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TRANSZFER ÉS KÓDVÁLTÁS 

Heltai Pál 

Bevezetés 
A kétnyelvűek és az idegen nyelvet (a továbbiakban L2-t) tanulók idegen 

nyelven történő kommunikációja, továbbá a fordítás során két nyelv kerül 
érintkezésbe. Nem meglepő, hogy a kommunikáció fent említett típusaiban 
hasonló vonásokat fedezünk fel: ahogy már Weinreich (1953) megállapította, 
két nyelv érintkezése során elkerülhetetlenek a kontakthatások. Tekintve a 
hasonlóságokat, indokolt lehet a kétnyelvű kommunikációt, a fordítást (pon-
tosabban a fordításon keresztül történő kommunikációt) és a nyelvtanulói L2-
kommunikációt közös elméleti keretben vizsgálni (Lanstyák 2004).  

Az 1950-es és 1960-as években a kontrasztív nyelvészet kínálta ezt a közös 
elméleti keretet. Ez volt a kontrasztív nyelvészet fénykora, amikor mind a 
kontaktnyelvészetben, mind a nyelvpedagógiában, mind a fordításelméletben 
a nyelvi kontrasztok kutatása állt a középpontban, és mindegyik kutatási terü-
let kulcsfontosságú fogalma volt a transzfer és az interferencia. Mindegyik 
diszciplína képviselői úgy vélték, hogy a nyelvi kontrasztok felelősek a két-
nyelvűek nyelvhasználatában, a fordításban és a nyelvtanulók L2-kommuniká-
ciójában jelentkező negatív transzferért, azaz interferenciáért, illetve az inter-
ferenciából származó hibákért, tanulási és fordítási nehézségekért.  

Mivel a kontrasztív elemzéseket gyakran (mondatszintű) fordítások segít-
ségével „validálták”, és a korabeli fordításelmélet is mondatszintű összeha-
sonlításokon alapult, a kontrasztív nyelvészet és a fordítástudomány erősen 
összefonódott, a határok elmosódtak (Klaudy 2007: 29–30). A későbbiekben 
azonban mind a nyelvpedagógia (és a nyelvelsajátítási kutatások), mind a 
fordítástudomány más irányba fordult, miután kiderült, hogy a nyelvelsajátí-
tást, illetve a fordítást a nyelvi kontrasztokon kívül számos más tényező is 
befolyásolja, és inkább ezek a tényezők kerültek előtérbe. A fordítástudo-
mány eltávolodott a nyelvi kontrasztok, az interferencia és az átváltási műve-
letek kizárólagos (és mondatszintű) tanulmányozásától, és a szövegnyelvé-
szet, kulturális (interkulturális) különbségek, pragmatikai eltérések stb. irá-
nyába fordult, és egyre kevesebb figyelmet fordított a kontaktnyelvészet és a 
másodiknyelv-elsajátítás eredményeire. Ez volt a fordítástudomány „pragma-
tikai/kulturális fordulata” (l. Snell-Hornby 2006).  

Bár a nyelvelsajátítási kutatásokban a köztesnyelv, illetve a nyelvek közötti 
kölcsönhatások kutatásai révén továbbra is helye maradt a nyelvi kontrasztok 
tanulmányozásának, a fordítástudományban pedig a korpuszalapú kutatások 
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révén újra előtérbe kerültek a nyelvi különbségek (vö. Heltai 2016), a két-
nyelvűség-kutatás, a másodiknyelv-elsajátítás és második nyelvi kommuni-
káció, illetve a fordítástudomány közötti kapcsolatok nagyjából megszűntek, 
mindegyik kutatási terület járta a maga útját.  

Az elkülönülés ellenére egyes kutatók időről időre rámutattak a közös té-
mákra és az együttműködés szükségességére. Blum és Levenston (1978) sze-
rint a második nyelvet tanulók ugyanazokat a lexikai egyszerűsítési stratégiá-
kat használják (a „lexikai egyszerűsítés univerzáléit”), mint a fordítók, sőt 
ugyanezeket az egyszerűsítési stratégiákat használják a tanárok, továbbá a 
nyelvtanulás céljára kiadott egyszerűsített olvasókönyvek (graded readers) is. 
Két évtizeddel később Chesterman (1998) szintén felhívta a figyelmet a 
kommunikációs, a tanulási és a fordítási stratégiák párhuzamaira. Lanstyák 
(2003, 2004) sok közös vonást talál a fordításban és a kétnyelvűek által hasz-
nált kommunikációs stratégiákban, és felveti, hogy a fordítási univerzálékkal 
párhuzamos univerzálék jellemezhetik a kétnyelvű kommunikációt (l. továb-
bá Lanstyák–Heltai 2012). Jarvis és Pavlenko (2008) az idegennyelv-tanulás-
ban és a fordításban jelentkező hatások között von párhuzamot. 

