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Köztudomású, hogy a fordításelméletnek két nagy területe van: az által-
ános fordításelmélet, mely a fordítás nyelvtől és műfajoktól független tör-
vényszerűségeit vizsgálja, és a speciális fordításelmélet, mely a fordítás 
műfajoktól és nyelvpároktól függő törvényszerűségeit vizsgálja. 

Áz általános fordításelmélet főbb kutatási témái: a fordíthatóság, a 
fordítás folyamatának modellálása, a fordítás egysége, a fordítás invariánsa, 
az átváltási műveletek (transzformációk) általános kérdései stb., de legfőbb 
témája az ekvivalenciának, azaz a forrásnyelvi és célnyelvi szöveg egyen-
értékűségének ill. az egyenértékűség feltételeinek, fajtáinak, megvalósulási 
módjainak stb. kutatása. 

Az ekvivalencia azért központi kategóriája a fordításelméletnek, mert az 
ekvivalencia kutatásának középpontba állítása választja el a fordításelmé-
letet a kontrasztív nyelvészettől. 

Sokan ugyanis azonosítják a fordításelméletet a kontrasztív nyelvészettel, 
holott a két tudományterület közötti különbségek jól körülhatárolhatók. 

Az első különbség, hogy míg a kontrasztív nyelvészet a két nyelv rend-
szerét veti egybe, a fordításelmélet a két nyelvi rendszer realizációit, azaz 
szövegeket vet egybe. 

A második különbség, hogy míg a kontrasztív nyelvészet a két nyelv teljes 
rendszerét veti egybe, a fordításelmélet válogat, és csak olyasmivel fog-
lalkozik, ami a fordítói gyakorlatban problémát jelent (pl. hiába fontos 
területe az aspektus kutatása az orosz-magyar kontrasztív nyelvészeti kuta-
tásoknak, ha a fordítói gyakorlatban nem jelent problémát, a fordításelmélet 
nem foglalkozik vele). 

A harmadik különbség, hogy míg a kontrasztív nyelvészet a kél nyelvi 
rendszerben azonos szinten elhelyezkedő elemeket vet egybe (pl. a főnévi 
igeneves szerkezeteket az angol és a magyar nyelvben), a fordításelmélet 
nem feltétlenül azonos szinten álló elemeket vet egybe, sőt ez utóbbi a 
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gyakoribb (pl. a főnévi igeneves szerkezeteket az angol nyelvben és a 
célhatározói mellékmondatot a magyar nyelvben). 

A negyedik különbség, hogy a fordításelméletnek lesznek olyan kate-
góriái, mint pl. az ekvivalens nélküli lexika, melyek a kontrasztív nyel-
vészetben fel sem merülnek. 

Szemünkre vethetné valaki, miért azonosítjuk a kontrasztív nyelvészetet 
a nyelvi rendszerekre irányuló kutatásokkal, miért ne tartozhatnának bele a 
kontrasztív nyelvészetbe az egybevető szövegtani kutatások? Ezt a véleményt 
képviseli pl. Barhudarov (1975), aki a fordításelméletet a kontrasztív szöveg-
nyelvészettel azonosítja. Hasonló véleményen van Coseriu is (1981), aki 
szerint a kontrasztív nyelvészetnek a nyelvi rendszerekkel és a nyelvi típu-
sokkal foglalkozó része nem, de a nyelvi normát, azaz a nyelvi eszközök 
funkcionálását kutató része feltétlenül kapcsolatban van a fordításelmélettel, 
sőt azonosítható vele. 

Ezzel mi nem értünk egyet, véleményünk szerint a fordításelmélet még a 
kontrasztív szövegnyelvészettel sem azonosítható. A kontrasztív szöveg-
nyelvészeti kutatások ugyanis egymástól független A és B nyelvi szövegeket 
vetnek egybe, azaz az A nyelv és a £ nyelv rendszerének egymástól független 
realizációit, míg a fordításelmélet a két nyelvi rendszer egymástól filggő 
realizációit veti egybe, melyek ekvivalencia-viszonyban vannak egymással. És 
ez óriási különbség. Az a kényszer, hogy egy A nyelven megformált gon-
dolatot kell B nyelven visszaadni, olyan viszonyokat teremthet az A nyelvű 
és B nyelvű szövegek között, amelyre egy olyan nyelvész - legyen az akár 
szövegnyelvész is aki nem elemez fordításokat, nem is gondol. A fordítás 
eredményeképp olyan A és B nyelvi szövegek között jöhetnek létre ek-
vivalencia-viszonyok, melyek kapcsolatát semmilyen fordítástól független 
kutatás nem tudná megjósolni. A kontrasztív nyelvészetnek, de még a 
kontrasztív szövegnyelvészetnek sem célja az ekvivalencia kutatása. A fordí-
táselmélet tehát szinte létét, de legalábbis tudományos önállóságát köszön-
heti az ekvivalencia kutatásának, az ad neki jogcímet arra, hogy önálló 
tudománynak tekinthessük. 

Az ekvivalencia tehát a fordításelméletnek központi kategóriája, de 
nemcsak központi kategóriája, hanem, bátran mondhatjuk, legvitatottabb 
kategóriája is. 

Ha az ekvivalenciát kutatjuk, már a kutatás tárgyának kijelölésekor is 
óriási problémákba ütközünk. 

A fordítás folyamatában ugyanis, mint tudjuk, nemcsak a forrásnyelv és a 
célnyelv, ill. a két nyelvi rendszer egymástól függő realizációi, azaz a 
forrásnyelvi és a célnyelvi szövegek vesznek részt, hanem legalább három élő 
szereplője is van a fordítási szituációnak: az író, az olvasó és a fordító. S ha 
az írónak nem is, hiszen az írók nem azzal a céllal írják műveiket, hogy azt le 
fogják fordítani, de az olvasónak és a fordítónak megvannak a maga ek-
vivalencia-elképzelései, és ezek egyáltalán nem mindig esnek egybe. Bonyo-
lítja a helyzetet egy negyedik szereplő is, aki ugyan nincs benne a fordítás 
folyamatában, de számunkra mégis fontos, a fordítás kutatója. 
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Azt kell mondanunk, hogy merőben más ekvivalencia felfogása van az 
olvasónak, aki feltételezi, a fordítónak, aki megteremti, és a kutatónak, aki 
feltárja az ekvivalenciát. (Albert 1988.) Először tehát ezt a három ekvivalen-
cia-fogalmat kell szétválasztanunk. 

