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B e v e ze té s
Ha elméleti megközelítésben beszélünk a tudományról, az alapkutatás célja, 
hogy jobban megismerjük, jobban megértsük a kutatás tárgyát. A fordítás és 
tolmácsolás esetében e két tevékenység körülményeiről és folyamatáról szeret
nénk többet tudni. Az alkalmazott kutatás lényege, hogy ezt a tudást bizonyos 
célok elérése érdekében használjuk fel: jelen esetben olyan stratégiákat szeret
nénk találni, amelyek segítik a fordítás és tolmácsolás gyakorlatát, valamint a 
fordító- és tolmácsképzést.

A tudományos kutatást bizonyos jellegzetes elvek különböztetik meg a tu
dás megszerzésének más módszereitől. Ilyenek például a rendszeresség, a ku- 
mulativitás (a kutatók felhasználják a korábbi kutatások eredményeit), a szigo
rúság és az óvatosság (következtetéseket csak nagy óvatosággal szabad levonni 
és mindig igazolni kell őket). Ennek eredményeképpen -  az egészen alapvető, 
leíró tanulmányokat leszámítva -  nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat 
olyan tények és vélemények helytállóságának ellenőrzése, amelyek hagyomány, 
intuíció vagy tapasztalat révén „közismertek" a szakemberek körében. Még 
több erőfeszítésbe kerül új jelenségeket és összefüggéseket felfedezni és iga
zolni a társadalomtudományokban, ahol annyi paraméter és változó hat a vizs
gált jelenségre. Az oktatás terén például Shipman (1988:58) a következő konk
lúziót vonja le, mikor egy hosszú évtizedek óta több száz kutató által kutatott
jelenségről beszél „... minden olyan erőfeszítés, amely arra irányult, hogy meg
találjuk a hatékony oktatás titkát, kudarcba fulladt. Egyetlen kutatás sem tudta 
kimutatni, hogy melyek azok a tanári tulajdonságok, amelyek növelik a tanulók 
teljesítményét. Nagyon kétséges, hogy beigazolódna bármely feltételezés, 
amely az oktatás stílusa és a tanulók előrehaladása közötti összefüggésre vo
natkozik. Olyan sok tényező hat az iskolán belül és az iskolán kívül, hogy még 
abban sem lehetünk biztosak, hogy van-e egyáltalán az iskolának bármilyen 
hatása...” Minderről nem szabad elfelejtkeznünk akkor sem, ha a fordítás és 
tolmácsolás kutatásának eredményeiről és lehetőségeiről beszélünk.

/  *

Köszönetét mondunk Borvölgyi Katalinnak, Mailáth Ágnesnek és Vinczeffy Ágotának az előa
dás lefordításáért. (A szerk.)



66 A fordítástudomány műhelyéből

A  k u ta to k  m o tiv á c ió ja
A gyakorlat felől nézve, a tudományos munkát emberek végzik. Elméletileg 
(talán itt találóbb kifejezés lenne az, hogy ideális esetben) a tudásvágy hajtja 
őket, esetleg megoldást keresnek valamilyen problémára, legyen az elméleti, 
vagy gyakorlati. Ha kevésbé vagyunk idealisták, akkor a következő motivációk 
jöhetnek számításba.

-  Intézményi követelmények: a kutatásra a tudományos fokozat megszerzé
se érdekében van szükség, mert bizonyos egyetemi státusokat tudo
mányos fokozat nélkül nem lehet betölteni. Még inkább része a kutatás 
a kutatóintézetekben dolgozó szakemberek tevékenységének, és a szak
mai karrier (legalábbis elméletileg) lehetetlen kutatás nélkül.

-  Társadalmi ambíciók: a kutatás a társadalmi felemelkedés egyik lehetsé
ges útja, akár a tudósok társadalmában, akár a társadalomban általában 
véve.

-  Bár a tudós munkája sokszor fárasztó, sok „mechanikus”, kevéssé intel
lektuális műveletből áll, kárpótol érte az intellektuális ösztönzés és a kre
ativitás öröme. Társasági örömöket is nyújtanak az emberi kapcsolatok a 
hasonló vagy azonos témával foglalkozó kutatók között.

