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| IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 

Tematikus számunk tanulmányai, ismertetései egyazon szakterület-
tel, a fordítás elméleti, gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak. Korunkban, 
az információözön, a fordítás századában méltó és helyénvaló ez a fi-
gyelem, amely világviszonylatban megnyilvánul a nyelvi közvetítés és a 
nyelvi közvetítők iránt. Azzal a szép illúzióval már szegényebbek let-
tünk, hogy tömegek, nemzetek tanulják meg egymás nyelvét, világunk 
gazdasági, politikai, kultúrális vérkeringésébe pedig egyre újabb, eddig 
elszigetelt, etnikai csoportok kerülnek be, egyre tömegesebb tehát az 
igény a magasfokú, tudatos, tanulással kiala'kított kétnyelvűség, a nyelvi 
átültetés avatott művelői iránt is. Hidat verni emberek, nemzetek és 
kultúrák között; ledönteni az azonos eszmeáramlathoz, társadalmi-poli-
tikai közösséghez tartozás, a gondolatcsere akadályait, anélkül azonban, 
hogy megsértenénk bármely érintett nyelvközösség integritását, eredeti-
ségét, úgy közvetíteni az ú j tartalmaikat, fogalmakat, eszméket befogadó-
közösségünknek, hogy legbennsőbb gondolatvilágához, kommunikációs 
gyakorlatához rendeljük hozzá: ez a fordítás szép és nehéz feladata. 
Mindez még aktuálisabbá és összetettebbé válik a mi többnyelvű, több-
nemzetiségű, a teljes nyelvi egyenjogúság rangján és óriási felületén 
kommunikáló társadalmunkban, és létszükségletté nemztiségeink, ese-
tünkben a jugoszláviai magyarság számára, lévén hogy szellemi termé-
keink nagyrésze fordítás, és még nagyobb része ennek a tevékenységnek 
rejtettebb megnyilvánulása (idegen nyelvi információra épülő hírek, hír-
magyarázatok, cikkek, tanulmányok stb.). 

A fordítás szerteágazó gyakorlata régóta érleli, a megnövekedett mi-
nőségi, mennyiségi követelmények egyre sürgetőbbé teszik ennek a te-
vékenységnek egzakt elméleti megalapozását, tudományos rendszerré 
tisztulását. A gyakorlat igénye azonban nagyrészt csak elvárás maradt 
nálunk is, világviszonylatban is, mert felkészületlenül találta a módsze-
res fordítástudománnyá csak a jövőben érő elméleteket, amelyek a mű-
velői szerint igen bonyolult fordítási műveletsorra vonatkozólag esetleg 
ha hipotéziseikbe mernek bocsátkozni, összehangolásuk pedig pillanat-
nyilag meg sem indult. Ezzel a kérdéskörrel kívánok magyar vonatko-
zásokban foglalkozni, bár a körülhatárolás csak a forrásokra érvenyes, 
mivel a magyar elméleti megközelítések kicsiben a fordítástudomány 
egészének problémáit tükrözik. 
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1. A fentiek értelmében tehát a fordítástudomány problematikus fo-
galom, amely nem azonosítható automatikusan a fordításról eddig meg-
jelent írásokkal, tanulmányokkal. Ezek esetleg csak elemei lehetnek a 
programként körvonalazódó rendszernek. 

1.1. Az előzmények közül mindenekelőtt a belső megközelítéseket 
kell megemlítenünk. Közös jellemzőjük, hogy gyakorló fordítóktól szár-
maznak, azok műhelytitkait, gyakorlatát, vívódásait tár ják fel. Habár 
a két nyelv, a kommunikációs műfaj és főleg az idegen gondolat gúzsába 
kötött közvetítőtevékenységet szépen, de nem egészen találóan a várat-
lanságok művészetének szokás nevezni, magyar nyelven is igen korán 
megjelentek az ösztönösségetn, az automatikus nyelvi átültetésen felül-
emelkedő reflexiók, amelyek meg tudták ragadni a nyelvi viszonylattól, 
szövegtípustól független, általános szabályszerűségeket. A műhelytanulmá-
nyok hosszú vonulatát talán még Pázmány Péter nyitotta meg 1604-ben, 
Kempis Tamás: De imitatione Christi magyar fordításának előszavában. 
A fordítói hűségről vallott nézete, a „mintha elősző magyar embertül 
magyarul íratott volna" a világon először fogalmazza meg a fogalmi 
apparátussal csak századunk utóbbi évtizedeiben kialakított kommuniká-
ciós fordításmodellt, miszerint csak a forrásnyelvi szöveg hírtartalma, 
hatásszintje invariáns, s a fordítónak ezt úgy kell közvetítenie, mintha 
maga a saját gondolatait fogalmazná meg. Később a fordítói előszók, 
vallomások igen megsokasodtak, és ma — főleg a műfordítás területén 
— ez a szakirodalom legfrekvensebb műfaja. Megtalálhatjuk az Élet és 
Irodalom cikkeiben, önálló kötetekben, mint Nemes Nagy Ágnesé1, Ró-
nay Györgyé2, a Nagyvilág 1975. évfolyamának Kerekasztal a műfor-
dításról című cikksorozatában, és Lomb Kató Így tanulok nyelveket3 

című igen értékes művével az első szakfordítói műhelytanulmány is nap-
világot látott. Ezeknek a reflexióknak nagy értéke, hogy a fordítás gya-
korlatából erednek, és arra hatnak is vissza, a rendszerező fordítástudo-
mány viszont csak közvetve hasznosíthatja eredményeiket, mivel egyet-
len fordító, a szerző eljárásait, megoldásait igazolják utólagosan, de azzal 
a ténnyel, hogy ugyanannak a szövegnek még legalább egy tucatnyi jó 
fordítása lehetséges, nem tudnak mit 'kezdeni, és meg sem jelenik bennük 
problémaként. 

1.2. A fordítás élő gyakorlatából nőttek ki azok a tanulmányok is, 
amelyek már magasabb szinten, szabályokként, regulákban próbálták a 
jó fordítást, a fordítói mesterség fogásait megfogalmazni. A magyar 
fordításirodalomban kitűnő munkák sorjáznak a felvilágosodástól, a 
nyelvújítás korától (amelynek idegen fogalmi mintákra, fogalmi diffe-
renciáltságra alapuló megoldásait fordítástudományi, fordítástörténeti 
szempontból még senki sem értékelte ki), mint például Batsányi János 
A fordításról című, általános és különös regulákat tartalmazó tanul-
mánya4, amely francia, német előzmények indíttatására ugyan, de egé-
szen eredetien és máig is érvényesen fogalmazza meg a fordítói hűség 
tételes szabályait, Kazinczy Ferenc fordítói előszava5, Toldy Ferenc A 
műfordítás elveiről írott tanulmánya6, Brassai Sámuelnek a Szépiro-
dalmi Figyelőben megjelent cikksorozata7, Ponori Thewrewk Emil A 
helyes fordításról című írása8 stb. Ezek a magyar fordításelméleti gon-
dolkodásnak szerves részei, de túl erős preskriptív, előíró jellegük miatt 
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nem egyenlíthetők ki vele. A fordítástudomány ugyanis a modern föl-
fogások szerint inkább leíró, induktív jellegű, a konkrét példák soka-
ságából kiinduló, és csak másodlagosan, igen óvatosan alkalmazza a ki-
következtetett szabályokat a gyakorlatra. 

1.3. Belső, fordítási szempontúak az egyes fordítói tevékenységtí-
pust, például a műfordítást összegző nagyobb tanulmányok, amelyek 
már az áttekintés, rendszerezés igényével lépnek fel. Legkiválóbb szer-
zőként Radó Antalt említhetjük, aki A magyar műfordítás története 
valaiAiint A fordítás művészete10 című műveiben a legmesszebb jutott 
a fordításelméleti kutatásban, de mivel az informatív fordítást, a fordí-
tást általában figyelmen kívül hagyta, munkássága csak speciális, ága-
zatai elméletnek fogható fel. 

1.4. A nyelvi közvetítés tényanyagát gazdagító empirikus művek 
mellett számottevőek a fordításhoz kívülről, más tudományágak, tevé-
kenységek felől közelítő kutatások is, így a nyelvészeti, irodalomtörté-
neti, irodalomtudományi, összehasonlító irodalmi, jelentéstani vagy a 
nyelvtanítás módszertanával kapcsolatos tanulmányok, amelyek fordí-
tástudományi elemeket is tartalmaznak. Ilyenek a magyar nyelv vonat-
kozásában Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány?11 (1. a fordítás, tol-
mácsolás, a gépi fordítás c. fejezeteket), Antal László: A jelentés vilá-
ga12, Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan13, A szomszédság, 
közösség14 című tanulmánykötet, Horváth János: Irodalmi nyelvünk kez-
detei, Szász Károly emlékezete16, Kelemen János: A filozófia és a sze-
miotika lehetséges hozzájárulása anyanyelvi oktatásunk korszerűsítésé-
hez16, Sárosi Károly: A magyar nyelv tanításának módszertana1'' című 
tanulmányai, művei. A külső megközelítések azonban nyilvánvaló hasz-
nuk mellett az önálló fordítástudományra nézve veszélyeket is rejtenek 
magukban, a következő okokból: 

a. A fordítást az illető tudományág módszereivel vizsgálják, leg-
gyakrabban valamilyen elméletük, feltevésük igazolására, nem pedig 
önmagáért. A nemzetközi irodalomban ezt jól szemlélteti J. C. Catford: 
A Linguistic Theory of Translation című munkája18, amely M. A. K. Hal-
liday stratifikációs nyelvelméletét próbálja a fordításban igazolni; 

b. A fordítást, mivel azt nyelvismerettel rendelkezők, írók, költők 
is végzik, a nyelvészet, irodalomtudomány, pontosabban a filológia ré-
szének tekintik, nem pedig különleges készségeket igénylő, önelvű szak-
területnek, amely csak érintkezik más diszciplínákkal; 

c. A nyelvi közvetítésre mint végeredményre tekintenek, nem pe-
dig mint folyamatra, amelynek fázisai, módszerei vannak, így inkább 
ezek támaszkodnak a fordítói tapasztalatokra, intuícióra, nemhogy a for-
dítástudomány várhatna tőlük eligazítást. 