Az olvasó attitűdje a legegyszerűbb. Az előlegezett bizalom jellemző rá. 
Azokat a fordításokat, melyeket a könyvkiadók kiadnak és a könyves-
boltokban áruínak, azokat ő általában ekvivalensnek tartja. Az olvasónak 
semmiféle tudatos elképzelése nincs az ekvivalenciáról, ha a mű nem tetszik 
neki, nem a fordítóról, hanem a szerzőről alkot rossz véleményt, vagy ha 
eszébe jut is némely olvasóknak a fordítókat hibáztatni, a szemrehányások 
tárgya az szokott lenni, hogy a fordító bizonyos szavakat rosszul fordított. 

A fordító ekvivalencia-fogalma már bonyolultabb. Neki már vannak 
bizonyos többé-kevésbé tudatos elképzelései az ekvivalenciáról, melyeket 
szeretne megvalósítani, de nem mindig sikül neki. Paradox módon a fordítás 
minősége, a fordító sikere vagy sikertelensége az ekvivalencia megterem-
tésében nincs szoros összefüggésben azzal, hogy az ekvivalenciáról kiala-
kított elképzelései mennyire tudatosak vagy mennyire ösztönösek. 

Nyilvánvaló, hogy az ekvivalencia problémája a fordításelméleti szakem-
berek, a fordításkutalók számára jelentkezik a maga teljes összetettségében. 
Az olvasók és a fordítók többékevésbé ösztönös, de mégis egyértelmű 
ekvivalencia-elképzeléseivel szemben a fordításkutatók között különböző 
nézetek alakultak ki az ekvivalencia lényegéről. 

A kutatók egy része az ekvivalenciát a fordítás feltételének tartja, mely 
megkülönbözteti az idegen nyelvű szövegek átültetésének egyéb módjaitól, 
az adaptációtól, a kivonattól, a rezümétől stb. Náluk az ekvivalencia bekerül 
a fordítás definíciójába (a fordítás - a forrásnyelvi szöveg helyettesítése 
ekvivalens célnyelvi szöveggel). Ilyen megközelítésben a fordításon belül az 
ekvivalenciának nincsenek fajtái, nincsenek fokozatai. Ha csak azt a cél-
nyelvi szöveget nevezzük fordításnak, amelyik ekvivalens a forrásnyelvi 
szöveggel, akkor minden fordítás ekvivalens, tehát az ekvivalencia további 
kutatása fölöslegessé válik. 

A másik megközelítés abból indul ki, hogy az ekvivalencia sohasem lehet 
teljes. Az a célnyelvi szöveg, amelyet a fordító ekvivalensnek szán, és az 
olvasó ekvivalensnek fogad el, csak bizonyos szempontokból egyezik az 
eredetivel (formai, tartalmi, rendszerezni. Ez a megközelítés nyilvánvalóan 
jóval termékenyebb. Az ekvivalencia fajtáinak és fokozatainak feltárása 
bőséges anyagot kínál a kutatóknak. Ezen belül a megközelítésen belül is 
megkülönböztethetünk több irányzatot. Az egyik, a normatív irányzat, mely 
előírja a fordítónak, hogy mit kell tennie az ekvivalens fordítás érdekében, 
mi az, amit az eredeti szövegből feltétlenül meg kell őriznie, és mi az, amit 
esetleg feláldozhat (Fjodorov 1958, Recker 1974, Barhudarov 1975, Jager 
1975). A másik a deszkriptív, leíró irányzat, mely nagyszámú fordítói tény 
elemzése alapján leírja, hogyan teremti meg a fordító az ekvivalenciát, mi az, 
amit megőrzött az eredeti szövegből, és mi az, amit feláldozott. (Revzin-
Rozencvejg 1964, Catford 1965, Komisszarov 1980). 
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Az ekvivalencia kutatásának egy harmadik megközelítése abból indul ki, 
hogy nem lehet azonos ekvivalencia-követelményeket támasztani egy hasz-
nálati utasítás és egy filmforgatókönyv, egy gépleírás és egy lírai költemény 
fordításával (fordítójával) szemben, vagyis ahány szövegtípus létezik, az 
ekvivalenciának annyiféle megvalósulása képzelhető el (Reiss 1971). 

Mint korábban említettük, az ekvivalenciával foglalkozó kutatások elő-
feltétele a kutatás tárgyának körülhatárolása, azaz a fordító, az olvasó és a 
kutató ekvivalenciafelfogásának szétválasztása. Mi most kirekesztjük vizs-
gálódásainkból az olvasó és a fordító ekvivalencia-felfogását (az előbbiről ld. 
Popovics 1980, az utóbbiról ld. Albert 1988), és a fordításkutatók elkép-
zelései közül is csak azokéval fogunk foglalkozni, akik nem általában tartják 
az ekvivalenciát a fordítás feltételének, hanem megpróbálnak különbséget 
tenni a fordítási ekvivalencia különböző típusai között. 

Catford A Linguistic Theory of Translation című könyvében, mely 1965-
ben jelent még, "formális megfelelés" ("formai correspondence") és "szöveg 
ekvivalens" ("textual equivalent") között tesz különbséget. "Formális meg-
felelő - írja Catford, - bármely olyan célnyelvi kategória (egység, osztály, 
szerkezet, szerkezeti elem), melyről megállapítható, hogy a lehető legpon-
tosabban ugyanazt a helyet foglalja el a célnyelv rendszerében, mint az adott 
forrásnyelvi kategória a forrásnyelvben (i.m. 27). A szövegekvivalensről 
viszont meglehetősen semmitmondó definíciót ad: "A szövegekvivalens... 
bármely célnyelvi egység (szöveg vagy szövegrész), amely megállapítottan 
egyenértékű az adott forrásnyelvi egységgel (szöveggel vagy szövegrészzel)." 
(i.m. 27) 

Catford ezután azt fejtegeti, hogy a formális megfelelés milyen ritka, 
hiszen a nyelvi rendszerek különbözősége miatt szinte sohasem fordul elő, 
hogy valamely lexikai egység vagy grammatikai struktúra azonos helyet 
foglalna el a két nyelv rendszerében. Példaként hozza fel a formális meg-
felelésre az angol és a francia prepozíciókat. Mindkét nyelvben főnévi 
csoportokkal együtt szerepelnek, melyek részben határozó szerepet tölt-
hetnek be a mondatban, részben jelzői szerepet a névszói szerkezetekben. 
Ha azonban tovább lépünk, és a prepozíciókat tartalmazó határozók és 
jelzők ekvivalenciáját próbáljuk igazolni, az már csak a szövegekvivalencia 
alapján történhet. 