-  És végül, de nem utolsó sorban, a problémamegoldás vágya szintén egy 
a lehetséges motivációk közül. Az ipari kutatás és fejlesztés terén ez fel
tehetőleg a legnagyobb ösztönző erő. Tudományos körökben a probléma- 
megoldás vágya csak egy a motivációs tényezők közül, súlya függ a sze
mélytől, a tudományágtól, a kutatási feladat bonyolultságától és az intéz
ményi környezettől.

V is s z a ta r tó  e rő k
A fenti ösztönző hatású tényezők mellett vannak olyanok is, amelyek hátráltat
hatják a kutatást:

-  A feladat komplexitása és nehézsége.
-  Ha nehéz hozzáférni az anyagi forrásokhoz (eszközök, nyersanyag, 

pénz), a szükséges tudáshoz és a szükséges know-how-hoz.
-  A kutatást akadályozhatják az intézményi feltételek is: az intézmény nem 

érdekelt a kutatásban vagy ellenzi, elismert tudósok vagy vetélytársak el
lenzik a vállalkozást, és végül felmerülhetnek ideológiai és/vagy politikai 
akadályok is.

-  Az is előfordul, hogy egyéb tevékenységek veszik el a kutató idejét és 
energiáját a tudományos munkától. Ezek lehetnek személyes jellegűek, 
például ha a fiatal kutató családot alapít és gyereket vállal, vagy szakma
iak, amikor az oktatómunka vagy a szervezési munka vonja el idejét a 
kutatástól.

A

-  Érdekellentétek is felmerülhetnek a kutatás és a kutató szakmai környe
zetének más sarkalatos pontjai között. Például a kutatás feltárhatja saját 
szakmai teljesítményének gyengeségeit vagy olyan eredményre vezethet, 
amely ellentétes erkölcsi és ideológiai nézeteivel. ./

-  És végül meg kell említeni a legkisebb erőfeszítés elvét, amely talán a 
legáltalánosabb az emberi tevékenységet irányító összes elv közül: a le
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hető legkevesebb időt és energiát kívánjuk befektetni olyan tevékenység
be, amelytől nem várhatunk örömet.

Minden tudós kutatómunkája tekinthető mintegy a fenti ellentétes irányú ténye
zők eredőjeként.

A to lm á c s o lá s  k u ta tá s á n a k  a k a d á ly a i
A tolmácsolás kutatását a következő -  sokszor egymással összefüggő -  ténye
zők befolyásolják, és az alábbi lista még korántsem teljes.

A társadalmi igény hiánya
Míg az orvostudomány, az pedagógia, az agrártudomány, a biológia és sok más 
tudomány esetében a társadalomnak nyilvánvalóan vannak elvárásai, a tolmá
csolás-kutatás esetében a társadalmi elvárás gyakorlatilag nullának vehető. Ez 
nagyrészt azzal magyarázható, hogy a tolmácsolással összefüggő problémák 
nem számítanak fontosnak a társadalom jóléte szempontjából. Ezzel szemben a 
gazdaságilag is jelentős szerepet játszó írásbeli nyelvi közvetítés, a fordítás jó
val több figyelmet és anyagi támogatást élvez, különösen a gépi fordítás kuta
tása, ahol leginkább van remény kutatási eredmények alkalmazására. Magától 
értetődik, hogy a társadalmi elvárás hiánya együtt jár az anyagi támogatás hi
ányával, és ez az ördögi kör nagymértékben akadályozza a tolmácsolás kutatá
sának fejlődését.

Hozzátehetnénk azt is, hogy a tolmácsolás oktatói és a gyakorló tolmácsok 
részéről sincs igény a tolmácsoláskutatásra, pedig ők közvetelenül hasznosíthat
nák az eredményeket. Ennek feltehetően az eddig végzett kutatásokkal való elé
gedetlenség a magyarázata (Gile 1995).

