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tárgymutató a filozófiai problémák könnyebb 
és gyorsabb megértését segítik elő.

A nyelvfilozófia a XX. században vált ön
álló diszciplínává, és jó néhány filozófus val
lotta azt a tételt, hogy valamennyi filozófiai 
kérdés végső soron a nyelvvel kapcsolatos 
kérdésre vezethető vissza. A lelkesedés 
mostanra kissé alábbhagyott, és kevesen 
akadnak, akik ezzel a tétellel egyetértenek. 
A nyelvvel kapcsolatos filozófiai kérdések 
vizsgálata azonban a tradíció szerves részé
vé vált, és a filozófia más területeit is alap
vetően befolyásolta. Ebben a könyvben szá
mos példát találhatunk erre. A metafizikában 
a szükségszerűség, az azonosság vagy a 
„nemlétezők” problémája; az ismeretelmé
letben az a priori megismerés kérdése; vagy 
éppen az elme természetével kapcsolatos fi
lozófiai kérdések tanulmányozásához egy
aránt jó kiindulópontot nyújtanak a nyelvfi
lozófiai vizsgálódások.
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A könyv szerzője, Albert Sándor a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka
ra Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének 
oktatója, évtizedek óta maga is gyakorló 
fordító. Könyvének megírására az a hiány
érzet indította, amit a fordítás különféle as
pektusaival foglalkozó csaknem könyvtárnyi 
méretű (elsősorban külföldi) szakirodalom 
tanulmányozása ébresztett benne: úgy véli, 
hogy míg a fordításról szóló beszéd (traduk- 
tológia) évről-évre gazdagodik, addig az az 
alap, amelyre ennek az elméleti diszkurzus- 
nak támaszkodnia kellene jóval kevésbé ki
dolgozott, s igen kevés a fordítás tudomány
elméleti, tudományfilozófiai kérdéseit elem

ző mű. Könyvével éppen ennek a hiánynak 
az enyhítéséhez, a fordításelméletnek neve
zett diszciplína tudományelméleti alapjainak 
lerakásához kívánt hozzájárulni oly módon, 
hogy közben azt is szemléltesse, miként ér
demes szerinte a fordításról gondolkodni, 
beszélni, filozofálni.

A kötet két nagyobb egységre tagolódik. 
A terjedelmét tekintve hosszabb, tizenegy 
fejezetből álló, elméleti-módszertani alapve
tésnek szánt első részben a fordítástudomány 
általános tudományelméleti problémáit jár
ja körül a szerző, míg a hat fejezetet magá
ban foglaló második részben - az előzőek
ben tárgyaltak mintegy gyakorlati illusztrá
ciójaként - egy bizonyos szövegtípus, az 
úgynevezett filozófiai diszkurzus által felve
tett speciális problémákat mutatja be és 
elemzi. Minden fejezet élén mottó gyanánt 
egy-egy zen-idézet áll, amely találóan össze
foglalja, kiemeli a tárgyalt kérdés lényegét, 
nemegyszer paradoxonját.

Albert Sándor (a továbbiakban A. S.) el
sőként a fordításdefiníciókkal foglalkozik. A 
szakirodalom tanulmányozása során hamar 
szembetűnik, hogy a fordításnak nem léte
zik egyetlen, általánosan elfogadott definí- 
cója, ami már önmagában is az elmélethiány 
jelének tekinthető. Ugyanakkor a számos 
meghatározás, jóllehet „felszíni szerkezeté
ben” (szóhasználat, megfogalmazás) külön
bözik egymástól, lényegét tekintve tulajdon
képpen ugyanazt mondja. Többnyire közös 
bennük a normatív árnyalat is: nem annyira 
azt írják le, mi a fordítás, mint inkább előír
ják, milyen legyen. (A. S. szerint egyébként 
nem is célszerű definícióból kiindulni egy je
lenség vizsgálata során, ugyanis a megismer
ni kívánt tárgyat - éppen azért mert még 
nem ismerjük - eleve lehetetlen pontosan 
meghatározni.)