1.5. Jóval fejlettebb szintet képviselnek a nemzetközi szakirodalom 
eredményeit összegző nagyobb lélegzetű tanulmányok, önálló művek, 
mint Tarnóczi Lóránt: Fordítókalauz19 és Fordítástechnika20, vagy újab-
ban Márkus György: Orosz—magyar fordítástechnika21 című munkáii, il-
letve Klár—Nagy—Gál: Az orosz műszaki szakfordítók számára vagy 
Maikkai Imre egyetemi jegyzete. Nagy érdemük ezeknek, hogy bevezetik és 
összefoglalják a fordítástudomány fogalmi apparátusát, megteremtik a 
magyar terminológia jelentős részét, de ezen túl mégis csak kompillá-
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ciók, nem a magyar fordítói gyakorlatból kinövő eredeti alkotások. Nél-
külözhetetlen fázist képviselnek a magyar elméletben, de ezt ú jabb moz-
zanatnak kell követnie. 

1.6. Az utóbbi néhány évtizedben már tanúi lehettünk az eredeti 
magyar fordítástudományi irodalom kibontakozásának is, olyan művek-
ben, mint például Németh László: A prózafordításról23, Kardos László 
A műfordítás kérdései2*, Szabó Ede: A műfordítás25, amelyek már elvi-
leg túlmutatnak a műfordítás kérdéskörén, a későbbi keltezésű szak-
irodalomban pedig a Klaniczay Tibor szerkesztette A műfordítás elmé-
lete és gyakorlata2e, a Rákos Sándor szerkesztésében megjelent Tanul-
mányok a műfordításról27, és ami a legújabb, a jelen bemutatásban is 
főleg erre támaszkodunk, a Ferenczy Gyula szerkesztette A fordítás el-
mélete és gyakorlata29. 

2. Az egzakt fordítástudományt vagy legalább is szükségét a nem-
zetközi információcsere ugrásszerű növekedése hívta életre, amelynek 
hatására a nyelvi közvetítés iránti óriási szükségletet vont maga után. 
Ennek az igénynek már nem felelhet meg a fordítóvá válás eddigi mód-
ja, az tudniillik, ahogyan a jó nyelvtehetségűek a véletlen megbízatá-
soktól indíttatva elkezdtek fordítani, tolmácsolni, és saját hibáikon okul-
va hosszú évek alatt többé-kevésbé jó szakemberré váltak. 

A tömeges igény megoldására 'két lehetőség látszott alkalmasnak: 
2.1. A korábbi és legmegbízhatóbb kezdeményezést a szervezett for-

dítóképzés megindulása jelentette, amelynek modelljeire a tudatos ön-
képzés is bármikor ráépülhet. Az oktatás viszont, mert tömeges, átlagos 
képességekből indulhat ki, tehát a másik, a tárgyi tényezőt kell a le-
hető legteljesebben megismernie, racionalizálnia. A didaktikai folyama-
tokra bontáshoz, oldáshoz a nyelvi 'közvetítés teljes folyamatának meg-
ismerésére, operacionális modelljére van szükség, meg kell, meg kellene 
határozni, milyen adottságok nélkülözhetetlenek végzéséhez, s melyek 
fejlesztendők hivatásszintű készségekké. 

2.2. A fordítástudomány másik ösztönzője a gépi fordítás ötletének 
megjelenése volt. Az elektronikus számítógépéknek kezdetben sokkal 
szerényebb szerepet szántak, a beléprogramozott thesaurusok, szógyűj-
temények segítségével az igen fáradságos, időigényes szókeresést, szótá-
razást rövidítette le. Innen a következő lépés kézenfekvő volt: hátha a 
többszörösen összetett kifejezéseket, sőt a nyelvi szerkezeteket is képes 
lenne megfeleltetni. Lázas sebességgel és óriási anyagi befektetésekkel 
láttak hozzá a nyelvi, műszaki programozáshoz, a műveleti rend, az al-
goritmus kialakításához. A számítógép logikai rendszerének kimunká-
lásánál a tervezőknek valami kész mintát kellett modellálniuk, s mint 
már annyiszor, az ember önmagát kísérelte meg lemásolni, formalizálni. 
Ma sem tudjuk valójában felmérni, mert senki sem ismerte be, hogy 
az utóbbi évtizedekben elburjánzó formalizált nyelvelméletek, gramma-
tikák mennyire köszönhették megjelenésüket a gépi fordítás álmának, 
illúziójának, de az összefüggések globálisan nyilvánvalóak. Mert hogy 
a humánus fordítás helyettesítése tudományos álom csupán, legalábbis 
a teljes helyettesítése, az ma már nyilvánvaló. A számítógép a készen 
beprogramozott megfelelések bármelyik oldalát pillanatok alatt produ-
kálni tudja, de csak formálisan, kis összefüggésekben és ideális sza-

12 



bályszerűségek szerint képes az elemzésre, átváltásra. Gondolkodásra nem 
lehet megtanítani, sem .a kivételök intuitív érékelésére, megoldására, 
Az igazi haszonélvezője ennek a vállalkozásnak maga a fordítástudo-
mány maradt. A gépi algoritmusoknál például csődöt mondtak a nyelvi 
közvetítésről szóló szép afotizmák, hasonlatok. Kiderült, mi az az eddigi 
kutatásokból, ami valóban funkcionális. Valószínűvé vált, hogy az em-
ber és a gép lényegében hasonló módon, bináris (igen—nem) hozzáren-
deléssel oldja meg a problémákat, csak az előbbi egyetlen megoldásnál 
a halmozott ítéletek ezreit használhatja fel, ez adja kontextuális érzé-
kenységét, komplex fölényét az előzővel szemben. 

2.3 A részben kialakult, részben alakulóban levő fordítástudomány 
a fordítással foglalkozás legáltalánosabb kerete, minden eljárás, kutatás 
összessége, amelyek a nyelvi átültetés megismerését, mennyiségi, mi-
nőségi befolyásolását szolgálják. Fejlődésével párhuzamosan megindult 
belső tagolódása, segédtudományainak kialakulása is. Elképzeléseink sze-
rint ez a szakosodás a következő kategóriákban fog végbemenni: 

2.3.1. Fordításelmélet, ezen belül pedig: 
Általános fordításelmélet; 
Alkalmazott fordításelmélet; 
Ágazati (speciális) elméletek; 

2.3.2. Fordítástörténet; 
2.3.3. Fordításkritika; 
2.3.4. Fordítás- és tolmácsolástechnika; 
23.5. Fordításoktatás, fordítóképzés módszertana; 
2.4 A fordítási szakirodalom dilemmáit, nyitott kérdéseit ugyan-

ebben a rendben kívánom bemutatni. 
3. A fordításelméletnek a fordításról tapasztalatilag szerzett isme-

retek elvi általánosítását, összefüggéseit kellene kidolgoznia, de pilla-
natnyilag inkább csak az összefüggések igazolható föltevésekkel való 
magyarázatára vállalkozik a nyelvi közvetítés természetével tárgyi és 
alanyi tényezőivel kapcsolatban. Ennek egyik oka, hogy elismerni az ala-
nyi, emberi tényező elsőbbségét a tárgyi tényezőkkel szemben, viszont a 
fordításban is érvényesülő lelki problémamegoldó gondolkodási folya-
matok feltáráa túlterjed e tudomány határain, nem egyhez közülük a 
pszichológia is igen tanácstalanul, hipotézisekkel közelít. 

Ezért szinte minden fordításelméleti írás visszatérő motívuma az 
egzakt rendszer vagy legalábbis tájékozódási pontok hiánya. „A fordítás 
elméleti alapjai még távolról sem tisztázottak" ír ja Ferenczy Gyula 
Szövegnyelvészet és fordítás című tanulmányában28, ugyanez a hang-
vétele Aniot Judit A fordítás elfogadhatóságának kritériumai című írá-
sának: „A fordítás folyamatáról rendkívül keveset tudunk, maga a fo-
lyamat még ma is mint intuitív tevékenység ismert", vagy: „A fordí-
tástudomány mindmáig adós a fordítás folyamatának, a a fordításoktatás 
folyamatának és a fordítástanulás folymatának elmélyült didaktikai 
elemzésével" íria Zalán Péter: Kiből képezhetünk fordítót, mi tanítható, 
és mi nem?28 című tanulmányában, és még folytathatnánk a sort. 

A fordításelmélet önkörében csak a tárgyi tényezőkből, a kiinduló-
nyelvi szövegből, és egy vagy több fordító elkészült fordításából, a cél-
nyelvi szövegekből indulhat ki, és alakíthat ki feltevéseket a közvetítés 
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elemző, átváltó, szöveggeneráló folyamatokról, közben csak a fordítók 
önmegfigyeléseire támaszkodhat. Az önmegfigyelésnek viszont közismer-
tek hátrányai: vagy a pszichikai reakciók nem természetesek a meg-
figyelés miatt, vagy utólagos emlékképek alapján a megfigyelés nem 
intenzív. 

Meglehetősen objektív módszernek számít a fordítói hibaelemzés. 
A fordítók tévedései, vétségei, az interferenciális jelenségek el nem 
végzett, illetve rosszul végzett logikai-gondolkodási fázisként is felfog-
hatók. Megfelelő számú adat elemzésével a tévedések bizonyos műve-
letek 'köré csoportosulnak, sőt egy műveleti rend modelljévé állnak ösz-
sze. Sajnos, a magyar szakirodalomnak a hibaelemző módszer igen gyé-
ren művelt területe. 

3.1. Az általános, az alkalmazott és az ágazti fordításelméletet csak 
módszertanilag választhatjuk el egymástól, kialakulásuk szervesen össze-
függ, és épp fordított időrendű. Az első elvi állásfoglalások, szabály-
szerűségek egy konkrét szöveg, szövegtípus sajátos fordítói problémáiból, 
mondjuk a tolmácsolásból, műszaki szövegek: átültetéséből adódnak, így 
ágazati elméletnek számítanak. 

A megfigyelt jelenségek egy része, például a névelők explicitálása, 
a grammatikai nem eltűnése, egy adott nyelvpár, esetünkben a szerb-
horvát—magyar fordítási viszonylatává általánosítható, tehát az alkal-
mazott fordításelmélet tárgya. 

Vannak olyan törvényszerűségek is, amelyek bármely két nyelv vi-
szonylatában érvényesek, ezért mint fordítási univerzálékat az általá-
nos fordításelmélet vizsgálja. Hogy az előbbi példánál maradjunk, az 
a tapasztalat, hogy a különböző nyelveken folyó kommunikáció, a szö-
veg összevetésénél valamely részinformációnak (mint amilyen a gramma-
tikai nem) nem felel meg semmi a célnyelvben, viszont van olyan, amit 
nekünk kell a szövegbe beépítenünk (ilyen a névelővel kifejezett hatá-
rozottság — határozatlanság) általános transzlatológiai kategória. 