»

A vizsgálat tárgyának összetettsége
Másik fontos szempont, amit újra és újra hangsúlyoznak a tolmácsolás kutatói, 
különösen azok, akik a kognitív aspektus kutatásával foglalkoznak (ld. pl. Lam
bert bevezetését Lambert és Moser 1994-ben megjelent könyvéhez), hogy a tol
mácsolás nagyon összetett kutatási tárgy, amelynek minden egyes aspektusa ön
magában is bonyolult kutatási feladatot jelent, gondoljunk csak a beszédpercep- 
có, beszédprodukció vagy figyelési stratégiák kutatására, és ha ezek kölcsönha
tását vizsgáljuk, akkor még nagyobb nehézségekbe ütközünk. Nem könnyű fel
adat tehát a tudat mély szintjén lezajló kognitív folyamatok vizsgálatából nyert 
adatok alapján következtetéseket levonni a gyakorlati (holisztikus) alkalmazás 
számára.

A vizsgálati alanyok hiánya
Ugyancsak fontos probléma, hogy nehéz vizsgálati alanyokat találni az empiri
kus kutatás számára. Itt nemcsak objektív nehézségekről van szó, például arról, 
hogy kevés a tolmács (különösen a konferenciatolmács), az üléseket és az ülé
sek anyagát pedig gyakran bizalmasan kezelik, hanem arról is, hogy a tolmá
csok sebezhetőnek érzik magukat, és egyáltalán nem lelkesednek azért, ha ku
tatók figyelik és elemzik tevékenységüket.
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A szakma nem támogatja a kutatásokat
Mivel a kutatás esetleg felfedheti és nyilvánosságra hozhatja a tolmácsok mun
kájának hiányosságait, a kutatás érdekei sokak szemében összeütközésbe kerül
nek a szakmai érdekekkel (bár itt érvelhetnénk azzal, hogy a tolmácsolásról 
kialakult reálisabb kép hosszú távon csak javára válna a szakmának). Továbbá, 
mint már említettük, az eddig végzett kutatások eredményeitől a tolmácsok nem 
voltak elragadtatva, sokukat irritálta az az állítólagos arrogancia, amely a tol
mácsolás kutatását egészen a közelmúltig irányító személyiségeket jellemezte. 
Ennek eredményeképpen a tolmácsok közössége a legjobb esetben is semleges, 
de gyakran inkább ellenséges a kutatással szemben.

A tevékenységek gyakran kizárják egymást
A nyilvánvaló érdekellentéteken túl a tolmácsolás kutatását, amelyet főleg gya
korló tolmácsok végeznek, még a tolmácsok saját szakmai tevékenysége is hát
ráltatja: a konferenciatolmács tolmácsolással néhány nap alatt megkeres annyit, 
mint amennyit a tudományos kutató egy hónap alatt, és bár a dialógustolmá
csolásért és a bírósági tolmácsolásért kevesebbet fizetnek, a különbség még 
mindig jelentős. Nem csoda, hogy a tolmácsok inkább a tolmácsolást választják 
kutatás helyett, ahogy erre Cenkova sajnálkozva rámutat (1995).

A tudományos közvélemény nem ismeri el és intézményileg nem tudja elhe
lyezni a tolmácsoláskutatást
A tudományos közvélemény lassanként kezdi elismerni a fordítástudományt 
mint önálló diszciplínát. Erre utal az a tény, hogy van már néhány fordítói tan
szék például Ausztriában, Finnországban, Franciaországban, Németországban, 
és jelentős haladás mutatkozik más országokban is, pl. Olaszországban és Spa
nyolországban. Nehézségek azonban még jócskán akadnak. Még a kétnyelvű 
Kanadában is, ahol senki sem vitatja a fordítás fontosságát, ahol élénk a tudo
mányos tevékenység és sok publikáció jelenik meg a fordításról, ahol két szak
mai folyóirat is van, a MÉTA és a TTR, még ott is csak Nyelv- és Fordítástu
dományi Tanszék van például a montreali egyetemen.

