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I. 

A fordítás és kétnyelvűség időben és térben című, elnevezésű fordítói 
tanácskozásunkat, témáit, felvetett kérdéseit, problémáit több szempont 
teszi időszerűvé. 

Először valamit az alkalomról: tizenöt éve már, hogy 1973-ban, az 
országban talán elsőként fordítói szak nyílt az újvidéki Bölcsészettudományi 
Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén, megelőzve, a jelenlegi Intézet 
folytonosságában gondolkodva, a sokszor emlegetet iskolareformot, és tűi is 
élve, mert az már hamvába holt. Ágazatunk annyiban volt és maradt 
újdonság, hogy egyetemi fokon, oklevélben is feltüntetett hivatásra képez 
fordítókat, még pedig nyelvi, anyanyelvi képzettségre alapozva. Másik sajá-
tosságunk a fordítói viszonylat, a környezetnyelvi, szerbhorvát-magyar szak-
irány. 

Ez a célkitűzés és viszonylat, mély meggyőződésünk, parancsoló igényt, 
szükségletet elégít ki többnyelvű környezetünkben; elválaszthatatlan Inté-
zetünk alapításakor megfogalmazott feladatoktól, hogy közvetítő szerepet 
vállaljunk a két nép nyelve, irodalma, kultúrája között, valamint hogy ezeket 
az egymás felé fordulás tükreiben lássuk és láttassuk. 

Ennek az igénynek, úgy hisszük, eleget tettünk, a fordítói szakon tizenöt 
éve munkálkodunk. A fordítás, nyelvi, irodalmi egybevetés ügyeit elsődleges 
feladatunknak tekintettük, a tudományos bezárkózás elefántcsonttornyát 
pedig fel sem építettük. Az elmondottaknak talán hátteret, bizonyságot ad 
ez a tanácskozás is, ahol együtt vannak intézeti dolgozók, a forrásnyelvi és 
célnyelvi fordítástudomány és fordításoktatás képviselői, a fordításszervezés 
ügyeiben illetékesek és maguk a gyakorló fordítók. Nem kell talán bizony-
gatni, milyen mértékű egymásra utaltságunk. A fordítástudományi kuta-
tásnak, ha mellőzi az emberi tényezőt, magát a fordítót, nincs létjogosult-
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sága, mert csak valamely más szakretület vizsgálati terepe. A fordító viszont 
rá van utalva az ilymódon kimunkált, mások tapasztalatait is sűrítő fordítás-
tudományra, a fordításoktatás mint didaktikai folyamat pedig mindkettőre. 
A fordítóra azért, mert kizárólag emberi léptékű lehet módszertana, a 
fordítástudományra pedig azért, mert csak annak letisztult eredményeit 
lényegítheti át oktatási tartalmakká. 

Minden okunk megvan tehát arra, hogy együtt nézzük és lássuk meg, mi 
van, mi mivel függ össze az elmélet és gyakorlat horizontján. 

II. 

A fordításról, talán mert mélyen a társadalom, közösség igényében 
gyökerező, soha sem általánosságban, hanem a tér és idő függvényében 
szólhatunk, ez teszi az itt elhangzó előadásokat is sajátossá. Ezért válasz-
tottam jómagam az egyetlen kérdés körüljárása helyett a Hol tart fordí-
tástudomány adott viszonylatú fordítási gyakorlatunk? kérdés válaszolási kísér-
letét, amelyet a következő szempontok szerint kívánom tagolni: 1. A fordí-
tás, fordítóink társadalmi kötődése; 2. A fordításelmélet időszerű kérdései; 
3. A fordítástechnika sürgető feladatai; 4. Az informatív és szakfordítás, 
illetve a műfordítás pillanatnyi problémái és 5. A fordításszervezés, fordí-
tásoktatás gondjai. E vonatkozásban a végére hagyok egy szomorú, ünnep-
rontó aktualitást. 

