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Bevezető 
 
 

1. Problémafelvetés 

A Ghost Whisperer (Szellemekkel suttogó) népszerű amerikai filmsorozat alábbi 

jelenetében az egyik szereplő súlyosan megsérül, mire a társa mentőt hív. A mentőszolgálat 

diszpécsere és a segélykérő között a következő telefonbeszélgetés hangzik el: 

 

 
(1a) 
 
 
 
(1b) 

OPERATOR: Can you tell me if the victim is conscious?  
CALLER: Yes, it rolled all over him, the lawn mower.  
OPERATOR: Sir, can you tell me if he is breathing?  
 
DISZPÉCSER: Elárulná, hogy az áldozat magánál van-e?  
SEGÉLYKÉRŐ: Átment rajta a fűnyíró.  
DISZPÉCSER: Uram, elmondaná, hogy lélegzik-e? (GW411 01.501) 

 
 

Az amerikai filmek nyelvezetére jellemző a konvencionálisan indirekt beszédaktusok 

gyakori használata. Ezek olyan megnyilatkozások, amelyekben a nyelvi forma és a funkció 

elválik egymástól, mint a fenti példában is. A diszpécser nem felszólító móddal, hanem 

közvetett módon, kérdő formával fejezte ki a direktív beszédaktust (Can you tell me…?). 

Searle értelmezésében a konvencionálisan indirekt beszédaktus úgy jön létre, hogy a beszélő 

„az egyik illokúciós aktust egy másik illokúciós aktussal, indirekt módon fejezi ki”2 (Searle 

1979/85: 31). Az 1. példában a kérés elsődleges aktusa a kérdés másodlagos aktusával 

valósult meg.  A fordító hasonló indirekt formákkal helyettesítette a forrásnyelvi 

konvencionálisan indirekt beszédaktusokat (Elárulná…? Elmondaná…?). A vészterhes 

szituációban, amikor az erősen vérző szereplő éppen haldoklik, ez a megoldás mesterkélten 

udvariasnak, vagyis meglehetősen idegenszerűnek hat. 

Más esetekben azt tapasztaljuk, hogy a fordítók felszólító móddal helyettesítik az angol 

indirekt beszédaktusokat. A CSI (Helyszínelők) című bűnügyi sorozatban a nyomozó arra 

utasítja a tanút, hogy kövesse őt. 

 

                                                 
1 A nyelvi példák után található kód a példa forrását jelöli. A betűk a sorozat rövidített címére vonatkoznak (l. 
források/filmográfia), az első szám az évadot, a második kettő az epizód számát, az utolsó négy pedig a percet és 
a másodpercet jelöli, amikor a megnyilatkozás elhangzott. Ennek megfelelően a GW411 01:50 kód azt jelenti, 
hogy az 1. példa a Ghost Whisperer című sorozat 4. évadának 11. epizódjában hangzott el az 01. perc 50. 
másodpercében.     
2 “[…] one illocutionary act is performed indirectly by way of performing another” (Searle 1979/85: 31). 
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(2a) 
 
 
(2b) 

DETECTIVE: Mr. Barger, why don’t you come, um, over here with me? 
MR. BARGER: NV3 
 
NYOMOZÓ: Mr. Barger, kérem, jöjjön velem!  
MR: BARGER: NV (CSI104 34.15) 

 
 

A fenti példákban bemutatott jelenségekkel kapcsolatban két egyszerű kérdést 

fogalmazhatunk meg. 1. Mivel magyarázható, hogy a fordítók egyes esetekben 

megváltoztatják a beszédaktus direktségét, más esetekben pedig megtartják az indirekt 

forrásnyelvi formát? 2. Melyek azok az esetek, amelyekben a forrásnyelvi indirektség 

megőrzése eltérő implikatúrákat, esetleg idegenszerűséget eredményez a célnyelvben? 

 

2. Beszédaktusok és kultúra 

A kutatók általában egyetértenek abban, hogy a beszédaktusok kultúraspecifikusak (Green 

1975; Ervin-Tripp 1976; Wierzbicka 2003). Figyelemre méltó jelenség, hogy a különböző 

beszélőközösségekben a beszédaktusok eltérő direktséggel valósulnak meg. Az egyik 

beszélőközösség bizonyos szituációban az indirektebb szerkezeteket tartja megfelelőnek, míg 

a másik a direktebb megnyilatkozásokat részesíti előnyben. Az eltérő nyelvi viselkedés 

szükségessé teheti a direktségi szintek közötti pragmatikai kiigazításokat (pragmatic 

adjustments) akkor, amikor két nyelv kontaktusba kerül egymással, így a fordítás során is 

(Blum-Kulka 1989: 65). 

A direktív beszédaktusok (pl. kérés, utasítás stb.) többé-kevésbé korlátozzák a hallgató 

cselekvési szabadságát. Ezt nem nézik jó szemmel az egyenlőség elve mentén szerveződő és 

egyben erősen individualista angolszász kultúrában, ezért a direktívumok (pl. kérés, utasítás 

stb.) és a komisszívumok (pl. ajánlat) létrehozásában meghatározó szerepet játszik a negatív 

udvariasság (Brown és Levinson 1987: 129–130), vagyis a távolságtartás (Wierzbicka 2003: 

47) mint kulturális érték. Több vizsgálatban is rámutattak arra, hogy az angolszász 

nyelvhasználók bizonyos társadalmi szituációkban gyakran előnyben részesítik a kérdő 

formájú konvencionálisan indirekt beszédaktusokat az imperatívusszal szemben. A kérések 

esetében ez a tendencia figyelhető meg a brit angolban (Trosborg 1995; Sifianou 1999; 

Fukushima 2003), az ausztrál angolban (Blum-Kulka 1989; Blum-Kulka és House 1989) és az 

amerikai angolban is (Holtgraves és Yang 1990; Eslami-Rasekh 1993; Goldschmidt 1998; 

                                                 
3 NV: nem verbális cselekvés. Így jelölöm azokat az eseteket, amelyekben a hallgató nem verbálisan, hanem 
valamilyen cselekvéssel reagál az elhangzott beszédaktusra. 
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Byon 2004; Eslami-Rasekh et al. 2010). A kérdő forma lehetővé teszi, hogy a hallgató 

könnyűszerrel visszautasíthassa a direktív vagy komisszív beszédaktust.    

A magyar nyelvre vonatkozó vizsgálatok is a konvencionálisan indirekt formák gyakori 

előfordulására hívják fel a figyelmet. Majzer Mónika kimutatta, hogy ezeket a formákat – az ő 

terminusával „kérdéssel előkészítő kéréseket” – a magyar nyelvhasználók is viszonylag 

gyakran, szituációtól függően 37,59–57,9 százalékos arányban használják. Az indirekt 

szerkezetek előfordulására a szociopragmatikai változók (társadalmi távolság, hatalom, 

tehertétel) is hatással vannak (Majzer 1999: 47). Szili Katalin kismintás vizsgálata szintén 

hasonló tendenciákra hívja fel a figyelmet. A válaszadók 40 százaléka kérdő formájú 

választási lehetőségként (Mi lenne, ha…? Mit szólnál ahhoz, ha…) fogalmazta meg a 

jelentősebb erőfeszítést igénylő kérést (Szili 2000: 273).  Más adatközlők ugyancsak udvarias, 

kérdő formákkal (Megtennéd, hogy…?) próbálták meg céljukat elérni (ibid.: 274). Szili 

nagymintás vizsgálata is ezt a tendenciát támasztja alá. Bizonyos szituációkban a válaszadók 

magas arányban, akár 82,6 százalékban is választották a konvencionálisan indirekt formákat 

(2004: 111), bár a kutató arra is felhívja a figyelmet, hogy a magyar nyelvben bizonyos 

kontextusokban a sokkal direktebb felszólító mód is udvariasnak tekinthető (ibid.: 119). Ebből 

a vizsgálatból is kiderült, hogy a szociopragmatikai változók hatással vannak az indirekt 

szerkezetek előfordulásának gyakoriságára. A filmszövegeken végzett saját vizsgálataim is 

megerősítik azt, hogy a konvencionálisan indirekt formák a magyar nyelvre is jellemzőek. 

100 órányi angol nyelvű és ugyancsak 100 órányi autentikus4 (nem fordított) magyar nyelvű 

filmszöveg összevető vizsgálata azt mutatja, hogy a disszertációban szereplő 

konvencionálisan indirekt formák a magyar nyelvű mintában valamivel gyakrabban fordulnak 

elő. Az angol szövegekben 450, míg a magyarban 493 előfordulás található. A fenti 

vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy a beszédpartner cselekvési szabadságának 

tiszteletben tartása a magyar beszélőközösségben is fontos kulturális érték.  

 

3. A kutatás célja 

Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy mi motiválja a filmfordítókat a forrásnyelvi 

konvencionálisan indirekt megnyilatkozások direktségi szintjének megváltoztatására, ha ezek 

a formák mindkét nyelvben közel hasonló gyakorisággal fordulnak elő. Kézenfekvő, hogy a 

kutató elsőként a szinkronszövegírás műfaji kötöttségeiben keresi a választ. A fordítónak a 

szinkronitás három aspektusát is figyelembe kell vennie. A fonetikai szinkronitás a 

                                                 
4 Az autentikus megnyilatkozás, példa, beszédaktus stb. a nem fordítás eredményeképpen keletkezett eredeti 
szövegekből nyert adatokra utal. 
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szájmozgás és a célnyelvi hangzó szöveg közötti szinkronitásra utal. Egyes szerzők előírják, 

hogy például bilabiális mássalhangzót csak bilabiális mássalhangzóval lehet helyettesíteni 

(Fodor 1976: 66). A kinetikus (Whitman-Linsen 1992: 33) vagy karakterszinkronitás (Fodor 

1976: 72) azt jelenti, hogy a forrásnyelvi hangzó szövegnek igazodnia kell a szereplők 

testmozgásához és gesztusaihoz. Az izokrónia (isocrony) (Whitman-Linsen 1992: 28) a 

megnyilatkozások időtartamának követését írja elő: a célnyelvi szöveg akkor kezdődik, 

amikor a szereplő kinyitja, és pontosan akkor végződik, amikor becsukja a száját. A szinkront 

általában az izokrónia megszegése miatt éri a legtöbb kritika (Chaume 2004a: 36). 

A kutatók felismerték, hogy a szinkronizálás is biztosíthat a fordítónak elegendő 

mozgásteret a pragmatikailag adekvát szöveg létrehozásához, ha nem ragaszkodik szolgai 

módon a korai szerzők által meghatározott követelményekhez. Az izokrónia esetében a 

kutatások azt mutatják, hogy nem zavaró, ha a célnyelvi megnyilatkozás 0,56 másodperccel 

hamarabb vagy 0,84 másodperccel később végződik, mint ahogy a szereplők szájmozgása ezt 

lehetővé tenné (Herbst 1997: 293). A néző nem veszi észre az egy szótagnyi eltérést, mielőtt a 

szereplő kinyitja, illetve a két szótagnyi eltérést, miután becsukja a száját (Chaume 2004a: 

50). A 90-es évek elejétől alkalmazott digitális technika még ennél nagyobb eltéréseket is 

képes észrevétlenné tenni. Napjainkban olyan számítógépes alkalmazások vannak 

forgalomban, amelyek a szereplők szájmozgását a célnyelvi szöveghez igazítják, sőt a 

hangklónozás is valósággá vált, ami azt jelenti, hogy a szinkronszínész hangszínét az eredeti 

színészéhez közelítik (Gambier 2008: 26). A fejlett technika tehát részben lebontja a médium 

által támasztott korlátokat. Saját megfigyeléseim is azt mutatják, hogy akár a négy vagy öt 

szótagnyi különbség sem zavaró. Az említett korlátok a filmszöveg csupán egynegyedét 

érintik, vagyis csak azokban az esetekben játszanak szerepet, amelyekben közelről látszik a 

szereplő szájmozgása (Herbst 1997: 293). A jelenetek bizonyos részében a szájmozgás nem 

látszik, mert a kamera hátulról, oldalról vagy takarásban mutatja a szereplőt, sőt az is 

előfordul, hogy a beszélő egyáltalán nem látszik a képen. Egyetérthetünk tehát Herbst 

véleményével, amely szerint a szinkronitásra való törekvés – bár nehézséget jelent – nem 

lehet ok a szinkronszöveg pragmatikai-textuális hiányosságaira (1997: 305). Erre bizonyíték, 

hogy vannak olyan filmek, amelyek magas szinten alkalmazzák a Herbst (1997) által is 

javasolt pragmatikai megközelítést. Ez azt jelenti, hogy a szinkronitásra való törekvés mellett 

nagy hangsúlyt kapnak a pragmatikai szempontok, a dialógus természetessége iránti igény, 

valamint az a törekvés, hogy a fordítói döntéseket ne a mikroekvivalencia, vagyis a 

forrásnyelvi szerkezetek tükörfordítása, hanem a jelenet értelme és a cselekményt mozgató 

textuális elemek határozzák meg.  
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A médiumspecifikus sajátosságokból adódó megkötés tehát csak annyi, hogy a célnyelvi 

megnyilatkozás ne legyen számottevően hosszabb vagy rövidebb, mint a forrásnyelvi, mert 

ellenkező esetben a hang és a szereplők szájmozgása aszinkronba kerülhet. Vajon 

elképzelhető-e, hogy a direktség megváltoztatása redukciós technika, amelyet a fordítók azért 

alkalmaznak, hogy a forrás- és a célnyelvi szöveget szinkronba hozzák?  

Az 1. táblázatban néhány forrás- és célnyelvi beszédaktus szótagszámának5 alakulását 

tekintem át, hogy megállapítsam, vajon a szótagszám valóban szűkítheti-e a fordító 

mozgásterét olyannyira, hogy a forrásnyelvi megnyilatkozás direktségi szintjét radikálisan 

megváltoztassa.  

