ig dr. Ferenczy 

Gyula, 1980–1997-ig dr. Lieber Péter, 1997 óta pedig dr. Klaudy Kinga. Az angol 

csoport vezetője induláskor Aniot Judit volt, 1986-tól Gergelyné Láng Zsuzsa. A 

német csoport vezető tanára az induláskor dr. Zalán Péter volt, 1990 óta dr. 

Szabari Krisztina. A francia csoport vezető tanára az indulásnál dr. Dániel 

Tamásné volt, 1982 óta dr. Kurián Ágnes. Az orosz csoport vezetője az indulástól 

kezdve dr. Klaudy Kinga. 

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Csoportja – a magyarországi fordító- 

és tolmácsképzés legrégibb műhelye – az elmúlt húszonöt év alatt mintegy 800 

szakfordítót és tolmácsot képzett ki szakirányú továbbképzés formájában, országos 

szakfordító- és tolmácsvizsgáin több mint 3500 jelentkezőt vizsgáztatott le. 

 

1.2. Ágazati szakfordítóképzés 

 

Az FTCS megalakulásával szinte egyidőben, 1974-ben megindult a graduális 

fordítóképzés is, ha nem is önálló szakként, hanem a műszaki, 

természettudományi, agrártudományi, közgazdaságtudományi, orvosi szakképzés 

kiegészítéseként. Az ún. „ágazati szakfordítóképzés” modelljét Gárdus János 

vezetésével a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátusa 

dolgozta ki, és ezt a modellt kisebb változtatásokkal hamarosan bevezették a 

következő intézményekben (a városok betűrendjében, az indítás évszámával): 

Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (1979), 

Kertészeti Egyetem (1980), Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Természettudományi Kar (1976), Debreceni Agrártudományi Egyetem (1978); 

Gödöllő: Gödöllői Agrártudományi Egyetem (1979), Miskolc: Miskolci 

Nehézipari Műszaki Egyetem (1974); Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, 

Közgazdaságtudományi Kar (1979); Szeged: Szent-Györgyi Albert 

Orvostudományi Egyetem (1986). 

 

1.3. Fordításoktatás a bölcsészkarokon 

 

A bölcsészettudományi karok és tanárképző főiskolák nyelvszakos hallgatói 

számára a vizsgált időszakban semmiféle önálló képesítést nyújtó fordító- vagy 

tolmácsképzés nem folyt, a fordítás az idegennyelv-szakos tanárok képzésében 

fordítástechnikai, műfordítói, tolmácsolási szemináriumok, speciális kollégiumok 

formájában jelent meg, vagyis a fordítás (és néhol a tolmácsolás) oktatása az 

idegennyelv-szakos tanárok képzésének részeként folyt alkalmilag és 

meglehetősen rendszertelenül. Mivel azonban a műfordítói szemináriumokat olyan 

kiváló irodalmárok, műfordítók vezették, mint Benedek Marcell, Kardos László, 

és vezetik még mindig, mint Géher István, Györffy Miklós, Lator László, Benyhe 

János, az évek során több kiváló műfordító került ki a bölcsészhallgatók közül. 
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Szólni kell a József Attila Tudományegyetem úttörő kezdeményezéséről, az 

angol és orosz főiskolai szintű fordító- és tolmácsképzés megindításáról a 80-as 

években, amelynek a sikeres indulás ellenére az akkori minisztériumi vezetés nem 

adta meg a kibontakozás lehetőségét. 

 

1.4. Változások a 90-es években 

 

A 90-es években végbemenő külpolitikai és oktatáspolitikai változások 

következtében gyökeresen megváltoztak mind a fordítóképzéssel szemben 

támasztott társadalmi igények, mind az egyetemek és főiskolák lehetőségei. 

Magyarország intenzívebbé váló nemzetközi kapcsolatai, európai integrációs 

törekvései következtében hirtelen sokkal több nyelvi közvetítőre, idegennyelven 

tárgyalóképes szakemberre lett szükség mint az elmúlt húsz évben, és 

nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos képzési strukturák a hagyományos 

módón ezzel a feladattal nem tudnak megbirkózni. De nem is maradtak fenn a 

hagyományos képzési strukturák: új egyetemek, új főiskolák jöttek létre, 

megindult a hároméves nyelvtanárképzés, megszűntek vagy majdnem megszűntek 

az idegen nyelvi lektorátusok, új alkalmazott nyelvészeti tanszékek jöttek létre stb. 

A változások a fordítóképzés mindhárom előbb említett színterét érintették, ezeket 

fogjuk áttekinteni a továbbiakban. 

 

1.5. Változások a továbbképzésben 

 

A továbbképzési formák kibővültek, az ELTE Fordító- és Tolmácsképző 

Csoportja mellett a Külkereskedelmi Főiskolán (1990), a Budapesti Műszaki 

Egyetemen (1990) és a Janus Pannonius Tudományegyetem Továbbképző 

Központjában (1992) is indult fordító és/vagy tolmácsképzés továbbképzés 

formájában. 

A 90-es évek végén az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Csoportja két 

fontos lépést tett a posztgraduális képzés továbbfejlesztése terén. Hagyományos 

AB nyelvi kombinációban folyó 600 órás képzését benyújtotta akkreditációra a 

Magyar Akkreditációs Bizottsághoz azzal a céllal, hogy a korábban képesítő 

bizonyítványt adó képzés diplomát adó szakirányú továbbképzéssé alakulhasson. 

A másik fontos lépés az európai uniós szakirányú képzés tervezetének 

kidolgozása volt. Az új képzési forma több ponton lényegesen különbözött a 

hagyományos képzéstől: 

(1) A képzés óraszáma 600 óráról 1000 órára nőtt. 

(2) Az anyanyelv (A) idegen nyelv (B) nyelvi kombináció kibővült az 

anyanyelv (A), első idegen nyelv (B) és második idegen nyelv (C) nyelvi 

kombinációval. 
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(3) A konszekutív tolmácsolás mellett megkezdődött a szinkrotolmácsolás 

oktatása is. 

(4) Az oktatás nemzetközi együttműködés keretében folyik, a negyedik félévben 

a hallgatók a partneregyetemeken (ESIT – Parizs III., Sorbonne-Nouvelle, 

University of Westminster) kapnak képzést. 

 

1.6. Változások az ágazati szakfordítóképzésben 

 

Az ágazati szakfordítóképzés hagyományos modellje a 90-es években 

visszaszorulni látszott. Ennek egyik oka az, hogy az orosz nyelv háttérbe 

szorulásával a legalaposabban kidolgozott orosz nyelvi szakfordítóképzés iránti 

igény jelentősen csökkent, sőt egyes szakmákban teljesen meg is szűnt. A másik 

ok, hogy az ágazati szakfordítóképzés célja sohasem pusztán szakfordítók képzése 

volt, hanem mintegy másodlagos, rejtett célként mindig a magas szintű 

nyelvtudással rendelkező idegen nyelven tárgyalóképes szakemberek képzésére 

törekedett, s ezt a célt most már nem lehetett rejtett, másodlagos célként kitűzni, 

mintegy a szakfordítóképzés melléktermékeként kevesek számára nyújtani. Ezért 

jelent problémát maga a „szakfordító” elnevezés is. 

Mindez nem jelenti azt, hogy a korábban ágazati szakfordítóképzést folytató 

intézmények bármelyike is abba kivánná hagyni a képzést. Sőt, újabb 

intézményeket (pl. Veszprémi Egyetem, Pannon Agrártudományi Egyetem, 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, a szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági 

Főiskola, a Rendőrtiszti Főiskola) ösztönöz a fordítóképzés tervezett 

megindítására az a tény, hogy az egyetemek vezetősége sok helyen az idegen 

nyelvi lektorátusok rovására hajtotta végre a kényszerű létszámcsökkentést, 

hallgatóktól csak nyelvvizsgát követel, a nyelvi képzésben való részvétel 

fakultatív, így a nyelvi lektorátusok, nyelvi intézetek alól kicsúszni látszik a talaj. 

Inkább a hagyományos modell megreformálásának igénye merült fel. Ami az 

angol, német és helyenként a francia szakfordítóképzésre való átállást illeti, az 

viszonylag gyorsan végbement, ami nagyobb gondot okoz, az a szóbeliség 

(előadókészség, tárgyalási készség stb.) beépítése a hagyományosan irásbeliség 

központú programokba. 

 

1.7. Változások a bölcsészkarokon és tanárképző főiskolákon 

 

A változtatás igénye különösen nagy erővel jelentkezett a tanárképző főiskolákon 

és bölcsészettudományi karokon. A bölcsészkarokon a szakosodás legtermészete-

sebb módjának tűnt, hogy a törzsképzési szakasz után fordításra és tolmácsolásra 

is lehessen szakosodni. Ilyen képzést folytat – egyelőre specializáció formájában – 

a József Attila Tudományegyetem angol, francia és német nyelvből és a Janus 

Panannonius Tudományegyetem orosz nyelvből. Az Eötvös Loránd 
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Tudományegyetemen pedig a hagyományos műfordítói szemináriumok kaptak 

szervezett formát az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken Kiss Irén által 

szervezett és vezetett önálló Műfordítói Program keretében Lator László, Géher 

István, Györffy Miklós, Soproni András, Benyhe János, Bartos Tibor és több más 

kíváló vers- és prózafordító közreműködésével. 

Fordítóképzést terveznek illetve már indítottak is azok a tanárképző főiskolák, 

és egyszakos nyelvtanárképzést folytató főiskolák, amelyek szerettek volna valami 

többletet nyújtani a náluk végző hallgatóknak – és erre szinte magától értetődően 

kínálta magát a fordítás (és néhol a tolmácsolás). Fordítóképzés indult a 

nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán orosz, angol, francia és 

német nyelvből, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán angol 

nyelvből, a Miskolci Egyetemen a hároméves nyelvtanár szakos hallgatók számára 

angol és német nyelvből. 

 

1.8. A jelenlegi helyzet 

 

Évkönyvünk megjelenésekor
16

, az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Csoportja 

kétségkívül kivételes helyzetben van, mivel mindkét kurzusát – azaz az egyéves 

AB kombinációban folyó 600 órás szakfordító- és tolmácsképzést, mind pedig az 

ABC nyelvi kombinációban folyó 1000 órás európai uniós szakirányú szakfordító- 

és konferenciatolmácsképzést akkreditálta a Magyar Akkreditációs Bizottság. 

Ez egyben a posztgraduális fordító- és tolmácsképzés helyzetének 

megerősödését is jelenti. A posztgraduális képzési forma megerősödéséhez járul 

hozzá a Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi Intézetében indult kétéves fordító- és 

tolmácsképzés is, amelyet a BME a strasbourgi egyetemmel közösen folytat (a 

fordítóképzés az első évben Magyarországon, a tolmácsképzés a második évben 

Strassburgban történik) angol német és francia nyelvből. 

Sokak véleménye szerint nem is célszerű a fordítás és tolmácsolást 

alapképzésben oktatni, hiszen a fordító- és tolmácsképzés ott kezdődik, ahol a 

nyelvoktatás befejeződik, és alapképzésben a hallgatóknak nincs meg a nyelvi 

közvetítéshez szükséges megfelelő szintű nyelvtudása, tárgyi tudása, tapsztalata, 

intelligenciája. Mindazonáltal, a fent említett főiskolák és egyetemek közül többen 

adták be a fordítói szak megalapítására irányuló kérelmüket a Magyar 

Akkreditációs Bizottsághoz. 

Ha összeszámoljuk a fenti hagyományos és új fordító- és (néhol) 

tolmácsképzési formákat megállapítható, hogy a 90-es évek végére körülbelül 25 

magyar felsőoktatási intézmény folytat vagy tervez valamilyen formájú nyelvi 

közvetítői képzést. 

                                                                        

16 
1999.
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Összefoglalva, a magyarországi fordító és tolmácsképzésre az ezredfordulón a 

következő helyzet jellemző: a posztgraduális képzés helyzete megszilárdult, a 

graduális képzés nem önálló formában, hanem a főszak mellett második szakként 

vagy specializációként tovább folyik, de státusza bizonytalan. 

Az alapképzés formájában tervezett önálló fordító- és/vagy tolmács szak 

megalapítása egyelőre várat magára, és sokan, mint említettük, létjogosultságát is 

kétségbe vonják. Mivel azonban óriási az érdeklődés az egyes felsőoktatási 

intézmények részéről a fordító és/vagy (ritkábban) a tolmácsképzés bevezetése 

iránt – sokszor anélkül, hogy a megfelelő, tehát fordítási és tolmácsolási 

gyakorlattal rendelkező oktatói gárda rendelkezésre állna – megjósolható hogy a 

következő évezred elején ezen a téren jelentős változásoknak, azaz a képzés 

jelentős kiszélesítésének lehetünk majd tanúi. 

 

2. Fordítástudomány – fordításoktatás 

 

A második részben arról fogok beszélni, hogyan használhatók fel a 

fordítástudomány eredményei a fordítás oktatásának hatékonyabbá tételében, 

fordítói kurzusok megszervezésében. 

 

2.1. A fordítástudomány és a fordításoktatás kapcsolata 

 

A fordítástudomány és a fordításoktatás egymásrautaltsága nyilvánvaló. A 

nyelvészeti fordítástudomány kialakulásának egyik legfontosabb kiváltó okaként 

éppen a (szak)fordítóképzés igényeit szokás említeni. A fordításoktatás és a 

fordítóképzés igényei hozták létre a fordítástudományt, a fordító- és tolmácsképző 

intézetek, tanszékek éltetik a tudományos kutatást, jelentik azt a közeget, műhelyt, 

tudományos környezetet, ahol a fordítással kapcsolatos elméleti gondolatok 

megszülethetnek, kibontakozhatnak. 

De vajon valóban van-e haszna az oktatásnak a fordítástudomány 

eredményeiből? James Holmes a „Translation Studies” terminus megalkotója, a 

fordítástudomány egyik klasszikusa, természetesnek veszi, hogy a 

fordítástudománynak az elméleti és leíró ága mellett egy harmadik ága is legyen, 

az alkalmazott fordítástudomány (applied translation studies), amelynek 

területei: a fordítóképzés (translator training), a fordító segédeszközei 

(translation aids), fordításpolitika (translation policy) és fordításkritika 

(translation criticism) (Holmes 1988). 

Az, hogy a fordítás oktatásában valamiféle elméleti alapra kell támaszkodni – 

kétségtelen. Ahogy az idegen nyelvek oktatása számára a nyelvtudomány nyújt 

segítséget abban, hogy a végtelen számú nyelvi tényből mi váljon tananyaggá, 

milyen sorrendben, milyen rendszerben ismerkedjen meg vele a nyelvtanuló, a 

fordítás oktatása is csak úgy lehetséges, ha a nyelvészek feldolgozzák a fordítói 
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gyakorlat tapasztalatait. A fordítók általában intuitíven dolgoznak, tapasztalataikat 

nem tudják olyan formában általánosítani, hogy az oktatási célokra felhasználható 

legyen. Nem véletlen, hogy hatalmas fordítói életművekből csak vékonyka 

műhelytanulmányok születnek, és azok is legtöbbször csak egy-egy bravúros 

fordítói megoldás létrejöttének körülményeit mondják el. A szakfordítók pedig 

még a műfordítóknál is ritkábban nyilatkoznak meg munkájukról, legfeljebb a 

szakterminusok fordítási problémái indítják őket néha általánosabb gondolatokra. 

Valójában az általánosítás, az elméletalkotás nem is a fordítók dolga. A fordító 

éppolyan nyelvhasználó mint bárki más azzal a különbséggel, hogy ő két nyelvet 

használ. Ami elég nagy különbség, de azon a tényen nem változat, hogy a 

kétnyelvű nyelvhasználat általános törvényszerűségeit nem neki kell leírnia, 

hanem a fordításkutató nyelvésznek. 

 

2.2. A nyelvészet szerepe a fordítás oktatásában 

 

A nyelvészet szerepét tagadó megközelítés híveit három táborra lehet osztani. Az 

első az értelem felől, a második a funkció felől, a harmadik a kultúra felől 

tagadja a nyelvészet, a nyelvi tudatosítás szerepét. 

Az első tábor érve, hogy a nyelvi formákkal való foglalkozás eltereli a 

figyelmet az értelemről. Danica Seleskovitch elmélete, a „theorie de sense” szerint 

a fordítónak ahhoz, hogy az értelmet megragadhassa, teljesen el kell vonatkoztatni 

a nyelvi formától (Seleskovitch 1978, Seleskovitch és Lederer 1986, 1989). 

A nyelvészet szerepét tagadja az ún. „funkcionális” megközelítés is. Az 1998-

ban megjelent Encyclopedia of Translation Studies fordításmódszertani fejezetét 

Hans Vermeer írta, aki „hagyományos” -nak nevezi a nyelvészeti megközelítést, 

és szembeállítja az ún. „funkcionális” megközelítéssel, amely szerint a fordítás 

nem egyszerűen a forrásnyelvi szöveg átalakítása célnyelvi szöveggé, hanem 

önálló célnyelvi szövegalkotás, amelynek eredménye olyan célnyelvi szöveg, 

amely alkalmas arra, hogy speciális kontextusban, azaz más kulturában, más 

befogadók körében, más szituációban adekvát módon funkcionáljon (Vermeer 

1998: 60). 

A nyelvészet szerepét tagadó megközelítás harmadik vonulata a kultúra felől 

támadja a nyelvészetet. Szerintük a fordítás elsősorban kultúrák közti közvetítés. 