1. A fordítás társadalmi kötődéseiről szólva először két viszonylat között 
kell árnyalatnyi különbséget tennünk: amikor a célnyelvi befogadó közös-
ségtől független, és amikor sorsközösség szempontjából, társadalmilag-poli-
tikailag elválaszthatatlanok. Az utóbbi esetben ugyanis még fokozottabban 
érvényes, amit korábban (A magyar fordítástudomány időszerű kérdései, HK 
44) így próbáltam megfogalmazni: A fordításnak az a szép és nehéz feladata, 
hogy kapcsolatot teremtsen emberek, nemzetek és kultúrák között; hogy 
ledöntse az azonos eszméhez, társadalmi-politikai közösséghez tartozás, a 
gondolatcsere akadályait, anélkül azonban, hogy megértenénk bármely érin-
tett nyelvközösség integritását, eredetiségét. Úgy közvetítsen új fogalmakat, 
tartalmakat, eszméket befogadó közösségének, hogy az újdonság varázsa 
mellett a legbensőbb gondolatvilágához, világképéhez, kommunikációs gya-
korlatához rendelje hozzá. E tekintetben a fordítás helyettesíthetetlen és 
nem ismerhet megalkuvást. A kialakult fogalomvilághoz rendelt újdonság 
látszólag paradoxon, csak szélsőségei teszik kitapinthatóvá egyensúlyát. Jaj 
annak a kultúrának, amely minden idegen hatás újdonságát a maga képére 
formál, mintegy szűznemzésként, de jaj annak is, amely a külső hatások 
özönében már nem találja meg nyelvének, műveltségének belső tőrvényeit, 
egyensúlyát, ha célnyelvi normáit nyelven kívüli de oda ható befolyásnak kell 
alávetnie. 

A fentiekből is kitetszik, hogy a fordítást nemcsak napi szükségletre 
"termelő", hanem értékeket, hatásokat akkumuláló tevékenységként kell 
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fölfognunk. Az értékek, a hatás megítéléséhez is kiművelt tudomány kell és 
megfelelő ráláíási távlatok. 

2. A fordításelmélet, sajnos, még nem kiművelt tudomány, mert még 
önmagával, belső ellentmondásaival van elfoglalva. Még mindig terméketlen 
viták folynak nemzetközi, jugoszláv, magyar szaklapokban, hogy lehet-e 
egyáltalán a fordítás tapasztalatilag megragadható tevékenység, tudomány, 
hogy van-e valami köze a műfordításnak a szakfordításhoz, nyelvészeti vagy 
irodalomtudományi, más szaktudományi részterület-e stb. A kutatások adott 
viszonylatok, valamely világnyelv és a célnyelv kényszerpályáin mozognak, és 
többnyire az illető világnyelv fordítási szakirodalmának modelljeit, termi-
nológiáját hor.osítgatják. 

Hiányzik ugyanakkor még a fordítói hűség, az ekvivalenciaviszonyok 
lehetőségeinek egzakt feltérképezése is, csupán néhány a megőrzendő infor-
máció mibenlétére irányuló fölfogás (nyelvészeti, denotációs, kommuni-
kációs modell) körvonalazódott meg. Az aprólékos, elaprózott vizsgálatok 
fáitól nem látszik még az erdő, az a nagy összefüggés, hogy végül is a 
fordítás összetett, de embertől emberig haladó kommunikáció, s a fordítói 
hűség kritériuma nem a szöveg, mondat, mű, hanem a befogadó ember, 
tudattartalmai. És itt merül fel a szempontunkból érdekes kérdés: hordoz-e 
a nyelvi közlés valóságos információkat, vagy csak felidézi ítéleteivel a 
tudattartalmakat, vagy milyen a két szerepkör aránya. 

A fordítási egyenértékűség tehát központi kérdés. Szilárd támasza nékül 
holt, légüres térben mozog a fordításelmélet két segédtugománya, a fordí-
tástörténet és a fordításkritika (nemcsak műfordítás értelmében véve). Csak a 
kialakult hűségeszmény felől ítélkezhetünk a régi korok fordítói poétikái 
felett, s közelíthetünk a fordítási műfajok követelményrendszeréhez. 