 
1. táblázat 

A szótagszámok változása a fordítás során 
 

Megnyilatkozás Szótagszám 
  

(3a) Could you send Maury up to room 12 in about 20 minutes? 16 
(3b) Küldd fel Maury-t a 10-esbe úgy 20 perc múlva. (GG103: 08.31) 13 
(4a) Could you both please step out of the vehicle? 10 
(4b) Szálljanak ki mindketten! (L303: 07.40) 7 
(5a) Mr. Barger, why don’t you come, um, over here with me? 14 
(5b) Mr. Barger, kérem, jöjjön velem! (SCI104: 34.15.) 10 
(6a) Well, I should be involved in that, so why don’t you get me up to speed? 17 
(6b) Abban nekem is részt kell venni. Avasson be, jó? (F911: 13.15) 14 

 

A táblázatban szereplő fordításokból megállapítható, hogy a fordítók a felszólító módot 

használták a konvencionálisan indirekt szerkezetek helyett. A célnyelvi megnyilatkozások 

szótagszáma minden esetben kevesebb, mint a forrásnyelvben. Az angol–magyar 

szinkronszövegek írásában leginkább az szokott problémát jelenteni, hogy a fordított 

szövegrész általában hosszabbra sikerül, mint az eredeti, ezért a fordító arra kényszerül, hogy 

különböző redukciós technikákkal csökkentse a megnyilatkozások szótagszámát. A 

táblázatban bemutatott négy példában azonban a szótagszám alakulása nem indokolja a jóval 

direktebb felszólító móddal való rövidítést. A forrásnyelvi konvencionálisan indirekt 

szerkezetek megtartásával a szájmozgás és a beszéd nem kerülne aszinkronba: (3c) 

Felküldenéd Maury-t a 10-esbe úgy 20 perc múlva? (15 szótag); (4c) Kiszállnának 

mindketten? (7 szótag); (5c) Mr. Barger, miért nem jön velem? (9 szótag); (6c) Abban nekem 

is részt kell vennem. Miért nem avat be? (14 szótag). 

                                                 
5A magyar nyelvben a magánhangzó tekinthető szótagalkotónak, tehát egy szó annyi szótagból áll, ahány 
magánhangzó van benne (Zsuffa Z-né 1993: 22–23). A nem fonetikus angol nyelvben bonyolultabb szabályok 
vonatkoznak a szótagolásra. Az egyszerűség kedvéért az angol szavak szótagszámát a kiejtés alapján a magyar 
nyelvre vonatkozó szabály szerint határoztam meg. 
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A szótagszámok alapján az indirekt szerkezetek megtartása nem eredményezne 

aszinkronitást, sőt előfordul, hogy az alternatív megoldás jobban közelít a célnyelvi 

megnyilatkozás hosszúságához. A fordítók mégis a direktebb felszólító módot részesítették 

előnyben.  Ebből arra következtethetünk, hogy a direktségi kategóriák megváltoztatása, 

vagyis a felszólító mód használata a médiumspecifikus kötöttségeken túl más nyelvi és 

nyelven kívüli tényezők bonyolult összjátékával is összefüggésbe hozható.  

Korábbi kutatásaimban feltártam, hogy a konvencionálisan indirekt direktív és komisszív 

beszédaktusok fordítása során feltehetően két alapvető tényező befolyásolja erőteljesen a 

fordítói viselkedést. Az egyik a forrásnyelvi pragmalingvisztikai forma6. A fordítók általában 

akkor térnek át a jóval direktebb felszólító módra, ha a pragmalingvisztikai forma eltérő 

kommunikációs funkciókat fejez ki a forrás- és a célnyelvben (Polcz 2008). A másik tényező 

a beszélő hatalma. A fordítók általában akkor térnek át a felszólító módra, ha a beszélőnek 

hatalma van a hallgató felett (Polcz 2010). Ezeket a megfigyeléseket nagyobb mintán is 

célszerű tesztelni. A vizsgálatban két pragmalingvisztikai forma szerepel, nevezetesen a 

javaslattevő forma és az előkészítő stratégia.7 Ezek olyan illokúciós aktusokat, vagyis 

kommunikációs funkciókat valósítanak meg, mint az utasítás, a kérés, a tanács, a meghívás és 

az ajánlat. A javaslattevő forma egyik tipikus forrásnyelvi megjelenése a Why don’t you do X? 

(Miért nem teszed meg X-et?) felszíni forma (szintaktikai szerkezet). Ezzel a formával a 

beszélő arról érdeklődik, hogy létezik-e olyan ok a kontextusban, amely megakadályozza a 

hallgatót a propozícióban megnevezett cselekvés elvégzésében. A választásom azért esett erre 

a szerkezetre, mert feltevésem szerint forrásnyelv-specifikus forma (vö. Blum-Kulka 1989: 

57; Gottlieb 2001: 250). Ez azt jelenti, hogy részben eltérő illokúciós aktusokat, vagyis 

kommunikációs funkciókat valósít meg a forrás- és a célnyelvben, tehát alkalmas a fenti 

megfigyelés ellenőrzésére.  

A vizsgálatban szereplő másik forma az előkészítő forma. Ezzel a beszélő a hallgató 

képességéről vagy hajlandóságáról érdeklődik, vagyis arról, hogy a propozícióban 

megnevezett cselekvést képes-e (Meg tudnád tenni X-et?) vagy hajlandó-e (Megtennéd X-et?) 

elvégezni. Az előkészítő forma négy felszíni forma segítségével valósul meg a 

forrásnyelvben: Can you do X? (Meg tudod tenni X-et?), Could you do X? (Meg tudnád tenni 

                                                 
6 Pragmalingvisztikai forma: ugyanazon kategóriába sorolt felszíni formák (szintaktikai szerkezetek), amelyek 
bizonyos beszédaktusokat fejeznek ki a diskurzusban (bővebben l. 3. fejezet). 
7 A javaslattevő forma (suggestory formula) és az előkészítő stratégia (query-preparatory strategy) magyar 
terminusok Szili Katalin (2004: 108) fordítása Blum-Kulka et al. (1989) alapján. Disszertációmban a stratégia 
helyett a forma terminust fogom használni mindkét esetben, mivel az elemzés a kommunikáció egy-egy aktusára 
összpontosít, a stratégia ezzel szemben valamely távolabbi cél eléréséhez szükséges tervre utal.  
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X-et?), Will you do X? (Megteszed X-et?), Would you do X? (Megtennéd X-et?). A korábbi 

vizsgálataim alapján (Polcz 2010) azt feltételezem, hogy ez nem nyelvspecifikus 

pragmalingvisztikai forma, mivel azonos kommunikációs célokat valósít meg mindkét 

nyelvben. Ezért alkalmas arra, hogy a fordítását összevessük a nyelvspecifikus javaslattevő 

forma fordításával, és megtudjuk, hogy a direktség megváltoztatása valóban a nyelvi forma 

nyelvspecifikus jellegére vezethető-e vissza. Az előkészítő forma négy felszíni formájának 

vizsgálata arra is fényt derít, hogy a különböző szintaktikai szerkezetek mennyiben 

befolyásolják a forrásnyelvi indirektség célnyelvi megváltoztatását abban az esetben, ha a 

nyelvi formák azonos kommunikációs funkciókat fejeznek ki. Ezenkívül mindkét 

pragmalingviszitikai forma lehetőséget nyújt a szociopragmatikai változók fordítói 

viselkedésre gyakorolt hatásának vizsgálatára, vagyis annak eldöntésére, hogy valóban a 

beszélő hatalma motiválja-e leginkább a megnyilatkozás indirektségének megváltoztatását.        

A kutatás célja tehát, hogy a leíró fordítástudomány paradigmájában (Holmes 1972/1988; 

Toury 1980; 1995) nagyszámú fordítási adat kvantitatív és kvalitatív vizsgálatával, induktív 

megközelítésben feltérképezze azokat a fordítói megoldásokat, amelyeket a forrásnyelvi 

konvencionálisan indirekt beszédaktusokat (Searle 1975; 1979/85) viszonylag gyakran 

kifejező előkészítő és javaslattevő forma fordítása során alkalmaznak a filmfordítók amerikai 

filmsorozatok magyar nyelvre történő fordítása során. A tanulmány a szinkronizálás céljára 

készült fordításokkal foglalkozik, a feliratozással vagy a hangalámondással nem. A vizsgálat 

pragmatikai irányultságú, vagyis célja „a kontextuális jelentés tanulmányozása”8 (Levinson 

1983: 3) a direktség és a nyelvi udvariasság pragmatikai kategóriáiban.  

A konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordítása során a fordítónak alapvetően két 

lehetősége van. Vagy megváltoztatja az indirekt forma direktségét, vagy pedig megtartja az 

indirekt formát, és az indirekt kategóriákon belül hajt végre bizonyos változtatásokat. Ezeket 

a változtatásokat pragmatikai elmozdulásnak nevezem. Az elemzés részletesen ismerteti a 

direktségi kategóriák közötti (indirekt→direkt/indirekt) és a direktségi kategóriákon belüli 

(indirekt→indirekt) pragmatikai elmozdulásokat a pragmalingvisztikai és a szociopragmatikai 

aspektusok figyelembevételével (Leech 1983: 11). Pragmalingvisztikai szempontból azt 

vizsgálom, hogy az adott felszíni formákkal kifejezhetők-e ugyanazok a konvencionálisan 

indirekt beszédaktusok a forrás- és a célnyelvben, milyen eltérések mutathatók ki a forrás- és 

a célnyelvi beszédaktusok között az indirektség/direktség pragmatikai kategóriájában, 

valamint hogy az indirektség/direktség milyen hatással van a nyelvi udvariasságra. A 

                                                 
8 “the study of contextual meaning” (Levinson 1983: 3). 
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szociopragmatikai alapvetés lényege az, hogy a szociopragmatikai változók, nevezetesen a 

hatalom, a társadalmi távolság és a tehertétel9 (pl. a kérés súlya) hogyan befolyásolják a 

fordítókat a célnyelvi direktség kiválasztásában.  A kutatás további részében az előkészítő és a 

javaslattevő forma megjelenését vizsgálom autentikus (nem fordított) célnyelvi 

filmszövegekben, hogy megállapítsam, vajon hasonló szociopragmatikai feltételek mellett 

kifejezhetik-e ugyanazokat a beszédaktusokat, mint a forrásnyelvben. Ezeket a szövegeket 

röviden kontrollszövegeknek, a belőlük nyert példákat pedig kontrollpéldáknak nevezem. A 

jellemző fordítói megoldások feltérképezésével és a kontrollszövegek vizsgálatával a kutatás 

betekintést nyújt azokba a pragmatikai egyezésekbe és eltérésekbe, amelyek a fordított és a 

kontrollszövegekben található beszédaktusok között figyelhetők meg. A forrásnyelvi, a 

fordított célnyelvi, valamint a kontrollszövegekben megjelenő beszédaktusok 

pragmalingvisztikai és szociopragmatikai összehasonlításával kimutatható, hogy a vizsgált 

formákban megjelenő beszédaktusok fordítása során a magyar fordítók jellemzően milyen 

pragmatikai kiigazításokat hajtanak végre, ezek a kiigazítások indokoltak-e, továbbá fény 

derül a konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordításában esetenként tapasztalható 

idegenszerűség okaira is. A nyelvi direktséget és a nyelvi udvariasságot, valamint ezek 

célnyelvi megvalósulását a megnyilatkozások szintjén vizsgálom. A megközelítés azért 

tekinthető mégis szövegszintűnek, mert az elemzések során nemcsak a megnyilatkozás 

kontextusát, hanem a teljes jelenet, illetve a teljes filmsorozat kontextusát is figyelembe 

veszem.  

 

4. A kutatás hipotézisei 

A fenti megállapítások és egy kisebb korpuszon végzett kutatási eredményeim alapján 

(Polcz 2008; 2010) az előkészítő (Can/Could/Will/Would you do X?) és a javaslattevő 

formával (Why don’t you do X?) kifejezett konvencionálisan indirekt beszédaktusok 

fordításával kapcsolatban a következő hipotéziseket állítom föl angol–magyar fordítási 

irányban: 

1. A direktségi kategóriák közötti pragmatikai elmozdulások jellemzően a legdirektebb 

kategória irányába történnek (felszólító mód és egyéb direkt formák).  

2. A direktségi kategóriák közötti pragmatikai elmozdulásokra jellemzően akkor kerül 

sor, ha a forrás- és a célnyelvi pragmalingvisztikai forma eltérő kommunikációs 

funkciókat fejez ki.  

                                                 
9 Terminus: Cseresnyési (2004: 41) 



 14 

3. A direktségi kategória megtartására, illetve a kategórián belüli pragmatikai 

elmozdulásokra jellemzően akkor kerül sor, ha a forrás- és a célnyelvi 

pragmalingvisztikai formák alapvetően azonos kommunikációs funkciókat fejeznek ki.  

4. A direktségi kategória megváltoztatását a legdirektebb kategória irányába a 

pragmalingvisztikai formán kívül a beszélő valós vagy vélt hatalma motiválja 

leginkább (indirekt→direkt).  

5. A pragmalingvisztikai forma tükörfordításával megváltozhat a beszédaktus illokúciós 

ereje és kommunikációs funkciója, ez pedig idegenszerűséghez vezethet. 