A szerző ezután az általa vizsgált diszcip
lína elnevezésének kérdését tekinti át. A for
dítási tevékenységre irányuló kutatások 
összefoglaló jelölésére Magyarországon ma 
elsőrorban a német Übersetzungwissen
schaft tükörszavaként létrehozott „fordítás
tudomány” terminus a leginkább elterjedt,
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amelyet A. S. a maga részéről csak alkalma
sabb megfelelő hiányában tart elfogadható
nak, azzal a megszorítással, hogy a szóössze
tétel „tudomány” utótagja semmiképpen 
sem mai jelentésében értendő. Ő sokkal in
kább ^fordításelmélet, illetve a francia minta 
nyomán használt traduktológia szavakat ré
szesíti előnyben; ez utóbbi szemléletesen 
érzékelteti, hogy a fordítástudomány tulaj
donképpen a fordításról való gondolkodás, 
elmélkedés, beszéd.

A következő fejezetben azt vizsgálja, mi
lyen is ez a fordításról való beszéd, diszkur- 
zus. Mivel a fordítás összes kérdését alap
vetően filozófiai kérdésnek tekinti, A. S. 
szerint a rá vonatkozó beszéd is kizárólag 
teoretikus jellegű, egészen pontosan filozó
fiai diszkurzus lehet. Hangsúlyozza ugyan
akkor, hogy filozófián ebben az esetben nem 
valamiféle konkrét tant, hanem filozofálást, 
teorizálást kell értenünk, csakis így kerülhe
tő el a veszély, hogy a fordításra vonatkozó 
állítások dogmatikussá merevedjenek. A for
dítás elmélete ebben a felfogásban tehát 
egyfajta praxeológia, azaz filozofálás, el
mélkedés a fordítási gyakorlat által felvetett 
kérdéseken. A szerző fontosnak tartja meg
különböztetni a fordítási probléma és fordí
tási kérdés terminusokat. Míg a fordítási 
problémákat szerinte nemegyszer az elmé
letírók állítják elő mesterségesen egy deduk
tív folyamat végtermékeként, addig a fordí
tási kérdéseket maga a forrásnyelvi szöveg 
veti fel, és a fordító dolga pontosan az, hogy 
valamiféle válasszal szolgáljon ezekre a kér
désekre. Minden egyes „megoldás” (még az 
is, ha a fordító fordítatlanul hagy valamit) 
egyfajta válasznak tekinthető. A kérdések és 
válaszok együtteséből egy implicit fordítás
elmélet bontakozik ki, az elmélyült elemzés 
pedig úgynevezett fordítási teorémák meg
fogalmazását teszi lehetővé, amelyek 
messze meghaladják az elemzett konkrét 
példákat. A. S. azt vallja, hogy a fordításra 
vonatkozó mindenfajta elméleti tevékeny
ségnek a gyakorlatból kell kiindulnia és arra 
kell irányulnia. Csakis így érhető el, hogy az 
elmélet ne szakadjon el a gyakorlattól, s a for

dítók a válasz reményében fordulhassanak 
kérdéseikkel az elmélethez. Hogy mindez le
hetséges, ennek bebizonyítását tekinti a 
könyv egyik legfontosabb feladatának.

