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A NÉMET FORDÍTÁSELMÉLET 
IRÁNYZATAI ÉS PROBLÉMÁI 

A fordításelmélet kialakulásához nagyban hozzájárultak a német 
nyelvészek, írók, tudósok. A német megközelítések előzményeként 1530-
ban Martin Luther Koburgban adta közre, „Sendbrief von Dolmetschen" 
címmel fordításelméleti nézeteit. A tolmácsolás és a fordítás fogalma 
sokáig nem differenciálódott: a „dolmetschen" szóval jelölték. A fordítás-
elmélet anyaga a XIX. század végéig csak ritkán jelenik meg önálló 
munkákban. A fordítók rendszerint fordításuk műhelytanulmányában 
vagy függelékében adták elő saját nézeteiket a konkrét feladat nehéz-
ségeiről, a felmerült problémákról, a helyesnek talált megoldási módo-
zatokról. 

A fordítás problémáinak másodlagos kérdésként való kezelése a ma-
gyarázata annak, hogy Luther fenti tanulmányán kívül német nyelven 
nemigen találunk régebbi fordításelméleti munkát. A XVII. században 
Johann Joachim Becher, a következő évszázadban Leibnitz fejlesztette 
a metanyelvrendszert, ugyanis egy mechanikus fordítási rendszert kí-
vántak teremteni. Goethe fordításelméleti nézeteit a „West-östlicher Di-
van" (1819) függelékében fejtette ki. A fordítás lényegéről August 
Wilhelm Schlegel és Friedrich Schlegel, Wilhelm von Hum-
boldt, Schopenhauer, Nietzsche, Schleiermacher is elmondta vélemé-
nyét, az utóbbitól származik a fordítástudomány „Übersetzungswissen-
schaft" terminus. Humboldt a fordítást ta r t ja a szépirodalomban az egyik 
legfontosabb tevékenységnek, segít a nyelvi akadályok ledöntésében és 
a nemzeti nyelv fejlődésében. A maga korában úttörő lehetett a német 
nyelvterületen Willamowitz-Moellendorff: „Was ist Übersetzen" (Berlin 
1902) műve. Az idevágó szemelvényeket H. J. Störig adta közre „Das 
Problem des Übersetzens" (Darmstadt 1963) című gyűjteményében. 

„A fordítás és sajátosságai mellett és ellen szóló idézetekkel köny-
veket lehetne teleírni" — mondja Indrig Schellbach. Ezt a fordítható-
ságról mindenki felveti, aki valaha is hozzászólt ehhez a témához. 

Az 1963. évi adatok alapján a két Németország a világ második for-
dító állama, az anyanyelvre való fordítások szempontjából pedig az 
első. 

A német nyelvterületen számos fordítástudományi könyv és tanul-
mány jelenik meg. Közülük csak a legjelentősebbeket említjük: 
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J. Herbert Le Mauel: de l'Interprete (Genf 1952) című könyve, ame-
lyet németre, angolra, olaszra és kínaira is lefordítottak. Svájcban már 
az ország négynyelvűségéből eredően is behatóan foglalkoznak a fordí-
tástudománnyal. Ilyenek: 

E. Fromaigeat: Die Technik de praktischen Übersetzung (Zürich, 
1955) 

W. Widmer: Fug und Unfug des Übersetzens (Köln 1959) 
R. W. Jumpelt: Die Übersetzung naturwvissencshaftlicher und tech-

nischer Literatur (Berlin 1961) 
L. Weisgerber: Die sprachliche Erschliessung der Welt (Düsseldorf 

1963) 
H. J. Störig: Das Problem des Übersetzens (Darmstadt 1963) 
Az elkövetkezőkben néhány nemrégiben megjelent tanulmány, elő-

adás, cikk alapján vetünk fel néhány problémát és megközelítést a for-
dításelmélet német vonatkozásai közül. 

A következő forrásanyagot vettük alapul: 

A. NEUBERT: THEORIE UND PRAXIS FÜR DIE ÜBERSETZUNGS-
WISSENSCHAFT (az AILA 3. NEMZETKÖZI KONGRESSZUSÁN 1972. 
aug. 24-én megtartott előadás) 

O. KADE: ZUR ANWENDUNG VERSCHIEDENER REÁLISATIONS-
FORMENDER TRANSLATION 

G. JÁGER: KOMMUNIKATIVE UND FUNKTIONELLE ÁQUIVA-
LENZ 

I. SCHELLBACH: FINUGORISTIK UND ÜBERSETZUNGS-WIS-
SENSCHAFT (A FINN—MAGYAR TÁRSASÁG 1978. jan. 20-i ülésén 
hangzott el HELSINKIBEN) 

H. BRUDERER: MASCHINELLE SPRACHÜBERSETZUNG UND 
MEHRSPRACHIGE TERMINOLOGIE-DATENBANKEN 

W. WOLFRAM: ÜBERSETZEN UND DOLMETSCHEN ALS MO-
DERN INTERLINGUALE KOMMUNIKATIONSMITTEL 

A. Neubert azt taglalja, hogy a fordítás mennyiben függ a szöveg 
egészétől, a szövegtípustól. A kétnyelvű kommunikáció komponenseit, 
Ti (forrásnyelv) — Li-et átültetjük T2 (célnyelv) L2 szövegre, ennek 
feltétele, hogy a célnyelv funkcionálisan ekvivalens legyen a forrásnyelv-
vel, de éppen a funkcionális ekvivalencia kérdésében merül fel a prob-
léma, mert az eredeti funkcióját éppen olyan szükségszerű, mint ami-
lyen lehetetlen betölteni, ez örök szabály, de szinte elérhetetlen ideál. 

A fordítás lényege a kódváltás mesterséges és természetes szituáció-
jában van. Az üzenet hírtartalmát, a nyelven kívüli valóság természeti, 
lélektani tényezőit mindig nyelvi jelekké kell kódolni. A valóság elemei 
a nyelviségen keresztül öltenek testet, s ahogyan Marx írja, a gondo-
lattól, sajátos módon elvonatkoztatjuk a valóságot, majd ú j köntöst kap 
és ú j nyelvi és társadalmi feltételek között ú j életre kel. Csak ez az 
anomália „természetes" ebben a természetellenes folyamatban, hogy a 
határtalan emberi felismerőképesség a célnyelvi olvasót vagy hallgatót 
is alkalmassá tegye a forrásnyelven kódolt valóságkép befogadására. 
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Különböző nyelvi közösségek létezése folytán a fordítás éppen olyan 
társadalmi szükséglet, mint az egynyelvű kommunikáció egy egynyelvű 
közösségben. 

