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Talán ezt jelentik a magyar nyelvben az újabb 
típusú szóösszetételek, vagy éppen a nyelvi 
változások megannyi felemás volta.

A kérdéseket, a fölvetéseket tovább foly
tathatnánk. Az a jó könyv, amelyet az ember 
ceruzával telefirkál, beleír, vitatkozik, kettős 
vonallal kiemel, néha feldühödik, néha fel
ujjong, néha pedig utána nem mer a tükörbe 
nézni, néha pedig recenziót ír róla...

É. Kiss Katalin könyve anyanyelvünkről 
olyan mű, amely nem riaszt el senkit. Kézen 
fogja az olvasóját, legyen az strukturalista 
vagy „nyelvi-kulturális” nyelvész, nyelvmű
velő, boncolgatja a nyelvi jelenségeket, köz
ben senkit sem idegenít el, hanem további 
munkára, gondolkodásra ösztönöz. Társnak 
tart és társat keres. Közösség pedig nincs 
társak nélkül.

Fontos könyv, mert ritka gesztus!

Balázs Géza

Grundlagen der 
Übersetzungsforschung

1. köt.: Norbert Greiner
Übersetzung und 
Lieraturwissenschaft
Tübingen: Narr, 2004.

2. köt.: Jörn Albrecht
Übersetzung und Linguistik
Tübingen: Narr, 2005.

A két kötet olvasásakor olyan - a fordítás
elméleti és fordítástechnikai szakmában - 
gyakorlatilag újszerű, akár tankönyvnek te
kinthető német nyelvű szakirodalmat tart 
kezében az ember, amelyet a szűkebben ér
telmezett („németes”) szakma bármely kép
viselője a gyakorlatban is felhasználhat az ok
tatásban vagy saját fordítói gyakorlata során.

A két műben ugyanis a szűkebb tudomány
terület mélységében visszatekintő, klasszi
kusnak mondható és igen értékes, már-már 

történelminek mondható elméleteivel talál
kozhatunk: kritikai szemlélettel áttekinthet
jük a korábbi évszázadok, többek között a 
XX. század fordításelméleti elképzeléseinek 
színvonalas, értékelő elemzését, ugyanis 
mindkét kötet célja a fordítástudományról 
való a múltbeli gondolkodás kritikus felül
bírálása, valamint hogy ezen a területen újat 
is alkossanak, a korábbi elméletek mintegy 
modernebb, „XXI. századibb” színben tör
ténő feltüntetésével.

A 80-as, 90-es évek különböző fordítás
elméleti módszereinek heterogenitását látva 
a két szerző arra vállalkozott, hogy mind az 
irodalom, mind a nyelvészet területén való
ban új elképzeléseket kíséreljen meg adni a 
fordításelmélet feldolgozásához.

A szerzők modernül értelmezik a „filoló
gia” fogalmát, a nyelv és az írásbeliség ese
tében az irodalmi területen belül, ami az első 
kötetben az „értelem” (Sinn) definíciójára 
összpontosul, de helyet kap itt a retorika, a 
poétika, a stilisztika részletekbe menő tár
gyalása is. A nyelvészet kapcsán pedig a 
nyelv, a fonetika, a grammatika és a pragma
tika összefüggéseit emeli ki a mű.

Az elsőnek megjelent, irodalmi részben 
Greiner igen fontosnak tartja az irodalmi, 
művészeti hatás szempontjából az eredeti és 
a műfordítás egybevetését, illetve azon ész
revételeket, amelyek az összehasonlításból 
- az „értő olvasó” szemszögéből - adódhat
nak. Különleges figyelmet szentel itt a kul
turális összefüggéseknek, az általános iroda
lomelméletnek, valamint a hermeneutikai 
értelmezésnek és az összehasonlító iroda
lomtudománynak.

A szerző némileg kritikusan szemléli az 
irodalmi fordítások tudományosan elismert 
szerepét, ismét visszanyúl a 80-as évek tör
ténelminek tekinthető gyökereihez, és kissé 
szkeptikusan szól az irodalmi műfordítás le
hetőségeiről.

Mivel a nyelvészet sem áll tőle távol, Ni
da (1966) modelljét is példaként emeli ki, de 
nem éppen kívánatosként, mivel túl általá
nosnak ítéli meg. Problematikusnak tekinti 
továbbá, hogy az irodalmi művek fordítása
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kapcsán a műfordítók mintegy kommuniká
ciós modellnek tartják a fordítandó szöveget. 
Különböző nézeteket említ esztétikai síkon, 
amelyek egy-egy irodalmi mű egyediségét 
hangsúlyozzák, pl. Frege (1892) nyelvfilo
zófiai aspektusait, illetve Müller (1939), In- 
garden (1931) és Breuer (1984) elméletét, 
valamint megismerhetjük a témáról Rolf 
Breuer (1984) tanait is.

