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The didactic significance of classifying linguistic processes involved in translation 
Recognizing the practical significance of the linguistic processes involved in translation, the paper 
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Bevezetés
A fordítás folyamatának komplex jelensége praktikus szempontból több megnyilvá-
nulási dimenzióban értelmezhető: a megrendelő és a fordító (mint nyelvi szolgálta-
tó) vonatkozásában értelmezhető szolgáltatási folyamatként; a közlő és a befogadó, 
valamint a fordító (mint nyelvi közvetítő) vonatkozásában értelmezhető kommuni-
kációs folyamatként; a fordító (mint nyelvi munkát végző nyelvhasználó) vonatko-
zásában pedig értelmezhető munkafolyamatot képező nyelvhasználatként. A for-
dítási folyamat ezen dimenziói közül mindazonáltal a nyelvi dimenzió tekinthető 
centrálisnak, hiszen a fordítói nyelvhasználatra épül az a szolgáltatás, amely egy 
adott munkafolyamat eredményeképpen lehetővé teszi a kommunikációt a forrás-
nyelvi közlő és a célnyelvi befogadó között. Ennek megfelelően a fordítási folyamat 
jelenségének megismerésében kiemelt jelentősége van a fordításban szerepet játszó 
nyelvi folyamatok megismerésének – amely nemcsak gyakorlati tapasztalatok szer-
zésén keresztül valósulhat meg, hanem elméleti reflexió révén is. A fordítás legele-
mibb részét képező nyelvi folyamatokra irányuló reflexió képességének kialakítása 
szempontjából pedig alapvető fontosságú a fordítói kompetencia fejlesztése, amely 
manapság javarészt a felsőoktatási intézmények által kínált fordítóképzési progra-
mok keretében történik. 
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A fentiekkel összefüggésben a jelen tanulmány fő célja rávilágítani arra, hogy a for-
dítási folyamat nyelvi dimenziójával kapcsolatos deklaratív tudás fokozott figyelmet 
érdemel a fordítói kompetencia fejlesztése szempontjából – tekintettel arra, hogy az 
effajta deklaratív tudás alapját képező fordításspecifikus metanyelvi ismeretek szak-
szerű átadása a fordítás oktatása során hozzájárulhat a kompetenciafejlesztés haté-
konyságának és eredményességének biztosításához. A fordításspecifikus metanyelvi 
ismeretek relevanciájával kapcsolatos kijelentések megalapozásaként a tanulmány elő-
ször kijelöli a vizsgálódás tárgyát képező jelenségek körét, majd egy olyan taxonómiát 
vázol fel, amely a különféle fordítási műveletek és fordítási eljárások hierarchikus 
rendszerbe foglalása révén lehetőséget kínál a nyelvi dimenzióban értelmezett komp-
lex fordítási folyamat didaktikai célú konceptualizálására, illetve a fordításra irányuló 
reflexió megkönnyítésére. Ezt követik a fordításban szerepet játszó nyelvi folyamatok 
taxonomikus osztályozásának praktikus és didaktikai jelentőségével kapcsolatos meg-
állapítások, amelyek a fordítói kompetenciafejlesztéssel összefüggő jelenségek mellett 
elsősorban a fordítói tudatossággal, valamint a fordítói kommunikációval összefüggő 
jelenségekre vonatkoznak.

A vizsgált jelenségek körének kijelölése
A tanulmányban a fordítási folyamat – mint terminus – az írott szövegek interling-
vális írásbeli fordításának folyamatát jelöli. Ennek megfelelően a vizsgált jelenségek 
köre nem terjed ki az egyéb modalitásokban megvalósuló interlingvális fordításra (a 
szóbeli szövegek szóbeli fordítására, az írott szövegek szóbeli fordítására, a szóbeli 
szövegek írásbeli fordítására), valamint a fordítás egyéb megnyilvánulási formáira (pl. 
az intralingvális fordításra vagy az interszemiotikus fordításra) sem.

A tanulmány az egyéni fordítás folyamatának nyelvi dimenziójára fókuszál, így a 
fordítási folyamat fogalma az egyén nyelvműködésében megvalósuló folyamatként ér-
telmezendő. Ebből adódóan a fordítási szolgáltatás szempontjából meghatározó egyéb 
szakemberek (pl. lektorok vagy korrektorok) szerepe nem képezi vizsgálat tárgyát, 
mint ahogyan a fordítás produktuma (a fordított szöveg) és a fordítás különböző aspek-
tusai (kulturális, technikai, etikai stb. aspektusai) sem.

