
A FORDÍTÁSTUDOMÁNY MŰHELYÉBŐL

KLAUDY KINGA

A drámafordítás helye 
a fordítástudományban

Amióta a fordítástudomány kitágította horizontját és érdeklődési körébe bevonta a 
fordítási folyamat összes nyelvi és nyelven kívüli tényezőjének vizsgálatát, valmint a 
fordítás összes válfajának (szakfordítás, tolmácsolás, filmfeliratozás stb.) tanulmányo
zását, azóta problematikussá vált a szépirodalmi fordítások vizsgálatának helye ebben 
az újonnan keletkezett interdiszciplínában.

Az nyilvánvaló, hogy egy olyan tudományban, amely az írásbeli és szóbeli nyelvi 
közvetítés összes válfajának tanulmányozását tűzi ki célul - a médiafordítástól a 
bírósági tolmácsoláson keresztül a jeltolmácsolásig - szükségképpen kisebb szerep jut 
a szépirodalmi fordítások vizsgálatának. Az viszont egy pillanatra sem kétséges, hogy 
a fordítástudomány nem mondhat le a szépirodalmi művek fordítási problémáinak 
vizsgálatáról. Viszont ezt annyira más eszközökkel, más terminuskészlettel és más 
fogalmi apparátussal teszi mint az irodalomtudomány, hogy a két megközelítés hívei 
sokszor nem értik egymást, mivel a szó szoros értelmében nem beszélnek közös nyelvet. 
Az a különös helyzet alakult ki, hogy a szépirodalmi fordítás kérdései egyaránt 
szerepelnek az irodalomtudományi és a fordítástudományi szakirodalomban anélkül, 
hogy a két megközelítés hívei figyelembe vennék egymás eredményeit.

A szépirodalmi fordítás kérdéseinek vizsgálata a fordítástudományon belül jelentősen 
eltér a szépirodalmi fordítók saját megközelítésétől, akikre a hagyományos, anekdotázó, 
egyéni megoldások történetét elmesélő, műhelytitkokba beavató tanulmányok, előadások 
jellemzők, és eltér az irodalomtudósok megközelítésétől is, akik az irodalomtudomány 
tudományos apparátusával és terminuskészletével dolgoznak.

Az irodalomtudományi és a nyelvészeti orientációjú fordítástudományi megköze
lítés közötti különbség legáltalánosabb vonásai az alábbiakban foglalhatók össze:

1) Míg az irodalmi megközelítés kiemelkedő írók, költők műveinek, azaz művészi 
szövegeknek a fordítását vizsgája, a nyelvészt nemcsak irodalmi értékű szövegek 
fordítása érdekli, hanem a fordítandó szövegek legszélesebb skálája - a műszaki-tu
dományos szövegektől kezdve a reklámszövegeken át a használati utasítások szöve
géig, nem zárva ki természetesen a vizsgálati körből a művészi szövegeket sem.

2) Míg az irodalmi megközelítés kiemelkedű fordítók munkásságát vizsgálja, a 
nyelvészetet a fordítók és tolmácsok óriási tömegének mindennapi munkája (is) 
érdekli.

3) Míg az irodalmi megközelítést az egyéni, esetleg szokatlan, eredeti, meglepő 
fordítói megoldások érdeklik, a nyelvészet a tömeges megoldásokat sem tartja 
méltatlan kutatási tárgynak, a fordító által végzett összes műveletet (transzfor
mációt, transzlációt) igyekszik leírni és megmagyarázni.
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4) Az irodalmi megközelítést csak a fordítás végeredménye érdekli, míg a nyelvészeket 
a fordítás folyamata is, azaz, hogy mi megy végbe a fordító fejében fordítás közben.

5) Az irodalmi megközelítés sokszor normatív (előíró), arról beszél, milyen legyen 
a jó fordítás, mit kell tennie a jó fordítónak, a nyelvészeti megközelítés inkább 
deszkriptív (leíró), arról beszél, milyen a fordítás, mit tesz a fordító, amikor fordít.

6) Az előbbi különbségnek megfelelően az irodalmi megközelítésben gyakori az 
értékelés, míg a nyelvészeti megközelítés igyekszik elkerülni az értékelést, 
mindent fordításként vizsgál, amit a fordító vagy a kiadó annak szánt.

Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a fenti különbségek a kutatási tárgy 
megközelítésére és nem magára a kutatási tárgyra vonatkoznak. A nyelvészeti irányult
ságú kutatók éppúgy végezhetik megfigyeléseiket, akár kísérleteiket is szépirodalmi 
fordításokból álló korpusz felhasználásával, sőt nagyon szeretnek szépirodalmi fordí
tásokból álló korpusszal dolgozni, mivel ilyenkor a szövegek nem avulnak el olyan 
gyorsan, mint pl. a politikai szövegekből álló korpusz esetében. Ha pedig a fordításkutatók 
a nem szépirodalmi fordítások (pl. jogi szakszövegek fordítása, konszekutív tolmácsolás 
stb.) vizsgálata közben kidolgozott kutatási eszköztárukkal szépirodalmi fordításokat 
vesznek szemügyre, abból szükségképpen olyan eredmények születnek, amelyek esetleg 
szokatlanok az irodalmárok számára, de véleményünk szerint mindenképpen gazdagítják 
(gazdagíthatnák) a szépirodalmi fordítások kutatását.

