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HELTAI PÁL

Fordítás, relevancia, feldolgozás

1. Bevezetés
A fordítás gyakorlati tevékenység. A fordítástudomány azonban, ha tudománynak 
tartja magát, nem állhat meg a gyakorlat leírásának vagy gyakorlati receptek keresé-
sének szintjén, hanem a fordítás során tapasztalt jelenségeket valamilyen elméleti ke-
retben kell értelmeznie.

Ebben a dolgozatban a relevancia-elmélet (Sperber – Wilson 1986, 1995; a továb-
biakban: RE) fordítástudományi alkalmazásának lehetőségeit vizsgálom. A RE sok 
tekintetben alkalmasnak látszik arra, hogy a fordítástudomány különböző problémáit 
egy elméletileg egységes keretbe foglalja. A RE alapján a fordítást a kommunikáció 
szempontjából közelíthetjük meg. Az elmélet néhány alapvető fogalma, különösen a 
feldolgozás kérdésének előtérbe állítása pedig akkor is hasznos lehet a fordítástudo-
mány számára, ha az elméletet egészében nem fogadjuk el.

2. a relevancia-elmélet fõbb fogalmai
2.1. A relevancia elve
A RE szerint a kommunikáció során mind a beszélő, mind a hallgató feltételezi, hogy 
a beszélő megnyilatkozása releváns. A megnyilatkozás akkor releváns, ha megfelelő 
kontextuális hatást ér el ésszerű feldolgozási erőfeszítés mellett (Sperber – Wilson 
1986: 158).

Egyszerűbben kifejezve ez azt jelenti, hogy az információ értéke indokolja az in-
formáció megszerzésére fordított feldolgozási erőfeszítést. Minél nagyobb a kon-
textuális hatás és minél kisebb a feldolgozási erőfeszítés, annál relevánsabb a megnyi-
latkozás. A kommunikáció ily módon a költség/haszon elve alapján működik.

2.2. Kontextuális hatás
A kontextuális hatás a RE szerint azt jelenti, hogy a megnyilatkozás a már meglevő 
feltevésekkel együtt új feltevéseket/következtetéseket tesz lehetővé: megerősíthet 
már meglevő feltevéseket, módosíthat már meglevő feltevéseket, vagy ellentmondhat 
meglevő feltevéseknek, és törölheti azokat. A megnyilatkozás a második személy (vi-

* A tanulmány a T 046363 sz. OTKA-pályázat támogatásával készült. A MANYE XVIII. Kongresszusán 
elhangzott előadás rövidített változata.
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lágra vonatkozó) korábbi feltevéseivel, információival együtt fejt ki valamilyen ha-
tást, tehát a fogalom kiemeli a második személy aktív szerepét a megnyilatkozás ér-
telmezésében.

A RE szerint a kommunikátorok optimális relevanciára törekednek: minden meg-
nyilatkozás saját optimális relevanciájának jótállási jegyével érkezik, ami garantálja, 
hogy a megnyilatkozás a legrelevánsabb, ami a beszélő képességei és preferenciái 
alapján elvárható (Sperber – Wilson 1995: 270).

2.3. Kognitív környezet
A kognitív környezetbe tartozik sok minden, amit máshol „kontextus” néven emleget-
nek. Az elnevezés nyilvánvalóan kiemeli azt a tényt, hogy nem a kontextus önmagá-
ban (például a beszélő és a hallgató közötti viszony) határozza meg a megnyilatkozás 
értelmezését, hanem a kontextus mentális reprezentációja. A kognitív környezet fo-
galmába beletartoznak a kommunikátorok ún. enciklopédikus ismeretei, a közvetle-
nül megfigyelhető adatok és az előző megnyilatkozások ismerete is.

2.4. A relevancia korlátai
A kommunikátorok optimális relevanciára törekednek, és mind a beszélő, mind a 
hallgató abból a feltételezésből indul ki, hogy a megnyilatkozás a legrelevánsabb, ami 
a beszélő képességei és preferenciái alapján elvárható. Valójában azonban a kommu-
nikátorok gyakran elmaradnak az optimális relevanciától, például azzal, hogy túlbe-
csülik vagy alábecsülik a beszédpartner ismereteit, vagy különböző okokból nem tud-
ják a legrelevánsabb nyelvi kifejezést létrehozni.

2.5. Kódolt és következtetéses kommunikáció
A RE szerint a nyelvileg kódolt megnyilatkozás mindig aluldeterminálja a kom-
munikálni szándékozott gondolatot, és a nyelvileg kódolt, explicit formában kife-
jezett jelentések (explikatúrák) csak egy részét jelentik a teljes üzenetnek. Az üze-
net másik (és gyakran fontosabb) részét következtetések révén kapjuk meg 
(implikatúrák).

Az, hogy az üzenetből mennyit és mit fejezünk ki explikatúrák, illetve implikatúrák 
formájában, a relevancia elvétől függ, tehát attól, hogy milyen hatást akarunk elérni, 
és ehhez milyen feldolgozási erőfeszítést tartunk optimálisnak.

2.6. Leíró és interpretív nyelvhasználat
A RE szerint kétféle módon használhatjuk a nyelvet. Ha a megnyilatkozás egy olyan 
mentális reprezentációt fejez ki, amely a valóság egy részletét írja le, ami vagy igaz, 
vagy nem, akkor leíró nyelvhasználattal van dolgunk. A leíró nyelvhasználat azáltal 
válik relevánssá, hogy a kommunikátor úgy gondolja, hogy valamilyen releváns tényt 
közöl. Ha viszont egy megnyilatkozás azáltal válik relevánssá, hogy hasonlít egy má-
sik megnyilatkozásra, tehát egy korábbi megnyilatkozást értelmezünk, illetve közve-
títünk, akkor interpretív nyelvhasználatról beszélünk. Az interpretív nyelvhasználat 
leggyakoribb megnyilvánulása a közvetlen idézet és a függő beszéd, a fordítás, de ide 
tartozik az irónia, a metafora és a közmondás használata is.
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3. a rE alkalmazási lehetõségei az alkalmazott nyelvészetben
A RE a nyelvészet és ezen belül az alkalmazott nyelvészet igen sok területén segíthet 
abban, hogy az egyszerű leíráson túl magyarázatot is találjunk különféle nyelvi és 
nyelvhasználati jelenségekre. Felhasználható a RE a szemantika, a pragmatika,  
a nyelvtan, az irodalom, a stilisztika (metafora, irónia és egyéb nem szó szerinti nyelv-
használati jelenségek, az ún. loose uses of language), a humor, a média-diskurzus, a 
filozófia, a retorika, a szemiotika, a nyelvelsajátítás, a kommunikációs zavarok, az 
idegennyelv-tanítás stb. területén (lásd a Francisco Yus által fenntartott Relevance 
Theory Online Bibliographic Service listáját (2008) a relevancia-elméleti tanulmá-
nyokról).

