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A második nemzetközi 
„Transferre necesse est” konferenciáról

„Navigare necesse est” -  hajózni kell, mondta Tengerész Henrik portugál her
ceg ötszáz évvel ezelőtt. Manapság pedig fordítani és tolmácsolni kell, sugallja 
a „Transferre necesse est” parafrázis, néhai Radó György leleménye, akinek a 
80. születésnapja tiszteletére rendezte 1992-ben a szombathelyi Berzsenyi Dá
niel Tanárképző Főiskola (BDTF) az első nemzetközi „Transferre necesse est” 
konferenciát. A szombathelyi nemzetközi fordítástudományi konferencia meg
rendezése -  előzmények híján -  nagyon merész vállalkozás volt, mégis sikerrel
járt. A konferencia nem volt nagy, de Radó György nemzetközi hírnevének kö
szönhetően a nemzetközi fordítástudomány sok kiváló képviselője jött el Ma
gyarországra, többek közt Ewald Osers (Anglia), Gideon Toury (Izrael) és An
thony Pym (Spanyolország). Eugene Nida (USA), a fordítástudomány élő klasz- 
szikusa is küldött cikket a konferencia anyagába. (A konferencia előadásaiból 
összeállított kötetet Hell György ismerteti a Modern Nyelvoktatás 1996. 1-2. 
számában.) Ami viszont talán még ennél is fontosabb volt, ez az angol és né
met munkanyelvű nemzetközi konferencia hozta össze azokat a magyar kutató
kat, akikben megvolt az igény a nemzetközi tudományos életbe való bekapcso
lódásra, hogy csak néhány nevet említsünk közülük: a konferencia szervezője, 
Kohn János (BDTF), Lendvai Endre (Janus Pannonius Tudományegyetem -  
JPTE), Heltai Pál és Valló Zsuzsa (Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanár
képző Főiskolai Kar -  ELTE TFK), Sohár Anikó és Papp Andrea (ELTE Böl
csészettudományi Kar -  ELTE BTK), Klaudy Kinga és Szabari Krisztina (EL
TE Bölcsészettudományi Kar, Fordító- és Tolmácsképző Csoport -  ELTE 
FTCS), Újszászi Zsuzsa és Vraukó Tamás (Bessenyei György Tanárképző Fő
iskola -  BGYTF).

A fenti címmel új sorozat indul a Modern Nyelvoktatás mostani számában. A fordítással, tolmá
csolással folyóiratunk korábbi számai is foglalkoztak (Hell György: „Transferre necesse est...” 
MNyo II. évf 1-2. szám, 61-67 old.; Szabari Krisztina: „Az Európai Unió és a nyelvek. A nyelvi 
szabályozás gyakorlata, valamint a fordítás és tolmácsolás jelene és jövője” MNyo II. évf. 3. 
szám, 31-47 old.), most azonban még rendszeresebbé kívánjuk tenni ezt a témát. Az alkalmat 
az 1996. szeptemberében Budapesten megrendezett második nemzetközi „Transferre necesse 
est” konferencia szolgáltatta, amelyre a világ negyven országából 350 résztvevő érkezett, hogy 
három napon keresztül a fordítás és tolmácsolás elméleti és gyakorlati kérdéseiről tanácskozzon.
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Ez volt a közvetlen előzménye a mostani -  bátran mondhatjuk -  világkon
ferenciának, amelyet az MTA Fordításelméleti Munkabizottsága és az ELTE 
FTCS rendezett 1996. szeptember 5-től 7-ig, az ELTE Ajtósi-Dürer sori épüle
tében, és amelyre a népes finn, angol és spanyol delegáción kívül valóban a 
világ minden tájáról érkeztek résztvevők Kínától, Új Zélandtól és Ausztráliától 
kezdve, Kanadán és Brazílián keresztül egészen Dél-Afrikáig és Portugáliáig.

Az élénk érdeklődés egyik oka, hogy napjainkban a fordítástudomány 
(Translation Studies), és az újabban melléje szorosan felzárkózó tolmácsolástu
domány (Interpreting Studies) óriási fejlődésének vagyunk tanúi szerte a vilá
gon. A modern fordítástudomány, ez a tipikusan interdiszciplináris tudomány- 
teriilet, amely egyaránt magába foglalja az fordítás folyamatának, eredményé
nek és funkciójának irodalmi, nyelvészeti, filozófiai és kulturális megközelíté
sét, századunk végének sikertudományává vált.