A jelen cikk szerzője egyetért azzal a véleménnyel, hogy érdemes újra rá-
irányítani a figyelmet a kétnyelvűek, a nyelvtanulók és a fordítók kommuni-
kációjának hasonló, illetve eltérő jellegzetességeire. Ebben a dolgozatban két 
fontos jelenséget vizsgálunk, amely mind a három említett területen fontos 
szerepet játszik, a transzfert és a kódváltást, bár okaik és megnyilvánulási 
formáik eltérőek lehetnek. 

A jelen vizsgálat célja nem indokolja, hogy foglalkozzunk azokkal a viták-
kal, amelyek a másodiknyelv-elsajátítási irodalomban a nyelvek közötti kont-
rasztok, illetve más tényezők relatív súlyával kapcsolatosak. A jelen dolgozat 
szempontjából elég annak a ténynek a leszögezése, hogy a nyelvi kontrasz-
tok, illetve nyelvek közötti kölcsönhatások fontos tényezőt jelentenek mind a 
kétnyelvű nyelvhasználatban, mind a nyelvtanulásban és L2-nyelvhasználat-
ban, mind a fordításban (vö. Heltai 2016). Nem foglalkozik a dolgozat a 
kommunikációs stratégiák részletes osztályozásával sem (l. többek között 
Tarone 1980; Faerch–Kasper 1984; Dörnyei–Scott 1997). 

Egy- és kétnyelvű kommunikáció 
A kommunikáció a benne szerepet játszó nyelvek számától függően lehet 

egynyelvű, kétnyelvű vagy többnyelvű. (A továbbiakban a kétnyelvűt a két-
vagy többnyelvű értelemben használom.) A relevanciaelmélet szerint a kom-
munikáció, illetve nyelvhasználat lehet leíró vagy interpretív jellegű (Sper-
ber–Wilson 1986: 228–229). A leíró nyelvhasználat során leírunk egy bizo-
nyos helyzetre vonatkozó mentális reprezentációt, míg az interpretív nyelv-
használat során egy korábbi gondolatot vagy megnyilatkozást értelmezünk. 
Az így létrehozott megnyilatkozás relevanciája onnan származik, hogy ha-
sonlít a korábbi gondolatra vagy megnyilatkozásra. 
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A fordítást – a rövidség kedvéért – gyakran úgy határozzák meg, mint két-
nyelvű kommunikációt. Ez a meghatározás rövid ugyan, de félrevezető. Ter-
mészetesen igaz, hogy a fordításban két nyelv játszik szerepet, és sok a ha-
sonlóság a kétnyelvűek kommunikációja és a fordítás között, de a fordítás és 
a kétnyelvű beszélők és közösségek mindennapos kommunikációja között 
alapvető különbségek is vannak. A kétnyelvű kommunikációnak tehát lega-
lább két altípusa van, a kétnyelvű beszélők mindennapos kommunikációja, a 
tulajdonképpeni kétnyelvű kommunikáció (a továbbiakban kétnyelvű kom-
munikáció) és a fordításos kétnyelvű kommunikáció (a továbbiakban fordí-
tás; l. Lanstyák–Heltai 2012).  

A kétnyelvűek beszédprodukciója független szövegalkotás (Levý 
(1967/1989), relevanciaelméleti megfogalmazásban leíró nyelvhasználat, 
amelynek során a kétnyelvű beszélők felváltva használnak két nyelvet, vagy 
egyik nyelvbe beillesztik a másik nyelv elemeit, és így hoznak létre egy szö-
veget. Ezzel szemben a fordítás egy már meglevő szöveget reprodukál egy 
másik nyelven, tehát függő szövegalkotás, relevanciaelméleti kifejezéssel 
interpretív nyelvhasználat, amelynek eredményeképpen két szöveg keletke-
zik. A fordítás során a két nyelv nem keveredhet. Az egy nyelven belül törté-
nő interpretív nyelvhasználat Gutt (1991) szerint nyelven belüli 
(intralingvális) fordítás, míg a nyelvek közötti vagy nyelvközi fordítás 
interlingvális interpretív nyelvhasználat. 