Az alábbiakban a RE alkalmazott nyelvészeti alkalmazásának lehetőségei közül 
mutatunk be néhányat.

3.1. Kódváltás, tükörfordítás, kölcsönszavak
A szociolingvisztika területén a kódváltás jelensége nagyon jól értelmezhető a RE 
kereteiben. Amikor a kisebbségi nyelvet használók egymás közötti kommunikációjuk 
során egyes szavakat vagy kifejezéseket a többségi nyelven mondanak, vagy teljesen 
átváltanak a többségi nyelvre, akkor a RE értelmezése szerint nem a beszélők restsé-
géről, nemtörődömségéről van szó, hanem arról, hogy a relevancia elvét követik: az 
adott kontextusban, az adott beszélő és az adott hallgató kognitív környezete mellett 
feltételezhető, hogy a többségi nyelv kifejezése adja a legbiztosabb megértést (Forin-
tos 2007). Szlovákiai közigazgatási szövegek magyarra fordításánál fontos, hogy a 
fordításban szereplő terminusok lehetőleg a szlovák terminusok szó szerinti megfele-
lői legyenek, hiszen a szlovákiai magyar közösség a hétköznapi életben gyakran vagy 
gyakrabban szlovákul olvassa ugyanezeket a szövegeket, és fontos számára, hogy a 
magyar terminusokat azonosítani tudja az eredeti szlovák terminusokkal. Így nem 
biztos, hogy a szlovákiai magyar fordító azzal teszi a legnagyobb szolgálatot a szlo-
vákiai magyar olvasónak, ha a magyarországi magyar terminológiát használja (Sza-
bómihály 2007).

A kódváltás egy speciális esete az ún. részképzős kétnyelvűség (Lendvai 1987). 
Külföldön tanuló magyar diákok gyakran használnak egymás közötti magyar tár-
salgásuk során az adott ország nyelvéből átvett szavakat, olyanokat is, amelyeknek 
van magyar megfelelője. Feltételezhető, hogy az adott helyzetben azért használják 
az idegen kifejezést, mert az a legrelevánsabb, a legkönnyebben hozzáférhető  
(a gyakori használat miatt a szó aktiválása könnyebb, mint a megfelelő magyar ki-
fejezésé).

3.2. A nyelvi norma kérdései
A nyelvi norma szokásos nyelvhasználatot jelent. A szokásos formák gyakrabban for-
dulnak elő, és a gyakori formák felismerése, feldolgozása mindig könnyebb (Pléh 
2006: 732). A normának megfelelő nyelvhasználat tehát többnyire csökkenti a feldol-
gozási erőfeszítést, így növeli a relevanciát. Ugyanez a funkciója a helyesírásnak: a 
legkülönfélébb módokon leírt szavakat is el tudjuk olvasni, de legkönnyebben a szo-
kásos módon leírtakat azonosítjuk. Az egységes helyesírás növeli a redundanciát, te-
hát megkönnyíti a feldolgozást (Gillette – Wit 1998).
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A nyelvi norma és a fordítás kérdéseivel egy korábbi tanulmányban részletesebben 
foglalkoztam (Heltai 2004/2005). Itt egyetlen pontra szeretnék visszatérni: arra, hogy 
a hivatali és a szaknyelvi zsargon a kívülálló számára hatalmas mértékben növeli a 
feldolgozási erőfeszítést, ugyanakkor nem ad ennek megfelelő kontextuális hatást, 
tehát nem elég releváns. A zsargonszerű nyelvhasználat negatív hatásainak egyik oka 
az lehet, hogy esetenként a kommunikátor takarékoskodni akar a saját feldolgozási 
erőfeszítésével, és nem törődik azzal, hogy ezzel megnöveli a hallgató feldolgozási 
erőfeszítését – esetenként annyira, hogy az kizárja a hatékony kommunikációt. Elő-
fordul, hogy a rosszul fogalmazott hivatalos vagy tudományos szöveget a szakmabe-
liek sem értik. Ilyenkor jogosak a zsargonra vonatkozó panaszok. Másrészt azt is fi-
gyelembe kell vennünk, hogy a hivatali és tudományos fogalmazás sokszor csak azért 
tűnik érthetetlen halandzsának, mert a beszélő és a hallgató kognitív környezete nem 
azonos: a beszélő szakember, a hallgató nem az.

4. a relevanciaelmélet alkalmazása a fordításra
A RE-t Gutt (1991) alkalmazta a fordításra. Ezek szerint a fordítás interlingvális 
interpretív kommunikáció másodlagos kommunikációs helyzetben, amelyben a fordító 
kommunikál a másodlagos olvasóval. A fordítás fontos ismérve, hogy azáltal kíván 
releváns lenni, hogy hasonlít egy másik szövegre. A kommunikáció általános elvei, 
beleértve a legfontosabb elvet, a relevancia elvét, vonatkoznak a fordításra is, és ma-
gyarázatot nyújtanak a fordítás kérdéseire is.

Gutt különösen a célnyelvi olvasó kognitív környezetének eltéréseire irányítja a 
figyelmet. Másodlagos kommunikációs helyzetben más a célnyelvi közönség kognitív 
környezete, ezért nem lehet ugyanazt az üzenetet változatlanul átadni a fordítás olva-
sójának: az eredeti jelentését nem lehet bármilyen új célközönség számára hozzáfér-
hetővé tenni. Ezért a fordítás kritériuma nem az ekvivalencia, hanem az optimális 
hasonlóság egy korábbi szöveghez; az optimális hasonlóságot pedig a relevancia elve 
határozza meg, tehát az, hogy az adott fordítási helyzetben milyen jelentéseket, infor-
mációkat akarunk, illetve tudunk közvetíteni (milyen kontextuális hatást akarunk el-
érni), és az egyes fordítási megoldásoknak mi a feldolgozási költsége. Az optimális 
hasonlóságot tehát az elérni kívánt kontextuális hatás és a feldolgozási erőfeszítés 
optimális egyensúlya határozza meg.

4.1. Ekvivalencia
A legtöbb fordítási szituációban – és az irodalmi fordításban különösen – érvényes az 
a megállapítás, hogy a másodlagos kommunikációs helyzetben a célnyelvi olvasónak 
más a kognitív környezete, és így a fordítás által közvetített üzenet nem lehet ekviva-
lens (ha az ekvivalenciát azonosságnak tekintjük), hanem csak hasonló lehet az erede-
ti üzenethez. Ezt szemlélteti a következő példa.