Az általános fordításelméletnek a következő szakterületei vannak 
jelen az irodalomban: 

3.1.1. A fordítás mint tapasztalatilag megismerhető tevékenység, hi-
vatás meghatározása és elhelyezése az emberi alkotótevékenységek rend-
szerében. Ez magyar vonatkozásokban ma már lezártnak tekinthető, de 
igen hosszadalmais, heves vitáik áráin. Sokáig tartotta magát egy artisz-
tikus szemlélet, mely szerint a fordítás teljességében meg nem ismer-
hető, művészi adottságokat igénylő munka, amelynek, mint a nyelvész 
Fodor István hangsúlyozta11 nem lehet tudománya, mert amit odasorol-
nak, az mind a nyelvismeret része, és hogy a fordító hogyan tanulta 
meg, az az ő magánügye. A dolog érdekessége, hogy a fordítástudományt 
épp a műfordítás felől közelítő Németh Lászlónak kellett megvédenie 
és a helyére tennie. Idézett tanulmányában22 a következőket találjuk: 
„Olyasmit kezdek hinni, mintha minden mondatnak csak egyetlen meg-
oldása lenne, s ha a prózafordítás matematikáját pontosan ismernénk, 
ugyanazon embernek két külöböző időben sőt két különböző embernek 
is ugyanúgy kellene fordítani", majd más helyen: „Nos, az az én véle-
ményem, hogy a prózafordítást, ha egyszer segédtudományait megcsi-
nálták, egy bizonyos határig lehet, sőt kell is tanítani. Hiszen a próza-
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fordítást írókkal végeztetni (prózafordításon informatív fordítást is ért, 
P. Gy. megjegyzése): óriási f ényűzés . . . Képezni természetesen nem min-
denkit lehet, de attól a matematika is megtanulható marad, hogy nem 
mindenkit lehet rá megtanítani." 

Ez azt jelenti, hogy a közlés reveláns elemeit mégiscsak törvény-
szerűen hasonló, azonos módon kell átváltani, ezeket a stratégiákat pe-
dig tudatosain kell magunkban kiépíteni. Minden szöveg a speciálisak 
mellett általános problémák elé is álíltja a fordítót, amelyeket csak a 
transzlatológia egésze oldhat meg. A különleges követelmények megléte 
nem kérdőjelezi meg az egész tudományág létjogosultságát, mint Szabó 
Ede is feltételezi25, hanem az ágazati elméletek szükségét jelzi. A rész és 
egész, a mesterség és művészet dialektikus viszonyáról Németh László 
így ír: „Ez azonban nem azt jelenti, hogy a tudás mellett az ösztönnek 
nem marad helye. A tudás, akármilyen részletes, még mindig csak a 
szöveg durvább szerkezetét szabja meg. Van határ, amelyen túl a tudo-
mány már nem elég, ahol a szabályt a szabadság, a megkötöttséget az 
ösztön észrevétlen munlkája, illetőleg a művész felelős döntése váltja 
fel". 

A fordításelmélet szükségét a későbbi irodalomban is megtaláljuk, 
például Rákos Sándornak a Tanulmányok a műfordításról elé írt beve-
zetőjében27: „A műfordítás magas szintjét ma egyéni telitalálatok bizto-
sítják. Kodifikálatlanok viszont az értékmérőként is, az átvételre alkal-
mas tapasztalati anyagként is az objektív fordítói módszerek. A fordítás-
elmélet hiánya visszahat a gyakorlatra is, amely elméleti alapozás híján 
esetlegessé válik. Makkai Imre ugyanabban a kötetben egy magyar 
hagyományokon nyugvó alkalmazott fordításelméletet sürget: „Ki kellene 
dolgozni egy rendszeres fordításelméletet. Ma még csak elvi cikkek, ta-
nulmányok l é t eznek . . . de elmélet bőséges példatárral még nem, amely 
egyúttal módszertan is lehetne. A kidolgozásban támaszkodni kellene 
a haladó magyar hagyományra, Batsányira, Brassai Sámuelre, Radó 
Antalra stb.". 

3.1.2. Még nagyobb vitákat kavart a fordítástudomány önállósága, 
tudományközisége, vagyis hogy megyik szakterületnek van benne domi-
náló szerepe. Minthogy a fordítóváválás intézményes formája sokáig a 
nyelvtanulás volt, a nyelvismeret ürügyén a fordítást a nyelvészet sa-
játította ki legelőbb és tekintette saját alkalmazott területének. Nálunk 
ez a felfogás még mindig elég erős, habár világszerte kialakultak az 
ellenvélemények is, amelyekről Georges Mounin, francia transzlatológus 
írt összefoglalót, szerbhorvát fordítása a Mostouiban29 jelent meg. Ta-
lálóan jegyzi meg, hogy a lingvisztika és fordítás kapcsolatát elsősor-
ban a nyelvészek mellőzik, Saussure-nél, Jaspersennél, Bloomfieldnél, 
Sapirnál jó, ha összesen találunk négy-öt utalást erre a területre. 

Az orosz Fjodorov, a kanadai francia Vinay és Darblenet, az angol 
Edmond Cary nézeteinek vonulatából az derül ki, hogy, főleg az utóbbi, 
a szakterületi jártasság felől közelítve vonják kétségbe a nyelvészet 
szerepét, legalább is túlsúlyát, mondván, hogy a drámafordításhoz szín-
padi és irodalmi, a filmszinkronizáláshoz filmtechnikai ismeretek kelle-
nek mindenek előtt. 
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Aztán az eltérő vélemények nyugvópontra jutottak. Valóban, mint 
Fodor István is írta, a nyelvészeti ismeretek önmagukban senkit sem 
tesznek fordítóvá. Cary-val is egyetérthetünk, hogy a nyelvtani kategó-
riák formális absztrakciói a nyelvi átültetésben nem hasznosíthatók köz-
vetlenül. Viszont ha a nyelvészet, amint annak mostanában lehetünk ta-
núi, a végeredmény helyett a közlés folyamata, a 'kommunikáció felé 
fordul, tükrözi és koordinálja a nyelven kívüli valóságot, és a beszélők 
rávoinal/kozó ismereteit is. A. Saussure terminusával élve, belső és külső 
nyelvészet tehát végső soron nélkülözhetetlen segítséget nyúj that a for-
dításnak, ha nézőpontját el tudja vonatkoztatni egy adott nyelvtől. 

Erre igen alkalmas az univerzálékat kutató általános nyelvészet, 
és még inkább a kontrasztív nyelvészet, amely az azonos információt 
hordozó különböző nyelvi egységek összevetésénél a fordítással érint-
kező területekig jut el, jóllehet inkább az idegen nyelv elsajátításának 
jellemzői érdeklik, ez pedig nem lehet teljesen azonos a fordítással. A 
kontrasztív vizsgál atolk felhasználhatóságának most csak egy nehézsé-
gét emeljük ki30: az összevetések jó, ha a mondat szintjéig eljutnak, de 
ott végérvényesen megrekednek, a fordítási egységek viszont ennél ál-
talában nagyobbak. 

Ígéretesek azok a nyelvészeti kutatások, amelyek a teljes közle-
ményt, a szöveg zárt, szerves egységét veszik alapul, ma szövegtanként, 
szövegnyelvészetként ismeretesek. Az első magyar szövegnyelvészeti ta-
nulmánykötet, az Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. száma,31, sok 
fordításelméleti utalást tartalmaz, a későbbi munkákban még kifejezet-
tebb ez az indíttatás, például Ferenczy Gyuláéban (A szövegnyelvészet 
és fordítás), Balázs Jánoséban (Fordításelmélet és szövegtan) és Klaudy 
Kingáéban (Fordítás és aktuális tagolás).28 A mondat fölötti szint felé 
fordulásban tehát a nyelvi közvetítésnek is szerepe volt. A fordítási 
hibaelemzés, a fordításkritika már régen foglalkozik azzal a jelenség-
gel, amit Klaudy Kinga így fogalmaz meg: „Az idegen nyelvet jól tudó, 
de a fordításban gyakorlatban hallgatóink közös hibája, hogy hajlamo-
sak a szöveget összefüggéstelen mondatok egymásutánjának tek in ten i , . . . 
eszükbe sem jut, hogy a mondatot az egész szöveg szempontjából érté-
keljék, az egész szöveg vagy a nyelven kívüli szituáció figyelembevéte-
lét pedig éppenéggel reménytelen dolog elvárni". A szövegnyelvészet 
érdeme, hogy legalább általános szöveggenerálási szinten kiépült a köz-
leményt a nyelven kívüli tényezőkhöz, a közlőhöz, befogadóhoz, a beszéd-
helyzethez kapcsoló elemek, valamint a szöveg belső kohézióját biztosító 
egységek (előre- és visszutalások, az anafória stb.) rendszere, és kiderült, 
bizonyos mondatok a szövegnek csak adott helyein fordulhatnak elő. 

A magyar szövegnyelvészet egyik iránya valójában nem is nyelvé-
szeti, hanem irodalomtörténeti fogantatású, Horváth János alapozta meg 
Irodalmi nyelvünk kezdetei című tanulmányában15. Amint a műfajköz-
pontú, történeti vizsgálataiból kiderül, a latin nyelv szószintű interferen-
ciájától már szabadulni tudó magyar irodalmi nyelvnek még évszázadok 
múlva sem volt eredeti szövegezési terve, szövegmodellje, gondolkodás 
nélkül, akadálytalanul vették át a szórendet, a mondatok, majd a sza-
kaszok egymásba kapcsolását, előre- és visszautalását — látjuk, szinte 
a szövegnyelvészet programját fogalmazza meg, más helyen pedig egy 
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máig is ható fordítási felfogás, a behelyettesítés, a csere tarthatatlanságát 
jelzi: „Minthogy szót szóval fordít, híven lemásolj>a a kötőszó-ornamen-
tika valamennyi csokrát, arabeszkjét." 

Ezt a fordítástörténetileg jelentős szemléletet érvényesíti Balázs Já -
nos tanulmánya is. Szerinte nyelvünk még ma is él azokkal a latinból 
közvetlenül vagy francia, német közvetítéssel átvett szövegsémákkal, 
logikai szerkezetekkel, amelyeknek egyúttal europaizálását, areális32 

nyelvcsoportba épülését is köszönheti. Sajnos, ez a munka a szövegnek 
csak műfaj i kötöttségeit tudja megragadni, felvetett problémái a lexé-
mák (idegen szavak stb.) szintjén maradnak, és túl általánosak ahhoz, 
hogy a fordítás konkrét feladatainál is értékesíthetők legyenek. 