A fordíthatóság akadályaihoz — erről még lesz szó — a következőket 
sorolja: 

— a történelmileg kialakult nyelvrendszer struktúrái, amelyek po-
tenciálisan megegyező tartalmak különböző módon való kifejezései; 

— a nyelvi közösség eltérő történelmi fejlődéséből eredő eltérő tár-
sadalmi fejlődés. Ennek megfelelően eltérő a valóságról alkotott képünk a 
kommunikációban és a megismerésben; 

— az eltérő földrajzi és éghajlati viszonyokból eredően a természet-
ről és kevésbé a társadalomról alkotott képük sajátos színezete; 

— amennyiben a nyelvi megnyilatkozás különleges kommunikációs 
helyzetben jön létre, sajátos kommunikációs követelményeknek és szem-
pontoknak felel meg. Ez a kommunikációs helyzet bizonyos nyelvi kon-
venciókban csapódik le, ami az adott nyelv jellegzetessége is. 

Ezeket az általános nyelvi-társadalm'i eltéréseket kell a fordítás-
nak leküzdenie. 

Neubert a fordíástudományt a nyelvtudomány egyik ágának tekinti, 
amely társadalmi kötöttségéből eredően magában foglalja a beszédtevé-
kenységet is. Ami más tudományoknak a gyakorlat, a fordíástudomány-

Neubert a fordítástudományt a nyelvtudomány egyik ágának tekinti, 
na'k a tolmácsolás és a fordítás sokrétű megvalósulási formája, s a 
transzlációs tevékenység a központi kutatási terület. A folyamat 
tüzetes vizsgálatához a fordítást mint nyelvi folyamatot kell vizs-
gálni, és nem elégedhetünk meg a fordítással mint a folyamat eredmé-
nyével, ami mindeddig szokás volt. Az egyszeri fordítások tényanyaga 
annyiban lehet általános szabályok forrása, amennyire reprezentálja 
minden fordítás törvényszerűségeit. 

Mit jelölünk fordításelméletként, hogyan jön létre ekvivalencia a 
forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg között? — Neubert két irányban ál-
talánosít. 

Először, a szöveg mikrostruktúrájának szintjén posztulál evivalencia-
viszonyokat. A forrás- és a célnyelv között a grammatikai és a lexikai 
azonosság relációs hálózatát állítja fel, eredménye az ún. fordításpara-
digma, ami az elméletben mint az Li és az L2 közötti objektív viszony 
tükrözésében realizálódik. Ez az egyetlen objektív tényalapja a transzlá-
ciónak, s alapelveket teremt a fordításhoz egy konkrét fordításeseten kí-
vül is. Természetesen állandóan realizáljuk, aktualizáljuk, konkretizáljuk 
és változtatjuk őket. Ahogyan az emberi beszédkészség egyúttal követ-
kezménye és előfeltétele az emberi társadalmi életnek, ugyanúgy a for-
díthatóság ok- és hatáskomplexumában az egymással kommunikáló kü-
lönböző nyelvi közösségekkel van összekapcsolva, ami elméleti alapja, 
idézzük Goethét „az egész világmindenség egyik legfontosabb és legérté-
kesebb tevékenységének". 

Másodszor, a fordításelmélet egyes szövegeket a szövegosztály irá-
nyában absztrahál. Ezzel a szerző a szöveg makrostruktúrájába épülésre 
céloz. A makrostruktúrában is felismerhetjük az elméletet. Az La és az 
L2 között éppen olyan objektív korrelációk állnak fenn, mint a gramma-
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tikai lexikai fokon. A szövegtípusokat úgy is fel lehet fogni mint funk-
cionális stilisztikai normákat. Az Li és az L2 funkcionális stílusai között 
aztán vannak éppen olyan azonosságok, amelyek a történelmileg kiala-
kult kommunikációs szokások, a társadalmi és bizonyos területeken és 
szituációkban a nyelvi érintkezésben indviduális konvenciókon stb. ala-
pulnak. 

A fentiekből világossá válik, hogy fordításelméleten mindent érti" 
de nem a gyakorlattól elszakadt képződményt. A fordításelmélet és gya-
korlat egybefonódik, még a tapasztalt fordító sem fog felkészületlenül 
munkához, de a jó elméleti szakember sem tévesztheti szem elől a fordí-
tás gyakorlatát. A fordíthatatlanságról vallott és a korlátolt, feltételes 
fordíthatósággá enyhített nézetek, illetve a totális fordíthatóságnak a for-
í'ásnyelvi-célnyelvi ekvivalencia-viszonyokon átszűrt realitása is csak 
a gyakorlat tényeiben válnak az ellentétek dialektikus egységévé. 

Neubert az Li és az L2 közötti ekvivalencia viszony mikro- és mak-
roszővegi tényezőiről tárgyalva először is definiálni próbálja ezt a vi-
szonyt. Szerinte az ekvi'talencia-viszoiny az Li és az L2 kifejezési lehető-
ségeinek olyan hasonlósága, ami lehetővé teszi a funkcionális tartalmi 
ban és 'az orosz idő- és aspektusrendszerben létező ekvivalenciia-viszonyo-
ekvivalenciát. Példaként említi a német időrendszerben és struktúratípus-
kat. A hálózat magában foglalja a forrás- és a célnyelv egész nyelvtani 
rendszerét. 

A grammatikai ekvivalencia-viszonyt ismét csak az egész nyelvtani 
totalitásban nem lehet elválasztani az Li és az L2 között fennálló lexikai 
ekvivalencia-viszonytól. Végül is a lexikai sajátságok között felfedezhető 
az Li és az L2 morfológiai-frazeológiai azonossága is. Ilyen ekvivalencia 
létezik például az igék között, amelyek a mozgás, közlés, gondolkodás, 
óhajok és akarat kifejezésére szolgálnak. 