Tibor Fischer, Angliában született magyar származású, de angol anyanyelvű író 
Under the Frog című regénye (magyarul A béka segge alatt címmel jelent meg Bart 
István fordításában) magyarországi eseményekről szól, és igen sok magyar kultúra-
specifikus kifejezést tartalmaz – angolul. Ezeket szülei elbeszélése nyomán nyilván-
valóan az író fordította angolra. Az angol regényt a magyar fordító tehát csak részben 
fordította angolból magyarra, részben visszafordította a magyarból fordított részeket.

Heltai Pál
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Milyen hatást gyakorolhat például a következő mondat az angol, illetve a magyar 
olvasóra?

… waving his submachine gun, the davai guitar, in the winning way the Ivans  
had …

A ruszkiktól immár megszokott megnyerő egyszerűséggel rájuk fogta géppisztolyát, 
a davajgitárt …

Az angol olvasó itt azt az új információt kapja, hogy a géppisztolyt ebben az időben 
davajgitár (davai guitar) néven is ismerték Magyarországon. Ez érdekes, új informá-
ció lehet számára (többek között a géppisztoly és a gitár hasonlóságának sugalmazá-
sával), így megéri a feldolgozási erőfeszítést, tehát releváns. Ugyanakkor nem derül 
ki egyértelműen az olvasó számára, hogy a szó magyar vagy orosz eredetű-e, és hogy 
az oroszok nevezték-e így a fegyvert, vagy a magyar lakosság, és honnan ered az el-
nevezés. A magyar fordítás (visszafordítás) a magyar olvasó számára sokkal több in-
formációt (konnotációkat, enciklopédikus ismereteket) aktivál, jóval kisebb feldolgo-
zási erőfeszítés mellett; összességében jóval többet mond a magyar olvasónak. A két 
szövegrészlet tehát egyszerűen nem lehet ekvivalens: mást mond az angol olvasónak 
és mást a magyarnak, másképpen releváns.

Gyakran szerepel a regényben az ávó is. Legelső előfordulását az angol szövegben 
magyarázat kíséri (AVO, the secret police). Milyen kontextuális hatást érhet el ez a 
kifejezés az angol olvasónál, akinek ugyan (főleg háborús filmekből és az újságokból) 
van fogalma a Gestapóról, KGB-ről és egyéb titkosrendőrségekről, de egyiket sem 
tapasztalta a saját bőrén: nem tudja, mi a fekete Pobjeda, a csengőfrász, vagy Recsk. 
A magyar olvasóközönség (vagy annak idősebbik része) számára az ávó közvetlen 
élmény, és a kiegészítés (titkosrendőrség) hozzáadása nélkül is megfelelő kontextuális 
hatást ér el. A fordítás és az eredeti tehát a forrásnyelvi és a célnyelvi közönség eltérő 
kognitív környezete miatt nem lehet ekvivalens, csupán hasonló.

Még érdekesebb a record-breaking lathe operators (’rekordokat döntő esztergá-
lyosok’) kifejezés fordítása, ami a magyar szövegben sztahanovista esztergályosok. 
A fordítás kiváló, de nem ekvivalens, hiszen a magyar olvasó számára jóval többet 
mond.

4.2. A fordítás relevancia-elméleti megközelítésének elõnyei
Ha a fordítás relevancia-elméleti fordítástudományi alkalmazásának előnyeit számba 
vesszük, a következőket említhetjük meg.
•	 a kommunikáció más fajtáival közös vonások hangsúlyozása révén a fordítást 

tágabb keretbe helyezi, tartalommal tölti meg azt a gyakran hangoztatott megál-
lapítást, hogy a fordítás (kétnyelvű) kommunikáció;

•	 a fordítás különböző jelenségeinek tárgyalásához következetes terminológiát, ko-
herens elméleti keretet és nagyobb magyarázó erőt kínál;

•	 a célnyelvi hallgatóság kognitív környezetére, a fordítás folyamatára, a feldolgo-
zási erőfeszítésre és a fordítói kompetenciára irányítja a figyelmet.

Ez utóbbi tekintetben a relevanciaelméleti megközelítés iránya nagymértékben 
egybeesik a fordítástudományban erősödő pszicholingvisztikai jellegű kutatási irá-
nyokkal (lásd például Gile erőfeszítés-modelljét, 1995). A magam részéről különösen 
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fontosnak tartom a feldolgozási erőfeszítés tanulmányozását, és a jelen dolgozat, a 
címnek megfelelően, a fordítás egyes jelenségeit és problémáit főleg erről az oldalról 
igyekszik bemutatni.

5. mûfordítás és szakfordítás
A műfordítás és a szakfordítás különbségeit a tudományos és a költői kommunikáció 
(Marcus 1977) különbségei alapján foglalhatjuk össze. A költői kommunikációra 
Marcus szerint a nem-fogalmi (kontextuális) jelentések túlsúlya, a nyelv kreatív 
használata, az előreláthatóság alacsony foka, a kontextus iránti érzékenység, a homá-
lyosság jellemző, és a költői kommunikáció szavakkal nem interpretálható. Jellemző 
a költői kommunikációra „a nyelv állhatatossága” is: maga a nyelvi forma is része 
vagy lényege a jelentésnek. Ezzel szemben a tudományos kommunikációra a fogal-
mi (definiált) jelentések túlsúlya, a nyelv rutinszerű használata, az előreláthatóság 
magas foka, a kontextustól való függetlenség, a világosság és a kifejthetőség jellem-
ző. A tudományos kommunikációban maga a nyelvi forma nem fontos, „elenyészik” 
a tartalom megértése után. Itt megjegyezhetjük, hogy ez a megállapítás összhang- 
ban van a beszédre vonatkozó, Clark és Clark (1977: 141) által idézett pszicho-
lingvisztikai kísérletekkel: ezek szerint a mondatok megértése után a szó szerinti 
nyelvi formára mintegy negyven szótaggal, illetve 12,5 másodperccel később már 
nem emlékezünk.

A költői kommunikáció sajátosságai tendenciaszerűen nyilvánulnak meg az irodal-
mi kommunikáció különböző műfajaiban, a tudományos kommunikáció sajátosságai 
pedig a különböző szaknyelvi műfajokban.