Művének két fejezetét is a német Shake- 
speare-fordítások részletes elemzésének szen
teli, ennek kapcsán August Wilhelm Schle- 
gelnek és Christoph Martin Wielandnak a 
fordításról alkotott elképzeléseit, a verselés
ről, a szintaxisról, a kihagyásokról és betol
dásokról, valamint a szó szerinti fordításról 
vallott nézeteit emeli ki. Értékeli a hang, a 
ritmus és a szójátékok kérdését, a retorikai 
hatást. Példaként a Hamlet két német válto
zatát tárgyalja behatóan, amennyiben a 
Schlegel-féle változat mellett Erich Fried 
fordítását is górcső alá veszi a fenti elemzé
si kritériumoknak megfelelően.

A fordításkutatás kultúrtörténeti összefog
lalójában arra a következtetésre jut, hogy a 
régebbi fordítók a forrásnyelvi irodalmi mű
vet tartották minden esetben szem előtt, a 
célnyelvi kultúrára gyakorolt hatást alapve
tően figyelmen kívül hagyták. Utóbbi törek
véseket először a XX. század 70-es éveinek 
fordításaiban lelhetünk fel. Ebből a szem
pontból három fontos kezdeményezést em
lít, a belgiumi Leuvenben, a Katolikus Egye
temen, az Amsterdami Egyetemen és a Tel 
Aviv-i Egyetemen kialakított szellemi köz
pontokat. Ezek létrejöttét a három egyetem 
speciális történelmi, politikai, földrajzi és 
interkulturális helyzetével magyarázza. Je
lentős mérföldkőnek tekinti az 1976-ban tar
tott szimpóziumot, amelynek kutatási ered
ményei számos alapvető fordítástudományi 
mű megírásához adtak indíttatást. Elsősor
ban Toury, Hermann és Holmes elméleti 
munkáit hozza példaként.

A szerző részletesen foglalkozik a „fordí
tási norma” kérdésével, tulajdonképpen meg
kérdőjelezi, helyette sokkal nagyobb szere

pet tulajdonít az irodalmi, a stilisztikai, a 
szociális és kulturális normának, amelyek a 
fordítást direkt vagy indirekt módon befolyá
solják. Erre „esettanulmányként” az angol 
komédiák németországi recepcióját említi - 
ismét történeti megközelítésben - Lessing és 
Gottsched koncepciójától kiindulva, illetve 
különböző színház-szociológiai nézeteket 
elemezve (Hamburg, Bécs).

Greiner értelmező elemzése persze az an
gol tragédiát sem mellőzi, itt is Gottsched 
tanaiból indul ki, a XVIII. század drámael
méleti elgondolásait taglalja Angliában és a 
kontinensen, kritikai szemlélettel vizsgál 
több angolból németre fordított változatot. 
Következtetésként azt vonja le, hogy a for
rásnyelvi mű alapelvei a különböző német 
nyelvű variációkban a németországi - de 
akár a bécsi - színjátszásba is sikeres és új 
mintát hoztak.

Szerzőnk átfogóan vizsgálja továbbá a for
dítási kultúra nemzeti változatait is. Minden 
kritikus észrevétele mellett méltatja a koráb
bi, általa már történelminek nevezett fordí
táskutatás elméleti és módszertani elkép
zeléseit, hiszen mindazok értékes alapul 
szolgáltak a sokkal nagyobb terjedelmű és 
mélyebbre ható mai európai fordítástudomá
nyi vizsgálatokhoz. Méltatja azt a tényt, 
hogy a múlt század 80-as éveiben ezek a ku
tatások valóban interkulturális diszciplínává 
nőtték ki magukat, különösen kiemelve a 
Göttingeni Egyetem jelentőségét.

A nyelvi és irodalmi rendszerekből, kul
turális nézőpontokból adódó fordítási nehéz
ségek alapos, részletes és tanulságos interp
retációja után a filozófiai, hermeneutikai ér
telmezés szempontjaira összpontosít. Bár 
nem kíván ezen implikációk részleteibe bo
nyolódni, hangsúlyozza a fordítás során az 
„idegen” és a „saját” hermeneutikai megkö
zelítésmódját.

Greiner egy további nagy fejezetet ír a for
dításról abból a szempontból, hogy az mint
egy az intertextualitás egy formája, sajátos 
kapcsolat szerző és fordító között. Itt már 
alapvetően a modernebb, XX. századi kuta-
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tásoknak és eredményeknek szentel figyel
met, arról ír, milyen különleges teljesítmé
nye az írónak a fordítói tevékenység.