A tanulmány témája szempontjából a fordító által végzett fordítás folyamatának 
teljes egésze releváns. Éppen ezért a vonatkozó jelenségekre való reflexió nem korlá-
tozódik a szegmensszintű reprodukció (azaz a munkamemóriában megvalósuló szó-, 
tagmondat- vagy mondatszintű átvitel/transzfer) jelenségére, hanem a szövegfeldol-
gozásra és a szövegalkotásra is kiterjed. Ennek megfelelően előtérbe kerül számos 
különböző mechanizmus, amely a forrásnyelvi szöveg első betűjének fordítói feldol-
gozásával kezdődő és a célnyelvi szöveg utolsó írásjelének fordítói feldolgozásáig 
terjedő fordítási folyamatban megnyilvánulhat. Ezt az összetett folyamatot, illetve a 
folyamat egyes elemeit és tényezőit több fordításkutató vizsgálta és vizsgálja – lásd pl. 
Bell (1991), Campbell–Wakim (2007), Göpferich–Jääskeläinen (2009), House (2011), 
Jakobsen (1999), Jääskeläinen–Tirkkonen-Condit (1991), Malmkjær (2000), Shreve–
Angelone (2010). A folyamatorientált fordításelméleti kutatások többsége azonban a 
fordítási folyamat produktív, illetve reproduktív mechanizmusainak vizsgálatára he-
lyezi a hangsúlyt, és elsősorban a célnyelvi szövegalkotási technikákkal foglalkozik, 
mégpedig anélkül, hogy figyelmet (vagy kellő figyelmet) szentelne a folyamatot meg-
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határozó receptív mechanizmusoknak, azaz a fordítói szövegfeldolgozásnak. Emellett 
az is megállapítható, hogy a fordítói szövegfeldolgozással kapcsolatos kutatások száma 
relatíve alacsony, ami különösen meglepő, ha figyelembe vesszük, milyen szignifikáns 
szerepe van az olvasásnak a fordítás folyamatában – abban a komplex folyamatban, 
amely minden esetben szükségszerűen olvasással kezdődik (a forrásnyelvi szöveg 
áttekintésére szolgáló szövegfeldolgozás formájában), és szükségszerűen olvasással 
is végződik (a célnyelvi szöveg ellenőrzésére szolgáló szövegfeldolgozás formájában). 
A fordítás folyamatát ilyen módon keretbe foglaló olvasás ugyanakkor azért is foko-
zottan releváns a folyamat egésze szempontjából, mert az olvasási mechanizmusok 
a fordításban nemcsak egyetlen, hanem számos különböző formában megnyilvánul-
nak (ahogyan arról az 1. és a 2. táblázat is tanúskodik). Ezeknek a fordításspecifikus 
olvasási jelenségeknek egy részéről többek között Dudits (2005, 2006, 2007, 2011); 
Göpferich–Jakobsen–Mees (2008), Macizo–Bajo (2004, 2006, 2009), Mossop (2001), 
Shreve et al. (1993), valamint Washbourne (2012) tanulmányai nyújtanak áttekintést.

Annak tudatában, hogy a fordítói szövegfeldolgozás jelentősége megegyezik a 
fordítói szövegalkotás jelentőségével, a tanulmányban a releváns kérdések tárgya-
lása egy átfogó (azaz nem a reprodukció/transzfer jelenségének konceptualizálására 
korlátozódó) elméleti keretbe ágyazódik. Az alábbiakban röviden felvázolt fogalmi 
rendszerben ennek megfelelően nemcsak a nyelvi produkcióhoz és reprodukcióhoz 
köthető különböző fordítási műveletekről és fordítási eljárásokról lehet képet alkotni, 
hanem a nyelvi recepcióhoz köthető fordítási műveletekről és fordítási eljárásokról is. 
Erre pedig praktikus szempontból többek között azért is szükség van, mert a fordítási 
folyamat alaposabb megismeréséhez és a fordítási kompetencia célirányosabb fejlesz-
téséhez hozzájárulhat az, ha a figyelem nem kizárólag azokra a jelenségekre irányul, 
amelyek például az átváltási művelet (Klaudy 1999) vagy a shift (Bakker–Koster–van 
Leuven-Zwart 1998) fogalmára épülő rendszerekben leírhatóak.