Susan Bassnett és Andre Lefevere a 90-es években új fordítástudományi sorozatot 

indít a Routledge kiadónál, amelynek bevezetőjében kijelentik, hogy „kulturális 

fordulat” (cultural turn) ment végbe a fordítástudományban, vége a forrásnyelvi 

szöveg és a célnyelvi szöveg összehasonlítgatásának, ehelyett a 

fordítástudománynak a kultúrakutatás (culture studies or cultural studies) legújabb 

eredményeit felhasználva azt kell vizsgálnia, hogy a társadalmi viszonyok, az 

uralkodó ideológiák, a hatalmi viszonyok, a társadalmi szerepek, a nemi szerepek 
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stb. hogyan tükröződnek a fordítói tevékenységben, a fordítások funkciójában stb 

(Bassnett és Lefevere 1990: 4). 

Bár egyetértünk abban, hogy a fordítás komplex folyamatában az értelem 

megragadása (Seleskovitch), az autonóm szövegalkotás (Vermeer), a kulturális 

különbségek figyelembevétele (Bassnett és Lefevere) egyaránt fontos, nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy a fordítás elsősorban mégiscsak kétnyelvű 

beszédtevékenység. Ez azt jelenti, hogy bármely nyelvből fordítunk bármely 

nyelvre, a fordítás folyamata sohasem lehet független a fordítás folyamatában 

összetalálkozó illetve szembekerülő két nyelv hasonlóságaitól és különbségeitől. A 

nyelvi hasonlóságokat és különbségeket a lehető legtágabban értelmezzük, tehát 

nemcsak a nyelvi rendszerekben, hanem a nyelvhasználatban, a 

szövegszervezési eszközökben, a szövegkoherencia megteremtésében, a téma-

réma tagolásban stb. megnyilvánuló jellegzetességekre gondolunk. 

 

2.3. A nyelvek fordítási „viselkedése” és az átváltási műveletek 

 

A fordításelmélet és a nyelvészet kapcsolata tehát újra napirendre került, de más, 

mondhatni sokkal dinamikusabb perspektívában. Most már nem arról van szó, 

hogy a nyelvek közti hasonlóságok és különbségek alapján milyen fordítási 

szabályokat lehet megfogalmazni, hanem arról, hogy a fordítás folyamatában 

összetalálkozó illetve szembekerülő két nyelv hasonlóságaitól és különbségeitől 

függően minden nyelvpár viszonylatában megfigyelhető bizonyos típusú 

„fordítási viselkedés” (Klaudy 1997), ami azt jelenti, hogy mindkét nyelvnek 

vannak olyan jellegzetességei, amelyek csak a másik nyelvre való fordítás 

folyamatában jelentkeznek, csak a másik nyelv tükrében rajzolódnak ki. Egyik 

tanulmányomban (Klaudy 1997) „barátságos” és „barátságtalan” nyelvpárokról 

beszéltem: az angol például másképp viselkedik akkor, amikor franciára vagy 

németre fordítják – mondhatni jóval barátságosabban – és másképp, amikor 

magyarra fordítják. Az egyes nyelvek tipológiai sajátosságai nyelvpároktól és 

fordítási irányoktól függően megszabják a fordítás nyelvi nehézségeit, amelyek 

attól, hogy rajtuk kívül a fordítónak még számtalan más, nem nyelvi jellegű 

nehézséggel is meg kell küzdenie, még nem tekinthetők irrelevánsnak. 

A nyelvpárok egymással szembeni viselkedése szabja meg a fordítói műveletek, 

más terminussal átváltási műveletek egy részét is. Az „átváltási műveletet” a 

fordítástudományban szintén elterjedt „transzformáció” terminus helyett 

használjuk, hogy elkerüljük a generatív nyelvleírásra való utalást (az „átváltási 

művelet” terminus használatáról bővebben: Fordítás II. Bevezetés a fordítás 

gyakorlatába. Klaudy 1997). 

Az „átváltási művelet” a fordításkutatásban természetesen éppen olyan fikció, 

mint a „transzformáció” a generatív grammatikában. A forrásnyelvi szöveggel a 

fordításban nem történik semmi, megmarad olyannak, amilyennek írója 
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fogalmazta. Az átváltási művelet – ha történik ilyesmi egyáltalán – a fordító 

fejében történik, amikor átlép a forrásnyelvből a célnyelvbe, és a forrásnyelvi 

szöveg alapján (nem belőle) létrehoz egy célnyelvi szöveget. Azért használjuk a 

feltételes módot, mert a fordítástudományban még nincsenek olyan empirikus 

kutatások, amelyek az átváltási műveletek pszichikai realitását igazolnák. 

 

2.4. A nyelvek fordítási viselkedésétől a fordítástechnikai kompetenciáig 

 

Abból azonban, hogy a nyelvészet képes arra, hogy releváns megállapításokat 

tegyen az egyes nyelvek fordítói viselkedésével kapcsolatban, még nem 

következik az, hogy a nyelvek fordítói szempontú egybevetése valóban 

felhasználható a fordítás oktatásában. Vajon a nyelvek fordítói viselkedésének 

leírása szükséges-e és elégséges-e a fordítói kompetencia fejlesztéséhez? Vajon 

mennyire egyenes út vezet – Selinker (1992) terminusait használva – az 

interlinvisztikai tudatosságtól az interlingvisztikai kompetenciáig? 

A fordítói szakmai kompetenciájának öt fő elemét szokás felsorolni: 1. nyelvi 

kompetencia, 2. szaktárgyi kompetencia, 3. interkulturális kompetencia, 4. 

fordítástechnikai kompetencia, 5. kommunikatív kompetencia. A kompetencia szó 

ebben a felsorolásban részben ismereteket (nyelvismeret, tárgyismeret, 

országismeret), részben pedig készségeket jelent (átváltási készség, kommunikatív 

készség). 

Az átváltási kompetenciát a szakirodalomban különféleképpen nevezik meg: 

„interlingvisztikai kompetencia” (Selinker 1992), „transzfer kompetencia” 

(Straniero Sergio 1997), „transzlatorikus kompetencia” (Banczerowski 1996), 

„fordítástechnikai kompetencia (Klaudy 1997)”. A fordító szakmai 

kompetenciájához tartozik többek között az is, hogy a két nyelv közötti 

különbségek leküzdésére is kidolgozta a maga stratégiáit. Szakmai 

kompetenciájának része, hogy „szabadon tud közlekedni” a két nyelv között, hogy 

a gondolattól a nyelvi formáig és a nyelvi formától a gondolatig vezető utat 

kétféleképpen is be tudja járni. Tehát nemcsak általános fordítói stratégiái vannak, 

hanem nyelvpár szerinti fordítói stratégiái is. Ezeknek az átváltási 

stratégiáknak könnyed, rutinszerű alkalmazása különbözteti meg a fordítót az 

egynyelvű beszélőtől és attól a kétnyelvű beszélőtől is, aki nem hivatásos nyelvi 

közvetítő. Az átváltási stratégiák alkalmazásának készségét gyakran fordítói 

rutinnak nevezik és negatívan értékelik, pedig ez az átváltási rutin a fordító 

kompetenciájának elválaszthatatlan része. 

 

2.5. A nyelvészeti tudatosítás haszna 

 

A fordítás nyelvészeti vonatkozásainak tudatosítása egyaránt hasznos a fordítói 

kurzust megszervező tanárnak, a fordítójelöltnek és a gyakorló fordítónak. 
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(1) A nyelvészeti tudatosítás haszna a fordítást oktató tanár számára 

A nyelven kívüli tényezők alapján nagyon nehéz fordítói tananyagokat készíteni, 

fordítói kurzusokat megszervezni. Bár elismerjük, hogy a fordítások minősége úgy 

is javítható (az intuitív fordítói szabályrendszer úgy is pontosabbá tehető), ha a 

fordító fordít, a lektor javít és a fordító maga szűri le a lektor javításaiból a 

megszívlelendő útmutatásokat, mégis az a véleményünk, hogy szervezett keretek 

között folyó fordítóképzésben, ahol a fordítást oktató tanárnak korlátozott idő alatt 

kell eredményt elérnie, nem lehet a tapasztalatok lassú felhalmozódására 

számítani, hanem igénybe kell venni a nyelvészet, a nyelvészeti fordításelmélet 

segítségét. 

Nem tételes nyelvészeti ismeretek közlésére gondolunk. A nyelvészeti 

fordításelmélet eredményeit inkább a fordítási kurzusok felépítésében, a 

fordítástechnikai témák kijelölésében és megfogalmazásában, a fordításra szánt 

szövegek kiválasztásában, az elkészült fordítások értékelésében, a tanári, lektori 

javítások indoklásában látjuk hasznosíthatónak. 

 

(2) A nyelvészeti tudatosítás haszna a fordítójelöltek számára 

A fordítójelöltnek aki a tanár (lektor, szerkesztő) javításaiból tanul, nem 

közömbös, hogy a tanár a fordításokon végrehajtott javításokat hogyan indokolja, 

milyen szinten általánosítja. A nyelvészet bevonása nélkül, véleményünk szerint, 

csak nagyon alacsony szinten lehet általánosítani a fordítói gyakorlat 

tapasztalatait. Az olyan fajta semmitmondó indoklásokat, hogy „magyarul ez nem 

szép”, „magyarul nem így mondjuk”, „ez így nem hangzik jól”, „talán másképp 

kellene fogalmazni” nagyon nehéz az esetek nagy számára kiterjeszteni. Ha 

viszont a tanár a két nyelv rendszerbeli és nyelvhasználatbeli különbségeinek 

megvilágításával indokolja javításait, ezzel olyan szempontrendszert nyújt a 

leendő fordítóknak, amelynek alapján később önállóan is képesek lesznek saját 

fordítói megoldásaikat értékelni, és a különböző célnyelvi lehetőségek közül a 

legjobbat kiválasztani. 

 

(3) A nyelvészeti tudatosítás haszna a gyakorló fordító számára 

A gyakorló fordító számára a tudatosság egyik haszna, hogy megsokszorozhatja 

saját átváltási tapasztalatait. Választ kaphat arra a minden fordítót gyötrő kérdésre, 

hogy vajon mennyire szakadhat el az eredeti formától a tartalom megőrzése 

érdekében. Lehet, hogy az az átváltási művelet, amelyet a fordító félve, vonakodva 

hajt végre, nem tudván, merje-e követni intuícióját vagy sem, az adott nyelvpár és 

fordítási irány esetében törvényszerű vagy legalábbis tendenciaszerű átváltási 

művelet, amely, ha nem is kötelező, de mindenestre kívánatos. 

A tudatosság másik haszna a fordító számára, hogy hozzásegíti szakmai 

presztízsének növeléséhez. Ahhoz, hogy a fordítás elismert szakmává váljon, 
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ahhoz, hogy a fordítót ne két nyelven beszélő gépnek tekintsék, a fordítónak arra is 

képesnek kell lennie, hogy szakszerűen megindokolja megoldásait a 

megrendelőkkel, felhasználókkal szemben. Gyakran előfordul, hogy a megrendelő, 

aki ismeri a forrásnyelvet (és egyre több ilyen lesz), kifogásokat támaszt a fordító 

munkájával szemben, amikor a fordító kihagyásokat, betoldásokat alkalmaz, 

megváltozatatja az információ struktúráját, üdvözlő beszédeknél megváltoztatja a 

megszólítást, hirdetések fordítása esetében más képet használ, viccfordítás 

esetében esetleg más viccet mond el a célnyelvi közönségnek stb. A tudatos 

fordító, aki megfelelő elméleti képzést is kapott, ilyenkor a kétnyelvű 

nyelvhasználat törvényszerűségeinek ismeretében tudja megoldásait indokolni. 

Természetesen a nyelvészeti tudatosítás önmagában nem elegendő. A 

fordítónak a kétnyelvű kommunikatív szituáció összes elemével tisztában kell 

lennie, de a feladó, címzett, csatorna, a kulturális környezet stb. figyelembe vétele 

nem zárja ki a két nyelv „fordítási viselkedésére” vonatkozó ismeretek 

fontosságát. 

 

3. Fordításkutatás Magyarországon 

 

Mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az FTCS fennállásának 25 

éves évfordulójára megjelenik egy új tudományos folyóirat, a Fordítástudomány 

első száma, úgy gondolom, ennél jobban semmi nem tudná reprezentálni a magyar 

fordítástudomány helyzetét az ezredfordulón. Mégis röviden összefoglaljuk az 

idáig vezető út állomásait. 

Magyarországon a műfordításirodalom kiemelkedő jelentősége miatt sokáig 

csak a műfordítói tevékenységgel kapcsolatban folytak elméleti kutatások, 

miközben a fordítástudomány világszerte már régen sokkal tágabb perspektívában 

vizsgálta a fordítók tevékenységét, és egyre inkább interdiszciplináris 

tudományterületté vált. 

A magyarországi nyelvészeti fordítástudomány kialakulása meglehetősen késve 

indult (Tarnóczy 1966, Erdei 1979), s fejlődése sem volt gyorsnak mondható. A 

lemaradásnak nyilvánvalóan több oka van, itt csak kettőt említünk. Az egyik 

ugyanaz, mint a többi tudományágban – a magyar kutatóknak az elmúlt 

évtizedekben nem volt lehetőségük bekapcsolódni a nemzetközi tudományos élet 

vérkeringésébe. A másik ok a kutatásokat irányító, koordináló és finanszírozó 

központ hiánya. Magyarországon hiányoznak azok az intézmények, amelyek a 

fordításkutatás természetes központjai a világon. Nincs fordító- és tolmácsképző 

főiskola, mint például Bécsben, egyetlen magyar egyetemen sincs önálló fordítói 

tanszék, mint például Prágában a Károly Egyetemen, és az MTA Nyelvtudományi 

Intézetének sincs fordításelméleti osztálya, mint például Moszkvában, ahol 

Svejcer professzor irányítása alatt aktív kutatómunka folyik. 
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Mindazonáltal 1973-ban az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Csoportjának 

megalakulásával, valamint 1974-től az ún. ágazati szakfordítóképzés 

megindulásával (KLTE, DATE, ME, GATE, ELTE TTK stb.) elkezdődtek a 

fordítással kapcsolatos nyelvészeti kutatások. Ezek kezdetben elsősorban praktikus 

célokat követtek, és az egyes nyelvpárok fordítói szempontú egybevetésén alapuló 

fordítástechnikai, többnyire szakfordítástechnikai tankönyvek írásában 

nyilvánultak meg. 

A különböző főiskolákon és egyetemeken elszigetelten dolgozó kutatók 

összefogására alakult meg 1983-ban az MTA Alkalmazott Nyelvészeti 

Munkabizottságának Fordításelméleti Szekciója, 1991-től Munkabizottsága, amely 

hét országos konferenciát rendezett (a konferenciák anyagát ld. Fordításelméleti 

Füzetek I-VI), koordinálja az országban folyó kutatómunkát, és igyekszik 

kapcsolatot tartani a nemzetközi tudományos élettel. Az elméleti munka 

megindulását jelzi, hogy folyamatosan születnek kandidátusi disszertációk 

fordításelméleti témákból (Klaudy Kinga 1981, Pongrácz Judit 1983, Dániel 

Tamásné 1984, Lendvai Endre 1986, Bendik József 1987, Albert Sándor 1988, Cs. 

Jónás Erzsébet 1989, Heltai Pál 1992, S. Fenyő Sarolta 1997, Szabari Krisztina 

1998). 

Az utóbbi években, egyre többen vesznek részt nemzetközi konferenciákon, 

publikálnak nemzetközi fordításelméleti tanulmánygyűjteményekben, egyre több 

nemzetközi fordításelméleti szakember fordul meg Magyarországon, tehát a 

magyar fordításkutatók nemzetközi elszigeteltsége is enyhülni látszik. Az 

elszigeteltségből való kitörés folyamatának fontos állomása volt a két nemzetközi 

„Transferre necesse est” konferencia (1992 november, Szombathely; 1996. 

szeptember, Budapest). 

Erről a két Magyarországon rendezett nemzetközi konferenciáról valamint a 

magyar fordítástudomány jelenlegi helyzetéről részletesebb beszámoló található az 

említett új tudományos folyóiratban, amelynek első száma a Fordító- és 

Tolmácsképző Csoport fennállásának 25. évfordulójára jelenik meg, és amelyet 

ezúton is ajánlunk mindazok figyelmébe, akiket érdekelnek a fordítás és 

tolmácsolás elméleti és gyakorlati kérdései. 

A folyóirat címe Fordítástudomány, alcíme: Tanulmányok a az írásbeli és 

szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből. Mint az 

alcím is mutatja, a folyóirat a fordítás és tolmácsolás témakörét a lehető 

legtágabban értelmezi, helyet kap majd benne – hogy csak a legkézenfekvőbb 

témákat említsük – fordításelmélet, tolmácsoláselmélet, fordítástörténet, fordító- 

és tolmácsképzés, fordításpolitika, műfordítás, médiafordítás, a fordító 

számítógépes segédeszközei, műszaki fordítás, jogi fordítás, bírósági tolmácsolás, 

közösségi tolmácsolás stb., tehát reményeink szerint mindaz, ami ennek az egyre 

fontosabbá váló szakmának, a fordításnak és tolmácsolásnak kutatóit, művelőit, 

oktatóit foglalkoztatja az ezredfordulón. 
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A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK ELVI KÉRDÉSEI – 25 ÉV UTÁN 

 

 

 

 

25 évvel ezelőtt, 1975 januárjában, a Papp Ferenc által rendezett első debreceni 

Russzisztikai Konferencián életem talán második konferencia-előadását tartottam 

a fenti címmel. Akkor még mindössze kétéves, most már azt is bevallhatom, nem 

különösebben sikeres fordításoktatási tapasztalat állt mögöttem. Mivel hittem 

abban, hogy sikertelen oktatói gyakorlat tapasztalataiból is születhet sikeres 

előadás, az előadásra alaposan felkészültem, igyekeztem világosan rendszerezni a 

fordítói kurzusok felépítésével kapcsolatos választási lehetőségeket 

(szövegkiindulás, fordítástechnikai témákból való kiindulás, fordítástechnikai 

műveletekből való kiindulás), és sorra venni mindegyik megközelítés előnyeit és 

hátrányait. 