Másutt a helyzet még ennél is rosszabb. Csehországban például, ahol sok 
erőfeszítést tettek és energiát fektettek be az utóbbi években és több nemzetkö
zi konferenciát is rendeztek, még mindig nehézséget jelent a fordítás- és tolmá
csolástudomány önálló diszciplínaként való elismertetése, mivel nem tartják 
„eléggé elméletinek” (Cenkova 1995). Hasonló példákat máshol is találhatunk. 
Mondanom sem kell, hogy a tolmácsolástudomány terén még komolyabbak az 
akadályok, mint a fordítástudományban. Míg néhány fordítási és tolmácsolási 
kutatóközpont már van, egyetlen olyan sincs, amely kifejezetten tolmácsolással 
foglalkozna, bár a brüsszeli Institute Libre Marie Haps tervezi egy ilyen köz
pont felállítását. A leendő és a már működő kutatóknak tehát egyelőre nélkü
lözniük kell azt az infrastruktúrát és mindazt a támogatást, amelyet más tudo
mányoknak nyújtanak a meglévő intézményi struktúrák.
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Kevés helyen követelmény a tudományos kutatás
A tolmácsolással kapcsolatos tudományos kutatás főképpen a fordító- és tol
mácsképző intézményekben folyik, amelyeknek működési filozófiája inkább a 
szakmára, mint a kutatásra irányul. A tanszékeken oktató tanároktól inkább el
várják azt, hogy gyakorló tolmácsok legyenek, mint azt, hogy tudományos ku
tatók, mivel az utóbbiaknak úgymond nincs kapcsolatuk a való élettel, ezért 
nem is alkalmasak tanításra. Ennek az elgondolásnak megfelelően a tolmácso
lást oktató tanárok elé nagyon kevés kutatással kapcsolatos követelményt állí
tanak. Ami pedig a tolmácsolást tanuló hallgatókat illeti, nagyon kevés intéz
mény követel meg tudományos kutatást is tartalmazó szakdolgozatot. A legtöbb 
intézményben nem kell szakdolgozatot írni, vagy ha kell, akkor a szakdolgozat 
fordítás, fordításkritika vagy glosszárium. Érdekes módon, ahogy erről később 
szó lesz, még így is a szakdolgozatok teszik ki a létező empirikus kutatások 
nagy részét.

Kevés a kutató
Ahhoz a több tízezer aktív kutatóhoz képest, akik a hagyományos diszciplínák
ban tevékenykednek, valójában nagyon kevés az a legfeljebb 400 szerző, akitől 
a tolmácsolásról szóló szövegek származnak, és akiknek a fele a jelenlegi mér
ce szerint nem is minősülne kutatónak, ha tevékenységüket a hagyományos tu
dományágakban működő kutatók kritikusan megvizsgálnák.

Ráadásul ezek a kutatók a világ különböző részein szétszóródva dolgoznak, 
mint ezt Pöchhacker (1995) megírta, és nagyon nehéz kutatóközpontokról be
szélni, a trieszti SSLMIT (Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti 
e Traduttori dell’ Universita degli Studi di Trieste) és a Japán Tolmácsolásku
tató Egyesület (Interpreting Reasearch Association of Japan) kivételével. A tol
mácsolást kutató tudósok közössége még nem érte el azt a kritikus létszámot, 
amely szükséges volna a tolmácsoláskutatás önálló tudományként való vitorla
bontásához.

Kevés a tudományos fokozattal rendelkező' témavezető'
Jelenleg kevesebb mint 20 kutató szerzett PhD fokozatot tolmácsolásból írt 
disszertációval. E kutatók 25%-nak témavezetője a tolmács Danica Selesko- 
vitch volt a hetvenes és a nyolcvanas években. A többi témavezető nem volt 
tolmács, és bár a saját tudományterületükén minősítettek voltak, témavezetői 
tevékenységük a tolmácsolás szempontjából nem biztos, hogy optimális volt. 
Tudomásom szerint legfeljebb öt olyan személy van, aki tolmácsolásból írta a 
PhD disszertációját, és hivatalosan is felhatalmazása van arra, hogy hazájában 
PhD disszertációk témavezetője legyen.