A fordítás folyamatának mûvelet- és eljárásalapú 
értelmezése
A fordítási folyamat kommunikációs aktus keretében megnyilvánuló interlingvális 
és interkulturális nyelvi közvetítés, amely egy forrásnyelvi szöveg célnyelvi szöveg 
formájában történő reprodukálása révén valósul meg (a fordítás reproduktív folya-
matként való értelmezéséről lásd Englund Dimitrova 2005). A forrásnyelvi szöveg 
célnyelvi szöveg formájában történő reprodukálása sokrétű folyamat, amely a nyelvi, 
illetve nyelvileg kódolt információk recepciójával, produkciójával és transzferálásá-
val összefüggő nyelvi feladatok teljesítésére szolgáló különböző fordítási eljárások 
elvégzésére épül, illetve a különböző eljárások részét képező – receptív, produktív és 
transzferálási – fordítási műveletek végrehajtásán alapszik. A fordítás folyamatában 
tehát az adott fordítási aktus szempontjából releváns két nyelv használatát implikáló 
kognitív és nyelvi folyamatok alapvetően fordítási műveletekbe és az azokból álló for-
dítási eljárásokba szerveződő módon mennek végbe. Ennek megfelelően a kognitív fo-
lyamatok, a nyelvi folyamatok, a fordítási műveletek és a fordítási eljárások együttesen 
alkotják a nyelvi dimenzióban értelmezett fordítás komplex folyamatát, amelyben a 
kognitív folyamatok, a nyelvi folyamatok, a fordítási műveletek és a fordítási eljárások 
egymáshoz való viszonya hierarchikus. Ezt a hierarchikusságot szemlélteti az 1. ábra. 
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1. ábra. A fordítási folyamat hierarchikussága

Az 1. ábra a fordítási eljárások, a fordítási műveletek, a nyelvi folyamatok és a kog-
nitív folyamatok közötti hierarchikus viszonyrendszer kétféle megközelítésben való 
értelmezését is lehetővé teszi. Az egymásba ágyazottságot szemléltető ábrázolásmód 
először is arra világít rá, hogy a fordítás folyamatának alapját kognitív folyamatokra 
épülő nyelvi folyamatok képezik – és ezekre a nyelvi folyamatokra épülnek a fordítási 
műveletek, a fordítási műveletekre pedig a fordítási eljárások. Ezenkívül az ábra azt 
is tükrözi, hogy a fordítás folyamatában a kognitív folyamatok nyelvi folyamatokban 
bomlanak ki, a nyelvi folyamatok pedig fordítási műveletekben, a fordítási műveletek 
pedig fordítási eljárásokban. Mindazonáltal bármelyik megközelítésben értelmeződik 
is a fordítás folyamata, a folyamat különböző szintjeinek viszonyrendszeréből az is 
következik, hogy a fordítási folyamat a nyelvi dimenziójában több absztrakciós szinten 
is leírható (ti. a kogníció, a nyelvműködés, a fordítási műveletek és a fordítási eljárások 
szintjén). Az alábbiakban ezeknek az absztrakciós szinteknek a rövid bemutatása, 
azaz a kognitív folyamatok, a nyelvi folyamatok, a fordítási műveletek és a fordítá-
si eljárások fogalmának meghatározása, illetve a különböző műveletek és eljárások 
taxonómiájának táblázatos áttekintése következik (az egyes műveletek és eljárások 
meghatározását lásd Dudits 2018a). 

Kognitív folyamatok
A kognitív folyamatok az emberi megismerés általános kontextusában olyan alapve-
tő mentális mechanizmusok, amelyek az érzékelés és az észlelés eredményeképpen 
az elmében leképeződő információk (mentális reprezentációk) feldolgozása, tárolása, 
előhívása és felhasználása révén lehetővé teszik a gondolkodás szempontjából meg-
határozó különböző mentális feladatok végrehajtását – például a tudatosítást, az azo-
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nosítást, az összehasonlítást, a következtetést, a döntést, a problémamegoldást (vö. 
Neisser 1976). A kognitív folyamatok egy része automatikus (figyelmet nem, vagy 
csak részben igénylő) folyamat, más része kontrollált (fokozott figyelmet igénylő) fo-
lyamat (lásd Czigler 2007). 

Nyelvi folyamatok
A nyelvi folyamatok olyan kognitív folyamatok, amelyek a mentális nyelvi reprezen-
táció különböző szintjein (úm. grafémikus, morfémikus, lexikai, szintaktikai, szem-
antikai, pragmatikai reprezentációs szint) megvalósulva biztosítják a nyelvi, illetve 
nyelvileg kódolt információk recepcióját, azaz dekódolását és/vagy értelmezését, vala-
mint a nyelvi információk produkcióját, azaz kódolását és/vagy kifejezését (vö. Warren 
2013). A fordítás keretében egymással kombinálódva ugyanezek a nyelvi folyamatok 
teszik lehetővé a nyelvileg kódolt információk transzferálását (a forrásnyelvi dekódo-
lás és/vagy értelmezés és a célnyelvi kódolás és/vagy kifejezés egymással közvetlen 
kölcsönhatásban álló megvalósulását). A nyelvi folyamatok lehetnek részben vagy 
egészben automatikus (azaz kognitív/figyelmi kapacitásokat kevésbé igénylő) folya-
matok, vagy részben vagy egészben kontrollált (azaz kognitív/figyelmi kapacitásokat 
fokozottabban igénylő) folyamatok (lásd Németh 2006).