Természetesen az Li és az L2 közötti lexikai ekvivalencia-viszony 
teljességét a szóállomány, bár elméletileg nyílt rendszer, csak bizonyos 
határokig valósíthatja meg, még akkor is, ha tudjuk, hogy a nyelvtani 
rendszerrel szemben állandóan bővül, gazdagodik. 

A grammatikai és a lexikai ekvivalencia-viszony között nem létezik 
típus lefordítására társaidalmi szükséglet mutatkozik, akkor az L>-ben 
xikai eszközeivel adjuk vissza és fordítva. Ez a transzpozíció a bizonyí-
ték arra, hogy a grammatikai és a lexikai rendszer együttvéve és egy-
mással kiegészítve alkotják a nyelv számos elemének összességét. 

Neubert foglalkozik a szövegtípusokkal is. Szerinte ezek a kategó-
riák egy nyelvközösség kommunikációjában történelmileg kialakult, meg-
szilárdult közlési minták, etalonok. Mind írásban, mind beszédben elő-
fordulnak, a mindennapi beszédben épp úgy, mint a szépirodalmi stílus 
sokszínű rétegeiben. 

A funkcionális stílussal kapcsolatban a sajtónyelvvel is foglalkozik, 
és elmondja, hogy ez a szövegtípus rendkívül heterogén, típusai a vezér-
cikk, hír, kommentár, tudósítás stb. A tudományos szövegtípus, a tanul-
mány, a kiselőadás társadalmi célnak felel meg. A stílusszint szerint a 
szövegeket a semleges hangulatútól a vulgárisig tagolja. A fordítói hű-
ség szerinte nem időtlen viszony az eredeti közléshez. Ha egy szöveg-
típus hefordítására társadalmi szükséglet mutatkozik, akkor az L2-ben 
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bizonyos elemeknek kell lenniük, amelyek a közlendő információ hordo-
zói lesznek. így születhet a fordításirodalomból egy ú j szövegtípus vagy 
egy meglevő szövegtípus viszi tovább az ú j kommunikációs funkciót. Itt 
említi azokat a fejlődő államokat, amelyekben korábban az angol vagy 
a francia töltötte be ezt a feladatot. 

A közlés mikrotársadalmi kötöttségeit érdekesen szemlélteti. Például 
aligha van olyan Li vezércikk, amelyet az L2 nyelvterületen vezércik-
ként lehetne megjelentetni. Az Lfi konvencióhoz való alkalmazásának 
kérdése nem merül fel, az L^-ben is megtart ja az Li-ből származó stí-
lusjegyét. Az eredetihez való hűség ugyanis többet nyom a latban, mint 
a kommunikációs azonosság. Ezt abból kiindulva is interpretálhatjuk, 
hogy a célnyelvi szöveget teljesen úgy alkalmazzuk, mint a forrásszö-
veget. Ez az Li vezércikk tartalmáról és formájáról közvetít információt 
az olvasónak. 

Ugyanez a helyzet a tudományos-műszaki irodalom szövegeinek ese-
tében is. Mindenütt, ahol a célnyelvi szöveg és a forrásnyelvi szöveg 
között közvetlen funkcionális ekvivalencia áll fenn, és nem csak „in-
formáció", szem előtt kell tartani az L2 kommunikációs hagyományait. 
Ellenkező esetben az L2 rossz fordítás lesz. Ez az alternatíva jellemző a 
makrotextuális ekvivalencia-viszonyra is. 

A fordítás mint egységes folyamat nem vezet szükségszerűen egy 
fordításhoz mint végeredményhez. A makrotextuális ekvivalencia-vi-
szonynak sokkal inkább törvényszerű következménye a több fordítás-
változat elismerése. 

Lényegében két fordítói hűségeszmény van, amelyeket Goethe így 
fogalmazott meg: „Két fordítási maxima létezik, az egyik megköveteli, 
hogy a szerző oly módon hozzon közelebb hozzánk egy idegen nemzetet, 
hogy sajátunknak tekinthessük, a másik pedig arra serkent, hogy mi 
közeledjünk az idegenhez, és az ő helyzetébe, beszédmódjába, viszonyai-
ba éljük bele magunkat". 

A másik probléma a gyakorló fordítók számára, hogy mit kell a 
forrásnyelv tartalmából és formájából közvetíteni a célnyelvbe. A teo-
retikusok csak azt vetik fel, hogy melyek a fordítás invariáns eljárásai. 
A szerző válasza: az invariánsok a kommunikációs funkcióban találhatók 
meg. A feltételes fordíthatóság nem lekicsinylése a fordításnak, feltéte-
lességében a társadalmi, történelmi kötöttségeket nevezzük meg, mint 
ahogyan egy remekmű egyben korának alkotása is. 

Úgy véljük, hogy éppen az elérni kívánt hatás tartozik a fordítás 
invariánsai közé. A forrásnyelvi szövegnek mind a grammatikai, mind a 
lexikai sajátságai variálhatók. A kommunikációs cél, a közlési műfaj és 
társadalmi viszonya az állandó, a fordításban is megőrzendő elemek. 

Ez a funkcionális ekvivalencia egyesíti magában a szöveg hűségét, 
azonosságát, korrektségét és adekvátságát. Ezek a fordíthatóság kulcs-
kérdései. Ez a központi kategória öleli fel az egész nyelvi közlést a szak-
fordítástól kezdve a tolmácsoláson át egészen a műfordításig. A nyelvi 
közlés megvalósulási formáinak eltérő funkciói az eltérő ekvivalencia-
kritériumokat feltételezi. A kódváltás a nyelvi közlés minden nemében 
közös. Közös alapjuk a forrás- és a célnyelv közötti ekvivalencia-viszony. 
A kódváltás előfeltétele végülis a nyelvi közvetítő fordítási kompeten-

103 



ciája. A fordítási kompetenciának egyik megnyilvánulása az, amit a szo-
ciolingvisztika kommunikációs kompetenciának nevez. A tolmács és a 
fordító teljesítménye szavatolja a kommunikációs hatást (eredményt) a 
társadalmi élet egy egészen sajátos szituációjában (eltérő nyelvi 'közös-
ségek megléte mellett). A társadalmi munkamegosztás termékeként a 
nyelvi közvetítő azokat az elemeket használja fel, amelyekkel olvasója 
és hallgatója nem rendelkezik adott kétnyelvűségének figyelembe véte-
lével a jeladó és a jelbefogadó mégis hatásos kommunikációt szavatol-
hat. A fordításnak erre a társadalmi gyakorlatára épül az az elmélet, 
amelynek központi fogalma természetesen nemcsak a mondatok korrekt 
nyelvtanisága lehet, mint Chomsky kompetenciájában. A fordításelmé-
letnek inkább a szövegek funkcionális ekvivalenciája a kulcsfogalma, 
amelyet a fordítási kompetencia szolgál. 