A fenti két kritérium alapján tehát a kommunikációt a következő típusokra 
oszthatjuk (1. táblázat): 

1. táblázat: Egynyelvű és kétnyelvű, leíró és interpretív nyelvhasználat 

 Kommunikáció 

 Egynyelvű Kétnyelvű 

Leíró nyelvhasználat 
egynyelvűek 

nyelvhasználata 
kétnyelvűek 

nyelvhasználata 

Interpretív nyelvhasználat nyelven belüli 
fordítás 

nyelvek közötti 
fordítás 

Nyelvi mód 
Mivel a dolgozat a kommunikációnak azon típusaira koncentrál, amelyek-

ben két nyelv érintkezik, és az érintkezés a két nyelven kommunikáló sze-
mélyben történik, meg kell említenünk a nyelvi mód fogalmát. Grosjean 
(1997, 1998, 2001) szerint a kétnyelvű személyek lehetnek egy- és kétnyelvű 
nyelvi módban. A kétnyelvűek a kommunikáció körülményeitől függően ösz-
tönösen mozognak a skála két végpontja közötti kontinuumban, figyelembe 
véve a kommunikáció célját, a beszédpartnert, önképüket, a témát és a társal-
gási szituáció egyéb körülményeit (vö. Grosjean 1997: 227–230).  
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Itt ki kell térnünk arra a kérdésre is, hogy kit tekintsünk kétnyelvűnek. 
A kétnyelvűség tág meghatározása szerint még a kezdő nyelvtanulók is bele-
férnek a kétnyelvűek osztályába, míg Bloomfield (1933) szűk meghatározása 
szerint csak azok, akik mindkét nyelvet anyanyelvi szinten beszélik. A jelen 
dolgozat Grosjean (1992: 51) meghatározását fogadja el, tehát kétnyelvűnek 
tekinti azokat, akik mindennapi életük során rendszeresen használnak két 
nyelvet. Nem tartjuk kétnyelvűeknek a nyelvtanulókat, akik az iskolán kívül 
nem használják az idegen nyelvet. Átmeneti kategóriát képeznek a magas 
szintű nyelvtudással rendelkező nyelvtanárok és a fordítók, de sok esetben ők 
sem használják mindkét nyelvet mindennapi életük során, és érdekes módon 
többségük – ha nem kétnyelvű környezetben, gyermekkorban tanulta mindkét 
nyelvét – nem tartja magát kétnyelvűnek. 

Kétnyelvű módban a kétnyelvűek mindkét nyelve aktív, míg egynyelvű 
módban csak az egyik nyelvet aktiválják globálisan. Ugyanakkor a szakiroda-
lom szerint egynyelvű módban is jelentkeznek kontakthatások, tehát az egy-
nyelvű-kétnyelvű mód skáláján sohasem érik el az abszolút egynyelvűség 
végpontját. A kétnyelvűek szükségszerűen másképpen használják mindkét 
nyelvüket, mint az egynyelvűek. De Groot és Christoffels (2006: 189) szerint 
a kétnyelvűek egynyelvű feladatokban is mindkét nyelvüket aktiválják.  

Felmerül tehát a kérdés, hogy egynyelvű kommunikáció-e a kétnyelvűek 
egynyelvű módban történő kommunikációja, ha az szükségszerűen különbö-
zik az egynyelvűek egynyelvű kommunikációjától, és kontakthatásokat mu-
tat? Hasonló módon kérdéses a nyelvtanulók idegen nyelvi kommunikációjá-
nak besorolása. Amikor a nyelvtanulók, akár órán, akár azon kívül, idegen 
nyelven kommunikálnak, szándékaik szerint egynyelvű (L2) módban vannak. 
Ennek ellenére beszédprodukciójukban nyilvánvaló az anyanyelv (L1) hatása, 
részben nyelvtudásuk korlátai, részben azonos anyanyelvű tanulótársaik, 
részben pedig az iskolai kommunikációs helyzet szimulált jellege miatt.  