Saját példát hozva fel, az orosz jelen idejű cselekvő melléknévi igénévnek 
(HHTaioiijHit) nem lehet formális megfelelője a magyar folyamatos mellék-
névi igenév (olvasó), mert az orosz melléknévi igenév egy négyelemű rend-
szer része, míg a magyar melléknévi igenév egy három, ill. inkább kételemű 
rendszer része. Vagy az orosz OJJHH számnévnek nem lehet formális meg-
felelője a magyar egy számnév, mert az utóbbinak a számnévi funkción kívül 
határozatlan névelői funkciói is vannak. 

A rendszerbeli azonosság lenne a formális megfelelés feltétele a lexikai 
egységeknél is. Az angol brother szó nem lehet formális megfelelője a 
magyar fivér szónak, mert a magyar nyelv az angollal ellentétben meg-
különböztet idősebb fiútestvért (fivér) és fiatalabb fiútestvért (öccs). Az 
orosz 6a6yiiiKa-Mik nem lehet formális megfelelője a magyar nagymama, 
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mert a magyarban a nagymama és a nagypapa mellett ott van az összefoglaló 
nagyszülő lexéma is, ami az oroszból hiányzik. A német blau azért nem lehet 
formális megfelelője az orosz mHHHiift-nek mert az orosz CHHHHÍI (sötét-
kék) mellett ott van még a rojiyőofi (világoskék) is. Catford példája a 
formális ekvivalencia hiányára az angol yes és a japán hai, mivel a japán hai 
az igenlésen kívül a tagadó kérdésre adott megerősítő válasz eszköze is. 
Ugyancsak nem formális megfelelője az angol yes a francia owi'-nak sem, 
mivel az angol yes egy kételemű rendszer része (yes-no), míg a francia oui 
egy háromelemű rendszer része (oui-ai-non). 

Mindezeken a példákon végigtekintve a formális megfelelés lehetőségét 
szinte kizárhatjuk a fordításból, legfeljebb nemzetközi szavak, nemzetközi 
intézménynevek, földrajzi nevek, tulajdonnevek, terminusok esetében lehet 
sző a rendszerbeli hely azonosságáról. 

Amit viszont Catford a szövegekvivalenciáról mond, mint említettük, 
meglehetősen kevés: "bármilyen célnyelvi egység (szöveg vagy szövegrész), 
amely megállapítottan egyenértékű az adott forrásnyelvi egységgel (szöveg-
gel vagy szövegrésszel), (i.m. 27) A továbbiakban ezt így pontosítja: "a 
forrásnyelvi és a célnyelvi szövegek vagy szövegrészek akkor ekvivalensek, ha 
egy adott szituációban egymással kölcsönösen felcserélhetők" (i.m. 49). Ezt 
a megállapítást Catford a következő példával szemlélteti. Az elképzelt 
szituációban bejön egy lány, és azt mondja: I have arrived. A szituációnak 
számtalan eleme van: a hely, az idő, a lány kora, magassága, hajszíne, ruhája, 
foglalkozása, a jelenlévők száma, összetétele stb., de csak kevés realizálódik 
nyelvileg, kevés épül be az I have arrived mondatba. Ezek a következők: 1. a 
beszélő (I és nem you vagy he), 2. megérkezett (arrive és nem leave), 3. 
korábbi eseményről van szó (have arrived és nem will arrive) 4. ez a korábbi 
esemény kapcsolódik a jelenhez (have arrived és nem arrived), stb. 

Ha ezt a kifejezést lefordítjuk oroszra: M npmmia az orosz mondatban a 
szituációnak más elemei fognak nyelvileg realizálódni: 1. a beszélő (x és 
nem r&), a beszélő nőnemű (npnuvia és nem npuweji), 3. megérkezett 
(npnuiJia és nem yuiJia), 4. korábbi eseményről van szó (npnuiJia és nem 
npHAef), 5. gyalog jött és nem járművön (npnuiJia és nem npnexajia). 

A felsorolt jegyek között csak három azonosat találunk (a beszélő, a 
megérkezés, a korábbi esemény). A jelennel való kapcsolat például csak az 
angolban realizálódik nyelvileg, az oroszban nem. A lány nőneműsége és az, 
hogy gyalog jött, csak az oroszban realizálódik nyelvileg, az angolban nem. 
A három jegy azonossága azonban elegendő ahhoz, hogy az adott szitu-
ációban a két mondat egymással felcserélhető legyen. Míg tehát az angol 
arrive és az orosz npuüTH ige között formális megfelelésről a legkevésbé 
sem beszélhetünk, az angol I have arrived és az orosz JI npnuiJia mondat az 
adott szituációban felcserélhetők, tehát ekvivalensnek tekinthetők. A szö-
vegekvivalencia feltétele tehát Catfordnál a szituatíve releváns jegyek azo-
nossága. 

Az ekvivalencia másik kutatója E. Nida Toward a Science of Translating 
című művében nem a szituáció releváns jegyeinek azonosságát, hanem a 
befogadó (olvasó, hallgató) reakciójának azonosságát tartja az ekvivalencia 
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feltételének. Ő kétféle ekvivalenciát különböztet meg: formális ekvivalenciát 
és dinamikus ekvivalenciát. A formális ekvivalenciát egészen máshogy értel-
mezi, mint Catford, ő akkor beszél formális ekvivalenciáról, ha a fordító a 
forrásnyelvi szövegeket részesíti előnyben, és a lehető leghívebben akarja 
visszaadni a forrsányelvi szövegnek nemcsak a tartalmát, hanem a formáját 
is: 1. a grammatikai egységeket, 2. a szóhasználatot, 3. a terminusok 
értelmét. A grammatikai egységek visszaadása érdekében 1. igét igével, 
főnevet főnévvel fordít, 2. nem változtat a mondatok határain, 3. nem 
változtat a központozáson, a bekezdéseken stb. Mikor van ilyen fordításra 
szükség? Nida szerint Platón dialógusait például így kell fordítani, ahhoz, 
hogy megértsük Platón filozófiai rendszerének lényegét, nyomon tudjuk 
követni terminológiájának alakulását. Ugyancsak formális ekvivalenciára 
kell törekedni, ha nyelvészek számára készítünk fordítást, akik a két egybe-
vetendő nyelv egymásnak megfelelő egységeit akarják összevetni. A formá-
lisan ekvivalens fordítás tehát nem elvetendő, hanem bizonyos szövegek és 
bizonyos befogadók esetében a fordításnak nagyon is értékes fajtája. 

