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1. A kötetet Ingryd Meyer emlékére állították 
össze legközelebbi munkatársai, tanítványai, 
tisztelői. 2004-ben bekövetkezett haláláig 
Meyer a nemzetközi lexikográfia kiemelkedő 
személyisége volt, az ottawai egyetem profesz-
szora. Fő kutatási területe a lexikográfia, termi-
nológia és fordítástudomány volt, nagyon ko-
rán felismerte a korpuszok használatának je-
lentőségét mindegyik területen. A kötet végén 
megtalálható publikációinak válogatott jegyzé-
ke, amelyből látható, hogy a terminológia terü-
letén végzett kutatásai a legfigyelemreméltób-
bak. Azok számára, akik nem ismerhették sze-
mélyesen, tudományos tevékenységén kívül 
feltétlenül meg kell említenünk nyitott, barát-
ságos, együttműködő személyiségét, amelynek 
köszönhetően igen sok tanítványának, munka-
társának az életpályájára volt döntő befolyása. 
Amerikai professzor létére évekig meghatáro-
zó személyisége volt az EURALEX-nek (Eu-
rópai Lexikográfusok Szövetsége) is.

A szerkesztő Lynne Bowker valaha Meyer 
témavezetésével készítette PhD dolgozatát, a 
későbbiekben is közeli szakmai kapcsolat 
volt közöttük. A kötet szerzőit és a tanulmá-
nyok tematikáját úgy válogatta össze, hogy 
minél jobban tükrözzék Meyer sokoldalú 
munkásságának hatását.

A könyv három nagy fejezetre oszlik: lexi-
kográfiai, terminológiai és fordítástudományi 
írásokra.

2. A lexikográfia fejezet három tanulmányt 
tartalmaz.

2.1. Az első Aline Francour cikke, aki a 
kétnyelvű lexikográfia néhány fontos kérdé-

sét mutatja be egy egészen korai (XVII. szá-
zadi) szótár elemzésével. Már ekkor is kísér-
letet tettek arra, hogy a szócikkeket jelentés-
árnyalatokra bontsák, és segítséget nyújtsanak 
a felhasználónak a megfelelő jelentés és ek-
vivalens kiválasztásában. Az elemzett szótár 
Guy Miège: A New Dictionary French and 
English, with Another English and French 
(London, 1677), mindkét feléből mintegy 
1000 jelentést elemez a szerző. Miège egyik, 
a mai kétnyelvű szótárírási gyakorlatban szo-
katlan eljárása az, hogy az idegen nyelvű ek-
vivalens előtt hosszabb-rövidebb definíciót is 
ad, ami abban az időben általánosan elterjedt 
megoldás volt. Sokszor elégségesnek tartja 
egy hiperonima megadását is, amely egyér-
telműen eligazítja a felhasználót az aktuális 
jelentésárnyalat tekintetében. Ugyanebből  
a célból szinonimákat is alkalmaz. Másutt a 
lexéma morfológiai eredetének magyarázatá-
val segíti a felhasználót.

A Miège által alkalmazott technikákat 
Francour összehasonlítja a 2001-es kiadású 
Grand Dictionnaire Hachette Oxford-éval.  
A modern lexikográfia egyik legelterjedtebb 
módszere, az adott jelentésárnyalat tipikus 
kollokátumainak feltüntetése már Miège-nél 
is feltűnik. Szintén modernnek tekintjük a je-
lentés témakörének megadását (például ten-
gerészet, építészet), ilyenre is találhatunk 
példát Miège-nél. Nem csupán a kiinduló 
nyelvi lexéma jelentésárnyalatának pontosí-
tására használja ezt az eszköztárat, hanem a 
célnyelvi ekvivalens regiszterének pontos 
megjelölésére is.

A szótárt feltehetőleg mind angol, mind 
francia alapnyelvből induló felhasználóknak 
szánta, mert a szótár mindkét felében mind-
két nyelven találhatunk a megfelelő ekviva-
lens kiválasztását segítő elemeket. Összessé-
gében Miège a maga idejében innovatív lexi-
kográfusnak tűnik.

2.2. A következő tanulmány, amelyet a 
mai lexikográfia kiemelkedően innovatív 
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személyisége, Sue Atkins készített Pierrette 
Bouillon szerzőtárssal, témájában kapcsoló-
dik az előzőhöz: azt mutatják be, milyen je-
lentésárnyalat-jelölő rendszert használ(hat)-
nak a mai kétnyelvű szótárak szerzői. Minde-
nekelőtt kiemelik a mai szótárírás különbsé-
gét a hagyományos módszerekhez képest: 
míg a régi szótáríró elsősorban korábbi szó-
tárakból és saját gyűjtéseiből kapta meg a 
szócikk megformálásához szükséges infor-
mációt, a mai lexikográfusok elsődlegesen 
számítógépen tárolt korpuszok konkordancia-
listáiból próbálják megállapítani a szó főbb 
jelentéseit és annak jellemzőit. Így a mai 
szócikkírás két fázisra bomlik: az első az 
analízis, amelynek során a rendelkezésre álló 
– olykor több ezer sornyi – konkordancialista 
alapján a lexikográfus csoportosítja az adato-
kat, megállapítja az egyes csoportok főbb je-
lentésbeli és grammatikai jellemzőit; a máso-
dik fázis a szintézis, amikor az adatok alapján 
egynyelvű szótár esetén definiálja az egyes 
jelentéseket, kétnyelvű szótár esetén pedig 
megadja a másik nyelvű ekvivalenseket.

Az analízis folyamatának részletesebb is-
mertetése során a szerzők röviden bemutat-
ják, hogyan használható a Framenet megkö-
zelítés a mindennapi lexikográfiai gyakorlat-
ban. Az argue ’1. vitat, vitakozik, 2. állít, 3. 
bizonyít vmi (pl. tény) vmit’ szó különböző 
jelentéseinek felismeréséhez hozzásegíthet, 
ha azonosítjuk, melyik milyen Frame-hez 
(leegyszerűsítve: szituációhoz) tartozik: míg 
a két első jelentés a kommunikációs szituáció 
részeként jellemezhető, a harmadik biztosan 
nem, hiszen nem élőlény állít valamiről vala-
mit. A példán keresztül részletesen ismerte-
tik, milyen fázisai vannak a szó egyes jelen-
tései Frame-ekhez rendelésének, milyen – 
részben korpuszból nyert – kritériumok 
segíthetik ezt a munkafázist. Az elemzés elég 
egyszerű ahhoz, hogy viszonylag érthetően 
ismertesse a Frame elmélet néhány lényeges 
jellemzőjét.