A másik irány jellegzetesen fordítástudományi szempontú. Mint Fe-
renczy Gyula megfogalmazza, a fordítástudomány számára a beszéd-
művek (tehát a fordított és fordítandó szövegek) az egyetlen közvetle-
nül vizsgálható tények, minden forrásnyelvi célnyelvi viszonylatú meg-
feleltetés, szövegszinten történhet, amelyen egyértelművé válik a nyelven 
kívüli valóság, a kommunikációs gyakorlat (a műfaj) és az egyéni nyelv-
használat viszonya, a közlendő tartalom gondolati felépítése. A fordítás-
elmélet a szövegnyelvészettől vár választ pl. arra a kérdésre, hogy van-e 
alapvető különbség az ekvivalens szövegek szerveződésében a különböző 
nyelvenkben, illetve vannak-e a szöveg struturális szerveződésének olyan 
elemei, amelyek átültetése nélkül lehetetlen adekvát fordítást létrehozni. 

Klaudy Kinga már megjelölt tanulmányában28 a szövegszintű elem-
zés és átváltás konkrét lehetőségeit kutatja, így a téma — réma szerinti 
aktuális tagolás rendszerét. A mondatokat ismert és újságoló részre ta-
goló eljárás nagyon hasznos a fordítói analízisben, mivel a felszíni rea-
lizációtól el tud szakadni, s a részközlések kulcsinformációit hangsú-
lyozza, amelyek invariánsok, de a különböző nyelvek eltérő eszközöket 
használnak kihangsúlyozásukra, egymásra vonatkoztatásukra. 

A fordítás és nyelvészet kapcsolatairól még hosszasan lehetne érte-
kezni, a normatív igénnyel fellépő nyelvművelésről, amely, mint Kossá 
János művei33 is tanúsítják, némi szemléletváltással, a fordítástechnikába 
is beépíthető, és még többet a fordítás és a külső nyelvészeti diszciplí-
nák, a pszicholingvisztika és a szociolingvisztika viszonyáról. Tucat-
számra sorjáznak a kérdések: mi játszódik le az emberi agyban közlés 
és fordítás közben, hogyan vetítődik egymásra a két nyelvrendszer, 
egyáltalán verbális természetű-e ez a tevékenység vagy, amint a tolmá-
csolásból kitűnik34, csak végső fázisában nyelvi, de operatívan a való-
ságelemek síkj án zajlik? Illetve: vannak-e és milyen mérvűek a beszélés 
néprajzának különbségei, miért van az, hogy azonos fordító azonos szöve-
get másként fordít egy magyarországi és másként egy jugoszláviai ma-
gyar befogadónak, hogyan hatnak a fordításra az érintkező nyelvek 
presztízskülönbségei, miért „szemérmesebb" az egyik nyelv az ún. nyelvi 
tabukkal szemben, mint a másik, azonos stílusrétegben is? A választ alig 
néhány tanulmány kísérli meg körvonalazóan megadni, Büky Béla a lé-
lélektani tényezőket, A beszédtanítás pszichológiája című művében36, 
a speciális fordítási szempontok nélkül, a társadalmi nyelvészet kérdés-
körét pedig a Társadalom és nyelv31 címen megjelent fordításkötet, De-
me Lászlónak a Nyelvi és nyelvhasználati gondjaink37 című munkája, 
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hazai vonatkozásban az Anyanyelv — „államnyelv"** című kötet tett 
erre kísérletet. 

3.1.3. A műfordítás elmélete és gyakorlata a feladatok természetéből 
eredően szívesebben támaszkodik az irodalomtudományi, stilisztikai ka-
tegóriákra, elsősorban a filológiára — a mű genezisét, minden ténye-
zőjét feltáró módszerei majdnem azonosak a fordítói elemzésével — és 
a kontrasztív stilisztikára. A nyelvészeti és irodalomtudományi meg-
közelítés között nincs is lényegbeli különbség, csak absztrakciók szintje, 
és az iránya más. 

3.1.4 Az általános fordításelmélet legfőbb feladata a fordítói hűség, 
az ekvivalencia elveinek, követelményrendszerének kidolgozása. Mihez 
hű és milyen a jó fordítás? Melyek a közlemény nyelvektől független 
univerzális jellemzői, amelyeket meg kell őrizni a jelváltás után is, és 
mekkora egységekben kell ezeket szemlélni? Ha valamely forrásnyelvi 
részinformációról le kell mondani az átváltásnál, melyik legyen az? A 
különböző fordításelméleti modellek összefoglalóan három kérdés szerint 
értékelhetők: 

a. mi közlemény invariáns eleme, amit a fordításban meg kell 
őrizni? 

b.) milyen eljárások, műveletek biztosítják az invariáns elemek cél-
nyelvi kifejezését? 

c) minthogy a fordításra kerülő közlemény egészében egyszerre nem 
is elemezhető és nem is váltható át már a memóriakorlátozottság miatt 
sem, milyenek az ideális fordítási egységek? Mekkora szövegösszefüg-
gésekben válnak egyértelművé az időbeli, térbeli szegmentumokban át-
váltható részinformációk? 

Ezek a kérdések külön tanulmányt igényelnének, de arra felvetésük 
is elegendő, hogy a magyar fordításelmélet műhelyeibe betekintsünk. 
Ilyen vonatkozásban egyetlen eredeti elméletet, modellt találunk, Antal 
Lászlóét, amelyet korábban jelentéstani munkáiban, A jelentés világá-
ban12, és a Questions of Meaning című kötetében39 fej tett ki, és a Fordí-
tás és tartalom című tanulmányába is változatlanul építi be. Elméletét 
a nemzetközi szakirodalom megnevezésével élve a denotatív fordítási 
modellek közé sorolhatjuk. Antal szakít azzal a közhidelemmel, amely 
a nyelvészeti központú fordításmeghatározásokban ma is makacsul tar t ja 
magát, miszerint az ekvivalencia kialakítása „nyelvtől nyelvhez" halad, 
azaz szót szóval, szerkezetet szerkezettel, mondatot mondattal vetünk 
össze. Ez az álláspont teljességgel tarthatatlan, még akkor is, ha a teljes 
szöveget ismeri el fordítási egységként, mivel a közlemény külső burkán, 
jelfelszínén nem tud túljutni, sem a fordítás legelső és legutolsó moz-
zanata (forrásnyelvi szövegből indulunk ki és végül a célnyelvi szöveget 
fogalmazzuk meg) közötti problémamegoldó folyamatba behatolni. 

A denotatív modell, közelebbről Antal László véleménye szerint te-
hát A és B nyelv jelsorai önmagukban nem hasonlíthatók össze: 

A nyelv felhasznált jelei, / B nyel\r felhasznált jelei, 
szavak, mondatok stb. szavak, mondatok stb. 
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Nem invariáns, így a fordítási ekvivalencia kialakítására sem vehető 
alapul a szövegelemek jelentése sem, mert az a nyelvi egységek hasz-
nálati szabályaként, viszoinyfogalomként mindig egy adott nyelvhez 
kötött. A nyelvi jelek nem azonosak a valóságelemekkel, nem tartalmaz-
zák azokat, csupán utalnak rájuk, felidézik őket, még hozzá többszörö-
sen is önkényesen. Önkényesek, motiválatlanok a fizikai hangtest és a 
jeltárgy viszonyában, önkényesek abban is, hogy a valóság mekkora da-
rabját jelölik, a szómező és jelentésmező megoszlásában, és abban is, 
ahogyan összekapcsolódnalk, tehát szerkezetükben is. Ezért elvetendő a 
kétszintű modell is: 

A nyelv jelei B nyelv jelei 

A nyelvi jelek eredeti B nyelvi jelentés 
jelentése — / — _ 

A megoldást Antal a harmadik mélységi szinten látja, a jeltárgyak, 
a denotátumok síkján, amelyek már szilárd öszehasonlítási alapot adnak, 
tehát: 

A nyelv jelei 
t 

A nyelvi jelentés 

B nyelv jelei 

B nyelvi jelentés 

" Denotátumok, -

Nyelven kívüli tartalom 

Immár klasszikus meghatározása szerint, a fentieknek megfelelően, „A 
fordítás mint művelet nem más, m i n t . . . egy bizonyos nyelv jelentésein 
keresztül leírt denoáttumot egy másik nyelv jelentésein keresztül írunk 
le."12 Például, igen szemléletesen a csütörtököt mond szólást idézi, ame-
lyet ha „jelentés-fordítással" ültetünk át, akkor angolul to say a Thurs-
day, szerbhorvátul pedig (a saját példám, P. Gy.) kazati cetvrtak lenne 
belőle, ha viszont a „Denotátum-fordításhoz" folyamodunk, megkeressük 
a szóértékű szinonimát, ami lehet „meghiúsul", „nem sikerül",, s ezt 
könnyen lefordíthatjuk bármelyik nyelvre. Másik kedvenc példája a 
secretary of state Kissinger, amelyet az alkotó szavak jelentése alapján, 
avagy fordítástudományi terminussal: tartalmi tükrözéssel Kissinger 
államtitkárként kellene átváltanunk, holott valójában a külügyminiszter 
az ekvivalense. 

Antal László épp a denotátumfordítással cáfolja meg a fordíthatat-
lanságról, a kongeniális fordítás lehetetlenségéről vallott nézeteket. Egy 
nyelv jelentésvilágának tagolódása valóban egyszeri és utánozhatatlan, 
de a nyelven kívüli valóság minden nyelven kifejezhető. 

Az előzőekben ikifejtett koncepció a fordítási ekvivalencia modern 
megfogalmazását adja, de külső, nyelvészeti megközelítés lévén nem 
eléggé dinamikus és a teljességre sem tart igényt. A harmadik modell-
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ben megjelenő denotátumok, illetve nyelven kívüli tartalom kettőssége 
tanácstalanságot jelez. Denotátumok, jeltárgyak szerint csak elszigetlt 
elemeiben elemezhetjük a szöveget, a tartalom sem egyértelmű kategó-
ria, mint Fülei-Szántó Endre megjegyzi40, mert más szerzők mélystruk-
túrának hívják, az óvatosabbak pedig bázisnak. A fordítástudománynak 
azonban, amint már a szövegnyelvészettel kapcsolatban elmondtuk, eg-
zaktabb, világosabb megfogalmazásokra van szüksége, amely kiterjed 
a logikai- nyelvi összékapcsoltság szerkezeti jellemzőire (egy adott nyel-
ven olvasott novella tartalmának elmondása más nyelven még nem for-
dítás, mert nem szöveghű). A továbblépést a kommunikációs szemlélet, 
a hírtartalommal, közlési szándékkal, elérni kívánt hatással egybefogott 
közlemény jelenti. 

