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1. A dolgozat témája, felépítése, elméleti
háttere

1.1. A dolgozat témája
A fordítástudomány egyik legáltalánosabban felvetett kérdése, hogy

mi a megőrzendő egy szövegből, ha lefordítják egy másik nyelvre. A
szöveg szemantikai jelentése, minden árnyalatával? A szöveg funkci-
ója? Esetleg ritmusa, hangulata? Különböző fordítástudományi irány-
zatok másképpen válaszolnak erre a kérdésre, végleges, mindenki által
elfogadott megegyezés azonban egyelőre nem született. Mégis elenged-
hetetlen foglalkoznunk azzal, hogy milyen tényezőket vizsgáljunk, ha
két különböző nyelven írt szövegről azt állítjuk, a kettő közül az egyik
a másiknak a fordítása. Dolgozatomban – újabb kísérletet téve e kér-
dés egy aspektusának feltárására – egy olyan jelenséget járok körbe,
amely régóta foglalkoztatja a fordításkutatókat, szisztematikus vizsgá-
lata azonban még nem történt meg.

Disszertációm címében a szerzői szerep – olvasói szerep kifejezé-
sekkel élek, mert a vizsgálat során egyértelművé vált, hogy amit vizs-
gálni akarok, egyfajta párbeszéd eredménye szerző és olvasó, szerző és
fordító, fordító és olvasó között. A kutatás kiindulópontja azonban
egy másik, első pillantásra egyszerűbb kérdésfelvetés volt. Hogyan je-
lenik meg a szerző a forrásszövegekben és hogyan a célszövegekben?
A fordítás szövegközpontú megközelítésének kezdeteinél – 1969-ben –
Eugene Nida nyolc kutatandó, s addig nem kutatott szövegtani téma
között felsorolja a szerző részvételét, nézőpontjának jelölését (Nida, Ta-
ber 1969). 1999-ben Klaudy szerint ez a program még mindig időszerű,
mert „ezeknek a sajátosságoknak a nyelvpáronkénti szövegszintű egybe-
vetése következetesen végigvitt elemzés formájában azóta sem valósult
meg” (Klaudy 1999: 55).

Dolgozatomban szerzői jelenlétnek nevezem azt a szövegben meg-
valósuló személyiséget, hangot, amit a szerző magáról tudatosan vagy
nem tudatosan kialakít, és amit az olvasó a szöveg kontextusban való
értelmezése során önmagában a szerzőről felépít. Ez megnyilvánulhat
különböző szerepekben, hangvételben, a szerző és olvasó közötti válto-
zatos viszonyokban. Dolgozatom célja, hogy a szerzői jelenlét nyelvi
megnyilvánulásainak fordítási viselkedését feltárjam, azaz azonosítsam
azokat a nyelvi jelenségeket, melyek ezt a jelenlétet hordozzák, illetve
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ezen azonosított jelenségek fordítási viselkedését vizsgáljam. A disszer-
táció e folyamatokat franciáról magyarra fordított publicisztikai szöve-
geken kutatja.

1.2. A dolgozat felépítése
Az 1. fejezetben bemutatom a nyelvészeti pragmatika és a fordítás-

tudomány eddigi kapcsolatait, közös kutatási területeit, és ezek között
elhelyezem dolgozatom témáját is. A 2. fejezetben a szerzői jelenlétet
az egynyelvű szövegvizsgálati módszerek felől közelítem meg, és bemu-
tatom azokat az elméleti alapfogalmakat, amelyeket a későbbi elemzés
során felhasználok. A 3. fejezetben szólok azokról a fordítástudományi
kutatásokról, melyek az általam felvetett kérdésekhez hasonló problé-
mákkal foglalkoznak, és kutatásom közvetlen előképeinek tekinthetőek.
A 4. fejezetet a kutatott műfajnak, a publicisztikának szentelem, bemu-
tatom a korpuszomat, illetve azt a néhány tanulmányt, mely a szerzői
jelenlét kérdéseit e műfajon elemezte. Itt ismertetem saját előzetes ku-
tatásomat is, melyben a szerzői jelenlét megnyilvánulásait magyar pub-
licisztikai írásokban vizsgálom. Az 5., leghosszabb fejezet tekinthető
a dolgozat lényegének. Négy alfejezetben tárgyalom a kutatásban kije-
lölt elemzési szempontok szerint a szerzői jelenlét változásainak konkrét
megnyilvánulásait. Az elemzés eredményeit és az ebből fakadó követ-
keztetéseket a 6. fejezetben mutatom be.

