
Vladimír Ivir 

KONTRASZTÍV ELEMZÉS 
A FORDÍTÁSBAN ÉS 
FORDÍTÁS A KONTRASZTÍV 
ELEMZÉSBEN 

Ahhoz, hogy megállapítsuk a kontrasztív elemzés szerepét a fordí-
táselméletben és a fordításét a kontrasztív elemzésben két kulcsfogal-
mat kell tisztáznunk a fordítási Ekvivalenciát és a formális korrespon-
denciát. Ez a két fogalom két különböző, de egymással összefüggő tevé-
kenység körébe tartozik. A formális korrespondencia1 terminus a kont-
rasztív elemzésben használatos, míg a fordítási ekvivalencia a fordítás-
tudomány metanyelvébe tartozik. Elvben ez a két fogalom tanulmányoz-
ható külön-külön is, mindegyik a maga tudományágán belül, így például 
elképzelhető a fordításelmélet, amely az ekvivalencia fogalmával él, 
anélkül, hogy a formális korrespondenciára hivatkozna, ugyanígy fel-
tehető az is, hogy a kontrasztív elemzés a korrespondencia fogalmán 
alapul, s ezt nem hozza kapcsolatba a fordítással. Viszont mindkét foga-
lomra (és terminusra) szükség van, mind a fordítás, mind pedig a kont-
rasztív elemzés tanulmányozásában. 

A formális korrespondenciával és a fordítási ekvivalenciával kap-
csolatban felmerülő kérdések nem csupán terminológiai jellegűek: ami-
kor a fordításbeli formális korrespondenciáról van szó, akkor tulajdon-
képpen a nyelvi egységeknek a fordításban betöltött szerepéről beszé-
lünk és a nyelvészeti leírásról a fordításelméletben, ha viszont a fordí-
tási ekvivalenciáról esik szó a kontrasztív elemzésen belül, akkor a for-
dítás szerepét taglaljuk a nyelvek egybevetésében. E két fogalom viszo-
nyát a fordításelmélet szempontjából Catford (1965) vizsgálta, Marton 
(1968), Ivir (1969., 1970. és 1979.), Krzeszowski (1971., 1972.) és Raabe 
(1972) pedig a kontrasztív elemzés szempontjából. 

Cikkünkben mindkét oldalról vizsgálat alá vesszük e két fogalmat, 
s megkísérelünk rámutatni arra, hogy miért van mindkettőre szükség a 
fordításban és a kontrasztív elemzésben. 

1. 

A fordítási ekvivalencia fogalmával kapcsolatos felfogásunk attól 
függ, miként értelmezzük magát a fordítást. Ha a fordításra úgy tekin-
tünk, mint eredményre vagy termékre, két szembeállított szövegre, ahol 
az egyik a másik fordítása, akkor megállapíthatjuk, hogy a fordítás „rep-
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lacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual 
material on another language (TL)" (Catford, 165:20)2, vagy általáno-
sabban: „rendition of a text f rom one language to another"3 (Bolinger, 
1966:130). Az ekvivalencia, illetve az egyenértékűség a szövegek között 
jön létre, két szöveg vagy nyelvi egység összevetésével (a szövegek va-
lójában magasabb szintű nyelvi egységek, mint azok a nyelvi egységek, 
amelyekből összeállnak). A fordítást és az ekvivalenciát itt statikus érte-
lemben vesszük: a forrásnyelv minden nyelvi egységének (szövegnek 
vagy szövegrésznek) a célnyelv egyenértékű nyelvi egysége felel meg, 
s a fordító feladata az, hogy ezt az egységet meglelje. 