A fordítók sem helyezhetők el egyértelműen a nyelvi módok sémájában: 
nyilvánvaló, hogy amikor fordítanak, kétnyelvű beszédmódban vannak, de a 
célnyelvi szöveg létrehozása során úgy kell tenniük, mintha egynyelvű be-
szédmódban lennének, és mindent meg kell tenniük azért, hogy a kontaktha-
tásokat elkerüljék. Ez ugyan nem mindig sikerül – a fordított szövegekre jel-
lemző a forrásnyelv hatása, a diskurzustranszfer (Toury 1995: 275), de ezzel 
együtt is elmondható, hogy legtöbb fordító nagyon hatékony monitorhasználó 
(Moser-Mercer 2010). 

Az 1. táblázatban a kommunikációt egy- és kétnyelvű kommunikációra 
osztottuk. Az előző szakaszokban leírtak alapján azonban úgy tűnik, hogy 
célszerű az egynyelvű kommunikációt két alkategóriára bontanunk, a tulaj-
donképpeni egynyelvű kommunikációra (egynyelvűek egynyelvű kommuni-
kációjára) és a kétnyelvűség által befolyásolt egynyelvű kommunikációra. Ezt 
a 2. táblázat szemlélteti. 
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2. táblázat: Egynyelvű, kétnyelvűség által befolyásolt egynyelvű és kétnyelvű 
leíró és interpretív nyelvhasználat 

 Kommunikáció 

 
Egynyelvű 

Kétnyelvűség ál-
tal befolyásolt 

egynyelvű 
Kétnyelvű 

Leíró nyelv-
használat 

tkp. egynyelvű 
kommunikáció (tel-
jesen vegytiszta 
egynyelvű kommu-
nikáció ma, a globa-
lizáció korában 
aligha fordul elő) 

kétnyelvűek egy-
nyelvű nyelvhasz-
nálata, egynyelvű 
módban – nyelvta-
nulók idegennyelv-
használata 

tkp. kétnyelvű 
nyelvhasználat: 
kétnyelvűek 
egymás között, 
kétnyelvű mód-
ban 

Interpretív 
nyelvhasználat 

nyelven belüli fordí-
tás 

fordító és célnyelvi 
olvasó közötti 
kommunikáció 

nyelvek közötti 
fordítás: forrás-
nyelvi szerző és 
célnyelvi olvasó 
közötti kom-
munikáció 

A dolgozat témája és célkitűzése 
A kommunikáció kétnyelvű, illetve kétnyelvűség által befolyásolt típusai-

ban közös, hogy mindegyikben jelentkeznek kontakthatások. Ezért érdemes a 
kommunikáció ezen típusait összehasonlítani, egységes keretben vizsgálni 
(Lanstyák 2004), és megállapítani azt is, hogy a hasonlóságok mellett milyen 
különbségek vannak, és ezek milyen okokra vezethetők vissza.  

A jelen tanulmány két olyan fogalmat vizsgál meg, amelyek a kétnyelvű 
kommunikáció különböző típusai szempontjából alapvető jelentőségűek, ne-
vezetesen a transzfer és a stratégia fogalmát. Ez utóbbit leszűkíti a kétnyel-
vűség legjellegzetesebb stratégiájára, a kódváltásra. A dolgozat rámutat azok-
ra a közös, illetve eltérő vonásokra, amelyek a kétnyelvű, illetve kétnyelvű-
ség által befolyásolt kommunikáció említett altípusaiban megfigyelhetők. 

Transzfer és stratégia 
A transzfer és stratégia fogalmát a kontaktnyelvészet, a másodiknyelv-

elsajátítási kutatások és a fordítástudomány egyaránt ismeri, bár a felsorolt 
tudományterületek időnként eltérő terminológiát használnak, és esetenként 
másképpen értelmezik azokat. Alapvetően azonban mindhárom területen 
ugyanazokról a jelenségekről van szó. A kontaktnyelvészet a kontakthatások, 
transzfer, interferencia, kódváltás terminusokat használja, a nyelvelsajátítás 
irodalma a transzfer, interferencia, stratégiahasználat, nyelvek közötti köl-
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csönhatások terminusokat, a fordítástudomány a transzfer (átvétel), interfe-
rencia, átváltási műveletek (stratégiák) terminusokat.  

Transzfer során a beszélő/író a nyelvek közötti azonosítás alapján az egyik 
nyelv elemeit/mintáit viszi át a másik nyelvbe. A transzfer automatikus, nem 
tudatos, a beszélő/író nem érzékel problémát. Ha a transzfer eredménye nega-
tív, azaz a létrehozott megnyilatkozás nem felel meg a célnyelv szabályainak 
vagy normáinak, negatív transzferről, illetve interferenciáról beszélünk (vö. 
Heltai 2016). 