Hasonlóképpen tagolatlan és kifejtetlen a denotatív elmélet elkép-
zelése a fordításról mint intellektuális folyamatról, műveletsorról, már 
pedig ez a próbaköve az elméletnek, gyakorlatnak, fordításoktatásnak 
egyaránt. Az első elméleti reflexiókkal egyidős a kérdés: mit csinálunk 
valójában fordítás közben és mi történik bennünk? Már a tevékenység 
különböző nyelvű elnevezései, a fordítás (átfordítás, ferdítés) a pre-
vodjenje (átvitel lenne magyarul), az übersetzen (átültetés) stb. is fel-
foghatók naiv elképzelésként, válaszként, ám a végső megfejtés még 
ma sem született meg. Antal Lászlónak a műveletre vonatkozó meg-
határozása, a denotátumok leírása más nyelv jelentésein keresztül vagy 
hasonló tartalomkifejezés létrehozása a célnyelv eszközeivel, túljutott 
a sok hibát okozó, a fordítást behelyettesítésként, csereként felfogó né-
zeteken. Hiányossága, hogy nem eléggé operatív és részletező. A jelen-
téseken keresztül végzett leírás legalább két mozzanatból, a jelváltásból 
és hírváltásból (amint az államtitkár a külügyminiszter megfeleltetésé-
nél történt) tevődik össze, mindig az eredeti célnyelvi kommunikáció 
kész sémáihoz igazodik — tehát a fordítói hűségnek alaki, szerkezeti 
követelményei is vannak —, de minden szabálya mégsem vezethető le az 
egynyelvű kommunikációból. A nyelvi közvetítés a legmodernebbje, nem 
kellőképpen kidolgozott felfogások szerint, mint amilyen Román Jakob-
soné41, metanyelvi művelet, amelynek során az A nyelvű közleményt 
olymódon rendeljük hozzá B nyelv jeleihez és a célnyelvű befogadó 
előzetes ismereteihez és információhoz, hogy ez a közlemény a mi be-
fogadónkat a forrásnyelvivel (akinek a szöveget eredetileg szánták) azo-
nos vagy hasonló módon informálja és befolyásolja. 

3.1.5. A nyelvi közvetítés mindennapi feladataiban a fordítói hűség 
általános elvei a közlési műfajok egyedi, különleges követelményeiként 
valósulnak meg. A gondolat- és információcsere szükségével összekap-
csolt kommunikációs közösség legtöbbször szűkebb a nyelvközösség egé-
szénél, a munkamegosztás, érdeklődés, a műveltségi szint vonalán ren-
deződik, a nyelvi akadályok miatt a közlési aktusba iktatódó fordí-
tónak csak külön erőfeszítéssel, tudatos tevékenységgel sikerülhet ebbe 
a kommunikációs gyakorlatba bekapcsolódnia. Meg kell ismernie vissza-
térő, más közlési műfajoktól eltérő sajátságait, amelyeket részben a stí-
lus, részben pedig szókészletben tükröződő tárgyismeret szerint lehetne 
csoportosítani. Ma egyre erőteljesebb a fordítói szakosodás, és a fordítás-
elméleten belül ágazati elméletek különülnék el, legelőször a műfordí-
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tásé indult meg, de folyamatban van a tolmácsolásé, a szakfordításé is. 
Érthető tehát az az érdeklődés, amely a fordítástudományi szakiroda-
lomban megnyilvánul a fordítási kategóriák és a szövegtípusok iránt. 

A fordítási kategóriák a nyelvi közvetítés természete, illetve a köz-
vetítő jellege szerint különülnek el, elhatárolásuk nem okoz nehézséget. 

A gépi vagy emberi (humánus) fordítás szerepének, viszonyának vi-
tája a magyar szakirodalomban is lezárult, nyugvópontra jutott. Koráb-
ban a magyar nyelvészet is kiemelt feladatának tekintette a fordító-
gépnek megfelelő formalizált nyelvtandk, programok, algoritmusok ki-
dolgozását, tanulmányok jelentek meg jeles nyelvészek tollából, például 
Hell Györgyé, A gépi fordítás néhány kérdése*2, Szemanitika a gépi for-
dításban*3, sőt a kérdés műszaki tényezőiről is, például Nemes Tihamér 
Kibernetikai gépek44 című és egyéb munkái. Az általánosságban opti-
mista hangulat csak az 1970-es években kezdett kételyekkel színeződni, 
hogy a fordítógép talán mégsem múlhatja felül az embert a közvetítés 
egészében, sőt a fordításnak csak részműveleteit tudja elvégezni. A leg-
élénkebb viták a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1973. évi 5—6. és 
11—12.45 számában folytak a humánus fordítás elsőbbségét védő Tarnóczi 
Lóránt és opponense, Varga Dénes között, aki a kibernetikai programo-
kon dolgozott. Varga Dénes mellé felzárkózott egy lelkes nyelvész- és 
mérnökgárda, Papp Ferenc, a neves nyelvész, Makay Árpád, a szegedi 
Kibernetikai Laboratórium munkatársa, Száva-Kováts Endre, Pálinkás 
János, Vajda Erik és mások, akik Tarnóczi „laikus hozzáállását" bizony-
gatták, nagy alapossággal és apparátussal. 

Aztán, pár évre rá, a gyakorlat adott igen furcsa választ a dilem-
mákra: a beindított programokat leállították, s a munkálatok tudomá-
sunk szerint ma is szünetelnek. Talán bebizonyosodott itt is, mint világ-
viszonylatban, hogy a használható gépi fordításra legalább is évtizedekig 
kell várnunk? 

Világosak a tolmácsolás és a szűkebb értelemben vett fordítás (írott 
szövegek átültetése) különbségei is, amelyek az időtényező befolyásol-
hatóságából, valamint a közvetítés természetéből, élőnyelvi jellegéből 
erednék. A magyar fordítástudomány mégsem dicsekedhet egyetlen meg-
bízható tolmácsoláselméleti vagy tolmácsolástechnikai munkával sem. 
A nyelvészeti alaptudományi kutatások sok mindent felderítettek az élő-
nyelvi szövegek struktúrájáról, szerkezeti elemeiről, és a közvetlen kom-
munikációról. Elsősorban Vacha Imre és Terestyéni Tamás kutatásaira46 

kell gondolnunk, de eredményeiket a tolmácsolás kétnyelvű viszonyla-
tára senki sem alkalmazta. Pedig aki próbálta, jól tudja, mit jelent az 
indogermán nyelvekről (már pedig más viszonylat elvétve fordul elő) a 
más nyelvcsaládba tartozó magyar nyelvre tolmácsolni, főleg minden el-
méleti, módszertani előmunkálat nélkül. 

A külön fordítói felkészülést igénylő szövegtípusok megkülönbözte-
tése, rendszerezése, amelyben már tartalmi szempontokat is érvénye-
síteni kellene, még nagyon kezdeti fázisban van. Részkérdéseivel Polzo-
vics Iván: Műszaki fordítások típusai, sajátosságai és követelményei 
című tanulmánya47, Karcsay Sándor: Jogi szaknyelv — jogi fordítás", 
Szakszöveg — szakfordítás28 című munkái foglalkoznak. 
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Az utóbbi az alapkérdést, a műfordítást és szakfordítást elválasztó 
ismérveket akarja tisztázni, véleményünk szerint nem a kívánt ered-
ménnyel, de azt szemléletesen bizonyítja, az elhatárolásban a nemzetiközi 
szakirodalom is igen-igen tanácstalan. Alátámasztásul elég kiemelnünk 
néhány vélemény ellentmondásosságát: 

1. A vonatkozó művekben túlteng a szépirodalmi szemlélet. A szak-
fordítást (ezzel együtt a szakszövegeket is) csak negatív értelemben 
határozzák meg, hogy idetartozik minden, ami nem műfordítás és nem 
irodalmi szöveg, mint azt Monuin is tette. 

2. Még bántóbb a stilisztikai megformáltságon, illetve megformálat-
lanságon alapuló megkülönböztetés, amely a magyar szakirodalomtól 
sem idegen, és Darblenet osztályozásaként hallgatólagosan (mert nem 
szállt vitába vele senki) a Nemzetközi Fordítószövetség VII., nizzai kong-
resszusa is elfogadta. Az irodalmi fordításban (Karcsay terminusával) 
a stilisztikai megformáltság, e nézetek szerint, elsődleges, a szakfordí-
tásbam viszont másodlagos jelentőségű. Ezzel rokon vélemények szerint 
a szakszövegeknek nincs is stílusa. A félreértések oka könnyen kiderít-
hető, stíluson ezen felfogásnak megfelelően valami esztétikai többletet, 
díszítettséget kell értenünk, amely az informatív szövegekből hiányzik, 
a „művészi szövegekben" mindig valamely elem jelenlétével bizonyít-
ható. A fordítás gyakorlata és a szakszövegek vizsgálata egész más tör-
vényszerűségekre derít fényt: stíluson kellő általánosítással az adott kom-
muikációfajta bármely szabályosan visszatérő vonását, jegyét kell érte-
nünk, sőt bizonyos stiláris eszközök hiánya is lehet ismérve. Következés-
képpen a jogalkotásnak, az orvostudományi, gépészeti közleményeknek 
éppúgy van stílusa, mint bármelyik szépirodalmi alkotásnak, s a fordítót 
egyik is, másik is hűségre kötelezi. Korábban maga Karcsay is ezt val-
lotta47: „A jogi szaknyelvre összefoglalóan az jellemző, hogy nem termi-
nológiája, hanem kifejezésmódja teszi jogivá. A jogi stílust a szigorúan 
következetes ezért ugyanazon fogalomnál állandóan ismétlődő szóhasz-
nálat j e l l emzi . . . Így monoton, száraz benyomást k e l t . . . Közlésmódja 
távolságtartó, nincsenek benne érzelemkeltő elemek . . . " 

3. A kudarcra ítélt kísérletek mellett, mint amilyen az az osztályo-
zás, hogy az irodalmi fordítás publikálására kerül, a szakfordítás nem 
(bizonyosan arra utal a szerző, Darblenet, hogy az utóbbi akármilyen 
lehet), vagy az az elképzelés, mely szerint van úgynevezett általános 
szöveg és fordítás is (valójában csak olyan közlésről beszélhetünk, amely-
ben több szakterület keveredik oldottan) kibontakozóban van a közlési 
szándék szerinti elhatárolás is. A (közlési szándék először Kari Bühler40, 
majd pedig Román Jakobson4® beszédmodelljében jelenik meg mint a 
kommunikáció valamelyik tényezőjére irányultság megfogalmazása. Ha 
a közlés a külső valóság valamely elemére, a kontextusra irányul, az 
ábrázoló, referenciális, ha a közlőre, akkor az önkifejező emotív, ha pe-
dig a közlés címzettjére, akkor a mozgósító, konatív funkció válik ural-
kodóvá. 