Az írás részletesen bemutatja, hogy a szin-
tézis fázisában milyen jelentésindikátorokat 
használhatnak a szócikkírók; végül táblázat-

ban rendszerezi a különböző szótárakban 
használt jelentésindikátorok főbb típusait, 
ezeket egy-egy példával is megvilágítva.

2.3. A lexikográfiai fejezet talán legizgal-
masabb tanulmányának szerzője Kristen 
Mackintosh, aki azt illusztrálja számos példá-
val, hogyan tükrözik a szótárak a társadalom 
értékrendszerét, illetve hogyan hatnak vagy 
próbálnak hatni a felhasználók értékrendsze-
rére. Mindenekelőtt azt elemzi, hogy a szótá-
ri értelmezések stílusa mennyire közérthető. 
Fontos, hogy mennyire közismert, gyakori 
szavakat tartalmaznak az értelmezések, de  
a megfogalmazás szerkezete, a rövidítések 
hasz nálata is jelentősen befolyásolhatja a be-
fogadhatóságot. A nyelvtanulóknak szánt szó-
tárak értelmezései gyakran terjedelmesebbek, 
igyekeznek a közép-szintű tanulók számára is 
érthetőek lenni. A lexikográfus szakma azon-
ban jobban értékeli azokat a szótárakat, ame-
lyeknek a szócikkei nem „csevegő” stílusban 
íródtak, hanem azon a speciális szótári nyel-
ven, amelynek egyik legfőbb erénye a tömör-
ség, bizonyos fajta „távirati stílus”.

A társadalmi értékek tükröztetésére a pél-
damondatok rendkívül alkalmasak. Lényeges 
döntés, hogy lexikográfusok által kitalált pél-
damondatokat vagy valódi idézeteket tartal-
maz-e egy szótár, egyes esetekben pedig 
kombinálják is ezt a kettőt, ami sok szem-
pontból optimális megoldás lehet. A mai szó-
tárírásban rendszerint nem tekintik korszerű-
nek a normatív szemléletet, ezért mind nehe-
zebb olyan szócikkeket készíteni, amelyek 
semlegesen, tárgyszerűen leírják a nyelvi va-
lóságot, bármiféle értékítélet nélkül. A fel-
használóknak egy jelentős része azonban ép-
pen azért fordul a szótárhoz, hogy megtudja: 
adott szituációban hogyan fejezze ki magát a 
legmegfelelőbben. A példamondatok alkal-
masak lehetnek a nyelvi tények viszonylag 
semleges tükröztetésére. Ha például elvi 
okokból nem akarjuk feltüntetni, hogy egy 
szó trágár, a megfelelő példamondat kivá-
lasztásával bemutathatjuk ezt a tényt.

Gyakran már a szótári makro-struktúra 
szintjén sem jelennek meg azok a címszavak, 
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amelyek a társadalom egy részében botrán-
kozást szülhetnek, holott nyilván részei a 
köznyelvnek. Más esetekben a címszó ugyan 
kidolgozásra kerül, de az értelmezés olyan 
eufemisztikus, hogy esetenként éppen a lé-
nyeg nem derül ki belőle.

A legfrissebb szótáraknak arra is figye-
lemmel kell lenniük, hogy lehetőleg semmi-
lyen embercsoport érzékenységét ne sértsék. 
Az ún. szexizmus egyike a legkritikusabb 
kérdéseknek. Ez a nemek alapján való hátrá-
nyos megkülönböztetést jelenti, amelyet el-
sősorban nőkkel szemben alkalmaznak. Bár a 
szótárnak természetesen feladata, hogy ma-
gában a nyelvben meglévő szexizmust kor-
rekten ábrázolja (például a butácska szót ma-
gyarul sokkal inkább nőkre használjuk, mint 
férfiakra), de a példamondatok kiválasztásá-
nál törekedni kell arra, hogy feleslegesen ne 
idézzünk olyan mondatokat, amelyek esetleg 
bántók lehetnek.

Az összegzésben a szerző kiemeli, hogy a 
szótárak tükörképei az aktuális társadalmi el-
várásoknak, ugyanakkor megfogalmazásaik-
kal óvatos kísérletet tehetnek a társadalom 
pozitív irányú változtatására (Pajzs 2009).

3. A terminológia fejezetben négy írást olvas-
hatunk.

3.1. Marie-Claude L’Homme és Elizabeth 
Marshman tanulmányának témája rendkívül 
izgalmas a korpuszalapú terminológiagyűj-
téssel foglalkozó szakemberek számára. Azt 
mutatja be, hogyan találhatunk automatikus 
módszerekkel olyan szavakat, kifejezéseket, 
amelyek feltételezhetően szakkifejezések.  
A különféle programok által készített nyers-
anyagból természetesen a szakembereknek 
kell kiválasztaniuk a valódi terminus tech-
nicusokat. Az így gyűjtött szavak és kifejezé-
sek egyebek közt szakszótárak forrásanyagá-
ul szolgálhatnak, de további számítógépes 
alkalmazások (például gépi fordító rendszer) 
elemeivé is válhatnak. A szerzők ismertetik a 
Meyer által kiemelt legfontosabb relációtípu-
sokat: hiperonímia, meronímia, ok-okozati 
viszony, funkció, antonímia, szinonímia, pre-

dikátum-argumentum reláció, különböző szó-
fajú egymásból származtatott szavak, gyakran 
együttesen előforduló szavak, kollokátumok. 
Áttekintik, ezek közül melyiket milyen mód-
szerrel találhatjuk meg leghatékonyabban a 
korpuszokban.