Elégtelen a kutatók képzése
A fenti általános kép alapján nem meglepő, hogy mind ez idáig kevés történt 
a tolmácsoláskutatók képzése terén. Néhányan közülük más területen kaptak 
kutatói képzést, mint például a kognitív pszichológiában, mások a témavezető
jüktől kapták kutatói képzésüket, akik, mint említettük, nem mindig a legkép
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zettebb kutatók, és sokszor maguk is minden képzés nélkül vágtak bele a tol
mácsolás kutatásába,

#
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Nincsenek kutatási hagyományok
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Úgyszintén a fenti általános képnek megfelelően a tolmácsoláskutatásban nin
csen meg az a kutatási hagyomány, amely részben a felhalmozott ismeretanyag
ból, részben pedig saját vagy más tudományokból kölcsönzött és kipróbált ku
tatási módszerekből áll. Igaz ugyan, hogy a tolmácsoláskutatás importál mód
szereket más tudományokból, valamint saját módszerekkel is dolgozik, de 
mindezt rendszertelenül teszi, és a felhasznált ismeretanyag tekintetében ötlet
szerűen válogat a különböző tudományokból, kezdve a szövegnyelvészettől a 
szociológián keresztül a kognitív pszichológiáig.

A publikációk terén nagyobb a kereslet, mint a kínálat
Mivel a világ egyetemein elszaporodtak a fordítói és tolmácsolási kurzusok, a 
folyóiratok és konferenciák száma is növekszik. így a publikációk iránti igény 
meghaladja a kínálatot, és ez a helyzet a legtöbb folyóiratnál és szinte az 
összes konferenciánál a minőségi szűrés és kontroll teljes hiányához vezet.

A  k o v e tk e z m e n y e k
Tekintve, hogy a publikációk iránti igény megnőtt, minőségi szűrők és kvalifi
kált témavezetők pedig nincsenek, a kezdő kutatók számára viszonylag köny- 
nyűvé vált az előbb felsorolt személyes célok elérése: a tudományos fokozat 
elnyerése, a publikációs lehetőség és a belépés a tolmácsolás kutatóinak közös
ségébe anélkül, hogy valamiféle szigorúan meghatározott kutatási színvonalnak 
megfelelnének. A „legkisebb erőfeszítés” törvényének megfelelően a következő 
jelenségek figyelhetők meg:

-  A megjelent kutatásokban sok a módszertani hiba. A szerzők gyakran ar
ra sem veszik a fáradságot, hogy a vonatkozó szakirodalmat elolvassák, 
és inkább újra feltalálják a spanyolviaszt, vagy úgy tárgyalnak egyes té
mákat, hogy a már létező kutatási eredményeket nem használják fel, és 
ezzel megsértik a tudományos kutatás egyik legfontosabb elvét. A tolmá
csoláskutatás hibáinak még részletesebb elemzését ld. Gile 1991 és Toury 
1991 (ezek a hibák egyébként a fordításkutatást is jellemzik).

-  A tolmácsolás kutatói nem kedvelik az empirikus módszereket, mivel 
azok idő- és munkaigényesek. A mi saját bibliográfiánk szerint az 1986 
és 1995 között megjelent összesen 833 publikációból csak 141, azaz 17% 
számolt be empirikus kutatásokról (mivel az elemzéshez felhasznált bib
liográfia egésze nem fér bele e cikk terjedelmébe, az érdeklődő olvasók 
figyelmébe ajánljuk az IRTÍN Bulletin 1-12 számait, amelyeket széles 
körben terjesztettünk, és amelyekből képet lehet kapni azokról a tények
ről és tendenciákról, amelyekről itt szó van). Továbbá, legalább 10 pub
likáció redundáns, mivel azonos kutatásról számolnak be, tehát még egy
két százalékkal csökkenteni kell az empirikus jellegű tanulmányok ará
nyát. Lambert és Moser-Mercer empirikus kutatásokról szóló tanul
mánygyűjteményében {Bridging the Gap, 1994) a 18 tanulmányból hét
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inkább esszé és recenzió, semmint empirikus kutatásról szóló beszámoló, 
a többi 11 tanulmány nagy része pedig korábban már máshol megjelent,
közülük kettő már a hetvenes években.