Mindezekre a sajátosságokra egységes magyarázatot adhat a RE. Ennek alapján 
azt mondhatjuk, hogy a tudományos (szaknyelvi) kommunikáció főleg, vagy majd-
nem kizárólagosan, kódolt kommunikáció. A tudományos szerző semmit nem akar 
a következtetéses folyamatokra bízni, míg a költői és általában az irodalmi kommu-
nikációban a jelentések nagy vagy nagyobbik részét a kommunikátor nem kódolja 
explicit nyelvi formában. A tudományos kommunikációban az interpretáció azo - 
nos vagy majdnem azonos az explikatúrákkal, míg az irodalmi kommunikációban  
az interpretáció nagymértékben eltérhet ezektől. Az irodalomban a nyelvi forma 
megválasztása során a szerző a kontextuális hatás fokozására törekszik, míg a tudo-
mányos kommunikátor nyelvhasználata a feldolgozási erőfeszítés csökkentésére 
irányul.

Szemléltessük az irodalmi és a szakfordítás különbségeit egy rövid példával. Ha azt 
a mondatot fordítjuk angolról magyarra, hogy A triangle is a plane figure which has 
three sides, nem szükséges a mondat explicit módon kifejezett jelentésein (expli-
katúráin) kívül további implicit jelentéseket (implikatúrákat) keresnünk, és a fordítás 
során mérlegelnünk, hogyan adhatjuk át az implikatúrákat a célnyelv eszközeivel.  
A nyelvi forma megválasztásában a megfelelő rutinszerű kifejezéseket kell használ-
nunk, tehát a geometria szaknyelvét. Ennek alapján a fordítás (A háromszög olyan 
síkidom, amelynek három oldala van) a nyelvi különbségek ellenére ugyanazt fejezi 
ki, mint a forrásnyelvi szöveg; mondhatjuk, hogy ekvivalens.

Ha viszont az Einstein rules relatively, OK falfirkát fordítjuk, tudnunk kell, hogy 
a mondat explicit módon kifejezett jelentésein kívül további implicit jelentéseket 
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tartalmaz, és ezeket a fordításban vissza kell adnunk, hacsak a feldolgozási erőfe-
szítést nem növelik meg olyan mértékben, hogy nem éri meg. A fordítás során nem 
használhatunk rutinszerű kifejezést a rule relatively kollokáció fordítására, hiszen 
az eredeti sem szokásos szókapcsolat. Nem mindegy az sem, hogy a relatively for-
dítására a relatíve vagy a viszonylagosan szót használjuk. Az eredeti által keltett 
kontextuális hatás nagymértékben függ nyelven kívüli, enciklopédikus ismeretektől 
(Einstein, relativitáselmélet); tudnunk kell, hogy milyen stílushatást kelt az eredeti, 
ki kell következtetnünk, hogy az OK a szó szerinti jelentésén túl milyen pragmatikai 
szándékot fejez ki, és intertextuális tényezőket is figyelembe kell vennünk (az adott 
falfirka korábbi, hasonló falfirkák parafrázisa). A megoldás mindezek alapján (több 
hallgatói csoporttal folytatott elemzés alapján) a következő lehet: Relatíve Einstein 
a király, vágod? Ez a fordítás, ha nem is ekvivalens, de optimálisan hasonló az ere-
detihez.

6. Szó szerinti és szabad fordítás
Ha az iskolában a tanulók fordítási feladatot kapnak, gyakran felteszik a kérdést: „Ho-
gyan fordítsunk? Szabadon vagy szó szerint?” A látszólag naiv kérdés megválaszolása 
egyáltalán nem egyszerű, hiszen ez a kérdés különböző formákban végigkísérte a for-
dításról való gondolkodás több évezredes történetét.

A RE szempontjából értelmezve a kérdést, azt mondhatjuk, hogy a „szabad” fordí-
tás (kommunikatív fordítás, adaptáció) általában csökkenti az olvasó feldolgozási erő-
feszítését, de csökkentheti a kontextuális hatást is, mivel az eredeti kultúrához kap-
csolódó jelentések egy részét nem adja vissza, míg a „szó szerint” fordítási módszerek 
növelik a feldolgozási erőfeszítést, de növelhetik a kontextuális hatást is.

A fordítási módszer megválasztása attól függ, hogy a feltételezett célnyelvi olvasó-
nak mi a célja, és mekkora feldolgozási erőfeszítésre hajlandó, vagy a fordító mekko-
ra feldolgozási erőfeszítésre akarja rávenni. Nabokov, aki Puskin Anyegin-jét1 angolra 
fordította, úgy gondolta, hogy a célnyelvi olvasónak mindent meg kell értenie, amit az 
eredeti kifejez, ezért fordítását a nyelvtani, illetve dokumentarista módszerrel készí-
tette, ellátta magyarázó jegyzetekkel stb. (Juhász 2004, 2005). Az ilyen fordítás na-
gyon megfelelhet az oroszul nem tudó, ám az orosz irodalom megértése iránt olthatat-
lan vágyat érző amerikai számára, de ezek száma nyilván korlátozott. Az átlagos ame-
rikai olvasó számára ez a fordítás – a túl nagy feldolgozási erőfeszítés miatt – nem 
bizonyult optimálisan hasonlónak.

A szó szerinti fordítás kérdését a fordítás ún. monitor modellje pszicholingvisztikai 
oldalról közelíti meg. A modell szerint a szó szerinti fordítás alapvető szerepet játszik 
a fordítás folyamatában: a fordító először mindig a szó szerinti fordítással próbálko-
zik, és ha megfelelőnek találja, akkor nem is keres tovább (Mossop 2003; Tirkkonen-
Condit 2005; Englund 2007). A folyamat következő szakasza a fordítás ellenőrzése 
(az idegennyelv-oktatásból jól ismert „monitor” révén). Ha a monitor problémát jelez, 
akkor a fordító javít, kutat vagy tovább gondolkodik a probléma megoldásán. Előfor-
dul viszont, hogy a monitor nem javít, amikor javítania kellene: ennek eredménye 
lehet az interferencia. Feltehetőleg irodalmi fordítás során a monitor többször jelez, 

1 Eredeti cím: Евгений Онегин – A szerk.

Fordítás, relevancia, feldolgozás



20

mint szakszöveg-fordítás során. Szakszövegeknél gyakran teljes mondatok vagy sza-
kaszok szó szerinti fordítása is elfogadható (Heltai 2008b).

A modell tökéletesen illeszkedik a relevancia elvéhez, hiszen lényegében arról van 
szó, hogy a relevancia elve a produkció oldaláról is működik: a kommunikátor nem 
akar több erőfeszítést tenni annál, amennyi megítélése szerint biztosítja a megfelelő 
kontextuális hatást. A fordításra vonatkozóan Levy ugyanezt állapította meg (a fordí-
tás minimax elve néven) már 1967-ben (Levy 1967/1989). Ezen elv szerint a fordító 
minimális erőfeszítéssel maximális hatást kíván elérni.