Fordítási mûveletek
A fordítási művelet receptív és/vagy produktív nyelvi folyamatokon alapuló olyan 
nyelvi művelet, amely a két nyelv használatát implikáló fordítás folyamatában a nyelvi 
recepcióval, produkcióval vagy transzferálással összefüggő nyelvi feladatok teljesí-
tésére (pl. dekódolásra, jelentésazonosításra, verbalizálásra, grafémikus kódolásra) 
szolgál. Kognitív szempontból a fordítási műveletekben verbális (forrásnyelvi és/vagy 
célnyelvi) és/vagy nonverbális (azaz képzetalapú és/vagy fogalmi és propozicionális 
jellegű) mentális reprezentációk egyaránt szerepet játszanak, illetve játszhatnak; a 
műveletek végrehajtása pedig történhet részben vagy egészben automatikusan (azaz 
kognitív/figyelmi kapacitásokat kevésbé igénylő módon), vagy részben vagy egészben 
kontrolláltan (azaz kognitív/figyelmi kapacitásokat fokozottabban igénylő módon). 

A részint Vinay és Darbelnet (1958/1995), Klaudy (1999, 2003, 2004) és Dudits 
(2011, 2017) terminusainak adaptálása nyomán megnevezett fordítási műveletek tel-
jes rendszerét az 1. táblázat szemlélteti (a vonatkozó fordításelméleti terminológi-
ai kérdésekről lásd Chesterman 2005). Az egyes műveletek neve az adott művelet 
funkcióját és/vagy eredményét hivatott tükrözni, és nem utal arra, hogy a művelet 
végrehajtása közben milyen mentális reprezentációk (forrásnyelvi, célnyelvi és/vagy 
nonverbális reprezentációk) aktiválódnak, illetve kerülnek egymással kölcsönhatásba 
a fordító munkamemóriájában. Ennek megfelelően például a transzkódolás terminus 
nem úgy értelmezendő, hogy a fordító az adott forrásnyelvi reprezentációt a vonatkozó 
nonverbális reprezentáció tudatosulása nélkül felelteti meg a korrespondáló célnyelvi 
reprezentációnak, hanem úgy, hogy a célnyelvi verbalizáláshoz – automatikusan vagy 
kontrollált módon – a vonatkozó forrásnyelvi elemnek rendszerszinten megfeleltethe-
tő célnyelvi elemet választja, vagy átírást/átvételt alkalmaz (vö. Seleskovitch 1978, 
Tirkkonen-Condit 2005). 
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Receptív fordítási műveletek
Fordítási áttekintő olvasás
Fordítási szövegértő olvasás
Fordítási szövegalkotási célú olvasás
Fordítási ismeretszerző olvasás
Fordítási kereső olvasás
Fordítási összehasonlító olvasás
Fordítási ellenőrző olvasás
Fordítási korrektúraolvasás

Produktív fordítási műveletek
Fordítási produkciós írás
Fordítási modifikációs írás
Fordítási reciklációs írás
Fordítási facilitációs írás

Transzferálási fordítási műveletek
Interlingvális

transzkódolás
Interlingvális

lexikai transzformáció
Interlingvális

grammatikai transzformáció
Szó szerinti fordítás
Transzliteráció
Transzkripció
Tükörfordítás

Lexikai explicitáció
Lexikai implicitáció
Lexikai addíció
Lexikai omisszió
Lexikai asszociáció
Lexikai disszociáció
Lexikai moduláció
Lexikai kompenzáció
Lexikai normalizáció

Grammatikai explicitáció
Grammatikai implicitáció
Grammatikai addíció
Grammatikai omisszió
Grammatikai moduláció
Grammatikai transzpozíció
Grammatikai redisztribúció
Grammatikai integráció
Grammatikai szeparáció
Grammatikai normalizáció

1. táblázat. A fordítási mûveletek rendszere

Fordítási eljárások
A fordítási eljárás receptív, produktív és/vagy transzferálási fordítási műveletekből 
(azaz a fordítási folyamat keretében zajló receptív és/vagy produktív nyelvi folyama-
tokon alapuló nyelvi műveletekből) álló olyan műveletsorozat, amely a szövegrepro-
dukálás átfogó céljának alárendelt valamely specifikus cél megvalósítására szolgál a 
két nyelv használatával járó fordítás folyamatában. A fordítási eljárásban az adott el-
járás alapját képező fő fordítási műveletek sorozata kiegészítő fordítási műveletekkel 
és kognitív segédfolyamatokkal kombinálódik, illetve kombinálódhat. Kiegészítő 
fordítási műveleteknek azok a fordítási műveletek minősülnek, amelyek az adott 
fordítási eljárás alapját képező fő fordítási műveletek végrehajtását az eljárás során 
elősegítik. Kognitív segédfolyamatoknak pedig azok az alapvető kognitív folya-
matok (pl. tudatosítási, választási, döntési folyamatok) tekinthetőek, amelyek az 
adott eljárásban szerepet játszanak. A fordítási folyamaton belüli specifikus célok 
megvalósítására szolgáló fordítási eljárások teljes rendszerét a 2. táblázat szemlél-
teti (vö. Superceanu 2004 procedure terminusa, továbbá a vonatkozó terminológiai 
kérdésekről lásd Klaudy 2014). 
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Fordítási eljárások
Fordítási szövegáttekintési eljárás
Fordítási szövegértési eljárás
Fordítási szöveges ismeretszerzési eljárás
Fordítási szövegelem-keresési eljárás
Fordítási szövegreprodukciós eljárás
Fordítási szöveg-összehasonlítási eljárás
Fordítási szövegellenőrzési eljárás
Fordítási szövegmódosítási eljárás
Fordítási szövegkorrektúrázási eljárás