A dinamikus ekvivalenciánál, épp ellenkezőleg, a fordító a befogadót 
tartja szem előtt. A dinamikusan ekvivalens fordítást olvasva, a befogadónak 
az az érzése, hogy "Én is éppen így mondtam volna." A dinamikusan 
ekvivalens fordítás a "legközelebbi természetes ekvivalense a forrásnyelvi 
szövegnek" (the closest natural equivalent). A "természetes" fordítás elérése 
érdekében három dolgot kell a fordítónanak szem előtt tartania: 1. a 
befogadó nyelvet és kultúrát a maga egészében, 2. az adott szöveg kon-
textusát, 3. a célnyelvi befogadókat. 

A célnyelv és a célnyelvi kultúra figyelembe vétele Nidánál a "ter-
mészetes" fordítás első feltétele. Frere 1820-ban megfogalmazott gondolatát 
idézi: "A fordítás nyelvének tiszta, érzékelhetetlen és láthatatlan elemnek 
kell lennie, mely csak eszköze a gondolatok és érzelmek átadásának, és 
semmi több..." Az idegen nyelv nyomainak eltüntetése végett Nida szerint 
két területen kell változásokat végezni: a grammatika és a lexika területén. 
Szerinte a grammatikai változásokat könnyebb megvalósítani, mert azokat a 
nyelvek szerkezeti eltérései amúgy is kötelezővé teszik. Szükségszerűen el 
kell végezni bizonyos szórendi változásokat, sokszor kell főnév helyett igét, 
névmások helyett főnevet stb. használni. A forrásnyelv lexikai struktúráit a 
célnyelv szemantikai követelményeihez igazítani már sokkal nehezebb. Eb-
ből a szempontból Nida három lexikai szintet különít el: 1. olyan elne-
vezések, melyeknek könnyű megfelelőt találni a másik nyelvben (folyó, fa, 
kő, stb.), 2. olyan elnevezések, melyek kultúrálisan különböző tárgyat je-
lölnek ugyan, de azok funkciója hasonló (könyv), 3. olyan elnevezések, 
melyek kulturális sajátosságokat jelölnek (zsinagóga). E harmadik csoport-
nál nehéz elkerülni az idegenszerűséget. Ha a szóban forgó kultúrák távol 
esnek egymástól, akkor pedig egyenesen lehetetlen. 

A "természetes" fordítás második feltétele Nidánál az adott szöveg 
kontextusának figyelembe vétele. Érdekes, hogy mit ért Nida kontextuson. 
Először a mondatok intonációját és ritmusát említi, majd rátér az eredeti 
szöveg stilisztikai jellegzetességeinek visszaadására, arra pl. hogyan kell 
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elkerülni a vulgarizmusokat egy fennkölt stílusú szövegben, vagy ellen-
kezőleg, hogyan lehet elkerülni, hogy egy mindennapi szöveg, a fordításban 
bonyolult jogi dokumentumnak tűnjék azért, mert a fordító megpróbált 
minden kétértelműséget kiküszöbölni. A fordítónak gondolnia kell arra, pl. 
hogy az eltérő stilisztikai standardok miatt az angol próza a spanyol 
fordításban színtelennek, unalmasnak tűnhet, míg a spanyol próza angol 
fordításban elviselhetetlenül bőbeszédűnek és túlszínezetlnek fog hatni. 
Ugyancsak a kontextus figyelembe vételéhez sorolja Nida az anakroniz-
musok elkerülését és az eredeti szöveg érzelmi színezetének visszaadását 
(i.m. 169). 

A "természetes" fordítás harmadik feltétele Nidánál a célnyelvi hall-
gatóság figyelembe vétele. A fordítónak ismernie kell, és számításba kell 
vennie a célnyelvi olvasók ismereteit, tapasztalatait ós megértési képességét 
("capacity for decoding"), és arra kell törekednie, hogy a fordítás azonos 
hatást érjen el a célnyelvi olvasók körében, mint amilyen hatást az eredeti 
mű az eredeti befogadók körében elért. Bár Nida, mint látjuk, a dina-
mikusan ekvivalens fordításnak három feltételét szabja meg, mégis ez utób-
bival, azaz a célnyelvi olvasóra gyakorolt azonos hatás feltételével kap-
csolatos gondolatai terjedtek cl a fordításelméleti szakirodalomban, s a 
dinamikus ekvivalens fordítást, Nidára hivatkozva, az azonos hatást keltő, 
azonos reakciót fordítással szokták azonosítani. 

Az azonos reakció követelménye természetesen könnyen megkérdőjelez-
hető, s ezt már maga Nida is tudta. Ő maga hívja fel a figyelmet arra, hogy a 
fordító nem mindig tudhatja, hogyan reagált valamely műre az eredeti 
hallgatóság (i.m. 176). Mindazonáltal az azonos befogadói reakció, mint az 
ekvivalencia feltétele jó kiindulási alapot nyújtott a további kutatásokhoz. 
Amennyire képtelenség megkövetelni az azonos olvasói reakciót pl. a több 
száz évvel ezelőtt született vagy egészen más kultúrából származó szép-
irodalmi művek esetében, annyira nem képtelenség azonos olvasói reakcióra 
törekedni a korunkban született tudományos vagy műszaki szövegek szak-
embereknek szóló fordítása esetében. 

Newmark Approaches to Translatíon című könyvében azt rója fel Nida 
hibájául, hogy a dinamikus ekvivalenciát csak a formális ekvivalenciával 
állítja szembe, és nem beszél kognitív ekvivalenciáról, ami az értelmi, 
tartalmi azonosságot jelentené. Newmark szerint minél inkább az informatív 
tartalmon van a hangsúly a fordítandó szövegben, annál könnyebb, és minál 
inkább az érzelmi ráhatáson van a hangsúly, annál nehezebb az azonos hatás 
elvét megkövetelni (i.m. 132). 