Mivel ezek csakugyan általános, megkerülhetetlen kategóriák, a 
nemzetközi és magyar fordításirodalom is ezzel a hármas tagolással kí-
sérletezik, hiszen a Karcsay által idézett Reiss28 információs, expresz-
szív és apellatív szövegtípusában nem nehéz a fentiekre ismernünk, maga 
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Karcsay a szerzőközpontú és tárgyközpontú szövegekkel foglalkozik, s a 
szépirodalmat az első, minden informatív közlést a második műfajba 
utal. Elhatárolása túl éles, árnyalatok nélküli. Nézete (és nem csak az 
övé) szerint a szerzőközpontú szépirodalomban a valóság igen áttétele-
sen, majdnem elhanyagolhatóan van jelen, éppen ezért a tárgyi valóság 
nyelvi megformálásával, a szaknyelvi elemekkel szuverénül bánhat, igaz, 
a hitelesség érdekében a „professzort tudományosan beszélteti, a mű-
helyben dolgozó" »szaiki« szájába az üzemi zsargon szavait adja", de ez 
tényszerű ábrázolásra nem kötelezi. Általában nem is valóságos, hanem 
elképzelt szituációkat ábrázol. Az ilyen felfogások mérlegelése az iroda-
lomtudományra tartozik, de a fordítás gyakorlata felől helyesbítésre szo-
rulnak, amint azt Szöllösy-Sebestyén András28 is tette Karcsay előadá-
sával kapcsolatban: a szakkifejezések a szépirodalmi szövegben nem 
csupán díszítőelemek, és főleg a prózában nem. Gondoljunk csak Tho-
mas Mann, Balzac, Tolsztoj műveire, amelyeknek leírásaiban, értekező 
részeiben az illető szakterület legavatottabb ismerői sem találhatnak ki-
vetnivalót. Nem véletlen, hogy Németh László is ezzel az egyszerre mű-
fordítói és szakfordítói problémával küszködött legtöbbet az orosz re-
gények fordítása közben. A Prózafordításról23 című tanulmányában írja, 
hogy egy halászfaluról szóló regényt fordítva Hermán Ottó halászszótá-
rát kellett felkutatnia, egy bányászregény esetében pedig valamelyik 
bányavárosba írt, hogy küldjék meg a regényben megismert fogalmak-
hoz a szavakat. A következő részlet végérvényesen megfogalmazza a 
„szerzőközpontú" szépirodalom fordítójának feladatait, tehát megérdem-
li, hogy szószerinti idézük: „A Sztyepan Kolcsugin című regény szerzője 
például a Donyec-vidéken volt vegyész, s nemcsak a nagyolvasztóbeli 
munkát nézi a vegyész és író kettős szakérteémvel, a munkára szegzett 
képzelete, nyelvi pontossága talán még meglepőbb, amikor egy lábos 
forrasztását, a kovácstűzhelyen a szén fe lsz í tásá t . . . í r ja le. Ez a műsza-
kilag iskolázott képzelet a fordítót arra kényszeríti, hogy azokat a mű-
szaki szavakat, amelyek az irodalom határán kívül hevertek, az iro-
dalmi nyelvbe bevigye, ahol nincs pótolója, ahol több van: a legmegle-
lelőbbet kiválassza." 

Az éles elhatárolás helyett tehát inkább úgy fogalmazhatnánk, hogy 
a műfordítói hűségnek a valóságelemeken túl ki kell terjednie arra az 
egyedi módra, ahogyan a szemlélt világ átszűrődik az alkotó személyi-
ségén, és ahogyan gazdagodik annak jegyeivel. Leszögeztük, hogy a poé-
tikai funkció nemcsak a szépirodalom jellemzője, de ott válik uralko-
dóvá, nagy telítettségűvé, olyan pozitív eltérések, járulékos szabályok, 
megkötöttségek révén, amelyeket a költészet a maga számára kötelező-
nek vesz. Fontos, mert nyelviségében is megragadható különbség az 
irodalmi és szakszövegek közt az előzőek időállósága, időtlensége, a tar-
talom és forma elválaszthatatlansága, az utóbbiak logikai, tartalmi sűrí-
tettsége, amelynek érdekében el is szakadnak a természetes nyelvi ki-
fejezésektől, a szövegek szakosodásával, a kommunikációs közösség szű-
külésével párhuzamosan egyre gyakoribbá válnak a rövidítések, szim-
bólumok, képletek és sűrítettebbé a terminológia, amely szélsőségeiben 
teljesen konvencionális, sőt hiányzik a szövegkörnyezetből minden, a 
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nyelvi jelet magyarázó, a valósághoz rendelő metanyelvi elem (pl. a meg-
határozások, definíciók stb.). 

A magyar fordításirodalom a szakszövegeik további, belső felosztá-
sával, tagolásával is kísérletezik, így az alaptudományi — alkalmazott 
tudományi, valamint a természettudományi és társadalomtudományi mű-
fajokéval. Az elhatárolás alapjául természetesen csak a fordítástechniká-
ban is tükröződő, nyelvileg megragadható jellegzetességek szolgálhatnak. 
Figyelemreméltó Polzovics Iván idézett tanulmányában47 található meg-
különböztetés, mely szerint a természettudományi alkotások írásba fog-
lalásuk előtt megszületnek, tehát a formától függetlenül eleve léteznek, 
a társadalmi vagy humán tudományokban a felismerés — elemzés, ki-
fejtés nélkül — legfeljebb ösztönző ötletként jöhet figyelembe, tudomá-
nyos eredmény csak a tárgy tanulmányi, írásos feldolgozásával válik 
belőle. A formába öntés során a tudományos felismerés ú j elemekkel 
gazdagodik, megelonevednek kapcsolatai más felismerésekkel. Ami a leg-
fontosabb, a kifejezés formája maga válik a mű alkotóelemévé, tehát 
szinte minden a megfogalmazáson múlik az alkotásban, következéskép-
pen a fordításban is. 

3.2. Az adott nyelvi viszonylatok tapasztalataiból kiépülő alkalma-
zott (mondhatnánk úgy is, nemzeti) fordításelméletnek a már kialakult 
fogalmi rendszer terminológiai vonatkozásainak tisztázása lenne az el-
sődleges feladata. A magyar fordításirodalom ettől a szabványos, követ-
kezetes terminológiai szinttől még igen messze van. Talán azért, mert a 
fordítási ágazatokban gondolkodó tanulmányok nem is éreztették az 
egységesítés, a tartalmi tisztázás szükségét, vagy ami valószínűbb, 
az eredeti magyar fordítástudományi művek hiányában minden érte-
kező más-más idegen nyelvi irodalom felé orientálódott, annak szakkife-
jezéseit kísérelte meg tartalmi tükrözéssel lefordítani. így a fordítástudo-
mány magyar szaknyelvén, szakkifejezésein raj ta vannak az orosz, an-
gol, francia nyelv szerkesztésmódjának nyomai, s egy fogalomra több 
változat is él a megnevezésekben. A már közkeletű forrásnyelv, kiinduló-
nyelv mellett él az indulási nyelv, az eredeti nyelve, a célnyelv mellett 
az érkezési (!) nyelv, fordítási nyelv, nem ritkaság a tolmácsolást szó-
beli fordításnak nevezni, a szakfordítást pedig nem irodalmi fordítás-
ként emlegetni. Nem nehéz felismernünk egyrészt a túlzott irodalom-
központúságot, másrészt a nem- előtagú indogermán szeilkezeteket, ame-
lyek — valamint aszerint megnevezni, ami nem jellemző rá — a magyar 
nyelvtől idegenek. 

Üjabban mondvacsinált problémák támadtak egy kitűnő, a magyar 
hagyományokat megidéző kifejezés, a műfordítás körül is. A szépiro-
dalmi művek fordításának egészét lefedő szót egyes aggályos szerzők 
a jól bevált jelentéskörétől szűkebb értelemben, csak a versfordítás vagy 
az igazán sikerült átültetés jelölésére kezdték használni, helyette egy 
idegen szellemű szót öltöztettek magyar köntösbe, az irodalmi fordítást. 
Ezt tette többek között Karcsay Sándor is, két, szerinte helytálló indok-
lással: 

1. a szépirodalmi (!) és nem szépirodalmi (!) terület között „a meg-
különböztetés semmiképpen sem a művésziességre törekvő megformá-
lásban keresendő, amire a hazánkban szokásos műfordítás kifejezés utal, 
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hiszen a szaktárgyú fordítás (de miért nem szakfordítás) is lehet művészi 
színvonalú" . . . 

2. „Ezért használom inkább a nemzetközi gyakorlatban használatos 
irodalmi (literary, literaire, literarisch) szót, melyet a Nemzetközi For-
dítószövetség is így használ. Irodalmi fordításon általában szépirodalmit 
értenek (akárcsak az orosz terminológia)". 

Kezdjük a második indoklással. Magyar szakkifejezést idegen min-
tára, „mert a világnyelvekben is úgy van" meggondolással kialakítani 
nagyon káros és zavarkeltő szemlélet, főleg ha a meglevőt, a jól beváltat 
szorítjuk ki vele, amely idegen megfelelőinél sokkal tömörebb, találóbb. 
Az idegen fogalmi jegyek tükrözése csak az ú j fogalmaknál indokolt. 
Hogy véleményemmel nem vagyok egyedül, arra elegendő Somlyó 
Györgynek A műfordítás elmélete és gyakorlata26 című (s már ez a cím 
is állásfoglalás) kötetben megjelent tanulmányából, a Két szó között 
(Megjegyzések a fordítás poétikájához)-ból idéznünk: „Magyarul a for-
dítás költői vállfaját — elsősorban a verses, de, pontosan nehezen kör-
vonalazható értékítéletként, a kiemelkedő prózafordításokat is — meg-
különböztető szóhasználat (ti. a műfordítás) jelöli. A műfordítás szónak 
az általam ismert nyelvek egyikén sincs még távoli megfelelője s e m . . . 
A körülírás nélkül — legtöbbször még azzal is — lefordíthatatlan, sajá-
tos összetétel, szükségképpen sajátos jelentést takar. Ez az egyedülálló 
magyar irodalmi szakkifejezés a magyar fordításirodalom egyedülálló 
fejlődésében és feladatában leli e redeté t . . . abban a különleges fordítói 
gyakorlatban, amely a legutóbbi időben határainkon kívül is ismertté, 
fogalommá, világirodalmi ténnyé kezd válni". Igazolásul egy nagyon 
szemléletes példát említ: a párizsi École des Langues Orientales finnugor 
tanszékéneik folyóiratában Pierrre Chesnais a magyar műfordítás kor-
szakairól értekezve megérezte e szó átültethetetlen árnyalatát és a f ran-
cia szövegben a magyar műfordító, műfordítás szavakat használja. 