2. táblázat. A fordítási eljárások rendszere

A fordítási mûveletek és eljárások átfogó  
osztályozásának elônyei
A tanulmányban felvázolt hierarchikus taxonómiában mindazon fordítási műveletek 
és fordítási eljárások konceptualizálódnak (illetve konceptualizálhatóak), amelyek a 
forrásnyelvi szöveg első betűjének fordító általi feldolgozásával kezdődő és a célnyelvi 
szöveg utolsó írásjelének fordító általi feldolgozásáig terjedő komplex fordítási folya-
mat során potenciálisan megnyilvánulhatnak. A taxonómia tehát nem korlátozódik a 
munkamemóriában megvalósuló szó-, tagmondat- vagy mondatszintű átvitel/transzfer 
különféle fajtáinak osztályozására. Ennek az átfogó megközelítésnek az alapját pedig 
az a meggyőződés képezi, hogy a fordítás komplex folyamatában a szövegfeldolgo-
zási és a szövegalkotási mechanizmusok épp olyan jelentősek, mint azok az átviteli 
mechanizmusok, amelyekre a fordítóképzésben és a fordításkutatásban fokozott fi-
gyelem irányul (Magyarországon elsősorban Klaudy Kinga meghatározó munkás-
sága nyomán). Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a fordítási tevékenységre való el-
méleti reflexiónak minden olyan jelenség tárgyát képezze, amely a fordítás folyamata 
szempontjából fontos. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy a fordítás folyamatában 
kétségkívül a nyelvi folyamatok a legfontosabbak, akkor kijelenthető, hogy a nyelvi 
közvetítésben szerepet játszó nyelvi folyamatokkal kapcsolatos deklaratív tudás kü-
lönösen relevánsnak tekinthető. Ennek a deklaratív tudásnak a fejlesztéséhez járulhat 
hozzá a tanulmányban bemutatott fogalmi keret, amely lehetőséget kínál a fordítási 
folyamatban megnyilvánuló különböző szintű mentális folyamatok és az azok közötti 
összefüggések és kölcsönhatások konceptualizálására egyaránt. Habár a vonatkozó 
összefüggések és kölcsönhatások részletezése meghaladja a tanulmány kereteit, a for-
dítás folyamatának művelet- és eljárásalapú értelmezése talán önmagában is elegendő 
a releváns jelenségek tudatosításának elősegítéséhez, illetve a metanyelvi ismeretek 
praktikus jelentőségének érzékeltetéséhez.

