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Krisztina Károly  – Ágota Fóris 
(eds.): New Trends 
in Translation Studies.
In Honour of Kinga Klaudy
„A mai napig számos kutató kételkedik a nyel-
vészet fordítástudományi jelentõségében, és 
ez többnyire tükrözõdik is a tárgyról szóló 
tudományos közleményekben. Klaudy Kinga e 
tekintetben kezdettõl fogva kivétel” — írja Kie-
fer Ferenc A nyelvészet jogainak védelmezõje 
címû bevezetõjében. A köszöntõkötet két 
fõrészbõl áll: a Fordításelmélet hét általános, a 
Fordításelemzés pedig öt, konkrét fordításról 
szóló cikket tartalmaz.

andrew chesterman (Problems with 
Strategies) megállapítja, hogy a fordítási tech
nika, eljárás, mûvelet, átváltás, módszer stb. 
terminológiai zavart okoz, ezért különbséget 
kell tenni eredmény és folyamat, nyelvi és 
kognitív szint, problémamegoldás és rutinel-
járás, globális és lokális stratégia között. A ko-
rábbi rendszerezések áttekintése után felveti 
a fordítási stratégiák oktatási alkalmazásának 
kérdését. Végül olyan terminológiai és fo-
galmi megoldást javasol, amely kapcsolatot 
teremthet e fogalomkör és két másik fordí-
tástudományi terület: a fordítástipológia és 
az ekvivalencia-tipológia között.

anthony pym (Explaining Explicit
ation) szerint többek között Klaudy nyomán, 
aki az explicitációs hipotézist a fordítás 
irányával és az implicitálással bõvítette ki, 
ma már el lehet különíteni egyrészt nyelv-
rendszerbeli, másrészt az implicitációval 
aszimmetriát mutató fordítási explicitációt. 
Az explicitálásnak pontatlan a meghatározá- 

 
 
 
 
 
 
 
sa, a sokféle értelmezés mégis megmagya-
rázhatja, hogy az explicitáció miért jellemzõ 
a fordításra. A kockázatelemzés modelljében 
a fordító kerülni akarja a kommunikációs 
együttmûködés hiányának kockázatát, mert 
minden rossz szövegsajátosságért õt szokás 
okolni.

heltai pál (Explicitation, Redundancy, 
Ellipsis and Translation) szintén homályos-
nak ítéli az explicitáció fogalmát, ezért an-
nak pszicholingvisztikai következményeit 
az ellipszissel és a redundanciával, illetve 
a feldolgozás könnyû vagy nehéz voltával 
összefüggésben tanulmányozza. A szerzõ 
három fõ kérdése: (1) Milyen kapcsolatban 
áll a betoldás az explicitséggel? (2) Milyen 
szerepet játszik a redundancia és az ellipszis 
az explicitségben? (3) Az explicitség elle-
nére miért olvashatók nehezen a fordított 
szövegek?

cay dollerup (Models and Frameworks 
for Discussing Translation Studies) szerint 
a fordítástudomány számos mai modellje 
elavult, mivel a fordítót olyan közvetítõként 
ábrázolja, aki egy adott szerzõ és meghatá-
rozott címzettek között közvetít, fõleg indo-
európai nyelvpárokkal dolgozva, ráadásul 
mindentudóként, aki „tökéletes” fordítást 
készít. A fordításkutatásnak e félrevezetõ 
elgondolások felülvizsgálatával az egyre glo-
balizálódó világ új gyakorlatát kell leírnia (pl. 
közvetítés nyelvileg idegen kultúrák között, a 
forrásnyelvi szöveg figyelmen kívül hagyása 
a lektorálásban stb.). Az új modell lehetõvé 
teszi a forrásszöveg, a fordítás, az eredeti és 
párhuzamos fordítások újszerû vizsgálatát.

zuzana jettmarová (East Meets West: 
On Social Agency in Translation Studies 
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Paradigms) azt vizsgálja, hogyan jelennek 
meg, illetve milyen helyet foglalnak el a 
fordítástudomány eddigi elméleti paradigmái-
ban a fordítás szociológiai vonatkozásai, 
társadalmi kontextusa (például kultúrpolitika, 
könyv- és fordítói piac, fordítóképzés stb.). 
A szerzõ szerint elméleti alapokon igazolha-
tó, hogy az ún. social agency már James S. 
Holmes és Anton Popovic paradigmáinak 
is szerves része volt, ezért nem látja értelmét 
annak az új keletû elméletnek, hogy a FT 
paradigmáit a szociológus, Pierre Bourdieu 
elméletével kellene kiegészíteni.