Egészen más képet kapunk a fordításról és a fordítási ekvivalenciá-
ról akkor, ha a fordítást dinamikus értelemben vesszük, folyamatnak te-
kintjük, nem pedig eredménynek. Ilyenkor egy nyelvi üzenetnek másik 
nyelvi üzenettel való felcseréléséről beszélünk (Jakobson, 1959:235), il-
letve: „reproducing in the receptor language the closest natural equiva-
lent of the message of the source language"4 (Nida, 1969:495), vagy pe-
dig: „nature of dynamic equivalence in translating" (Nida, 1977.).6 A 
fordításnak e dinamikus szemlélete ugyanakkor kommunikatív szemlé-
let is: a fordítási ekvivalenciát nem az egymás mellé állított különböző 
szövegek statikus viszonyának tekintjük, hanem az üzenetet leadó és a 
lefordított üzenetet felvevő közötti dinamikus kommunikációs folyamat 
termékének, ahol az utóbbi, a fordító kettős szerepet vállal; az üzenetet 
felveszi és a lefordított üzenetet leadja. Az üzenetek kódolt nyelvi köz-
lemények (azaz a nyelven kívüli elemek meghatározott alakulata), ame-
lyek az adott szituációban részt vesznek a kommunikációban. 

A forrásnyelvi üzenet leadója ezekből az alakulatokból indul ki, 
üzenetté kódolja őket, miközben a célnyelv eszközeit használja fel, e 
nyelvvel kapcsolatos ismereteire támaszkodik, s a tényleges és feltétele-
zett befogadókkal szembeni szociolingvisztikai viszonyára alapoz. A for-
rásnyelvi üzenet, illetve a szöveg, tér- és időbeli kommunikációs csa-
tornán eljut a fordítóhoz, aki előbb dekódolja a közleményt, ezután a 
célnyelvre kódolja s ez alkalommal a célnyelv eszközeire, a célnyelwel 
e nyelvvel kapcsolatos ismereteire, s a befogadókkal szembeni szocio-
lingvisztikai viszonyára támaszkodik. 

Ami állandó (invariáns) ebben a folyamatban, az nem a két szö-
veg, hanem a közlemény. A kommunikációs folyamat résztvevői állan-
dóan visszatérnek a közleményhez. Hangsúlyoznunk kell, hogy a fordító 
nem indul ki közvetlenül a forrásnyelv szövegéből a lefordítandó szöveg 
felé, a forrásnyelvi szövegtől visszatér a nyelven kívüli elemeik alaku-
latához, amelyeket a leadó, mint saját közleményét közölni szándéko-
zott, s amikor a fordító ezt elérte, az ú j és más kommunikációs szituá-
cióban a közleményt ismét kódolja, hogy létrehozza a végleges célnyelvi 
szöveget. 

A fordításról és az ekvivalenciáról ismertetett szemlélettel kapcso-
latban még néhány dolgot meg kell jegyeznün'k. Először is azt, hogy a 
fordítónak mint a forrásnyelvi üzenet vevőjének feladata nem külön-
bözik lényegesen azoknak a feladatától, akik az üzenet befogadásakor 
nem függenek a fordítástól. 
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A fordító feladata a közlemény célnyelvre való kódolása alkalmá-
val nem különbözik lényegesen a forrásnyelvi üzenet leadójának felada-
tától (csak ez alkalommal a kommunikációs szituáció más: a fordító 
.,más nyelvű egyén", más nyelvet használ és a közleményt nem azok 
számára kódolja, akik számára azt a forrásnyelvi leadó tette). 

Másfelől a közlemény sem abszolút. A forrásnyelvi közlemény mó-
dosul a kódolás folyamatában (a nyelv adottságaitól, a leadó nyelvi 
képességeitől, s a befogadótól függően, módosul továbbá az átvitel folya-
matában (a kommunikációs csatornába keletkező zavar miatt), a dekó-
dolás folyamatában (a vevő nyelvi képességeitől, s a közös tapasztalati 
síktól függően). Nyilvánvaló, hogy ugyanezek miatt az okok miatt a köz-
lemény akkor is módosul, amikor a fordító átveszi és dekódolja az üze-
netét, s célnyelvi üzenetté kódolja, továbbá, amikor azt a kommuniká-
ciós csatornán keresztül a végső befogadókhoz eljuttatja, s amikor azok 
az üzenetet átveszik. A kommunikáció e viszonylagossága miatt — bár-
milyen közlésről is legyen szó, fordításról vagy másról — a fordítási 
ekvivalencia fogalma is más fényben tűnik fel: ekvivalencia jön létre 
az üzenet nyelvenkívüli tartalma között (a leadott, a fordító által felvett 
és újrakódolt, s a végső felvevők által felvett tartalom között), s ezek 
a tartalmak a lehető legkisebb mértékben változnak meg, csupán any-
nyira, hogy a kommunikáció létrejöjjön. Ez azt is jelenti, hogy a fordí-
tás nem korlátozódik csupán a kétnyelvű közlési helyzetre. Fordításra 
kerül sor minden alkalommal, amikor olyan szöveg jön létre, amely a 
nyelvenkívüli elemek kódolásának eredménye, s amikor ezt a szöveget 
dekódolják, hogy a felvevő átvehesse az üzenetet (Steiner 1975:47). 