Ugyancsak széles körben elterjedt a fordításelméletben Gert Jager ek-
vivalencia-felfogása, melyet Translatíon und Translationslingvistik című mű-
vében fejtett ki 1975-ben. Jager megkülönböztet kommunikatív és funk-
cionális ekvivalenciát. Kommunikatív ekvivalenciáról Jáger szerint akkor 
beszélhetünk, ha az eredeti szöveg "kommunikatív értéke" a fordítás során 
nem változik, vagyis a fordítás azonos kommunikatív hatást vált ki, mint az 
eredeti szöveg. Ez eddig Nida koncepciójához hasonlít, csakhogy Jáger 
szerint a kommunikatív hatás elsősorban pszichológiai fogalom, tehát a 
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nyelvészet eszközeivel nem tanulmányozható. Tanulmányozható viszont 
nyelvészetileg az eredeti szöveg "funkcionális értéke", melynek megőrzése a 
funkcionális ekvivalencia feltétele. Hogyan fogható meg a szöveg funk-
cionális értéke? Funkcionális értéken Jáger a nyelvi jelek funkcióinak, azaz 
jelentéseinek az összességét érti. Pontosabban nem az összességét, hiszen a 
szemiotikából kölcsönvett három jelentéstípus (szemantikai, szintaktikai és 
pragmatikai jelentés) mindegyikét tovább bontja, és csak részben tartja őket 
megőrzendőnek a fordításban. A szemantikai jelentésen belül (a jel és a 
jeltárgy viszonya) elkülönít szignifikatív jelentést (a jel és a fogalmilag 
általánosított jeltárgy viszonya) és denotatív jelentést (a jel és az objektíven 
létező jeltárgy viszonya), és csak a szignifikatív jelentést tartja megőrzen-
dőnek. A szintetikai jelentésen belül (a nyelvi jelek egymás közti viszonya) 
csak a szignifikatív jelentés aktualizálásában résztvevő grammatikai viszo-
nyokat pl. az aktuális tagolást tartja megőrzendőnek. A pragmatilá jelen-
tésből -(a jel és a jel használóinak viszonya) pedig csak a nyelvileg is 
realizálódó pl. a szöveg stílusában megjelenő pragmatikai jelentést veszi 
figyelembe. Tehát véleménye szerint az eredeti szöveg funkcionális értéke a 
szignifikatív jelentésből, az aktuális tagolásból és a nyelvileg is realizálódó 
jelentésből tevődik össze, és ezt kell megőrizni a funkcionális ekvivalencia 
érdekében. A megőrzendő pontos körülhatárolásával megóvhatjuk magun-
kat attól, hogy olyan semmitmondó kijelentéseket tegyünk, hogy az ek-
vivalens fordítás feltétele a "tartalom", az "értelem" vagy a "jelentés" 
megőrzése. 

Fejtegetéseinek végén Jáger visszatér a kommunikatív és a funkcionális 
ekvivalencia megkülönböztetéséhez. Míg a kommunikatív ekvivalencia, véle-
ménye szerint, nem írható le a nyelvészet eszközeivel, a funkcionális ek-
vivalencia leírható. Míg a funkcionálisan ekvivalens fordítás egyúttal kom-
munikatíve is ekvivalens, fordítva ez nem mondható el, mivel ugyanannak a 
szövegnek többféle kommunikatíve ekvivalens fordítása kézel'nető el, me-
lyeknek funkcionális értéke különböző (i.m. 87-95,100-109). 

Jágerzeh hasonlóan a szemiotika hármas jelentésfogalmával dolgozik 
Barhudarov is. Jezik i prevod című könyvében (1975) a referenciális jelentés, 
a nyelven belüli jelentés és a pragmatikai jelentés terminusokat használja. Ó 
nem ezeken a jelentéseken belül különít el feltétlenül megőrzendő és 
esetlegesen feláldozható elemeket, hanem a három jelentéstípus között állít 
fel fontossági sorrendet. Abból indul ki, hogy a fordítás során elkrül-
hetetlenek a szemantikai veszteségek. A fordító úgy tudja ezeket a vesz-
teségeket a minimumra csökkenteni, ha fontossági sorrendet állapít meg a 
lefordítandó jelentések között, és eldönti, hogy a kérdéses szövegben mely 
jelentéseket kell feltétlenül lefordítania, és melyek azok a jelentések, ame-
lyeket feláldozhat. A szövegek nagy részében a fontossági sorend a kö-
vetkező: legfontosabb a referenciális jelentés, azután következik a prag-
matikai jelentés és végül a nyelven belüli jelentés. Kivételek természetesen 
vannak, például a művészi szövegek. 

Ha végigtekintünk az ismertetett felfogásokon, látjuk, hogy a nézetek 
főként abban térnek el, mi az, ami feltétlenül átviendő az egyik nyelvből a 
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másikba, mi az, ami feltétlenül megőrzendő a fordítás során, mi az, aminek 
változatzanul kell maradnia, azaz, mi a fordítás invariánsa? Abban viszont 
mindenki egyetért, hogy akármit nevezünk a fordítás invariánásnak, akár az 
eredeti szöveg tartalmát (Fjodorov 1958), akár az értelmet (Revzin-Ro-
zencvejg, 1964), akár a funkcionális értéket (Jáger, 1975), akár a jelentést 
(Barhudarov, 1975), akár az információs struktúrát (Csernyahovszkaja, 1976) 
az ekvivalencia elérése érdekében ezt a valamit át kell vinni a forrásnyelvi 
szövegből a célnyelvi szövegbe. Vagyis ezeket a felfogásokat (Revzin és 
Rozencvejg megközelítését kivéve) bizonyos fokú normativitás jellemzi. 
Sokszor hangzik el bennük, hogy milyennek kell lennie a célnyelvi szö-
vegnek, mit kell megőriznie a fordítónak. 

Említettük, hogy létezik egy másik megközelítés is, melv ^'hiii.wlja 
magát ettől a normatív jellegtől. Revzin és Rozencvejg már 1964-ben 
kijelentették, hogy a fordítás tudományának, ha az a fordítást mint folya-
matot, és nem mint eredményt akarja viszgálni, nem normatívnak, hanem 
leírónak kell lennie. "Az a tudomány, mely a fordítást, mint folyamatot 
akarja leírni, nem lehet normatív... Nem azt kell leírnia, hogy mi legyen, 
hanem azt, hogy mi magának a jelenségnek a lényege" (i.m. 21). 