A funkcionális ekvivalencia egy választási módot előfeltételez. Biz-
tosítja, hogy nem minden nyelvtanilag helyes mondatot lehet a ccl-
nyelvben elfogadhatónak tekinteni. Lexikai szempontból elsősorban a 
megfelelő terminust kell fellelni. A nyelvi közvetítőnek, ha jól végzi 
dolgát, a szövegtípus távlatából kell megtalálnia az azonos hírértékű 
grammatikai és lexikai elemeket. Ennek viszont az a nehézsége, hogy 
nemcsak egy és egyértelmű megfelelés létezik (a természettudományi-
műszaki fordítások kivételével), a malkrotextuális ekvivalencia-viszony 
nem tervezhető előre. Egy szövegtípus grammatikai-lexikai jellem-őinél 
sokikal szélesebbek a variációs lehetőségék, és nem is csak szubjektív 
alapon. A fordítás kompetencia ennék a variálhatóságnak a felismerését 
is tartalmazza. 

A makroktextuális modellt több determináns befolyásolja, ezért több 
variánst is feltételez. 

A fordításelmélet fogalmakká általánosított rendezett tapasztalat, a 
fogalmak tapasztalatok nélkül üresek, a tapasztalat elméleti összefüg-
gések nélkül vak. 

Ebből a nézőpontból kell értelmeznünk a potenciális ekvivalencia-
viszonyról kialakult felfogásokat (mikro- és makroszöveg szintjén) a 
funkcionális ekvivalenciát és a fordítói kompotenciát. Ezeknek kellene 
a fordítás évszázados tapasztalatnyagát rendszerbe foglalniuk, hogy a 
fordíthatatlanság és fordíthatóság pólusai szintézissé váljanak. A fordí-
tás társadalmi szükségszerűsége serkentően hat a fordítás fejlődésére, s 
egyszer talán a jó gépi fordítást is megteremtheti. 

A fordítási folyamat szubjektív és objektív tényezőinek kutatása 
folyamán a fordításelmélet teljesen figyelmen kívül hagyja a szépirodal-
mi szövegeket. A szakirodalomban a nyelv a kommunikáció eszköze, 
míg a költészetben egyidejűleg a kommunikáció tárgya is, amelyben 
a nyelv asszociációs és érzelmi elemei vannak előtérben, és a metaforák, 
szójátékok és a hangutánzó effektusok esztétikai információt hordoznak. 

A fordító feladata tehát abból áll, hogy egy forrásnyelvi szöveget 
azonos értékű célnyelvi szöveggel helyettesítsen be. Fordítói illetékessé-
gét a két nyelv és nyelven kívüli valóság az ekvivalencia-viszonyok is-
merete mellett az a képesség adja, hogy ezeket konkrét szövegek funk-
cionális ekvivalenciájára is tudja alkalmazni. A fordító tevékenységét 
befolyásolja a politikai, vallási, szociális, nyelvföldrajzi háttér is. 
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Schellbach a fordítás folyamatát a következő három szakaszra bont-
ja: 

1. a forrásnyelvi szöveg dekódálása, elemzése; 
2. a kódváltás, azaz a dekódolt forrásnyelvi jelrendszernek egy cél-

nyelvi jelrendszerbe való átváltása, ez a transzlátor sajátos teljesít-
ménye; 

3. a célnyelvi szöveg mint végtermék (transzlátum) újrakódolása, 
azaz a fordító másodlagos közlővé válik a végleges befogadóhoz viszo-
nyítva. 

A kódváltás nem nyelvi síkon releváns. A formális elemek, a nyelvi 
alakulatok nem invariánsok. A jelfelszín változékonyságában csak a tar-
talom állandó. 

A fordításban érintkező nyelvek tipológiai rokonságától függ, hogy 
a kommunikáció szempontjából melyik fordítási módszer a legjobb. 

A lefordított szövegek megítélésében gyakran használjuk a szósze-
rinti fordítás — szabad fordítás megkülönböztetést, ez a határ azonban 
nem egyértelmű és nagyon nehéz elválasztani a két eredményt, annyi 
fok és fokozat van, ahányat a megfelelő szövegtípus tartalmazhat. 

Sajnálatos módon a fordítástudományban sincs világos és egységes 
irányvonal a terminológia használatában. Szinte minden iskola kiala-
kítja a maga sajátos fordításelméletét. Már magának a kiindulópontnak, 
azaz a szövegtípusnak a jellemzésében is eltérések mutatkoznak. 

A szöveg terjedelme sem mellőzhető tényező, a szöveg terjedelme 
és a fordítás nehézségi foka fordított arányban áll. A legkisebb szöveg-
egységek tűnhetnek lefordíthatatlanoknak. 

A szövegelemzés végbemehet a tulajdonképpeni fordítási folyamat 
előtt, ekkor egymást követik a megértési fázis és a fordítási bázis, de 
egybe is olvadhatnak, ez történik a szimultán fordítás esetében. Egyes 
szerzők rámutatnak a kiindulónyelvi szöveg kimunkáltságának fontos-
ságára a fordítástudomány elmélete és gyakorlata szempontjából. 

Másrészt állandóan rámutatnak arra, hogy az anyanyelvvel való fog-
lalkozás — általában ez a célnyelv — a fordítástudományban háttérbe 
szorul. Az anyanyelv hiányos ismerete nagyobb hibaforrást képezhet 
mint hinnénk. (A szerző Tarnóczi Lórántot idézi, aki Magyarországon 
a legérdemesebb művelője volt a fordításelméletnek, és tollából az e té-
mával kapcsolatos legfontosabb publikációk kerültek ki.) 