 

5. A disszertáció felépítése 

A disszertáció kilenc fejezetből áll. Az 1. fejezetben bemutatom a pragmatika és a 

fordítástudomány kapcsolatát, valamint a beszédaktusokkal kapcsolatos kutatásokat a 

fordítástudományban, illetve a szűkebb kutatási területemen, a filmszövegek fordításában. A 

fejezet végén rámutatok a kutatási űrre, amely a jelen vizsgálatot relevánssá teszi. A 

következő négy fejezetben az elméleti háttér bemutatása következik. A 2. fejezetben a 

pragmatikai ekvivalencia problémáját járom körbe a beszédaktusok fordítása kapcsán, a 3. 

fejezetben definiálom a vizsgált pragmalingvisztikai formák által kifejezett beszédaktusokat, a 

4. fejezetben felállítom azt a direktségi/indirektségi skálát, amely lehetővé teszi az 

indirekt/direkt pragmatikai elmozdulások vizsgálatát, az 5. fejezetben definiálom a nyelvi 

direktséget befolyásoló szociopragmatikai változók (hatalom, társadalmi távolság, tehertétel) 

tartalmát. A 6. fejezetben bemutatom a korpuszokat és a kutatás módszerét. A következő két 

fejezet a kutatás eredményeinek ismertetését tartalmazza. A 7. fejezet kvantitatív és kvalitatív 

elemzései részletesen feltárják a direktség/indirektség pragmatikai kategóriájában 

megfigyelhető pragmatikai elmozdulásokat. A 8. fejezet a beszédaktusok fordításában feltárt 

idegenszerűséget, vagyis a pragmatikai transzfer jelenségét mutatja be. A dolgozatot a kutatás 

eredményeinek összegzése és értékelése zárja a 9. fejezetben.            
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1. Pragmatika és beszédaktusok a fordítástudományban 

 

1.1. Bevezető 

Morini szerint a pragmatika tudományának három nagy részterülete játszik fontos szerepet 

a pragmatikai irányultságú fordítástudományi kutatásokban. A nyelv lokatív 

metafunkciójához köthető deixis a kommunikáció idő- és térbeli dimenzióira utal; az 

interperszonális funkciót megvalósító implikatúrák, preszuppozíciók és a nyelvi udvariasság a 

kommunikációban részt vevő felek egymáshoz való viszonyára utalnak; a performatív 

funkciót betöltő beszédaktusok pedig a beszédpartnerek nyelvi cselekedeteire utalnak (Morini 

2008: 35). A következő szakirodalmi áttekintésben bemutatom, hogy a pragmatika egyes 

részterületei hogyan gazdagították a fordításról való gondolkodást. A fejezet első részében 

röviden áttekintem a pragmatika fordítástudományra gyakorolt hatását, ezt követően 

részletesen szólok a beszédaktusokkal kapcsolatos fordítástudományi kutatásokról, végezetül 

pedig a filmfordítás pragmatikai aspektusaival foglalkozó tanulmányokat ismertetem. A 

viszonylag tág szakirodalmi háttérre azért van szükség, mert a vizsgált konvencionálisan 

indirekt beszédaktusok nemcsak a performatív, hanem az interperszonális funkcióhoz is 

köthetők, így összefüggésbe hozhatók az implikatúrákkal, a nyelvi direktséggel, valamint a 

nyelvi udvariassággal is.     

 

1.2. Fordítás és pragmatikai jelentés 

A XX. század második felének nyelvészeti gondolkodását meghatározó három nagy 

paradigma – a strukturalizmus, a generatív nyelvészet és a pragmatika – jelentős hatást 

gyakorolt a fordítástudomány fejlődésére. Mivel a strukturalista és a generatív szemlélet 

kizárta a kontextus vizsgálatát, a nyelvtudomány figyelme a jelentés szemantikai aspektusaira 

irányult, a kontextusban létrejövő pragmatikai jelentést pedig figyelmen kívül hagyták. Ez 

hatással volt a fordításkutatók és a fordítással foglalkozó nyelvészek gondolkodására is, 

amelyet a 60-as években elsősorban a szemantikai ekvivalencia határozott meg (Nida 1964; 

Catford 1965).   

 Az 1955-ös esztendő eseménydús évnek bizonyult a nyelvészek és a nyelvfilozófusok 

körében. Míg Noam Chomsky előadásaiban a transzformációs generatív nyelvészet tanait 

fejtette ki, addig John Austin brit filozófus a Harvard Egyetemen tartott William James 

elnevezésű előadássorozatában arra mutatott rá, hogy a beszélők nemcsak kijelentéseket 

hoznak létre, hanem cselekszenek is a nyelvvel. Nem a nyelvi struktúrát, hanem a beszélői 
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szándékot, azaz a megnyilatkozás kommunikációs funkcióját állította a középpontba. Ezzel 

megszületett a beszédaktus-elmélet, amelyet a későbbiekben Austin tanítványa, J. R. Searle 

(1969; 1975; 1979/85) fejlesztett tovább.  

A következtetési folyamatok kommunikációban játszott szerepének fontosságára Grice 

(1975) hívta fel a figyelmet. A grice-i pragmatika azt hangsúlyozta, hogy a kommunikációban 

különbség mutatkozik a nyelvileg kódolt és a nyelvhasználó által valójában közölt jelentés 

között. A kódolt és a közölt információ közötti különbség az inferencia (következtetés) 

segítségével hidalható át. A kommunikáció tehát nemcsak kódolásból és dekódolásból áll, 

hanem következtetési folyamatokból is. Grice szerint a társalgást az együttműködés elve10 

vezérli, illetve négy maxima11 határozza meg. Ezek segítik a nyelvhasználót a helyes 

következtetések levonásában (1975: 45–46).  

A pragmatika alapproblémái – a beszélői szándék, a kódolt és a közölt tartalom közötti 

különbség, az inferencia, valamint a kontextus jelentésformáló szerepe – nemcsak a nyelven 

belüli, hanem a nyelvek között zajló kommunikációt is meghatározzák. Ezért talán nem 

véletlen, hogy a pragmatika alapkérdései már a korai fordítástudományi munkákban is 

megjelentek, eleinte a pragmatikára való hivatkozás nélkül. Vinay és Dalbernet (1958/1995), 

valamint Mounin (1963, hivatkozik rá Paksy 2007: 58) a nem nyelvi szituáció, vagyis a 

kontextus jelentőségére hívták fel a figyelmet a fordítás folyamatában, ezzel tulajdonképpen a 

pragmatikai jelentés megőrzésének fontosságát hangsúlyozták. Nida és Taber (1969) a 

kulturális kontextus jelentőségét emelték ki. A szükséges változtatások mértéke szerintük a 

két nyelv közötti kulturális távolságtól is függ. Nida (1964) nevéhez fűződik a dinamikus 

ekvivalencia fogalma is, amely szintén a fordítás pragmatikai aspektusainak jelentőségét vetíti 

előre. A dinamikus ekvivalencia lényege a forrásnyelvi és a célnyelvi olvasók reakciójának 

azonosságában ragadható meg, vagyis akkor valósul meg, ha az eredeti szöveg forrásnyelvi 

olvasója és a fordított szöveg célnyelvi olvasója hasonlóképpen reagál a szövegre (Nida és 

Taber 1969: 24). A hasonló reakció, vagyis az ekvivalens hatás csakis akkor jöhet létre, ha a 

fordító helyesen értelmezte a szerző kommunikációs szándékát, és azt a célnyelvi normáknak 

megfelelően ültette át. Levỳ (1965) ugyancsak már a 60-as években rámutatott arra, hogy a 

dekódoláson és az újrakódoláson kívül az értelmezés is fontos szerepet játszik a fordítás 

folyamatában. A fordítás alapvetően pragmatikai természetű döntéshozatali folyamat (Levỳ 

                                                 
10 Az együttműködés elve: a beszédpartnerek úgy járuljanak hozzá a társalgáshoz, ahogy azt a beszédhelyzet 
megköveteli (Grice 1975: 45). 
11 Társalgási maximák: mennyiség (a beszédpartnerek megfelelő mértékben legyenek informatívak), minőség (a 
beszédpartnerek tartózkodjanak a hamis kijelentésektől), relevancia (a beszédpartnerek legyenek relevánsak, 
maradjanak a tárgynál), mód (a beszédpartnerek kerüljék a kétértelműséget, törekedjenek a tömörségre) (Grice 
1975: 45–46). 
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1967/2000). Levỳ szavaival: „[…] a fordító a lehetséges megoldások közül azt választja, 

amelyik maximális hatással kecsegtet minimális erőfeszítés árán. Ez azt jelenti, hogy intuitív 

módon az ún. MINIMAX STRATÉGIÁT alkalmazza.”12 (Levy 2000: 156, kiemelés az 

eredetiben). Ezzel a megállapításával Levỳ lényegében előrevetítette a Sperber és Wilson 

(1986; 1995) nevével fémjelzett relevancia elvét, amelyet később Gutt (1991; 2000) 

alkalmazott a fordítástudományban. 

Neubert (1968/1986) már egyértelműen a pragmatika jelentőségét hangsúlyozza a 

fordításban. Ő a nyelvi forma és a nyelvhasználó közötti pragmatikai kapcsolatra hívta fel a 

figyelmet. Értelmezésében „a pragmatika arról ad számot, hogy a beszélők és a hallgatók 

nyelvhasználata mögött társadalmi és egyéni szándékok és célok alkotnak hátteret” (Neubert 

1986: 279). A fordítás pragmatikai aspektusait vizsgálva kiemelt jelentőséget tulajdonít a 

beszélői szándéknak, az interpretációnak és a hatásátvitelnek. Az egynyelvű 

kommunikációhoz hasonlóan a fordítás befogadója is értelmezi a beszélő közlési szándékát. 

„A fordítás pragmatikailag először is azt jelenti, hogy a vevők körét bővítjük, hogy 

pontosabban: potenciális kapcsolatot építünk ki a KNy-i13 és CNy-i14 […] beszélők között” 

(ibid.: 280). A fordító pragmatikai szerepét abban látja, hogy amennyire lehetséges, őrizze 

meg a forrásnyelvi szöveg hatását.  

Snell-Hornby (2006: 35) „pragmatikai fordulatnak” (pragmatic turn) nevezi a 70-es 

években lezajlott nyelvészeti paradigmaváltást, amely a beszédaktus-elmélettel kezdődött 

(Austin 1962; Searle 1969; 1975; 1979/85), és a szövegnyelvészetben teljesedett ki (pl. 

Halliday és Hasan 1976; de Beaugrande és Dressler 1981 stb.). A pragmatika, a 

szociolingvisztika és a szövegnyelvészet térhódítása arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyelv 

nem elvont statikus rendszer, nem elszigetelt jelek és struktúrák összessége, ezért vizsgálata 

nem képzelhető el a nyelvhasználat társadalmi és kulturális kontextusa nélkül. A nyelv 

társadalmi és kommunikatív aspektusait hangsúlyozó funkcionális megközelítések (Halliday 

1973; 1978; 1985) interdiszciplináris pályára állították a fordításról való gondolkodást. 

Snell-Hornby (2006: 35) álláspontja szerint a pragmatikai fordulat tette lehetővé, hogy a 

fordítástudomány – elszakadva a strukturalista nyelvészettől, a generatív nyelvtantól és az 

összehasonlító irodalomelmélettől – önálló tudományággá váljon.  

                                                 
12 “[…] the translator resolves for that one of the possible solutions which promises a maximum of effect with a 
minimum of effort. That is to say, he intuitively resolves for the so-called MINIMAX STRATEGY” (Levy 
1967/2000: 156). 
13 KNY: kiindulási nyelv, azaz forrásnyelv. 
14 CNY: célnyelv. 
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Neubert (1968/1986) gondolatait a 80-as és a 90-es években megjelent fordítástudományi 

munkák bontották ki részletesen. Ezek egyre nagyobb figyelmet fordítottak a pragmatika és a 

fordítástudomány kapcsolatára. A kapcsolat alapját az a felismerés jelentette, hogy a fordítás 

nem más, mint verbális kommunikáció, vagyis a nyelvhasználat egyik formája, „amely 

társadalmi kontextusban zajlik”15 (Hatim és Mason 1990: 3). Az értelmezés a fordítási 

folyamat szerves része (Nord 1997: 35), ugyanis más nyelvhasználókhoz hasonlóan a fordító 

is az értelmezés segítségével jut el a nyelvi formától a kommunikációs funkcióig. Feladata, 

hogy felismerje és közvetítse a forrásnyelvi szerző szándékát, tehát kettős szerepet tölt be: a 

szöveg értelmezése során a befogadó szerepét, a szöveg közvetítése során pedig a 

kommunikátorét (Sequeiros 2005: 9). 

A 80-as évek elején forradalmi újdonságnak számított House nézete, amely szerint a 

fordító nem elvont mondatokkal, hanem a kontextusban létrejövő konkrét 

megnyilatkozásokkal dolgozik (1981: 28–29). Éppen ezért a fordításban elsősorban a 

kontextuális, vagyis a pragmatikai jelentést kell megőrizni, akár a szemantikai jelentés kárára 

is. De vajon mit kell figyelembe venni a pragmatikai jelentés megőrzése érdekében? A 

fordítás alapvetően a forrásnyelvi szöveg rekontextualizációját jelenti, vagyis azt, hogy a 

fordító a forrásnyelvi kontextusból a célnyelvi kontextusba helyezi át a szöveget (K. Reiss 

1987: 51; House 2006: 343), ezért a fordításkutatók érdeklődésének középpontjában 

elsősorban az áll, hogy a kontextus megváltozása (House 2006), valamint eltérő értelmezései 

(Baker 2006) hogyan érintik a pragmatikai jelentést. A pragmatika fő kutatási területeit 

(preszuppozíciók, grice-i maximák, implikatúrák, nyelvi udvariasság, beszédaktusok stb.) a 

nyelvek közötti kommunikáció szempontjából közelítik meg. A pragmatikai jelentés 

megőrzésében jelentős szerepe van annak, hogy a fordítók hogyan kezelik a kommunikáció 

pragmatikai aspektusait.  

A pragmatikai preszuppozíciók szerepével a fordítástudományban többek között Nord 

(1991), Fawcett (1997), valamint Hatim és Mason (1990; 1996) foglalkozik. A fordítónak fel 

kell mérnie, hogy a célnyelvi közönség milyen mértékben rendelkezik ugyanazokkal a 

preszuppozíciókkal, mint a forrásnyelvi (Fawcett 1997: 124–125). Nemcsak az a feladata, 

hogy a forrásnyelvi és a célnyelvi olvasó szociokulturális háttere közötti kognitív szakadékot 

áthidalja (Hatim és Mason 1990: 93; Nord 1991: 96; Fawcett 1997: 124), hanem bizonyos 

esetekben arra is figyelnie kell, hogy nehogy olyan információt tegyen explicitté, amely 

megváltoztatja a szándékolt hatást, különösen az irodalmi szövegek esetében (Nord 1991: 96).  