A fordítási ekvivalencia harmadik sajátossága az előzőkből ered: az 
ekvivalencia a kommunikáción belüli dinamikus viszonyokban nyilvánul 
meg, s azokon kívül nem létezik. 

2. 

Ha a fordító célja a fordítási ekvivalencia, amelyet a közlemény 
szintjén kíván létrehozni, nem pedig a nyelvi egységekén, akkor azt 
gondolhatnánk, hogy az ilyen fordítási modellben nincs szükség a for-
mális korrespondencia fogalmára. Ez azonban nem így van. A formális 
korrespondencia fogalmára szükségünk van a fordításelméletben, hogy 
segítségével megmagyarázhassuk a forrásnyelvi és a lefordított szöveg 
közötti viszonyt. Ennek érdekében valamelyest meg kell változtatnunk 
eddigi meghatározását, sőt talán elnevezését is. 

Catford a formális korrespondenciát két nyelvi rendszer megegyező 
elemeinek azonos funkciójaként határozza meg: szerinte a korrespon-
dencia: ..any TL (target language) category which may be said to occopy, 
as nearly as possible, the same place in the economy of the TL as the 
given SL (source language) category occupies in the SL" (Catford, 
1965:32).® Marton (1968) és Krzeszowski (1971, 1972) nézete szerint még 
szorosabb kapcsolat áll fenn a forrás- és a célnyelv között: kongruen-
ciáról beszélnek, azonos számú ekvivalens nyelvi egységről, amelyek 
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mindkét nyelvben azonos sorrendben követik egymást. Krzeszowski, aki 
később (1972:80) belátta, hogy ez a meghatározás kizárná a konkrét 
nyelvi anyagon történő kontrasztív elemzés lehetőségét (s ezáltal meg-
állapítása is elvesztené gyakorlati jelentőségét); visszatért az ekvivalen-
cia fogalmához. Ő ezt a fogalmat az azonos mélystrukturájú (illetve 
azonos szemantikájú) mondatok vizsgálatánál használta, nem pedig az 
eredeti és a lefordított mondatok elemzésénél. Az ekvivalens mondatok 
mélystruktúrája kongruens, a felszíni struktúrában azonban a kongruen-
cia elvész. 

Catford formális korrespondenciája, Marton és Krzeszowski kong-
ruencia-, illetve ekvivalenciaelmélete olyan törekvéseknek tekinthetők, 
amelyek a forrás- és a célnyelv egységei közötti viszony megteremtésére 
irányulnak. Az összehasonlítás alapja az egyik esetben a nyelvi rend-
szerben jelentkező azonos funkció, a másik esetben pedig az azonos je-
lentés. Összehasonlítási alap nélkül nem vethetők egybe a nyelvi egy-
ségek, kérdés azonban, hogy mi töltheti be a tertium comparationis sze-
repét. Az egyik lehetőség az, hogy az öszsehasonlítás alapjaként a sze-
mantikai rendszert vegyük, amelynek a kategóriái alapul szolgálnak a 
két nyelv egybevetése alkalmával. Ilyen értelemben leírt szemantikai 
rendszer azonban még nem létezik, így azt sem tudhatjuk, hogy milyen 
kategóriái lennének. 