1.3. Az elméleti háttér
A dolgozat szemléletét a nyelvészeti pragmatika határozza meg,

mely a nyelvet működés közben vizsgálja, és a nyelv és nyelvhasználó
viszonya felől közelíti meg a nyelv leírását (l. Szili 2004). A szerzői és
olvasói szerepek mögött tehát egyfelől szerző és olvasó egymáshoz, va-
lamint mindkettejüknek a szöveghez való hozzáállása bújik meg. Ennek
a viszonyrendszernek a leírásához három alapfogalmat használok fel.

Éthosz. Az ókori görög retorika a meggyőzés három eszközének te-
kinti az éthoszt, a páthoszt és a logoszt. A logosz a beszéd ér-
telmi vetülete, a páthosz a hallgatóság érzelmeit hivatott felkel-
teni, az éthosz vizsgálja a szónokról kialakuló képet (Aczél 2001).
A modern kori retorikai és szövegtani kutatások felelevenítették
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az éthosz fogalmát. Dolgozatomban Maingueneau (2000) definíci-
óját követem, aki írott szövegek éthoszát vizsgálja. Az éthosz az
írott szövegekben a hangvételben realizálódik, vagyis szövegbeli,
a szöveg által létrehozott jelenség, és nem egyenértékű a valódi,
élő szerzővel, illetve annak hangjával. Ennek a diskurzusbeli sze-
mélyiségnek is vannak azonban tulajdonságai, amit a szöveg nem
elmond, hanem mintegy megvalósít. Például aki sok felkiáltó je-
let használ, az ideges természet; a sok idegen szóval, körülményes
mondatszerkesztéssel élő szerző tudálékos éthosszal bír; az ellen-
fél érdemeit elismerő szerző becsületes, elfogulatlan képet alakít
ki magáról.

Szerzői hang. Az irodalomkritikában gyakran reflektálatlanul hasz-
nált, a stílussal többé-kevésbé szinonim fogalmat Bahtyin (1986)
nyelvfilozófiai művei nyomán alkalmazta a narratológia. Bahtyin-
nál szinte az összes elméleti alapgondolatot megtaláljuk, amire
munkámat alapozom: a szöveg mint interakció gondolatát, a szer-
ző és befogadó diskurzusbeli alakjának létét, ezek meghatározó je-
lentőségét az értelmezésben és a szöveg hangvételében; a kontex-
tus mint társadalmi közeg fontosságát az értelmezésben; a szöveg
alapjául szolgáló szerzői hang tételezését, valamint azt a gondo-
latot, hogy e hang többszólamúvá válhat. A szerzői hang termi-
nus megjelenik az oktatás-módszertani, közelebbről pedig az an-
golszász „írástudományi” tanulmányokban is (Clark–Ivanic 1997,
Ivanic–Camps 2001, Tang–John 1999). Számukra a hang egy tár-
sadalmi csoportba való tartozás kifejezésének eszköze, ami az írás
során – ahol a beszélő fonetikai, prozódiai és fizikai sajátságai nem
érvényesülnek – nyelvi választásokon keresztül valósul meg. Az ál-
taluk vizsgált hang az önreprezentáció eszköze, és ezért minden
szöveg inherens tulajdonsága. Clark és Ivanic (1997) rendszeré-
ben az életrajzi én, az empirikus szerző élettörténete, tapasztalata
meghatározhatja a szerző hozzáállását egy témához, a szövegbeli
én az a hang, az a kép, ami a szöveg stílusából rajzolódik ki, a
szerzői én pedig a tekintély, az autoritás fokával jellemezhető, azaz
a szerzői hang tartalmi vetületét fedi. A narratológiában Eco is
három entitást különböztet meg: a életrajzi szerzőt, a történet
elbeszélőjét és a mintaszerzőt. Ez utóbbi „az a névtelen hang”
(Eco 1995: 24), ami az elbeszélővel „elmondatja” a történetet.
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Ezeknek a gondolatoknak a hatására a fordítástudományban is
többen igyekeztek a szerzői és a fordítói hangot elkülöníteni (Her-
mans 1996, Mossop 1983, Koster 2002). Ezek a munkák a fordított
szöveget többszólamú szövegnek tekintik, ahol egyszerre halljuk
a szerző és a fordító hangját. Ezen alapgondolatra építve igye-
keznek kidolgozni a fordított narratív szövegek modelljét, például
O’Sullivan (2003).