Előadásom szövege két évvel később nyomtatásban is megjelent a Slavicában 

(Klaudy 1977), sőt különlenyomatokat is kaptam belőle, aminek húsz évvel 

később vettem hasznát, amikor 1996-ban, a budapesti második Transferre Necesse 

Est konferencián Dimitrij Jeromolovics Moszkvából hasonló témájú előadást 

tartott (Yermolovich 1997), szinte kísértetiesen megismételve mindazt, amit húsz 

évvel korábban írtam. Amikor az érdekesség kedvéért elküldtem neki 1977-es 

tanulmányom különlenyomatát, kérdéssel válaszolt: vajon lehet-e ebben a témában 

bármi újat mondani? 

Valóban, lehet-e újat mondani a fordítás oktatásáról? Magáról a fordításról 

köztudomású, hogy fordítónemzedékek tapasztalatai mennyire nem 

összegződnek, hogy minden fordítónak szinte újra kell felfedeznie a szakmát. 

Vajon ugyanez a helyben járás jellemezné a fordítás oktatását is? Vajon a fordítás 

oktatásának tapasztalatai éppúgy nem összegződnek, mint a fordítói tapasztalatok? 

Vajon a fordítás oktatásának módszereit is minden tanárnak újra és újra fel kell 

fedeznie? 

A fordítástudomány fejlődése természetszerűleg hozta magával a fordítás 

oktatásának módszertanával foglalkozó szakirodalom megjelenését is. A 

nemzetközi fordítástudományi konferenciákon mindig van fordításoktatási, 
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fordítóképzési szekció. Az 1996-ban Budapesten rendezett második nemzetközi 

Transferre Necesse Est konferencián a fordító- és tolmácsképzési szekció volt a 

legnépesebb, két szekcióban két napig reggeltől estig tartottak az előadások, és a 

konferencia 1997-ben megjelent kötetében 25 előadást olvashatunk a témából 

(Klaudy – Kohn 1997: 291–415). A konferencia néhány módszertani előadása 

magyar fordításban is megjelent a Modern Nyelvoktatás című alkalmazott 

nyelvészeti folyóiratban (Schmitt 1996, Dollerup 1997). Manapság már olyan 

nemzetközi konferenciákat is rendeznek, amelynek kizárólagos témája a fordítás 

és a tolmácsolás oktatása. Ilyen volt a Cay Dollerup által Helsingőrben szervezett 

három Language International konferencia. Mindegyik konferenciának az anyaga 

(Teaching Translation and Interpreting I. II: III.) megjelent az amsterdami John 

Benjamins kiadónál (Dollerup és Loddegaard 1992, Dollerup és Lindegaard 1994, 

Dollerup és Appel 1996). 

A legtöbb nemzetközi fordítástudományi folyóirat (Target, The Translator, 

Interpreting, Across) szívesen közöl oktatással kapcsolatos cikkeket, és van egy 

folyóirat, a szintén Cay Dollerup által szerkesztett Perspectives: Studies in 

Translatology, amely fő profiljának tekinti a fordítás és tolmácsolás oktatásával 

kapcsolatos tanulmányok közlését. Több olyan kutatót ismerünk, akik életművük 

jelentős részét a fordítás és tolmácsolás oktatásával kapcsolatos kutatásnak 

szentelték. Ilyenek a már említett Cay Dollerup mellett: Donald Király (Pathways 

to Translation, 1995), Paul Kussmaul (Training the Translator 1995), Daniel Gile 

(Basic Concepts and Models for Interpereter and Translator Training 1995). 

A magyar fordításoktatási szakirodalom talán jelentősebb lehetne, ha nem lenne 

szinte hozzáférhetetlenül elaprózva különböző konferencia-kiadványokban és 

belső terjesztésű periodikákban. A 70-es és 80-as években a Külkereskedelmi 

Főiskola, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Közgazdasági Egyetem Nyelvi Intézete 

és a Miskolci Egyetem Nyelvi Intézete által rendezett konferenciákon majdnem 

mindig volt fordítási, szakfordítási szekció, sok fordításoktatással kapcsolatos 

előadás hangzott el, amelyek az illető konferenciák belső terjesztésű 

kiadványaiban jelentek meg (pl. Gárdus 1972). A 90-es évektől ezt a szerepet az 

Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciák sorozata vette át (I-IX.). Ezeken a 

konferenciákon kivétel nélkül mindig volt fordítási szekció, mindegyik 

konferencia anyaga meg is jelent, de a kötetekhez szintén nehéz hozzájutni. Úttörő 

vállalkozásnak tekinthető a Theoretical and Practical Aspects of Training 

Translators című tanulmánykötet, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi 

Intézete adott ki 1996-ban a Folia Practico Linguistica XXV–XXVI 

évfolyamaként (Szőllősy–Sebestyén 1996). 

Magam szintén több konferencia-előadásban és tanulmányban foglalkoztam a 

fordítás oktatásával. Ezeket a korábbi tanulmányaimat próbáltam egységes 

szerkezetbe foglalni 1997-ben, amikor a Fordítás I. Bevezetés a fordítás 

elméletébe című könyvem második részében négy fejezetet szenteltem a 
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fordítóképzésnek és a fordítás oktatásának. Ebben a négy fejezetben a nemzetközi 

szakirodalom és saját kutatásaim alapján részletesen áttekintem a fordítás 

oktatásának fő kérdéseit. Újra felvetem a 25 évvel ezelőtti és azóta is aktuális 

témákat: lehet-e és hogyan lehet fejleszteni a fordítói készséget? Lehet-e 

meghatározott idő (30 óra, 60 óra vagy 120 óra) alatt mérhető eredményt elérni? 

Hogyan épüljön fel a tananyag: (1) különböző típusú és nehézségű szövegek köré, 

(2) fordítástechnikai témák köré, (3) a fejlesztendő készségek köré? 

Természetesen foglalkozom új témákkal is: milyen számítógépes segédeszközei 

vannak a fordítónak, hogyan lehet használni a párhuzamos korpuszokat stb. Nem 

új téma, de egyre fontosabbnak látom: a hibajavítási stratégiák kérdését. Ezt a 

kérdéskört fogom most áttekinteni a legújabb nemzetközi szakirodalom és saját 

oktatási/ kutatási tapasztalataim alapján. 

 

1. Életszerű helyzetek teremtése a fordítóképzésben 

 

A valódi fordítás oktatásának legnagyobb paradoxona, hogy az oktatási szituáció 

önmagában lehetetlenné teszi a valódi fordítást. A tanár, még ha nagytapasztalatú 

fordító is, nem valódi megrendelő és nem valódi fogyasztó. Ezért a fordítás-

módszertani szakirodalom egyik gyakran felvetődő kérdése: hogyan lehet 

közelebb vinni az oktatást az élethez, hogyan lehet életszerű helyzeteket teremteni 

a fordítástechnika órán. 

Jean Vienne (1994) szerint az órán reális szituációt kell létrehozni, amelyben a 

tanár munkaadóként, megrendelőként, a diák pedig munkavállalóként lép fel. Ha a 

fordítandó szövegek valódi szövegek, olyanok, amelyeket a tanár megrendelésre 

fordított korábban, akkor ő már elemezte a fordítási szituációt, tehát el tudja 

játszani a munkaadó szerepét és tud válaszolni a munkavállalók kérdéseire. Jean 

Vienne részletes felsorolást ad a megválaszolandó kérdésekről: Ki írta az eredeti 

szöveget? Ki fogja használni a fordítást? Lefordították-e már más nyelvre is? 

Készül-e fordítás egyidejűleg más nyelvre is? Vannak-e hasonló forrásnyelvi 

szövegek? Vannak-e hasonló célnyelvi szövegek? Milyen információkhoz lehet a 

tárgyban hozzájutni? stb. Milyen vizuális anyag (video, CD) segíti a témában való 

tájékozódást stb. 

Peter A. Schmitt német kutató a fordítandó szövegek kiválogatása révén 

próbálja megteremetni a valódi fordítási szituációt (1996). Szerinte csak 

autentikus szövegeket szabad fordíttatni, a szövegeket nem szabad adaptálni, 

rövidíteni. Csak olyan szövegeket szabad fordíttatni, amelyek reális kommunikatív 

igényt elégítenek ki, azaz tipikusak az adott nyelvpár és fordítási irány 

tekintetében: nyilvánvaló, hogy egy személygépkocsi használati utasítását 

gyakrabban fordítják németről portugálra mint fordítva. Német-angol nyelvpár 

esetében pedig a gépészeti, elektronikai, számítástechnikai kézikönyvek 

fordítására lesz a jellemző fordítói feladat. A fordítandó szövegek kiválasztását 
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tehát piackutatásnak, a gyakran előforduló témák és szövegtípusok 

feltérképezésének kell megelőznie (Schmitt 1996: 44). 

Adraiana Pagano (1994) a hagyományos fordítástechnika órákra jellemző 

tanárközpontú gyakorlatot bírálja. Szerinte, helytelen az, hogy a tanár az egyetlen 

olvasója a fordításoknak. Ez erősíti a forrásnyelvi szöveg dominanciáját, a 

hibacentrikus gondolkodást. Azt javasolja, hogy a fordított szövegeket a hallgatók 

egymásnak adják oda, és csoportokat alkotva együtt bírálják, lehetőleg a 

forrásnyelvi szöveggel való egybevetés nélkül. 

Véleményünk szerint sem a reális szituációk imitálása, sem az autentikus 

szövegek használata, sem a tanár alkalmankénti felváltása a hallgatókkal nem 

változtat azon, hogy ha a tanár a „fordítói lánc” végpontja, akkor nem 

beszélhetünk valódi fordításról. Hacsak a tanár nem viselkedik lektorként, 

szerkesztőként. A lektornak, szerkesztőnek ugyanis van szerepe a reális „fordítói 

láncban”, ő az utolsó állomás a végső felhasználó előtt. A tanár és a szerkesztő 

közötti különbség a hibajavítási stratégiákban van: Míg a tanár hibajavítási 

stratégiáinak az a célja, hogy a hallgatók fordítói készségét fejlessze, a szerkesztő 

hibajavítási stratégiáinak az a célja, hogy létrejöjjön a megértés a forrásnyelvi 

olvasó és a célnyelvi felhasználó között. 

A szerkesztőnek ezért nincs más választása, minden hibát ki kell javítania, míg 

a tanárnak nagyon sokféle hibajavítási stratégia áll rendelkezésére. Sőt, egészen 

egyéni hibajavítási filozófiát is kidolgozhat. Míg a szerkesztőre kénytelenségből 

mindig az eredményközpontú (product-oriented) megközelítés jellemző, a tanár 

választhat az eredményközpontú és a folyamatközpontú (process-oriented) 

megközelítés között. 

 

2. Eredményközpontú és folyamatközpontú megközelítés 

 

A fordítás oktatásának, a fordítói készség fejlesztésének folymatközpontú 

modellje radikálisan tagadja a hibajavítás fontosságát. Daniel Gile például nem 

tartja helyesnek azt az általa hagyományosnak nevezett fordításoktatási módszert, 

hogy a tanár a hibákat kijavítja, a hallgatók megoldásait jóváhagyja vagy elveti, és 

a saját megoldását mutatja be követendő példaként. Szerinte a folyamatközpontú 

modell a korszerű, amikor a hallgatóktól a tanár nem tökéletes végterméket vár, 

fordításaikat arra használja, hogy betekintsen a fordítás folyamatába, és inkább 

kérdéseket tesz fel, mint kritizál (Gile 1994). 

Az eredményközpontú fordításoktatási modell nem veti el a hibajavítást, 

hanem annak jellegét próbálja megreformálni. Itt három elképzelés követhető 

nyomon: 1. a rendszeres visszajelzés elve, 2. a tanulóközpontú megközelítés elve, 

3. a humanisztikus megközelítés elve. 

A „rendszeres visszajelzés” (systematic feedback) módszere Cay Dollerup 

nevéhez fűződik. Abból indult ki, hogy a tanári hibajavításokat úgy kell 
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megszervezni, hogy a hallgatók valóban profitáljanak belőle. A rendszeres 

visszajelzés módszerének szerinte három eleme van: 1. a hallgatói fordítások 

kijavítása, 2. a jó és a rossz megoldások közös szóbeli megvitatása, értékelése, 3. 

visszajelzési űrlap (feedback form) kitöltése minden egyes hallgatóról, amely 

tartalmazza a rá jellemző erősségeket és gyengeségeket. Dollerup tanulmányában 

meg is találjuk ezt a visszajelzési űrlapot (1994: 128), amely 42 problématerületet 

tartalmaz, és a tanárnak úgy kell kitöltenie, hogy pozitív és negatív jelekkel 

értékeli a hallgatónak az aktuális dolgozatban nyújtott teljesítményét az adott 

területen (pl. kihagyások, betoldások, szórend, mondatszerkezet, kollokácók, 

központozás stb.) 

Hasonló űrlap kitöltését ajánlja Maria Julia Sainz (1994) is. Nála nem 

problématerületek vannak megnevezve, amelyeket értékelni kell, hanem négy 

oszlop van: „Hibák”, „Lehetséges javítás”, „A hiba forrása” „A hiba típusa” és a 

hallgatóknak maguknak kell kitölteniük az űrlapot. 

A „tanulóközpontú megközelítést” (student-centered approach) az uruguayi 

Maria Julia Sainz (1994) dolgozta ki. A fordításoktatásban a tanulóközpontú 

módszer két dolgot jelent: (1) a hallgatók emberi jogait a hibák javításakor nem 

szabad figyelmen kívül hagyni, azaz a hallgatónak joga van megtudni, hogy 

milyen szempontok alapján javítják fordítását, ki javította fordítását stb. (2) a 

hibajavításnak nem szabad erőszakosnak lennie. Sainz szerint a hibajavításnak az a 

módja, hogy a hallgató rossz megoldását a tanár kihúzza, és föléje írja a saját jó 

megoldását, rendkívül agresszív és frusztrálhatja a leendő fordítót. Ehelyett ajánlja 

az ún. hibajavítási űrlapot (correction card), amelyet, mint említettük, a hallgató 

maga tölt ki (1994: 138). 

A fordítás oktatásának „humanisztikus megközelítését” (humanistic approach) 

Candace Seguinot kanadai kutató fejti ki (1989). Seguinot szerint a fordító hibáira 

nem úgy kell tekinteni, mint a fordítói vagy nyelvi normák megsértésére, hanem 

mint értékes információra. Szerinte a hiba a fordítás természetes velejárója „… 

éppen annak a jelenségnek a felszíni megjelenése, amely a kutatás tárgya… A hiba 

a fordítás normális folyamatába enged bepillantást, és lehetővé teszi a várható 

problémák előrejelzését” (1989: 74). Azt ő is elismeri, hogy a hibák egy része 

egyszerűen abból fakad, hogy a fordító nem érti a forrásnyelvi szöveget, vagy nem 

tudja megfogalmazni a célnyelvi szöveget, de a hibák másik része véleménye 

szerint együtt jár a fordítással azaz „normális mellékterméke a fordítás 

folyamatának” (1989: 80). 

 

3. Tanári stratégiák – szerkesztői stratégiák 

 

A különböző hibajavítási stratégiák áttekintése után térjünk vissza ahhoz a 

megállapításhoz, hogy a tanártól eltérően a szerkesztőnek nincs más választása, ő 

kénytelen eredménycentrikus lenni, és minden hibát kijavítani, méghozzá 
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magában a szövegben és nem különböző űrlapokon. Elképzelésünk szerint tehát 

úgy kellene életszerű helyzeteket teremteni a fordításoktatásban, hogy a tanár nem 

hibajavítást, hanem lektorálást végez. Az alábbi stratégiák tehát a 

fordítóképzésben nem alkalmazhatók: 

 

(1) A tanár ne javítson bele a szövegbe, csak a margóra írja javaslatait. 

(2) A tanár ne javítson bele a szövegbe, hanem külön lapon közölje 

észrevételeit. 

(3) A tanár készítsen listát a hibákról és csatolja a fordításhoz. 

(4) A tanár ne javítsa a hibákat, hanem csak a jó megoldásokat értékelje, és a 

rosszakat hagyja figyelmen kívül. 

(5) A tanár ne írja bele a szövegbe a saját megoldását, mert ezzel azt 

sugallhatja, hogy az az egyetlen helyes megoldás, márpedig köztudott, hogy 

minden fordítói problémának többféle jó megoldása létezik. 

 

A fenti stratégiák azért sem alkalmazhatók a fordítóképzésben, mert azok a 

leendő fordítók, akiket ennyire tapintatosan kezelünk, akiknek a hibáit nem 

hibaként értékeljük, hanem úgy fogjuk fel, mint olyasmit, amiről érdekes vitákat 

lehet folytatni az órán, meg fognak döbbenni, amikor kikerülnek az életbe, és 

megszerkesztett fordításukat viszontlátják. Ezért a fordítástechnika oktatásában a 

következő elveket kell követni: 

 

(1)  A fordítást oktató tanár munkája hasonlítson a kiadói lektorok, szerkesztők 

munkájához, ehhez természetesen arra van szükség, hogy a fordítást oktató 

tanárnak legyen fordítói, lektori, szerkesztői gyakorlata. 

(2) A tanár-diák viszony hasonlítson egy tapasztalt fordító (lektor, szerkesztő) 

és egy kezdő fordító viszonyához. 

(3) A pedagógiai célú javítás hasonlítson a kiadói célú javításhoz (a tanár 

használjon általánosan elfogadott korrektúrajeleket, és ne hullámos vagy 

szaggatott aláhúzásokat). 