Ha valami még ennél is kimunkálatlanabb, az a fordítás folyamatkénti 
értelmezése, leírása. Könyvnyi monográfiák jelentek meg a nyelvi átül-
tetésről, a forrásnyelvi és célnyelvi szöveg minden elemének, összefüg-
gésének egymásravonatkoztatásával, anélkül, hogy a fordítást intellektuális, 
logikai folyamatként feltételeznék, amelynek fázisai, elemző, álváltó, repro-
dukáló elemei vannak, még ha a gyors döntések együttálása folytán szinkron 
egyszeriségnek tűnik is. Ezeknek az elméleteknek fényében a fordító még 
mindig "fekete doboz", ahogyan amerikai pszichológusok mondanák, amely-
nél csak az világos, amit betáplálunk, és ami kijön belőle. 

3. Az egzakt, emberi tényezőre irányuló leírás hiánya még súlyosabban 
nehezedik a fordítástechnikára, amely az ekvivalenciaeszményt megvalósító 
műveletek, eljárások, döntések rendszere. A fordítás definícióinak többsége 
egyetlen műveletet hangsúlyoz: a behelyettesítést, s csak abban térnek el a 
vélemények, hogy mit, milyen fordítási egységeket kell vagy lehet behe-
lyettesíteni, szót, mondatot, szöveganyagot, jelentést stb. A fordító eszerint 
nem lenne egyéb élő szótárnál, mert kész megoldások rögződnek a fejében. 
Igaz, van ilyen is, péidául a szimultán tolmácsolásnál, de odáig hosszú az út. 
Csak Jakobson méltatlanul mellőzött meghatározása felől, amely a fordítást 
valaki számára történő értelmezésként fogja fel, vezet a többi fordítói 
módszer, eljárás felé az út. A bonyolult nyelvtani, stilisztikai elemzések -
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amelyek fogalmaiban nem is gondolkodhat munkája közben a fordító de a 
fordítói poétikák áradó zuhatagai is néhány alapeljárásra vezethetők vissza: 
a behelyettesítésre, de ezen kívül az alaki tükrözésre, elhagyásra, expli-
citálásra, transzponálásra (szerkezet- vagy jellegmódosítás) átcsoportosí-
tásra; tartalmi tükrözésre, tartalmi egyszerűsítésre, kifejtésre, modulálásra, 
kompenzálásra és néhány különleges műveletre, mint a definíciós fordítás, 
szóteremtés. Az a meglepő, hogy Tarnóczy Lóránt és Márkus György művei 
után, akik az idegen eredményeket honosították meg, a magyar fordítási 
szakirodalomban is háttérbe szorultak ezek a vizsgálatok, csak nem régen 
láttunk valamit belőlük a Fordításelméleti Füzetekben is. 

A gazdag irodalom láttán azt hihetnénk, hogy kialakult a makroelem-
zéshez nélkülözhetetlen fordítói szövegelemzés módszertana és a szöveg-
tipológia (szövegfajták, szakterületek, nehézségi fokozatok stb.). Sok szó 
esik arról, hogy a szépirodalmi szövegekek van stílusa, stiláris elemei, a 
szakszövegeknek nincsen, a széirodalmi mű egyedi, a szakszöveg csupa 
sztereotípia, holott a stílus valami hiányában is megragadható, és a költői 
mű nem lehet meg sztereotipiák nélkül. 

Viszont csak elvétve merülnek fel azok a szövegjegyek és szövegsaját-
ságok, amelyek révén a szövegtípus egyáltalán megragadható a fordítói 
elemzés és reprodukálás számára. Melyek az eltérésként értelmezhető saját-
ságok? Köztes, semleges szöveghez viszonyítunk-e, vagy szélsőségekhez, 
mint a maximálisan többértelmü költői és a teljesen egzakt, egyértelmű 
matematikai szöveg. A lokális és a gobális szövegjegyek közül csak az első 
tűnik felfedezettnek, hiszen szemináriumainknak mondhatni kizárólagos 
témája a terminológia. 

A műfordításelmélet és -technika is kezdetén van az egyéni és a kor-
stílusra, archaizálásra, archaikus elemekre, nyelvjárásiasságra irányuló kuta-
tásoknak, pedig Solomon Marcus oppozíciói, Giro stiláris kategóriái és nem 
utolsó sorban Szabó Zoltán ide vágó kutatásai szilárd alapot adnak a 
műfordítóban csak intuícióként születő döntésekhez. 