-  A legtöbb tolmácsoláskutató „egyszeri bevetésre van hitelelesítve”. Ez a 
jelenség a legszembetűnőbb az empirikus kutatásban (a nem empirikus 
publikációkban nehezebb a számszerűsítés, mivel nem könnyű különbsé
get tenni a tényleges felfedezés és régi gondolatok újrafogalmazása kö
zött). 1986 és 1996 augusztusa között 114 szerző publikált 152 szöveget.
Közülük 96 szerző, azaz 84% egyetlen empirikus cikket írt, hatan két 
nem redundáns empirikus cikket írtak, öten hármat, négyen négyet, ket
ten hatot, és egyetlen szerző írt kilencet. Más szóval mindössze fél tucat 
kutató végzett évekig tartó következetes empirikus kutatást.

Ráadásul a 152 cikkből 56 (az összes cikk 37%-a) olyan kutatásról számol be, 
amelyet szakdolgozat, MA (Master of Arts) tézis vagy doktori disszertáció 
megírása céljából készítettek, nem pedig azok folytatásaként. Az MA fokozat 
elnyerése utáni kutatásról csak négy szerző számol be. Mindebből nyilvánvaló, 
hogy

-  a szakdolgozatok és disszertációk az empirikus tolmácsoláskutatás igen 
jelentős részét teszik ki;

-  a legtöbb szerző abbahagyja a kutatást, miután elvégezte az egyetemet 
vagy elnyerte az MA fokozatot.

A körülmények ismeretében, és tudva, hogy mennyi munkát igényel a tudo
mányos kutatás elméleti céljainak megvalósítása, ahogy ezt a cikk bevezetőjé
ben kifejtettük, nem lehet csodálkozni azon, hogy noha a tolmácsolás kutatása 
már hozott bizonyos elszigetelt eredményeket (ld. pl. Target 7:1, Gile 1995 és 
Tommola 1995), mind a mai napig nem tárt fel és bizonyított olyan tényeket 
és jelenségeket, amelyek valóban hasznosak és revelatívak lennének a tolmá
csok számára.

A h e ly ze t ja v ítá s a
Miután a problémákat megneveztük, több javaslatot is tehetünk a helyzet javí
tására.

A leendő kutatók motiválása
A motiváció növelése érdekében erősíteni kell a cikkünk elején ismertetett po
zitív hatásokat. Többek között intézményesen meg lehetne követelni a kutatást 
a hallgatóktól (szakdolgozat) és a tanároktól (tudományos fokozat mint az al
kalmazás feltétele, kutatás mint a tanári munka része), de itt felmerül egy etikai 
probléma: mennyire releváns a kutatás a tolmácsolás gyakorlati oktatása és ta
nulása szempontjából? Ha a kutatási eredményeket jelenleg nem tartjuk rele
vánsnak, akkor van-e jogunk és érdemes-e a diákokat és tanárokat arra kény
szeríteni, hogy értékes idejük egy részét kutatásnak szenteljék? Néhány szerző 
azt állítja, hogy a szakmai gyakorlat tanulmányozása és kutatása fontos, mi 
több, nélkülözhetetlen, de bármily vonzónak tűnjön is ez a vélemény, még 
nincs kritikailag megvizsgálva és igazolva.
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Ugyancsak kedvezően hatna a tolmácsolás kutatására, ha olyan kutatóköz
pontok alakulnának, amelyek ösztönző hatású környezetet nyújtanának, egysé
gessé tennék az érdekeket, az irányítást és a képzést, valamint megoldanák a 
publikációk olyannyira szükséges sokszorosítását. Ebből a szempontból érdekes 
megfigyelni, hogy bibliográfiánkban a hét legaktívabb kutató közül, akik leg
alább négy nem redundáns empirikus cikket publikáltak az utóbbi öt évben, 
három a trieszti SSLMIT oktatója, amely egyike a két aktív tolmácsoláskutató 
központnak, és négyen eredményeik jelentős részét társszerzőkkel publikálták. 
Bibliográfiánkban 11 olyan szerző volt, aki két-három nem redundáns empiri
kus cikket publikált, ezek közül négy az SSLMIT oktatója, és hatan eredmé
nyeik jelentős részét társszerzőkkel publikálták. A hetvenes évek végén és a 
nyolcvanas években igen sok publikáció született a mostanra gyakorlatilag in
aktívvá vált párizsi központban, az ESIT-ben, s ennek feltehetően ugyanaz volt 
az oka, mint most az SSLMIT-ben, az ösztönző hatású környezet.