Meyer vezette be az ismeret-gazdag kon-
textus fogalmát: „ismeret-gazdag kontextus-
nak azt tekintjük, amely legalább egy terület 
ismeretanyagáról olyan tételt tartalmaz, 
amely a konceptuális elemzés szempontjából 
hasznos lehet. Más szavakkal, a kontextus-
nak legalább egy konceptuális jellemzőt kell 
tartalmaznia, akár relációt, akár attribútumot” 
(Meyer 2001). Például hiperonímia-jelölt le-
het egy olyan mondat, amelyben előfordul a 
the, is a, such as, and other, known as kifeje-
zések valamelyike. A szerzők elképzelése 
szerint az automatikus terminológia-kivona-
tolás iteratív módszer lenne, amellyel először 
kiválogatják a korpusznak azon részeit, ahol 
ilyen jellegzetes kifejezéseket találnak, majd 
ezeket fokozatosan mind tovább szűrik. A ta-
lált közös jellemzőket azután a következő 
kereséskor már eleve alkalmazhatják.

A tanulmány ezután a különböző típusú 
definíciók sajátos mondatszerkezetének fel-
tárási módszereit ismerteti, majd áttér egy 
másik lehetséges módszer bemutatására: bi-
zonyos kulcselemek és a közelükben leg-
gyakrabban előforduló kollokátumok is le-
hetnek terminus technicus jelöltek. Például a 
printer szó mellett lévő ink jet, laser, portable 
szavak a nyomtatók különböző típusait jelö-
lik. További módszer a lehetséges szakkifeje-
zések megtalálására, ha már ismert szaksza-
vak közelében gyakran ismétlődő újabb sza-
vakat gyűjtünk ki.

A terminológusoknak feltétlenül érdemes 
alaposabban megismerkedniük ezzel az ösz-
szefoglalóval, amely számos különböző meg-
közelítést vet össze, részletes referenciával.

3.2. Caroline Barrière tanulmányából arra 
kaphatunk hasznos ötleteket, hogyan gyűjt-
sünk félautomatikus módszerrel olyan korpu-
szokat, amelyek egy bizonyos szakterületről 
származnak. A terminológiai tudásbázis lét-
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rehozásának három fő lépése a korpusz ösz-
szeállítása, a szakkifejezések kigyűjtése és a 
szemantikai relációk megállapítása. A szak-
kifejezések kigyűjtésének módszereire szá-
mos összefoglalót ajánl az olvasó figyelmé-
be, jelen tanulmány azonban elsősorban a 
megfelelő mennyiségű és minőségű korpusz 
összeállításához igyekszik segítséget nyújta-
ni. Az egyik legkézenfekvőbb megoldás, ha 
szakfolyóiratokból, monográfiákból és kü-
lönféle szakmai hivatalos iratokból (például 
kutatási jelentések) állítják össze a korpuszt. 
Tekintettel azonban a copyright-problémák-
ra, manapság mindinkább az a kézenfekvő 
megoldás, ha az interneten hozzáférhető 
szakmai anyagokból válogatják ki a korpusz 
elemeit. Ilyenkor természetesen fokozott fi-
gyelmet kell fordítani a forrás szakmai meg-
bízhatóságára. Erre is megfogalmazhatóak 
lényegében automatikus szabályok: ellen-
őrizzük, van-e szerzője a szövegnek, tartal-
maz-e referenciákat, volt-e publikálva, ha 
igen, mennyire rangos folyóiratban stb. Az 
ismeret-gazdag szövegrészletek kiválasztá-
sánál célszerű az előző tanulmányban ösz-
szegzett típusokra koncentrálni (például az is 
a specific kind of, is an interesting kind of, is 
an important kind of kifejezések hiperonímia 
reláció leírására alkalmasak). A hasonló tipi-
kus kifejezések keresésekor ki kell szűrnünk 
azokat, amelyek ugyan számos helyes ered-
ményt adnak, de túlságosan magas a zaj-
szintjük (azaz túl sok használhatatlan ered-
ményt is adnak). Ha a tipikus fordulatok gya-
korisága alapján választunk ki egy szöveget, 
akkor a korpuszhoz illesztése előtt érdemes 
azt is megvizsgálnunk, milyen hallgatóság 
számára készült. Ha szakértők egymás közöt-
ti kommunikációjára szánták, kevésbé való-
színű, hogy a szakkifejezéseket érthetően el-
magyarázzák az adott szövegen belül, míg ha 
a szakszöveg célzott olvasói akkor ismerked-
nek az adott témával, lényegesen valószí-
nűbb, hogy minden újonnan bevezetett szak-
kifejezés szabatosan definiálva van.

Szoftvert készítettek arra a célra, hogy a 
fenti szempontok figyelembevételével fel-

ajánljon olyan szövegeket a terminológus-
nak, amelyek közül az kiválogathatja a leg-
megfelelőbbeket. A szoftver kiszámolja, 
hogy a keresett témában (például búvárko-
dás) az interneten található szövegek melyike 
tekinthető leginkább ismeret-gazdagnak, 
majd ellenőrzi a feltételezhető megbízhatósá-
got (szerző, referencia), végül táblázatszerű-
en kilistázza azokat a webhelyeket, amelyek 
a fenti kritériumok alapján szóba jöhetnek, 
megadja a szöveg címét, a benne található ti-
pikus kifejezések számát, a szöveg összes 
szószámát és a szöveg ismeret-telítettségének 
arányát. Ezek alapján a felhasználó kiválaszt-
hatja, mely szövegeket töltse le számára  
a program.