ieva zauberga (Handling Termino
logy in Translation) szerint a fordítók és 
tolmácsok hidat vernek a közvetlen fordítást 
szorgalmazó szakemberek és a terminológu-
sok közé, akik jobban ügyelnek a célnyelv 
követelményeinek megfelelõ terminusal-
kotásra. A fordítóknak és a tolmácsoknak 
fogalomhiány, versengõ alakok, illetve 
jelentésváltozás közepette kell megfelelniük min-
denki igényének. A tolmácsok fõ feladata a vég-
felhasználói szükségletek azonnali kielégítése, 
ezért szóhasználatuk kontextusfüggõ, míg a 
fordítókat mindig köti a hivatalos terminoló-
gia. A következetesen használt kifejezések 
feltétele a szakemberek és a terminológusok 
együttmûködése lenne.

donald kiraly (Situating Praxis in 
Translator Education) a hivatásos fordító-
képzés „kollaboratív” (közös munkán alapu-
ló), tanulóközpontú képzési módszerét 
mutatja be, amelynek fõ elemei az autentikus 
tananyag, a holisztikus fordítói kompetencia 
és a tanulói autonómia. A cikk egy kollabo-
ratív tantermi esettanulmánnyal zárul, amely 
megalapozza a fordítói kompetencia kiala-
kulására irányuló további kutatások céljait 
és módszereit.

cs. jónás erzsébet (Герменевтика и 
стилистика перевода) orosz nyelvû cikke a 
hermeneutika és a fordítás stíluselemeinek 
viszonyát mutatja be egy Vlagyimir Viszockij-
vers két magyar fordításának egybevetésével. 

Az ókor óta tanulmányozott megértés és értel
mezés csak a XX. századi befogadáselmélet 
révén egészült ki az alkalmazás vizsgálatával. 
Az új paradigmában a nyelv nem eszköz, ha-
nem a világmindenség megmagyarázásának 
egyetlen módja. A dinamikus, kommunikatív 
ekvivalenciát is ebben az összefüggésben 
kell értelmezni. Ha az írás folyamata csak a 
szövegre összpontosulna, egyetlen fordítás is 
elegendõ volna. Mégis készülnek újrafordítá-
sok, és ezt a befogadás esztétikája indokolja. 
Bár az irodalom szövegekbõl épül fel, be-
fogadó (olvasó) nélkül lehetetlen a létezése.

albert sándor (Un type spécial de cont
resens: Apparition d’une tautologie dans le 
textecible) francia nyelvû tanulmánya Karl 
Marx és Martin Heidegger egy-egy szemelvé-
nyének fordításában olyan tautológiára mutat 
rá, amelynek a forrásszövegben nincs nyo-
ma. A contresens a félrefordítás sajátos esete, 
amely pontatlan értelmezésbõl, hibából vagy 
figyelmetlenségbõl adódik. Egyik lehetséges 
oka az, hogy a szerzõ több szó közül válo-
gathatott, a fordítónak viszont eggyel kell 
beérnie. A másik ok valamely kulcsfogalom, 
kifejezés vagy filozoféma téves értelmezése 
és félrefordítása.

sonja tirkkonen-condit (Do Unique 
Items Make Themselves Scarce in Translated 
Finnish?) az ekvivalens nélküli kin klitikum 
viselkedését hasonlítja össze eredeti és for-
dított finn szövegekben. Hipotézise szerint 
az ilyen nyelvi elemek ritkábbak a fordítá-
sokban, mint eredeti szövegekben. A 6,5 
millió szavas korpusz vizsgálata alapján a 
kin mennyisége és funkciója valóban eltérõ, 
másrészt bizonyítást nyer az a fordítási uni-
verzálé is, hogy a fordított szövegek korlá-
tozottabban élnek a nyelvi lehetõségekkel, 
mint az eredeti szövegek.

váradi tamás (NP Modification Struc
tures in Parallel Corpora) azt vizsgálja, hogy 
a párhuzamos korpuszok mennyire haszno-
sak a magyar és angol fõnévi csoportok jel-
zõs szerkezeteinek kutatásában. A statisztikai 
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elemzés szerint a maximális kiterjesztésû fõ-
névi csoportok minden szófajnál alkalmasab-
bak az összehasonlításra. A szerzõ George 
Orwell 1984 címû regényét Szíjgyártó László 
magyar fordításával veti egybe. Ennek alap-
ján szempontokat ad ahhoz, hogy meg 
lehessen különböztetni az explicitáció tiszta 
eseteit a nyelvtani kényszertõl.