A szakszövegek feladata a szintváltás, nem pedig a szituáció meg-
változtatása. A nyelven kívüli valóság logikai szabálya egyúttal fordí-
tási szabály is. Ez a lényeges eltérésük a szépirodalmi szövegekkel szem-
ben. A szinonim fordíthatóság nem érvényes a szakszövegekre (lexikai 
síkon semmiképpen sem) természetesen a szakszöveg szerzőjének vannak 
stilisztikai sajátosságai, amelyek tükröződnek a célnyelvben. A szinoni-
ma szerepe az irodalmi szövegekben egészen más. mint a terminológiai 
alakváltozatok a szakszövegekben. 

Paepeck a „terminológiai distancia szabályairól" beszél, ami a köz-
Vetítőt és a befogadót a szaknyelvi szövegezés és megértés folyamatából 
mint szubjektív tényezőket bizonyos mértékben kizárja. Jóllehet az em-
lített szövegek messzemenően sztereotípikusok, ezért könnyen meg is ta-
nulhatók — mondja a szerző —, természetesen fordításukhoz szaíktudás 
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szükséges, ez pedig a célnyelvi szakirodalommal való beható foglalko-
zást igényli. 

A fordítástudomány lényeges alkotórésze a fordításkritika, az össze-
hasonlítás. Összehasonlítjuk az eredeti szöveget a fordítással, a külön-
böző nyelvű fordításokat, amelyek más-más fordítók tollából kerültek 
ki, egyazon forrásszöveg alapján. Így lehet megoldást keresni a fordí-
tástechnikai nehézségekre a szemantika, a szintaxis, a stilisztika, a prag-
matika stb. területén, ezáltal 1. összeállíthatjuk a különböző szövegek, 
szövegfajták és nyelvek fordításában előforduló nehézségek tipológiáját; 
2. kidolgozhatjuk a problémák áthidalásának módszerét és az ekviva-
lencia feltárását; 3. a különböző szövegfajták elemzési kritériumait; 4. 
ú j anyagot lelhetünk a szótárak kibővítésére. A fordításkritikának azon-
ban nem ezen a szinten, hanem a kontrollszerkesztésben kell érvénye-
sülnie. 

Egy másik szerző, Jáger tanulmányában arról számol be, hogy a 
fordítás mint folyamat fogalmának bevezetése óta számos kísérlet tör-
tént pontosabb meghatározása érdekében. Ilyen próbálkozás a mi javas-
latunk is — írja a szerző —, hogy műveletiként határozzuk meg, hogy 
az eredeti és a fordítás között megvan a funkcionális-ekvivalencia-vi-
szony, amelynél a fordítás denotatív és pragmatikai jelentése és néhány 
szintaktikai tulajdonsága szerint hangoljuk egybe az eredetivel. Mivel a 
„fordítás" követelményszintet is jelent, amelynek a funkcionális ekvi-
valenciát is fednie kellene, sőt az ideálishoz közelítő ún. reális fordítás 
fogalmát is, de ez és a fordítás egésze is meghatározatlanok maradnak. 
A „közelítés" terminus nemkülönben magyarázatra szorulna. 

A szerző a helyzet felméréseként abból indul ki, hogy a világon ma 
is nagyon sok nyelv van, sőt az ún. világnyelvek száma is meglehetősen 
nagy, univerzális közvetítőnyelv nem létezik, de a nyelvi határokon túl 
is sokoldalú kommunikációs kapcsolat létezik, amely a nyelvi kommuni-
kációnak törvényszerű társadalmi alapja és kerete. 

A nyelvi közvetítésnek nevezett folyamatban egy forrásnyelv L| 
szövegeit éppen azon körülmény miatt, hogy az Li-ben vannak foglalva, 
és 'a befogadónak nem érthetőek, átkódoljuk egy olyan célnyelvi L2 szö-
veggé, amelyet a befogadó ismer. A nyelvi közvetítés lényege éppen a 
természetes nyelvi szöveg átkódolásában van, ami biztosítja a kommu-
nikációt különböző nyelvi kommunikációs partnerek között. 

A közvetett kommunikáció magában foglalja, hogy a nyelvi közlésé-
nél egy bármilyen L2 szöveg nem helyettesíthet egy adott Lj szöveget. 
Ez csak bizonyos feltételek mellett következhet be. A nyelvi kommuni-
kációnál arról van szó, hogy egy szöveg út ján tudattartalmat juttatunk 
el. A kommunikációs nézőpontból azért lényegesek a tudattartalom fel-
váltásában a szöveg repezentatív tulajdonságai, azaz egy tudattartalom-
hoz a valóság hasonmásaként kötődnek, azaz képmásként, szimbólum-
ként érthetők és jegyezhetők meg. E funkció megvalósításában minden 
szövegnek meghatározott kommunikációs értéke van, vagyis hogy a va-
lóság milyen és mekkora összefüggő redszerét tudja felidézni. 

Ha csupán nyelvi közvetítés révén kívánunk odahatni, hogy egy L2 
szöveg jöjjön létre, egy meghatározott befogadókör számára érthetetlen, 
de bennük bizonyos tudattartalmat kiváltó Li szöveg helyett, nyilván-
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való, hogy csak egy ilyen L2 szöveg lehet a kommunikációban egy adott 
Li szöveg helyett, amely kommunikációs értékében kapcsolatban áll az 
eredetivel. Ha az L2 és az Li szöveg kommunikációs értékükben meg-
egyeznek, akkor az L2 szöveget eredményező folyamat közlésileg ekvi-
valens átkódolás, egy kommunikatívan ekvivalens nyelvi közvetítés, amit 
fordításnak nevezünk. Amennyiben az L2 szöveg és az Li szöveg nem 
azonos, csak bizonyos kommunikációs értékükben egyeznek meg, kom-
munikatívan heterovalens nyelvi közlésről van szó. 