Legtöbb eredménnyel a szövegtani, szöveggrammatikai vizsgálatok fordí-
tói alkalmazása járt, amely megragadhatóvá teszi a beszélt - tolmácsolandó 
és az írott szöveg sajátságait, a szövegkapcsolódásnak az operatív memó-
riával nehezen követhető elemeit. 

A fordítástechnikán is meglátszik az adott viszonylatú pl. szerbhorvát-
magyar és ágazati fordításelméletek (szakfordítás, drámafordítás, tolmá-
csolás) kialakulatlansága. Nem vettük még számba kontrasztív nyelvészeti 
szempontból sem egészen, milyen negézségi fokozatokat, interferenciale-
hetőségeket rejtenek magukban a két nyelv eltérései. 

4. Az informatív és szakfordítás vonatkozásában a Tartományi Közigaz-
gatási Intézet és a Fordítóegyesület jóvoltából, pártoló gondoskodásával 
sokminden történik Megvannak a terminológiai szabványosítás, egyezmé-
nyesség feltételei. Valamit azért itt meg kell jegyeznünk: Sajnos, vannak 
olyan intézmények, fordítók, akik házizsargonjukat függetlennek, felülemel-
kedettnek érzik ezektől a baráti, kollegiális megegyezésektől. 
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Ehhez járul még a szakfordítás-kritika hiánya és az igazi szakmai közvita 
zavarai. Terminológiai, nyelvi alakulatok sokasága kivánna fordítástudo-
mányi tisztázást, amelyekkel csak a nyelvművelés foglalkozott. Ez önmagá-
ban rendjén is van, de nem elég, mert a fordítói tévedéseket csak a 
publicisztika szintjén mozog. 

A kellő szakkritika hiányáról a Jugoszláv Enciklopédia első magyar 
kötetének "néma" fogadtatása is tanúskodik, pedig küzdelem volt a javából, 
ekkora, ilyen sajátos információtömeggel fordító még nem nézett szembe, s 
néhány laikus megjegyzés volt a fogadtatás tükre. 

E pillanatig teljesen hiányzik a nyilvánosság, a közvita a készülő termi-
nológiai tezaurusz megoldásaival, a munkacsoport döntéseivel kapcsolatban 
is. Nagyon szeretnénk már látni, hallani az évek óta folyó munkáról, ami 
társadalmi-politikai, gazdaságtudományi kifejezésekről lévén szó, sokkal na-
gyobb közérdeket képvisel. Nálunk ugyanis nem a zseniális megoldásokban, 
hanem az egyezményes rögzítésben, elfogadásban vannak problémák. 

Külön és összetett gondot jelentenek a tankönyvfordítások, amelyek a 
tárgyaknak legalább kilencven százalékát teszik ki. Még nem vettük számba, 
milyen hatással van ez a tény nemzedékeink nyelvérzékére, gondolkodására, 
fogalomvilágára. A mosolyogni való megoldások alatti rétegekre gondolok. 
Nem olvastunk arról, felkészütek e káderek szempontjából a törzsanyagból 
adódó fordítási feladatokra. Még fordítási viszonylatoknak sem tudunk 
eleget tenni, pl. szlovén, macedón vagy a nemzetiségi nyelvek vonatkozá-
sában. 

4.a. A délszláv népek irodalmának a Forum és más kiadók jóvoltából 
minden évben gazdag termését veheti kezébe az olvasó. Kitűnő és szako-
sodott műfordítóink vannak, de annál gyengébb e pillanatig kísérő szak-
irodalmunk, műfordításkritikánk. Fordítói életművet átfogó kötetek jelentek 
meg, mint Fehér Ferencé, Borbély Jánosé, de nem fogalmazták meg sem ők, 
sem más a részeket átfogó fordításpoétikát, ami rájuk sajátos. A viszonylat 
igazi fordítástörténete még embrionálisabb. Még olyan művünk is hiányzik, 
mint Sava Babicé a Kako smo prevodili Petefija? Hogyan fordítottuk mi 
Njegoát, Bora Stankoviéot, Krleáát, Ivo Andrióot. Másrészt viszgálatokat 
kellene végezni a nyelvjárási elemek, a délszláv népköltészet, egy-egy kor-
stílus eszköztáráról, megfeleltetési lehetőségeiről. Nem látjuk még az egyes 
korok fordításpoétikai jellemzőit, mondjuk Vitkovitstól napjainkig, így a 
fordítások recepciójában tükröződő izlésváltozásokat sem. 