Gondolatait ebben az esetben is természe
tesen esettanulmányokkal támasztja alá, az 
egyik Peter Handke munkásságáról szól, aki 
Walker Percy fordítója (is) volt, a másikban 
olyan esetet ír le Felix Pollak kapcsán, ami
kor a fordító saját, eredeti művének idegen 
nyelven történő interpretációjára vállalkozik.

A szerző - mint az a korábbiakból is ki
derült - különösen behatóan foglalkozik a 
színművek fordításaival, erről könyve végén 
számos esettanulmánnyal illusztrálva külön 
fejezetet is ír, melyben magát a szöveget, a 
rendezés részleteit, illetve a színpadi megje
lenítési formát mint médiumot taglalja. Ki
tér a színház-szemiotikái és kultúrtörténeti 
részletekre, valamint részletesen bemutatja 
Harold Pinter művei fordíthatóságának prob
lematikáját.

Munkája végén „fordít az értékelésen”, és 
Brecht angliai recepcióját, illetve a Brecht- 
fordítások angol változatát értékeli.

Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, 
Greiner könyvének célja, hogy bemutassa a 
fordításkutatás mai, modem lehetőségeit az 
irodalmi művek fordításának szempontjából. 
Mindez kiterjed a poetológiai álláspontok, a 
módszertani lehetőségek megvilágítására, 
nem is beszélve azon gazdag, értékes és ol
vasmányos történeti áttekintésről, amelyet a 
szerző művében ad.

Jörn Albrechtnek a sokkal inkább nyelvé
szeti szempontokhoz kapcsolódó művében, 
amelyet ő hangsúlyozottan az előző kötet 
folytatásának tekint, a szerző a fordítást a 
„nyelvi cselekvés” közvetítő aktusának ne
vezi, az a szöveg fontos a számára, amely 
egy másik nyelven megjelenik, és amelyben 
ezáltal a két nyelv struktúrájából adódó kü
lönbségek felszínre kerülnek: Elsősorban a 
nyelvészet elméleteit kívánja érvényesíteni, 
bár szívesen hivatkozik a két „összetartozó” 
kötet első könyvére, a már fentiekben ismer
tetett, az irodalomtudománnyal és az irodal
mi fordításokkal foglalkozó műre.

Kiemeli azonban, hogy amíg az irodalmi 
műfordítások esetében kultúrtörténeti össze
függésekre, az irodalomtudomány által ki
dolgozott módszertani eredményekre, a her- 
meneutikai megközelítésmódra, az összeha
sonlító nyelvtudományra lehet visszanyúlni, 
addig nyelvészeti tekintetben - a fordítás 
esetében is - az ún. „mikrostruktúrák” leírá
sából lehet kiindulni. Ezt belátva a szerző 
kötelességének tartja, hogy mintegy tan
könyvként leírja, összefoglalja a fordítókép
zésben, az egyetemi kereteken belül tanít
ható legfontosabb, leglényegesebb nyelvé
szeti és irodalomtudományi ismereteket. 
Hangsúlyozza, hogy műve korábbi egyete
mi előadások jól bevált eredményein alapul, 
és a didaktikai előírások teljes betartásának 
tekintetbe vételével fogalmazódott meg.

Albrecht általánosan mutatja be a nyelvé
szeti értelemben vett fordítástudományt, 
másrészt kifejezetten kiemeli annak - a fen
tiekben is többször említett - „tankönyv-jel
legét”, miszerint az segítséget nyújthat a le
endő fordítóknak és tolmácsoknak a referá
tumokra, szemináriumi dolgozatokra való 
készülésben. Véleménye szerint művéből 
nemcsak hallgatók, hanem a fordítástudo
mány témakörével behatóan foglalkozó ok
tatók is profitálhatnak.

A kötet számos fordítási példát tartalmaz 
különböző nyelvpárok bevonásával, köztük 
a szépirodalomból kölcsönzőiteket is talál
hatunk. Ezek azonban - ebben a műben - 
csak az elmélet megalapozottságát támaszt
ják alá, mivel szerzőnk szerint a különbség 
a műfordítás és a fordítás nyelvészeti értel
mezése között nem olyan jelentős, mint 
ahogy erről páran vélekednek.

Albrecht könyvének első fejezetében ki
fejti, milyen szerepet játszott, illetve játszik 
a nyelvészet a fordításelmélet és a fordítás
technika fejlődésében. Részletesen ecseteli 
a fordíthatóság és a fordíthatatlanság kérdé
sét. Mint kollégája, Greiner, ő is nagy figyel
met szentel a kulturális környezet hasonló
ságának, illetve különbözőségének.