Ugyancsak vitába száll a normatív szemlélettel Komisszarov is. Ling-
visztyika perevoda (1980) című könyvében nem az ekvivalencia megterem-
tésének feltételeit kívánja leírni, hanem nagyszámú fordítói tény megfi-
gyelése alapján a fordításokban létrejött ekvivalencia-viszonyokat kívánja 
feltárni, rendszerezni. Hangsúlyozza, hogy ennek érdekében a kutatónak el 
kell tekintenie mindenféle értékelő és kritikai megjegyzéstől. Nem szabad 
azt néznie, hogy mennyire "jó" a fordítás, és vajon nem lehetett volna-e 
"jobban", "másképp" fordítani. Ha az elemzett szövegek fordítások, akkor 
fel kell tételezni, hogy elvivalensek, és azt kell vizsgálni, hogy miként valósul 
meg az ekvivalencia az egyes konkrét esetekben. 

A fordítások egybevető elemzése arról tanúskodik, hogy az eredeti és a 
fordítás közötti azonosság, Komisszarov terminusával "értelmi közelség" 
(szmiszlovaja blizoszty) nagyon változó. A kutató feladata tehát az, hogy 
nagyszámú fordítás elemzése alapján feltárja az ekvivalencia-viszonyok kü-
lönböző típusait. Komisszarov öt ilyen ekvivalenciatípust ír le angol szöve-
gek orosz fordításai alapján. Mi most Joseph Heller Catch 22 című regénye 
és annak Papp Zoltán által készített magyar fordítása alapján mutatjuk be a 
Komisszarov féle ekvivalenciatípusokat. 

Az első típusba azokat a fordítások tartoznak, melyekben a legkevesebb 
tartalmi azonosság van az eredetivel. 

(1) - They will have to try like hell to catch me this time... 
- They will try like hell. (Heller, 475) 

(2) - Most aztán felköthetik a gatyájukat, ha meg akarnak találni. 
- Fel fogják kötni a gatyájukat. (Papp, 662) 

Ezekre a fordításokra a következő tulajdonságok jellemzőek: a) a forrás-
nyelvi és a célnyelvi szöveg lexika állománya és grammatikai struktúrái 
teljesen eltérnek egymástól; b) a célnyelvi szöveg lexikai egységei és gram-
matikai struktúrái nem a forrásnyelven végrehajtott szemantikai és szintak-
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tikai transzformációk útján jöttek létre, vagyis arra vissza nem vezethetők. 
Mi akkor a közös az eredetiben és a fordításban? Minek alapján mondhat-
juk, hogy a They will try like hell angol mondatnak ekvivalense a Fel fogják 
kötni a gatyájukat magyar mondat? Mindkét mondatra az jellemző, hogy a 
szavakat nem egyenes, hanem átvitt értelemben kell érteni. Egyvalamit 
mondunk és másvalamit gondolunk. Ami közös a két mondatban, az ere-
detiben és a fordításban, az a beszélő szándéka, a kommunikáció célja. A 
főhős azt akarja kifejezni, hogy nem lesz őt könnyű megtalálni, beszél-
getőpartnere pedig biztosítja arról, hogy üldözői mindent meg fognak tenni, 
hogy megtalálják. A főhős ennek kifejezésére olyan könnyed, kollokviális 
kifejezést választ, mellyel a szökés előtti drámai helyzetben oldani próbálja 
saját feszültségét. Beszélgetőpartnere fesztelenség látszatát keltő kifejezés 
megismétlésével figyelmezteti, hogy nincs oka a fesztelenségre. Ennek a 
kommunikációs célnak az eltérésére a fordítás során ekvivalencia-viszonyba 
került angol és magyar mondatok lexikai-grammatikai állományuk teljes 
különbözősége ellenére egyaránt alkalmasak. 

Az ekvivalencia-viszonyok második típusába már több az azonosság, ha 
ez első látásra nem is annyira szembeötlő. 

(3) They were in a race and knew it. (Heller, 34) 
(4) Nem babra ment a játék, ezt tudták. (Papp, 34) 
Ezt a fordítást a következőképpen jellemezhezjük: a) a forrásnyelvi 

szöveg és a célnyelvi szöveg lexikai egységei és grammatikai struktúrái teljes 
mértékben eltérnek egymástól; b) a célnyelvi szöveg lexiaki egységei és 
grammatikai struktúrái nem a forrásnyelven végrehajtott szemantikai és 
szintaktikai transzformációk útján jöttek létre, vagyis arra vissza nem vezet-
hetők; c) az eltérő lexikai-grammatikai állomány viszont ugyanazt a szi-
tuációt írja le. Ezért áll közelebb itt a fordítás az eredetihez, mint az előbbi 
esetben. Az azonos szituáció, melynek leírása alapján a fenti angol és 
magyar mondat ekvivalenciaviszonyba került az, hogy a katonák nehéz, 
veszélyes helyzetben vannak, az életükről van szó. Ennek a szituációnak a 
leírására mindkét mondat - lexikai-grammatikai állományuk teljes külön-
bözősége ellenére is - egyaránt alkalmas. 

Az ekvivalencia-viszonyok harmadik típusába nemcsak a kommunikációs 
cél és a leírt szituáció azonos, hanem a szituáció leírásának módja is 
hasonlít, ami az (1) és a (2), valamint a (3) és a (4) példákra nem volt 
jellemző. 

(5) It was love at first sight. (Heller, 13) 
(6) Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. (Papp, 5) 
Az eredeti és a fordítás viszonya ebben az esetben a következőképpen 

jellemezhető a) a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg grammatikai struktúrái 
teljesen, de lexikai egységei csak részben térnek el egymástól; b) a célnyelvi 
szöveg grammatikai struktúrái nem vezethetők vissza a forrásnyelvi szöveg-
re, de a lexikai egységek részben visszavezethetők, azzal transzformációs 
viszonyba hozhatók; c) az azonos kommunikációs cél eléréséhez és az 
azonos szituáció leírásához a fordító azonos fogalmakat használ, s ezzel a 
szituáció leírásának módjára is kiterjeszti az ekvivalenciát. Az ekvivalencia-
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viszonyok negyedik típusában a kommunikációs célon, a leírt szituáción, és a 
szituáció icirásának módján túl a grammatikai struktúrák is részben azo-
nosak, ül. eltéréseiket csak a két nyelv rendszerbeli különbségei indokolják. 