Azt, hogy a széles értelemben vett fordítástudomány nem mond le a szépirodalmi 
fordítások vizsgálatáról, és nem engedi át ezt a kutatási területet az irodalomtudomány
nak, jól szemlélteti, hogy a fordítástudomány két legnagyobb kiadója, a Routledge és 
a Benjamins, folyamatosan jelentet meg szépirodalmi fordítással foglalkozó műveket 
is (Bassnett, 1980,1991; Levfevere, 1992; Bush és társai, 1997; Orero és társai, 1997), 
és a nemzetközi fordítástudományi konferenciákon is változatlanul rendkívül népesek 
az irodalmi fordítási szekciók.

Jól szemlélteti a szépirodalmi fordítás elméleti tanulmányozásának helyét a fordí
tástudományon belül, hogy a fordítástudomány első enciklopédiája az 1998-ban meg
jelent Encyclopedia of Translation Studies 99 címszavából öt címszó foglalkozik 
közvetlenül a szépirodalmi fordítás kérdéseivel (Drama translation, Literary 
translation (practices), Literary translation (research issues), Poetics of translation, 
Poetry translation, Shakespeare translation), és kb. tíz érint közvetetten szépirodalmi 
fordítással kapcsolatos kérdéseket (Adaptation, Compensation, Free translation, 
Norms, Quality of Translation, Translatability stb.)

A fordítástudományi enciklopédia drámafordításról szóló fejezete azzal a megálla
pítással kezdődik, hogy a színpadi művek fordításának elméleti kérdéseiről szóló 
szakirodalom jóval kisebb, mint a vers- vagy prózafordítás szakirodalma, amely felte
hetően annak tudható be, hogy a színpad számára készült fordításoknak egészen 
speciális problémái vannak (Anderman, 1998:71). André Lefevere 1980-ban azt állítja, 
hogy a drámafordításnak gyakorlatilag nincs olyan elméleti szakirodalma, ami a drámát 
színpadi műként tárgyalná, mivel az irodalmárok csak azt elemzik, ami a papíron van, 
és nem azt, ami a színpadon történik, a nyelvészek pedig még nem találták fel a 
pragmatikát (Lefevere, 1980). Az azóta eltelt 18 évben sokminden változott mind a 
nyelvészetben, mind az irodalomtudományban. A pragmatika egyre inkább tért hódít a 
nyelvészetben, a beszédaktus-elmélet, a társalgási maximák tana, a szocilongvisztika 
legújabb eredményei (pl. tegezés/magázás bőséges szakirodalma) mind jól használhatók
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a színpadon elhangzó szöveg hatásmechanizmusának elemzésére, és az összehasonlító 
irodalomtudomány is egyre nagyobb figyelmet szentel a fordításnak, mint a nemzeti 
kultúrák közötti kapcsolat és kölcsönhatás tanulmányozására alkalmas eszköznek.

A drámafordítás során a következő döntések előtt áll a fordító: hogyan kezelje a 
fordítandó drámát: irodalmi alkotásként (pl. Ibsen összes műveinek fordításakor) vagy 
színpadi alkotásként. Az utóbbi esetben a célnyelvi szöveg a színpadi produkciónak 
csak egyik eleme a világítás, a díszletek, a jelmezek, a zene stb. mellett. Ezzel az első 
választással függ össze a második: mire legyen inkább tekintettel, a forrásnyelvi 
szövegre, vagy a célnyelvi nézőközönség igényeire? Ha Csehov összes műveinek 
kritikai kiadása számára fordít Csehov drámákat, akkor nyilván a forrásnyelvi szöveget 
kell előnyben részesítenie, ha viszont egy konkrét produkció számára készít fordítást, 
akkor a célnyelvi hallgatók/nézők igényeit kell szem előtt tartania.