A szó szerinti fordítás nem teljesen azonos kezdő és tapasztalt fordítók esetében 
(Englund 2007). Tapasztalt fordítóknál például feltehetően automatikus, szó szerinti 
megfelelésként jelentkeznek a szokásos szókapcsolatok, míg kezdő fordítók ténylege-
sen külön fordítják a szókapcsolatot alkotó szavakat. A Translog szoftverrel végzett 
vizsgálatok (Tirkkonen-Condit 2005) azt mutatják, hogy első nekifutásra tapasztalt 
fordítók is a szó szerinti, elsődleges megfelelőt próbálják használni. Valószínű azon-
ban, hogy tapasztalt fordítóknál a monitor sokszor azonnal és automatikusan javít, így 
a szó szerinti megfelelő nem jelenik meg a leírt fordításban.

7. Önfordítás
Ha a fordítást interpretív nyelvhasználatnak tekintjük, akkor az önfordítás annyiban 
tér el a fordítás szokásos formájától, hogy a fordító (a szerző) saját szövegét interpre-
tálja egy másik nyelven. A fordítás ebben az esetben sem lehet ekvivalens az eredeti-
vel (legalábbis irodalmi fordítás esetében nem), hiszen egy másik nyelven már a nyel-
vi eltérések miatt sem lehet mindent ugyanúgy kifejezni, ráadásul a célnyelvi olvasók 
kognitív környezete is más. Az önfordítás tehát ugyanúgy, mint a más fordító által 
készített fordítás, nem egyszerű ismétlése az első verziónak: nem szó szerinti idézet 
egy másik nyelven. Ugyanakkor az eredeti szerző jobban meg tudja ítélni, mi releváns 
a célnyelvi közönség számára abból, amit a forrásnyelven leírt, és ha a nyelvi vagy 
kulturális különbségek miatt a feldolgozási erőfeszítés túl nagy lenne az elérendő 
kontextuális hatáshoz képest, nem feltétlenül ragaszkodik a forrásnyelven leírtak min-
denáron (például explicitációval vagy parafrázissal) történő visszaadásához. A szerző 
ismeri a saját gondolatait, más szóval hozzáférése van az eredeti nem-verbális üzenet-
hez, és tudja, hogy milyen implicit jelentéseket akart az olvasóval felismertetni, mely 
implikatúrák fontosak vagy kevésbé fontosak. Jobban meg tudja ítélni például, hogy 
az eredeti szöveg redundáns elemei a forrásnyelv nyelvspecifikus redundanciájának  
a számlájára írhatók-e, vagy valami különleges funkciójuk van, míg más fordítónak a 
szövegből kell kikövetkeztetnie, mit akart a szerző mondani, és ebből mi volt rele-
váns. (És gyakran téved.) A fordító kognitív környezete nem azonos a szerzőével, ki-
véve, ha saját művét fordítja. Az önfordítónak joga van a szövegen változtatni, míg 
más fordító esetében sok tényező korlátozza a szabad döntést. A fordítónak a kliens 
igényeit is figyelembe kell vennie, és mivel gyakran kritizálják a munkáját, a kocká-
zatos megoldásokat kerülnie kell.

8. az explicitációs hipotézis
Az explicitáció jelenségét fordítási univerzálénak tekinthetjük. Minden fordításra jel-
lemző, hogy nyelvileg explicitebb formában fogalmazza meg az üzenetet, mint a for-

Heltai Pál



21

rásnyelvi szöveg, illetve az eredetileg is célnyelven írt szövegek. Az explicitáció célja 
lehet a kontextuális hatás biztosítása, például a célnyelvi olvasó számára ismeretlen 
névhez magyarázat hozzáadása, vagy a feldolgozási erőfeszítés csökkentése, például 
egyes mondatok közötti viszony kötőszóval történő jelzése.

Itt csak utalunk rá, hogy az explicitáció és az explicitség fogalma nem eléggé tisz-
tázott. A szakirodalom gyakran azt a benyomást kelti, mintha a nyelvileg explicitebb 
kifejezés értése, feldolgozása mindig könnyebb lenne. A feldolgozás azonban függ a 
gyakoriságtól, illetve konvencionalitástól is (Heltai 2005a), és a nyelvileg túl explicit, 
túl redundáns szöveg értése nehezebb, mint a kevésbé explicité. A jogi szaknyelv pél-
dául részben azért érthető nehezen, mert minden félreértelmezési lehetőséget ki akar 
zárni, így a megszokott, hétköznapi kommunikációhoz képest túl explicitté, túl redun-
dánssá válik. Az ilyen redundáns explicitség már nem megkönnyíti, hanem megnehe-
zíti a feldolgozást.

Itt mellékesen megjegyezzük, hogy az explicitáció feltehetőleg nem csupán a for-
dításra jellemző jelenség, hiszen egynyelvű kommunikáció esetén is rengeteg példát 
találunk az explicitációra. Valószínű, hogy az explicitáció általában jellemző a kom-
munikációra minden olyan esetben, amikor egy másodlagos kommunikációs helyzet-
ben egy más kognitív környezettel rendelkező közönség számára interpretálunk egy 
korábbi megnyilatkozást, függetlenül attól, hogy az interpretáció ugyanazon a nyel-
ven vagy más nyelven történik-e.

8.1. Aszimmetria-elmélet
Az explicitációs hipotézis egyik leágazása az aszimmetria-elmélet (Klaudy 2001, 
2006; Klaudy – Károly 2005), amely szerint a fordítók többet explicitálnak, mint 
amennyit implicitálnak. Itt részben nyelvi jellegű fakultatív explicitációról és 
implicitációról van szó. Az elmélet szerint például angolról magyarra fordítás során 
gyakrabban fordítják a fordítók az igeneves szerkezeteket mellékmondattal (expli-
citáció), mint amilyen gyakran fordítják a magyar mellékmondatokat angolra igene-
ves szerkezettel (implicitáció). Az aszimmetria-elmélet logikusan kapcsolódik a mo-
nitor modellhez: ha az automatikus szó szerinti fordítás elfogadható eredményt ad, 
akkor kevéssé valószínű, hogy a monitor jelezni fog, hogy a jónál is jobb megoldásra 
lenne szükség. Ha az ember, aki barna öltönyt viselt jól fordítható angolra mellékmon-
dattal (the man who was wearing a brown suit), akkor a fordító valószínűleg előbb 
veszi számításba, mint a kevésbé explicit the man wearing a brown suit vagy the man 
in the brown suit változatokat.