3.3. A következő tanulmány a terminológi-
ai tudásbázis létrehozásának ezutáni lépését 
részletezi: M. Teresa Cabré Castellví arról ír, 
hogyan tudjuk korpuszok segítségével átala-
kítani terminológiai adatbankunkat tudásbá-
zissá. A folyamat illusztrálására a GENOME 
(www.iula.upf.edu) projektet mutatja be. Négy 
különböző adatbankot integráltak egységes 
rendszerbe: a) releváns szakszövegek korpu-
sza; b) a korpusz részletes bibliográfiai adat-
bázisa; c) terminológiai adatbank, amely az 
adott terület szakkifejezéseit tartalmazza; d) a 
szakterület fogalmainak ontológiája. Katalán, 
spanyol és angol szövegeket tartalmaz a kor-
pusz, különféle szakterületekről. A korpuszt 
lemmatizálták és szófajilag kódolták. A termi-
nológiai adatbankot és az ontológiát párhuza-
mosan fejlesztették, minden terminológiai té-
telhez kapcsolódik egy fogalom az ontológiá-
ban. Az ontológiát az OntoTerm eszköz 
segítségével készítették, amely egy ontológia 
készítésére alkalmas szerkesztőprogramból, 
egy terminológiaszerkesztő modulból, egy le-
kérdezőből és egy HTML kimenetkészítő mo-
dulból áll össze. A Mikrokosmos ontológiát 
használják. Az integrált rendszerben egysze-
rű, komplex és kombinált keresések végezhe-
tők. A keresések végrehajthatók a négy adat-
bank bármelyikében. Egy terminusról a  
következő információkat kérdezhetjük le: 
gyakorisága a szövegekben, konkordanciája a 
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korpuszban, specifikus szintaktikai/lexikai 
környezetekben való előfordulása, az előfor-
dulások forrásainak pontos bibliográfiai ada-
tai, a terminológiai bankban szereplő tétel és a 
kapcsolódó ontológiai tétel. A komplex lekér-
dezéssel bizonyos tulajdonsággal rendelkező 
szóhalmazt kereshetünk. A munkatársak re-
ményei szerint nem pusztán a terminológusok 
tudják hasznosítani ezt a rendszert, hanem  
a szakszövegek fordítói is.

3.4. Jean Quirion és Jachinte Lantiner ta-
nulmánya azt a nagyon kényes kérdést vizs-
gálja, milyen módon lehet nyelvi tervezéssel 
tudományosan befolyásolni egy-egy nyelv 
szaknyelvének alakulását. Bár a nemzetközi 
nyelvészetben mindinkább tért hódít egy 
szélsőségesen liberális felfogás, mely szerint 
bármilyen nyelvi norma explicit leírása kerü-
lendő, a francia nyelvészetben ez a felfogás 
sokkal kevésbé elfogadott. A szerzők ráadá-
sul Kanadában dolgozó franciák, ahol a fran-
cia nyelv megfelelő minőségben való fenn-
tartása különösen érzékeny probléma. Vala-
mennyi nyelvben megfigyelhető, hogy a 
nemzeti szaknyelvek fokozatosan kihalóban 
vannak, mivel általában az angol nyelvű pub-
likációknak van a legszélesebb közönsége, a 
kutatók egyéni értékelésében pedig az idegen 
nyelven való publikálást mindig jóval maga-
sabbra értékelik, mint a nemzeti nyelvűt, így 
a nemzeti nyelven való egyetemi szintű okta-
tás, de különösképpen a nemzeti nyelven való 
magas szintű publikálás mindinkább háttérbe 
szorul. A franciák tudatosan törekednek e fo-
lyamat fékezésére. Ez tükröződik egyebek 
között a szaknyelv egységesítésére tett erőfe-
szítésekből is. Jelen tanulmányukban a szer-
zők azt vizsgálják, vajon ténylegesen hasz-
nálja-e a szaknyelv a hivatalosan ajánlott 
terminusokat. Az ún. „beillesztési koeffici-
ens” segítségével azt mérik, egy ajánlott 
szakkifejezés milyen gyakorisággal fordul 
elő a vizsgált korpuszokban. Ennek mértéke 
több tényező függvénye. A társadalmi-termi-
nológiai tényezők közé sorolják például  
a nyelvhasználók nyelvészeti beállítottságát, 
a beszélő aktuális szerepét, a változásokhoz 

való viszonyát. A terminusok használata ter-
mészetesen függ a szöveg keletkezésének kö-
rülményeitől, idejétől, céljától. Maga a létező 
szaknyelv jelentősen befolyásolja az ajánlott 
szakszavak elterjedését. Egyik fontos szem-
pont a szó tömörsége. Kérdés továbbá, hogy 
a szöveg szerzője/fordítója ismeri-e az adott 
fogalom különféle megnevezési lehetőségeit, 
vannak-e egyáltalán szinonim változatai a 
terminusnak, mennyire illeszkedik az ajánlott 
szakszó a nyelv rendszerébe. Több száz szó 
elterjedtségét vizsgálták meg a hivatalosan 
ajánlottak közül. Két csoportot képeztek be-
lőlük: amelyek teljesen elterjedtek és amelyek 
egyáltalán nem, a közbülső mezőbe kerülőket 
a jelen vizsgálatban nem vették figyelembe. 
Az egyik feltűnő különbség a két csoport kö-
zött, hogy a befogadott terminusok lényege-
sen tömörebbek, kevesebb karakterből állnak. 
A következő szempont, hogy van-e más szó 
már a nyelvben az adott fogalomra. Ha van, 
akkor szinte kizárt, hogy egy új terminus 
meghonosodjon. Vizsgálták az ajánlott termi-
nusokat abból a szempontból is, hogy logiku-
san továbbképezhetők-e. Mint kiderült, a 
meghonosodott terminusok közül kétszer any-
nyi képezhető tovább, mint a nem elterjedtek-
ből. Mivel a hivatalosan javasolt terminusok 
csaknem mindegyike összhangban állt a fran-
cia nyelv általános szabályaival (hangzórend-
szer, morfológia, helyesírás stb.), ezen ténye-
ző mentén nem mutattak jelentős különbséget 
a vizsgált szóhalmazok elemei. Mindenesetre 
a néhány nem igazán jól illeszkedő szót a nem 
elterjedt szavak között találták.

4. A fordítás kérdéseivel foglalkozó fejezet ki-
lenc (vagy inkább: nyolc plusz egy) tanulmá-
nyát szintén érdemes egyenként bemutatni.