(7) He had been smuggled into the ward during the night,... (Heller, 16) 
(8) Éjszaka csempészték be a kórterembe,... (Papp, 10) 
(9) Temperatures were taken twice a day in the ward. (Heller, 16) 
(10) A kórteremben naponta kétszer mértek lázat. (Papp, 10) 
Ezek a fordítások a következőképpen jellemezhetők: a) a forrásnyelvi és 

a célnyelvi szöveg lexikai állománya teljesen, grammatikai struktúrái részben 
azonosak; b) a célnyelvi szöveg lexikai egységei és grammatikai struktúrái 
visszavezethetők a forrásnyelvi szövegre, azzal transzformációs viszonyba 
hozhatók; c) a grammatikai struktúrák eltéréseit a két nyelv rendszerbeli 
különbségei indokolják pl. az, hogy az egyik nyelvben van passzívum, a 
másikban nincs, vagy korlátozott a használata. 

És végül, az ekvivalencia-viszonyok típusára a teljes ekvivalencia jel-
lemző. 

(1) - These people are your guests - he shouted suddenly. (Heller, 35) 
(2) - Ezek az emberek az önök vendégei! - ordított fel hirtelen. (Papp, 

37) 
Ilyenkor az eredeti és a fordítás viszonyára az jellemző, hogy a) a 

forrásnyelvi és célnyelvi szöveg lexikai állománya és grammatikai struktúrái 
teljesen azonosak; b) a célnyelvi szöveg lexikai-grammatikai állománya teljes 
egészében visszavezethető a forrásnyelvi szövegre, transzformációs viszonyba 
hozható vele. 

Komisszarov Lingvisztyika perevoda című könyve, melyben az ismertetett 
ekvivalenciatípusokat leírja, 1980-ban jelent meg. Kétségkívül mentes a 
normativitástől és szigorúan leíró szemlélet jellemző rá. Kétségkívül ár-
nyaltabb képet kapunk az ekvivalenciáról, mint a korábban ismertetett 
művekből, melyek az invariáns értelem, tartalom vagy jelentés alapján 
próbálták megszabni az ekvivalencia feltételeit. Két kifogást azonban meg 
kell említenünk. Az egyik kifogásunk nemcsak Komisszarov elméletére, 
hanem a normatív felfogás minden ellenfelére vonatkozik. Abban igazuk van 
a normatív felfogás ellenzőinek, hogy az ekvivalenciának nem szabad objek-
tív létezést tulajdonítani. Albert Sándor ezt így fogalmazza meg: "Az ek-
vivalencia nem valamiféle eleve meglévő, objektíve adott viszony a for-
rásnyelvi és a célnyelvi szöveg között, amelyet a fordítónak mintegy "el kell 
találnia", vagy ha ez nem sikerül, akkor legalább optimálisan megkö-
zelítenie, hanem... a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg közötti kapcsolat 
("translational relationship") jelölésére szolgáló funkcionális-relacionális, 
ún. "itt-és-most" kategória." (i.m. 66) 

Ha viszont teljesen kiküszöböljük a normativitást, fenyeget egy másik 
veszély. Ha ugyanis az ekvivalencia nem több, mint a forrásnyelvi és a 
célnyelvi szöveg viszonyának jelölésére szolgáló kategória, akkor minden 
célnyelvi szöveg, melyet a fordító fordításnak szán, és az olvasó fordításként 
olvas, ekvivalense az eredetinek. így egy "parttalan" ekvivalencia fogalmat 
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kapunk. Azzal egyetértek, hogy az ekvivalencia nem valamiféle adott, eleve 
meglévő objektív viszony, de valamiféle mércére mégiscsak szükség lenne. 

Másik kifogásunk Komisszarov elmélete ellen, hogy kimarad elemzéséből 
a szöveg szerepe is. Az ugyanis, hogy az eredeti mondatnak és a fordított 
mondatnak azonos a lexikai-grammatikai állománya (ld. a (11) és a (12) 
példákat), még egyáltalán nem teszi őket ekvivalenssé, sőt éppen az azonos 
lexikai-grammatikai állomány szokott a fordítási hibák forrása lenni. Igaz, 
hogy Komisszarov szerint az egyes ekvivalenciatípusok feltételezik egymást; 
tehát, ha (12)-ről azt állítom, hogy ekvivalens (ll)-gyel, akkor ezzel azt is 
állítom, hogy a kommunikációs cél, a leírt szituáció leírásának módja stb. 
tekintetében is ekvivalens. Mindenképpen hiányzik azonban a rendszerből 
az, hogy egy célnyelvi mondat csak akkor lehet ekvivalense egy forrásnyelvi 
mondatnak, ha azonos szerepet játszik, azonos helyet foglal el a célnyelvi 
szöveg egészében, mint a forrásnyelvi mondat foglalt el a forrásnyelvi szöveg 
egészében. 

És itt jutunk el saját ekvivalencia-felfogásunk lényegéhez. Véleményünk 
szerint a kommunikatíve ekvivalens fordításra háromféle egyenértékű vi-
szony jellemző: referenciális, kontextuális és funkcionális egyenértékűség. A 
referenciális egyenértékűség lényege, hogy a célnyelvi szöveg a valóságnak 
ugyanazon szeletére, ugyanazon tényeire, eseményeire, jelenségeire vonat-
kozzon, mint a forrásnyelvi szöveg. A kontextuális egyenértékűség lényege, 
hogy a célnyelvi mondatok ugyanazt a helyet foglalják el a célnyelvi szöveg 
egészében, mint amilyent a forrásnyelvi mondatok foglalnak el a forrásnyelvi 
szöveg egészében. A funkcionális azonosság lényege, hogy a célnyelvi szöveg 
ugyanazt a szerepet töltse be a célnyelvi olvasók körében, mint amilyent a 
forrásnyelvi szöveg betöltött a forrásnyelvi olvasók körében (ez a szerep 
lehet információ átadása, érzelemkeltés, felhívás, stb.). 

Azt a célnyelvi szövegel tekintjük valamely forrásnyelvi szöveg kom-
munikatív ekvivalensének, mely a referenciális, a kontextuális és a funk-
cionális ekvivalencia követelményeinek egyaránt megfelel. 

