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A könyv a Translation Theories Explained 
című fordításelméleti sorozat negyedik kö
tete. E sorozat célja, hogy a fordítástudo
mány különböző irányzatait felsorakoztatva 
lehetőséget adjon a szakembereknek az el
méletek összevetésére, értékeik mérlegelé
sére, újabb kérdések feltevésére. Az egyes 
kötetek szerzői történelmi kontextusba he
lyezik témájukat, majd összegzik a legfon
tosabb gondolatokat, s reflektálnak a főbb 
kritikai megjegyzésekre. A kötetek végén az 
adott elmélet szakkifejezéseit tartalmazó 
glosszárium található. A sorozat szerkesztő
je, Anthony Pym professzor, maga is elemző 
látásmódjáról, szociolingvisztikai indíttatá
sú kérdésfeltevéseiről, valódi értékeket ke
reső tudományos kutatásairól ismert.

A posztkolonialista fordításelmélet az 
antropológiából, etnográfiából, a gyarmato
sítás történelméből nőtt ki az 1980-as évek 
közepén. Művelői antropológusok, történé
szek, kommunikáció-kutatók, kiknek mun
kája során a fordítás került érdeklődésük 
középpontjába. Támaszkodhattak a fordítás
tudomány néhány irányzatára: A
poliszisztéma elvre, mely azt vizsgálja, hogy 
a politikai és ideológiai rendszerek hogyan 
irányítják a „mit és hogyan fordítsunk” fo
lyamatát, valamint a funkconalisták látás
módjára, mely előtérbe helyezi a társadalmi 
kontextust és a fordítás célját. Tanulságos az 
ókor, a középkor és a romantika nagy alak
jainak (Ciceró, Horatius, Jeromos, Schlegel) 
a fordítás céljával és módjával kapcsolatos 
gondolatainak elemzése az adott történelmi 
korszak hatalmi viszonyai, a „magasabb 
rendű” kultúra, illetve a hódítás filozófiája 
szempontjából.

A posztkolonialista fordítástudomány a 
domináns és dominált kultúrák ütközésének 
következményeit vizsgálja a fordítások 
szempontjából a kolonizáció előtti, alatti és 

utáni korszakokban. Új megfogalmazást ke
res a fordítás számára: a gyarmatosítás ide
jén mint a kolonizáció „csatornáját”, a gyar
matosítás utáni időkben mint az egyenlőt
lenségek fenntartásának eszközét, majd 
mint a jövő dekolonizációjának útját értel
mezi.

A gyarmatosítóknak ki kell alakítaniuk, 
és fenn kell tartaniuk az adott területen ka
tonai, ideológiai, gazdasági rendszereiket, 
kommunikálniuk kell a gyarmatosított terü
let lakóival, ezért a fordítás az interakció 
központi tényezőjévé válik. Mivel a gyarma
tosított nép kulturális, társadalmi, politikai, 
gazdasági rendszerét a gyarmatosítók saját 
rendszereik alá akarják rendelni, át akarják 
formálni, „le akarják fordítani” saját fogal
maik, érdekeik szerint, új fogalmakat, nyelvi 
elemeket hoznak magukkal. Sokszor saját 
nyelvük grammatikáját és betűjeleit is elter
jesztik a hatalmuk alá került területeken, 
végül pedig a gyarmatosítók nyelvét is. A 
nyelvterjesztés módja lehet fizikai erőszak, 
gazdasági kényszer, illetve a kommunikáció 
politikai, jogszabályokkal megtámogatott 
kontrolja. Hierarchikus viszony alakul ki az 
úgynevezett első és harmadik világ: a mo
dem és a primitív, a gyarmatosítók és a gyar
matosítottak nyelve és kultúrája között, ami 
kölcsönhatásban van a fordítások típusával, 
minőségével, mennyiségével, jellemző irá
nyával. A fordítástudomány tehát komplex 
terület: Azt kutatja, hogyan működik a for
dítás a fenti kontextusban, illetve hogyan 
alakítja a kultúrákat (határaikon belül és kí
vül). Megállapításai szerint:

1. Az alárendelt ország sokkal többet 
fordít, mint leigázója, s e fordításokat töme
geknek szánják.

2. Az alárendelt kultúra műveit, ha lefor
dítják, ezoterikusként, misztikusként stb. ér
telmezik, s csak szűk körök érdeklődésére 
tarthatnak számot.

3. Az uralkodó kultúra csak azt fordítja 
le az alárendelt kultúra műveiből, amit elő
ítéletei szerint jellemzőnek talál, amit elvár.