4.1. A fejezet Barbara Folkart cikkével 
kezdődik, aki rendkívül izgalmas kérdést jár 
körül: észrevétele szerint két szó, amely bizo-
nyos jelentésben az utóbbi évtizedek észak-
amerikai tudományos irodalmában jelent 
meg, egy hatvanas években keletkezett fran-
cia mű hanyag fordításából került be az ame-
rikai tudományos közösség nyelvébe. A két 
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tárgyalt szó az interpellate és a hail. A francia 
eredeti szerzője Louis Althusser, 1964–1975 
között írott esszéit többször publikálták, és 
már 1971-ben megjelent angolra fordított 
változatuk, Ben Brewser fordításában. Ez  
az esszégyűjtemény rendkívül népszerű az 
észak-amerikai egyetemisták körében, a szer-
ző megnézte a saját egyetemük könyvtárában 
fellelhető példányokat és kölcsönzésük rend-
szerességét. A kötet lényegében folyamato-
san járt kézről kézre, és különösen a szóban 
forgó tanulmány viseli magán az önmagukról 
megfeledkezett olvasók keze nyomát: aláhú-
zások, margóra írt jegyzetek keverednek kávé 
és csokoládé foltokkal. Althusser a 60-as 
évek francia mozgalmaihoz adott ideológiai 
alapot, esszéi az akkori francia kommunista 
párt nézeteit tükrözik, gyakran idézi Marxot 
és Lenint. Állítása szerint az állam az egyént 
különböző apparátusok (egyház, média, csa-
lád, oktatás, kulturális értékek, politikai pár-
tok, szakszervezetek) segítségével olyan ala-
nyokká alakítja, akik legjobban megfelelnek 
az állam céljainak. A kérdéses bekezdés fran-
ciául így hangzik: „Nous suggérons alors que 
l’idéologie « agit » ou, « fonctionne » de telle 
sorte qu’elle « recrute » des sujets parmi les 
individuels (elle recruite tous), ou « transfor-
me » les indivindus en sujet (elle les trans-
forme tous) par cette opération très précise 
que nous appelons l’interpellation, qu’on 
peut se représenter sur le type même de la 
plus banale interpellation policière (ou non) 
de tous les jours: « hé, vous, là-bas! »” 
(Althusser 1976: 113).1 Brewser hailing-nek 
fordította az interpellation szót, amelyet 
Folkart szerint helyesebben a flagging szóval 
kellett volna fordítani, mivel ez az angol szó 
fejezi ki pontosabban azt a szituációt, amikor 

1 Eszerint azt sugalljuk, hogy az ideológia olyan módon 
„cselekszik” vagy „működik”, hogy az egyént (mind-
egyiket) begyűjti mint alanyokat, minden egyes egyént 
alannyá változtat: ezt a műveletet egészen pontosan 
megszólításnak nevezzük, pontosan ugyanúgy, mint 
amikor a mindennapi életben egy rendőr (vagy másvala-
ki) szólít meg valakit: „Hé, maga ott!” 

egy rendőr rászól valakire, hogy megállítsa 
egy kisebb szabálysértés miatt, vagy ha vala-
ki leint egy taxit. Ennek a félrefordításnak a 
következtében az észak-amerikai tudomá-
nyos cikkekben az utóbbi évtizedekben meg-
jelent a hailing és az interpellate szónak egy 
olyan jelentése, amely egyébként a köznyelv-
ben nem használatos. „The Indians were ’in-„The Indians were ’in-
terpellated’ or ’hailed’ as mystical, primitive, 
unreliable, mendacious, etc. by the British 
colonisers (Robinson 1997: 23).”2 Ezt a cik-
ket azért tartom különösen kiemelendőnek, 
mert ráirányítja a figyelmet a fordítók és szó-
tárírók komoly felelősségére: ha nem is tart-
juk a nyelv folyamatos változását, illetve vál-
tozatait „gyógyítandó betegségnek”, vélemé-
nyem szerint arra mindenképpen törekednünk 
kell, hogy pusztán figyelmetlenségből, pon-
tatlanságból ne kreáljunk éppen mi, nyelvé-
szek új szavakat/jelentéseket.

4.2. Claire-Hélène Lavigne tanulmánya a 
VI. században készült Corpus Iuris Civilis 
néhány középkori és reneszánszkori fordítá-
sát hasonlítja össze, különösen az adgnatorum 
és adgnati latin terminusok fordítási változa-
tainak bemutatásával. Az adgnatorum értel-
mezése: férfi ágon közös őstől származó ro-
konok. Ezzel szemben a cognatus szó jelen-
tése: általában vérrokon, de az anyai ági 
rokonok és az adoptált gyerekek is idetartoz-
nak. Az első, XIII. századi névtelen fordítók 
teljesen figyelmen kívül hagyják az adgna-
torum szó speciális jelentését. A XVI. századi 
fordítások is pontatlanul fordítják, olyan ek-
vivalenst választanak, amely egyaránt vonat-
kozhat női vagy férfi ági rokonokra. Ebből a 
példából rögtön érzékelhetjük, milyen jelen-
tősége lehetett, ha például az örökösödés 
egyes szabályai már nem csak a férfi ági ro-
konokra, hanem mindkét oldali rokonokra 
egyformán érvényesek. Az írás részletes 
elemzéssel kimutatja, hogy a római jogrend-
szer átvétele a feudális társadalom idején szá-

2 Az indiánokat misztikusnak, primitívnek, meg-
bízhatatlannak, hazugnak titulálták a brit gyarmato-
sítók. 
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mos hasonló kisebb-nagyobb eltérést ered-
ményezett.