A könyv első szerkezeti egységének leg
hosszabb fejezetét a fordítástudomány leg
ősibb, legtöbbet vitatott problémájának, ne
vezetesen a fordíthatóság/fordíthatatlanság 
kérdésének szenteli a szerző. A „fordíthatat- 
lanság” kategóriáját néhány kérdés, illetve az 
ezekre adott válaszok segítségével próbálja 
megvilágítani. Nevezetesen: A fordíthatat- 
lanság a nyelv [langue] vagy a szöveg [dis
cours] specifikuma-e? Miből erednek a for- 
díthatatlan elemek? Ezeket a fordíthatatlan 
elemeket vajon mégis le lehet-e valamilyen 
módon fordítani, illetve a fordíthatatlansá- 
gukból eredő veszteséget lehet-e valamikép
pen kompenzálni? Az első kérdésre adott vá
laszt tömören úgy összegezhetjük, hogy nem 
a nyelvek, hanem a szövegek fordíthatók egy
másra, s ekképpen mindenfajta fordítási te
vékenységnek előfeltétele a nyelv szövege- 
sítése és valamilyen diszkurzív értelem lét
rehozása. Ha egy nyelvi egység szöveg, 
akkor valamilyen mértékben (több-kevesebb 
veszteséggel) mindig fordítható. A vesztesé
get ugyanakkor úgy kell felfogni, mint min
den fordítási művelet inherens és elkerülhe
tetlen velejáróját. Albert számos példával 
illusztrálva bemutatja a fordíthatatlanság kü
lönféle típusait, s azt, hogy a fordítók az 
egyes esetekben milyen megoldáshoz folya
modtak. (Talán nem túlzás kijelentenünk, 
hogy a gyakorló fordítók szempontjából ez 
a könyv legtanulságosabb fejezete.)

A következőkben a szerző a módszer kér
dését boncolgatja. Véleménye szerint a mo
dem traduktológia által alkalmazandó helyes 
módszer az úgynevezett abdukció. Ez azt 
jelenti, hogy az eredményből kiindulva, ab
ból visszakövetkeztetve megpróbálunk meg
fogalmazni egy szabályt, majd ezt a szabályt 
alkalmazzuk a konkrét esetekre, s ha újabb 
esetek felbukkanásával a szabály érvényét 
veszti, akkor az új eredmények alapján még 
tovább pontosítjuk, módosítjuk. A szabály 
ebben az esetben tehát nem merev, norma-
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tív dogma, hanem az eredmények függvé
nyében állandóan változó, mind teljesebbé, 
árnyaltabbá váló szabály szerűség.

A fordításról való gondolkodás egyik leg
többet elemzett és vitatott fogalma az ekvi
valencia. A „hagyományos” fordítástudo
mány nemegyszer igen bonyolult terminoló
giával írta le, osztályozta és definiálta az 
ekvivalencia különböző fő- és altípusait. 
A. S. véleménye szerint - a fogalmi-termi
nológiai zűrzavaron túl - e meghatározások 
alapvető hibája, hogy nem lehet belőlük meg
állapítani, vajon az ekvivalenciát egy felté
telezett viszonynak tekintik-e a forrásnyelvi 
és célnyelvi szöveg között, avagy létező vi
szonynak két nem azonos nyelvű szöveg kö
zött, amely viszony ezt a két szöveget egy
más fordításává teszi. Ő a fordító szempont
jából hasznosabbnak tartja a funkcionalitás 
fogalmának bevezetését: ha nem a nyelv, ha
nem a funkció felől próbálnának meg egyen
értékűséget létrehozni a fordítók, azaz ha azt 
néznék, milyen funkciót tölt be a szóban for
gó nyelvi elem a szöveg szervezésében, ak
kor ez minden bizonnyal sokat javítana a for
dítások minőségén.

A könyv első részének utolsó fejezetében 
a szerző a fordító fejébe próbál bepillanta
ni, arra keresve a választ, vajon mi megy vég
be benne azon tevékenység folyamán, mely
nek eredményeképpen a forrásnyelvi szöveg 
célnyelvi szöveggé alakul át. A. S. természe
tesen tisztában van azzal, s ezt nyomatéko
san hangsúlyozza is, hogy ebben a kérdés
ben gyakran csupán feltevésekre támaszkod
hatunk, amelyek teljes mértékben soha sem 
igazolhatók. Az elemzés kedvéért a fordítá
si tevékenységet két szakaszra bontja: az el
sőben a fordító megérti és interpretálja a for
rásnyelvi szöveget, a másodikban ezt a meg- 
értett-interpretált tartalmat a célnyelv nyelvi 
eszközeivel újraszerkeszti. A megértést nagy
mértékben befolyásolják a fordító nyelven 
kívüli ismeretei és tapasztalatai: ezek függ
vényében alakul át a nyelvi jelentés disz- 
kurzív értelemmé. A fordító megértő-értel
mező tevékenysége döntő kihatással van az 
egész fordítási aktusra: ha ugyanis félreérti