A tolmácsolás kutatására ösztönzőleg hat a fordításkutatás általánosabb kér
déseivel való foglalkozás is. A tolmácsoláskutatók részt vesznek a fordítás ku
tatásában is, és közülük ketten alapítói és vezetőségi tagjai az újonnan alakult 
Európai Fordítástudományi Társaságnak (EST -  European Society for Transla
tion Studies).

Fiatal kutatók képzése és irányítása
A másik módszer a kutatás általános helyzetének javítására az lenne, ha a kez
dő kutatók speciális kutatói képzésben részesülhetnének. Igaz ugyan, hogy tel
jes egyéves kurzusok indítása a jelenlegi körülmények között nehezen lenne 
megvalósítható, de rövidebb kutatói szemináriumok is hatékonyak lehetnek. Ezt 
bizonyítja például a CE(T)RA, a leuveni egyetem nyári programja, amely há
rom-, négyhetes intenzív kurzusaival nagyon sokat segít fiatal fordítás- és tol
mácsoláskutatóknak a pályakezdésben (ld. Gile kiadás alatt). Az aarhusi Busi
ness School tervez egy egyhetes intenzív szemináriumot PhD hallgatók számára 
1997 januárjában, a genfi egyetemhez tartozó Ecole de Traducteurs et d’Interp- 
rétes szintén 1997 januárjában indít egyhetes kurzust, az Institut Libre Marie 
Haps pedig azt tervezi, hogy több kutatói szemináriumot fog integrálni tolmá
csoláskutató központjának programjába.

Ha ilyen jellegű képzés nem áll rendelkezésre és tolmácsoláskutató szakem
ber sincs a helyszínen, további lehetőséget jelent a közös témavezetés vagy a 
táv-témavezetés is. E cikk szerzője Párizsból e-mailen keresztül volt témaveze
tője egy Taiwanban írt MA dolgozatnak (Dawrant 1996) és bizonyíthatja, hogy 
legalábbis ebben az esetben az együttműködés igen hatékony volt.

Az is egy lehetőség, hogy a helyi egyetemi karokkal vagy tanszékekkel va
ló megállapodás alapján lehetővé tesszük a fiatal tolmácsoláskutatóknak, hogy 
látogathassák a szociológia, pszichológia vagy pedagógia szakos hallgatóknak 
nyújtott kutatói szemináriumokat. Sajnos az ott szerzett tudásanyag és kutatási 
módszerek nem teljesen felelnek meg a tolmácsoláskutatás elvárásainak, és bi
zonyos adaptációt igényelnek.
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A minőség ellenőrzése
A helyzet javítására tett erőfeszítések harmadik módszere a minőség szigorúbb 
ellenőrzése lenne, a folyóiratcikkek és a konferenciaelőadások szigorúbb minő
ségi szelekciója. Ezt általában nehéz alkalmazni, mivel, mint említettük, a téma 
iránt egyelőre nagyobb a kereslet, mint a kínálat, de egy-két folyóirat esetében 
a szigorúbb kontroll hosszabb távon kifizetődne, mivel emelné a folyóirat te
kintélyét és elősegítené a tolmácsoláskutatás általános színvonalának emelke
dését.

In te rd is z c ip lin á r is  m e g k ö z e líté s
Míg az interdiszciplináris megközelítés a tolmácsolás kutatásában hasznos, mi 
több, nélkülözhetetlen, mégis felvet néhány vissza-visszatérő problémát.