(4) Minden hibát ki kell javítani, nemcsak a pedagógiai szempontból 

érdekeseket. 

(5) A javításokat bele kell írni a szövegbe. 

(6) A javításokat nemcsak mondatszinten, hanem szövegszinten is el kell 

végezni, az eredmény koherens, nyomdakész szöveg legyen. 

(7) Minden egyes fordításból nyomdakész szöveget kell csinálni. 

 

Ez utóbbi követelmény segít a fordítások értékelésében is. A fordítóképzésben a 

fordítás értékelésének csak egyetlen kritériuma lehet, mennyi munkára (javításra, 

szerkesztésre) van szükség ahhoz, hogy nyomdakész fordítást kapjunk. Ha a 
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szerkesztés több időt vesz igénybe, mint a szöveg lefordítása, akkor az a fordítás 

nyilván nem használható. Legalábbis fordításként nem használható. 

Különösen a nyelvtanár előképzettségű fordítójelölteknek kell tudatosítaniuk, 

hogy a lektorálás nem azonos a dolgozatjavítással. A lektornak nem az a 

feladata, hogy a hibákat aláhúzza és a margón megjelölje, azaz a dolgozatot egy 

későbbi közös pedagógiai célú megvitatásra előkészítse, hanem az, hogy a 

fordítást nyomtatásban közölhetővé tegye. Tehát rá kell vezetnie a fordításra 

mindazokat a változtatásokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy a fordított szöveg – 

műfajától függően – napilapban, tudományos folyóiratban, könyv alakban stb. 

tehát nyomtatásban közölhető legyen, vagy használati utasításként, 

betegtájékoztatóként, műszaki leírásként, dokumentációként stb. használható 

legyen. 

A lektorált fordítások egyébként nemcsak oktatási célokra használhatók. A 

lektorált hallgatói fordításokból álló korpusz értékes anyagot szolgáltat az 

empirikus fordítástudományi kutatásokhoz. A lektorok, kiadói szerkesztők napi 

rutinmunkája érdekes kétnyelvű beszédtevékenység, amelyet eddig még senki nem 

kutatott. Ezen belül egybe lehetne vetni a különböző szerkesztők javítási 

stratégiáit, valamint a tanárok és szerkesztők javítási stratégiáinak különbségeit. 

Ha a fordításokat nem papíron, hanem elektronikus formában nyújtják be a 

fordítók, és a lektor is a képernyőn javít, akkor olyan programot kell választani, 

amely megőrzi a szerkesztés előtti megoldásokat. 

 

Utóhang 

 

Személyes visszaemlékezéssel kezdtem ezt a tanulmányt, és egy olyan személyes 

élmény leírásával szeretném befejezni, amely jól szemlélteti a professzionalista 

megközelítés fontosságát a fordítás oktatásában. Mint a bevezetőben említettem, 

fordítást oktató tanári pályám első két évében meglehetősen elégedetlen voltam 

saját oktatói munkámmal. Az áttörést a harmadik év hozta meg, amikor a 

Gondolat Kiadótól megbízást kaptam egy négyszáz oldalas orosz tanulmánykötet 

lefordítására olyan rövid határidővel, hogy csak a hallgatóim bevonásával tudtam 

elvállalni a munkát. Amikor a kiadó határidejének lejárta előtt két héttel 

beszedtem a hallgatók fordításait, mindjárt láttam, hogy nagy baj van. Ezt az 

anyagot a kiadónak leadni nem lehet. Rájöttem, hogy amit eddig csináltunk az 

órákon, az játék volt, aminek semmi köze a valódi fordítói munkához. Az a két 

hét, ami ezután következett, amikor éjszakákon keresztül próbáltam összefüggő 

szöveggé szerkeszteni a hallgatók fordításait, nagyon sok mindenre megtanított. 

Az elmúlt 25 évben ezt a szövegalkotó-tevékenységet próbáltam nyelvészetileg 

modellálni és oktathatóvá tenni. A fordítás valójában másodlagos szövegalkotás, 

a fordított szöveg kohézióját és koherenciáját a fordítónak önállóan kell 

megteremtenie. Mivel a fordítás oktatása nem tételes ismeretek közléséből áll, a 
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fordítói szövegalkotást csak a fordítások lektorálása révén lehet megtanítani. A 

lektori javításokat azonban a kezdő fordítók csak akkor tudják hasznosítani, az 

esetek nagyobb számára kiterjeszteni, ha megfelelő nyelvészeti 

(szövegnyelvészeti) indoklás áll mögöttük. Ennek a „konstruktív lektorálásnak” a 

módszertanát kell kidolgozni, ezt tartom most a legfontosabb feladatnak. 
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MINDENNAPOS NYELVI KÖZVETÍTÉS 

 

 

 

 

E rövid tanulmány négy alaptételből indul ki: (1) Magyarországon az idegennyelv-

tudás elengedhetetlen része a nyelvek közötti közvetítés készsége. (2) A nyelvek 

közötti írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés képessége nem automatikus 

következménye az idegennyelv-tudásnak, hanem olyan készség, amit tudatosan 

lehet és kell fejleszteni. (3) A tudatos fejlesztésre nemcsak a hivatásos nyelvi 

közvetítők esetében van szükség, hanem minden nyelvtanulót fel kell készíteni 

bizonyos szintű nyelvi közvetítési feladatokra. (4) A nyelvi közvetítési készség 

mérhető és mérendő. 

A 80-as évek végén több tanulmányban vizsgáltam meg a fordítás 

vizsgafeladatként való alkalmazását, tanfordítás és a valódi fordítás viszonyát, 

valamint a fordítás helyét a középiskolai idegennyelv-oktatásban (Klaudy 1984, 

1986a,b, 1987, 1990), ezeknek a tanulmányoknak néhány gondolatára szeretnék 

most visszatérni, mivel az akkori problémák sok szempontból ma is aktuálisak. A 

következő három területen láttam akkor legszembetűnőbbnek az 

ellentmondásokat: 

(1) A fordítás mint vizsgafeladat: bár a fordítás vizsgafeladatként szerepel az 

érettségin, a felvételin és az állami nyelvvizsgán, a fordítói készség fejlesztése 

nem tartozik a tantervi útmutatókban kijelölt fejlesztendő alapkészségek közé, és 

ennek megfelelően a fordításra mint vizsgafeladatra a nyelvtanulók középiskolai 

tanulmányaik során semmilyen felkészítést nem kapnak. Naivság feltételezni, 

hogy ha a fordítást eszközként használjuk a négy alapkészség fejlesztésére, akkor 

abból automatikusan kifejlődik a fordítói készség. 

(2) A fordítás oktatása a középiskolában: fordítási gyakorlatok vannak ugyan a 

nyelvkönyvekben, de ezek bevallottan tanfordítási gyakorlatok, funkciójuk a 

grammatikai és lexikai ismeretek tudatosítása, gyakorlása és ellenőrzése. A 

vizsgán viszont a fordítási feladatok nem a grammatikai és a lexikai jelenségek 

elsajátítását mérik, hanem valamilyen szintű fordítói készséget, ami közelebb áll a 

valódi fordításhoz, mint a tanfordításhoz. 
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(3) A tanfordítás és a valódi fordítás értékelésének különbségei: mivel valódi 

fordításról csak reális kommunikatív feladatok esetében beszélhetünk, a 

vizsgafordítás mindenképpen tanfordítás marad, és ennek megfelelően kell 

értékelni. A valódi fordítás és a tanfordítás értékelési kritériumai közötti 

különbségek azonban nincsenek kidogozva (pl. egy passzív/aktív váltás 

elmaradása csak valódi fordítás, azaz reális kommunikatív feladat esetében 

tekinthető hibának). 

Végül megállapítottam, hogy „… a nyelvtanulók nagy része úgy ül le az 

érettségi vizsgán, a felvételi vizsgán, az állami nyelvvizsgán fordítani, hogy sem 

általános, sem nyelvpárokra jellemző fordítástechnikai szabályokat (tanácsokat) 

nem kapott, sem elegendő mennyiségű összefüggő szöveget nem fordított” 

(Klaudy 1987: 106). 

Nem idéztem volna mindezt ilyen hosszan, ha az elmúlt tizenvalahány évben a 

fenti helyzet jelentősen megváltozott volna. Legalábbis ami a felkészítés 

elmaradását és az értékelés bizonytalanságát illeti. Ami változott, annak pedig nem 

örülhetünk igazán: a fordítás az elmúlt években egyre inkább kimarad a 

nyelvtanulás sikerességét mérő vizsgafeladatok közül, és a kétszintű érettségi most 

készülő tervezetei sem kívánják mérni a nyelvi közvetítői kompetenciát, ld. pl. a 

német tervezetet (Einhorn 2001), amely a mérendő kommunikatív kompetencia 

összetevőit az alábbiakban határozza meg: nyelvi kompetencia, szociolingvisztikai 

kompetencia, szövegkompetencia, stratégiai kompetencia, szociokulturális 

kompetencia (Einhorn 2001: 6). 

Kedvező fejleménynek tekinthető, hogy az Államilag elismert nyelvvizsgák 

akkreditációjának kézikönyve a beszédértés, beszédkészség, írott szöveg értése és 

íráskészség mellé ötödik készségként felvette a közvetítő készséget mindhárom 

szinten (Lengyel 1999: 26–37). De a probléma eddig sem az volt, hogy fordítási 

feladatok nem szerepeltek a vizsgákon, hanem az, hogy nem volt megfelelő a 

felkészítés, és nehézségbe ütközött a mérés. És bár e két nehézség ma is fennáll, 

mégsem hiszem, hogy a megoldás az lenne, hogy a vizsgákat egynyelvűvé kellene 

tenni, és a fordítási feladatokat száműzni kellene a nyelvtudás méréséből. Sőt, 

meggyőződésem, hogy a nyelvi közvetítésre minden idegen nyelvet tanuló magyar 

állampolgárt fel kell készíteni, mivel Magyarországon a nyelvi közvetítés iránti 

igény a globalizáció előrehaladtával fokozatosan nő, ami nemcsak a hivatásos 

nyelvi közvetítők iránti igény növekedését jelenti, hanem azt is, hogy bizonyos 

fokig minden idegen nyelvet tudó magyar állampolgárnak nyelvi közvetítővé kell 

válnia. 

Paradoxonnak tűnik, de Magyarországon az idegen nyelvet tudók számának 

növekedésével nem jár együtt a fordítás iránti igény csökkenése. A nemzetközi 

együttműködés kiszélesedése ugyanis óriási mennyiségű két- vagy többnyelvű 

dokumentációval jár: tájékoztató anyagok, katalógusok, termékismertetők, 

pályázati anyagok, jelentések, beszámolók készülnek egyszerre több nyelven akár 
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fordítás akár párhuzamos szövegalkotás révén. Mivel nem szépirodalmi szövegről 

vagy nehéz szakszövegről van szó, a megrendelők gyakran nem fordulnak 

hivatásos fordítókhoz hanem az idegen nyelvet tudó ügyintézővel fordíttatják, 

készíttetik ezeket a szövegeket, vagyis éppen olyanokkal, akiknek államilag 

elismert nyelvvizsgájuk van. 

A nyelvi közvetítés iránt, igény és ezzel együtt a nyelvi közvetítés gyakorlata 

tehát mindenképpen jelen van a mai magyar társadalmi és gazdasági élet 

mindennapjaiban, és csak egy részét végzik hivatásos nyelvi közvetítők. A másik, 

feltehetően nagyobb részét alkalmi nyelvi közvetítők végzik, akiket leginkább naiv 

vagy gyanútlan kétnyelvű nyelvhasználóknak lehetne nevezni. 

Mi jellemző a gyanútlan nyelvi közvetítőkre? 

 

(1) Az idegen nyelvet tudatosan, a magyar nyelvet ösztönösen használják. 

(2) A magyar nyelv és az indeourópai nyelvek különbségeiről semmiféle 

tudatos elképzelésük nincs. 

(3) Idegen nyelvi tudásukat többre becsülik anyanyelvi tudásuknál. 

 

A fentiek következtében a gyanútlan nyelvi közvetítők teljesen ki vannak 

szolgáltatva az idegen nyelvnek, hiszen, ha akarnának sem tudnának ún. 

„magyarosan fogalmazni”, mert nincsen elegendő alapjuk ahhoz, hogy 

mérlegeljenek, mielőtt a különböző magyar megfeleltetési lehetőségek között 

választanának. Mikor például tizenkét magyar egyetemen megalakult az ún. 

European Study Center, az alábbi változatok merültek fel a magyar megfelelő 

létrehozására: 

 

(1) Európa-tanulmányok Központok 

(2) Európai Tanulmányi Központok 

(3) Európa-tanulmányok Központjai 

 

A központok működéséről szóló első összefoglaló jelentésben a European Study 

Center gyanútlan fordítója az első változatot használja, nem érzékelve a két 

egymás után következő többes számú alak nemkívánatos grammatikai 

homonímiáját (Európát közelebbről. Az Európa-tanulmányok Központok 

tevékenysége és kurzuskínálata 2000). Az ELTE ETK honlapján a második 

megoldás szerepel, ami ellen magyar nyelvi szempontból semmi kifogás nem 

merülhet fel, de többen kifogásolták, hogy az „Európai” jelző kétféleképpen 

szegmentálható, és az egyik olvasat megszünteti az Európa-tanulmányok 

összetartozását, tehát félreérthető. A központok kutatási eredményeiről szóló 

összefoglaló szerkesztői végül a harmadik változat mellett döntöttek (Európát 

kutatva. Az Európa-tanulmányok Központjainak kutatási eredményei 2000), de a 
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helytelen első változatot tartalmazó díszes kiállítású könyv akkor már több száz 

példányban elterjedt az országban. 

Gyanútlan fordítóra vall az alábbi, próbafordításból vett magyar mondat is: 

 

Szergej Pasin jogrendszeren alapuló államért küzdött a totalitáriánus 

diktatúrából a demokrácia felé haladó Oroszország közel sem befejezettnek 

tekinthető átmenete idején. 

 

A fordítás grammatikailag helyes magyar mondat, nagyjából tartalmilag is 

megegyezik az angol eredetivel (vö. In Russia’s unfinished evolution from 

totalitarianism to democracy, Sergei Pashin crusaded for a state, based on the 

rule of law) mégis nehéz első olvasásra megérteni több okból: (1) A mondatkezdő 

alany a határozói szerkezet elején álló névelő hiánya miatt első olvasáskor birtokos 

jelzőnek tűnik. (2) A mondat időhatározós szerkezetének alaptagja, az „átmenet” 

tíz balra álló bővítményt tartalmaz, amit a magyar olvasó, Deme László (1971) 

kifejezésével élve, „emésztetlenül hurcol a támpontig”. (3) A diktatúrából a 

demokrácia felé haladó Oroszország „átmenete” kifejezés értelmetlen. Az már 

csak apróság, hogy egy melléknévi igenevet megtakaríthatunk, ha rájövünk, hogy 

a „jogrendszeren alapuló állam” nem más, mint a „jogállam”. (Vö. az alábbi 

javasolt fordítással: Szergej Pasin a jogállamiságért küzdött Oroszországban, ahol 

a diktatúrából a demokráciába való átmenet még mindig nem fejeződött be.) 

Nem folytatom a példákat, mivel ennek a tanulmánynak nem az a célja, hogy a 

fordítói hibák miatt keseregjen. Ezt egyébként időnként a sajtó is megteszi, de a 

sajtóban elsősorban az idegen szavak indokolatlan átvétele és a szószintű 

félrefordítások váltanak ki glosszákat. Arra, hogy az indoeurópai nyelvekből 

gyanútlanul átvett mondatszerkezetek hogyan teszik érthetetlenné a fordított 

szövegeket, arról kevés szó esik. A gyanútlan fordítók nem mernek az indoeurópai 

nyelvekből fordított mondatok szerkezetén változtatni, mert nem tudják, hogy 

egyszerűen a nyelvek közötti különbségekről van szó. 

A magyar nyelv és az indoeurópai nyelvek közötti különbségek ismerete 

egyelőre még nem része az idegen nyelvet tudó magyar állampolgárok nyelvi 

műveltségének. Pedig az idegen nyelvi hatásoknak csak a tudatos magyar 

nyelvhasználat tud ellenállni. Mégpedig kontrasztív szemléletű magyar nyelvi 

tudatosságra gondolok: a magyar mint finnugor nyelv és az angol, német, francia, 

orosz mint indoeurópai nyelvek közötti alapvető különbségek tudatosítására. 

Tapasztalatom szerint a középiskolából kikerült fiatalok magyar nyelvi 

tudatossága egészen minimális. Szinte semmit nem tudnak olyan kérdésekről, mint 

az agglutináló, flektáló és izoláló nyelvek közötti különbségek, a nyelvek 

analitikus és szintetikus tulajdonságai, a morfológiai gazdagság és a viszonylagos 

szórendi szabadság összefüggése, a magyar mondat alapszórendje, a fordított 

szórendű igekötő funkciója a magyar mondatban, a bővítés iránya a főnévi 
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szerkezetekben, az egyes számú egyeztetés elve stb. Az alábbi fordítás 

készítőjének például egészen biztosan nincs semmiféle tudatos elképzelése arról, 

hogy mi a különbség az angol és a magyar nyelv között a főnévi igeneves 

szerkezetek és a hátravetett határozói jelzők használatában: 

 

Magyar fordítás szerkesztés előtt: Guy Verhofstadt, belga miniszterelnök, aki 

az EU csúcstalálkozóit fogja elnökölni októberben (Gentben) és decemberben 

(Laekenben) azt mondta, hogy a brüsszeli elnökség számára nem az első bővítés 

dátumának kijelölése lesz a legfontosabb kérdés, hanem a bővítési tárgyalások 

során előbbre lépni a szakmai megbeszéléseken a különféle jelentős 

kérdésekben. 