prószéky gábor (Machine Translation 
and the RuletoRule Hypothesis) a gépi 
fordítás egy új paradigmáját mutatja be, a 
mintaalapú MetaMorpho-t, amely a korábbi 
szabályalapú és példaalapú rendszerek elõ-
nyeit ötvözve minõségi és gyorsan elkészülõ 

angol–magyar fordításokat eredményezett. 
A rule-to-rule hipotézis szerint minden 
mondattani szabálynak megvan a jelentéstani 
megfelelõje. Ha a szemantikát a fordítással 
helyettesítjük, olyan koncepcióhoz jutunk, 
amely alapja lehet egy gépi fordítórend-
szernek. A szintaxis-fordítás párokat olyan 
mintapárok ábrázolják, amelyek szabályra és 
szókészleti elemre egyaránt vonatkoznak. (Krisz
tina Károly – Ágota Fóris (eds.) New Trends in 
Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy. 
Bp.: Akadémiai Kiadó, 2005, 218 p.)

Horváth Péter Iván
fordításkutató doktorandusz, OFFI Rt.

Az alkalmazott filozófiáról

Az igazán fontos dolgokról nem lehet és nem 
is szabad közérthetõen beszélni. Ezt az alap-
tételt a XX. század számtalan tudományágá-
nak mûvelõi közül igen sokan magukévá 
tették. Errõl a világ bármely könyvtárában 
könnyedén meggyõzõdhetünk. Az ideoló-
giai töréseken, kríziseken és csalódásokon 
túl ez a körülmény vezetett oda, hogy termé-
szetellenes, kifejezetten mesterkélt életfor-
mának tûnik a filozófusoké. Mármint azoké 
a filozófusoké, akik a „skolasztika ideje óta 
jelen levõ módszer”-t alkalmazzák, s vala-
mely – kiválasztott Filozófus szemszögébõl 
értelmezik más filozófusok balgaságait. 

Szabó Tibor Életutak és életelvek Dantétól 
Derridáig címû munkája bizonyosan nem a 
fenti utat követi. Ehelyett egy olyan irányzatot 
mutat be mûködés közben, mely igen kevés-
sé létezik a magyarországi köztudatban: az al-
kalmazott filozófiát. Még az elején szükséges 
leszögezni: az „applied Philosophy” távolról 
sem a Heribert Illig elkallódott évszázadaival 
fémjelzett „alkalmazott történelem” rokona. 

A szerzõ abból a meggyõzõdésébõl indul 
ki, hogy „még a legelvontabb filozófiatörté-
neti elv is alkalmas arra, hogy belõle életel-
veket vonjunk le”. Az alkalmazott filozófia 
keretein belül tehát nem egyszerûen közért-

hetõ filozófiatörténetrõl van tehát szó, hanem 
magáról a bölcsességrõl, a legeredetibb érte-
lemben vett filozófiáról. 

A közölt tanulmányok jó része korábban 
már megjelent, ám ezeket mégis egységes 
szerkezetbe fogja az olasz kultúrtörténet és 
filozófia jelentõs alakjainak, magának az 
olasz kultúrának a központi szerepe, vala-
mint az elidegenedés jelenségének sokrétû 
ábrázolása.

 Magyarországon kevéssé ismert, hogy a 
XIV. századi észak- és közép-itáliai városok 
évtizedekkel a pestis és Boccaccio alkotói 
korszaka elõtt általános politikai-társadalmi 
válságba kerültek. Dante Alighieri nemcsak 
kivételes tehetségû középkori költõként, 
de firenzei, s olasz politikusként igyekezett 
erkölcsi rendszerét kialakítani, melyek fõ 
mûvén túl a Convivio (Vendégség) párbeszé-
deiben is rendszerezve maradtak ránk. A „mi 
a bûn? mi a jó?” vagy „mi a valódi erkölcsi 
nemesség?” kérdéseket egy-egy emberi kö-
zösség kritikus korszakaiban csak a közösség 
legnagyobb gondolkodói képesek felvetni 
és azokat megválaszolni. 

Ezt a szerepet töltötte be Itáliában példá-
ul 1310 körül Dante, a XIX. század elején 
Giacomo Leopardi, majd az 1930-as évek-
ben Antonio Gramsci. Az elvekkel s önnön 
hibáival egyszerre szembenézõ érzékeny 