vagy nem teljesen érti a szövegben foglalta
kat, ha figyelmen kívül hagy fontos szigni
fikáns elemeket, akkor fordítása lehet bár 
szép a célnyelven, mindazonáltal nem azt az 
üzenetet közvetíti az olvasó felé, amit a for
rásnyelvi szöveg a maga befogadójának. 
(A. S. itt részletesebben foglalkozik az ún. 
contresens [„ellentétes vagy nem teljesen 
pontos értelem”] esetével: számos példán 
keresztül végez oknyomozó kutatást annak 
kimutatására, miért kerül(het) ez az üzenet- 
hamisító-torzító elem a célnyelvi szövegbe.) 
Ebben a fejezetben tér ki arra a kérdésre is, 
hogy a különböző fordítók által ugyanazon 
forrásnyelvi szövegből készült célnyelvi szö
vegek miért nem lesznek soha sem teljesen 
egyformák, sem teljesen különbözőek. Meg
állapítja, hogy e jelenséget kompetencia-szin
tű (a nyelvben inherens módon meglévő, ob
jektíve adott) és performancia-szintű (az 
egyénhez, a fordítóhoz kötődő, szubjektív, 
specifikus) tényezők együttes hatása ered
ményezi. Ezzel kapcsolatosan jut el ahhoz a 
felismeréshez, hogy a szinonímia-poliszé- 
mia jelensége nem csupán a nyelv, hanem a 
diszkurzus dimenziójában is létezik: a for
dítói gyakorlat szemléletesen igazolja, hogy 
olyan nyelvi elemek is szinoním viszonyba 
kerülhetnek egymással, amelyek a nyelv, a 
langue szintjén nem azok. Ennek a jelenség
nek a kutatását a modem diszkurzuselmélet 
egyik fontos feladatának látja a szerző.

A könyv második része, mint említettük, 
a filozófiai diszkurzus vizsgálatával foglal
kozik. E diszkurzustípus fordítási problémái
nak elemzése során A. S. számos olyan aspek
tust érint, amely nem csupán a filozófiai, ha
nem más, így irodalmi szövegek esetében is 
releváns. Ilyen például az a kérdés, hogy a 
forrásnyelvi szöveg szintaktikai megszer
kesztése szignifikáns jegynek tekinthető-e, 
avagy változtatható, sőt a nyelv függvényé
ben egyenesen változtatandó összetevő? A 
szerző ebben e kérdésben azokkal van egy 
véleményen, akik a szöveg szakaszolását, 
belső logikai-szintaktikai tagolódását a szö
veg meghatározó jegyének, a stílus inherens 
részének tartják, amelyet a fordítónak a cél-
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nyelvi szöveg újraszerkesztése során a leg
messzebbmenőkig figyelembe kell vennie. 
Arra a gyakorta előforduló jelenségre is rá
mutat, hogy a fordítók az adott szöveg, illet
ve szerző szignifikáns jegyének tekintenek 
olyan nyelvi jelenségeket, amelyek valójá
ban a nyelv (a kód) sajátosságai. (Ugyanak
kor elismeri, hogy ez nem mindig dönthető 
el egyértelműen.) A legfontosabb, hogy a 
fordítónak - kimondva vagy kimondatlanul 
- rendelkeznie kell egyfajta fordítási koncep
cióval, stratégiával, amelyet azután követke
zetesen végigvisz munkája során.