5. A fordításszervezésről, a fordítók anyagi, társadalmi helyzetéről gon-
dolkodva gyakran jutnak eszünkbe emelkedett hasonlatok, képek, mint a 
hídverés. Am a hídverőnek valamiből élnie is kell, és rengeteg gyötrelmes 
napja is van. Ezeken a hétköznapokon pedig a Kosztolányi által emlegetett 
tolmácssapkát nehéz viselnie. Jói tudjuk, a közelmúltig nálunk papíron nem 
létezett fordítói hivatás. Álnevek mögé bújtunk, mint gépiró, szervezési 
titkár és ki tudja még, mi nem. 

Beszélnünk kellene már a fordítói normákról is. Ezen a téren sajátságos 
állapotok uralkodnak értesüléseink szerint. Megbízóink sokszor vélik a 
fordítógépet felfedezni bennünk, amely már optikai leolvasóval, sőt hango-
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sítóval is rendelkezik. 16 sőt 20 oldalt fordít kapásból és fejből, jegyzetelés 
nélkül. A normázásnak még a nyelvészeti, szakterületi kritériumai is hiány-
zanak, noha kitűnő alapozó művek vannak például az operatív és a per-
manens memóriáról, és hogy az operatív memória meddig és mivel terhel-
hető (7+-2 egység) a szintaktikai és szemantikai bonyolultságtól függően. 
Az sem mindegy, hogy egy szerbhorvát szöveget valamelyik közeli nyelvre 
vagy a magyarra kell-e fordítani. Az előző esetben sokszor csak szóalakokat 
kell átalakítani, esetleg szavakat behelyettesíteni, a szintaktikai kapcsolódást 
átformálni, az utóbbiban pedig teljes szerkezet és szókészletváltást, szűkí-
tést, bővítést kell elvégezni, szórendileg az egész egységet at kell rendezni, a 
norma pedig ugyanaz. 

6. A fordításszervezés, a fordítók társadalmi helyzete szoros kapcsolatban 
van a fordítóképzéssel, a továbbképzéssel is. Ez a szép pálya megérdemli, 
megérdemelné, hogy oktatási formái és tartalmai legyenek és hivatási foko-
zatai, ahogyan mondjuk a könyvtárosoknál törvényileg szabályozott. Itt még 
sok a tennivaló, nagyobbára csak a szolgálatokon belüli minősítés, elő-
léptetés folyik, de csak a jelesebb intézményeknél. Ezekben az ügyekben 
intézetünk, fordítói ágazatunk szívesen segített, segítene, de ritkán veszik 
igénybe. 

Közben történt egy s más. Nekünk most a már említett szomorú aktua-
litással kell szembe néznünk. Fordítói ágazatunk, amely maga indult és 
maga is maradt a végén, a régi iskolareform káros kinövéseként eltö-
röltetett, noha megvannak a kilátások a visszaállítására, és a könyvtáros 
szakkal és az alakulóban levő újságírói szakkal került egy sorsra. 

Erről nem kívánok sokkal többet mondani. Az előzőekben talán sikerült 
érzékeltetnem, mennyi munka végezetlen, mennyi mindenre kellene kiter-
jednie a tudományos rendszerező tevékenységnek. Az sem kérdéses, hogy 
ilyen viszonylatú fordítót, de könyvtárost és újságírót is ennek a közösségnek 
a nyelvi kötődések folytán csak mi adhatunk, adhatnánk. Vagy maradjanak 
az autodidakta, saját hibákon tanuló eljárás zegzugos útjai? 
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