 

Ha megnézzük az angol eredetit, látjuk, hogy a fordítás tulajdonképpen híven 

közvetíti az eredeti szöveg tartalmát, magyar nyelvi szempontból mégis 

szerkesztésre szorul. 

 

Eredeti angol szöveg: Guy Verhofstadt, the Belgian Prime Minister, who will 

chair the EU summit meetings in October (in Gent) and in December (Laeken), 

said it would not be a priority for the Belgium Presidency to define a target date 

for the first enlargement, but to advance in the technical talks on the various 

outstanding issues in the enlargement negotiations. 

 

A tudatos kétnyelvű nyelvhasználó az angol eredeti által sugallt főnévi igenévi 

szerkezet helyett a magyarban mellékmondatot használt volna, és az angol mondat 

végén található határozói rész jobbra álló jelzői közül néhányat balra helyezett 

volna, ahogy ezt a szerkesztő meg is tette. És nem tisztelte volna annyira az angol 

eredetit, hogy a to chair+Accusativus szerkezetet is gondosan megőrizze a 

fordításban. 

 

Magyar fordítás szerkesztés után: Guy Verhofstadt belga miniszterelnök, aki 

az EU csúcstalálkozóin októberben (Gentben) és decemberben (Laekenben) az 

elnöki tisztséget fogja betölteni, kijelentette, hogy a brüsszeli elnökség számára 

nem az első bővítés dátumának kijelölése lesz a legfontosabb kérdés, hanem az, 

hogy előbbre lépjenek a bővítési tárgyalások különböző kulcsfontosságú 

kérdéseiről folytatott szakmai megbeszéléseken. 

 

A naiv, az idegen nyelvnek teljesen kiszolgáltatott fordítók nem mernek igét 

használni ott, ahol az eredetiben főnév van, mivel nem tudják, hogy a magyar 

nyelvben a főnevek bővítési lehetőségeinek korlátai miatt a mondat 

megszerkesztésében gyakran az ige tölti be ugyanazt a funkciót, amit az 

indoeurópai nyelvekben a főnevek töltenek be. Nem merik személyessé tenni az 
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indoeurópai személytelen mondatokat, nem mernek mellékmondatot használni az 

igeneves szerkezetek helyett, nem merik kihagyni a fölösleges határozatlan 

névelőket, több alany esetében többes számú állítmányt használnak a magyarban 

szabályos egyes számú állítmány helyett stb. Egyszóval, mivel saját anyanyelvük 

nyelvhasználati szabályairól nincsenek tudatos elképzeléseik, teljes mértékben ki 

vannak szolgáltatva az idegen nyelvi formáknak. 

Mindezeknek a problémáknak a megoldását nem lehet a hivatásos fordítók 

képzésétől várni. A fenti ismereteket bele kell építeni az idegen nyelv oktatásába. 

Nem elméleti magyarázatok formájában, hanem fordítási és tolmácsolási 

gyakorlatok segítségével. A nyelvi közvetítői készséget természetesen nem a 

kommunikatív készségek fejlesztésének rovására kell fejleszteni, de tudomásul 

kell venni, hogy Magyarországon a nyelvtudást nagyon gyakran kell nyelvi 

közvetítésre használni, és a nyelvi közvetítés készsége a két nyelv nyelvhasználati 

különbségeinek tudatosítása nélkül nem fejleszthető. 

Nehezebben megoldható kérdés a fordítások értékelése ill. értékelhetősége. De 

csak akkor, ha a fordítást az idegen nyelv tudásának mérésére, illetve valamilyen 

más készség (pl. szövegértés) mérésére használjuk. Ha bevallottan a közvetítői 

készséget vizsgáljuk, illetve a nyelvi közvetítés feladatának sikeres megoldásáról 

vagy sikertelen voltáról kell véleményt mondanunk, akkor ez új szempontú 

értékelést igényel. Az tény, hogy a fordítások értékelésével kapcsolatban 

Magyarországon még kevés kutatás folyik (Károly et al. 2000). Előrelépést jelent a 

fordítások értékelésével kapcsolatos alkalmazott nyelvészeti kutatások terén Dróth 

Júlia A fordítások formatív értékelése című közelmúltban elkészült PhD 

disszertációja (2001), amely egyébként a fordítások értékelésével kapcsolatos 

nemzetközi szakirodalomról is kitűnő áttekintést ad. 

Összefoglalva, a fordítás mint vizsgafeladat körüli ellentmondásokat, nem a 

fordítás mint vizsgafeladat eltörlésével kell megszüntetni. Éppen ellenkezőleg. Az 

utóbbi tíz évben újra érvényesülnek azok a hatások, amelyek Magyarország 

geopolitikai helyzetéből természetesen következnek, azaz a magyar lakosság újra 

nagy felületen érintkezik a külfölddel. Ez olyan mérvű érintkezést jelent az idegen 

nyelvekkel és kultúrákkal, amit nem lehet egy szűk közvetítői elit révén elvégezni. 

A nyelvi közvetítésre minden idegen nyelvet tanuló magyar állampolgárt fel 

kell készíteni, és ez azt jelenti, hogy a fordítást mint tantárgyat az idegennyelv-

oktatás szerves részévé kell tenni középfokon és felsőfokon egyaránt. El kell 

készíteni a középiskolai fordítástechnikai tankönyveket, amelyek nem 

szépirodalmi szövegeket tartalmaznak, hanem a mindennapi életben használt 

szövegtípusokat (sajtószöveg, használati utasítás, program, meghívó, étlap stb.). 

Autentikus, összefüggő idegen nyelvi szövegek fordítását kell gyakoroltatni, és 

ezeknek a szövegeknek a fordítása közben kell felfedeztetni, tudatosítani a 

nyelvtanulókkal saját anyanyelvük sajátosságait. A fordítási gyakorlatok értelmet 

adnának mindannak, amit a diákok a magyar nyelvtan tanulása során elsajátítottak. 



254 

 

A fordítás az anyanyelvi tudatosítás egyedülállóan hasznos eszköze, mivel a 

fordítás az a tevékenység, amely valódi feladatok elé állítja és működésbe hozza 

az anyanyelvi kompetenciát. 

A fordítást mint vizsgafeladatot tehát nem eltörölni kell, hanem fel kell rá 

készíteni az idegen nyelvet tanuló diákokat, mert az ő feladatuk lesz a nyelvi 

közvetítés a harmadik évezred Európájában. 

 

 

Irodalom 

 
Deme L. 1971. Mondatszerkezeti sajátosságok gyakorisági vizsgálata. Budapest: Akadémiai 

Kiadó. 

Dróth J. 2001. A fordítások formatív értékelése. PhD disszertáció. Kézirat. 

Einhorn Á. (szerk.) 2001. Részletes érettségi vizsgakövetelmény és vizsgaleírás. Német nyelv. 

Budapest: Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény. 

Európát közelebbről. 2000. Az Európa-tanulmányok Központok tevékenysége és kurzuskínálata. 

Budapest: Tempus Közalapítvány. 

Európát kutatva 2000. Az Európa-tanulmányok Központjainak kutatási eredményei. Budapest: 

Tempus Közalapítvány. 

Károly K., Árvay A., Edwards M., Fekete H., Kolláth K. & Tankó Gy. 2000. A szövegkohézió 

mérése a vizsgafordítások értékelésében. Fordítástudomány II. évf. 2. szám. 36–63. 

Klaudy K. 1984. Hogyan alkalmazható az aktuális tagolás elmélete a fordítás oktatásában? 

Magyar Nyelvőr 108. évf. 3. szám. 325–333. 

Klaudy K. 1986a. A fordítás helye és szerepe a nyelvoktatásban: a „valódi” fordítás a 

középiskolai nyelvoktatásban. In: Lengyel Zs. (szerk.) Az idegen nyelvi nevelés-oktatás 

néhány iránya és lehetősége. 353–37l. Budapest: Oktatáskutató Intézet. 

Klaudy K. 1986b. A fordítás oktatásának elméleti alapjai. Felsőoktatási Szemle XXXV. 5. 277–

283. 

Klaudy K. 1987. A fordítás helye és szerepe a nyelvoktatásban. A „valódi” fordítás elemei a 

középiskolai nyelvoktatásban. Idegen Nyelvek Tanítása 4. 65–77. 

Klaudy K. 1990. Átváltási műveletek a fordításban. Idegen Nyelvek Tanítása 2. 33–45 

Lengyel Zs. (szerk.) 1999. Államilag elismert nyelvvizsgák (központok, rendszerek) akkre-

ditációjának kézikönyve. Budapest: NYAK. 
 

 



255 

 

 

Klaudy K. 2004. Az EU-szakszövegek fordításának oktatása. In: Dobos Cs. (szerk.) 

Miskolci nyelvi mozaik. Budapest: Eötvös József Kiadó. 11–24. 

 

 

 

 

 

AZ EU-SZAKSZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK OKTATÁSA 

 

 

 

 

Magyarország európai integrációjának egyik következményeként minden idegen 

nyelvet tudó magyar állampolgárnak fel kell készülnie arra, hogy alkalmanként 

írásbeli vagy szóbeli nyelvi közvetítési feladatokat kell ellátnia. Az Európai 

Gazdasági Közösség Tanácsának 1958/1 rendelete, amelyet az Unió „nyelvi 

chartája”-ként emlegetnek, hivatalos és egyben munkanyelvvé nyilvánította 

valamennyi tagország hivatalos nyelvét. Ez azt jelenti, hogy minden tagország 

minden polgára a maga anyanyelvén tagja az Uniónak, és joga van az Unió 

irányításában és ügyvitelében anyanyelvén részt venni. Ez az alapelv a 

küszöbönálló bővítéskor sem változik, tehát a magyar nyelv is hivatalos és egyben 

munkanyelv lesz. 

Mivel a magyarul beszélő uniós polgárok száma jelentősen nem fog növekedni, 

a nyelvi közvetítési feladatokban nagy szerep hárul az idegen nyelvet beszélő 

magyar állampolgárokra. Bár az Európai Bizottság Fordítói Főigazgatósága, 

valamint Tolmács- és Konferenciaszolgálata nagy súlyt helyez arra, hogy a 

fordítói és tolmácsai passzív nyelveik sorát a magyarral is bővítsék, ez csak a 

hivatásos fordítók és tolmácsok munkájában jelent majd változást, márpedig 

nyelvi közvetítési feladatokkal a magyarul beszélő állampolgárok jóval szélesebb 

köre fog szembekerülni. 

Ebből egyenesen következik, hogy a nyelvi közvetítés oktatását minél jobban ki 

kell terjeszteni. Magyarországon az utóbbi időben örvendetesen szaporodnak a 

fordító- és tolmácsképző intézmények, kurzusok, tanfolyamok, programok, de a 

nyelvi közvetítési feladatok várható megnövekedése azt jelenti, hogy nyelvi 

közvetítésre minden idegen nyelvet tanuló magyar állampolgárt fel kell készíteni, 

azaz a fordítást mint tantárgyat az idegennyelv-oktatás szerves részévé kell tenni 

középfokon és felsőfokon egyaránt. Nyelvoktatási rendszerünk harminc éve 

nyilvánvaló hiányossága, hogy a magyar nyelvtan oktatása és az idegen nyelvi 

képzés nem kapcsolódik össze. A fordítási gyakorlatok értelmet adnának 

mindannak, amit a diákok a magyar nyelvtan tanulása során elsajátítottak. Mint 
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már többször hangsúlyoztam, véleményem szerint a fordítás az anyanyelvi 

tudatosítás egyedülállóan hasznos eszköze, mivel a fordítás az a tevékenység, 

amely valódi feladatok elé állítja, és működésbe hozza az anyanyelvi kompetenciát 

(Klaudy 2001). 

 

2. Tananyagtervezés, szövegkiválasztás 

 

Amikor tehát az EU-szakszövegek fordításának oktatásáról beszélünk akkor, mind 

az oktatásban részesülők körét mind az EU-szakszövegeket tágan értelmezzük. 

Vagyis nem csupán a hivatásos fordítók képzésére gondolunk, hanem általában az 

idegen nyelvi képzésre, és nem csak a szűk értelemben vett közösségi joganyag 

fordítására gondolunk, hanem az Európai Unió mindennapi működésében 

használatos szövegek széles körére. 

Ha féléves fordítástechnikai kurzust tervezünk, célszerű előre kiválasztani, azaz 

az Európai Unió honlapjáról letölteni 10-14 különböző műfajú autentikus európai 

uniós szöveget (http://www.europa.eu.int.). A különböző műfajokat az Európai 

Bizottság Fordítási Főigazgatósága is megkülönbözteti, mert a műfajtól függően 

döntik el, hogy kinek adják ki a fordítást (belső vagy külső fordítóknak), és hogy 

lektoráltatják-e a szöveget (ld. 1. táblázat). 

 

1. táblázat 

A fordítandó szövegek kategorizálása 

az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságánál 

 

 

A FORDÍTÁS CÉLJA A FORDÍTÁSI TÍPUSA KI VÉGEZZE?

(1) törvénykezés

(legislative)

a bizottsági joganyagra vonatkozó

követelményeknek megfelelő

fordítás

– csak belső fordító lektorálással

és többnyelvű megfeleltetéssel

(csak A nyelvre)

(2) megértés

(basic

understanding)

nyersfordítás egy személy

számára,

nem megjelentethető

– Systran-utószerkesztéssel,

 szóbeli fordítás (telefonon)

lektorálatlan

(B nyelvre is)

(3) tájékoztatás

(for information)

pontos fordítás, belső célokra, nem

megjelentethető

– belső fordító lektorálás nélkül

– külső fordító lektorálással

(B nyelvre is)

(4) megjelentetés

(for publication)

magas színvonalú fordítás,

nyilvánosság számára és/vagy

szakértők számára

– megbízható külső fordító

lektorálással

– belső fordító

lektorálással

(csak A nyelvre)

(5) EU-arculat

alakítása

(for EU image)

magas színvonalú, csiszolt fordítás – csak belső fordító lektorálással, és a

nem fordítható elemek kiszűrésével

(csak A nyelvre)
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A szövegek kiválasztásához és a féléves tananyag megtervezéséhez kiindulásul 

szolgálhat Bart István és Klaudy Kinga EU-fordítóiskola című könyve (2003), 

amelyben 10 különböző műfajú szöveg található: rendelet, beszéd, hivatalos levél, 

jegyzőkönyvtervezet, közlemény, feljegyzés, szerződés, állásfoglalás, határozat, 

önéletrajz. A szövegek témájának kiválasztását természetesen mindig az adott 

oktatási intézmény profilja határozza meg, de a műfaji változatosságra feltétlenül 

törekedni kell. 

A fordítandó szövegek kiválasztásánál azt is érdemes figyelembe vennünk, 

mely szövegeknek van már magyar fordítása. Mivel az EU-szövegek fordítása 

esetében sok a kötött kifejezés, nagymértékben kell támaszkodni a párhuzamos 

szövegekre, azaz a már magyarra fordított hasonló témájú szövegekre. Ilyenkor azt 

is alkalmunk nyílik megfigyelni, hogy a magyar EU-terminológia még nem 

szilárdult meg teljesen, tehát gyakran előfordul, hogy több magyar megfelelő is 

versenyez egymással (pl. közvetlen hatály vagy közvetlen alkalmazás, társadalmi 

dialógus vagy szociális párbeszéd). 

Minden pedagógiai folyamatnak lényege a fokozatosság: az egyszerűbb 

feladatoktól haladunk a bonyolultabb feladatok felé. Nos, ez egy fordítástechnikai 

kurzus megtervezése esetében a legnehezebb feladat. Mikor az Angol fordítóiskola 

című könyvhöz (Bart, Klaudy és Szöllősy 1995) kerestünk szövegeket, úgy 

döntöttünk, hogy álláshirdetések fordítása lesz az első, azaz a legkönnyebb feladat. 

Csak a gyakorlatban derült ki, hogy valójában mennyi nehézséget rejt magában. 

Az EU-fordítóiskolában (Bart és Klaudy 2003) már nem is próbálkoztunk a 

graduálással, és az Unió soknyelvűségét megalapozó 1958/1 rendelettel kezdtük a 

könyvet. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az, aki ilyen feladatra vállalkozik, 

ne próbálkozzon az egyszerűbb szövegektől haladni a bonyolultabbak felé. 

 

3. Az EU-szaknyelv sajátosságai 

 

Nehéz általánosságban jellemezni az európai uniós szaknyelvet, hiszen a 

közösségi joganyag nyelve nyilván a jogi szakszövegek jellegzetességeit fogja 

magán viselni, a politikai beszédeké pedig a politikai retorika jellegzetességeit. 

Amikor egy környezetvédelmi irányelvet kell fordítani, akkor nyilván a 

környezetvédelmi szókincs ismeretére van szükség, az adópolitikai közlemény 

pedig az adózási szakkifejezések ismeretét teszi szükségessé. Mindazonáltal 

néhány általános jellegzetesség kiemelhető. 

A szövegek mögött közös valóságháttérként ott áll az Európai Unió 

intézményrendszere, hivatalokkal, tisztségekkel, rendeletekkel, irányelvekkel, 

állásfoglalásokkal stb. Ezek az úgynevezett EU-reáliák, melyeknek minden 

nyelven megvan a maga kötött megfelelője, ezeknek ismerete elengedhetetlen. A 

mostani hivatalos nyelvek esetében mindez könnyen megtalálható az Unió 
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központi honlapján (http://www.europa.eu.int), a magyar megfelelők pedig 

megtalálhatók az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott honlapon 

(http://www.eujogszab.hu), amely az Igazságügyi Minisztérium koordinációjában 

készült fordítások terminológiáját tartalmazza négy nyelven (angolul, franciául, 

németül és magyarul). 