A stratégia tudatos eljárás, a beszélő/író kommunikációs problémát érzé-
kel, és ezt próbálja meg leküzdeni. A stratégia nem szükségszerűen alapul a 
másik nyelv elemein vagy mintáin. A stratégia alapján létrehozott megnyilat-
kozás lehet nyelvileg hibátlan, de sikerületlen, illetve nem helyénvaló, és le-
het nyelvileg hibás is; ebben az esetben nehéz megkülönböztetni a negatív 
transzfertől (vö. Heltai 2016). 

Transzfer a kétnyelvű és a kétnyelvűség által befolyásolt kommuniká-
cióban 

A kétnyelvűek esetében a transzfer bármelyik szinten, és a kétnyelvű bár-
melyik nyelvében megjelenhet (Grosjean 2010: 69); a kevésbé tudott és 
használt nyelvben gyakrabban. Előfordul nyelvi elemek átvitele és nyelvi 
minták átvitele is. 

A nyelvtanulók esetében főleg az L1 jelentésmintái, egyes elemei (például 
rokonszavak, az ún. hamis barátok) jelennek meg az L2-ben. Jarvis és Pav-
lenko (2008) ugyan hangsúlyozzák, hogy előfordul L2-L1 transzfer is (reverse 
transfer), de ez sokkal kisebb mértékű, és természetszerűleg kevéssé érdekli 
az idegennyelv-elsajátítás kérdéseivel foglalkozó kutatókat. 

A fordítók esetében az L2-L1 transzfer dominál (feltételezve, hogy a fordító 
idegen nyelvről anyanyelvre fordít). A transzfer általában jelentésmintázatok 
átvitelében, illetve eltérő disztribúciójában jelentkezik. Ez tehát olyan interfe-
rencia, amely nem eredményez közvetlenül érzékelhető problémát, a nyelv-
helyességet nem, csupán a nyelvhasználatot, nyelvi normákat érinti, sokszor 
észrevehetetlen. A fordítási univerzálék között a diskurzustranszfer, illetve az 
interferencia törvénye (Toury 1995) néven emlegetik a transzfer jelenségét.  

Stratégia a kétnyelvű és a kétnyelvűség által befolyásolt kommuniká-
cióban 

Kommunikációs stratégiákat az anyanyelv használata során is alkalma-
zunk, ha a kommunikáció során valamilyen problémát kell megoldanunk. 
Ilyenek például a nyelvi hiány (előfordul, hogy nincs az adott nyelvben meg-
felelő kifejezőeszköz valamilyen jelentés kifejezésére), vagy az egyén nyelvi 
kompetenciájának korlátai, vagy átmeneti zavarai, bizonytalanságai (nem is-
mer szót arra, amiről beszélni szeretne, „nem talál szavakat” – ez utóbbi je-
lentheti azt is, hogy nem ismer megfelelő szót, és azt is, hogy érzelmi és/vagy 
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időtényezők miatt nem tudja előhívni a megfelelő szót). Lényegében stratégi-
át használ az anyanyelvi beszélő akkor is, amikor különféle kifejezések kö-
zött annak függvényében választ, hogy kihez beszél: ismerve a hallgató kog-
nitív környezetét, másképp kifejezi ki magát, mint ahogy normál esetben ten-
né. Stratégiai jellegű lehet az utólagos korrekció is: a hallgatótól érkező 
visszacsatolás nyomán a beszélő rájön, hogy nem egészen azt mondta, amit 
akart, a hallgató nem értette, vagy félreértette, ezért újrafogalmaz. Stratégiai 
jellegű a leghatásosabb kifejezésmód keresése is (ezzel a kérdéssel a retorika 
foglalkozik). 

A stratégiákat a másodiknyelv-elsajátítási kutatások alapján két nagy cso-
portra oszthatjuk, és ez a felosztás alkalmazható az egynyelvű (anyanyelvi) 
és a kétnyelvű, illetve kétnyelvűség által befolyásolt kommunikációra is: 

1. Redukciós stratégiák: elkerülés, helyettesítés, egyszerűsítés, lemondás a 
közlésről; 

2. Kompenzációs stratégiák, azaz a rendelkezésre álló eszközök felhaszná-
lása a kommunikációs cél megvalósítására, a nyelvi hiányok kompenzálására: 
időnyerő stratégiák, újrafogalmazás, interakciós stratégiák (segítségkérés a 
beszédpartnertől) stb. 