4.3. Brenda M. Hosington cikke szintén 
középkori fordítással foglalkozik. Sebastian 
Brant Das Narenschiff [A bolondok hajója] 
című művét először 1494-ben publikálták 
Bázelben. Nagyon hamar közkedveltté vált 
ez a szatíra, az aktuális társadalmi morált, a 
leggyakoribb bűnöket és hibákat mutatja be 
humoros formában. Bár elsődlegesen az ak-
kori német társadalomra jellemző a cselek-
mény, a következő 150 évben számos nyelvre 
lefordították, némelyikre többször is. A cikk 
szerzője az 1509-ben publikált angol fordí-
tást elemzi, amely részben az 1497-ben ki-
adott latin fordításon alapul. Az angol fordító, 
Alexander Barclay nem pusztán lefordította a 
művet, hanem „angolosította” is. Olyan sokat 
változtatott az eredeti szövegen, hogy számos 
kritikusa szerint műve inkább egy önálló, a 
XVI. századi viszonyokat humorosan tükröző 
angol mű, amely az eredetiből meríti alapötle-
teit. Ahol csak lehetett, lokalizálta a művet, 
azaz áthelyezte az eseményeket az akkori 
Anglia helyszíneire. Bár saját nemzetének 
rossz szokásait mutatja be, mégis hazaszeretet 
árad művéből: büszkélkedik az angol nemes-
ség bölcsességével, műveltségével. Hízelgően 
beszél a fiatal, éppen trónra lépett VIII. Hen-
rikről, akit természetesen sem az eredeti né-
met, sem a latin változat nem említ. Aprósá-
gokon is változtat a szövegben: ahol a latin 
fordításban bort isznak a szereplők, nála bort 
vagy sört; az eredetiben lévő szólásokat, köz-
mondásokat nem pusztán lefordítja, hanem 
angol megfelelőjükkel igyekszik behelyettesí-
teni őket. A pénzek és mértékegységek nevét 
is az angolok által használtakra változtatja.

4.4. Jean Delisle a műfordításokban fellel-
hető különbségeket bírálja. A műfordítások 
jellegzetes problémája, hogy ilyenkor vég-
képp nem jöhet szóba a szöveg szó szerinti 
fordítása; a jó műfordítónak, miután teljes 
mélységében megértette az eredeti művet, lé-
nyegében újra kell alkotnia egy lehetőleg 
csaknem azonos tartalmú, stílusú és formájú 
művet egy másik nyelven. Ha mai műfordítás 

szakszerű kritikáját akarjuk megírni, össze 
kell vetnünk az eredeti és a fordított mű stílu-
sát, ritmusát, tónusát, regiszterét, szintaktikai 
szerkezeteit és szókincsét. Ha régi műfordí-
tást elemzünk, mindezen túlmenően figye-
lembe kell vennünk mind a fordítás, mind az 
eredeti mű keletkezésének pontos körülmé-
nyeit. A jó műfordítás nem az, amely minden 
egyes szót pontosan lefordít. Egy metaforá-
val érzékeltetve: a műfordítás nem fénykép 
az eredeti műről, hanem egy reprezentáció.  
A negatív kritika egyik legfontosabb oka, ha 
a fordított mű lényeges dolgokban különbö-
zik az eredetitől. Ilyen lehet például, ha egy 
modern vers fordításakor archaikus szót 
használunk, holott ezt az eredeti szöveg nem 
indokolja (legfeljebb a vers ritmusa vagy 
ríme). A mai fordítók gyakran próbálják fé-
lig-meddig archaizálni a fordított szöveget, 
aminek eredményeként rendkívül vegyes, in-
homogén szöveg jöhet létre, amelyben a leg-
különfélébb korokból és regiszterekből szár-
mazó szavak keverednek. Tipikus hiba lehet 
még, hogy ugyanazt a szót, ugyanabban a je-
lentésben, azonos szövegben nem ugyanaz-
zal az ekvivalenssel helyettesítik: vagy fi-
gyelmetlenségből, vagy azért, mert nem is-
merik fel, hogy a szerző szándékosan ismétli 
ugyanazt a szót az „unalomig”. Nehézséget 
okozhat a metaforák korrekt fordítása: a szó 
szerinti fordítás gyakran teljesen más asszo-
ciációkat kelthet a célnyelvben, egy hasonló 
jellegű metafora adekvát kifejezése ritkán 
adatik a műfordítónak.

4.5. Lynne Bowker cikke az egyik legkor-
szerűbbnek tartott eljárással, a fordító-me-
móriák segítségével fordított szövegeket 
elemzi. A szöveg fő jellemzője, hogy nem 
pusztán egymással össze nem függő monda-
tok halmaza, hanem mind az egymás követő 
mondatok, mind a bekezdések kapcsolódnak 
egymáshoz, a jól szerkesztett szövegben ko-
hézió van és koherens.

Bár a fordított szövegeknek számos olyan 
sajátossága van, amely megkülönbözteti őket 
az eredetiektől (például több bennük az 
explicitáció), minden igényes fordító arra tö-
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rekszik, hogy a fordítás végeredménye egy 
önmagában is jó célnyelvű szöveg legyen, 
minél kevésbé tűnjön fel az olvasónak, hogy 
valójában fordítást olvas. Ezt csak akkor tud-
ják elérni, ha nem elsődlegesen szó szerinti 
fordításra törekednek, hanem mindenekelőtt 
a teljes szöveget ismerik és értik, és csak ez-
után látnak hozzá a szavak, de még inkább a 
szókapcsolatok, mondatok lefordításához.  
A fordító-memóriák abban segítenek, hogy a 
már egyszer – akár az adott fordító által, akár 
más által – lefordított mondatokat, szószer-
kezeteket eltárolják és könnyen kereshetővé 
teszik. Így, ha újra előfordul egy hasonló 
szerkezet, egyben bemásolható az éppen fo-
lyamatban lévő fordításba. Ez az eszköz igen 
hatékony lehet, segíthet a következetes, jó 
minőségű fordításban, azonban fokozott ön-
fegyelmet kíván a fordítótól, hogy ne pusztán 
lustán elfogadja a program által felajánlott 
lehetőségek közül a legkézenfekvőbbnek tű-
nőt, hanem mérlegelje, vajon az adott hely-
zetben is így célszerű-e fordítani a frázist. Ezt 
követően nagyon alaposan át kell szerkeszte-
nie minden egyes mondatot, hogy a program 
által javasolt frázisok egymáshoz megfelelő-
en kapcsolódjanak.