A szövegek nyelvi jellegzetességeire nagymértékben hat az Unió nemzetek 

feletti jellege. Mivel az alapításkor éppen az volt a cél, hogy egyik nyelv se 

kerüljön kitüntetett helyzetbe, ezért az unió intézményei által kibocsátott szövegek 

esetében sem válik el élesen az eredeti szöveg és a fordítás. Az angol szöveg, 

amellyel a fordító találkozik, sokszor nyilvánvalóan francia szöveg fordítása. Az is 

előfordul, hogy a szöveg angol nyelven születik, de aki írja, nem angol 

anyanyelvű. Létrejött tehát egy sajátos euro-zsargon, amelyre nemcsak az 

jellemző, hogy nem tudni, eredeti-e vagy fordítás, hanem az is, hogy a szöveg 

mögött nincs nemzeti kultúra és nincs személyiség, ill. ami a szöveg mögött van, 

az az Európai Unió intézményi kultúrája és az intézményrendszert működtető 

hivatalnokok személytelensége. 

Ezzel el is érkeztünk a szűkebb értelemben vett szövegsajátosságokhoz, azaz az 

EU-szövegek lexikai és mondatszerkesztési jellegzetességeihez. Soroljunk fel 

néhányat ezek közül: (1) az ún. „kötött” kifejezések nagy száma, (2) elhomályosult 

jelentésű, sokfunkciós „gumiszavak” használata, (3) személytelen fogalmazás, (4) 

sokszorosan összetett mondatok, (5) a névszói szerkezetek túlsúlya, (6) 

sokszorosan bővített főnévi szerkezetek, (7) sokszorosan bővített igeneves 

szerkezetek. 

Természetesen minket most az EU-szakszövegek jellegzetességei a fordítás 

szempontjából érdekelnek. Az EU-reáliák fordításában a szövegek mögött álló 

valóságháttér minél jobb megismerése segíti a fordítókat, a célnyelvi szöveg 

megfelelő nyelvi megformálásához pedig a magyar nyelv tudatos használatára, 

azaz az indoeurópai nyelvekre és a magyar nyelvre jellemző mondat- és 

szövegszerkesztési sajátosságok különbségeinek tudatosítására van szükség. 

 

4. Fordítás-előkészítő feladatok 

 

Akár házi feladatként adjuk fel a fordítást, akár az órán a hallgatókkal együtt 

(esetleg kisebb munkacsoportokat alakítva) készítjük el, mindenképpen tanácsos 

közös előkészítéssel kezdeni. Sokan úgy vélik, hogy hatékonyabb a valóban 

elkövetett hibák javítása, mint a megelőzés. Tapasztalatom szerint a legalaposabb 

előkészítő munka után is bőven marad javítanivaló, és a fordítói feladatok 

szakszerű kezelésének elsajátítását jól szolgálja az előkészítő munka. Az EU-

fordítóiskola című könyvben négyféle fordítás-előkészítő munkát javasolunk: (1) 

szövegelemzés, (2) háttérismeretek, (3) lexikai előkészítés, (4) magyar 

nyelvhelyességi előkészítés. 
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4.1. Szövegelemzés 

 

A fordítás-előkészítő feladatok közül az első feladat a szövegelemzés. A szöveg 

alapján megpróbáljuk rekonstruálni azt a közlési helyzetet, amelyben a szöveg 

született: ki a feladó, ki a címzett, mikor, hol és milyen célból született a szöveg? 

Sokéves fordításoktatási tapasztalat alapján mondhatom, hogy a fordítók sokszor 

úgy látnak neki a szöveg fordításának, hogy nem tudatosítják a közlési helyzetnek 

a szövegből kiszűrhető elemeit: melyek az érdekelt tagállamok, ki küldi a 

feljegyzést kinek, kik vesznek részt az ülésen, amelynek jegyzőkönyvét fordítjuk, 

ki kivel köt szerződést stb. 

Fontos megtudni a fordítandó szöveg forrását: hol, mikor, milyen 

dokumentumban jelent meg (pl. Hivatalos Lap), megjelent-e egyáltalán, vagy csak 

belső terjesztésű kiadvány? Ezeknek az adatoknak (pl. a megjelenés évének) 

ismerete nagymértékben befolyásolhatja a fordítói döntéseket (pl. az „Európai 

Unió” elnevezés használata 1992 előtt, az „euró” elnevezés használata 2002. 

január 1. előtt). 

Igyekezzünk minél többet megtudni a megrendelt fordítás céljáról, funkciójáról, 

várható felhasználásáról: publikálásra szánják vagy csak tájékoztatásra, 

nagyközönségnek vagy esetleg csak egyetlen embernek stb. (ld. a bevezetőben az 

Európai Bizottság Fordítói Főigazgatóságának kategóriáit). 

 

4.2. Háttérismeretek 

 

A második feladat a még tágabban értelmezett közlési helyzet feltárása. Az 

európai uniós szövegek esetében a nyelven kívüli valóságháttér feltárása 

természetesen az európai uniós intézményrendszer működésének alapos ismeretét 

jelenti. Milyen európai uniós reáliák (rövidítve „EU-reáliák”) veszik körül 

szövegünket: mely európai uniós intézmény keretében született a szöveg, hogyan 

működik az intézmény, mióta működik az intézmény, hogyan hozza döntéseit stb. 

Ezen a ponton a fordítást oktató tanárnak ellenőriznie kell, hogy a hallgatók 

korábbi tanulmányaik során megismerkedtek-e az Európai Unió intézményeinek 

működésével. Gyakran előfordul, hogy bár a hallgatók elvégeztek egy vagy két 

bevezető kurzust az EU intézményrendszeréből, de ismereteik már elhalványultak, 

vagy legalábbis arra nem alkalmasak, hogy a gyakorlatban alkalmazzák őket. 

Feltehetően nem is gondoltak arra, hogy mindabból, amit ennek a tantárgynak a 

keretében tanultak, bármire is igazán szükségük lehet a jövőben. 

A fordítónak természetesen nem kell tudnia mindent, de tudnia kell, hol lehet 

utánanézni a keresett információknak. A tanárnak ilyenkor meg kell adnia a 

szükséges szakirodalmat, ami nem azt jelenti, hogy hosszú irodalomjegyzéket ad a 

hallgatók kezébe, amely tele van elavult és könyvesbolti forgalomban nem 
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kapható művekkel, hanem azt, hogy megad egy-két friss, jól használható művet, 

amelyet maga is állandóan forgat, tehát meg tudja ítélni megbízhatóságát. A friss 

információk sokszor csak az interneten keresztül érhetők el, mert a könyvkiadás 

üteme nem tudja követni az európai uniós fejlődést, és kevés az olyan szerző, aki 

meg tudja oldani könyvének állandó frissítését (ilyen pl. Horváth Zoltán 2002-ben 

megjelent angolul és magyarul is kapható könyve). 

Az EU-szövegek fordítása egyébként arra is kiváló lehetőséget nyújt, hogy az 

európai uniós ismeretek megszerzése ne elvont és száraz tudásanyag 

elsajátításaként jelentkezzen a hallgatók számára, hanem reális feladatok 

megoldása közben ismerkedjenek meg az intézményrendszer működésével. 

 

4.3. Lexikai előkészítés 

 

A harmadik feladat a lexikai előkészítés. Az európai uniós szövegekben 

elkülöníthető a műfajra jellemző általános szókészlet, az adott témára jellemző 

speciális szókészlet és az európai uniós szókincs. Mindhárom jelenthet 

problémákat. A szótári munka természetesen fordítás közben is elvégezhető lenne, 

ennek az előzetes munkának inkább pedagógiai céljai vannak: pl. a 

szókincsbővítés, vagy a kontextustól független és kontextustól függő megoldások 

különbségeinek szemléltetése stb. A lexikai előkészítésnek fontos része a 

különböző nyomtatott szótártípusokkal (egynyelvű szótár, kétnyelvű szótár, 

szakszótár, szinonimaszótár) és az internetes forrásokkal (pl. különböző 

minisztériumok, irodák honlapjáról letölthető szakszótárak) való ismerkedés. 

 

4.4. Magyar nyelvhelyesség 

 

A fordítás-előkészítés negyedik részeként a szövegekben felmerülő magyar 

nyelvhelyességi kérdésekkel érdemes foglalkozni. Itt elsősorban helyesírási 

kérdésekre gondolunk, mivel a mondatszerkesztési kérdésekkel a tényleges 

fordítói munka közben kell foglalkozni. A fordításokban előforduló magyar 

nyelvhelyességi hibák részben összefüggenek a forrásnyelvvel, részben attól 

függetlenül keletkeznek. 

Az angol európai uniós szövegek egyik legszembetűnőbb hatása a magyar 

helyesírásra a nagy kezdőbetű terjedése. Egy ideje már terjed az a szokás, hogy 

angol mintára a cím minden betűjét a magyarban is nagy kezdőbetűvel írjuk (vagy 

írja a számítógép). Most azonban az európai uniós szövegek beáramlásával 

további nagy kezdőbetűk jelennek meg a magyar szövegekben pl.: a Member 

States nagy kezdőbetű az angolban, de kicsi a magyarban (tagállamok), az Article 

nagy kezdőbetű az angolban, de kicsi a magyarban (cikk), a népneveket nagy 

kezdőbetűvel írjuk az angolban (French delegation), kicsivel a magyarban 

(francia küldöttség) stb. A főbb uniós intézmények nevét mindkét nyelvben nagy 
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kezdőbetűvel írjuk, de az intézménytípusok nevét gyakran nagy kezdőbetűvel írjuk 

az angolban (Spanish Presidency), kicsivel a magyarban (spanyol elnökség). 

Angol hatásra terjed a dátum és a lakcím fordított sorrendje. Az angol nyelv az 

évszámok és lakcímek megadásakor bővít, azaz a konkréttól halad az általános 

felé (házszám → ország, nap → év), a magyar viszont szűkít, azaz az általánostól 

halad a konkrét felé (ország → házszám, év → nap). Mivel egyre több angolból 

fordított űrlapot kell kitöltenünk, ahol a számítógépes feldolgozás miatt előre 

megadják a sorrendet (vö: Address (house number, street name, postcode, city, 

country) → Cím (Házszám, utca, irányítószám, város, ország); Date of birth (day, 

month, year) → Születési ideje (nap, év, hó), kérdés, hogy milyen jövő vár a 

magyar szemléletnek megfelelő sorrendre? 

Bizonyos mértékig az angol szöveg a felelős az „egy” határozatlan névelő nagy 

számáért az angolból fordított magyar szövegekben (pl. This is an important task 

→ Ez egy fontos feladat). A határozatlanság jelölésére a magyar is használja az 

„egy”-et, de a névszói állítmány előtt nincs rá szükség (pl. Ez fontos feladat). 

Vigyázzunk arra is, hogy ne használjuk az „egy”-et az „egyetlen” helyett. Nem 

felelős az angol szöveg azért, hogy a fordítók gyakran használják rosszul az aki, 

amely, ami névmást, nem tartják be az egyes számú egyeztetés szabályát (a 

magyarban általában több alany esetén is egyes számban van az állítmány, ha több 

birtokosnak fejenként egy birtoka van, az is rendszerint egyes számba kerül). 

Az előkészítő gyakorlatok akkor igazán hasznosak, ha a tanuló és a tanár 

egyaránt felkészül rájuk. Jó, ha a tanulók otthon többször elolvassák a szöveget, és 

az órán már van elképzelésük arról, hogy milyen közlési helyzetben lehet (lehetett) 

szükség ennek a szövegnek a lefordítására, milyen lexikai nehézségeket vet fel. A 

szövegelemzésre a tanárnak is fel kell készülnie, mert különben nem tud 

válaszolni a tanulók kérdéseire. Ugyancsak elő kell készítenie a lexikai 

gyakorlatokat, hiszen ez a munka felveti a különböző szótárak ismeretének és 

használatának kérdését. Az előkészítés során a tanár egyik legfontosabb feladata, 

hogy megismertesse a hallgatókat a különböző szótárak, enciklopédiák, lexikonok, 

nyelvhelyességi kézikönyvek használatával. Rá kell szoktatni a tanulókat, hogy az 

Idegen szavak és kifejezések szótára, A magyar helyesírás szabályai és a Magyar 

helyesírási szótár mindig kéznél legyen munka közben. 

 

5. Lexikai kérdések – „kemény” és „puha” elemek 

 

Mint már említettük, az európai uniós szövegekben a fordító számára a lexikai 

problémák három szinten jelentkezhetnek: a műfajra jellemző általános szókészlet, 

az adott témára jellemző speciális szókészlet és az európai uniós szókincs 

tekintetében. Most az utóbbiról fogunk beszélni. 

Sokan azt gondolják, hogy az európai uniós szövegek fordításának lexikai 

nehézségeit az európai uniós terminusok használata jelenti. Pedig azok a 
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terminusok, amelyeknek már van elfogadott magyar megfelelője, valójában csak 

azonosítási problémát jelentenek (vö. IM Útmutató 2003). Sokkal több nehézséget 

okoznak azok az európai uniós szakkifejezések, amelyeknek még nem szilárdult 

meg a magyar megfelelője, vagy azok, amelyeken nem látszik, hogy szakszóról, 

szakkifejezésről van szó. 

Első lépésben érdemes elválasztani a mondatnak fordítási szempontból 

„kemény” részeit a „rugalmas” vagy „puha” részektől. „Kemény” részeknek 

nevezzük a fordítandó mondatnak azokat az elemeit, ahol a fordítónak nincs 

játéktere, nincs választási lehetősége, tulajdonképpen nem is fordításról, hanem 

behelyettesítésről van szó: ilyenek az intézménynevek (Európai Tanács vagy 

Európa Tanács), a gazdasági és jogi terminusok (pl. társasági adózás, közvetlen 

hatály), a jogi szaknyelv állandó fordulatai (pl. kizárólagos hatáskörébe tartozik). 

Ide tartoznak azok az európai uniós szakkifejezések, amelyeknek már van az 

adott kontextusban rögzített megfelelője. Ezek az ún. „kötött kifejezések” az 

Igazságügyi Minisztérium honapján hozzáférhetők: pl. court competent to judge = 

eljárásra jogosult bíróság; enforcement of judgements of courts or tribunals = 

bírósági határozatok végrehajtása (www.eujogszab.hu). Abba a hibába viszont ne 

essünk, hogy a rosszul lefordított európai uniós szakkifejezéseket is autentikusnak 

tekintjük, csak azért, mert valahol nyomtatásban megjelentek (pl. pozíciós papír 

ld. Madari 2002: 207), vagy azért, mert bizonyos intézmények napi gyakorlatában 

használják őket. Annak a ténynek, hogy a magyar európai uniós szaknyelv még 

nem szilárdult meg, előnyei is vannak, hiszen van még lehetőség a változtatásra. 

Mindenkinek, aki európai uniós szövegek előállításával vagy fordításával 

foglalkozik feladata, hogy hozzájáruljon a magyar európai uniós szaknyelv 

megteremtéséhez. 

„Rugalmas” vagy „puha” részeknek nevezzük a fordítandó mondatnak azokat 

az elemeit, ahol a fordítónak van játéktere, van választási lehetősége. A mondat 

rugalmas részeihez tartoznak a nem terminusértékű lexikai elemek (pl. 

megközelítés, feladat, irányvonal) és szókapcsolatok (pl. különös figyelemmel 

kíséri, nagy jelentőséget tulajdonít), valamint a mondat logikai szerkezetének 

felépítésére szolgáló funkcionális szavak, pl. üres igék, kötőszók, bevezető szavak 

és kifejezések, határozószók stb. (pl. accession driven programme = a csatlakozást 

szolgáló program vagy a csatlakozásra irányuló program). Ezek 

megválasztásában már van szabadsága a fordítónak. 

Mivel az európai uniós intézményrendszer fejlesztésével/fejlődésével 

párhuzamosan az európai uniós szaknyelv is állandóan fejlődik, gyakran előfordul, 

hogy „puhának” látszó szavak elkezdenek „megkeményedni”, azaz kötött 

kifejezéssé válni. A „social partners” vagy „social dialogue” kifejezés pl. 

ártalmatlan zsurnalizmusnak tűnik annak, aki nem tudja, hogy a munkavállalók és 

a munkaadók szervezeteit közösségi szinten képviselő három szervezetről van szó: 

a European Trade Union Confederation (ETUC), a Union of Industries of the 
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European Community (UNICE) és a European Centre for Public Enterprise 

(CEEP), akikkel az Európai Bizottságnak egyeztetnie kell, mielőtt a munkaadókat 

vagy munkavállalókat érintő kérdésben javaslatot tesz. Ez az egyeztetés a „social 

dialogue”, amelynek még nem szilárdult meg a magyar fordítása „társadalmi 

dialógus” (Madari 2002: 226), „szociális párbeszéd” (Csiffáry 2003: 292). 

Gyakran válnak kötött kifejezésekké a magyar megfelelők olyan, ugyancsak 

ártalmatlannak tűnő angol szinonimák esetében, mint pl. a következők: 

agreement/convention, petition/request, assistance/aid stb. Ezek a szavak a 

hétköznapi nyelvben szinonimának tűnnek, de az európai uniós szaknyelvben 

kötött kifejezéssé váltak/válnak. Ilyenkor a fordítók olyan utasítást kapnak, hogy 

az agreement legyen megállapodás, a convention pedig egyezmény; a petition 

legyen petíció, a request pedig kérelem; az assistance legyen segítségnyújtás, az 

aid pedig támogatás. Erre a következetességre bizonyos mértékben a 

visszakereshetőség érdekében van szükség, hiszen az európai uniós szövegek 

fordításakor a fordítónak nem célja, hogy a magyar szöveg mögött teljesen 

eltűnjön az eredeti szöveg. 