A nagy nemzetközi visszhang másik oka a konferencia átfogó tematikája 
volt. Mivel Budapest a fordítástudományban még nem tartozik a „bejáratott 
nemzetközi konferencia-színhelyek közé, mint Bécs vagy Prága, a szervezők 
nem akarták korlátozni a tematikát, és az átfogó alcímnek („Current Trends in 
Studies of Translation and Interpreting”) megfelelően tizenöt témakörben lehe
tett előadással jelentkezni: 1) Felkészülés az EU csatlakozásra; 2) A fordítás és 
tolmácsolástudomány jelenlegi helyzete; 3) Szociolingvisztika és fordítástudo
mány; 4) Pszicholingvisztika és fordítástudomány; 5) Szövegnyelvészet és for
dítástudomány; 6) Kontrasztív nyelvészet és fordítástudomány; 1) Kísérletezés 
és megfigyelés a F/T kutatásában; 8) Minőségértékelés és fogyasztói igények; 
9) Irodalmi fordítás; 10) Tudományos és műszaki fordítás, terminológia; 11) 
Üzleti és bírósági fordítás és tolmácsolás; 12) Média-fordítás és tolmácsolás; 
13) A fordítás és tolmácsolás oktatása; 14) Fordítás és technika (korpuszok, 
számítógépes fordítás); 15) Fordítás és Internet.

Az érdeklődésre jellemző, hogy több mint kétszázan jelentkeztek előadás
sal, s nehéz dolga volt a magyar szervezőbizottságnak (Klaudy Kinga, elnök, 
Papp Andrea, alelnök, és Sohár Anikó, titkár), valamint a nemzetközi tanácsadó 
testületnek (Mona Baker, Anglia; Cay Dollerup, Dánia; Geoffrey Kingscott, 
Anglia; José Lambert, Belgium; Sonja Tirkkonen-Condit, Finnország), amíg vé
gül is kiválasztott 180 előadást és kijelölt tíz szekciót, amelyekben három napig 
folytak az előadások, úgyszólván reggeltől estig: 1) EU és interkul túrái is kom
munikáció; 2) Szakfordítás; 3) Tolmácsolás és média-fordítás; 4) A fordítástu
domány általános kérdései; 5) Fordítástudomány és kontrasztív nyelvészet; 
6-7) Fordító- és tolmácsképzés; 8-9) Irodalmi fordítás; 10) Számítógép és for
dítás. Mint látjuk, a fordító- és tolmácsképzés, valamint az irodalmi fordítás 
témájából olyan sokan jelentkeztek előadással, hogy két párhuzamos szekciót 
kellett szervezni.

Miért volt ez a konferencia fontos Magyarországnak?
Magyarországon a műfordítás-irodalom kiemelkedő jelentősége miatt soká

ig csak a műfordítói tevékenységgel kapcsolatban folytak elméleti kutatások, 
miközben a fordítástudomány világszerte már régen sokkal tágabb perspektívá
ban vizsgálta a fordítók tevékenységét. Ez részben azt jelentette, hogy az iro
dalomtudomány mellett a nyelvészet és annak határtudományai, a pszicholing-
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visztika és a szociolingvisztika is megjelent a fordítás tanulmányozásában, 
amely ezáltal egyre interdiszciplinárisabb kutatási területté vált. Másrészt pedig 
azt, hogy a fordítás eredményére irányuló kutatás mellett megjelent a fordítás 
és a tolmácsolás folyamatának kutatása is, megjelentek az empirikus módsze
rek, a szervezett, megismételhető és ellenőrizhető kísérletek stb. Ebből a fejlő
désből, amely a nemzetközi fordítástudományban a 70-es és 80-as években 
végbement, a magyar szakemberek -  szűkös utazási lehetőségeik miatt -  jósze
rivel teljesen kimaradtak. Ennek a konferenciának tehát évtizedek lemaradását 
kellett pótolnia: mi magyarok sokáig nem utazhattunk a világban, ennek a kon
ferenciának kellett hát elhoznia a világot Magyarországra.