                                                 
15 “[…] which takes place in a social context” (Hatim és Mason 1990: 3).    
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A fordítónak azt is figyelembe kell vennie, hogy Grice (1975) együttműködési elve és a 

társalgási maximák működése kultúránként eltérő lehet, sőt Levinson (1983) arra is felhívta a 

figyelmet, hogy még ugyanabban a nyelvközösségben is előfordulhat olyan kontextus, 

amelyben a maximák valamelyike nem érvényesül.16 A fordítástudomány és a társalgási 

maximák közötti összefüggéseket Baker (1992) fejti ki részletesebben: szerinte nem biztos, 

hogy az angolszász értékrendet tükröző grice-i maximákat más kultúrákban is az ideális 

kommunikáció alapjának tekintik. A lineáris témakibontáshoz szokott angol olvasók például 

gyakran úgy érzik, hogy a német írásművek nehezen követhetők, a németek pedig 

sekélyesnek tartják az angol szövegeket. Ez azért van így, mert a német szerzők gyakran 

elkalandoznak a tárgytól (Baker 1992: 235–236 Clyne 1981 nyomán). Ebből az következik, 

hogy a fordítónak a diskurzus szintjén újra kell definiálnia a mennyiség és a relevancia 

maximáját a célnyelvi kultúra elvárásainak tükrében. Baker arra is rámutat, hogy a maximák 

listája kiegészülhet az udvariasságéval, amely a japán kultúrában például gyakran fontosabb, 

mint a minőség és a mód maximája (1992: 233).  

Baker a konvencionalizálódott kifejezések által hordozott implikatúrákkal kapcsolatban is 

felhívja a figyelmet az esetleges fordítási problémákra. Minden nyelvben léteznek olyan 

nyelvi mintázatok, amelyek automatikus asszociációt hoznak létre a nyelvi szerkezet és a 

pragmatikai jelentés között. Ez az asszociáció azonban nyelvenként eltérő lehet, ezért a 

konvencionalizálódott kifejezések esetleges tükörfordításával torzulhat vagy el is veszhet az 

eredeti implikatúra (ibid.: 230).  

A grice-i pragmatika szerint társalgási implikatúra akkor jön létre, ha a beszélő megsérti a 

társalgási maximákat (Grice 1975). A nyelvhasználók bizonyos hatás elérése érdekében 

gyakran többet állítanak a valóságnál.17 Aziz szerint az ehhez hasonló nyelvi jelenségek 

kommunikációs problémákat okozhatnak a fordításban, ugyanis a különböző nyelvkultúrák 

eltérhetnek abból a szempontból, hogy hogyan értelmezik, valamint hogyan használják ki a 

társalgási implikatúrákat. Az arab nyelvre jellemző például az állítások eltúlzása 

(overstatement), míg a modern angol nyelvre éppen az ellenkezője igaz, vagyis a 

nyelvhasználók úgy érnek el bizonyos pragmatikai hatásokat, hogy tompítják a 

megnyilatkozás élét (understatement). Az ekvivalens pragmatikai hatás érdekében a 

fordítónak el kell döntenie, hogy melyik nyelvi normához alkalmazkodik (Aziz 1998: 133).  

                                                 
16 A bírósági tárgyalásokon gyakran megfigyelhető nyelvi jelenség, hogy a vádlott nem kooperatív (Levinson 
1983: 121–122). 
17 Az erősen túlzó Éhen halok! megnyilatkozással a nyelvhasználó megsérti a minőség maximáját, amely 
kimondja, hogy a beszédpartnerek ne tegyenek hamis kijelentéseket. 
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A nyelvi udvariasság és a fordítás összefüggéseit House (1998) tekinti át részletesen. Azt a 

kérdést veti fel, hogyan lehet megteremteni és értékelni a nyelvi udvariasság ekvivalenciáját.  

Megállapítja, hogy Leech (1983) udvariassági maximáit, valamint Brown és Levinson (1987) 

udvariassággal kapcsolatos elméletét nehéz alkalmazni az empirikus kutatásokban. 

Véleménye szerint a fordítástudományi kutatásokban R. T. Lakoff (1973; 1990) rendszere18 a 

legmegfelelőbb. House felhívja a figyelmet arra, hogy a Lakoff által megfogalmazott 

udvariassági stratégiák másképp valósulnak meg a különböző kultúrákban. A fordítónak két 

lehetősége van: követheti a forrásnyelvi normát (nyílt fordítás), de dönthet úgy is, hogy a 

célnyelvi normához (rejtett fordítás) igazodik. Teljes funkcionális ekvivalencia az utóbbi 

stratégiával érhető el (House 1998: 65–66).  

Hatim (1998) szerint a Brown és Levinson (1987) által megfogalmazott negatív (távolító) 

és pozitív (közelítő)19 udvariasság nemcsak a megnyilatkozások, hanem a teljes szöveg 

szintjén is hat. A negatív udvariasság szövegszinten akkor érvényesül, ha a szerző tiszteletben 

tartja a szövegfelhasználó saját véleményét, például fenntartások megfogalmazásával, míg a 

pozitív udvariassági stratégiák – összefoglalók, metatextuális megjegyzések stb. – 

megkönnyítik a szöveg értelmezését. A szöveg akkor tekinthető „udvariatlannak”, ha a 

kohézió vagy a koherencia hiánya miatt értelmezése nehézségekbe ütközik. A fordítónak a 

forrásnyelvi kultúra normái alapján kell értelmeznie a forrásnyelvi szöveg udvariasságát, majd 

azt kell figyelembe vennie, hogy a releváns szövegalkotási gyakorlat milyen udvariassági 

normákat ír elő a célnyelvben. Feladata „az optimális befogadás [biztosítása] a célnyelvi 

kultúrában”20 (Hatim 1998: 96). A fordító akkor szegheti meg az udvariassági normákat, ha az 

eredeti szerző is ezzel a retorikai fogással él, máskülönben nem kívánt pragmatikai hatásokat 

idézhet elő (ibid.: 100). Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni Fawcett megállapítását, 

amely szerint az udvariasság elve felülírhatja a szöveghűségre való törekvést (minőség 

maximája) abban a célnyelvi kultúrában, amelyben a pontos fordítás megbotránkozást keltene 

(Fawcett 1997: 130).  

A Sperber és Wilson (1986/1995) szerzőpáros a grice-i pragmatikát tágabb kognitív 

keretbe helyezve a kognitív folyamatot állítja az érdeklődés középpontjába, amely során a 

hallgató a világról alkotott tapasztalataiból kiindulva, következtetés útján építi fel a jelentést. 

Grice (1975) négy maximáját a relevancia elvével helyettesítik. Értelmezésük szerint a 

                                                 
18 R. T. Lakoff három udvariassági stratégiát fogalmaz meg: „1. Ne erőltesd rá magad a másikra! 
(Távolságtartás), 2. Adj választási lehetőséget! (Tisztelet), 3. Légy barátságos! (Összetartozás)” (Lakoff 1990: 
35). 
19 Távolító/közelítő udvariasság: Szili magyar terminusai (2004: 33, 168) Brown és Levinson (1987) nyomán. 
20 “[…] optimal reception in the target language” (Hatim 1998: 96). 
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kommunikációt a relevancia elve irányítja. Ez azt jelenti, hogy a beszélő abban a 

meggyőződésben vesz részt a kommunikációban, hogy közlendője optimálisan releváns a 

hallgató számára. Minél kevesebb kognitív erőfeszítést kíván egy bizonyos megnyilatkozás 

értelmezése, illetve minél nagyobb „pozitív kontextuális hatással” (előnnyel) jár az 

értelmezésére szánt erőfeszítés, annál relevánsabb a megnyilatkozás (Sperber és Wilson 1995: 

266–278).  

A relevanciaelméletet Gutt (1991; 1998; 2000) alkalmazta elsőként a fordításra. Szerinte a 

fordítás nem más, mint az interpretatív21 nyelvhasználat egyik formája. A fordító a szerző 

gondolatait interpretálja egy másik nyelven. Ez csak annyiban különbözik az egynyelvű 

nyelvhasználattól, hogy a nyelvi kódok eltérnek. A fordított és az eredeti szöveg közötti 

kapcsolat megragadható az interpretatív hasonlóság (interpretive resemblance) fogalmával. Ez 

arra utal, hogy a célnyelvi szöveg milyen mértékben tartalmazza ugyanazokat az 

explikatúrákat és implikatúrákat, mint a forrásnyelvi szöveg. Két szöveg közötti interpretatív 

hasonlóság mértéke egy skála segítségével határozható meg, amelynek egyik végpontján 

minden explikatúra és implikatúra megegyezik, a másik végpontján pedig minden explikatúra 

és implikatúra eltér. Gutt szerint ezen a skálán nem választható ki önkényesen egy olyan pont, 

amely a fordítást megkülönbözteti az eredeti szövegtől. Az eredeti szövegalkotóhoz hasonlóan 

a fordító is az optimális relevancia megteremtésére törekszik. Nemcsak a nyelvi 

különbségekkel, hanem az eltérő kontextusból adódó értelmezési (pragmatikai) nehézségekkel 

is meg kell küzdenie. Mivel a fordítás nehézségei pragmatikai természetűek, véleménye 

szerint a fordítást célszerű a pragmatika tárgykörébe utalni, és a relevanciaelmélet keretében 

tanulmányozni.: „a fordításra vonatkozó elvek, iránymutatások és szabályok a relevancia 

elvének alkalmazása”22 (Gutt 2000: 198). Azt is kijelenti, hogy a relevanciaelméleten kívül 

„nincs szükség egyéb fogalmakra vagy elméletekre, hogy a fordításról számot adjunk”23 

(ibid.: 237). 

 

1.3. Beszédaktusok a fordítástudományban 

A kontrasztív és a kultúraközi pragmatikai vizsgálatok egyik fontos kérdése, hogy 

mennyire univerzálisak vagy nyelvspecifikusak a beszédaktusok. Több kutató is rámutatott 

                                                 
21 A relevanciaelmélet különbséget tesz a deskriptív és az interpretatív nyelvhasználat között. Deskriptív 
nyelvhasználatról akkor beszélünk, ha a megnyilatkozás igaznak vagy hamisnak minősíthető. Az interpretatív 
nyelvhasználat azt jelenti, hogy a megnyilatkozással a nyelvhasználó valaki más gondolatait fejezi ki (Sperber és 
Wilson 1986: 224–231). 
22 “[…] the principles, rules and guidelines of translation are the applications of the principle of relevance” (Gutt 
2000: 198). 
23 “[…] no additional concepts or theoretical tools are needed to accommodate translation” (Gutt 2000: 237).   
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arra, hogy a beszédaktusok fő típusai minden kultúrában megtalálhatók, de létrehozásuk 

módja eltérő lehet (pl. Blum-Kulka és House 1989: 149–151; Wierzbicka 2003: 25), ami 

kommunikációs problémákhoz vezethet, ha két nyelv kontaktusba kerül egymással. 

Figyelemre méltó, hogy már a korai beszédaktus-elméletben is felmerült az indirekt 

beszédaktusok fordíthatóságának kérdése. Searle szerint az angol konvencionálisan indirekt 

beszédaktusok tükörfordítása nem minden esetben eredményez indirekt beszédaktust egy 

másik nyelvben (Searle 1975: 76).  

A beszédaktusok fordíthatóságának problémáját a fordítástudományban elsőként Blum-

Kulka vetette fel. Véleménye szerint a fordításelmélet a beszédaktus-elmélet segítségével is 

leírható: „[…] a fordítás a beszédaktusok sikeres megvalósítására irányuló kísérletként is 

felfogható”24 (Blum-Kulka 1981: 89).  Austin (1962) elméletében egy beszédaktussal a 

beszélő három aktust hajt végre: a lokúciós aktust25, az illokúciós aktust26 és a perlokúciós 

aktust27. Blum-Kulka szerint a fordító a lokúciós és az illokúciós aktusokat reprodukálja a 

célnyelven. A problémát abban látja, hogy ritkán sikerül megvalósítani a címzettre gyakorolt 

forrásnyelvi perlokúciós hatást. A fordításelméletnek ezért az a feladata, hogy „meghatározza 

azokat a feltételeket, amelyek megszabják a beszédaktusok sikeres (illetve kevésbé sikeres) 

végrehajtását”28 (Blum-Kulka 1981: 90).  

A szerző az indirekt beszédaktusokon keresztül mutatja be a fordítás újszerű 

megközelítését. Feltevése szerint minden nyelvben léteznek olyan konvencionális eszközök, 

amelyekkel a kommunikációs célok indirekt módon is kifejezhetők. Ilyen eset például, ha az 

utasítás vagy a kérés nem felszólító móddal, hanem kérdő megnyilatkozással, vagyis a 

hallgató képességére irányuló kérdéssel valósul meg. A fordíthatóságot az határozza meg, 

hogy mennyire specifikusak vagy univerzálisak az indirekt beszédaktusok létrehozására 

vonatkozó szabályok: „[…] minél univerzálisabbak az indirekt beszédaktusok létrehozására 

vonatkozó szabályok, annál könnyebb őket reprodukálni egy másik nyelvben. Ebből az 

következik, hogy minél specifikusabbak a szabályok, annál alacsonyabb a fordíthatóság 

mértéke”29 (ibid.: 92).  