Albert Sándor a filozófiai diszkurzus for
dítási problémáit egyetlen szerző egyetlen 
művének tükrében tartotta célszerűnek érzé
keltetni. Választása azért esett Martin Hei
degger Lét és idő című munkájára, mivel azt 
a fordíthatatlanság archetípusaként szokás 
emlegetni. Ennek ellenére - vagy éppen 
ezért - a műnek számos fordítása létezik kü
lönböző nyelveken. A Lét és idő fordításai 
kapcsán A. S. két egymással összefüggő 
kérdéskört kísérel meg elemezni: 1) Milyen 
stratégiával közelítik meg az egyes fordítók 
a filozófiai diszkurzust, milyen megfontolá
sok vezetik őket a heideggeri filozófiát meg
határozó szakkifejezések célnyelvi ekviva
lenseinek kiválasztása (megteremtése) so
rán? 2) Milyen kompenzációs módszerekkel 
élnek a fordítók annak érdekében, hogy el
hárítsák a forrásnyelv és a célnyelv szerke
zeti, morfológiai különbségeiből adódó 
nyelvi akadályokat? A szerző hangsúlyozza, 
hogy nem állt szándékában a különböző for
dítói megoldások kritikai értékelése, célja 
elsősorban az volt, hogy a kérdezés módsze
rével megpróbálja feltárni azokat a megfon
tolásokat, elemző és értelmező műveleteket, 
amelyek nyomán a fordító eljuthatott az ál
tala legjobbnak vélt megoldáshoz. A rendkí
vül érdekes és tartalmas elemzés során, 
amelyhez öt nyelv (magyar, francia, angol, 
olasz, spanyol) nyolc különböző fordításából 
merít példákat, olyan izgalmas kérdések is 
terítékre kerülnek, mint pl.: Mentesítik-e a 
fordítások az olvasót az eredeti mű elolva
sása alól, elszakítható-e Heidegger filozófi

ája a német nyelvtől? Van-e joga a fordító
nak a „heideggeresítést” a teljes érthetetlen- 
ségig elvinni? Stb.

Albert Sándor munkája, amely a Tinta 
Könyvkiadó Fordítástudományi Könyvtár 
címet viselő új sorozatának első köteteként 
látott napvilágot, mindenképpen hiánypót
ló mű a magyar tudományos irodalomban, 
hiszen kifejezetten a fordítás tudományelmé
leti kérdéseinek szentelt könyv magyar nyel
ven mindezidáig nem létezett. Élvezetes stí
lusával, a problémákat szemléletesen meg
világító remek példáival méltán tarthat 
számot mindazok érdeklődésére, akik bár
mely szempontból kapcsolatban állnak a for
dítási tevékenységgel, legyenek azok akár 
gyakorló fordítók, akár nyelvtanárok vagy 
alkalmazott nyelvészek. A könyv végén ta
lálható gazdag irodalomjegyzék hasznos se
gítséget nyújthat a további tájékozódáshoz, 
kutatáshoz is.
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A könyv szerzője a Veszprémi Egyetem Ta
nárképző Kara Francia Nyelv- és Irodalom 
tanszékének tanára, több nyelvpolitikával és 
nyelvi jogokkal foglalkozó mű szerzője. 
Francia nyelven írt, Franciaország nyelvpo
litikájáról, a kisebbségi nyelvek helyzetéről 
szóló munkája pécsi doktori disszertációjá
nak átdolgozott változata.

A franciául nem, vagy keveset tudó érdek
lődő már a könyv kézbevételekor is fogalmat 
alkothat a könyv témájáról, nyelvéről, kiadó
járól, hiszen erre vonatkozólag egyértelmű 
utalásokat találhatunk a könyv borítóján. A 
szerző az olvasás kezdetétől fogva irányítja 
az érdeklődő figyelmét: a sokszínű térkép 
segítségével könnyen megtudhatjuk, hol él 
az a népcsoport, amelyiknek a nyelvéről a 
könyv első fejezetében ír.