A másik lehetőség az, hogy az egybevetést a közös metanyelv ter-
minusaival végeznénk el, amelyek azonos mértékben terjednének ki a 
forrás- és a célnyelvre. Ez a metanyelv olyan kategóriákkal szolgálna, 
amelyek által a két nyelvi rendszer megfelelő egysége egybevethető 
lenne; s mivel a két nyelv leírása azonos mérce szerint történne, a kont-
rasztív vizsgálat a két leírás egymásra vetítéséből állna, s ezáltal látha-
tóvá válik, hogy mennyiben fedik egymást. Ilyen leírással azonban még 
nem rendelkezünk két nyelv viszonylatában. A Catford által meghatá-
rozott formális korrespondencia megléte kérdéses: még a rokon nyelvek-
ben sem találhatók olyan kategóriák, amelyeknek — mindegyiknek a 
maga rendszerében — azonos funkciójuk lenne, s e kategóriák fellelhe-
tőségének valószínűsége, a nyelvek közötti tipológiai és genetikai kü-
lönbségekre való tekintettel, meglehetősen csekély. Marton és Krze-
szowski fogalmai a kongruenciával és a korrespondenciával kapcsolat-
ban a transzformációs generatív nyelvtan metanyelvében, különösen pe-
dig a mélystruktúrával kapcsolatos nézetekben gyökereznek, s ezáltal 
elkerülik a fordítási ekvivalencia fogalmát. A mélystruktúrával és a 
transzformációval sincs azonban könnyebb dolguk, mint az ekvivalen-
ciával: a mélystruktúra meghatározása sem egészen világos, s az sem 
egyértelmű, hogy a transzformációk azonos jelentésűek. 

így az egybevetéshez szükséges összehasonlítási alap után kutatva 
ismét a fordítási ekvivalenciához érünk. (Ezt az egybevetéssel kapcsola-
tos gyakorlat is indokolttá teszi: mindazok, akik a kontrasztív elemzés-
sel foglalkoznak, tekintet nélkül arra, hogy milyen elméletből indulnak 
ki, a gyakorlatban szemmel láthatóan mondatfordításokat használnak, 
s az ekvivalenciát a fordító vagy az analitikus nyelvi intuíciója szava-
tolja). Ezzel kapcsolatban tudnunk kell, hogy a fordítási ekvivalencia 

42 



a leadott és a felvett közleményre vonatkozik, nem pedig a nyelvi egy-
ségekre, ezért az ekvivalencián is túl Ikell jutnunk, hogy megtaláljuk azt 
az összehasonlítási alapot, amely lehetővé teszi számunkra a nyelvi egy-
ségek közötti viszony megteremtését. Erre a formális korrespondencia 
bizonyul alkalmasnak (Ivir 1969:18) — olyan formális korrespondencia, 
amely nem a Catford által ajánlott nyelvi rendszerekből ered, hanem 
a fordítás szempontjából ekvivalens szövegekből. A formális korrespon-
dencia módosítja Catfordnak a fentiekben idézett meghatározását: a for-
mális korrespondencia azon nyelvi formák elemeinek az összessége, ame-
lyeknek a fordítás szempontjából ekvivalens szövegekben azonos funk-
ciójuk van (az azonos jelentés formális hordozói). 

A nyelvi rendszerek, illetve az ekvivalens szövegek szintjén létre-
hozott formális korespondensek közötti különbség abban van, hogy az 
első esetben a formális korrespondens egyetlen megfelelésként jön létre, 
az utóbbi esetben pedig az „egy és több" viszonyáról van szó. A forrás-
nyelv bizonyos formális elemének különböző szövegekben és szituációkban 
a lefordított szöveg több formális eleme felel meg a célnyelvben. Éppen 
ezért azok a formális elemek, amelyek megfelelnek a fordítás szempont-
jából ekvivalens szövegekben, nem egyeztethetők meg egészében (amint 
a két nyelvi rendszer részeinek egybevetése alkalmával történik), hanem 
csupán azon jelentések tekintetében, amelyek megtalálhatók a konkrét 
forrásnyelvi szövegekben és a fordításban. 

A kontrasztív elemzésnek a formális korrespondencia alapján való 
effaj ta megközelítését (amelyet pontosabban kontrasztív korresponden-
ciának is nevezhetnénk) megtalálhatjuk néhány korábbi cikkben (Ivir, 
1970, 1979) és a jugoszláv szerbhorvát—angol projektumban is (Fili-
povic, 1971). 