                                                 
24 “[…] the act of translation itself can be viewed as an attempt at the successful performance of speech acts” 
(Blum-Kulka 1981: 89).  
25 A megnyilatkozás szó szerinti jelentése, amely a használattól független. 
26 A megnyilatkozás használatából adódó funkció: állítás, kérdés, felszólítás stb. 
27 A megnyilatkozás hatása a beszédpartnerre. 
28 “[…] to formulate the conditions stipulating the successful (or not so successful) performance of speech acts” 
(Blum-Kulka 1981: 90). 
29 “[…] the more universal the rules governing the performance of indirect speech acts, the easier it will be to 
reconstruct it in a different language. It follows that the more language-bound the rules, the lower the degree of 
translatability” (Blum-Kulka 1981: 92). 
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A tanulmányban programszerűen fogalmazza meg az indirekt beszédaktusok 

tanulmányozásának szükségszerűségét a fordítási problémák feltárása céljából. Fontos 

szerepet tulajdonít a kontrasztív elemzésnek, amelyet három lépésben javasol elvégezni. 

Először is számba kell venni a különböző beszédaktus-mintázatokat az érintett nyelvekben, 

majd meg kell határozni, hogy az egyes mintázatok fordítása ugyanazt az illokúciós erőt 

eredményezi-e, harmadik lépésként pedig létre kell hozni egy skálát (direktségi skála), 

amelyen elhelyezhetők a beszédaktus-mintázatok annak alapján, hogy mennyire felelnek meg 

az elvárásoknak az adott társadalomban. A skála segít feltárni a fordítási problémákat, és 

iránymutatással szolgál a gyakorló fordítók számára.  

Blum-Kulka (1981) tanulmányában nem számol azzal, hogy az illokúciós erő 

meghatározása még egy nyelv esetében is problémát jelent, ugyanis lehetetlen figyelembe 

venni a számtalan különböző kontextust (tér, idő, szerepkapcsolatok), amelyek 

meghatározzák a beszédaktusok megformálását. Két nyelv esetében a kontextus okozta 

problémák megsokszorozódnak. A tanulmány jelentősége azonban megkérdőjelezhetetlen a 

beszédaktusok fordításszempontú vizsgálatában. A direktségi/indirektségi skála ötlete fontos 

szerepet kapott a későbbi kultúraközi pragmatikai kutatásokban (House és Kasper 1981; Blum 

Kulka 1987; Blum-Kulka et al. 1989; Trosborg 1995), a fordítástudományban azonban 

kevéssé éreztette hatását. A következőkben bemutatom, hogy a fordításkutatásban mi valósult 

meg Blum-Kulka (1981) felhívásából.  

A beszédaktusok fordítását néhány példa kapcsán Hatim és Mason (1990), Bell (1991), 

valamint Fawcett (1997) érintik monográfiáikban. Hatim és Mason a diskurzus szintjén 

vizsgálják a beszédaktusok fordítását. Felhívják a figyelmet arra, hogy a fordítónak a 

referenciális jelentés mellett az illokúciós erő közvetítésére is törekednie kell, mivel a 

beszédaktusok az illokúciós erőből nyerik a kommunikációs funkciójukat (Hatim és Mason 

1990: 60). Ebből az következik, hogy az ekvivalenciát nemcsak a propozíciós tartalom, 

hanem az illokúciós erő szintjén is meg kell teremteni (ibid.: 76). A fordítónak azt is 

figyelembe kell vennie, hogy a megnyilatkozások szándékolt és észlelt illokúciós erejét 

nemcsak a szavak bizonyos kombinációja határozza meg, hanem a nyelvhasználók relatív 

státusza is, ezért tisztában kell lennie a forrás- és a célnyelvi normával is (ibid.: 86–87). 

A fordítás során kommunikációs probléma adódhat abból, ha a fordítók nem megfelelően 

értelmezik a beszédaktusokat. Mivel a beszédaktusok illokúciós szekvenciába szerveződnek, 

egy-egy beszédaktus értelmezése attól is függ, hogy milyen pozíciót foglal el a szekvenciában 

(Ferrara 1980). A szöveg illokúciós struktúráját a szövegkoherenciáért felelős 

beszédaktus-szekvenciák hozzák létre. A beszédaktus-szekvenciák kumulatív hatása a 
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szövegaktusban teljesedik ki, ez határozza meg a szöveg illokúciós erejét (Hatim és Mason 

1990: 78). A fordításban nem a forrásnyelvi és a célnyelvi beszédaktusok egyenkénti 

megfeleltetése a fontos, hanem az, hogy az ekvivalenciát a szöveg illokúciós struktúrájában és 

a szövegaktus illokúciós erejében kell megteremteni (ibid.: 77).  

Bell azt a kérdést járja körbe, milyen tudásra van szüksége a fordítónak ahhoz, hogy a 

beszédaktusokat megfelelőképpen tudja kezelni (Bell 1991: 173). A szerző megkülönbözteti a 

a nyelv belső és külső aspektusait. A nyelv kontextusfüggetlen kódrendszere a nyelv belső 

aspektusait jelenti. A nyelv mint kontextusfüggő kommunikációs rendszer a külső 

aspektusokkal hozható összefüggésbe. A beszédaktusok a nyelv külső aspektusaihoz 

tartoznak (ibid.: 172), mert olyan fogalmakkal írhatók le, mint például a képesség, a 

kötelezettség, a hajlandóság stb. Ezek a fogalmak inkább a társadalommal, semmint a 

nyelvvel hozhatók összefüggésbe, ezért a szociológia vagy az antropológia tárgykörébe 

sorolhatók (ibid.: 173). A fordítási nehézséget az jelenti, hogy az említett fogalmak nem 

univerzálisak, az egyes beszélőközösségek kisebb vagy nagyobb mértékben, de másképpen 

kezelik őket.  

Az univerzalitás és az egyediség fogalmaihoz kapcsolódnak a beszédaktusok 

létrehozásának szabályai. Bell a beszédaktus-elmélet alapján öt szabályt emel ki30: 1. általános 

szabályok (a beszélő és a hallgató által használt kódrendszer azonossága), 2. a propozíciós 

tartalom szabályai (meghatározza a résztvevőket, aktusokat, eseményeket és azok idejét), 3. 

előkészítő szabályok (a beszédpartnerek közül kinek előnyös, kinek hátrányos az aktus, a 

beszédpartnerek hiedelmei), 4. őszinteségi szabály (a beszélőnek komolyan kell gondolnia az 

aktust), 5. alapvető szabály (a megnyilatkozás x vagy y beszédaktusnak számít). Megállapítja, 

hogy az első két szabály a megnyilatkozás szemantikai reprezentációjára vonatkozik, ezért 

univerzális lehet, míg a többi szabály viszonylagos, mert azokat az adott nyelv és 

beszélőközösség konvenciói határozzák meg. Ebből az következik, hogy a fordítónak 

tisztában kell lennie a beszédaktusok létrehozására vonatkozó szabályok kultúraspecifikus 

aspektusaival (Bell 1991: 176–177).  További nehézség, hogy a beszédaktusok illokúciós 

erejét olyan funkciójelölő operátorok határozzák meg, mint például a hangsúly, az intonáció, a 

szórend, az igemód, a performatív igék és a kontextus (ibid.: 175). A fordítónak az a feladata, 

hogy a forrás- és a célnyelvi operátorokat ekvivalenciaviszonyba hozza, ezért tisztában kell 

lennie azzal, hogy az adott kontextusban az operátorok milyen illokúciós erővel töltik meg a 

                                                 
30 A szabályrendszer eredetileg Searle (1969) nevéhez fűződik. 
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megnyilatkozást. Végül arra is rámutat, hogy az egyes nyelvek eltérő módon fejezik ki a 

nyelvi udvariasságot, és ez meghatározza a beszédaktus felszíni formáját.  

Fawcett azt a kérdést veti fel, hogy a beszédaktusok elméleti ismerete mennyiben hasznos 

a fordítónak. Véleménye szerint általában a szó szerinti fordítás is elérheti a kívánt hatást. Ez 

különösen igaz a nem rituális beszédaktusokra, mint például az ígéret vagy a fogadás. A 

rituális performatívumok31 esetében a szó szerinti fordítás azonban nem éri el a kívánt hatást, 

mert ezek a rítusok nyelvenként eltérő formulákat használnak (Fawcett 1997: 128). Searle 

(1975: 76) nyomán Fawcett is megjegyezi, hogy az indirekt beszédaktusok tükörfordítása 

megváltoztathatja a beszédaktusok illokúciós erejét. A jelenség illusztrálására Hönig és 

Kussmal (1982: 77) példáját használja: a Why don’t you close the window (Miért nem csukod 

be az ablakot?) angol megnyilatkozás német tükörfordításából elvész a kérés illokúciós ereje. 

Tehát a fordító feladata viszonylag egyszerű: meg kell tanulnia, hogy a célnyelvben mely 

formák használhatók és melyek nem. Mindebből Fawcett arra a következtetésre jut, hogy a 

fordítónak nem kell feltétlenül tudnia azt, hogy a megnyilatkozás melyik 

beszédaktus-típushoz tartozik, de ez nem jelenti azt, hogy a beszédaktusok egyáltalán nem 

okoznak problémát a fordítás során (Fawcett 1997: 129). 

Blum-Kulka (1986) szerint a beszédaktus helytelen azonosítása hatással van a fordított 

megnyilatkozás pragmatikai jelentésére. Példaként az angol I beg your pardon. (Elnézést 

kérek!) megnyilatkozást említi, amely az angol nyelvben a kontextustól függően betöltheti a 

felháborodás, az elnézéskérés, valamint a visszakérdezés funkcióját is. A héber nyelvben a 

felszíni forma tükörfordítása viszont csakis a formális elnézéskérés beszédaktusával 

azonosítható, ezért a másik két implikatúra elvész (1986: 30). Ez akkor okoz problémát, ha a 

forrásnyelvi beszélő szándéka nem az elnézéskérés kifejezése volt.  

Van Leuven-Zwart (1989; 1990) szerint a beszédaktusok fordítása során 

szintaktikai-pragmatikai modifikáció jöhet létre, ha a fordító megváltoztatja a forrásnyelvi 

logikai formát például úgy, hogy a forrásnyelvi állítást kérdésként fordítja. A szerző által 

idézett szépirodalmi példában a forrásnyelvi állítás azt sugallja, hogy a szereplő kimért, 

közömbös és távolságtartó, míg a célnyelvi kérdés azt a benyomást kelti, hogy kétségbeesett, 

zavart és vigaszt vár (1990: 83).  

Ezekből a megfigyelésekből arra következtethetünk, hogy a fordítónak tisztában kell lennie 

azzal, hogy az adott felszíni forma milyen beszédaktusokat fejezhet ki a használat 

kontextusában, valamint azzal is, hogy a különböző beszédaktusok milyen felszíni formákban 

                                                 
31 Pl.: Ezennel házastársakká nyilvánítom önöket! 
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jelenhetnek meg a célnyelvi szövegben.  Ez pedig arra utal, hogy a fordítás során mégis fontos 

lehet a beszédaktus típusának helyes azonosítása.   

A beszédaktusok univerzalista és relativista megközelítésében középutas álláspontra 

helyezkedik Hervey (1998), aki a beszédaktusok fordíthatóságának kérdését járja körbe. 

Véleménye szerint egy adott nyelv illokúciós funkciói relatívak, mivel ezek „autonóm 

kulturális/nyelvészeti kategóriák” (Hervey 1998: 12). A kommunikációs funkciók viszont 

megérthetők más kultúrákban is, ami egyben azt is jelenti, hogy lefordíthatók, de nem 

fordítási veszteség nélkül. Értelmezésében az illokúciós funkciót három mondatjelölő 

kategória határozza meg: az illokúciós partikulák,32 az intonáció és a szekvenciális fókusz. A 

fordítási nehézség abból adódik, hogy az illokúciós jelentés kifejezőeszközei nyelvenként 

eltérnek. Amit a forrásnyelvben például illokúciós partikulákkal fejeznek ki, arra a 

célnyelvben más eszközöket használnak. A fordítónak azt is figyelembe kell vennie, hogy a 

nyelvi eszközök eloszlása nyelvenként eltérő lehet. Ennek alapján különbséget tesz a 

partikula- (pl. német), az intonáció- (pl. angol) és a szekvenciálisfókusz-orientált (pl. magyar) 

nyelvek között. Álláspontja szerint az illokúciós funkciókat a német nyelvben elsősorban 

partikulákkal, az angol nyelvben intonációval, míg a magyar nyelvben szekvenciális fókusszal 

szükséges kifejezni (ibid.: 16–17). Hervey fontosnak tartja kiemelni, hogy a fordítási 

stratégiák csak lehetőségek, semmi esetre sem tekintendők általános receptnek vagy 

instrukciónak (ibid.: 23).  

Aziz (1998) szerint a beszédaktusok fordításában az okoz nehézséget, hogy a fordítónak 

figyelembe kell vennie a megnyilatkozás jelentésének mindkét aspektusát, vagyis a 

propozíciós tartalmat és az illokúciós erőt is. Szerinte a beszédaktusok univerzálisak, ugyanis 

a fő típusai, mint például az ígéret, a figyelmeztetés, a dicséret stb. feltehetően minden 

kultúrában megtalálhatók, nyelvi megformálásuk azonban eltérő lehet. Ezzel kapcsolatban 

érinti a direktség/indirektség problémáját is. Az arab nyelvkultúrában például a kérések direkt 

formában jelennek meg (Cukrot akarok!/Adj cukrot!). A direktebb nyelvi alakzatok viszont az 

eredeti beszélő szándékától eltérően udvariatlannak, sőt sértőnek is bizonyulhatnak az angol 

nyelvben. Más beszédaktusok, mint például a kritika, a dicséret, az egyetértés stb. is eltérő 

nyelvi direktséget követel meg a különböző nyelvkultúrákban (1998: 127–37).  

Azt a kérdést is felveti, hogy a beszédaktusok fordítása során a fordítónak a forrás- vagy a 

célnyelvi normát szükséges-e követnie, illetve mennyire célszerű alkalmazkodnia a célnyelvi 

kultúra elvárásaihoz. Bizonyos esetekben a fordító dönthet úgy is, hogy a forrásnyelvi kultúrát 

                                                 
32 Csak illokúciós funkciót betöltő nyelvi elemek, mint például az angol nyelvben a please. 
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hozza közelebb az olvasókhoz. Az ígéret beszédaktusának megfogalmazásakor például az 

arab nyelvhasználók gyakran hivatkoznak Istenre. Bár ez az angolszász kultúrkörben nem 

jellemző, sőt furcsán is hathat, a fordító mégis élhet a szó szerinti fordítás lehetőségével, ezzel 

betekintést nyújthat a forrásnyelvi kultúrába.  