Folytathatnánk a kétségek, dilemmák sorát olyanokkal, mint a pár-
huzamos fordítást jelölő „duplung-fordítás" vagy más szüleményekkel, 
amelyektől a középiskolai fordításoktatásunk magyar tankönyvei30 sem 
mentesek, de inkább a megoldással érdemes törődnünk, amely felé Már-
kus György tette meg idézett művében21 az első lépést, olyképpen, hogy 
főleg Tarnóczi Fordítókalauza és Fordítástechnikája alapján kis fordítás-
tudományi fogalomtárat állított össze. Ezt kellene folytatni, persze a szó-
állományát tízszeresére-húszszorosára növelve. 

3.2.1. Az alkalmazott, nemzeti fordításelmélet másik sürgető feladata 
a fordítói hűség adott nyelvi viszonylatokra érvényes követelményrend-
szerének kidolgozása lenne. Még ha ellentmondásosan hangzik is, azt kell 
mondanunk, hosv ez a hűség tértől és időtől függően változik, legalább 
két tényező befolyására: 

a. A fordítás mint a nyelvek, kultúrák közötti mesterséges kapcso-
lat milyen természetes kapcsolatra rétegződik rá? Milyen viszonyban 
van a forrásnyelv és célnyelv valóságháttere egymással? A nyelvi való-
ságháttérrel foglalkozva Mikes Melánia51 legalább három részterületet 
feltételez: a földrajzi fekvést és természeti adottságokat, a két nyelv-
közösség kultúráját, illetve a forrásnyelvi és célnyelvi ország társadalmi 
berendezését. Ezeknek tudható be, hogy mondjuk egy japán szépirodal-
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mi alkotást fordítani merőben más feladatokat jelent, mint egy szerb-
horvát vagy német nyelvűt. Aztán a fenti viszonylatokat még tovább 
színezik a kapcsolatok intenzitása, az érintkező nyelvek presztízskülönb-
ségei stb. 

b. Már volt róla szó, hogy a jó fordítás a befogadó előismeretéhez, 
elvárásaihoz igazodik, azaz átültetés közben akaratlanul is az eredeti 
célnyelvi közlés mintáihoz igazodunk. A műfordítás felől nézve ez azt 
jelenti, hogy az eredeti mű a befogadók irodalmi ízlése szerint is mó-
dosul. Jól ismert tény például, hogy a franciák minden verset rímtelen, 
ritenustalan prózában fordítanak le, mert ellenikező esetben a mai francia 
költészet felől közeledő olvasó legalább ötven-hatvan évvel ezelőttinek 
tartaná őket. 

Ezekben a viszonylatokban kellene a délszláv—'magyar, magyar—dél-
szláv fordítási gyakorlatot megvizsgálnunk és elveit kialakítanunk. Saj -
nos, a többszáz kötetnyi műfordítás és jelentős szakfordítási tevékeny-
ség ellenére az elméleti megalapozás mindmáig késik. Ehhez legalább 
két segédtudományt kellene kiművelni, a fordítástörténetet és a fordítás-
kritikát. 

4. A fordítástudomány időbeli, diakron szemléletének szükségessé-
gére az időtálló nagy alkotások fordításai hívták fel a figyelmet. Kide-
rült ugyanis, hogy időről időre szinte minden műfordítás elavul, tehát 
az eredeti örökérvényűségével szemben az átültetés viszonylagos érték, 
egy kor, ízlés kritikai hozzáállása a műalkotáshoz, amelyet időnként ú j ra 
kell fogalmazni, mint ahogyan az irodalomtörténeti értékelést is. Az 
ú j ráfordítások összehasonlításával, a fordítói hűségről vallott felfogások 
egymásravetítésével összefüggő, illetve ellentétes irányzatok, korszakok 
rajzolódnak ki, amelyek elhatárolása, jellemzése a gyakorlatot és az el-
méleti megállapításokat egyaránt vizsgáló fordítástörténetnek a feladata, 
amely csak érintkezhet, de nem lehet azonos az illető irodalmak kapcso-
latának történetével, mivel a kapcsolatteremtés folyamatát, technikáját 
és nem végeredményét tanulmányozza. A délszláv—magyar fordításról 
vannak korszakokban gondolkodó tanulmányok, például a Szomszédság 
és közösségben14, szerbhorvátul Miodrag Sibinovic: Originál i prevod cí-
mű tanulmánykötetében52, de a teljes történeti folyamatnak ezek csak 
töredékét képezhetik. 

Természetesen a szakfordítást is lehetne fejlődésében vizsgálni, ha 
az alkalomhoz, időponthoz kötött fordítások fennmaradnának valahol, 
még pedig a fordító nevével együtt. Vitkovics Mihály, és még inkább 
Székács Sándor már újságcikkeket is fordítottak szerbre is magyarra 
is, ezzel az informatív fordítást indították el, amelynék tanulmányozása 
sok tanulsággal járhatna. 

5. A nagy általánosságban fordításkritkának nevezhető szakterület 
lényegében a fordítástörténettel rokonítható, mert ahhoz hasonlóan, csak 
valamilyen szilárd elméleti bázisból indulhat ki, mondjuk egy fordítói 
hűségről vallott felfogásból. Értékelő mozzanatai megfogalmazott vagy 
hallgatólagos ekvivaencia-eszményeket követnek. 

A fordításkritikának van egy szűkebb értelmezése is, amely szerint 
csak a műfordításról szóló kritikai, értékelő megjegyzéseket, írásokat 
jelöli. Az ilyenfajta fordításkritika a fordított mű megjelenése után 
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születik meg, nem is a fordító vétségire, hibáira irányul — ilyet nem is 
feltételez —, hanem módszereinek, felfogásának egyéni, vitára serkentő, 
esetleg vitatható jegyeire. Irodalmi folyóiratainkat átlapozva, jugoszlá-
viai magyar vonatkozásban is elfogadhatjuk a Nagyvilág 1975. évfolya-
mában közölt fordítási vita konklúzióját: ha valami teljesen és egészé-
ben hiányzik kulturális életünkből, az a fordításkritika. Pedig vannak 
jó előzményei, amikor Schöpflin Aladár, Tóth Árpád, Zolnai Gyula, Sza-
bó Lőrinc, Kardos László fémjelezték rangját. Szükségét a Vajdasági 
íróegyesület 1979. évi kanizsai közgyűlése is hangsúlyozta, minden lát-
ható eredmény nélkül. Fordításkritikáról szólva természetesen nem az 
olyan méltatásokra gondolunk, amelyek egy-egy műfordítás megjelené-
sét adják hírül, értékelik az újonnan létrejött kapcsolat, a „híd" jelen-
tőségét, anélkül, hogy magáról a fordításról három mondatnál többet 
szólnának. Pedig az igazán fordítással foglalkozó bírálatok bátorításul 
szolgálhatnak, azt bizonyítják, sok izgalmas kérdésről kellene vitatkozni, 
vegyük például Mladen Leskovacnak Csuka Zoltán Gorski vijenac-íor-
dításával58 kapcsolatos véleményét. Szerinte Csuka minden leleménye 
ellenére is a fordítás lehangolóan távol marad az erdetitől. Csakhogy 
felmerül a kérdés: eldönthető-e egyáltalán, főleg ilyen kizárólagossággal 
az eredeti befogadó szemszögéből, hogy nekem, célnyelvi olvasónak nem 
nyúj t ja esetleg a maximumot a fordítás, amit a nyelvi és nyelven kívüli 
akadályokat leküzdve egyáltalán meg lehet valósítani? 

A fordításkritika szélesebb értelmezése a fordítás lektorolására, a 
fordítás elfogadhatóságára is kiterjed, s a szakfordítás is körébe tar-
tozik. Mivel a jó fordításlektornak a fordító helyzetébe kell beleélnie 
magát, vagyis az ideális fordító logikájával kell gondolkodnia, az érté-
kelő kritériumokat fordítástudományilag kellene megalapozni. Sajnos, 
mint Aniot Judit is megjegyzi A fordítás elfogadhatóságának kritériu-
mai 26 című tanulmányában, erre a tevékenységre az ösztönösség nyomja 
bélyegét. Ha a „kongeniális fordítás" divatos tényezőit, mint a kommu-
nikatív ekvivalencia, stiláris ekvivalencia stb. a gyakorlatba helyette-
sítjük be, látjuk, csak az elvonatkoztatott szabályok általános keretét 
kaptuk meg. 

6. A fordítói hűség a megvalósítás módszereinek, eljárásainak ki-
alakítása nélkül csak elméleti követelményrendszer maradna, így a for-
dítástudomány egyik fő irányának, ezt a célt kellett maga elé tűznie. 
A fordítástechnika a nyelvismerettel, tárgyismerettel egybeötvözött for-
dítói jártasság, gyakorlati tájékozottság tudománya, s minden fordítás-
elméletnek azért, addig van létjogosultsága, amíg erre a gyakorlatra 
irányul. 

Érdekes, hogy könyvek jelenték meg magyarul, mint Tarnóczié, 
Márkus Györgyé, a fordítástechnikáról, anélkül, hogy tárgyukat meg-
határozták volna. Ismereteink szerint ezzel a definícióval először Dániel 
Tamásné próbálkozott, igen sikeresen. Ö a fordítástechnika fogalmába 
azokat a megközelítőleg spontán módon elvégzett műveletsorokat fog-
lalta bele, amelyek lehetővé teszik, hogy a fordító figyelme az átültetés-
nek alkotó gondolkodást kívánó eljárásai számára szabaduljon föl, azaz 
az elsajátított tapasztalatoknak, általánosításoknak az együttesét.26 A 
résztudomány, illetve fordításoktatási tantárgy belső tagolódása is kiala-
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kulóban van. A fordíás műveleti rendje (milyen műveleteket milyen 
sorrendben ajánlatos elvégezni), az interpretációs eljárások (kivonatoló 
fordítás, fordítás, átdolgozó fordítás, tartalmi sűrítés stb.) a fordítási 
módszerek (alaki tükrözés, transzponálás, tartalmi tükrözés, stb.), a for-
dítói segédletek egy-egy kutatási irányát képezik. Legfőbb problémáját 
a nyelvtani kategóriák szerinti gondolkodás, a tárgyismeret és fordítói 
jártasság összehangolatlansága okozzák. 