A stratégiák céljuk szerint irányulhatnak a kontextuális hatás (részbeni) 
megőrzésére vagy a feldolgozási erőfeszítés megkönnyítésére (Sperber–
Wilson 1986; Vermes 2003). Ha nem jut eszünkbe egy szó, és általánosabb 
(fölérendelt) kifejezést használunk, az részben (és feltehetően a szükséges 
mértékben) megőrzi a kontextuális hatást. Ha viszont azért használunk általá-
nosabb kifejezést, mert tudjuk, hogy a beszédpartner a pontosabb, konkrétabb 
kifejezést nem, vagy nehezen értené meg, akkor a hallgató feldolgozási erő-
feszítését akarjuk csökkenteni. 

A kétnyelvű, illetve a kétnyelvűség által befolyásolt kommunikáció-típu-
sokban hasonló okokból kerül sor stratégiák használatára, de az egyes típu-
soknak megvannak a maguk jellegzetességei. A fordítói stratégiákat (konkre-
tizálás, általánosítás, összevonás, felbontás, kihagyás, betoldás stb., l. Klaudy 
2007: 183–313), a nyelvtanulói stratégiákhoz hasonlóan besorolhatjuk a re-
dukciós és kompenzációs stratégiák csoportjába (vö. Chesterman 1998). 

Kódváltás kétnyelvűek nyelvhasználatában 
A tulajdonképpeni kétnyelvű kommunikációban (ahol a beszélő kétnyelvű 

üzemmódban van) az egyik legfontosabb stratégia a kódváltás, és a követke-
zőkben csak ezzel a stratégiával foglalkozunk. A szakirodalom szerint a kód-
váltás tudatos, tehát stratégiai jellegű; célja a leghatásosabb/legrelevánsabb 
kifejezésmód keresése, olyan szociopragmatikai jelentések kifejezése (Scot-
ton 1988; Auer 1995; Forintos 2007), amelyeket nem lehet a másik nyelv 
eszközeivel kifejezni. A kétnyelvűek is a relevancia elvét követik, és azt a ki-
fejezésmódot használják, amely az adott körülmények között a legreleván-
sabb, tehát megfelelő kontextuális hatást ad észszerű feldolgozási erőfeszítés 
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mellett. Esetenként a kódváltás biztosítja a legrelevánsabb kifejezésmódot. 
Poplack szerint (1980: 240) a kódváltás: „a verbal skill requiring a large de-
gree of linguistic competence in more than one language, rather than a defect 
arising from insufficient knowledge of one or the other”.  

A kódváltás célja lehet különleges kontextuális hatások elérése is. Ilyen 
jellegű kódváltás az egynyelvű (anyanyelvi) kommunikációban is gyakori: a 
globalizáció miatt még az egynyelvűek anyanyelvi nyelvhasználatát is két-
nyelvűség által befolyásolt nyelvhasználatnak tekinthetjük, amelynek során 
sokszor előfordul a kódváltás különleges kontextuális hatások kifejezésére. 
A szociolingvisztika által luxuskölcsönzésnek nevezett jelenség tulajdonkép-
pen olyan kódváltás, amelyre valamilyen különleges hatás elérésére való tö-
rekvés készteti a beszélőt. Ezt szemlélteti egy internetes fórumról letöltött 
példa: Szeretnék venni 3 db tyúkot...kendermagosat, mert azok olyan szépek. 
Nem a húsuk miatt, hanem a friss tojás és a vidéki feeling miatt.1 