Nyelvi tudatosság – tudatos kontroll és tudatos döntéshozatal 
A fordítás folyamatával kapcsolatos metanyelvi ismeretek jelentőségéről önmagában 
már az is tanúskodik, hogy az elmúlt évtizedben a fordításkutatók körében fokozott 
érdeklődés mutatkozott a fordítói metakogníció iránt – ezt a tudományos érdeklődést 
példázza többek között Alves (2005), Angelone (2010), Angelone–Shreve (2011), Ber-
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gen (2009), Echeverri (2015), valamint Fernández–Zabalbeascoa (2012) tanulmánya 
is. A vonatkozó kutatások nyomán pedig megállapítható, hogy habár a professzionális 
fordítókra jellemző fordítói nyelvhasználat esetében kiemelt jelentősége van a pro-
cedurális tudásnak, illetve a nyelvi folyamatok fokozott proceduralizálódottságának 
(azaz a készségszintű nyelvhasználatnak), az effajta procedurális tudás mellett ki-
emelten fontos mindaz a deklaratív tudás is, amely a különféle nyelvi folyamatokra 
vonatkozik (vö. Turi–Németh–Hoffmann 2014). A metanyelvi ismeretek jelentősége 
konkrétan abban áll, hogy lehetővé teszik a fordító számára, hogy tudatos kontrollt 
gyakoroljon a munkamemóriájában végbemenő különböző nyelvi folyamatok felett (pl. 
stratégiatervezés, stratégiaellenőrzés és stratégiamódosítás révén), ezzel is elősegítve a 
nyelvhasználattal összefüggő kognitív feladatok megoldását (vö. Cs. Czachesz 1998). 
A fordításban ezeknek a kognitív feladatoknak a többsége a mentális reprezentációk 
három fajtájának feldolgozására épül: a fogalom- és/vagy képzetalapú, propozicionáli-
san és/vagy vizuálisan kódolt nonverbális reprezentációk feldolgozására; a forrásnyel-
vi verbális reprezentációk feldolgozására; és a célnyelvi verbális reprezentációk feldol-
gozására. A tudatos kontroll pedig – a legtágabb értelmezésben – azt jelenti, hogy a 
fordító képes az információk feldolgozása és felhasználása szempontjából korlátozott 
kapacitású elméjének mentális erőforrásait megfelelően allokálni, azaz figyelemével 
az aktuális ingerek és intenciók által determinált kognitív feladatra, illetve az adott 
feladat megvalósítása céljából releváns mentális reprezentációkra összpontosítani (a 
két nyelv használata esetén aktiválódó nonverbális és nyelvi reprezentációk összefüg-
géseiről lásd Navracsics 2011). A legelemibb kognitív mechanizmusok szabályozását 
szolgáló effajta tudatosság azért is különösen fontos, mert a figyelem, az észlelés és 
az emlékezet különféle mechanizmusai nemcsak pozitív (facilitáló) hatást gyakorol-
hatnak a fordítás folyamatára, hanem adott esetben olyan negatív (inhibitáló) hatással 
is bírhatnak, amelynek következményei a fordított szövegben akár konkrét hibák for-
májában is megnyilvánulhatnak (lásd Dudits 2018b). A fordítói tudatosság ugyanakkor 
nem korlátozódik a nyelvműködést alapvetően meghatározó kognitív mechanizmusok 
tudatos kontrolljára, hanem kiterjed a fordítói döntéshozatalra is (vö. Wilss 2001) – 
többek között akkor, amikor a fordító a fordítási folyamat különböző szakaszaiban, 
illetve pontjain a fordítási eljárásokkal és a fordítási műveletekkel kapcsolatos tudása 
alapján elhatározza, hogy milyen fordítási eljárásokat alkalmazzon, és eldönti, hogy 
az egyes eljárások keretében milyen fordítási műveleteket hajtson végre.

Tudatos kommunikáció – hatékonyság és eredményesség 
A fordító kognitív és nyelvi mechanizmusokkal kapcsolatos deklaratív tudása nemcsak 
a fordítási kompetencia és performancia szempontjából releváns, hanem a fordítási 
munkafolyamat hatékonyságát és eredményességét tekintve is. A fordítási folyamatot 
megelőző, a folyamat közbeni, valamint a folyamatot követő szakmai kommunikáció 
megfelelősége ugyanis többek között attól is függ, hogy a fordító képes-e szakszerűen 
verbalizálni a fordítási folyamattal kapcsolatos mindazon gondolatait (igényeit és ész-
revételeit), amelyek közvetlen vagy közvetett módon összefüggésben állnak az adott 
folyamatot determináló különféle kognitív és nyelvi mechanizmusokkal. Az effajta 
metanyelvi tudásra épülő fordítói kommunikáció például különösen fontos szerepet 
játszik a célnyelvi szöveg elvárt minőségével kapcsolatos megállapodásban, valamint 
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a szövegminőséget alapvetően befolyásoló fordítói szövegellenőrzés praktikus felté-
teleinek biztosításában – akár a folyamatban részt vevő egyéb szakemberekkel (pro-
jektmenedzserrel, terminológussal, lektorral stb.), akár a megrendelővel kommunikál 
a fordító. A szakszerű kommunikáció jelentőségére ugyanakkor nemcsak a gyakorlati 
tapasztalatok nyomán, hanem az elméleti szakemberek által kidolgozott kompetencia-
modellek alapján is lehet következtetni. A fordítás jelenségével kapcsolatban verbali-
zálható tudást ugyanis mind a PACTE Group néven ismert kutatócsoport, mind pe-
dig a mesterszintű fordítóképzéssel foglalkozó európai uniós szakértői csoport (EMT 
Expert Group) kompetenciamodellje magában foglalja. A PACTE Group (2000, 2003, 
2008, 2014) a fordítással kapcsolatos tudásnak (knowledge about translation) nevezi 
azt a deklaratív tudást, amely a fordítással összefüggő kijelentések megfogalmazását 
lehetővé teszi a fordító számára. Ezzel szemben az európai uniós szakértői csoport 
(EMT Expert Group 2009) a szolgáltatásnyújtási kompetencia (translation service 
provision) részének tekinti annak a metanyelvnek az ismeretét (vö. Klaudy 2014), 
amelynek alkalmazásával a fordító a megrendelővel kommunikál. Bármilyen terminus 
jelöli is azt a kompetenciát, amelynek révén a fordító (mint nyelvi szolgáltató) más 
szakemberekkel vagy a megrendelővel kommunikál, a felek közötti közlésfolyama-
tok a nyelvi szolgáltatás komplex folyamatának különböző fázisaiban több általános 
szempontból is relevánsak (lásd még Dudits 2018c): 