Metaszöveg. A metaszöveg fogalma az angolszász didaktikai célú
pragmatikai szövegelemzési iskolához kötődik. Legrészletesebben
Hyland (2005) foglalkozik vele. Definíciója szerint a „metaszö-
veg gyűjtőfogalom, a szöveg interakciós jelentésének kialkudására
használatos önreflektív kifejezéseket gyűjti egybe, melyek segítik
a szerzőt (vagy a beszélőt), hogy álláspontját kifejezze és hogy
kapcsolatba lépjen az olvasókkal, akik egy adott közösség tagjai”
(Hyland 2005: 37, saját fordításom).

Két fő típusát különböztethetjük meg, az interaktív és az inter-
akciós metaszöveget.

Az interaktív metaszöveg-eszközök (interactive metadiscourse)
olyan nyelvi jelenségek, melyek lehetővé teszik, hogy az író szán-
dékait explicit módon érzékeltesse, azaz állításainak egy megha-
tározott értelmezését sugallja. Ezáltal a szerző tudatosan számol
az olvasó jelenlétével, feltételezett értelmezői képességeivel, elő-
tudásával, így szövegének bizonyos értelemben dialogikus jelleget
kölcsönözhet.

A metaszöveg eszközeinek másik nagy kategóriája az interakciós
metaszöveg (interactional metadiscourse). Ez arról tájékoztat,
hogy mi a szerző perspektívája a szöveg állításaival, illetve az ol-
vasóval kapcsolatban. Ezekkel az eszközökkel lép közvetlen kap-
csolatba az olvasóval, igyekszik megnyerni jóindulatát, cinkossá-
gát. Ezáltal építi fel saját írói személyiségét is, általuk alakítja ki
tekintélyét, hitelességét.

Hogyan viszonyulnak egymáshoz éthosz, hang és metaszöveg?
Amikor olvasunk, a szerző hangját halljuk. A kihallott hang alapján

önmagunkban – az értelmezés által – nevet adunk ennek a hangnak,
„óvatos hang, bizonytalan hang, nagyzoló stb.” illetve elkülönítjük a
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1. táblázat. A metaszöveg-eszközök csoportosítása
Interaktív metaszöveg-eszközök Interakciós metaszöveg-eszközök

transition markers (átmenet jelö-
lők)
frame markers (keretjelölők)
endophoric markers (belső utalá-
sok)
evidentials (külső utalások)
code glosses (kódra utaló jelölők)

hedges (megszorító szavak)
boosters (nyomatékosítók)
attitude markers (attitűdjelölők)
self mention (énjelölők)
engagement markers (kapcsolat-
teremtő eszközök)

szerző hangját az egyéb, a szövegben megjelenő hangoktól, azaz feldol-
gozzuk magunkban a szöveg polifóniáját. Ezekből az adatokból alakí-
tunk ki magunkban a szerzőről egy képet, az éthoszt. Mindez pedig a
metaszöveg eszközeivel megy végbe. Amikor elemzünk, akkor a meta-
szöveget kell elemeznünk, és az éthoszra kell belőle következtetéseket
levonnunk.

2. A kutatás korpusza, módszere

2.1. A kutatás korpusza
A vizsgálatot húsz franciából fordított magyar nyelvű publiciszti-

kai szövegen és francia forrásszövegükön végeztem. Mind a húsz szöveg
megjelent fordítás, különböző szerzők és fordítók munkája. Tíz cikket
választottam az Élet és Irodalomban 1999 szeptembere és decembere kö-
zött megjelenő Libération mellékletekből, tízet pedig a Le Monde Dip-
lomatique Magyar Kiadásából, mely 2006 és 2008 között havonta jelent-
kezett. Kutatásomat kiegészítettem egy előzetes vizsgálattal, ahol tíz
magyar nyelvű szövegen a magyar publicisztika metaszöveg-használatát
tanulmányoztam. E tíz cikkből öt eredeti magyar és öt fordított ma-
gyar szöveg. Ezen kívül a disszertációban szerepel egy kiegészítő eset-
tanulmány, mely hosszabb lélegzetvételű íráson mutatja be a szerzői és
olvasói szerepek változását. Ez az írás Julien Benda Írástudók árulása
című esszéje és magyar fordítása.