Ha elsősorban az előadhatóság igényét veszi figyelmébe a fordító, vagy ezt követeli 
meg tőle a színház, akkor különféle pragmatikai adaptációkat kell végrehajtania. Ha 
például az eredeti műben a szereplők dialektusban beszélnek, nem elég az irodalmi 
művekben szokásos konvencionális eszközökkel érzékeltetni a dialektusos beszédet, 
hanem arra is figyelemmel kell lennie, hogy kiejtve ez a beszéd milyen társadalmi 
asszociációkat fog ébreszteni (pl. Ed Bullins Irány Buffalo című drámájában fontos 
szerepet játszanak a black-English különböző változatai, amit nyilván nem lenne helyes 
különböző cigány nyelvjárásokkkal visszaadni). A szereplők szleng-kifejezéseinek, 
trágár beszédének tolerálása szintén kultúránként változó, a magyar nézők például 
egészen a közelmúltig kevésbé voltak hozzászokva a színpadon elhangzó durva kifeje
zésekhez, mint az angol nézők. Adaptációra lehet szükség a szokások (étkezési, háza
sodási szokások stb.) különbségei miatt is: Gostand (1980) említi, hogy Hamlet 
tragédiája nem értelmezhető egy olyan kultúrában, ahol az özvegynek kötelessége 
meghalt férje fivéréhez feleségül menni. Harold Pinter The Caretaker (A gondnok) című 
drámájának francia előadásában megütközést keltett, hogy a csavargó teát ivott, mivel 
az Franciaországban középosztálybeli idős hölgyek szokása (Kershaw, 1966).

A szakirodalom ezzel kapcsolatban a honosító fordítás (domestication) és az ide
genszerűséget megőrző fordítás (foreignization) terminusokat használja. Az idegen ízeket 
megőrző fordítás létjogosultsága attól függ, hogy a célnyelvi kultúrában az adott korban 
mekkora presztízse van a fordított irodalomnak. Ha történetesen az idegen nyelvből 
fordított színpadi művek a közönség körében népszerűbbek, mint a hazai szerzők művei, 
akkor adaptációra egyáltalán nincs szükség, hiszen az idegenszerűség (idegen hangzású 
nevek, ételek, italok) önmagában is értéket képvisel a célnyelvi közönség számára.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy éppen a drámafordítás elméleti vizsgálata lehetne az 
egyik összekötő kapocs a fordítás irodalmi és nyelvészeti megközelítése között, mivel a 
drámai dialógusok tanulmányozása tipikusan az a terület, ahol a nyelvészetnek is van 
mondanivalója (vö. beszédaktus-elmélet, dialógus-kutatás, konverzációs maximák, 
interkulturális kommunikáció). Éppen ezért örvendetes, hogy Magyarországon a dráma
fordítással kapcsolatos irodalomtudományi kutatómunka mellett (amelynek egyik kiváló 
példája a Geher István vezette Shakespeare-műhely) nyelvészek is foglalkoznak a színpadi 
művek fordítási problémáival. Erre példa az alábbi két tanulmány.

Az első tanulmány szerzője Cs. Jónás Erzsébet főiskolai tanár, a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola Orosz Tanszékének vezetője hosszú évek óta foglalkozik a 
drámafordítás kérdéseivel különös tekintettel a Csehov fordításokra. Tagja és szerve-
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zője volt annak a kutatócsoportnak, amelyik a nyíregyházi főiskolán 1984 és 1987 
között érdekes kutatásokat végzett Csehov drámaírói munkásságával és Csehov drá
máinak magyarra fordításával kapcsolatban. Olyan izgalmas kérdésekre kerestek vá
laszt, hogy a magyar Csehov-fordítók, például Tóth Árpád és Kosztolányi Dezső, akik 
nem tudtak oroszul, milyen német nyersfordításból dolgoztak, hogyan kerültek bele a 
kicsnyítőképzők a magyar szövegbe, mikor a közvetítő szövegben nem szerepeltek stb. 
(Székely, 1984, 1987). Cs. Jónás Erzsébet a későbbiekben is megmaradt Csehov 
mellett, a drámaelemzés nyelvészeti megközelítésének egyedülálló példáját nyújtotta 
kandidátusi értekezésében, amikor a csehovi dialógusokat a Grice-féle társalgási 
maximák alapján elemezte (Cs. Jónás, 1995). A most következő tanulmánya is nagyon 
érdekes kérdést boncolgat, Spíró György Csehov-fordításával kapcsolatban vizsgálja, 
hogyan fordít drámát az, aki maga is drámaíró?

A második tanulmány szerzője Valló Zsuzsa, az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara 
Angol Tanszékének oktatója, aki a drámafordításról tart előadásokat az ELTE Műfor
dítói Programjában, és a drámafordítás kérdéseiből írja doktori értekezését. Egy korábbi 
tanulmányában (Valló, 1996) Neil Simon Furcsa pár című színművének két fordítását 
egybevetve szintén megvizsgálta azt a kérdést, hogy miben különböznek a drámaíró 
(Örkény István) fordítói megoldásai a nem drámaíró (Zilahy Judit) fordítói megoldá
saitól. Ebben a tanulmányában arról ír, hogy a reáliák (egy bizonyos kultúrára sajátosan 
jellemző jeltárgyak) fordításakor milyen stratégiákat alkalmaznak a fordítók, akiknek 
minden egyes reália esetében gondosan kell mérlegelni az illető reália funkcióját a 
színpadi cselekmény szempontjából.
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