Mivel a fordítóképzés hagyományos műhelyei mellett (ELTE FTCS, ELTE 
Természettudományi Kar, Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudomá
nyi Kar -  KLTE TTK -, Gödöllői Agrártudományi Egyetem -  GATE -, Deb
receni Agrártudományi Egyetem -  DATE -  , Miskolci Állami Egyetem -  ME 
-  stb.) szinte az összes magyar egyetem és tanárképző főiskola nyelvi tanszé
kén folyik valamiféle fordítói program, a szervezők egyik legfőbb törekvése az 
volt, hogy minél több hazai résztvevője legyen a konferenciának. Ez a törekvés 
sikerrel járt: a magyar résztvevők száma meghaladta a százötvenet. Hogy a 
szombathelyi konferencia óta eltelt négy évben mennyire megnőtt a témával 
foglalkozó magyar szakemberek száma, jól szemlélteti, hogy ezen a magas 
színvonalú nemzetközi konferencián 34 magyar előadó vállalta a nemzetközi 
megmérettetést és tartott előadást angol, német, francia és orosz nyelven az 
alábbi szekciókban : EU és interkulturális kommunikáció: Hidasi Judit (Külke
reskedelmi Főiskola -  KF), Fáyné Péter Emese (KF), Vraukó Tamás (BGYTF), 
Heltai Pál (ELTE TFK); Szakfordítás: Szabari Krisztina (ELTE FTCS), Lendvai 
Endre (JPTE); Tolmácsolás és média-fordítás: Bendik József (konferenciatol
mács); A fordítástudomány általános kérdései: Szöllősy Sebestyén András (Bu
dapesti Műszaki Egyetem -  BME), Lengyel Zsolt és Navracsics Judit (Veszp
rémi Egyetem -  VE), Klaudy Kinga (ELTE FTCS), Albert Sándor (József At
tila Tudományegyetem -  JATE), Somos Edit Csilla (BME), Lomb Kató (kon
ferenciatolmács); Fordító- és tolmácsképzés: Koltay Tibor (GATE), Bassa Lia 
(BME), Halácsy Scholz Katalin (ELTE BTK), G. Láng Zsuzsa (ELTE FTCS), 
Majos Zsuzsanna és Gercsák Gábor (ELTE TTK), Muráth Judit (JPTE), Szo- 
mor Erika (GATE), Márta Anette (JPTE), Salánki Ágnes (ME), Elthes Ágnes 
(BME); Irodalmi fordítás: Sohár Anikó (ELTE BTK), Takács Ferenc (ELTE 
BTK), Valló Zsuzsa (ELTE TFK), S. Fenyő Sarolta (ME), Képes Júlia (Tan- 
könyvkiadó), Géher István (ELTE BTK), Farkas Jenő (ELTE BTK), Papp And
rea (ELTE BTK); Számítógép és fordítás: Kohn János (BDTF), Prószéky Gábor 
(MorphoLogic).

Ugyancsak fontos eredmény, hogy a konferenciára elkészült és az összes 
résztvevő táskájába bekerült a Translation Studies in Hungary című tanul
mánykötet, amely José Lambert, Klaudy Kinga és Sohár Anikó szerkesztésében 
jelent meg a Scholastica kiadónál és 16 magyar kutató angol nyelvű tanul
mányát tartalmazza. A bevezető tanulmány áttekinti a fordítók, a fordítás és a 
fordítástudomány helyzetét Magyarországon egészen napjainkig. A kötet első 
részében a fordítástudomány általános kérdéseivel foglalkozik Albert Sándor,
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Kohn János, Lengyel Zsolt és Navracsics Judit; a második rész a nyelvészeti 
vonatkozásokról szól, itt Heltai Pál, Klaudy Kinga, Lendvai Endre, Vraukó Ta
más és Szabari Krisztina tanulmányai találhatók. A szépirodalmi fordítással 
foglalkozik Sohár Anikó, Cs. Jónás Erzsébet, Valló Zsuzsa és Ujszászi Zsu
zsanna, és végül a tolmácsok tevékenységének nyelvészeti leírása zárja a köte
tet Bendik József, Durham Mária és G. Láng Zsuzsa tanulmányaival. A tanul
mánykötet fontos része a szerzők fordítástudományi publikációit felsoroló bib
liográfia és a kötet szerzőinek rövid életrajza. Ez a könyv az első híradás a 
nemzetközi fordítástudomány számára arról, hogy Magyarországon milyen ku
tatások folynak.