5



2. táblázat. A francia–magyar publicisztikai korpusz összes metaszövege

Metaszöveg-típusok Francia cikkek Magyar cikkek

Átmenetjelölők 160 106
Keretjelölők 23 19
Belső utalások 1 1
Külső utalások 70 57
Kódra utaló jelek 90 80
Interaktív metaszöveg 344 263

Megszorítók 77 63
Nyomatékosítók 70 65
Attitűdjelölők 54 46
Énjelölők 48 53
Kapcsolatteremtő-eszközök 175 174
Interakciós metaszöveg 424 401

2.2. A kutatás módszere
A szerzői és olvasói szerepek vizsgálata két lépésből áll. Elsőként az

összes szövegből, a forrás- és célszövegekből egyaránt, kigyűjtöttem a
metaszöveg-eszközöket. A kapott eredményeket mennyiségileg egybeve-
tettem. Ennél a lépésnél nem hasonlítottam össze az egyes célszövege-
ket a forrásszövegükkel, csak a korpusz egészére vonatkozóan végeztem
összevetéseket. A francia–magyar publicisztikai korpusz metaszöveg-
elemzésének eredményét az 2. táblázat mutatja.

Második lépésben szövegszerűen egybevetettem az egyes cikkek
metaszöveg-eszközeit és minőségileg elemeztem ezeket. Az egybevetés
öt szempontot jelölt ki, melyek meghatározzák egy-egy szöveg szerzői
hangját, éthoszát. Ez az öt szempont:

• A megjelenés kontextusának hatása szerző és olvasó viszonyára
(5.1.)
A fordított publicisztikai mű új közegben, új orgánumban jelenik
meg. Míg a forrásmű esetében a szerző és az olvasó ugyanannak a
nemzetnek a tagja, addig a fordított műveknél egy másik nemzet-
hez tartozó szerző szól az olvasókhoz. Ez bizonyos nyelvi elemek
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funkciójára hatással van: például a többes szám első személyű
fogalmazás a forrásműben inkluzív, míg a célszövegben exkluzív
értelművé válik. Ez a különbség kihat a szerző és olvasó kap-
csolatára, a szöveg éthoszára is, például a francia cikk felhívó,
mozgósító jellegű, a magyar inkább tényközlő, informatív.

• A forrás- és célszövegek énjelölőinek és kapcsolatjelölőinek válto-
zása (5.2.)

Az énjelölők és kapcsolatjelölők tipikus megnyilvánulási formája a
személyes névmások használata. Ebben az alfejezetben elsősorban
ezeknek a fordítási kérdéseit vizsgálom. A francia nyelvben létezik
egy olyan általános személyes névmás, az on, mely többfunkciós:
utalhat a többes számú beszélőre, az emberek összességére, de a
passzív fogalmazási módhoz hasonló személytelen cselekvőre is.
Az elemzésből kiderül, hogy három választása van a fordítónak:
következetesen bevonással él, azaz személyes formában adja vissza
az on-t (e/1, t/1, t/2 igealakokat használ); elidegenítéssel fordít
(t/3 igealakot, passzív szerkezetet, főnevesítést alkalmaz) vagy
vegyes stratégiát követ, vagyis egy szövegen belül mindezen esz-
közökkel él. Az is kiderül, hogy a forrásszöveg éthoszának hiteles
megtartásához nem a nyelvi forma következetes fordítása szüksé-
ges, hanem a forrásszöveg elemzése. Amennyiben a fordító tuda-
tosította, hogy az egyes névmások milyen szövegbeli szerepekre
utalnak a forrásszövegben, akkor sikerül neki ezt a célszövegben
is rekonstruálnia.

• A megszorítók és nyomatékosítók változása (5.3.)