 

6. Mondatszerkesztési kérdések – dinamikus kontrasztok 

 

A fordító játékterét növeli, nyelvi kiszolgáltatottságát csökkenti, ha vannak tudatos 

ismeretei a forrásnyelv és a célnyelv közötti nyelvi és nyelvhasználati 

különbségekről. A fordítónak nem kell kontrasztív nyelvésznek lennie, de tudnia 

kell, hogy nehézségei mikor fakadnak a nyelvi rendszerek különbségeiből. 

Legalább azokat a különbségeket kell ismernie, amelyek fordítási problémák 

forrásává válhatnak. A nyelvi rendszereknek a fordításban életre kelő különbségeit 

nevezzük dinamikus kontrasztoknak. Ezeknek a dinamikus kontrasztoknak a 

tudományos leírásával segíthet a fordítástudomány abban, hogy a fordítók egymást 

követő nemzedékei átadhassák egymásnak tapasztalataikat. 

 

6.1. Szintaktikai kontrasztok és következményeik 

 

Az angol és a magyar nyelv szintaktikai rendszerének különbségei két olyan 

következménnyel járnak az angolból fordított magyar szövegekben, amelyek 

rendkívül nehezítik a megértést, és amelyeket érdemes tudatosítani a fordítóknak, 

hogy jobban védekezhessenek ellene: 

 

(1) a „támpontok” hátratolódása, aminek következtében a magyar olvasó 

számára később világosodik meg a mondat szerkezete; 

(2) a „téma-réma határ” elmosódása, aminek következtében vannak olyan 

részek a mondatban, amelyeket újra kell olvasni, mert első olvasásra nem 

tudjuk, hová tartoznak. 
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6.2. A támpontok hátratolódása a magyar fordításban 

 

A támpontok hátratolódása az angol és a magyar nyelv néhány olyan szintaktikai 

különbségével magyarázható, amelyek a fordítás során válnak jelentőssé. Az a 

három angol-magyar kontraszt, amelyről beszélünk, olyan kötelező átváltásokra 

kényszeríti a fordítót, amelyeknek következtében a mondatrészek szerepét kijelölő 

elemek a magyar fordításban hátrább kerülnek, mint az eredetiben voltak. Ez a 

három kontraszt a következő: 

 

(1) az angol prepozíció előre jelöli ki a szintaktikai szerepet, a magyar névutó 

utólag; 

 

… in conformity with subparagraph (a) of the first paragraph of Article 177 of 

the Treaty… 

… a Szerződés 177. cikke első bekezdésének (a) pontjával összhangban… 

 

(2) az angol ige, az SVO (subject-verb-object) szórend következtében a mondat 

közepén „osztja a szerepeket”, a magyar ige a magyarra dominánsan jellemző 

SOV (subject-object-verb) szórend következtében a mondat végén teszi ugyanezt; 

 

The wording of Article 12 contains a clear and unconditional prohibition which 

is not a positive but a negative obligation. 

A 12. cikk megfogalmazása egyértelmű és feltétel nélküli tilalmat tartalmaz, 

amely nem pozitív, hanem negatív kötelezettség. 

 

(3) az angol nominális szerkezetekben elöl van a szerkezet feje, a magyarban 

hátul. 

 

… task assigned to the Court of Justice under Article 177… 

… a Bíróságnak a 177. cikk szerint meghatározott feladata… 

 

A restriction of the guarantees against an infringement of Article 12 by Member 

States to the procedures under Article 169 and 170 … 

A 12. cikk tagállamok általi megsértése elleni garanciáknak a 169. és 170. cikk 

szerinti eljárásokra való korlátozása … 

 

… the demand for greater proportionality in the exercise of the powers given to 

the Council, Parliament and the Commission by the Treaties … 

… a Szerződések által a Tanácsra, a Parlamentre és a Bizottságra ruházott 

hatáskörök gyakorlásának arányosabbá tétele iránti igények … 
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Vagyis, az angolból magyarra való fordításban a mondat szerkezetének 

megvilágításában fontos szerepet játszó elemek automatikusan hátratolódnak, és 

ez ellen csak tudatos fordítói stratégiával lehet védekezni. Az ún. „támszavak” 

előrehozása az angolból (és általában az indoeurópai nyelvekből) magyarra 

fordított szövegek esetében az egyik legfontosabb művelet, amit a rutinos fordítók 

elvégezhetnek, a kezdő fordítók pedig megtanulhatnak. 

 

6.3. Homályos részek keletkezése a magyar fordításban 

 

Automatikusan megy végbe egy másik változás is, amely nehezíti az angolból 

magyarra fordított szövegek megértését: a kommunikatív szakaszhatár eltűnése a 

mondatból. Kommunikatív szakaszhatárnak a mondat tematikus (visszautaló) és 

rematikus (új információt közlő) része közötti határt nevezzük. Igaz, hogy a 

mondat visszautaló része és újságoló része általában tartalmilag is elkülönül, de 

könnyíti a megértést, ha szintaktikai eszközök is segítenek ebben. 

A magyarban van egy nagyszerű szintaktikai eszköz a téma-réma határ 

jelölésére: az igekötős ige viselkedése. Ha az igekötő az ige után áll (fordított 

szórend), akkor ezzel automatikusan hangsúlyossá válik (fókuszpozícióba kerül) a 

tőle balra álló bővítmény (a tagállamok sértették meg a 12. cikket). Ha az igekötő 

az ige előtt áll (egyenes szórend), akkor magán az igén lesz a hangsúly (a 

tagállamok megsértették a 12. cikket). 

Csakhogy ez az eszköz a magyarban regresszíven működik, tehát az ige utólag 

jelöli ki a rematikus szakasz határát. Mivel a magyarra dominánsan jellemző SOV 

szórend miatt az ige gyakran a mondat végére kerül, ilyenkor a mondat 

kommunikatív tagolása csak a mondat végén világosodik meg. Az angolban, az 

angolra dominánsan jellemző SVO szórendnek megfelelően, az ige ott áll a 

rematikus szakasz elején, és betölti a határjelölő funkciót, tehát az angol mondat 

szerkezete általában korábban válik világossá az olvasó számára, mint a magyar 

fordításé. 

 

[
téma

The wording of Article 12] [
réma

contains (
fókusz

a clear and unconditional 

prohibition)] which is not a positive but a negative obligation. 

[
téma

A 12. cikk megfogalmazása] [
réma

 (
fókusz

egyértelmű és feltétel nélküli tilalmat) 

tartalmaz], amely nem pozitív, hanem negatív kötelezettség. 

 

Mint látjuk, az angol mondatban a contains ige a rematikus szakasz élén állva 

jelöli a határt, a magyarban az „egyértelmű és feltétel nélküli” előtt semmi sem 

figyelmeztet arra, hogy az nem a „12. cikk megfogalmazásá”-hoz, azaz a témához 

tartozik. Rövid mondat esetén ez a kis bizonytalanság nem okoz gondot, de 
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bonyolult gondolatokat kifejtő szakszövegekben hosszú, értelmetlen 

mondatszakaszokat eredményezhet. 

 

7. Összefoglalás 

 

Az európai uniós szövegek fordításával való foglalkozás több szempontból is 

nagyon hasznos lehet. Hasznos lehet azoknak a hallgatóknak, akik száraz és elvont 

ismeretanyagként reménytelenül próbálták bemagolni az Európai Unió 

intézményrendszerének felépítését, most pedig reális fordítói feladatok megoldása 

közben találkoznak ezekkel az intézményekkel, feladataikkal, hatáskörükkel, 

működési elveikkel. Hasznos lehet azoknak a hallgatóknak, akik sosem szerették a 

magyar nyelvtan órákat, most felfedezhetik, hogy a magyar nyelv miben tér el az 

indoeurópai nyelvektől, ezek az eltérések milyen nehézségeket jelentenek a 

fordításban, és hogyan lehet ezeket a nehézségeket leküzdeni. És végül hasznos 

lehet a magyar nyelv fejlődése szempontjából, hiszen a fordítás a magyar nyelv 

gazdagításának és nyelvi identitásunk megőrzésének évszázadok óta legfontosabb 

eszköze. 

 

 

Irodalom 

 
Bart I., Klaudy K., Szöllősy J. 1995. Angol fordítóiskola. Budapest: Corvina. 

Bart I., Klaudy K. 2003. EU-fordítóiskola. Európai Uniós szövegek fordítása angolról 

magyarra. Budapest: Corvina. 

Csiffáry T. 2003. Minden, amit tudni kell az Unióról. Budapest: Könyvmíves Könyvkiadó. 

Horváth Z. 2002. Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest: Magyar Országgyűlés. 5. kiadás. 

Horváth Z. 2002. Handbook on the European Union. Budapest: Reference Press. 

IM Útmutató 2003. Útmutató az európai közösségi joganyag magyar nyelvre történő 

fordításához, nyelvi és szakmai lektorálásához. Budapest: Igazságügyi Minisztérium – 

Európai Közösségi Jogi Főosztály. Fordításkoordináló Egység. 

Klaudy K. 2001. Mit tehet a fordítástudomány a magyar nyelv „korszerűsítéséért”? Magyar 

Nyelvőr 125. évf., 2. szám, 145–152. 

Madari Á. (szerk.) 2002. E, mint Európa. Az európai uniós szövegkörnyezetben leggyakrabban 

előforduló fogalmak értelmezései. Budapest: Euro Info Service. 
 

 



267 

 

 

Klaudy K. 2005. A fordítási hibák értékelése az életben, a képzésben és a vizsgán. 

Fordítástudomány VII. évfolyam, 1. szám, 76–84. 

 

 

 

 

 

A FORDÍTÁSI HIBÁK ÉRTÉKELÉSE AZ ÉLETBEN, A KÉPZÉSBEN ÉS 

A VIZSGÁN 

 

 

 

A fordítási megbízások elnyeréséhez, fordítóirodák létesítéséhez egyre több helyen 

szükség van a fordítói képzettség igazolására. A megfelelő bizonyítvány 

megszerezhető szervezett szakfordítói képzés keretében vagy szakfordítói képzés 

nélkül az országos szakfordító- és tolmácsvizsgán. A képzéstől független 

vizsgáztatásnak az a rendeltetése, hogy azok a gyakorló fordítók, akik nem vettek 

részt szervezett fordítóképzésben, de évek óta dolgoznak a szakmában, 

bizonyítványt kapjanak arról, hogy alkalmasak fordítói feladatok elvégzésére. Kis 

nyelvek esetében sokszor ez az egyetlen módja a fordítói képesítés 

megszerzésének. A fordítások értékelésének ilyenkor súlyos egzisztenciális 

következményei lehetnek, tehát a vizsgázók számára világossá kell tenni az 

értékelés szempontjait. A vizsgahelyzet szimulálni igyekszik a valóságot (a 

vizsgáztatók igyekeznek reális fordítói feladatokat adni), de természetesen mégis 

nagyon messze van a valóságtól (kézírás, internetes hozzáférés hiánya). A javítás 

módszere is különbözik a valóságban megszokott lektorálástól, de különbözik a 

fordítóképzésben alkalmazott javítási módszerektől is. 

E három javítási módszer egybevetéséről az utóbbi években több előadást 

tartottam: vö.: III. Language International Conference (Helsingör 1995), 

Szakfordítóképzési Szakmai Nap (Gödöllő 2002), IV. FTK Konferencia (Budapest 

2002), XII. MANYE Kongresszus (Szeged 2002). A helsingöri és a szegedi 

előadás anyaga írásban is megjelent (Klaudy 1996, 2003), mivel azonban ezek a 

konferencia-kötetek nehezen hozzáférhetők, és a kérdés ma aktuálisabb, mint 

valaha, szeretném a témát újra felvetni a Fordítástudomány olvasói számára. 

Közben a pedagógiai célú értékelés témájából megszületett egy kiváló PhD 

értekezés: Dróth Júlia: A fordítások formatív értékelése című munkája, amely 

nagyon alaposan feldolgozza a pedagógiai célú értékelés témájának különböző 

vetületeit, és megtalálható benne a téma minden részletre kiterjedő szakirodalmi 

áttekintése (Dróth 2001a). Ugyancsak Dróth Júliánál találunk érdekes áttekintést 

arról, hogyan zajlik a fordítások értékelése az életben (Dróth 2001b). 
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A fordítások javítása és a fordítások értékelése terminust gyakran 

szinonimaként használják, pedig mindkettőnek más a célja, más a módszere, 

mégpedig attól függően, hogy a fordítási esemény hol történik (1) az életben, (2) a 

fordítóképzésben vagy a (3) a szakfordítói vizsgán. 

 

1. Javítás és értékelés az életben 

 

Az életben, a fordítóirodák mindennapi munkájában értékelés nincs, csak javításra 

van szükség. A javítás célja a megrendelő igényeinek kielégítése. Hozzá kell tenni, 

hogy erre is csak akkor kerül sor, ha egyáltalán lektorálással rendelik meg a 

szöveget a fordítóirodától, mert gyakran előfordul, hogy a megrendelő – 

költségmegtakarítás céljából – nem is kér lektorálást. A lektor nem értékeli a 

fordítást, nem osztályozza le, hanem az eredetivel összehasonlítva kijavítja a 

hibákat. Természetesen jelezheti a megbízónak, hogy a fordítás minősége gyenge, 

és ennek a fordítónak többé ne adjanak fordítást, de a fordító teljesítményének 

egzakt értékelése nem feladata. Mint ahogy nem feladata a fordító továbbképzése 

sem. 

Az életben a jó megoldást mindig be kell írni a fordításba, méghozzá 

egyértelműen kell jelezni, hogy mettől meddig tart a hibás rész, mit kell kicserélni. 

Mindez történhet a hagyományos korrektúrajelekkel is, de ha a lektor nem papíron 

kapja a szöveget, akkor gépi korrektúrával dolgozik. Ez utóbbi esetben, ha a lektor 

nem kapcsolja be a „változások követése” programot, a javításnak nem marad 

nyoma. Ha fordítóiroda valamilyen okból kíváncsi a lektori javításokra, úgy kéri a 

fordítást, hogy a változtatások bennmaradjanak a szövegben. 

A változtatások követése egyaránt fontos információkat nyújthat a 

fordítóirodának a fordító és a lektor munkájáról. Mindazonáltal a hibák 

megnevezése, magyarázata és súlyozása nem része a fordítóirodák mindennapi 

munkájának. 

 

2. Javítás és értékelés a szakfordító-képzésben 

 

A szakfordító-képzésben javításra és értékelésre egyaránt szükség van. A 

fordítások javításának célja a leendő szakfordítók fordítói kompetenciájának 

fejlesztése. Egyes vélemények szerint a fordítói kompetencia úgy is fejleszthető, 

hogy a tanár a képzés során csak javít és nem értékel, hanem rábízza a 

fordítójelöltre, hogy tanuljon a javításokból. Mivel azonban a fordítóképzésben 

rendszerint meghatározott óraszám áll rendelkezésre, az értékelést maguk a 

hallgatók is elvárják. Annál is inkább, mert a vizsgán az értékelés elkerülhetetlen. 

Természetesen az értékelés a fordítóképzésben terapeutikus, tehát célja, a fordítói 

kompetencia fejlesztése és nem a hallgató önbizalmának megingatása (bár néha az 

sem haszontalan). 
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A fordítóképzésben a tanárnak úgy kell javítani, mintha lektorálná a fordítást, 

tehát nem elég, ha hullámos vonallal aláhúzza a hibákat, vagy kérdőjelet tesz a 

margóra. A hallgatónak látnia kell, hogy mennyit kell még dolgozni valakinek az ő 

fordításán, hogy az nyomdakész legyen. A javítás történhet a szokásos 

korrektúrajelekkel vagy gépi korrektúrával, ha a hallgatók e-mailen küldik a 

fordítást. Ilyenkor a változások követése programot mindig be kell kapcsolni. A 

hibák javítása váltakozhat a hiba megnevezésével. Fontos, hogy a tanár szakszerű 

magyarázatot tudjon találni a hibákra, mert az „így nem szép”, „így nem 

magyaros” típusú indoklásokat nem lehet általánosítani. Hasznos lehet a hibák 

súlyozása is, hiszen a szöveg használhatóságát veszélyeztető hiba nyilvánvalóan 

nagyobb súllyal esik latba, mint pl. a rossz kötőszóhasználat. 

Ha a tanár gépi korrektúrával küldi vissza a javított szöveget, lábjegyzet 

formájában fűzheti hozzá a fordításhoz a javításra vonatkozó magyarázatait. 

 

3. Javítás és értékelés a szakfordítói vizsgán 

 

A szakfordítói vizsgán az értékelés fontosabb, mint a javítás. Ilyenkor az értékelés 

diagnosztikus, azt kell eldönteni, hogy a jelentkező alkalmas-e szakfordítói 

feladatok elvégzésére. 

Ehhez nem kell feltétlenül nyomdakészre szerkeszteni a fordítást, tehát a jó 

megoldásokat nem kell mindig beírni a szövegbe. A hibák megnevezésére és 

súlyozására azonban feltétlenül szükség van. A hibák típusának megnevezésére 

azért van szükség, mert a vizsgázóknak joguk van betekinteni a javított fordításba, 

és ha a hibák explicit módon meg vannak nevezve, akkor a betekintéskor nincs 

szükség a javító tanár személyes jelenlétére. A hibák súlyozására pedig azért van 

szükség, mert a különböző nyelvekből javító tanároknak kell valamiféle útmutatót 

adni, hogy egységes elvek szerint értékeljenek.  

Az 1. táblázat összefoglalja az elmondottakat. 