A formális korrespondencia elemeinek jelenléte azokban a szöve-
gekben, amelyek ekvivalens közleményeket tartalmaznak valószínű, de 
semmi esetre sem kötelező. Amikor a fordító az ú j kommunikációs hely-
zetben, a célnyelvben megkísérli kifejezni azt a közleményt, amely meg-
felel a forrásnyelvi közleménynek, egy más nyelvet használ, ami annyit 
jelent, hogy más kifejezőeszközök állnak rendelkezésére, mint a forrás-
nyelvi közleményt leadó személynek. Ezért a forrásnyelvi szöveg bizo-
nyos nyelvi egységeinek a lefordított szövegben nem lesznek formális 
korrespondens elemei vagy pedig jelentésük különbözik valamennyire. 
(Ez azzal a ténnyel magyarázható, hogy a nyelveknek a nyelvenkívüli 
viszonyok kifejezésére más-más eszközök állnak rendelkezésükre, s a 
jelentés aspektusait nem minden nyelv fejezi ki egyforma módon). 

Ha mondjuk a Délutáni vonattal érkezik (He'll come by the after-
noon train) mondatot a He'll come on the afternoon train mondattal 
fordítjuk, akkor az on prepozíció a jelentésnek egy olyan aspektusára 
utal, amely a magyar -val, -vei rag jelentésének nem áll a központ-
jában. 

Az eddig elmondottakból az következik, hogy meg kell határozni 
a formális (kotrasztív) korrespondenseknek a fordítás szempontjából ek-
vivalens szövegekből való kiválasztását. Erre a célra a legalkalmasabb 
a visszafordítás (Spalatin, 1967). A fordítástól eltérően a visszafordítás 
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alkalmával a fordítónak nem közleményekkel és üzenetekkel van dolga, 
hanem formális nyelvi elemekkel, amelyeket a lefordított szövegből for-
dít a forrásnyelvre, hogy megkapja a szemantikailag megfelelő nyelvi 
elemeket. A visszafordítást így az egyetlen megfeleléssel való helyettesí-
tésnek tekinthetjük. Ez annyit tesz, hogy a lefordított szövegből kivá-
lasztott nyelvi elemeket a fordító szó szerint (s csak egyszer) fordítja 
vissza a forrásnyelvre, azokra a nyelvi elemekre, amelyek e jelentések-
nek megfelelnek. így az angol come by train kifejezés visszafordítás 
esetén a magyar vonattal érkezni-nek felel meg, illetve a forrásnyelvi 
kifejezésnek, s ez azt jelenti, hogy az angol by prepozíciós szerkezet kont-
rasztív megfelelője a magyar commitativus/sociativus ragnak. Ha azon-
ban a He'll come on the afternoon train mondatot visszafordítjuk ma-
gyarra a Délutáni vonaton érkezik mondatot kapjuk meg, amelyben 
könnyű felfedezni azt az elemet, amely nem található meg a Délutáni 
vonattal érkezik mondatban. 

Vajon a kontrasztív elemzéssel foglalkozó kutató ennek alapján 
megállapíthatja-e, hogy az on prepozíciós szerkezet nem fogadható el a 
magyar commitativus/sociativus rag kontrasztív megfelelőjének. Erre a 
kérdésre akkor lenne igenlő a válasz, ha a fordítónak by prepozíciós 
szerkezet rendelkezésére állna, de valamely oknál fogva nem használta 
volna fel. Ha a by prepozíció, mint ebben az esetben, nem tenné lehető-
vé a fordítási ekvivalenciát (mert a He'll come by the afternoon train 
kevésbé lenne természetes, mint a commitativus/sociativus ragos szer-
kezet a forrásnyelvben), a fordító által vett formális elem elfogadható 
mint kontrasztív korrespondens. A jelentésbeli különbség és azok a kö-
rülmények, amelyek szerint az on nem pedig a by felel meg a magyar 
commitativus/sociativus ragnak, az adott esetben olyan kérdések, ame-
lyekre a kontrasztív elemzésnek kell feleletet adnia. A fordítás szem-
pontjából ekvivalens szövegek megfelelő korpusza elegendő példát szol-
gáltat a kontrasztív korrespondenciával kapcsolatos generáláshoz. 

3. 