A fordító-memóriák segítségével készült 
szövegek vizsgálatakor azt tapasztalták, hogy 
a szövegek lényegesen unalmasabbak, több 
bennük az ismétlődő elem és összességében 
kevésbé emlékeztetnek valódi szövegre, mint 
az ilyen eszköz nélkül készítettek. Bár gram-
matikailag rendszerint korrektek, túlságosan 
egyszerű a szintaxisuk, monoton a ritmusuk, 
és hiányzik belőlük az a különbözés az erede-
titől, amelyet egyébként gyakran kritikával 
illetnek. Sokszor azért nem hatnak jól az így 
készített fordítások, mert a gép által felaján-
lott frázisok különböző fordítók teljesen kü-
lönböző témájú, stílusú műveiből származ-
nak, így a teljes szöveg nagyon egyenetlen 
stílusú lehet. A fordító kreativitását megbé-
níthatja a gép által felajánlott megoldás, ez is 
oka lehet a nem igazán jó minőségű végter-
mék létrejöttének. Mivel a memóriák koráb-
ban fordított szövegeken alapulnak, cseppet 

sem biztos, hogy azok a fordítások eredetileg 
valóban jók voltak. Ha elhanyagoljuk a me-
mória folyamatos karbantartását, javítását, 
egyre több szövegben fordulhatnak elő bizo-
nyos tipikus hibák. A kritikából úgy tűnhet, a 
fordító-memóriák inkább rontják, semmint 
javítják a fordítások minőségét. Nagyon 
hasznosak azonban bizonyos típusú szövegek 
nagy mennyiségben való gyors fordításakor 
(pl. használati útmutatók).

4.6. Francie Gow cikke is a fordító-memó-
riák használatának tapasztalatairól számol be. 
Míg a korábban készült fordító-memóriák leg-
feljebb mondatszintű elemeket tartalmaztak, 
újabban olyan eszközök is készültek, amelyek 
teljes szövegeket tartalmaznak lefordított vál-
tozatukkal. A program bármilyen hosszú ka-
raktersorozat felismerésére képes, így akár 
egy vagy több bekezdésnyi szöveg azonossá-
gát is felismerheti és a szövegrészt kész fordí-
tással behelyettesítheti. A tanulmány egy ha-
gyományosabb fordító-memóriát használó 
eszközt, a Tradost veti össze a MultiTrans-
szal, amely már ilyen fejlettebb illesztési me-
chanizmust használ. Azt próbálják objektíven 
mérni, melyik eszköz a hasznosabb, azaz me-
lyikkel lehet rövidebb idő alatt azonos minő-
ségű fordítást előállítani. Mindkét eszköz mű-
ködése során az alábbi esetek fordulhatnak 
elő: 1) nincs javasolt fordítás; 2) van javaslat, 
de nem megfelelő, ezért időveszteséget jelent; 
3) jó javaslat, de valamiért mégis idővesztesé-
get jelent; 4) jó javaslat, amely mégsem jelent 
időnyereséget; 5) jó javaslat, amely időnyere-
séget jelent: ideális esetben csak ilyeneket 
kellene felajánlania a rendszernek.

A két rendszer reális összevetéséhez 
ugyanazon a forrásnyelvi szövegen két kü-
lönböző fordító dolgozott. Mindenekelőtt 
előkészítették a szöveget olyan szempontból, 
hogy mely szavakat, kifejezéseket kerestet-
nének a rendszerrel, hiszen a jól ismert ekvi-
valenseket maguk is könnyedén be tudják 
írni. Ezután egyikük a Tradost a másik a 
Multitranst használva ment végig a szövegen 
és készített nyersfordítást. A Trados olyankor 
hagy bent forrásnyelvi elemeket, ha nem ta-



97Könyvszemle

lált rájuk fordítási ajánlatot. A MultiTrans 
viszont meghagyja a teljes forrásnyelvi szö-
veget, csak beletűzdeli a javaslatokat, ahová 
tudja. A teszteléshez használt szövegek ese-
tén azt tapasztalták, hogy a MultiTrans lénye-
gesen több időveszteséget okozott, mint a 
Trados. Az összegzésben hangsúlyozzák 
azonban, hogy más jellegű szövegeknél egy-
általán nem biztos, hogy ugyanez lenne az 
eredmény. A szerzőnek az a véleménye, hogy 
ismerni kell a különféle eszközöket és tisztá-
ban lenni vele, melyik milyen típusú feladat-
hoz alkalmazható hatékonyan, és ennek alap-
ján kell dönteni az aktuális használat mellett 
vagy maradni a hagyományos fordításnál.

4.7. Roda P. Roberts és Jacqueline Bossé-
Andrieu cikke azt mutatja be, hogyan hasz-
nálhatunk korpuszokat a fordítás különböző 
fázisaiban. Attól függően, hogy a fordító ak-
tuális problémája a forrásnyelvvel vagy a cél-
nyelvvel kapcsolatos, különféle korpuszok 
használata a célszerű. A problémák aszerint is 
feloszthatók, hogy enciklopédikus jellegű is-
merethiánya van-e a fordítónak, vagy nyelvé-
szeti jellegű, vagy a szövegezés módja okoz 
nehézséget számára. Ha a forrásnyelvben en-
ciklopédikus ismeretei hiányosak a fordító-
nak, egyszerűen megkeresheti az interneten a 
nem eléggé ismert szót vagy kifejezést, elol-
vashat róla esetleg néhány cikket, megnézhe-
ti a Wikipédiában stb. Ha nyelvi ismeretei 
hiányosak, a hagyományos és elektronikus 
szótárakon túlmenően ismét fordulhat kor-
puszhoz, ahol alaposan végignézheti, hogy a 
problémás elem milyen kontextusban fordul 
elő jellemzően, így pontosabban be tudja ha-
tárolni a forrásnyelvi szövegben lévő aktuális 
jelentést. Amikor már tökéletesen megértette 
a fordító az eredeti szöveget, akkor kezdheti 
előállítani a célnyelvi szöveget. Ebben a fá-
zisban is célszerű lehet esetenként a szótára-
kon kívül korpuszt is használni, különösen 
akkor, ha rendelkezésre áll mindkét nyelven 
összehasonlítható, de még inkább párhuza-
mos korpusz. Ideális esetben a párhuzamos 
korpuszon azt a műveletet is végrehajtották 
(alignment), ami lehetővé teszi, hogy egy 

forrásnyelvi mondat pontos megfelelőjét ki-
keressük a célnyelvi szövegből. Ha nincs 
ilyen kétnyelvű korpusz az adott nyelvekre, a 
jó minőségű célnyelvi szöveg előállításában 
akkor is sokat segíthet egy célnyelvű korpusz 
intelligens használata, hiszen ellenőrizhetjük 
egy-egy szónak a leggyakoribb kollokátumait, 
vonzatait, ezek ismeretében több remény van 
arra, hogy a fordított szöveg nyelvileg való-
ban korrekt legyen.