1. A kommunikációs folyamatok a fordítási folyamatot megelőző fázisban megha-
tározóak a megbízás létrejötte szempontjából, illetve determinálják a megbízás 
kereteit és feltételeit.

2. A kommunikációs folyamatok a fordítási fázisban meghatározzák a célnyelvi 
szöveg jellemzőit.

3. A kommunikációs folyamatok a fordítási folyamatot követő fázisban a vonatko-
zó adminisztratív teendők ellátásának részét képezik, továbbá szükség esetén 
lehetőséget adnak a célnyelvi szöveg megfelelőségének alátámasztására, illetve 
a szöveg igény szerinti módosítására.

Tudatos kompetenciafejlesztés – a taxonómia haszna  
a fordításoktatásban
Az alábbi megállapítások annak illusztrálására szolgálnak, hogy a fordítási műveletek-
kel és eljárásokkal kapcsolatos metanyelvi ismeretek hogyan egészítik ki a fordításhoz 
szükséges procedurális tudást, illetve hogyan járulnak hozzá annak megfelelő (célirá-
nyos, stratégikus) alkalmazásához – akkor, amikor valaki fordítani tanul. A metanyel-
vi ismereteknek a fordítói kompetencia fejlesztésében betöltött praktikus szerepével 
kapcsolatos kijelentések természetesen egytől egyig annak tudatában fogalmazódnak 
meg, hogy a procedurális tudást, azaz a készségszintű fordítói nyelvhasználatot nem 
helyettesítheti a fordítónak a nyelv működésével, illetve konkrétan a fordítási műve-
letekkel és eljárásokkal kapcsolatos deklaratív tudása.

Az a tény, hogy a professzionális fordítók képzésének elsődleges színterét felsőok-
tatási intézmények alkotják (és nem nyelviskolák vagy szakképzést nyújtó középisko-
lák), önmagában is indokolja a fordítással – mint értelmiségi szakemberek által végzett 
tevékenységgel – kapcsolatos deklaratív tudás átadására szolgáló módszerek integrá-
lását a fordítóképzésbe. A fordítói kompetencia kialakítására és fejlesztésére szolgáló 
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képzésnek tehát ideális esetben egy olyan fordításelméleti komponens is részét képezi 
(vö. Baker 2018), melynek funkciója az elméleti reflexióra való képesség kibontakoz-
tatása, illetve azon keresztül a fordításhoz szükséges praktikus készségek (a releváns 
procedurális tudás) fejlesztésének elősegítése. A fordítás jelenségének komplexitásá-
ból adódóan a fordításelmélet (mint diszciplína) ugyanakkor meglehetősen szerte-
ágazó, és ennek megfelelően a fordítással kapcsolatos deklaratív tudásnak számos 
tárgya lehet – amelyekről részben képet ad James Holmesnak a fordításelméleti 
kutatások típusait osztályozó klasszikus taxonómiája (Holmes 1988). A fordítás ve-
tületei közül a jelen tanulmányban felvázolt elméleti keret és az abban körvonalazott 
taxonómia a fordítás folyamatát alkotó részfolyamatok osztályozására fókuszál, így 
elsősorban a fordítási folyamattal kapcsolatos deklaratív tudás elsajátítását segítheti 
(lásd Dudits 2019).

A fordítási folyamat célok, illetve feladatok alapján történő megközelítése, valamint 
a folyamat részfolyamatokra, illetve eljárásokra és műveletekre tagoltságának tudato-
sítása – didaktikai szempontból – több okból is hasznosnak tekinthető:

1. A fordítási folyamat célok alapján történő konceptualizálása lehetővé teszi an-
nak tudatosítását, hogy a fordítás folyamatában a forrásnyelvi szöveg célnyelvi 
szöveg formájában történő reprodukálása a reprodukció átfogó céljának alá-
rendelt különböző részcélok különálló (de összehangolt) teljesítésén keresztül 
valósul meg.