Az interakciós metaszöveg-eszközök közül a megszorítók és a nyo-
matékosítók mutatják, hogy a szerző hogyan tekint saját állítá-
saira: a megszorítók tükrözhetik a bizonytalanságát, de általuk
vehet figyelembe alternatív véleményeket is, míg a nyomatékosí-
tók magabiztosságot, nyilvánvalóságot sugallnak. E két eszköz
egyensúlyának megbomlása a fordítás során, vagyis ha a fordítók
ilyen eszközöket betoldanak a szövegbe vagy elhagynak belőle,
erőteljesen másíthatják az olvasóban a szerzőről kialakuló képet.

• Az attitűdjelölők kihagyásának vagy betoldásának hatása a szer-
zői hangra (5.3.)
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Hasonló a hatása az attitűdjelölők betoldásának vagy kihagyásá-
nak is, ezért ezt a két elemzési szempontot egy alfejezetben tár-
gyalom. A korpuszban több példát találtam arra, hogy a fordító
személyes hozzáállása tükröződik az attitűdjelölők elhagyásában
vagy betoldásában. Valószínűleg önkéntelenül igyekszik a szerző
neki nem tetsző attitűdjét tompítani, és így a saját véleményéhez
közelebb álló szöveget létrehozni.

• A szövegben megjelenő hangok többszólamúsága (5.4.)

A zenetudományból kölcsönzött polifónia fogalmával a nyelvészet
azt a jelenséget írja le, hogy egy szövegben nemcsak a szerző hang-
ját halljuk, hanem idézet, utalás formájában sok más hang is eljut-
hat hozzánk. Ebben az alfejezetben azt vizsgálom, hogy a forrás-
és célszövegek polifón szerkezete mennyiben tér el egymástól, ha
a fordítók más formai megoldásokat választanak az idézésre, mint
ahogy az a forrásszövegben szerepelt. A példákból kiderül, hogy
sokszor elsikkad a forrásszöveg többszólamúsága, s ennek követ-
kezménye, hogy nehezebb értelmezni például a szövegiróniát, az
idézőjelbe tett kifejezések átvitt jelentését.

3. A kutatás eredményei
A szerzői és olvasói szerepek változásának leírása, a disszertáció ku-

tatási kérdése új szempontot jelöl ki a fordítások vizsgálatában: a szö-
vegértés és stílus új, eddig ritkán alkalmazott megközelítése a fordított
szöveg éthoszának elemzése. A kutatás során körvonalazódott egy elem-
zési módszer vagy keret, aminek segítségével tetten érhetjük a szerzői és
olvasói szerepek változásait. Ez a módszer leíró jellege miatt alkalmas
arra, hogy a szerzői szerep akart és akaratlan változásainak mibenlé-
tét megragadjuk. Előnye, hogy egységesen tárgyal eddig külön-külön
vizsgált nyelvi jelenségeket: pl. deixisek (névmások) fordítása, modális
elemek viselkedése a fordítás során, szabad függő beszéd fordításának
kérdései.

3.1. A mennyiségi kutatás eredményei
A francia–magyar fordított publicisztikák korpuszát először Hyland

(2005) taxonómiájának segítségével mennyiségileg elemeztem. A meta-
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szöveg-elemzéséből kiderül, hogy a publicisztika műfajára jellemző az
interakciós metaszöveg-eszközök magas arányú használata. Ez igaz a
korpusz forrásnyelvi írásaira és a fordított magyar szövegekre is, vala-
mint a próbaelemzés eredeti magyar publicisztikáira is. A metaszöveg
kutatások mennyiségi eredményei rámutatnak, hogy a franciából ma-
gyarra fordított publicisztikai szövegek több metaszöveg-eszközt alkal-
maznak, mint a magyar nyelven fogalmazott hasonló szövegek, ugyan-
akkor kevesebbet, mint a forrásnyelvi szövegek. Ez azt sejteti, hogy a
fordított szöveg önálló, csak rá jellemző tulajdonságokkal bíró szöveg-
fajta, s mint ilyen érdemes a vizsgálódásra. Az is kiderül, hogy a franci-
ából magyarra fordított írásokban csökkennek a metaszöveg-elemek, az
interaktívak éppúgy, mint az interakciósak. A fordított szövegek tehát
átmenetet képviselnek a forrásnyelvi és célnyelvi szövegek között:

francia nyelvű
publicisztika >

fordított magyar
publicisztika >

eredeti magyar
publicisztika.