A két kötetet egyformán jellemzi - bár
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más-más értékelési szempontból - a „vissza- 
nyúlás a gyökerekhez”: ebben a műben is 
megismerkedhetünk röviden a behavioriz- 
mus, az antimentalizmus és a deskriptiviz
mus irányzataival, de akár még Goethe és 
Hermann Paul fordításról alkotott nézeteivel 
is. Immár „történeti vonatkozásban” emeli ki 
a szerző a múlt század 60-as éveiben kelet
kezett általa „mérföldköveknek” tekintett 
fordítástudományi műveket, azaz Georges 
Mounin, John C. Catford és Eugene A. Nida 
munkásságát.

A továbbiakban felteszi a kérdést, mi is a 
fordítás valójában, ismerteti az ezzel kapcso
latos definíciókat és modelleket. Hosszan 
elidőzik a „definíció” szó fogalomkörénél, 
majd Vermeer, Reiß, Coseriu és saját koráb
bi elméleteit is felidézi. Az invariencia, ek
vivalencia tekintetében - saját korábbi mun
kásságán kívül - a legnevesebbek közül 
Newmark és Catford elméleteire hivatkozik.

Jelentős fejezetet szentel írásában a „for
dítás típusainak”, amelyeken az egyes szö
vegtipológiai megközelítéseket érti. Kitér 
arra, mennyire, milyen mértékben és mikor 
célszerű kötődnünk a forrásnyelvi szöveg
hez, mit határoz meg ebből a fordítás tárgya, 
a fordítás iránya és célja.

Kötetében nem hagyja figyelmen kívül a 
tolmácsolás elméletét és gyakorlatát sem. 
Kritikusan nyilatkozik a „Lipcsei iskola” 
kezdeményezéséről, amely a „translation” 
latin eredetű fogalmat mind a fordítás, mind 
a tolmácsolás esetében úgymond univerzá
lissá teszi, jelzi, hogy a terminológia frissí
tésére lenne szükség, egyben hiányolja a tol
mácsolás speciális területével kapcsolatos 
átfogó elméleti munkákat. Ennek kapcsán 
némi kritikával illeti a „Párizsi iskolát” és 
annak munkatársait is.

Albrecht könyvében a fordítást segítő ha
gyományos módszerek (kétnyelvű, egynyel
vű, nyelvtani és stilisztikai, képes szótárak, 
szinonima-szótárak, frazeológiai és szak
szótárak) mellett a legmodernebb segéd
eszközöket is megemlíti, így a fordítók és a 
tolmácsok által gyakran használt elektroni
kus eszközöket, mint pl. a CD-Rom-okat, 

DVD-Romokat, az elektronikus szótárakat, 
az Internet adatbankját.

Szerzőnk a fordítást, a grammatikát a 
nyelvtudomány tükrében szűkebb körben is 
vizsgálja, mégpedig a kontrasztív nyelvé
szet, és a leíró nyelvészet szempontjából. 
Részletesen „végigmegy” a nyelvtudomány 
egyes területein, a fonetikától és fonológiá
tól kezdve a hagyományos értelemben vett 
morfológián és szintaxison át a szóképzésig, 
a frazeológiáig és a szövegnyelvészetig, le
xikológiáig.

Külön figyelmet szentel a fordítástudo
mányból ismert „hamis barátok” kategóriá
jának, amelyeket angol, olasz, francia, spa
nyol példákkal szemléltet.

A fordítás-egybevetést, a fordításkritikát 
és a párhuzamos szövegek vizsgálatát a for
dítást segítő tényezőknek tekinti. Műve nem 
csupán a fordítástudomány iránt mélyebben 
érdeklődő olvasót ragadhatja meg, mert ha
bár a középpontban mindig ez a diszciplína 
áll, fontos információkat nyerhetünk a sze
mantika, a szemiotika, a pragmatika, a szö
vegnyelvészet modern értelmezéséről, de 
még a preszuppozíciók, beszédaktusok el
méletéről és szociostilisztikai kérdésekről is.

A két kötet együttes vagy külön-külön va
ló tanulmányozása mindazoknak a németül 
tudó bölcsészeknek, irodalom és/vagy nyel
vészet, valamint műfordítás, fordítás iránt 
érdeklődő laikusoknak ajánlható, akik új is
mereteket kívánnak szerezni a fent nevezett 
területeken, vagy a modem elméletek tükré
ben aktualizálni kívánják már meglévő tudá
sukat.

Salánki Ágnes

Abram De Swaan
A nyelvek társadalma
Typotex: Budapest, 2004. 258 p.

A nyelvek társadalma egy több mint ötezer 
nyelvből álló hierarchikus rendszer, amely
ben a világnyelvek és közülük is legfőkép
pen az angol nyelv az, amely globálisan egy-