Az elméleti megközelítések ismertetése után a következőkben a beszédaktusok fordításával 

foglalkozó empirikus tanulmányokat mutatom be. Snell-Hornby (1988/1995) 200 autentikus 

angol és német direktív beszédaktus kontrasztív vizsgálatát végezte el. A kutatás anyagát az 

Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, India, Németország és Ausztria közterületein 

elhelyezett jelzőtáblák, illetve egyéb felhívások nyelvezetéből gyűjtötte. A nyelvi anyag 

alapján a direktív beszédaktusok négy fő makrotípusát azonosította, nevezetesen a kérést, a 

parancsot, a figyelmeztetést és a tiltást. Megállapította, hogy a direktív beszédaktusok fő 

típusai mindegyik vizsgált nyelvkultúrában megtalálhatók, de megformálásuk azonos 

szituációban lexikai és grammatikai eltéréseket mutat. A parancsokat mindkét nyelv felszólító 

móddal fejezi ki. Az angol egyes szám második személyű imperatívusznak négy német 

funkcionális megfelelője is van (du, sie, ihr, illetve a személytelen), ezek azonban eltérő 

pragmatikai hatást eredményeznek. A figyelmeztetések és a tiltások esetében az angol 

azonosítja a direktívum címzettjét (pl. passengers – utasok), míg a német elvont főnevet 

használ (Achtung! – Figyelem!). Az angol több modális segédigét használ, mint a német. A 

tiltásokat mindkét nyelvben kijelentő móddal fejezik ki: a német a verboten múlt idejű 

participiumot használja, amelynek egyik ekvivalense az angol forbid performatív ige lenne, de 

mivel az angol nyelvben a forbid igét csak személyes aktusokban (pl. gyerek–szülő 

kommunikáció) használják, a közterületen elhelyezett tiltásokban a prohibit ige szerepel. A 

prohibit azt fejezi ki, hogy a direktívum mögött személytelen hatalom áll (Snell-Hornby 1995: 

86–93).  

A kontrasztív elemzésből Snell-Hornby két releváns következtetést von le. „[…] a 

direktívumok fordítása során a legfontosabb kritérium először is a szituáció, a komplex 

beszédaktus, beleértve a résztvevők közötti kapcsolatokat, a kommunikatív hatást és a nyelvi 

variánsok összes lehetséges kombinációját; ezekben az esetekben a fordítás célja nem lehet az 

eredeti szintaktikai szerkezet megőrzése”33 (Snell-Hornby 1995: 93).  

A szerző ebben a tanulmányában tehát nem konkrét fordításokat vizsgál, hanem 

kontrasztív pragmatikai vizsgálatokat végez, de következetéseinek fordítástudományi 

                                                 
33 “[…] firstly the main criterion for the translation of directives is the situation, the complex speech act itself 
with its entire constellation of participant relationships, communicative effect and linguistic variants; it cannot be 
the aim of translation in such cases to preserve the syntax of the original” (Snell-Hornby 1995: 93). 
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jelentősége van. A tanulmány rámutat az autentikus szövegek elemzésének fontosságára, ezek 

ugyanis segítenek a forrás- és a célnyelvi norma meghatározásában. Kritikai észrevételek a 

tanulmány terminológiájával és módszertanával kapcsolatban fogalmazhatók meg. A szerző 

nem definiálja, hogy mit ért a beszédaktusok „makrotípusán”. A beszédaktus-elmélet művelői 

általában öt nagy csoportba, vagyis makroosztályba34 sorolják a beszédaktusokat. Ezek egyike 

a direktívumok csoportja, amelyben az illokúciós erő alapján szűkebb beszélői szándékok 

határozhatók meg, mint például a kérés, a tiltás stb. Snell-Hornby (1995) rendszerében ezek a 

szűkebb beszélői szándékok jelennek meg mint makrotípusok, ez pedig terminológiai zavart 

okoz. További probléma, hogy a szerző a szintaktikai szerkezet alapján határozza meg a 

beszédaktusok típusát. A felszólító módot parancsnak, az udvariasabb kérdő formákat pedig 

kérésnek tekinti. A beszédaktusok megformálásánál azonban gyakran előfordul, hogy a 

nyelvhasználók a formális udvariassági konvenciókat szem előtt tartva a parancsot is indirekt 

módon fejezik ki. Bizonyos szituációkban az is előfordulhat, hogy a kérés felszólító formában 

jelenik meg a nyelvi felszínen, az udvariassági funkciót pedig az imperatívuszhoz kapcsolódó 

egyéb lexikai elemek fejezik ki. Másképpen fogalmazva: a parancs a kérésre jellemző 

szerkezetben, míg a kérés a parancsra jellemző formában jelenik meg (vö. Tsui 1994: 102–

110). 

Anderman (1993) saját fordítói gyakorlatában mutatja be a kérés, a bocsánatkérés, a bók és 

a kritika beszédaktusának fordítási nehézségeit a svéd–angol drámafordításban. 

Megállapításait néhány kiragadott példával illusztrálja. A kérések fordítása kapcsán felhívja a 

figyelmet arra, hogy bizonyos szituációkban célszerű megváltoztatni a nyelvi direktséget. Egy 

svéd dráma angol fordításában például szükségesnek látta, hogy a forrásnyelvi imperatívusz 

direktségét enyhítő elem betoldásával mérsékelje. Érdekességképpen megjegyzi, hogy az 

angol rendező még így sem tartotta kellőképpen udvariasnak a beszédaktust, és további 

enyhítő elem használatát kérte.  Anderman szerint a bocsánatkérés beszédaktusát is célszerű 

az angolszász konvenciókhoz igazítani, ugyanis a példaként hozott svéd megnyilatkozás 

tükörfordítása az angolszász kultúrában nem bocsánatkérést jelent. Az angol nyelvhasználatra 

jellemző, hogy a kritikát gyakran a bók vagy a dicséret beszédaktusa előzi meg, a 

nyelvhasználók így próbálják meg tompítani a kritika élét. Az ilyen burkolt kritika a svéd 

nyelvre kevésbé jellemző, ezért a fordításból könnyen elvész (1993: 382–85).  

Anderman (1993) tanulmánya azért hasznos, mert felhívja a figyelmet azokra az ütközési 

pontokra, amelyek angol–svéd nyelvpárban problémát jelenthetnek az említett beszédaktusok 

                                                 
34 Állítók (assertives), utasítók/direktívumok (directives), elkötelezők/komisszívumok (commissives), kifejezők 
(expressives), kinyilatkoztatók (declarations) (Searle 1979/85: 12–20; magyar terminusok Szili 2004: 94–95).  
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fordítása során. A szerző megközelítése azonban erősen preskriptív jellegű. Véleménye 

szerint a célnyelvi normától való eltérés helytelen fordítást eredményez. Ez nem feltétlenül 

igaz, ha a beszédaktusokat a fordító a forrásnyelvi kultúra tükrében kívánja a befogadó elé 

tárni. A beszédaktusokban kulturális attitűdök tükröződnek. A forrásnyelvi norma követése 

ezeket az attitűdöket teszi hozzáférhetővé a célnyelvi közönség számára. Ez elfogadható 

fordítási stratégia lehet mindaddig, amíg a megnyilatkozások értelmezése nem okoz 

problémát, valamint nem hoz létre olyan pragmatikai hatásokat, amelyek nem egyeztethetők 

össze az eredeti szerző szándékával.  

Porozinskaya (1993) két orosz regény angol fordításában és újrafordításában vizsgálta a 

megnyilatkozások illokúciós ereje és az idéző illokúciós igék közötti összefüggéseket. Az 

illokúciós igék fordításában két alapesetet különböztetett meg: a fordító választhat ekvivalens 

illokúciós igét, de dönthet úgy is, hogy nem ekvivalens illokúciós igét használ. Ez utóbbit 

illokúciós transzformációnak nevezi (1993: 189–90).  A kutatás eredményei azt mutatták, 

hogy az eredeti orosz szövegekben az illokúciós igék (idéző igék) gyakran semlegesek, nem 

utalnak a beszédaktus típusára, és nem jelzik a beszélői szándékot. A semleges orosz 

illokúciós igéket az angol fordítók olyan angol igékkel helyettesítették, amelyek konkrétabban 

utalnak a megnyilatkozás illokúciós erejére. Például az orosz semleges сказал (mondta) igét a 

fordító az angol urge (sürget) illokúciós igével helyettesítette. Az angol illokúciós ige 

erőteljesebben fejezi ki a direktív szándékot. Az ehhez hasonló illokúciós transzformációk 

inkább az újabb fordításokra jellemzőek (ibid.: 190–192).  

Az illokúciós erő pontosítása nemcsak az angol nyelvre, hanem az angol nyelvről történő 

fordítás során is kimutatható. Bourne (2002) a direktív beszédaktusok környezetében 

előforduló idéző igéket vizsgálta egy angolról spanyolra fordított regényben. A vizsgálat 

eredményei azt mutatták, hogy az esetek többségében a fordító olyan spanyol illokúciós 

igével helyettesítette az angol say (mond) semleges idéző igét, amely konkrétabban utal a 

megnyilatkozás illokúciós erejére (2002: 252–53). Az idézett két tanulmány a pragmatika 

eszköztárával mutatja ki, hogy a fordítók a konkrétabb idéző igékkel tulajdonképpen 

explicitálják a beszélői szándékot, bár az explicitáció35 terminust egyik szerző sem használja. 

Porozinskaya (1993) nem számszerűsíti a tendenciaként bemutatott jelenséget, a 

tanulmányból nem derül ki, hogy hány megnyilatkozást vizsgált, és ezekben milyen arányban 

volt megfigyelhető a vizsgált jelenség, míg Bourne (2002) a vizsgálat eredményeit kvantitatív 

eszközökkel is alátámasztja. Porozinskaya (1993) szerint a fordítók azért végzik el az 

                                                 
35 Bizonyos jelentéseket a fordító explicitebben (egyértelműen, világosabban) fejez ki, mint a forrásnyelvi 
szövegalkotó (Klaudy 1999a: 151). 
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illokúciós transzformációkat, mert az angol nyelvben az illokúciós igék szorosabban kötődnek 

az illokúciós funkcióhoz, mint az oroszban. Arra azonban nem tér ki, hogy az angol nyelvre 

vonatkozó megállapítását mire alapozza. Bourne (2002) stilisztikai és pragmatikai okokkal 

magyarázza a fordítói döntéseket. A fordítók stilisztikailag gazdagabbá és világosabbá teszik 

a szöveget, pragmatikai síkon pedig irányítják az értelmezési folyamatot. Figyelemre méltó, 

hogy a várakozással ellentétben a célnyelvi megnyilatkozások illokúciós ereje csökkent. A 

szerző szerint ez azzal magyarázható, hogy a fordító a brit udvariassági konvenciókhoz 

alkalmazkodott. Mivel az idéző ige pontosítása az angol nyelvre és az angol nyelvről történő 

fordítás során is megfigyelhető, elképzelhető, hogy a bemutatott jelenség a fordítási 

univerzálék sorába tartozik.  

Farghal és Borini (1998) a fordítási nehézségeket jelentő pragmalingvisztikai problémákat, 

közöttük az illokúciós erőt és a nyelvi direktséget vizsgálták egy arab regény angol 

fordításában. A forrásnyelvi szövegből 15 arab udvariassági formulát választottak ki, majd 

arra kértek 20 arab egyetemi hallgatót, hogy fordítsák ezeket angol nyelvre. A 

fordítóképzésben részt vevő hallgatók fordításait összevetették az angol anyanyelvű fordító 

által készített hivatalos fordítással, valamint konzultáltak más angol anyanyelvi beszélőkkel 

is. A vizsgálatban megállapították, hogy az illokúciós erő átültetése nemcsak a hallgatóknak, 

hanem a hivatásos fordítónak is problémát jelent. A fordítók vagy nem ismerték fel a 

forrásnyelvi megnyilatkozás illokúciós erejét, vagy ha felismerték, nem találták az azonos 

implikatúrát eredményező célnyelvi formát. Ennek következtében megváltozott a 

megnyilatkozás illokúciós ereje, a forrásnyelvi bókból például sértés, az udvarias tanácsból 

pedig kérés vagy utasítás lett a célnyelvi szövegben. Az egyetemi hallgatók gyakran nem 

érzékelték a különbséget a direkt és az indirekt beszédaktusok között, a forrásnyelvi indirekt 

házassági ajánlatot például túlságosan is direkt formában közvetítették. A szerzők véleménye 

szerint a hivatalos fordítás pedig túlságosan is indirektre sikerült. Mindkét esetben 

megváltozik a forrásnyelvi udvariasság, a fordítónak ezért azt a célnyelvi formát kell 

megtalálnia, amelynek direktsége vagy indirektsége megfelelőképpen közvetíti a szándékolt 

udvariasságot. A célnyelvi direktség helytelen megválasztása módosíthatja a beszédaktus 

illokúciós erejét: ennek következtében megváltozhat a beszédaktus kommunikációs funkciója, 

a bocsánatkérés aktusából például rendreutasítás lehet (1998: 148–52).  