Itt csupán a kommunikációs ekvivalencia fogalmát igyekszünk köze-
lebbről jellemezni. Kommunikációs ekvivalenciának tekintünk két kü-
lönböző nyelv szöveget, Li-et és L2-t, amikor egy ideális kétnyelvű be-
szélő (aki mindkét nyelvet egyformán beszéli) a kommunikációban egy 
ugyanolyan ideálisan kétnyelvű befogadóval szemben (aki úgyszintén 
mindkét nyelvet egyformán tudja), szabadon választhat, hogy az Li és 
Lo nyelv szövege közül melyiket alkalmazza közlésre, mindkét szöveg 
a befogadóban ugyanazt a kommunikációs hatást, azaz ugyanazt a tu-
dattartalmat váltja ki, úgyhogy a beszélő az egyik vagy a másik szöveg 
melletti döntése a kommunikációs helyzetre nézve véletlen vagy olyan 
okkal van összefüggésben, ami kívül áll a kommunikációs partnereken 
és tárgyakon, és az illető nyelveken. 

A kommunikációs ekvivalencia-viszony elfogadása és ennek a relá-
ciónak a fenti meghatározások értelmében való fa j tá já t (nemét) kell de-
finiálni, hogy a nyelvi közvetítés folyamatára is kiterjedjen, amelyben 
az erdeti (az Li szöveg) kommunikációs értéke képezi az invariánst, 
illetve az eredeti és a célnyelvi szöveg között létezik a kommunikációs 
ekvivalencia-viszony relációja, s két nehézséget kell átihadalni, ezek 
a transzláció meghatározásában jelentkeznek, amikor a fordítás a funk-
cionális ekvivalencia eredménye. Mivel a kommunikációs ekvivalencia 
fogalma, eltérően a funkcionálistól a kommunikációs értéken kívül sem-
milyen más nyelvi tulajdonságra nem épül, s ez azt jelenti, hogy csak 
arra a tulajdonságra alapoz, hogy a nyelven kívüli tartalom szerint ösz-
szefüggő szövegeknél figyelembe kell venni az Li szöveg több szinonim 
célnyelvi fordítását. A fordítási műfa j megállapításának ilyen megfogal-
mazása lehetővé teszi, hogy az olyan nyelvi közvetítési folyamatot, 
amelynek eredménye a nyersfordítás, ezen a folyamaton belül nehezen 
lehessen összegezni. Ehhez persze az a feltevés szükséges, hogy egy olyan 
!•> szöveg létezik, amely csak meghatározott feltételek mellett azonos 
közlési értékű egy L| szöveggel (a feltételes kommunikációs ekvivalencia 
létezése). 

Ezért vezetnek a tolmácsolásra jellemző feltételek ahhoz, hogy a 
tolmácsolt szöveg nem csupán szóbeli szöveg, hanem leggyakrabban a 
beszélt nyelv szövege is. Az eredetivel szemben, amely az írott nyelv 
szövege, egy tolmácsolt szöveg csak akkor lehet kommunikatívan ekvi-
valens, azaz transzlátum, ha a beszélt nyelv alkalmazására jellemző kom-
munikációs szituáció áll fönn. Az ilyen transzlátumot feltételesnek is ne-
vezzük, ennek megfelel a feltételes fordítás folyamata. A feltételes for-
dítást a nyersfordítás is képezheti. A szituációtól függő kommunikáció-
ban tolmácsolt szövegtől eltérően ezek leggyakrabban a befogadóra jel-
lemző kommunikációs ekvivalenciától függenek. Amennyiben nem állnak 
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fönn megfelelő feltételek (sajátos szituációk vagy sajátos befogadók), ek-
kor lehetséges egy feltételes transzlátum és fordítás helyett egy kommu-
nikatívan heterovalens L2 szöveg kialakítása, illetve egy kommunikatí-
van heterovalens nyelvi közvetítési folyamat alkalmazása. 

A kommunikációs ekvivalencia fogalmának elfogadása (feltételezése) 
által létrejön a nyelvi közlési folyamat tudományos feltárásának lehe-
tősége, úgy, hogy egy transzlációs fogalomból indulunk ki, ami lénye-
gében majdnem minden folyamatot felölel, amelyeket általában a for-
dításhoz és a tolmácsoláshoz sorolunk. Ugyanakkor felöleli az eddigi 
megkülönböztetés értelmében feltételes fordítást is, amelyre nemcsak 
meghatározott feltételek mellett érvényes a kommunikációs ekvivalencia. 
Ezeket a fordításokat és transzlátumokat a következőkben optimális 
transzlációnak és optimális transzlátumnak nevezi a szerző. 

A feltételes kommunikációs ekvivalencia fogalma a fenti megha-
tározás által, ami a „kommunikációs ekvivalencia" fogalmában inkább 
pszichológiai, illetve pszicholingvisztikai mintsem nyelvi fogalom, illet-
ve olyan kategória, amely a nyelv és a fordítás együtteséhez tartozik, 
tehát a pszichológia és a nyelvészet keretin belül van, de a filozófiát is 
érinti, s a nyelv, illetve a nyelvi közvetítés sajátos jelenségének szem-
pontjait kutatja, és ezzel a közös kereteket különböző irányokban építi 
ki. Egészen bizonyosan egy olyan fogalomról van szó, amelyből a nyel-
vészet ugyan kiindulhat, de csak ezekkel a módszerekkel nem írható le. 

Jager már bevezetőjében megállapítja, hogy a funkcionális ekviva-
lenciát, azaz a különböző nyelvű szövegek funkcionális értékükben való 
összehangolását nem lehet kommunikációs ekvivalencia nyelvi tényekre 
vonatkozó magyarázataként felfogni. A kommunikációs és a funkcionális 
ekvivalencia egybeesése sajátos esetet ábrázol, ami az ún. ideális fordítás 
sajátos faj tájánál , amelyhez az idealizálás útjain jutunk el, miközben 
valamennyi tényező hatását, amely az illető nyelvben és a transzláció 
megvalósításában van, és ahhoz vezet, hogy a funkcionális ekvivalencia 
viszonylata a reális fordításnak csak különböző megközelítésében léte-
zik. 