2. A fordítási folyamat célok alapján történő konceptualizálása lehetővé teszi a 
célnyelvi szövegalkotásnak alárendelt specifikus célok (úm. szövegáttekintés, 
szövegértés, szöveges ismeretszerzés, szövegelem-keresés, szövegreprodukálás, 
szöveg-összehasonlítás, szövegellenőrzés, szövegmódosítás, szövegkorrektú-
rázás) olyan nyelvi feladatokként való értelmezését, amelyeknek a megoldása 
pontosan meghatározható fordítási eljárások elvégzése és fordítási műveletek 
végrehajtása révén történik (vö. Superceanu 2004 procedure terminusa, továbbá 
a vonatkozó terminológiai kérdésekről lásd Klaudy 2014).

3. A fordítás folyamatának eljárás- és műveletalapú megközelítése, illetve a folya-
mat részfolyamatokra, azaz eljárásokra és műveletekre való tagolása átláthatóbbá 
teszi a meglehetősen összetett fordítási folyamatot, így a nyelvműködésre való 
reflexiót elősegítve, megkönnyíti a folyamat során teljesítendő különféle nyelvi 
feladatokhoz köthető receptív, produktív és transzferálási mechanizmusok tuda-
tos kontrollálását.

4. A fordítási folyamatot alkotó fordítási eljárásokkal és fordítási műveletekkel, va-
lamint az azok alapját képező nyelvi és kognitív folyamatokkal kapcsolatos isme-
retek átadása hozzájárul a kompetenciafejlesztésre szolgáló oktatási módszerek 
hatékonyságának és eredményességének biztosításához. A hatékonyság vonat-
kozásában a funkcionális elméleti ismeretek közvetítésének jelentősége abban 
áll, hogy a fordítóképzésben részt vevő leendő fordítónak a megfelelő deklaratív 
tudásra szert téve lehetősége nyílik a fordításhoz szükséges procedurális tudás 
célirányos (azaz az egyes nyelvi részkompetenciák fejlesztésére fókuszáló) meg-
szerzésére. A heurisztikus módszerekkel ellentétben a deklaratív tudásra épülő 
stratégikus tapasztalatszerzés egyik legfőbb előnye pedig az, hogy segítségével 
a kompetencia kialakítása és fejlesztése rövidebb idő alatt megvalósítható, mint 
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a próba-szerencse módszere révén. Az eredményesség vonatkozásában ugyan-
akkor a deklaratív tudás, illetve konkrétan a metakogníció jelentőségét az adja, 
hogy az abból fakadó tudatosság fokozott biztosítékot jelent a fordítás szempont-
jából különösen fontos proceduralizáció megfelelőségére, vagyis arra, hogy a 
leendő fordító helyesen tanulja meg, illetve gyakorolja mindazoknak a fordítási 
eljárásoknak az elvégzését és mindazoknak a fordítási műveleteknek a végrehaj-
tását, amelyeknek az idővel készségszintűvé váló elvégzése és végrehajtása majd 
alapvetően meghatározza egyéni fordítási kompetenciáját. A fordítás oktatásával 
összefüggésben ugyanakkor az is említést érdemel, hogy a fordítási folyamat cé-
lok és feladatok, illetve eljárások és műveletek alapján történő konceptualizálása 
pontosabbá teheti a fordítási, illetve a fordítói kompetenciafejlesztés szempont-
jából meghatározó fordításértékelést, azaz az oktatói visszajelzést (amely ideális 
esetben kellően objektív és informatív). 

Konklúzió
A tanulmányban ismertetett taxonómiában azok a fordítási műveletek és fordítási eljá-
rások konceptualizálódnak, amelyek a fordítási folyamat kezdő és záró mozzanata kö-
zötti – teljes – folyamatban megnyilvánulhatnak. A műveltek és eljárások osztályozási 
rendszere tehát nem korlátozódik a munkamemóriában megvalósuló átvitel/transzfer 
különböző típusainak (pl. az átváltási műveletek fajtáinak) osztályozására. Ennek az 
átfogó szemléletnek az alapját pedig az adja, hogy 1. a fordítás komplex folyamatában 
a szövegfeldolgozási és a szövegalkotási mechanizmusok ugyanolyan jelentőséggel 
bírnak, mint az átviteli mechanizmusok, továbbá 2. fontos, hogy a fordítás oktatása 
keretében megvalósuló elméleti reflexiónak minden olyan jelenség tárgyát képezze, 
amely a fordítás folyamatát meghatározza. A széleskörű – fordításspecifikus – meta-
nyelvi ismeretek jelentőségét felismerve ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a 
fordításban szerepet játszó nyelvi folyamatokkal kapcsolatos deklaratív tudás, illetve 
a fordítási műveletekkel és a fordítási eljárásokkal kapcsolatos tudás megszerzése nem 
helyettesíti (csupán kiegészíti, illetve segíti) a fordítási tevékenység gyakorlását, azaz 
a vonatkozó procedurális tudás tapasztalatszerzés révén történő elsajátítását, amely a 
fordítási rutin kialakításának legfőbb alapját képezi.
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