A tanulmány erőssége, hogy szisztematikusan tárja fel az arab–angol műfordítás során 

jelentkező pragmalingvisztikai problémákat. Az eredmények ismeretében meghatározhatók 

azok a kultúraközi ütközési pontok, amelyeket fontos figyelembe venni az arab–angol 

fordítóképzésben, különös tekintettel a műfordításra. Kissé ellentmondásos azonban, hogy a 
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szerzők a nem anyanyelvre történő fordítást (arab anyanyelvű fordítók) vetik össze az 

anyanyelvre történő fordítással (angol anyanyelvű hivatásos fordító). Nyilvánvaló, hogy az 

előbbi másfajta nehézségekkel jár, mint az utóbbi. Az arab anyanyelvű fordítónak nem az 

illokúciós erő értelmezése, hanem a helyes célnyelvi pragmalingvisztikai forma megtalálása 

okoz gondot. Ez inkább a nyelvi, mint a pragmatikai kompetencia kérdését veti fel, bár a kettő 

természetesen nem választható el élesen egymástól. Az anyanyelvre történő fordítás során a 

fordító azért használ kevésbé helyénvaló pragmalingvisztikai formákat, mert nehézséget jelent 

neki a forrásnyelvi illokúciós erő, a direktség/indirektség, a nyelvi udvariasság stb. 

értelmezése. Az ő problémája tehát a forrásnyelvi oldalon jelentkezik, és pragmatikai 

nehézségekkel hozható összefüggésbe. A tanulmányban alkalmazott megközelítés akkor lenne 

indokolt, ha az arab egyetemi hallgatókat jellemzően arra képeznék, hogy arab irodalmi 

műveket fordítsanak angol nyelvre. Sokkal jellemzőbb azonban, hogy a fordítók az 

anyanyelvükre fordítanak, ezért célszerűbb lett volna angol–arab fordítási irányban feltárni a 

pragmalingvisztikai problémákat.  

Abdel-Hafiz (2003) ugyancsak egy arab regény angol fordítása kapcsán foglalkozik a 

fordítás során felmerülő pragmatikai problémákkal. A szerző egyetért Shunnaq (1998: 33) 

álláspontjával, amely szerint a fordítónak olyan célnyelvi szöveget kell alkotnia, amely 

bepillantást nyújt a forrásnyelvi kultúrába. Bár a fordítás egy arab és egy angol anyanyelvű 

fordító közös munkája, a szövegben mégis számos pragmatikai probléma jelentkezik. Ezek 

abból adódnak, hogy a fordítók figyelmen kívül hagyták a kontextust. A problémák egy részét 

a beszédaktusok fordítása okozza. A szerző rámutat arra, hogy a direktív beszédaktusok 

fordítása során megváltozik a forrásnyelvi megnyilatkozás direktsége. A fordítók az arab 

direkt utasítások és kérések enyhítésére törekedtek. A forrásnyelvi Shut up! (Fogd be!) 

direktívumot például utókérdéssel egészítették ki: Shut up, will you? (kb. Fogd be, jó? vagy 

Befognád?). Abdel-Hafiz szerint a fordítók megváltoztatták a beszédaktus típusát: a 

forrásnyelvi utasításból célnyelvi kérés lett (2003: 235).  

Ezzel a véleménnyel azért sem érthetünk egyet, mert az angol nyelvben az indirektség, 

illetve az enyhítő elemek nem feltétlenül teszik udvariassá a beszédaktusokat (Wierzbicka 

2003: 35). A saját kutatásaim36 is azt mutatják, hogy a meglehetősen agresszív direktívumok 

is gyakran indirekt formában jelennek meg. A fordítás feltehetően ezt a célnyelvi konvenciót 

tükrözi. A szerző elkövette azt a hibát, hogy a beszédaktus típusát nem a kontextus, hanem a 

szintaktikai szerkezet alapján azonosította. A lexikai vagy szintaktikai enyhítés még nem 

                                                 
36 l. 7. fejezet. 
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feltétlenül jelenti azt, hogy a célnyelvi befogadó az utasítás beszédaktusát kérésként fogja 

értelmezni.  

Hickey (2000) azt vizsgálta, hogy a spanyol olvasók hogyan viszonyulnak az angolról 

spanyolra fordított beszédaktusokban megjelenő negatív udvariassághoz. Abból az 

alapvetésből indult ki, hogy a spanyol nyelvkultúrát a pozitív udvariasság (nyelvi direktség), 

az angolt pedig a negatív udvariasság jellemzi (nyelvi indirektség). A kutatás nyelvi anyagát 

egy angol regény és annak spanyol fordítása adta. A kutató által kiválasztott hat 

dialógusrészletben a kérés, a bocsánatkérés és a köszönetnyilvánítás beszédaktusai 

szerepeltek. A kutatási kérdés megválaszolásához két fókuszcsoportot és egy 

kontrollcsoportot alakított ki. Az első fókuszcsoport angol anyanyelvű, a második spanyol 

anyanyelvű, a harmadik kontrollcsoport pedig az angol nyelvet magas szinten beszélő spanyol 

anyanyelvű egyetemi hallgatókból állt. A szerző szándékosan nem kívánta felfedni, hogy a 

negatív udvariasság jelenségét vizsgálja. Arra kérte az adatközlőket, hogy alkossanak 

véleményt a szereplők jelleméről és viselkedéséről: az angol anyanyelvű fókuszcsoport az 

eredeti, a spanyol anyanyelvű pedig a fordított dialógusok alapján. Ez utóbbiak nem tudták, 

hogy fordított szöveget kaptak.  

A kísérlet a következő eredményeket hozta. Az angol anyanyelvű csoport felismerte, és 

explicit módon fel is vázolta a beszédaktusokban tükröződő negatív udvariassági stratégiákat. 

A spanyol anyanyelvű csoportok viszont nem ismerték fel az udvariasságot, közömbösen 

viszonyultak a jelenséghez. Hickey ebből azt a következtetést vonta le, hogy a nyelvi 

kontaktus hatására az angol nyelvre jellemző negatív udvariassági stratégiák annyira 

megszokottá váltak, hogy a spanyol anyanyelvűek már nem mindig érzik idegenszerűnek a 

forrásnyelvi felszíni forma tükörfordítását (2000: 236–39).  

Hickey (2000) tanulmánya azért fontos a fordításkutatásban, mert empirikusan is 

alátámasztja azt az intuitív megfigyelést, hogy egy bizonyos nyelvi jelenség megítélése 

kultúrafüggő. Amit az egyik kultúrában az udvariasság fogalmával azonosítanak, ahhoz a 

másik kultúrában közömbösen viszonyulnak, de az is elképzelhető, hogy negatívan értékelik. 

Ez pedig nagy kihívást jelent a fordítóknak.  

Wang (2009) a kérések fordítását vizsgálta egy kínai regény két angol fordításban. Az 

egyik fordítás a 30-as években, a másik pedig a 80-as években keletkezett. A kultúraközi 

kutatások arra világítottak rá, hogy a kínai kultúra a direktebb (Scollon és Scollon 1995), az 

angolszász kultúra pedig a konvencionálisan indirekt stratégiákat részesíti előnyben 

(Blum-Kulka 1989; Wierzbicka 2003). A kínai nyelvhasználók a főaktus, vagyis a kérés előtt 

ún. támogató (kérést indokló) lépéseket használnak, míg az angol nyelvhasználók ezeket a 
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kérés után használják (Scollon és Scollon 1991). Ennek kapcsán merült fel a kérdés, hogy a 

fordítók hogyan kezelik ezeket a kulturális különbségeket. A korábban készült fordításban a 

fordító szignifikánsan magasabb arányban váltotta át a kínai direkt formákat angol 

konvencionálisan indirekt formákra, míg a később készült változatban ez a tendencia kevésbé 

érvényesült. Mindkét fordító megtartotta a kínai információs szekvenciát, a kínai lexikai 

enyhítőket pedig jellemzően szintaktikai enyhítőkkel helyettesítették. Ez utóbbi fordítói 

megoldás a nyelvi rendszerek közötti különbségekkel magyarázható. Összességében a szerző 

megállapította, hogy a korábban készült fordítás inkább a célnyelvi normákhoz igazodik, míg 

a későbbi a forrásnyelvi normákat tükrözi (2009: 226–27). Wang (2009) tanulmányának 

fordítástudományi jelentősége, hogy a leíró fordítástudomány szellemében (Toury 1995) nem 

értékel, hanem arra törekszik, hogy az eltérő fordítói megoldásokat a tágabb 

társadalomtörténeti kontextus tükrében magyarázza meg. Mivel a 30-as években Kína 

meglehetősen elszigetelt volt, és a nyugati országokban nem ismerték a kínai kultúrát, a 

fordító elsődleges célja az volt, hogy „hatékonyan kommunikáljon a nyugati olvasókkal”37 

(Wang 2009: 225), ezért az olvasóorientált, vagyis Venuti (1995) terminusával élve a 

honosító (domesticating) stratégiát választotta. A 80-as évekre a kínai társadalom és kultúra 

nyitottabbá vált. A későbbi fordító a forrásnyelv-orientált, vagyis az idegenítő (foreignising) 

stratégiát (Venuti 1995) választotta, feltehetően azért, hogy az olvasók megismerjék a 

forrásnyelvi kulturális attitűdöket: a kínai nyelvhasználatban a direkt kérések a szoros 

egymáshoz tartozást, a csoporton belüliséget és az intimitást fejezik ki (Wang 2009: 227). 

Mivel a szerző az említett időszakokból csak 1-1 fordítást vizsgált, felmerül a kérdés, hogy a 

feltárt fordítói stratégiák mennyire általánosíthatók a különböző időpontokban keletkezett 

kínai–angol fordításokra.  

Kallia (2009) angol, német és orosz irodalmi szövegek angol, német, olasz, orosz és görög 

fordításaiban azt vizsgálta, hogy a fordítók hogyan kezelik a direkt/indirekt kéréseket és 

javaslatokat. A kutatás első részében a vizsgált direkt és indirekt formák közötti pragmatikai 

ekvivalenciát határozta meg diskurzuskiegészítő teszt segítségével. Az eredmények azt 

mutatták, hogy az angol nyelvben a konvencionálisan indirekt formák, míg a másik négy 

nyelvben a direkt formák fordulnak elő gyakrabban. A fordításokra vonatkozó hipotézisében 

azt feltételezte, hogy a pragmatikai ekvivalencia megteremtése érdekében a fordítók elvégzik 

a szükséges indirekt/direkt pragmatikai kiigazításokat. A vizsgálat eredményei viszont azt 

mutatták, hogy a fordítók általában tapadnak a forrásnyelvi direkt vagy indirekt 

                                                 
37 “[…] to communicate effectively with his western readers [….]” (Wang 2009: 225). 
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szerkezetekhez. A direkt szerkezetek előfordulása a fordításokban különösen akkor figyelhető 

meg, ha a forrásnyelvi direkt stratégia pragmatikai ekvivalense az indirekt forma lenne. A 

célnyelvi direktséget nem a szintaktikai szerkezet megváltoztatásával, hanem lexikailag, 

vagyis különböző udvariassági jelölők betoldásával próbálták meg enyhíteni (2009: 73–74). 

 Kallia (2009) vizsgálatával kapcsolatban két kritikai észrevétel fogalmazható meg. A 

diskurzuskiegészítő teszt szituációi alapján megállapított indirekt/direkt ekvivalenciákat a 

fordítások vizsgálata során olyan szituációkkal veti össze, amelyek hasonlóak, de mégsem 

tekinthetők teljesen ekvivalensnek. A szerző nem számszerűsíti a vizsgálat eredményeit, ezért 

nem lehet tudni, hogy az eredmények csak a bemutatott néhány példára vonatkoztathatók 

vagy tendenciákról, esetleg szignifikáns eltérésekről van szó.      

 

1.4. Az audiovizuális fordítás a fordítástudományban 

Az audiovizuális alkotások és termékek fordítástudományi kategorizálását hosszú időn 

keresztül a terminológiai sokszínűség jellemezte. Mivel a fordítási tevékenység kezdetben a 

filmszínházak által vetített filmeket érintette, ezért a kutatók a szinkronizálás (Fodor 1976), a 

filmfordítás (Snell-Hornby 1988) és a mozifordítás (Bassnet 2002) terminusokat használták. 

A televízió térhódításával a film- és tévéfordítás (Delabastita 1998), a képernyőfordítás 

(Mason 1989; O’Connell 2007), majd a személyi számítógép és az internet elterjedésével a 

multimédia-fordítás (Gambier és Gottlieb 2001) vált ismertté. Napjainkban a leggyakrabban 

használt elnevezés az audiovizuális fordítás (Shuttleworth és Cowie 1997; Baker 1998; 

Chaume 2002; Orero 2004; Gambier 2008; Díaz Cintas 2009a,b; Pérez González 2009). Ebbe 

a kategóriába a multiszemiotikai, azaz a több szemiotikai rendszert egyesítő alkotások 

fordításának széles skáláját sorolják, köztük a játékfilmeket, az opera- és színházi 

előadásokat, a tévésorozatokat, a dokumentumfilmeket, a vállalati videókat, a videojátékokat 

és az internetes honlapokat (Díáz Cintas 2009a: 6). 

Az audiovizuális fordítás kutatásának integrációja a tágabb értelemben vett 

fordítástudományba hosszadalmas és nehézkes folyamat volt. Ennek az az oka, hogy az idő- 

és a térbeli korlátok miatt a fordításnak ezt a formáját kezdetben „korlátozott” (constrained) 

(Titford 1982; Mayoral et al. 1988.), vagyis alsóbb rendű fordításnak tartották (Gambier 

2008). K. Reiss (1977: 111) funkcionális szövegtipológiájában az audio-mediális kategóriába 

sorolta azokat a szövegeket, amelyek esetében a kommunikációs csatorna jellegzetességei 

jelentősen korlátozzák a fordító mozgásterét. Snell-Hornby (1988: 32) a 
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prototípus-elméleten38 alapuló szövegtipológiájában a film- és a drámafordítást azonos 

szövegtípusba sorolta, és műfordításként határozta meg.  Díaz Cintas (2009a: 6) arra hívta fel 

a figyelmet, hogy az audiovizuális fordítás nem műfaj, hanem szövegtípus, amely több 

különböző műfajt – pl. szórakoztató műsorokat, dokumentumfilmeket, videojátékokat stb. – 

foglal magában, ezért az audiovizuális fordítást tévedés lenne kizárólag a műfordítással 

azonosítani. Mivel a jelen vizsgálat az audiovizuális fordításon belül a tévésorozatokkal 

foglalkozik, a továbbiakban a filmfordítás terminust használom a kutatás tárgyának 

megnevezésére. 