Az ideális transzláció, mivel eleget tesz a kommunikációs ekviva-
lencia feltételének, besorolható a fordítás fogalmához, mindenekelőtt az-
zal a jellegzetességgel, hogy esetében nem vetjük fel a realizálhatóság 
kérdését, de lehetőséget nyújt, hogy a fenti korlátozások ellenére is a 
funkcionális ekvivalencia fogalmát a kommunikációs ekvivalencia fogal-
mának magyarázatával alkalmazhatjuk, és a fordítás alkalmazható mo-
delljét kapjuk. Tegyük fel, hogy minden fordítás hírtartalmi azonossá-
gának viszonylata nyelvi univerzálékon alapul, hogy minden nyelvi köz-
vetítésnél az alapvető összefüggésről van szó, ami lényegében hasonló-
sága minden természetes nyelvnek. A tényezők hatásától azonban réte-
geződés jött létre, amelynek oka végső soron az eltérő fejlődési feltéte-
lek, a törvényszerűség és a véletlenszerűség, a különböző társadalmi fej-
lődésben lehetséges és szükséges dialektikában és nyelviségben rejlik. 

Amennyiben egy L| szöveg funkcionális értéke és egy L2 szöveg 
funkcionális értéke közötti kapcsolat egyedül a funkcionális azonosság 
viszonylata, akkor a szövegfelszínen jelentős fordítási eltolódások jelent-
keznek. Jager erre az összefüggésre vonatkoztatva bevezeti a maximá-
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lis ekvivalencia elnevezést, a megfelelő nyelvközvetítési folyamatot to-
tális fordításnak, eredményét pedig totális transzlátumnak nevezi. Ezek 
abban különböznek a funkcionális ekvivalenciától, és az ideális fordí-
tástól, hogy velük szemben szükségszerű „eltéréseket" mutatnak, ezek 
az „eltérések" természetes nyelvekben, ellentétes viszonyaikban, szerke-
zetük és eszközeik alkalmazási feltételeiben elkerülhetetlenek. Az alap-
vető szükségszerűsége ezeknek az „eltéréseknek" nem azt jelenti, hogy 
minden említett tényezőnek valamennyi szövegben, illetve szövegpárban 
hatást kell kiváltania, ez két nyelvnek olyan egyes szövegeiben lehet-
séges, amelyeknél az említett tényezők hatása nulla felé halad, más szó-
val ezeknél létezhet a funkcionális ekvivalencia relációja. E tényezők 
mellett az alapösszefüggés, pontosabban a maximális ekvivalencia mó-
dosulhat más tényezők hatására is. Olyan feltételekről van szó, mint amit 
az információ adott mennyisége, amelyet rövid idő alatt kell reprodu-
kálni (tolmácsolás), az L2 szöveg módosításának korlátozott lehetőségei 
vagy elvetése (a tolmácsolás és a fordítás különböző vállfajainál). Ezen 
tényezők hatása által az eredetire és a transzlátumra nézve létrejöhet 
funkcionális értékük tekintetében olyan kapcsolat, ami egy csekélyebb 
azonossági fokot jelent. 

Ha a tényezők mindkét fa j tá já t , amelyek hatásában halmozzák a 
funkcionális ekvivalenciát, a fentemlített megkülönböztetéssel a feltételes 
és feltétlen kommunikációs ekvivalenciának, illetve összehasonlítva a 
feltételes és ideális fordítást, megjelenik a megalapozott feltevés: a ma-
ximális ekvivalencia, totális fordítás és maximális transzlátum mint a 
feltétlen kommunikációs ekvivalencia csak az egész szöveg szintjén va-
lósítható meg. 

Kade A fordítási műfajok és kategóriák című tanulmányában a 
nyelvi közvetítést fordításra és célnyelvi adaptálásra, átdolgozásra oszt-
ja, mégpedig a kommunikációs ekvivalencia fogalma alapján. A szű-
kebb értelemben vett fordítás esetében az eredeti és a célnyelvi szöveg 
azonos kommunikációs helyzetben szerepel, míg az idegen nyelvi át-
dolgozásnál a kommunikáció stratégiáját a befogadó elvárásai határoz-
zák meg, azaz az átkódolás itt adaptáció. Fordítás esetén az eredeti szö-
veg egész releváns kommunikációs tartalma invariáns, aminek a szö-
veggé szerveződésben is tükröződnie kell. Az átdolgozásnál a tartalmi 
egyezőség a forrásnyelvi szöveg hírtartalmának és a befogadó kommu-
nikációs elvárásainak koordinációjában alakul ki. A szerző megállapítja, 
hogy nem azonos kommunikációs célok eltérő megvalósításáról, hanem 
különböző célokról van szó, amit az is bizonyít, hogy az idegen nyelvi 
átdolgozás esetében olyan törvényszerűségek is érvényesülnek, amelyek 
kétségessé teszik, hogy az átdolgozás egyáltalán nyelvi közvetítésnek 
tekinthető-e még. Az a tény azonban, hogy az átdolgozás két pólusa is 
a forrásnyelvi és a végleges célnyelvi szöveg, és ezek között szabály-
szerű viszonyok állnak fenn, mégis arra utal, hogy az ilyen értelemben 
vett átdolgozás a fordítástudományból nem zárható ki. Kade a fordítás-
tudomány központi kategóriájának mégis a szöveghű fordítást tar t ja . 
Fontosnak tart ja a fordítási folyamat vizsgálatát, amelyre három modellt 
tart alkalmasnak: 
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— a mikrolingvisztikai modellt, amely a forrásnyelvi és célnyelvi 
szöveg ekvivalencia-viszonyait keresi, de egyben túl is értékeli a nyelvi 
redszerből eredő strukturális sajátosságokat. Csak bizonyos célokra al-
kalmas, de nem magyarázza meg a fordítás folyamatának egészét. 

— a szemiotikai modellt, amely jobban figyelembe veszi a fordítás 
kommunikációs kötöttségét, de túl általános, hiszen a nyelv csak egyike 
az információt hordozó jelrendszernek, a nyelvi közvetítés a kódváltás-
nak csak speciális esete. 

— a makrolingvisztikai modellt, amely figyelembe veszi az egész 
kommunikációs rendszert, sőt annak nyelvi és nyelven kívüli tényeit 
is. 