3.2. A minőségi kutatás eredményei
A minőségi elemzésből kiderült, hogy a mennyiségi változások mö-

gött a szöveg értelmezését befolyásoló minőségi változások is jellemzőek.
Ezek a változások részben „hibának” tekinthetőek olyan értelemben,
hogy míg általában a forrásszövegekre valamilyen tudatosan felépített
éthosz jellemző, addig a célszövegek gyakran következetlenek a szerzői
szerepek kialakításában. A következetlenségek okaként feltártuk, hogy
1. a fordítók a nyelvi formák egyöntetű visszaadásában igyekeznek kö-
vetkezetesek lenni, és nem a forrásszövegre jellemző szerep-struktúra
visszaadásában. Ezt mutatja az on névmás fordítási viselkedésének
vizsgálata. 2. A fordítók időnként az írás témájával kapcsolatos saját
attitűdjüket átviszik a célszövegre. Ez derült ki az attitűdjelölők, a
megszorítók és nyomatékosítók vizsgálatából. 3. A fordítók nem elem-
zik kellőképpen a forrásszövegben jelenlévő hangokat, szólamokat, és ez
a célszöveget nehezen értelmezhetővé teheti.

A változások másik típusa inkább abból adódik, hogy a fordító az
olvasó sajátos értelmezői munkájára épít, azaz egyfajta „fordítási olva-
sásra”. A fordított szöveg szerzője számít az olvasónak arra a háttér-
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tudására, hogy az adott mű fordítás. Az én elképzelésem az, hogy a
fordított szövegek olvasásakor a szerző és az olvasó sajátos „paktumot”
köt, ennek eleme az is, hogy az olvasó eredetiként kezeli a fordított
szöveget, hogy a szöveg kontextuális utalásait az eredeti viszonyokra
értelmezi (például egy francia szerzőségű magyarra fordított szövegben
szereplő országunk szó alatt Franciaországra gondol), és ezzel biztosítja
önmaga számára is az azonosság illúziójának fennmaradását.

4. További kutatási lehetőségek
A bemutatott elemzési módszer két fő területen hasznosítható. A

leíró fordítástudomány keretein belül további kutatásokat végezhetünk
más nyelvpárokra, más műfajú szövegekre vonatkozóan, és ezekkel a
kibővített kutatásokkal alátámaszthatnánk vagy cáfolhatnánk olyan a
fordítástudományban időnként megjelenő elképzeléseket, mint például
Mason és Serban (2003), Serban (2004) cikkeinek állítását. Szerintük a
fordítások esetében szerző és olvasó viszonya általában távolságtartóbb,
személytelenebb, mint az eredeti műveknél.

A műfajkutatás keretein belül alaposabban vizsgálni lehetne az egyes
műfajok magyar metaszöveg használatát, s ennek a kutatásnak az ered-
ményeit össze lehetne vetni a hasonló műfajú, különböző forrásnyelvi
kutatási eredményekkel, illetve a hasonló műfajú magyarra fordított
művek metaszöveg használatával, hasonlóképpen ahhoz a kis próbaku-
tatáshoz, amit publicisztikai szövegeken végeztem és a 4.3-as fejezetben
bemutattam.

Az általam vázolt elemzési módszer egyik szempontja lehetne ezen-
kívül egy magyar nyelvközpontú fordításkritikai elemzési módszernek.
Olyan egyszerűen kezelhető szempontrendszer kidolgozására gondolok,
mely nem törekszik a fordítás minőségének meghatározására, csak elem-
zési szempontokat kínálna fel a fordításkritikát író személyeknek, első-
sorban a magyar szerzőknek. Elképzelésem szerint ez egy opcionális
lista lehetne, amiből a fordításkritikát író saját értékelendő szövegének
műfaja, célja, forrás- és célnyelve alapján válogathatna. Így kritikája,
ha nem is válna tudományosan objektívvé, támaszkodhatna a magyar
fordítástudomány eddig elért eredményeire anélkül, hogy magának is
fordítástudóssá kellene lennie. Egy ilyen típusú népszerűsítő mű hasz-
nos lehetne könyvkiadással foglalkozók számára, irodalomtanároknak,
újságíróknak, szerkesztőknek.
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