7. Szóljunk végezetül a fordításoktatás kérdéseiről, amelyet az egész 
rendszer kidolgozatlansága legérzékenyebben érint, mert csak szilárd el-
méleti ismeretek, tapasztalatok oldhatók eredményesen didaktikai tartal-
makká. Kit, milyen ismeretek, készségek birtokában, és hogyan képez-
hetünk fordítóvá? Mit tekinthetünk az igazi fordítás oktatási formá-
jának? A nyelvtanulást szolgáló tanfordítást semmiképpen. Van-e jelen-
leg a fordításoktatásnak egyáltalán módszertana? 

7.1. Van a fordításoktatásnak szűkebb és tágabb környezetünkben 
egy passzív módszertani programja, amely lényegileg két eljárást kö-
vet: 

7.1.1. Elkészült fordítások, főleg műfordítások elemzését, az erede-
tivel való összevetését, amelynek, ha egyedüli forma, legfőbb hibája 
ugyanaz, mint a fordítói műhelytanulmánynak, egyetlen változatban 
gondolkodik, egyetlen fordítást szentesít. Nem beszélve arról, hogy a fel-
ismerés, a rekogníció még messze van az ismeretek, készségék repro-
dukálásának képességétől. 

7.1.2. A másik eljárást akár a „csapdák módszerének" is nevezhet-
nénk. Lényege, hogy a fordítójelölteknek nagyon sok szöveget adnak, 
állandóan fordítanak, s egyéni hibáik folyamatos kiküszöbölésével végül 
is jó szakemberré válnak. 

7.2. Jóval nehezebb, de véleményünk szerint eredményesebb is, a 
fordításoktatás aktív, rendszerező felfogása, amely a képzést kétfaj ta 
fokozatosság vonalán tervezi meg: 

7.2.1. A fordítás műveleti rendje szerint, a szövegelemzés és szöveg-
reprodukálás mozzanatainak egymásutánjában, amely egyúttal a fordí-
tói problémamegoldó gondolkodás modellje is. 

7.2.2. A didaktikai elveiknek megfelelően, a könnyebbet, az alacso-
nyabb nyelvi szintekhez, szövegelemekhez köthetőt előbb ismerteti meg, 
a szöveg egészét érintő összetett ismereteket később. Természetes, hogy 
ez a módszer is folyamatos, iközleményszintű fordításon keresztül valósul 
meg, csak a figyelem gyújtópontjába került jelenségek külön hangsúlyt 
kapnak. 

Az aktív módszerek a fordításhoz szükséges ismeretek, készségek 
pontos feltérképezését is igénylik. Ezzle a feltárással tanulmányban csak 
Zalán Péter26 foglalkozott Kiből képezhetünk fordítót, mi tanítható, és 
mi nem, címmel, amelyből, főleg dolgozat hozzáférhetetlensége miatt 
nem lesz érdemtelen bővebben idéznünk: 

1. A szövegelemzés vonatkozásában 
— a fordító legyen képes az olvasott idegen nyelvű szöveg téma-

progressziójának föltárására, leírására, értékelésére, 
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— legyen képes az olvasottak interpretálására, tágabb kontex-
tusba helyezésére, 

— legyen képes az adott szöveg nehézségi fokának megállapítá-
sára a fordítás szempontjából, 

— legyen képes a szöveg megfelelő típusba való besorolására, 
2. Az általános tárgyismeret vonatkozásában 

— a fordító ismerje alaposan az idegen nyelvterület jelenlegi 
társadalmát, kultúráját , 

— ismerje, mi közös és -mi eltérő a két nyelvország között, 
3. A nyelvi elemzés vonatkozásában 

— ismerje mindkét nyelv grammatikáját, 
— ismerje a funkcionális stílusokat, 
— ismerje a szintaktikai, szemantikai, stilisztikai, pragmatikai 

szabályokat, 
— ismerje az egyes szövegfajták nyelvi jellemzőit, 

4. A szövegkialakítás vonatkozásában 
— legyen képes a nyelvi eszközöket egy meghatározott célnak 

megfelelően alkalmazni, 
— rendelkezzék megfelelő variációs készséggel, 
— anyanyelvi kifejezőkészsége legyen biztos, 
— legyen képes különböző szövegtípusok létrehozására azonos 

témáról, stb. 

A magyar fordítástudomány időszerű kérdéseiről, mert igen számo-
sak, csak programszerűen, megoldásukat sürgetve szólhattunk. Lényegé-
ben minden felvetett probléma különálló, terjedelmes tanulmányt igé-
nyel, amelyek a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézetében folyó kutatások folyamán, az itt „felnövekvő" és a gyakorló 
fordítók segítségével meg is fognak születni. 

Számunk tanulmányai természetesen csak néhány fordításelméleti és 
főleg fordítástechnikai kérdéséket érintenek, mások, az ismertetések a 
fentebb bemutatott dilemmákat, nehézségeket jár ják körül alaposabban, 
a magyar fordításirodalmon kívül is. 

Ez a néhány dolgozat és ismertetés remélhetőleg ösztönzően hat a 
kétnyelvűségünk gyakorlatát konkrétabban, részletezőbben feltáró kuta-
tásokra! 
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" Bp. 1968. 
» Bp. 1978. 
11 Bp. 1970. 
" Bp. 1969. 
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15 Kelemen János tanulmánya Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért c ímű kötet-
ben jelent meg, szerk. Szépe György, Bp. 1979. 

" Tanulmányok, Bp. 1956. 
" Egyetemi jegyzet, Szabadka 1969. 
,s Magyar ismertetése az Altalános nyelvészeti tanulmányok IV. kötetében jelent 

meg. 
" Bp. 1966. 
" Bp. 1972. 
!1 Bp. 1978. 
5i Bp. 1953. 
M Megjelent A kísérletező ember c. kötetben is, Bp. 1973 
" Megjelent az Elvek és utak c. kötetben is, Bp. 1965. 
B Bp. 197. 
11 Egyetemi jegyzet, az Olasz filológiai tanulmányok részeként, Bp. 1973. 
" Bp. é. n. 
» A fordítás elmélete és gyakorlata '79, szerk. Ferenczy Gyula, Bp. 1979. 
" Mostovl, Bg. X. szám. 
" A kontrasztív elemzés és a fordítás kapcsolatával a HITK 39—40. számában 

(81—94) foglalkoztam részletesen. 
" ANYT XI. Bp. 1976. 
12 A kifejezést a genetikailag különböző, de az egymás melletti fejlődés következ-

tében hasonló tulajdonságokat mutató nyelvek csoportjára használják, újabban 
a magyar nyelvészek is. 

" így írunk mi I—II; Magyarul — magyarán. 
" A konszekutív tolmácsok rajzokkal, jelekkel segítik emlékezetüket, de soha sem 

szavakat írnak fel. 
ss Bp. 1977. 
" Szerk. Szépe György, Bp. 1975. 
" Bratislava, 1970. 
s» Szerk. Rehák László, Üjvidék, 1976. 
" Hága, 1963. 
" A fordítás e lmélete és gyakorlata '79 ülésszak egyik felszólalásában. 
" A fordítás és nyelvészet című tanulmányában. Magyarul a Hang — jel — versei-

mé ipient rnpg, Bp. 1960. 
« MüszKvtsTáj IX. 1962. 5. 
« ANYT IV. 
" Bp. 1962. 
" 1973. évfolyam. 
" Vacha Imre: Beszélgessünk a beszédről, Bp. 1978. 

Tersényi Tamás: A beszéd és a tömegkommunikációs eszközök, ANYT VIII. 
Uö. Előszöveq — stúdiószöveg, ANYT. XI. 

" Szakfordítás és közélet Bp. 
Bühler modelljéről Büky idézett művében olvashatunk. 

" Jakobson: A grammatika poétikája és a poétika grammatikája, i. m. 
s" Példul Vlado Ivir: Fordításelmélet és a fordítás technikája, Szabadka, 1977. 
S1 M. M. A nyelvi ekvivalencia szociolingvisztikai szempontjai, Szarvas Gábor 

Nyelvművelő Napok, Ada 1974. 
» Bg. 1980. 
s> Rukovet, 1979. 3—4. 

R E Z I M E 

AKTUELNA PITANJA MADARSKE NAUKE O PREVODENJU 

Cili ovo? rada ie Drep'"d razvoia i nravaca madarske nauke o prevodenju. 
Madarska l i t ra tura o nrevodeniu ima dutt '"storijat kada ,ie refi a radovima iz 
prevodioöeve radionice ili manjim radovima o pravilima prevodenja, dok se 
prevodenje kao samostalno strucno podruöje, onako kao Sto se to őini u svetu, 
tek poölnje prouőavati. To podrucje se pr ikazuje osvrtanjem na opáte, pr i -
menjene i specijalne teorije, na istoriju prevodenja, na kritiku prevodenja, na 
tehniku i didaktiku prevodenja. 

OpSta teorija o prevodenju bavi se pitanjima auotnomnosti ove discip-
line i n jene interdisciplinarnosti, nacinom postavl janja ekvival'encije, defi-
nisanjem prevodenja kao procesa, kao i odredivanjem kategorija prevodenja. 
Vaini zadatak pr imenjenih teorija je s tvaranje prevodne terminologije i po-
jaánjavanje teorijskih pitanja u odnosu na odredena dva jezika. Specijalne 
teorije pak pruzaju osnovu za teorije o pojedinim prevodilaíkim aktivnostima, 
kao áto je, na primer, interpretiranje. 
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U ovom radu se govori i o potrebi dijahronih istraživanja u oblasti 
nauke u prevođenju, kao i o opravdanosti postojanja te nauke samo ako se 
njeni rezultati mogu primenjivati u praksi. 

S U M M A R Y 

ISSUES IN THE HUNGARIAN TRANSLATION SCIENCE 

The aim of this paper has been to sum up the development and trends 
in the Hungarian translation science. Hungarian literature on translation has 
a long history when concerned with papers on translation techniques or 
rules, but, as to the translation as a discipline per se, the investigations are 
at their beginning. In this paper this field has been presented with respect 
to general, applied and special tehories, the history the critics, the techniques 
and didactics of translation. 

The general theory of translation is concerned with problems of the 
autonomy and interdisciplcnarity of this discipline, the way of stating equi-
valency, defining the translation as a process, and and determining the cate-
gories of translation. An important task of applied theories has been the 
formation of translation terminology and the explanation of theoretical prob-
lems with respect to two languages. Special theories represent a basis for 
theories on various translation activities, as for instance, the interpretation. 

This paper also deals with the necessity of diachronical investigations 
in the field of translation science, as well as with justificating the existence 
of this discipline by the applicability of its results in practice. 
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