Miért volt ez a konferencia fontos a nemzetközi fordítástudománynak?
Bármennyire is tanúi lehetünk napjainkban a fordítástudomány önállósodá

sának, még mindig sokan nem ismerik el önálló tudományterületnek. Ahhoz, 
hogy a fordítástudomány valóban önállóvá váljon, az szükséges, hogy legyen 
saját terminológiája, saját szakirodalma, legyenek saját kutatási módszerei, sa
ját klasszikusai és nem utolsó sorban saját konferenciái, ahol képviselőinek al
kalmuk nyílik újra és újra találkozni, meggyőződni és meggyőzni egymást ar
ról, hogy az a kutatási terület, amelyet művelnek, valóban fontos és perspekti
vikus. Szimptomatikusnak tartom, hogy James Holmes „The Name and the Na
ture of Translation Studies ” című előadása, amely máig érvényesen megadja a 
fordítástudományi kutatások programját, a koppenhágai III. Alkalmazott Nyel
vészeti Világkongresszuson hangzott el 1972-ben. Az Association Internatio
nale de Linguistique Appliquée (AILA) kongresszusainak azóta is van fordítási 
szekciója, az igazán fontos előadások azonban ma már a fordítástudomány saját 
kongresszusain hangzanak el.

És ebből a szempontból valóban tudománytörténeti jelentőségű volt a buda
pesti konferencia. A konferenciát Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke 
nyitotta meg, akinek Updike, Faulkner, Doctorow és még számtalan angol és 
amerikai szerző regényének nagyszerű fordítását köszönhetjük. Megnyitója, il
letve inkább előadása, egyáltalán nem volt formális üdvözlő beszéd, a fordítói 
szakma legmélyebb problémáit érintette.

A plenáris előadók között szinte a fordítástudomány összes élő klasszikusa 
ott volt. A két nagy öreg: a 82 éves Eugene Nida, az Amerikai Bibliatársaság 
elnöke, és a 80 éves Peter Newmark, a Surrey-i egyetem professzora, mindket
ten fordítástudományi alapművek szerzői. Nida és Newmark -  a szakma két 
óriása, egyikük az USA-ban, másikuk Angliában él, és ritkán találkoztak szemé
lyesen életükben. A klasszikusok középgenerációjából jelen volt: Mary Snell-

• •

Hornby professzorasszony a bécsi Institut für Ubersetzer und Dolmetscheraus- 
bildung igazgatója és az European Society for Translation Studies (EST) meg
alapítója és elnöke, José Lambert, a Katholieke Universiteit Leuven professzo
ra, aki a CETRA Research Centre for Translation, Communication and Culture 
keretében minden évben fordításelméleti nyári egyetemet szervez fiatal kuta
tóknak, és aki főszerkesztője a szakma legszínvonalasabb folyóiratának, a Tar- 
geí-nek, Daniel Gile professzor, aki a tolmácsolás tudományának megalapítója 
és a tolmácsolással kapcsolatos empirikus kutatások fő szorgalmazója, és végül 
Geoffrey Kingscott, a Language International, a szakma fő tájékoztató folyó
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iratának főszerkesztője és az első nemzetközi fordítástudományi Who’s Who 
összeállítója (International Who's Who in Translation and Terminology. Not
tingham: Praetorius 1995). Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a fordítás- 
tudomány „nagy neveinek” ilyen találkozására korábban sehol sem került sor, 
és valószínűleg már nem is fog.

De nemcsak a plenáris előadók között voltak nagy nevek, a szekció-előadók 
között is a szakma olyan hírességei tartottak előadást, mint Sonja Tirkkonen-Con- 
dit Savonlinnából (empirikus fordítástudományi kutatások), Ingrid Kurz Ausztriá
ból (a tolmácsolás neurolingvisztikája), Andrew Chesterman Finnországból (a for
dítás filozófiája), Cay Dollerup Dániából (a fordításoktatás módszertana) stb.

Mivel az előadásokról, a felvetett témákról még futólagos áttekintést adni 
is lehetetlenség, ezért határoztuk el, hogy a Modern Nyelvoktatás olvasói szá
mára új sorozatot indítunk „A fordítástudomány műhelyéből” címmel, és itt kö
zöljük a legérdekesebb előadásokat. A fordítások elkészítését az ELTE BTK 
Fordító- és Tolmácsképző Csoportjának angol szakos hallgatói vállalták.
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