Tudatos stratégia a kódváltás akkor is, amikor a beszélő a két nyelv kü-
lönbségeit, vagy az egyik nyelv hiányait, illetve saját nyelvi kompetenciájá-
nak korlátait igyekszik áthidalni, például ha nem ismer egy szakkifejezést 
azon a nyelven, amelyen beszél. Az informatikai kifejezések jelentős részét 
angolul használjuk, még akkor is, ha tudjuk a magyar megfelelőjét.  Sok an-
gol nyelvtanár csak angolul ismeri a nyelvtani terminológiát, és magyar nyel-
vű magyarázataiban is ezt használja. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy a kódváltás nem mindig tudatos stratégia. 
Poulisse (1999) szerint a kódváltás lehet nyelvbotlásszerű, „performancia”-
kódváltás, amikor a beszélő időhiány vagy egyéb okok miatt ideiglenesen 
nem fér hozzá a keresett lexikai egységhez, és anélkül, hogy érzékelné a 
problémát, és tudatosan választaná a kódváltás stratégiáját a probléma meg-
oldására, automatikusan a másik nyelv szavát használja. Ebben az esetben te-
hát a kódváltást inkább transzfernek tekinthetjük, mint stratégiának. Kérdéses 
az is, hogy transzfernek vagy stratégiának tekintsük-e a kódváltást akkor, 
amikor azért kerül rá sor, mert az éppen nem használt nyelv egyes szavainak 
aktivációs szintje magasabb, mint az éppen használt nyelvé. Ennek különbö-
ző okai lehetnek: az egyes szavak gyakorisága, kulturális kötöttsége, különfé-
le regiszterek szókincsének eltérő ismerete, érdekesség, rövidség, különleges 
stilisztikai érték, stb. (vö. Lanstyák 2003). Az érzelmi jellegű szavak esetében 
különösen gyakori lehet a kódváltás (Pavlenko 2008). 

Kódváltás nyelvtanulók nyelvhasználatában 
A nyelvtanulók L2-kompetenciája általában jóval korlátozottabb, mint a ki-

egyensúlyozott kétnyelvűeké. A nyelvtanulói kódváltásban tehát általában 
nem a legrelevánsabb kifejezésmód, illetve különleges kontextuális hatások 
elérése a fő cél: a kódváltásban (amely többnyire azt jelenti, hogy a tanuló L2 

 
1 http://www.gyakorikerdesek.hu/allatok__egyeb-kerdesek__2183519-kendermagos-tyuk-

jo-lenne-nekem (A letöltés ideje: 2016. március 18.) 
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nyelvű kommunikációjába az L1 egyes elemeit importálja) a nyelvi kompe-
tencia korlátai dominálnak, tehát a kódváltás, mint stratégia, nyelvi hiányok 
áthidalására szolgál. A nyelvelsajátítási irodalom kedvenc példája erre a kö-
vetkező: That’s a nice tirtil (’pillangó’ törökül; eredetileg Tarone 1980, idézi 
Cook 1993, továbbá Poulisse 1993). Az ilyen kódváltásoknál is felmerül a 
kérdés, hogy stratégiai vagy transzfer jellegű-e; a nemzetközi szavaknál való-
színűleg inkább transzferről van szó, például a következő Hunglish megnyi-
latkozásban: *This is a very actual question. 

Kódváltás fordításban 
A fordítóknál a kódváltás a forrásnyelvi kifejezés átvételét (transference) 

jelenti. A kódváltás oka – a nyelvtanulóktól eltérően – nem a fordító nyelvtu-
dásának korlátozottsága, hanem a két nyelvkultúra eltérései: 

1. A forrásnyelv és a célnyelv strukturális és lexikai eltérései;  
2. A forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg szövegépítési, pragmatikai, szocio-

kulturális eltérései;  
3. A forrásnyelvi és a célnyelvi beszélők világra vonatkozó ismereteinek, 

kulturális tudásának eltérései. 
Az átvétel mindig tudatos döntés eredménye. Általában az idegenítő fordí-

tási stratégia eszköze: a forrásnyelvi szó átvételével a fordító felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a forrásnyelvi kultúra eltér a célnyelvitől. Ily módon a 
fordító alkalmazhatja az átvétel műveletét ott is, ahol viszonylag jó fordítási 
ekvivalens is rendelkezésre áll. Bernard Adams az Úri muri angol fordításá-
ban mintegy száz magyar szót vesz át, például: This was the kocsma. This 
was where people always found, those that sought it, solace, brotherhood and 
oblivion. (Móricz/Adams 2008: 11). A fordító itt láthatóan úgy döntött, hogy 
az angol pub nem ugyanaz, mint a magyar kocsma, mint ahogy Móricz Zsig-
mond urai sem nevezhetők gentlemennek (ezért az úr, urak szavakat is átve-
szi; Heltai 2014). 

A forrásnyelvi szó átvételével a fordítók nagyjából ugyanúgy különleges 
kontextuális hatásokat kívánnak elérni, mint a kétnyelvű beszélők. Ugyanak-
kor spontán, nem tudatos, a transzfer és a stratégia határán mozgó kódváltás a 
fordítás során elvileg nem fordulhat elő, legfeljebb képzetlen, a célnyelvet 
nem ismerő nyelvtanuló-fordítónál. 