A fordító a nyelvi közvetítés során három tényezőt vesz figyelembe, 
mégpedig kölcsönhatásukban: alaki-nyelvi tényeket, nyelvi-tartalmi té-
nyeket és a nyelven kívüli valóság tényeit. A fordítástudomány alapja, 
modellje a nyelvi-tartalmi tényeken alapuló nyelvi közvetítés. 

Wolfram Wilss: A fordítás és tolmácsolás mint korszerű nyel vök 
közötti kommunikációs eszköz című munkájában megemlíti,, hogy >a for-
dítással és tolmácsolással kapcsolatos tevékenység csak az utóbbi 30 év-
ben lendült fel annyira, hogy önálló fordítói és tolmácspályáról beszél-
hetünk, legalább viszonylagosan önálló feladatokkal, szerény tanulási és 
továbbképzési lehetőségekkel. 

A Közös Piac érintkezési és konferencianyelveiről szólva említi, hogy 
immár 6 hivatalos nyelv használatos, és újabb országok belépésével 
várható további gyarapodásuk. A Közös Piac akcióprogramot dolgozott 
ki az egyes nyelvek közötti információátvitel javítása céljából, ebben 
külön helyet kapott a gépi fordítás. 

A szerző elégedetlen, hogy a nyelvileg sokrétű Európában eddig 
még nem sikerült mesterséges, illetve gépi metanyelvrendszerrel a nem-
zetközi információcserét leegyszerűsíteni, azaz a kommunikációs akadá-
lyokat leküzdeni. A nemzetközi nyelvi akadályok legyőzése szerinit két 
módon lehetséges, mesterséges nyelv megalkotásával vagy egy termé-
szetes nylv hivatalossá tételével (mint a középkorban a latin nyelv volt). 

Az „egynyelvűsítési" törekvések meddők maradtak, mert minden 
ember ragaszkodik anyanyelvéhez, hiszen az anyanyelv hordozója és 
közvetítője tapasztalatvilágunknak, azonkívül a mesterséges nyelv döntő 
hátránya, hogy statikus, fejlődésképtelen jelrendszer. 

Hogy az ember mennyire idegenkedik nyelvének eltárgyiasodásától, 
sematizálásától és formalizálásától, mutat ja az az eredménytelen kísér-
let is, hogy 1955-ben a gépi fordítás területén angol közvetítőnyelvet 
akartak kialakítani. Ez lélektani okokból, de presztízstényezők miatt is 
keresztülvihetetlen a soknyelvű Európában. A Közös Piac tagországai 
számának megnövekedése és ezzel a négyről hat hivatalos nyelv meg-
szaporodása bizonyítja, hogy ez az immár bábeli zűrzavarra hasonlító 
nemzeti-nyelvi sokféleség nemzetközi kommunikációs akadályokat jelent, 
de az idő egy Európa-nyelv bevezetésére nem érkezett el, és kérdés, hogy 
elérkezik-e valaha is. 

A szerző szerint a nemzetközi nyelv érvényesülésének egyrészt a 
passzív hivatalos állásfoglalás az akadálya, másrészt pedig az, hogy 
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olyan időben élünk, amikor politikai és nyelvi tekintetben pluralisztikus, 
centrifugális törekvések kerülnek túlsúlyba. 

A kudarcok és eredmények tehát azt bizonyítják, hogy a nemzet-
közi információcserébe bekerülő egyre több nyelv közötti közvetítésre 
más utakat, módokat kell keresni. Az európai térségben jelenleg négy 
kezdeményezés ismert: a „Basic-English", a „Francais fondamental" és 
a „Grund deutsch" típusú korlátozott kódok fejlesztése a statisztikailag 
kiértékelt grammatikai minimum és alapszókincs alapján (nagyságrend-
ben ± 1000—2000 szó nyelvemként); valamint a „Sprachingenieru-
vvissenschaften" (Linguistic Engineering) megjelenése azzal a céllal, 
hogy a szaknyelvi területen logikai szimbólumokká alakított, félig meg-
fogalmazott, de még beszélhető kommunikációs médiumokat alakítson 
ki, ezek elvben olyan struktúrákkal rendelkeznek, mint a programozott 
nyelvek. 

Végül szóljunk még röviden egy sokat vitatott kérdésről, a gépi for-
dításról, Herbert Bruderer svájci nyelvész Gépi fordítás és mako-
nyelvi teminológiai adattárak című előadása áttekintést ad a termé-
szetes nyelvek gépi és kiegészítő gépi fordításának helyzetédől. Az auto-
matikus fordítás és a többnyelvű terminológiai adattárak a nyelvtudo-
mány és a fordítástudomány területébe való beilleszkedésük, termino-
lógiai informatika stb. kísérleti és funkcionális tapasztalatainak leírása 
után, melynek során főként az európai jellegű törekvéseket ismerteti, 
a végkövetkeztetések jó segítséget nyújtanak a gyakorló fordítóknak. 
Erről a témáról Bruderer 1978-ban jelentetett meg két könyvet. 

A gépi fordításról meglehetősen tartózkodóan nyilatkozik a már ko-
rábban idézett I. Schellbach. A gépi fordítás kérdését elveti, jóllehet 
elismeri a komputer mint adattár létjogosultságát. A rendszer gyenge-
ségei és nehézségei ismertek, a komputer pontatlanabbul és lassabban 
fordít, mint az ember, az idiómák és a frazeológiai egységek nagy hiba-
forrást képeznek. 

A fordítás nem mechanikus művelet, hanem alkotói folyamat. Mi 
nagyon keveset tudunk róla, hogyan fordít az ember. Ha megtudjuk, 
hogy hogyan is megy végbe a tulajdonképpeni fordítási folyamat, ha a 
forrásnyelv jelrendszerét a célnyelv által helyettesítjük, leírhatjuk en-
nek a folyamatnak a modelljét és kiértékelhetjük a gép részére. A ter-
mészetes nyelvek jellemvonásait mint: a redundancia, homonímia, poli-
szémia, szinonima, szerkezeti sokrétűség, a világnak egyes nyelvek ál-
tali szegmentálása érthetővé teszik, hogy a „humánus" fordítót egyetlen 
gép sem helyettesítheti. 
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