A nyelvi jellegű explicitáción és implicitáción kívül az is valószínű, hogy a prag-
matikai jellegű explicitáció (például a kultúraspecifikus kifejezésekhez fűzött magya-
rázatok) gyakoribbak, mint a pragmatikailag fölösleges részek kihagyása. Ez utóbbira 
ismét Tibor Fischer regényéből adunk néhány példát. A magyar történelemmel kap-
csolatos nevek mellett gyakran találunk az eredeti műben rövid magyarázatot, ami 
nyilván az angol olvasó tájékoztatására szolgál, és tulajdonképpen explicitáció ered-
ményének tekinthetjük (az angol szövegnek nincs eredetije, de bizonyos szempontból 
fordításnak tekinthető). Ezeket a magyarázatokat, bár a magyar olvasó számára nem 
feltétlenül szükségesek, a fordító megtartja:
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18/25 They remembered that they had to run 
out of a restaurant in the centre of town 
without paying the bill, doing a Zrínyi, 
as it was known in the Locomotive 
ranks, in memory of the great Hungarian 
general Miklós Zrínyi, who had rushed 
out of his castle, admittedly to do battle 
with a Turkish force that outnumbered 
him ten times (to be completely wiped 
out).

Még egyáltalán nem merült feledésbe, 
hogy egy ízben fizetés nélkül távoztak 
valamely belvárosi étteremből, még-
pedig rohanvást, vagyis „mint Zrínyi”, 
ahogy a Lokomotív köreiben emleget-
ni volt szokás az esetet a nagy magyar 
hadvezér Zrínyi Miklós emlékezetére, 
aki szintén kirohant, jóllehet ő az általa 
védett várból, hogy megküzdjön a tíz-
szeres török túlerővel (és elessen min-
den katonájával egyetemben). 

219/270 His co-huddler had been in Recsk, the 
labour camp that had been set up as an 
extermination centre in the middle of 
the Hungarian countryside.

Gubbasztótársa megjárta Recsket, a 
kényszermunkatábort, amit a foglyok 
megsemmisítésére hoztak létre, valahol 
az isten háta mögött. 

Az implicitáció elmaradását részben tekinthetjük az aszimmetria-elmélet bizonyí-
tékának, de valószínűleg inkább arról van szó, hogy a fordító érzékeltetni akarja azt, 
hogy a magyar olvasó egy angol regény fordítását olvassa. (Ezt megerősíti a fordító 
személyes közlése is.) Ez viszont megint a relevancia-elmélethez visz vissza: a fordí-
tás interpretív nyelvhasználat. A fordított szöveg azáltal kíván releváns lenni, hogy 
hasonlít az eredeti szövegre, tehát a regény relevanciáját nem csupán a történet adja, 
hanem az is, hogy a magyar olvasó tudja, hogy ezt a történetet az író eredetileg angol 
közönségnek adta elő.

8.2. Szaknyelvi szavak kollokációkká történõ kiegészítése
Explicitációnak tekinthetjük azt a jelenséget is, amikor a szakfordító egyes szavakat 
(terminusokat) a fordítás során automatikusan szaknyelvi kollokációkká egészít ki. 
Szakfordító hallgatók gyakorló fordításainak elemzése azt mutatta, hogy a legjobb 
hallgatók gyakran alkalmaztak olyan jellegű kiegészítéseket, amelyek az értékelő 
szerint a fordított szöveget gördülékenyebbé tették (Heltai 2002, 2004). Így például 
a topography a fordításban mint domborzati viszonyok, a temperature mint hő-
mérsékleti tartomány, az extremes mint szélsőséges környezeti viszonyok jelent meg. 
Feltételezésem szerint az ilyenfajta explicitáció azért kelti azt a benyomást, hogy a 
szöveg „gördülékenyebb”, mert a betoldással a szöveg jobban megfelel az adott ma-
gyar szakszövegtípus szaknyelvi kollokációinak, és ezek egyrészt jelzik a szöveg 
szakmaiságát, másrészt a szakember számára megszokottak, így könnyebben feldol-
gozhatók.

9. a fordított szövegek sajátosságai
A fordítástudomány jelenleg egyik legjobban kutatott területe a fordított szövegek 
univerzális jellemzőinek (korpuszok segítségével történő) vizsgálata. Mivel leíró jel-
legű kutatásokról van szó, a kutatás csak az eltérések megállapítására irányul, nem 
állítja, hogy a fordított szövegek rosszabbak, mint a nem-fordított szövegek, csupán 
azt, hogy vannak eltérő sajátosságaik (Baker 1993, 1999).
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A fordított szövegek eltérései a nem-fordított szövegektől disztribúciós jellegűek: a 
fordított szövegek nyelvtanilag helyesek, de bizonyos szerkezetek vagy szavak na-
gyobb vagy kisebb gyakorisággal fordulnak elő, mint a hasonló típusú nem-fordított 
szövegekben. Ezek az eltérések kelthetik azt az érzést, hogy a fordítások nehézkeseb-
bek, valahogy idegenszerűek, nehezebb őket olvasni, és ezekre a vélt tulajdonságokra 
utal a kvázi-helyesség (Papp 1972; Klaudy 1987), illetve a fordításnyelv terminus. 
Meg kell jegyezni, hogy az eddigi vizsgálatok szerint a fordítást nem lehet a nem- 
fordítástól a szövegminőség alapján megkülönböztetni (Klaudy 1987; Pápai 2001; 
Tirkkonen-Condit 2002).

A RE szerint a szokatlan kifejezések feldolgozása nehezebb, mint a szokásosoké, és 
a nagyobb feldolgozási költség csak akkor indokolt, ha a szokatlan kifejezés valami-
lyen további kontextuális hatást eredményez. Feltételezhetjük tehát, hogy a fordított 
szöveg eltérő, szokatlan disztribúciója növeli a feldolgozási költséget, de anélkül, 
hogy az bármilyen további kontextuális hatással járna. Ez valóban okozhatja azt  
a benyomást, hogy a fordított szöveget nehezebb érteni.

Nézzük meg a következő példát. A birtokos szerkezet a magyar nyelvben kétféle 
módon, kétféle szórenddel fejezhető ki, példál a néni feje, illetve a feje a néninek. Az 
utóbbi a jelölt, azaz ritkább, kevésbé szokásos, és ezért (feltételezhetően) nagyobb 
feldolgozási erőfeszítést igényel, mint a jelöletlen variáns. A jelölt szórenddel ugyan-
akkor különféle stilisztikai jelentéseket fejezhetünk ki, tehát alkalmas arra, hogy  
a megnövekedett feldolgozási erőfeszítést valamilyen kontextuális hatással kompen-
zálja, mint például József Attila jól ismert versében a következő:

„A feje a néninek Éppen jó lesz pemzlinek”
Ha viszont egy szövegben minden birtokos szerkezetet ilyen módon fejeznénk ki 

(mint ahogy idegennyelv-tanulók teszik néha fordításaikban), a szöveg idegenszerű-
vé, nehezen érthetővé válna anélkül, hogy ezt valamilyen stilisztikai vagy egyéb meg-
fontolás indokolná.