Milyen feladatokat jelöl ki ez a hármas felosztás a fordításelméleti 
kutatások számára? A referenciális egyenértékűség véleményünk szerint 
feltétele a fordításnak. Ha a célnyelvi szöveg a valóságnak nem ugyanarról a 
szeletéről, nem ugyanazokról a dolgokról, eseményekről, jelenségekről szól, 
nem is tekinthető fordításnak. A "rossz", "hibás" fordítások, valamint a 
félrefordítások okainak kutatása tehát véleményünk szerint nem tartozik a 
fordításelmélet feladatai közé. 

Annál nagyobb jövője van a kontextuális egyenértékűség kutatásának. A 
kontextuális egyenértékűség kétfelől közelíthető meg: a mondat felől és a 
szöveg felől. A mondat felől megközelítve azt jelenti, hogy a célnyelvi 
mondatok ugyanúgy kapcsolódjanak egymáshoz, ugyanúgy vegyenek részt a 
célnyelvi szöveg megszerkesztésébe^ mint a fonásnyelvi mondatok a forrás-
nyelvi szöveg megszerkesztésében. Es itt már tág tere nyílik a kutatásnak, 
hiszen a mondatok kapcsolódása, szöveggé szerveződées minden nyelvben 
valósul meg, sőt az egyes nyelveken belül is nagy különbségek vannak a 
szövegtípusok között. Ezt az eszköztárat a nyelvhasználók (írók, fordítók) 
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intuitíve alkalmazzák, de a nyelvtudomány még korántsem tárta fel kellő-
képpen az egyes nyelvekre és egyes szövegtípusokra jellemző mondat-
kapcsolási, szövegszerveződési különbségeket. 

Mint említettük, a kontextuális egyenértékűség az egymás fordításának 
tekintet forrásnyelvi és célnyelvi szöveg egésze is megközelíthető. Ilyenkor a 
kontextuális egyenértékűség azt jelenti, hogy a fordítás eredményeképp 
kapott célnyelvi szövegben ugyanúgy kapcsolódjanak egymáshoz a mon-
datok, mint a nem fordítás eredményeképp keletkezett hasonló műfajú 
célnyelvi szövegekben. Itt látszólag ellentmondás rejlik. Mi köze lehet a nem 
fordítás eredményeképp keletkezett célnyelvi szövegeknek a fordított szö-
veghez? Hogyan lehetne feltétele az ekvivalenciának, azaz a fordítás egyen-
értékűségének az, hogy a fordítás eredményeképp kapott célnyelvi szöveg 
mennyire hasonlít a nem fordítás eredményeképp keletkezett célnyelvi szö-
vegekre? A válasz egyszerű. Úgy hogy a kommunikatív ekvivalencia ko-
rábban említett harmadik feltétele, a funkcionális egyenértékűség, melynek 
lényege, hogy a célnyelvi szöveg ugyanolyan szerepet töltsön be a célnyelvi 
olvasók körében, mint amilyet a forrásnyelvi szöveg betöltött a forrásnyelvi 
olvasók körében, csak akkor valósulhat meg, ha a fordítás eredményeképp 
kapott célnyelvi szöveg beilleszkedik a célnyelvi beszélők által használt 
célnyelvi szövegek sorába (ha az irodalmi mű nem hat precízen megfogal-
mazott jogi dokumentumnak, a reklámszöveg nem hat tudományos szö-
vegnek, a tudományos szöveg nem hat kávéházi fecsegésnek). 

Kézenfekvő a kérdés: nem mond-e ellent mindennek a műfordítói gya-
korlat? Hiszen ilymódon a szépirodalmi szövegekre jellemző stilisztikai 
újítások sohasem kerülnének át az egyik nemzeti irodalomból a másikba. 
Véleményünk szerint ez az ellentmondás úgy oldható fel, hogy a szép-
irodalmi szövegekben, amelyekben a forma is a tartalom része, amelyek a 
valóság jelenségein kívül a formáról is tartalmaznak információt, a forma 
bekerül a referenciális részbe, és a kontextuális szempontok éppoly fontosak 
maradnak, hiszen bármennyire új és szokatlan legyen is egy irodalmi forma, 
mégiscsak bele kell illeszkednie a célnyelvi olvasók által irodalmi szövegnek 
tartott szövegek sorába. 

A fordítási ekvivalencia kutatásának igen nagy elméleti és gyakorlati 
jelentősége van. Elméleti jelentősége azért nagy, mert a fordítás révén olyan 
egymástól merőben különböző nyelvi formák kerülnek ekvivalencia-viszony-
ba, melyeknek azonos funkciója fordítás nélkül talán fel sem tűnne a 
kutatónak, így viszont anyagot szolgáltatnak a nyelvtudomány egyik legizgal-
masabb kérdésének: a forma és a funkció viszonyának a kutatásához. 

Gyakorlati jelentősége pedig azért nagy, mert tudományosan megala-
pozott szempontokat adhat az eddig jobbára csak intuitíve művelt for-
dításkritikához. Ha nem helyezkedünk arra az álláspontra hogy minden 
fordítás ekvivalens, amit a kiadók fordításként kiadnak és, amit az olvasók 
fordításként olvasnak, akkor tudomásul kell vennünk, hogy az ekviva-
lenciának vannak fokozatai, s a jelenleg közkézen forgó fordításoknak 
korántsem mindegyike tekinthető az eredeti szöveg kommunikatív ekviva-
lensének, legyen szó akár szépirodalmi, akár publicisztikai, akár tudományos 
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vagy műszaki fordításokról. A tartalmilag nem ekvivalens fordítások kuta-
tása természetesen, mint már említettük, nem a fordításemiélet feladata, 
hiszen a fordító nyelvtudásának vagy tárgyismeretének hiánya miatt kelet-
kezett rossz fordításokból nem lehet tudományosan általánosítható kö-
vetkeztetéseket levonni. Feladata viszont a fordításelméletnek a kontextuális 
ekvivalencia megvalósulásának feltételeit kutatni különböző műfajú for-
rásnyelvi szövegek, azok célnyelvi fordításai és hasonló műfajú nem fordítás 
eredményeképp keletkezett célnyelvi szövegek egybevetése alapján. A létre-
jött ekvivalenciaviszonyok szövegszempontú elemzése és magyarázata az, 
amivel a fordításelmélet tudományosan megalapozott szempontokat adhat a 
fordításkritika számára. 
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