4.8. Krista Varantola, aki Sue Atkins mel-
lett az európai lexikográfia egyik „nagy öreg-
je”, áttekinti a fordítás tudományának az 
utóbbi évtizedekben bekövetkezett legfonto-
sabb fordulópontjait. Ő is az előzőekben em-
lített eszközök hatékony használatát emeli ki. 
Úgy gondolja, jelentősen megváltozott a for-
dító feladata ezen eszközök ésszerű alkalma-
zásának következtében. A korpuszokat a for-
dító nem csak az előző cikkben felsorolt mó-
dokon használja, hiszen a modern szótárak 
rendszerint már maguk is korpuszokra épül-
nek, így már ezekben is sokkal több kontex-
tust leíró információt találunk. A modern szó-
tárak rendszerint jól tervezett elektronikus 
formában is elérhetők, ami nem csupán gyor-
sítja a keresést, de lényegesen hatékonyabbá 
is teheti, hiszen a számítógépes szótárakban 
több elemű szókapcsolatokat is könnyen ke-
reshetünk. Ez azért is fontos, mert a modern 
lexikográfia mindinkább azt hangsúlyozza, 
hogy nem is annyira az egyes szavaknak, ha-
nem sokkal inkább a többelemű lexikai téte-
leknek van jelentése. A modern szótárak az 
enciklopédikus ismeretek szótárba foglalásá-
tól is kevésbé húzódoznak, mint elődeik, ami 
a fordítók munkáját jelentősen megkönnyít-
heti, gyorsíthatja.

A korpuszokból közvetlenül is számtalan 
hasznos, friss információt nyerhetünk. Ész-
lelhetjük például, hogy az angolban a -gate 
új, produktív toldalékként jelent meg olyan 
szavak utótagjaként, amelyek valamilyen ak-
tuális botrányra utalnak. Korpuszra olyankor 
is szükség lehet, ha egy ritka, új célnyelvi 
szót szeretnénk használni, amelyik még nincs 
szótározva. Ilyenkor az interneten rákeresve 
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ellenőrizhetjük: használják-e az adott szót, és 
ha igen, milyen jelentésben.

A leendő fordítók képzésekor nagy figyel-
met kell fordítani ezen eszközök rutinszerű 
használatának elsajátíttatására, de még in-
kább annak a nyitottságnak és készségnek a 
kifejlesztésére, hogy később folyamatosan 
nyomon tudják követni a legfrissebb eredmé-
nyeket, amelyek majd munkájukat egyre jobb 
minőségűvé és hatékonyabbá teszik.

4.9. A legutolsó cikk, amelynek szerzője 
José-María Bravo, kicsit kilóg a korábbi tel-
jesen logikusan felfűzött tanulmány-sorozat-
ból. Témája a spanyol film fordításának kuta-
tása. A témával csak a 90-es évek közepén 
kezdtek foglalkozni, azóta mind több publi-
káció jelenik meg ennek különböző aspektu-
sairól. Tárgyalják a szinkronizálás/feliratozás 
előnyeit és hátrányait. Spanyolországban – 
hasonlóan a világ legtöbb országához – a fil-
mek több mint 75%-ának eredeti nyelve an-
gol. Náluk is mindinkább felváltja a szinkro-
nizálást a feliratozás, ami nem csak sokkal 
olcsóbb, de megkönnyíti az angol nyelv ész-
revétlen elsajátítását is. A fordítók munkája 
azonban ilyenkor speciális, hiszen általában 
nem teljes körű a fordítás. Filmek fordítása-
kor is tudatában kell lenni a kultúrák külön-
bözőségének. A filmfordítás önálló tanítása a 
közelmúltban kezdődött meg.

5. Az ismertetett kötet a szokásos tisztelgő 
kötetek színvonalát jelentősen meghaladja. 
Az egyes cikkek magukban is, de különösen 
ilyen logikus egységbe szerkesztve az össze-
állítás tankönyvként való használatát is lehe-
tővé teszik.

Pajzs Júlia
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A kötet a tartalom alapú (két tannyelvű) nyelv-
oktatás különböző változatait mutatja be egész 
Európában. Szerkesztői Anne Maljers, David 
Marsh és Dieter Wolff, a Magyarországot is-
mertető fejezetet a téma két szakértője, Ko-
vács Judit és Vámos Ágnes írta. A könyv lét-
rehozásához ugyanazt a meglehetősen részle-
tes kérdőív-sablont küldték ki 20 ország 
kutatóinak. A kitöltők azonban egyénien értel-
mezték a kérdőívet, így a válaszok sokszor 
egyéni nézőpontokat tükröznek. Mégis lehe-
tővé teszik, hogy összehasonlítsuk egymással 
a különböző országokat. Nemcsak nagyobb 
országok (mint például Németország, Fran-
ciaország), hanem kisebbek (például Örmény-
ország, Málta, Macedónia) rendszerét is meg-
ismerhetjük. Ezek a kérdőívek nem kvantita-
tív adatokra kérdeztek rá (erre megfelelő 
fórum az Eurodyce), hanem inkább a kvalita-
tív szemlélet volt a jellemző, mivel a kutatók 
személyes véleményét és tapasztalatát is na-
gyon fontosnak tartották a szerkesztők.