9.1. Eltérõ tematikus szerkezet
A RE keretében nagyon jól értelmezhetők Klaudynak (1987) a tematikus szerkezet 
eltéréseivel kapcsolatos korábbi kutatásai. Ezek szerint az oroszról magyarra fordított 
szövegekben más a tematikus és rematikus szerkezetek eloszlása, mint a nem-fordított 
szövegekben.

Rosa Lorés Sanz (2003) a spanyol és az angol idegenforgalmi prospektusokat hason-
lította össze, és úgy találta, hogy a spanyol jobban kifejti a logikai kapcsolatokat, mint 
az angol, több kötőelemet használ tematikus pozícióban. A spanyolról angolra fordított 
prospektusok a tematikus helyzetben levő kötőszavak tekintetében viszont nem felelnek 
meg teljesen sem a spanyol, sem az angol szövegnormáknak: több bennük a kötőszó, 
mint a megfelelő típusú angol szövegekben, de kevesebb, mint a spanyolban. Ez az 
eredmény ismét alátámasztja a szó szerinti fordítás, illetve az aszimmetria elméletét.

A feldolgozási erőfeszítéssel kapcsolatban viszont megint csak ugyanaz a kérdés 
merül fel, amellyel már az explicitációs hipotézissel kapcsolatban is találkoztunk: ha 
a (logikailag, illetve nyelvileg) kifejtettebb szöveget könnyebb feldolgozni, akkor va-
jon akkor is könnyebb-e, ha az adott nyelvben érvényes szövegnormák a kevésbé  
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kifejtettet preferálják? Tehát könnyebb-e feldolgozni az angol anyanyelvű olvasó szá-
mára a spanyolból fordított, több kötőelemet tartalmazó angol szöveget, mint a keve-
sebb kötőelemet tartalmazó eredeti angol szöveget, ha a szokásos angol szöveg-
normáknak az utóbbi felel meg jobban?

9.2. Fordított szövegek szókapcsolatai
A tematikus szerkezet eltérésein kívül feltételezhetjük, hogy az idegenszerűség be-
nyomását jelentős részben az eltérő kollokációs mintázatok okozzák (Westerlund 
2001; Balaskó 2007; Heltai 2007, 2008a). A szokásos szókapcsolatok könnyebben 
feldolgozhatók, tehát csökkentik a feldolgozási erőfeszítést, és így növelik a relevan-
ciát. Egy szokásos szókapcsolat egyik eleme és a szövegösszefüggés alapján a szó-
kapcsolat második eleme előre megjósolható, kitalálható, sokszor teljesen redundáns, 
különösen, ha az első elem toldalékolt formában szerepel. A fordítói kompetencia 
fontos része a predikció képessége, a tolmácsolásban pedig a szokásos szókapcsolat 
használata időnyerő stratégia is.

A fordításnyelv érzését feltehetőleg részben az olyan szókapcsolatok okozhatják, 
amelyek növelik a feldolgozási erőfeszítést, de nem növelik a kontextuális hatást. Jó 
fordításokban a kollokációs eltérések feltűnő, durva formái nem fordulnak elő, de a 
kevésbé feltűnő eltéréseket a fordító és az olvasó – ha a kollokáció egyébként lehetsé-
ges és értelmezhető – nehezen érzékeli. Feltételezhetjük, hogy ilyen esetben a monitor 
nem jelez, és a szó szerinti fordításnak megfelelő, de a célnyelvben nem a legszoká-
sosabb szókapcsolat könnyen átcsúszik az ellenőrzésen.

Angolról magyarra fordított szakszövegben például a hasznos melléknév jóval  
gyakrabban fordul elő, mint eredetileg magyarul írt szakszövegekben (Heltai 2008a), 
például ilyen szókapcsolatokban: hasznos e célok megkülönböztetése; aligha látszik 
hasznosnak. Eredeti magyar szövegekben viszont gyakrabban fordul elő a célszerű mel-
léknév, tehát feltételezhető, hogy a fordított szövegekben a hasznos gyakorisága a cél-
szerű rovására történik. Feltűnőbb, idegenszerűbb kollokációs eltéréseket is könnyen 
találhatunk (?kiváló információt nyújt; ?hatalmas mértékben táplálja a folyókat).

Ugyanakkor, amint erre már korábban rámutattunk, ha a fordítás szokásos szókap-
csolatot alkalmaz ott, ahol az eredetiben nem volt szokásos szókapcsolat, az inkább 
javítja a fordítás „gördülékenységét”, feldolgozhatóságát, sőt előfordul, hogy valami-
lyen további kontextuális hatást is el lehet érni vele. Szakszövegekben a regiszter-
specifikus kollokációk használatának hozadéka (a többlet kontextuális hatás) főleg a 
szakmaiság jelzése. Irodalmi példát újra az Under the Frog című regényből veszünk: 
itt az angol szövegben előforduló Stalin magyar fordítása több alkalommal a nagy 
Sztálin, ami utal arra, hogy az 50-es években ezt a nevet Magyarországon állandóan 
magasztaló jelzők kíséretében illett kiejteni (mint ahogy a Szovjetunió is általában „a 
nagy Szovjetunió” volt).

10. a fordítói normák
A normák funkciója elsősorban az, hogy az egységes, konvencionális és elvárt kifeje-
zésmód révén csökkentsék a feldolgozáshoz szükséges erőfeszítést. A fordítói nor-
mák, azaz bizonyos fordítási feladatok megoldásában a fordítók által többnyire köve-
tett és elvárt fordítási megoldás-típusok ugyanezt a szerepet töltik be.
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A fordítói normák változhatnak. A mai fordítói normák szerint a tulajdonneveket 
általában nem fordítjuk. A XVIII. században viszont a kultúra-specifikus kifejezések 
(reáliák) és a tulajdonnevek fordításában honosító jellegű normák uralkodtak. Lear 
király Mérey Sándor fordításában Szabolcs vezér lett, III. Richárd pedig Tongor (Benő 
2003: 10). Feltételezhetjük, hogy az olvasó számára az a könnyebben feldolgozható 
változat, amely a szokásosnak (az uralkodó fordítói normáknak) megfelel.