-  A problémák egy része a tolmácsoláskutatás és a hagyományosabb disz
ciplínák közötti objektív különbségekből fakad. Ez utóbbiakban szigorú 
hagyományok uralkodnak, és nem tesznek engedményeket a tolmácsolás
kutatás speciális igényeinek kielégítése érdekében. Például, amint ezt a 
szakirodalom gyakran leírta, a korai pszichológiai és nyelvészeti tanul
mányok a hibát formális kritériumok alapján definiáltak, és figyelmen kí
vül hagyták a tolmácsok kommunikatív stratégiáit. Továbbá, míg a tol
mácsoláskutatók megközelítése általában holisztikus, és elsősorban a ma
gas szinten játszódó folymatok érdeklik őket, a rokon diszciplínák, pél
dául a kognitív tudományok kutatóinak érdeklődése gyakran egy-egy 
mikrofolyamatra vagy jelenségre korlátozódik és a mélyebb tudati szin
teken játszódó folyamatokra irányul.

-  A problémák másik része inkább „szociológiai” és „pszichológiai”. Mint 
erről korábban már szó volt, a hagyományos diszciplínák státusa maga
sabb mint a tolmácsoláskutatásé, ennek megfelelően a kutatók tudásszint
je és módszertani felkészültsége is különbözik. Ez egyenlőtlenné teszi az 
együttműködést, aminek konkrét következményei vannak. A nem tolmá
csok nem szívesen adaptálják módszereiket a tolmácsoláskutatás igénye
inek megfelelően, és hajlamosak arra, hogy ne vegyenek tudomást a tol
mácsoláskutatók eredményeiről. E cikk szerzőjének szerkesztői munkája 
során gyakran kell felhívnia a nem tolmácsok figyelmét a tolmácsolásku
tatók meglévő (és releváns) publikációira.

Ezeket a potenciális problémákat figyelembe kell venni, amikor interdiszcipli
náris kutatásokat tervezünk, annak érdekében, hogy a különböző tudományok 
kölcsönösen termékenyítőleg hassanak egymásra ahelyett, hogy az egyik el
nyomná a másikat.

Ö s s z e fo g la lá s
A tolmácsoláskutatás egyelőre még sötétben tapogatózik, még nem tudta eldön
teni, hogyan kellene definiálnia magát: önálló diszciplínaként, vagy a fejlettebb 
fordítástudomány egyik ágaként. Jelenlegi produkciója még nem több mint né
hány változó minőségű, elszigetelt tanulmány és néhány intézményi központ 
köré szerveződő kutatócsoport. Ennek megfelelően az eredmények is elszigetel
tek (ld. pl. Gile 1995, Gran és Taylor 1990, Tommola 1995), és jóllehet sok
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tanulmányban találunk optimista megjegyzéseket az „oktatásban való alkalma
zásról” vagy a „tolmácsolás gyakorlatában való alkalmazásról”, a kutatás és az 
alkalmazás közötti kapcsolat meglehetősen gyenge, és eddig egyetlen kutatási 
eredmény hasznosságának empirikus bizonyítása sem történt meg. Még kísérlet 
sem történt például annak a nézetnek az igazolására, amely a felvételi vizsgák
kal kapcsolatban terjedt el, hogy „csak az a tanuló képes megtanulni a szimul
tán tolmácsolást, aki jól tud hangosan olvasni” (Daro 1995:7). Ugyancsak sem
miféle hatása nem volt a „valódi tolmácsolásra” annak a nézetnek, mely szerint 
a tolmácsok teljesítménye javul, ha a tolmács a szónok beszédét csak az egyik 
fülével hallgatja (Lambert 1989).

Ezzel a megfigyeléssel nem az a célunk, hogy a tolmácsoláskutatás eddigi 
erőfeszítéseinek minőségét kritizáljuk. Inkább a kutatás tárgyának összetettsé
gére és az eddig elvégzett kutatások csekély voltára kívánjuk felhívni a figyel
met. Nem lehet többet várni az alkalmazás terén sem, legfeljebb az olyan 
deszkriptív kutatásoknak lehet haszna, amelyek például a tolmácsok nyelvi ne
hézségeire vonatkoznak, vagy a különböző felhasználói csoportok minőségi el
várásaira (ezzel a kérdéssel egyébként most egyre több tanulmány foglalkozik) 
vagy terminológiai kérdésekre. De sokat kell változniuk az intézményi feltéte
leknek ahhoz, hogy a tolmácsolás kutatása terén az eddigieknél nagyobb ered
ményeket várhassunk.
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