Kétnyelvű nyelvváltozatok 
Lanstyák (2003) szerint a kétnyelvű közösségekben kialakulnak kétnyelvű 

nyelvváltozatok. Ezeket pontosabban kétnyelvűség által befolyásolt nyelvvál-
tozatoknak kell tekintenünk. Ilyen nyelvváltozatok a magyar nyelv határon 
túli változatai. Ezeket a nyelvváltozatokat a nyelvi rendszerbe beépülő köl-
csönzések, jelentések, nyelvhasználati minták jellemzik. 

A nyelvtanulók is kialakítanak egy kétnyelvűség által befolyásolt nyelvvál-
tozatot, ez a nyelvelsajátítási irodalomból jól ismert köztesnyelv (interlan-
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guage). Azonos anyanyelvű tanulók esetében ez hasonló vonásokat mutat, de 
jelentősek lehetnek az egyéni eltérések is. A köztesnyelvi rendszerek nem sta-
bilak – ahogy a nyelvtanulók fejlődnek, közelítenek az L2 rendszeréhez. Az 
idegennyelv-tanulás befolyásolhatja a tanulók anyanyelvi nyelvhasználatát is, 
de ez feltehetőleg nem vezet rendszerszerű nyelvváltozat kialakulásához. 

A fordítás során szintén kialakul egy kétnyelvűség által befolyásolt nyelv-
változat, a fordításnyelv. A nyelvtanulóktól eltérően ez többnyire nem az L2, 
hanem az L1 változata (amennyiben a fordítás idegen nyelvről anyanyelvre 
történik). A fordításnyelv a kétnyelvűek nyelvváltozataitól abban tér el, hogy 
ezt a nyelvváltozatot nem használja senki anyanyelvváltozatként (feltehetőleg 
a fordítók sem a fordításnyelvet használják saját L1 nyelvi produkciójukban), 
és a fordításnyelv rendszerszerűsége is kétséges. 

Következtetések 
A kontaktnyelvészet általában egynyelvű és kétnyelvű kommunikációról 

beszél, de a kettő között megkülönböztethetünk még egy kategóriát, a két-
nyelvűség által befolyásolt egynyelvű kommunikációt. Ide tartozik a kétnyel-
vűek egynyelvű kommunikációja, a nyelvtanulók idegen nyelvi kommuniká-
ciója és a fordítók célnyelvi kommunikációja. A kommunikáció ezen típusai-
nak közös vonása, hogy mindegyikben megjelennek a nyelvérintkezés 
hatásai, a kontaktushatások, többek között a (negatív) transzfer és a stratégia-
használat.  

A kódváltást elsősorban a kontaktnyelvészetben tanulmányozták, megálla-
pítva, hogy legtöbbször stratégia jellegű, különleges hatások elérésére szolgál. 
Bizonyos esetekben viszont nem tudatosan alkalmazott stratégia, hanem 
transzfer jellegű. A dolgozat rámutat, hogy a kódváltás előfordul a nyelvtanu-
lók L2-kommunikációjában és a fordításban is, de okai és megjelenési formái, 
gyakorisága és jelentősége eltérőek. A nyelvtanulóknál a transzfer jellegű, a 
nyelvtudás hiányainak tulajdonítható kódváltás gyakoribb, míg a fordításban a 
kódváltás csak stratégiaként (a forrásnyelvi elem tudatos átvétele) fordulhat 
elő. 

Ezért érdemes a fordítás kutatásában figyelemmel lenni a többi kétnyelvű-
ség által befolyásolt kommunikációtípusokban megjelenő kontaktjelenségek-
re is. 
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Transfer and code-switching 

Bilingual communication, translation and second language learner communi-
cation share many common features since all of them are types of communi-
cation and all of them are influenced by the knowledge of two languages. 
Contact effects like transfer and interference may appear in all of them. 
Therefore, these types of communication should be treated in a unified theo-
retical framework. There are differences, too. It is argued in the paper that 
learner communication and translation are not types of bilingual communica-
tion, but bilinguality-influenced communication. On the other hand, bilingual 
and learner communication represent descriptive, while translation interpre-
tive language use. The paper discusses the cross-linguistic influences of 
transfer and code-switching, showing the similarities and differences among 
the different types of bilingual and bilinguality-influenced communication. 