 

1. táblázat 

A hibák javítása és értékelése az életben, a képzésben és a vizsgán 

 



270 

 

 
 

 

4. Fordítási hibatipológiák 

 

A fordításban elkövetett hibák szakszerű megnevezése nem könnyű. Ahány lektor, 

annyiféleképpen nevezi meg a hibákat. A nyelvtanár képzettségű lektorok szeretik 

a nyelvoktatásban megszokott nyelvészeti kategóriákat alkalmazni: pl. lexikai 

hiba, grammatikai hiba. Akik ismerik a fordításpedagógiai szakirodalmat, arra 

figyelnek, hogy mi a hiba oka: vajon a fordító a forrásnyelvi szöveget nem értette, 

vagy a célnyelvi megfogalmazásba csúszott hiba, vagy az átváltás volt sikertelen? 

Ennek megfelelően percepciós, produkciós és transzfer hibákat különböztetnek 

meg. 

A fordítást kutató nyelvészek szeretik a hibák szintjét megállapítani: szószintű, 

mondatszintű és szövegszintű hibákat különítenek el. A gyakorló fordítók 

általában mindenféle hibamegnevezés és hibatipológia ellen tiltakoznak, mondván, 

hogy már az első bekezdés elolvasása után is el tudják dönteni, hogy az illető 

alkalmas szakfordítónak vagy sem. Az ő megközelítésüket leginkább az 

információ átadásának sikerességéből kiinduló tipológiának lehetne nevezni. A 

fentiek alapján négy fő hibatipológia különíthető el. 

 

 I. A hibák okából kiinduló tipológia 

 II. Az információ átadásának sikerességéből kiinduló tipológia 

Az életben A képzésben A vizsgán

A hibák kijavítása szükséges szükséges nem feltétlenül

szükséges

A fordítás értékelése nem szükséges szükséges

(terapeutikus)

szükséges

(diagnosztikus)

Cél a megrendelő

igényeinek kielégítése

a fordítói kompetencia

fejlesztése

szakfordítói feladatokra

való alkalmasság

elbírálása

Módszer kézi javítás

korrektúrajelekkel

kézi javítás

korrektúrajelekkel

kézi javítás

gépi korrektúra,

a változások megőrzése

fakultatív

gépi korrektúra,

a változások megőrzése

ajánlatos

A jó megoldás

beírása

szükséges ajánlatos, de

váltakozhat a hiba

megnevezésével

nem feltétlenül

szükséges

A hibák

megnevezése

nem szükséges ajánlatos, de

váltakozhat a jó

megoldás beírásával

szükséges

A hibák magyarázata nem szükséges szükséges nem szükséges

A hibák súlyozása nem szükséges szükséges szükséges
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 III. Nyelvészeti kategóriákra alapozó tipológia 

IV. A hiba előfordulásának szintjéből kiinduló tipológia 

 

Az alábbiakban felsorolásszerűen áttekintjük, hogy a különböző kiindulású 

hibatipológiáknak milyen hibakategóriák felelnek meg. 

 

I. A hibák okából kiinduló tipológia: 

(1) Megértési hiba (a fordító nem érti az eredeti forrásnyelvi szöveget), 

(2) Transzfer hiba (nem tudja átváltani), 

(3) Megformálási hiba (nem tudja megfogalmazni a célnyelven). Ide tartoznak 

a nyelvhelyességi hibák: egyeztetés, helyesírás, nagybetű/kisbetű, 

egybeírás/különírás stb., 

(4) Figyelmetlenségből adódó hiba (pl. 1956 helyett 1856). 

 

II. Az információ átadásának sikerességére épülő tipológia: 

(1) A fordításban MÁS van, mint az eredetiben, 

(2) A fordításban TÖBB van, mint az eredetiben, 

(3) A fordításban KEVESEBB van, mint az eredetiben. 

 

III. Nyelvészeti kategóriákra alapozó tipológia: 

(1) lexikai hiba (pl. rossz szóválasztás), 

(2) morfológiai hiba (pl. rossz ragozás, toldalékolás), 

(3) szintaktikai hiba (pl. rossz mondatszerkezet). 

 

IV. A hiba előfordulásának szintjéből kiinduló tipológia: 

(1) Szószintű hiba (szószinten javítható, pl. rossz terminus), 

(2) Mondatszintű hiba (az egész mondatot át kell szerkeszteni), 

(3) Szövegszintű hiba (az egész szöveget át kell szerkeszteni), 

(4) Stilisztikai hiba (nem veszi figyelembe az eredeti szöveg stílusát, más 

regiszterben fordít, pl. szakmai közönségnek szóló cikkbe beszélt nyelvi elemeket 

kever), 

(5) Pragmatikai hiba (nem veszi figyelembe a célnyelvi olvasóközönséget). 

 

5. A fordítási hibák súlyozása 

 

A hibák súlyozására nincs szükség az életben, ahol a lektornak mindent ki kell 

javítania az egyszerű elírástól vagy vesszőhibától a súlyos félrefordításig. A 

fordítás oktatásában fontos lenne a hibákat súlyozni, de a tanárok nagy része 

vonakodik ettől, és nem is szeretnek osztályzatot adni a javított fordításokra. 

Ennek több oka is van. Részben az a valóságos probléma, hogy a fordítási hibákat 

nehezebb azonosítani, értékelni és súlyozni, mint a nyelvtani hibákat. A másik ok 
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a tanár-diák viszony jellege a fordítóképzésben, amely inkább hasonlít a kezdő 

fordító-tapasztalt fordító viszonyra, különösen akkor, ha a fordítóképzés 

posztgraduális szinten folyik. 

A modern fordításdidaktikai szakirodalom, különösen Donald C. Kiraly 

munkássága még graduális szinten is nagy súlyt helyez arra, hogy a 

fordítóképzésben a tanár ne a „minden tudás forrása” szerepet játssza, hanem 

együtt oldja meg a fordítási problémákat a hallgatókkal. Hogy ez mennyire így 

van, jól megfigyelhető a Fordító- és Tolmácsképző Központ számítógépes 

termében, ahol van egy centrálisan elhelyezett tanári számítógép, a tanárok 

általában mégis a hallgatók között ülnek, valamelyik hallgatói számítógépnél, és 

együtt dolgoznak velük. 

Ezért azután a hibák súlyozása a tanév közben gyakran elmarad, és csak a 

félévzáró fordítások, a zárthelyi fordítások és a diplomafordítások értékelése után 

tudják meg a hallgatók, hogy a fordítást oktató tanár mit tart súlyos hibának, mit 

tekint apró figyelmetlenségnek, milyen szerepet tulajdonít a helyesírási hibáknak, 

vesszőhibáknak, kihagyásoknak, hány hibának számítja az ismétlődő hibákat stb. 

A Fordító- és Tolmácsképző Központban a hibák súlyozásában két útmutatóval 

segítjük a javító tanárokat, az egyik a diplomafordítások javításához készült 

(készítette Klaudy Kinga), a másik az országos szakfordítói vizsgán készült 

fordítások javításához készült (készítette Szabari Krisztina). 

 

5.1. Útmutató a diplomafordítások értékeléséhez 

 

A fordítói diploma feltétele az, hogy a jelölt magyar nyelvre nyomdakész fordítást 

tudjon készíteni. Jelest az a fordítást kap, amely „lektorálás nélkül közölhető”, 

elégtelen az a fordítás, amely „nem lektorálható”. Részletesebben: 

(5) jeles, ha a fordítás a forrásnyelvi szöveg tartalmát teljes mértékben 

visszaadja, a célnyelvi megformálás hibátlan, vagyis szerkesztés nélkül közölhető, 

(4) jó, ha a fordítás a forrásnyelvi szöveg tartalmát teljes mértékben 

visszaadja, de a célnyelvi megformálás tekintetében kisebb mértékű (szószintű) 

szerkesztésre szorul, 

(3) közepes, ha a fordítás egy-két esetben eltér a forrásnyelvi szöveg 

tartalmától, és a célnyelvi megformálás tekintetében jelentősebb mértékű 

(szószintű és mondatszintű) szerkesztésre szorul. 

(2) elégséges, ha a fordítás három vagy több esetben eltér a forrásnyelvi szöveg 

tartalmától, a célnyelvi megformálás tekintetében jelentősebb szerkesztésre szorul 

(szószinten, mondatszinten és a magyar nyelvhelyesség tekintetében pl. 

központozás, helyesírás), de még érdemes megszerkeszteni. 

(1) elégtelen, ha a fordítás három vagy több esetben eltér a forrásnyelvi szöveg 

tartalmától, a célnyelvi megformálás tekintetében jelentősebb szerkesztésre szorul 

(szószinten, mondatszinten és a magyar nyelvhelyesség tekintetében pl. 
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központozás, helyesírás), és nem érdemes megszerkeszteni, ami azt jelenti, hogy 

egyszerűbb újrafordítani, mint megszerkeszteni. 

 

5.2. Útmutató az országos szakfordítói vizsga fordításainak értékeléséhez 

 

Az országos szakfordítói vizsgán, mint említettük, a hibák megnevezése rendkívül 

fontos, mivel a javításokat indokolni kell, és a súlyozás is elkerülhetetlen. A 

súlyozástól függ, hogy a bíráló alkalmasnak tartja-e a jelöltet fordítási feladatok 

elvégzésére vagy sem (tudná-e például jó szívvel ajánlani maga helyett)? 

Az FTK-ban alkalmazott hibatipológiát és a súlyozás elveit Szabari Krisztina 

alakította ki nemzetközi tapasztalatokra támaszkodva (elsősorban az ATA = 

American Translators Association elvei alapján). Az általa készített útmutató 

szerint az alábbi nagy hibákat és kis hibákat lehet megkülönböztetni (a nagy 

hibákat a margón nagy „H”, a kis hibákat kis „h” betűvel jelöljük). 

 

Nagy hibának számítanak a következők: 

(l) Megértési hiba: félrefordítás, értelmetlen szó szerinti fordítás, 

határozatlanság (pl. több változat megadása), kihagyás, a szövegkohézió és 

szövegkoherencia súlyos megsértése, logikai sorrend, ok-okozat stb. 

megváltoztatása, hozzáfűzés stb.; 

(2) Durva, a nyelvtudás szintjét megkérdőjelező nyelvtani hiba: alapvető 

ragozási, szórendi, mondatszerkesztési stb. hibák; 

(3) Terminológia: szakszövegek fordításánál a szakszókincs, a terminológia 

ismeretének feltűnő hiánya; 

(4) Feltűnő, súlyos helyesírási és központozási hibák, pl. földrajzi vagy egyéb 

tulajdonnevek helytelen írása, nagy- és kis kezdőbetű helytelen használata, 

külön- és egybeírás következetesen helytelen használata; 

(5) Műveletlen, iskolázatlan nyelvhasználat, az írásbeli kommunikációban 

szerzett gyakorlat egyértelmű hiánya, az olvashatatlan kézírás, a feltűnően 

csúnya külalak. 

 

Kis hibának minősülnek a következők: 

(1) Kisebb, nem értelemzavaró, szószinten javítható megformálási hiba, 

(2) Kisebb, nem értelemzavaró nyelvtani hiba, 

(3) Kisebb, egyszer előforduló, a mondat értelmét nem megváltoztató 

központozási vagy apróbb helyesírási hiba. 

 

Az érdemjegyek a hibák csoportosítása és súlyozása alapján a következőképpen 

alakulnak: 

(5) jeles = 0 nagy hiba és legfeljebb 6 kis hiba 

(4) jó = 0 nagy hiba és legfeljebb 10 kis hiba 
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(3) közepes =1 nagy hiba és legfeljebb 10 kis hiba 

(2) elégséges = 2 nagy hiba és legfeljebb 10 kis hiba 

(1) elégtelen = 3 vagy több nagy hiba 

Ha a kis hibák száma meghaladja a tizet, értelemszerűen egy nagy hibát 

számítunk. 

 

A fordítási hibák értékelése és súlyozása nyelvészeti szempontból alig kutatott 

terület. Az sincs tisztázva, mi számít egyáltalán hibának a fordításban. A 

nyelvoktatás módszertanában felmerült a hibák értékelésének úgynevezett 

kommunikatív megközelítése, amelynek lényege, hogy a nyelvtani szempontból 

helytelen, de az információ átadását nem veszélyeztető hibát kevésbé kell 

súlyosnak tekinteni. A fordított szövegek esetében ez az út nehezen járható, hiszen 

a helyesírási hibák például nyilvánvalóan nem veszélyeztetik az információ 

átadását, mégsem lehet őket elfogadni, hiszen rossz fényt vethetnek az eredeti 

szöveg szerzőjére. Ugyanez vonatkozik a magyar nyelvhelyességi hibákra is, de ez 

már elvezet egy másik nagy témához, a fordítás és a magyar nyelvi norma 

kérdéshez (ld. Heltai Pál kétrészes tanulmányát a Magyar Nyelvőrben Heltai 2004, 

2005). 

A fordítási hibák azonosítása, megnevezése, kategorizálása, súlyozása 

jellegzetesen alkalmazott nyelvészeti feladat. Ha itt sikerülne eredményeket 

elérnünk, megalapozottabbá tehetnénk a fordított szövegek még mindig jórészt 

intuíción alapuló értékelését. A lektori javítások nyelvészeti feldolgozásával 

kapcsolatban most van születőben egy PhD értekezés (Radnóczy Éva, Pécsi 

Tudományegyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program), a fordítások 

értékelésével kapcsolatban pedig további szakirodalom található az alábbi 

művekben: Samuelsson-Brown 1995, Klaudy 1996, 1997, Mossop 2001, Dróth 

2001b, Szabari 1999a, 1999b, 2001. 
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Van-e a magyarban általános tudományos nyelv? In: Klaudy K. (szerk.) Fordításelméleti 
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279 

 

A fordítás helye és szerepe a nyelvoktatásban: a „valódi” fordítás a középiskolai 

nyelvoktatásban. In: Lengyel Zs. és Klaudy K. (szerk.) Az idegen nyelvi nevelés-oktatás 
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Budapest: Oktatáskutató Intézet. 375 pp. (Társszerkesztő: Lengyel Zs.) 
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A magyar tudományos nyelvhasználat az orosz nyelv tükrében. In: Kiss J., Szűts L. (szerk.) A 

magyar nyelv rétegződése. Budapest: Akadémiai Kiadó. 565–573. 

A frazeologizmusok szó szerinti fordításáról. Magyar Nyelvőr 112. évf. 3. szám. 305–114. 

A fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei. Magyar Nyelvőr 112. évf. 4. szám. 406–419. 
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Ferencnek. Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára. Debrecen: KLTE. 91–
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Debrecen: KLTE. (Társszerkesztők: Hunyadi L., Lengyel Zs., Székely G.) 444 pp. 
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Merre tart ma a fordítástudomány? Magyar Nyelv LXXXVIII. évf. 3. szám. 304–314. 

Just enough Hungarian. How to get by and be easily understood. D. L. Elis and A. Cheyne. 

Hungarian version. Budapest: Corvina. 147 pp. 

 

1993 
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Német-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 1. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 293 pp. (társsszerző: Salánki Á.) 

Számítógépes korpuszok felhasználása a fordításkutatásban. In: Aradi A., Sturz Z., Szőllősy S. 

A. (szerk.) A IV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Anyaga. Budapest: BME. II. 
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of the 2nd International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on „Translation and Meaning”. 
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Angol-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 2. Budapest: Nemzeti 
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i kommunikaciya. Moscow: Institut Yazikoznaniya Russkoy Akademii Nauk. 179–183. 

Médiafordítás és interkulturális kommunikáció. Modern Nyelvoktatás III. évf. 3 szám. 42–46. 

Transferre necesse est. Proceedings of the 2nd International Conference on Current Trends in 
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Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai 
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A magyar fordítástudományi terminológiáról. In: Balaskó M., Kohn J. (szerk.) A nyelv mint 

szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. 
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2000 

The Text-Organizing Function of Lexical Repetition in Translation In: Olohan, M. (ed.) 

Intercultural Faultlines. Research Models in Translation Studies I. Textual and Cognitive 
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Német-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 1. Budapest: Nemzeti 
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A fordítás oktatásának elvi kérdései – 25 év után. In: T. Molnár I., Klaudy K. (szerk.) Papp 

Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 87–94. 

Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. (szerk.) Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 361 
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Explicitation Strategies within Lexical and Grammatical Translational Operations. In: Lendvai 

E. (szerk.) Applied Russian Studies in Hungary. Pécs: Krónika Kiadó. 101–113. 

Angol-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 2. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 322 pp. (2. kiadás) (Társszerző: Simigné Fenyő S.) 

Fordítástudomány II. évf. 1. és 2. szám. (főszerk.) Budapest: Scholastica. 300 pp. 

Modern Filológiai Közlemények II. évf. 1. és 2. szám. (főszerk.) Miskolc: A ME Modern 
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eszmék nem alszanak… Szépe György 70. születésnapjára. Pécs: Lingua Franca Csoport. 
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Mit tehet a fordítástudomány a magyar nyelv „korszerűsítéséért”? Magyar Nyelvőr 125 évf. 2. 
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Opponensi vélemény Valló Zsuzsa „A drámafordítás pragmatikai aspektusai” című doktori 

értekezéséről. Fordítástudomány III. évf. 2. szám. 108–113. 

Mindennapos nyelvi közvetítés. In: Fekete H. (szerk.): A nyelvi mérce. Budapest: ITK. 20-24. 

Az aszimmetria hipotézis. In: Bartha M. (szerk.). A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti 
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284 

 

2002 

Lexical repetition in professional and trainees’ translation. In: Hung,  E. (ed.), Teaching 

Translation and Interpreting, 4, Benjamins Translation Library, Vol. 42. Amsterdam: 

Benjamins. 99–113. (Társszerző: Károly K.) 
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