Előfordul, hogy bizonyos fordítói normák a kontextuális hatás fokozására szolgál-
nak. Szakszövegek fordításában manapság gyakori, esetenként következetes gyakor-
lat, hogy a magyar terminusok mellé zárójelben odaírják az eredeti szövegben szerep-
lő angol terminust is (például (Hall – Taylor 2003; Károly 2007).

11. a fordítások értékelése
A fordítások értékelésének igen szerteágazó kérdésköréből itt csupán eggyel foglalko-
zunk. Mint ahogy azt már fent említettem, a relevancia elve a produkcióban is érvé-
nyesül: a fordító minimális erőfeszítéssel maximális hatást szeretne elérni (Levy 
1967/1989). A gyakorlati fordításban ez azt is jelenti, hogy a fordító nem mindig tö-
rekszik az elméletileg legjobb, lehető legrelevánsabb fordításra, mert az vagy nem éri 
meg, vagy egyszerűen nem lehetséges. Ugyanakkor, ha az adott fordítási helyzetben 
az elméletileg legrelevánsabb fordításnál kevésbé releváns fordítás is elfogadható, 
akkor valójában ez utóbbi az optimálisan releváns fordítás (vö. Heltai 1997, 1999).  
A fordítások gyakorlati értékelésénél ezt a szempontot – az adott fordítás körülmé-
nyeit – figyelembe kell vennünk.

Ha egy szöveg fordítását egyik napról a másikra kérik, nem lehet a lehető legpon-
tosabb és legkönnyebben érthető fordítási variáns kidolgozására törekedni: a fő szem-
pont az, hogy a fordítás elkészüljön, ezért az értékelés során sem lehet a fordítást úgy 
minősíteni, mint ha a fordítónak megfelelő idő állt volna rendelkezésére.

A fordítóképzésben a vizsgafordításokat és képesítő-fordításokat természetesen 
nem a szűkös körülmények között minimálisan elfogadható fordítás követelményei 
szerint értékelik, és ez rendjén is van, hiszen le kell mérni, hogy maximálisan mire 
képes a fordítójelölt. Ugyanakkor meggondolandó, hogy nem kell-e ezt az informáci-
ót kiegészíteni azzal, hogy mennyire képes a jelölt korlátozott idő alatt minél nagyobb 
mennyiségű elfogadható fordítást készíteni. Ez annál is inkább fontos, mivel a szak-
fordítás mai gyakorlatában az idő és a hatékonyság kiemelt fontosságú, és a fordítás-
támogató eszközök (például fordítói memóriák) révén a fordító gyakran nem szöveget 
fordít, hanem kollázs-fordítást készít különböző korábbi szövegek felhasználásával 
(Mossop 2006), amelyeknek a minősége elfogadható, de nem biztos, hogy az elméle-
tileg legrelevánsabb fordítási változatot képviselik (Pym 2007: 291).

12. Fordítási beszédmód
A fordítások feldolgozásának kérdése a fordítástudományban előtérbe állítja a pszi-
cholingvisztikai kapcsolódásokat. A kétnyelvűség kutatásában kiterjedten használják 
az egynyelvű beszédmód, illetve a kétnyelvű beszédmód fogalompárt (Grosjean 1998, 
2001). Ha a kétnyelvű személy egynyelvű beszédmódban van, akkor az éppen hasz-
nált nyelv elemeit aktiválja erősebben, míg kétnyelvű beszédmódban mindkét nyelv 
(ha nem is egyenlő mértékben) aktivált, és a beszélő abból a nyelvből választ, amelyik 
az adott szituációban a legnagyobb relevanciát biztosítja.
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Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon a fordító egynyelvű vagy kétnyelvű beszéd-
módban van-e, nyilvánvalóan azt válaszolhatjuk, hogy az utóbbiban (vö. Lanstyák 
2004). A fordító kétnyelvű beszédmódja azonban jelentősen eltér a kétnyelvű beszéd-
módban levő kétnyelvű személyétől (Heltai 2005b). A fordító figyelme nem arra irá-
nyul, hogy spontán adódó gondolatait valamelyik vagy mindkét nyelvet felhasználva 
kifejtse, hanem az egyik nyelven bejövő inputot akarja a másik nyelven kifejezni. Ebben 
az esetben tehát előre meg van szabva, hogy melyik nyelven érkezik az input (forrás-
nyelv), és melyik nyelven belül kell a meghatározott tartalom közvetítéséhez a legrele-
vánsabb kifejezést kiválasztania (célnyelv), tehát a célnyelvi szövegnek hasonlítania 
kell a forrásnyelvi szövegre. A fordító a makroszintű tervezést jelentős részben készen 
kapja, míg mikroszintű tervezését a bejövő input nyelvi jellemzői befolyásolják.

13. Kutatási lehetõségek
Az egyes szerkezetek és lexikai elemek feldolgozásához szükséges erőfeszítés kérdé-
se az alkalmazott nyelvészet különféle területein (nyelvelsajátítás, frazeológia, RE) 
már korábban is felmerült, és egyre fontosabb szemponttá válik. A fordítás kérdései-
nek a RE szempontjából történő fenti áttekintéséből az a legfőbb tanulság, hogy a 
fordítás kutatásában is fokozott figyelmet kell szentelni a feldolgozás kérdésének. 
Ezért fontos lenne kísérletekkel vizsgálni, hogy különböző fordítási megoldások mi-
lyen feldolgozási költséggel járnak a szavak, mondatok és szövegek szintjén.

Szükség lenne tehát olyan pszicholingvisztikai tesztekre, amelyek a fordítás szem-
pontjából vizsgálják a feldolgozás kérdéseit. Számos pszicholingvisztikai kutatás fog-
lalkozik például egyes szavak előfeszítő hatásával, ugyanakkor az állandósult szókap-
csolatok tagjainak egymásra gyakorolt előfeszítő hatásáról nincsenek kísérleti adatok, 
ha eltekintünk a szintén szókapcsolatnak tekinthető ún. terpeszkedő szerkezetek fel-
dolgozástól (Heltai – Gósy 2005, 2007).

Végül felsorolunk még néhány kérdést, amelyek feldolgozási szempontú kísérleti 
vizsgálata szükséges lenne. Ilyenek a következők:
•	 az explicitebb és kevésbé explicit formák kontrasztív vizsgálata a feldolgozás 

szempontjából;
•	 a konkretizálás hatása a feldolgozásra (said – bókolt neki, egyezett bele, stb.);
•	 a fordításspecifikus explicitálás hatása a feldolgozásra;
•	 a szokásos és kevésbé szokásos formák (állandósult szókapcsolatok) feldolgozá-

sának vizsgálata, összefüggésben az explicitség kérdésével.
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