4. Ezért az alárendelt kultúra írói, ha azt 
akarják, hogy lefordítsák művüket az ural-
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kodó nyelvre, sztereotípiákkal élnek majd, 
idegenné válhatnak saját kultúrájukban.

Az alárendelt ország kultúrája tehát egy
re többet veszít stabilitásából. A fordítást a 
domináns, a forrásnyelvi anyagot exportáló 
kultúra irányítja.

Különösen érdekes ez a gondolatmenet, 
ha összevetjük a leíró fordítástudomány 
egyik tételével: A fordítást a célnyelvi or
szág kultúrája, tehát az importáló (jelen eset
ben az alárendelt ország) határozza meg. 
Hasonlóképp gondolkodik a funkcionaliz
mus, mely a fordítás célnyelvi kultúrában 
betöltött szerepe felöl közelíti meg a fordítás 
módját. Ha azonban a posztkolonialista for
dítástudomány szemszögéből tovább tágít
juk nézőpontunkat, kiderül, hogy a fordított 
szöveg célnyelvi kultúrában betöltött szere
pét nem a helyi szituáció, a kulturális és 
kommunikációs viszonyok határozzák meg, 
hanem a két nyelv és a két kultúra közötti 
presztízsviszonyok. Eszerint a fordítástudo
mány igazi kérdése nem a sokak által képvi
selt és vitatott ekvivalencia és adekvátság, 
hanem az etnográfiai megközelítés: tudato
san foglalkozni kell az „egyenlőtlen” nyel
vek viszonyával.

A gyarmatosítás megszűnése után is ha
tással van a legigázott társadalomra és egyén
re: A kialakult alattvalói szemlélet következ
tében az emberek a volt gyarmatosítók szemé
vel látják magukat, s ezt a látásmódot erősítik 
a fordítások is. Fontos lehet ezért az újrafordí
tás mindkét nyelvirányban. Kérdés azonban, 
milyen fordítási elv alapján?

Ma a népek és nyelvek keveredését a 
legtöbb kutató pozitívan ítéli meg, gazdagító 
tényezőnek tartja, mondván, ezen az alapon 
lehet stabilizálni a posztkoloniális világot. A 
nyugat ma sok helyen éppoly heterogén, 
mint a volt gyarmatai. Új értelmet kap a 
provincia és a központ fogalma. A globális 
kultúra kialakulásával létrejött a globális 
határmentiség, a provincializált nyugat je
lensége. A fordítás ebben a kontextusban 
nem csupán szemantikai művelet, melyet 
képzett emberek végeznek, hanem hétköz
napi tevékenység.

Robinson állítása szerint idáig kevés re
leváns kritika látott napvilágot, ezért az utol
só fejezetben saját maga bírálja a könyvében 
ismertetett gondolatokat és műveket. Várat
lanul, paradoxonok sorával az irányzat fölé 
emelkedik, olykor személyes indíttatású
nak, máskor túlságosan elvontnak titulálva 
azt. Ennek ellenére valóban gondolatébresz
tő művel ismerkedhettünk meg, mely napja
ink néhány égető kérdését egy eddig kevésbé 
ismert szemszögből elemzi, új távlatokat 
nyitva a humán kutatásnak.
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Egy olyan német-orosz beszélt nyelvi szó
tárt vehet kézbe az olvasó (nyelvtanuló, 
nyelvtanár, fordító), amely több mint 12 000 
szót és 40 000 kifejezést tartalmaz. Ez a 
lexika a szókincs szerves része, a hagyomá
nyos kétnyelvű szótárakból azonban több
nyire hiányzik. A beszélt nyelv az irodalmi 
nyelvnek a legdinamikusabban fejlődő szfé
rája. Benne tükröződnek leginkább és legha
marabb azok a változások, amelyek a min
dennapi élettel kapcsolatos szókincs sze
mantikájában végbemennek. A beszélt nyel
vi lexika ismerete nélkülözhetetlen a napi 
kötetlen társalgáshoz, a modem szépiroda
lom nyelvének megértéséhez, a nyelvi 
országismereti tényezők elsajátításához, de 
legalább ilyen fontos a modem színházi da
rabok, filmalkotások, a bennük előforduló 
szójátékok, mögöttes tartalom, humor, az 
egyes megnyilatkozások mögötti asszocia
tív tartalom értelmezése szempontjából. Ah
hoz, hogy tudatosan használjunk bizonyos 
stilisztikai jegyeket hordozó lexikai egysé-