Az előzőkben rámutattunk arra, hogy a fordítási ekvivalencia mi-
ként teszi lehetővé az elemző számára azt, hogy kiválassza azokat a for-
mális elemeket, amelyeket később egyeztet. Az egybevetés eljárását ép-
pen csak megemlítettük, mert ez nem képezi cikkünk tárgyát. Be kell 
azonban még mutatnunk, hogy a kontrasztív korrespondenseket és a 
kontrasztív elemzés eredményeit miként tudjuk felhasználni a fordítás-
ban. 

Mint már említettük a fordítás állandó visszatérést jelent azokhoz 
a nyelven kívüli elemekhez, amelyekből a közlemény áll. A fordítás 
nyelvészeti folyamat, s így a közleményt és kifejező eszközeit nem tud-
juk szigorúan különválasztani. Ezért a fordítás folyamatát a következő-
képpen ábrázolhatjuk: 
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kontrasztív korresp. 

A fordításban megnyilvánuló kommunikáció háromszögének alapját 
a kontrasztív korrespondencia képezi és a fordítási ekvivalencia meg-
teremtésében is kiindulópontot jelent. A fordítási ekvivalencia keresése 
a kontrasztív korrespondenciánál kezdődik. Ha azonos jelentésű kont-
rasztív korrespondens nem létezik a célnyelvben, vagy a fordító vala-
mely oknál fogva nem tudja megteremteni az ekvivalenciát, valamivel 
különböző jelentésű korrespondens mellett dönt, vagy olyan strukturális 
és szemantikai megoldást választ, amellyel a formális korrespondenset 
teljesen feloldja. A jelentés ellenőrzésének eszközeiként az utóbbi eset-
ben is a korrespondenseket veszi alapul. 

Egy reális fordításelméletnek magyarázatot kellene adnia a kommu-
nikáció és a szűkebb értelemben vett nyelvészet szempontjából a fordító 
munkájára. A nyelvészeti szempont természetszerűleg a kontrasztivitás. 
Az ekvivalencia, amely a formális korrespondenseknek a forrás- és cél-
nyelvben való egybevetése által kapott termék, a forrásnyelvi közlemény 
nyelven kívüli tartalmának a célnyelvben való kommunikációs meg-
valósulása. Mindkét komponens jelen van a fordítás folyamatában és 
közösen teszik lehetővé a dinamikus ekvivalenciát, amely eredményesen 
helytáll a szószerinti fordítás, illetve a parafrázis túlzásaival szemben. 

J E G Y Z E T E K 
1 A formális korrespondencia eredeti leg Catford terminusa, angolul formai corres-

pondence. Sipőczy Győző az irodalomban is jelölt műről irt ismertetőjében (Altalános 
nyelvészeti tanulmányok IV.) formális megfelelésnek fordítja, s ez fedi is az eredeti 
fogalmat. 

5 Az egyik nyelv szöveganyagát a másik nyelv ekvivalens szöveganyagával he-
lyettesíteni. 

1 Adott nyelvi szöveg más szöveggel való behelyettesítése. 
* A célnyelvben visszaadjuk a forrásnyelvi üzenet legközelebbi természetes egyen-

értékűségét. 
s A dinamikus ekvivalencia jel lege a fordításban. 
• Bármely célnyelvi kategória, amely megközel ítőleg ugyanazt a szerepet tölti be 

a célnyelv rendszerében, mint egy adott forrásnyelvi kategória a forrásnyelvében. 
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S U M M A R Y 

CONTRASTIVE ANALYSIS IN TRANSLATION AND TRANSLATION IN 
CONTRASTIVE ANALYSIS 

The paper examines how contrastive analysis and translation are related 
and how the results of one can be used in the practice of the other. In this 
connection, concepts of translation equivalence and the author's own inter-
pretation of formal correspondence are discussed and compared with earlier 
views on these matters. It is shown, in particular, that a dynamic, commu-
nicative view of translation presupposes contrastive analysis and the estab-
lishment of contrastive correpondents as described in this paper; conversely, 
contrastive analysis, as developed in the Zagreb-based Yugoslav Serbocroa-
tian — English Contrastive Project, presupposes the existence of a corpus 
of translationally equivalent texts. 
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