    A filmfordítás kutatásában két meghatározó irányvonal rajzolódik ki. Az első a filmfordítás 

sajátosságaival, gyakorlatával és módszereivel foglalkozik, a második pedig tágabb kulturális 

kontextusban vizsgálja a fordított szövegeket. Az első publikációk az 50-es évek végén, 

illetve a 60-as évek elején láttak napvilágot. Erről tanúskodik Laks (1957) feliratozásról szóló 

útmutatója, valamint a Bábel folyóirat tematikus különszámában megjelent tanulmányok is 

(pl. Caillé 1960; Cary 1960).  

Nida már a fordítástudomány hajnalán említést tett a filmfordítás médiumspecifikus 

korlátairól. Szerinte a tartalom megőrzése mellett elsősorban a szinkronitásra való törekvés 

határozza meg a fordítói döntéseket (1964: 178). A korai munkák elsősorban a fordítás 

folyamatával, a technikai nehézségekkel (Myers 1973; Reid 1978), a szinkronizálás és a 

feliratozás közötti különbségekkel, valamint az audiovizuális fordító személyével 

foglalkoztak (Reid 1983). A szinkronizálást nyelvészeti-fordítástechnikai szempontból 

megközelítő első jelentős mű Fodor István tollából jelent meg 1976-ban. Fodor szerint a 

filmfordítás során az elsőrendű szempont a fonetikai ekvivalencia, vagyis a szájmozgás és a 

hangzó szöveg közötti szinkronitás megteremtése (1976: 66).   

Míg a 60-as és 70-es években viszonylag kevés publikáció jelent meg a filmfordításról, 

addig az 1987-ben megrendezett Szinkronizálás és feliratozás konferencia (Conference on 

dubbing and subtitling) és a mozi 1995-ben ünnepelt 100. évfordulója új lendületet adott a 

kutatásoknak. Sorra láttak napvilágot az új monográfiák (Luyken et al. 1991; Ivarsson 1992; 

Whitman-Linsen 1992; Ivarsson és Carroll 1998; Díaz Cintas 2007), a tanulmánykötetek 

(Gambier és Gottlieb 2001; Orero 2004; Chiaro et al. 2008; Díaz Cintas 2009; Díaz Cintas és 

Anderman 2009), a The Translator és a Meta fordítástudományi folyóiratok 2003-ban, és 

2004-ben pedig tematikus számot szenteltek az audiovizuális fordításnak. A kezdeti 

preskriptív megközelítést a leíró fordítástudomány paradigmája váltotta fel. A kutatók 

                                                 
38 A prototípus-elmélet Rosch (1975) nevéhez fűződik, a nyelvészetben G. Lakoff (1982) alkalmazta.  
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érdeklődése a médium által támasztott korlátok elemzéséről a fordított audiovizuális alkotás 

szociokulturális beágyazottsága és a filmfordítás pragmatikai aspektusaira irányult.  

 

1.5. A filmfordítás pragmatikája  

Bár kutatásomban a szinkronizálás pragmatikai aspektusaival foglalkozom, a feliratozással 

kapcsolatos pragmatikai kutatásokat azért tartom fontosnak bemutatni, mert ennek a 

területnek gazdagabb a szakirodalma, a feltárt eredmények pedig támpontként szolgálhatnak a 

forrásnyelvi és a fordított szinkronszövegek pragmatikai szempontú tanulmányozásához.  

A filmfordítás pragmatikája két szempontból közelíthető meg. A Sperber és Wilson-féle 

(1995) pszichológiai szemlélet szerint a kommunikáció legfontosabb vezérelve a relevanciára 

való törekvés, vagyis az, hogy a befogadó minél könnyebben értelmezhesse a közlést. A 

másik fő szempont a kultúraközi pragmatikai megközelítés, amely szerint a különböző 

nyelvkultúrákban eltérő maximák és konvenciók vezérlik a társalgás interperszonális 

aspektusait (Skuggevik 2009: 200). A filmfordítással foglalkozó tankönyvek kezdetben az 

audiovizuális fordítás médiumspecifikus korlátai miatt az első szempontot tartották 

fontosabbnak, ezért azt tanácsolták a fordítóknak, hogy mindenekelőtt az érthetőségre 

törekedjenek (Ivarsson és Carroll 1988: 87). A feliratok elkészítésében az egyszerűség, a 

tömörség és az érthetőség követelményei jelentették az irányadó normát (Remael 2003: 225). 

Mivel a film elsősorban vizuális műfaj, a másik elvárás az volt, hogy a felirat minél 

kevesebbet takarjon ki a képből (Remael 2004: 104). E két törekvés nyilvánvaló 

következménye, hogy a fordított szövegekben a nyelv tartalmi funkciója került előtérbe, míg 

az interperszonális és a textuális funkciók háttérbe szorultak (Mason 1989: 18; Remael 2003: 

226; 2004: 105). Másképpen fogalmazva: a médiumspecifikus korlátokkal küszködő fordító a 

cselekményt és a történetet mozgató proaktív (proactive) részeket igyekezett megőrizni az 

interperszonális dinamikáért és a kohézióért felelős retroaktív (retroactive) részek kárára. 

Számos tanulmány foglalkozik azzal, hogy az interperszonális dimenzió háttérbe szorulása 

milyen hatással van a fordított filmszövegre (Hatim és Mason 1996; 2000; Kovacic 1996; 

Remael 2003; 2004; Bartrina 2004; Baumgarten 2005; Pérez-González 2007).  

A Hatim és Mason (1996; 2000) szerzőpáros a nyelvi udvariasság fordítását vizsgálta egy 

angol film francia felirataiban Brown és Levinson (1987) modellje alapján. A szerzők egyik 

megállapítása, hogy a fordított szövegben a nyelvi udvariasság alulreprezentált, a másik 

megfigyelésük pedig, hogy a fordítók gyakran enyhítik (teszik udvariasabbá) a forrásnyelvi 

arcfenyegető megnyilatkozásokat (face-threatening acts). A szereplők konfrontatív 

megnyilatkozásai ezért békülékenyebbnek tűnnek, gyakran változások figyelhetők meg az 
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arcvédő, hárító és indirekt stratégiákban is, valamint helyenként a nyelvi és a vizuális kód 

ellentmondásba kerül. A szerzők szerint: „A probléma nemcsak az, hogy az explicit 

udvariassági jelölők hiányoznak a fordításból, hanem az is, hogy a feliratozás az eredeti 

szándéktól eltérő interperszonális dinamikát hoz létre”39 (Hatim és Mason 2000: 438). 

Hasonló megállapításra jut Remael (2003), aki a Secrets and Lies (Titkok és hazugságok) 

című angol film 15 jelenetének holland feliratai kapcsán arra mutatott rá, hogy a dialógus 

interperszonális elemeinek törlése vagy megváltoztatása elveszi a konfliktusok élét, valamint 

megváltoztatja a szereplők jellemvonásait, akik agresszívebbnek, ellenszenvesebbnek vagy 

éppen még passzívabbnak, félénkebbnek tűnhetnek. A kutató másik figyelmet érdemlő 

megállapítása, hogy a domináns szereplők szövegében kevesebb, míg a passzívabb szereplők 

szövegében több az ilyen jellegű törlés. Ennek hatása, hogy a domináns karakterek még 

dominánsabbak, a passzív szereplők még passzívabbak lesznek (2003: 236–43).  

Az interperszonális dinamika háttérbe szorulása nemcsak a feliratok, de a 

szinkronszövegek esetében is megfigyelhető. Pérez-González (2007) egy amerikai film négy 

jelenetének spanyol szinkronszövegét vizsgálva kimutatta, hogy a fordítók egyrészről a 

tartalmi és a textuális jelentések közvetítésére törekszenek, másrészről pedig a szinkronitásra 

való törekvés jegyében megváltoztatják a dialógus struktúráját és szekvenciális felépítését. A 

szerző a film több pontján is rámutatott arra, hogy a diskurzus szerkezetének megváltoztatása, 

mint például egy szemantikai szempontból lényegtelen kezdeményező mozzanat kihagyása 

vagy két strukturális egység összevonása, interperszonális elmozdulásokhoz vezet. 

Másképpen fogalmazva: megváltozik a szereplők egymáshoz való viszonya és attitűdje. 

Példáként említi, hogy a forrásnyelvi szereplő közömbös magatartása a fordított szövegben 

érdeklődővé válik (2007: 16–17).  

Ezzel ellentétes tendenciát figyelt meg Baumgarten (2005), aki az 1962 és 1999 között 

készült James Bond-filmek német szinkronszövegét vetette diakrón és szinkrón vizsgálat alá. 

A vizsgálatból kiderült, hogy a médiumspecifikus korlátok ellenére a fordítók olyan nyelvi 

elemek betoldását végezték el (indulatszók, diskurzusjelölők, modalitást kifejező szavak), 

amelyek a fordított szöveg interperszonális funkcióját erősítették, a tartalmi funkciót pedig 

némiképp háttérbe szorították. Bár a megfigyelt változtatások nem vezethetők vissza az angol 

szöveg felszíni formáira, a szerző mégis úgy véli, hogy a célnyelvi szöveg hangsúlyos 

                                                 
39 “The problem is not so much that explicit markers of politeness are just absent from the translation; rather, that 
subtitling may create a substantially different interpersonal dynamics from that intended” (Hatim és Mason 
2000: 438). 
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interperszonális orientációja az angolszász kommunikációs normák hatásával magyarázható 

(239–42).  

Az említett tanulmányok hátránya, hogy a nyelvi adatok száma meglehetősen limitált. A 

kutatók csak 1-1 film néhány jelenetének dialógusát vizsgálták Baumgarten (2005) 

kivételével, aki tanulmányában összesen 19 filmet és annak fordítását elemezte, de csak 

bizonyos jelenetekre és szerepkapcsolatokra összpontosított.  

Míg egyes szerzők a médiumspecifikus korlátok miatt megkérdőjelezik az interperszonális 

pragmatikai kutatások relevanciáját a filmfordításban (Bartrina 2004: 163), addig mások 

(Kovacic 1996: 297; Remael 2004: 119) az interperszonális elemek közvetítésének 

fontosságára hívják fel a figyelmet. Kovacic szerint a szöveg tartalmi és interperszonális 

aspektusai egyaránt lényegesek, mert hatással lehetnek a szereplők személyiségére és az 

egymáshoz fűződő viszonyára (1996: 297). Bár a filmszöveg előre tervezett mesterséges 

diskurzus, a forgatókönyvírók mégis arra törekednek, hogy közelebb hozzák a film 

nyelvezetét a beszélt nyelvhez, mert így a néző könnyebben azonosulhat a fiktív világgal 

(Delabastita 1989: 202–203; Pérez-González 2007: 34; Valdeon 2008: 131). Ha a film illúzió, 

akkor a szinkron az illúziónak az illúziója. A film egyik fő funkciója a szórakoztatás. A néző, 

aki azért vált jegyet, hogy élvezze a filmet, hajlandó a hitetlenkedés felfüggesztésére 

(suspension of disbelief), vagyis a film időtartamának idejére elhiszi, hogy a fiktív karakterek 

valódiak. Ha ezt az illúziót elfogadja, akkor azt is elfogadhatja, hogy a forrásnyelvi szereplők 

forrásnyelvi környezetben a célnyelvet használják, például az amerikai karakterek New 

Yorkban spanyolul társalognak (Fresco 2006: 148). A filmfordítás kutatásában éppen ezért 

fontos szerepet kapott a szinkronszöveg természetességének vizsgálata.  

Pavesi hipotézise szerint a szinkronnyelv tulajdonképpen egy harmadik nyelv, mivel nem 

követi sem a forrásnyelvi, sem pedig a célnyelvi normát (1996: 128). A hipotézist megerősítik 

Bucaria (2008) percepciókutatásai, melyek szerint a közönség a szinkronnyelvet sajátos 

nyelvváltozatnak tekinti, saját szabályrendszerrel és normákkal. Pavesi (2008, 2009) későbbi 

kutatásaiban angol nyelvű filmek olasz szinkronszövegéből nyert morfoszintaktikai 

szerkezeteket hasonlított össze beszélt nyelvi korpuszból származó adatokkal. A vizsgálatok 

eredményei arra világítottak rá, hogy a szinkronszövegek közelítenek a beszélt nyelv 

morfoszintaktikai jellegzetességeihez. Ez különösen igaz a jelölt szórendre, amely a beszélő 

involváltságára utal. A szerző másik megfigyelése, hogy a szinkronszövegekben a kötőszavak 

ritkábban fordulnak elő. Ennek az a következménye, hogy a nézőnek több kognitív 

erőfeszítést szükséges kifejtenie a dialógus megértése érdekében. A kutatás eredményeiből a 

szerző arra a következtetésre jutott, hogy a szinkronnyelv három komponens interakciójában 
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jön létre. A legfontosabb a célnyelvi normához való igazodás, kisebb mértékben jellemző rá a 

forrásnyelvi interferencia, valamint gyakori a formulaszerű nyelvhasználat (Pavesi 2008: 94–

95). A többkorpuszos megközelítés lehetővé tette, hogy a kutató összevesse a fordítási és a 

beszélt nyelvi adatokat annak megállapítására, hogy a szinkronszöveg milyen mértékben 

igazodik a célnyelvi normához. A morfoszintaktikai szerkezetek vizsgálatával fontos 

összefüggések tárhatók fel a nyelv szintaktikai és pragmatikai szintje között. A tanulmány 

hiányossága azonban, hogy a morfoszintaktikai szerkezetek pragmatikai hatásaival a szerző 

csak érintőlegesen foglalkozik.  

Természetesen hangzó szinkronszöveg vagy felirat csak akkor hozható létre, ha a fordító 

figyel arra, hogy a célnyelvi szöveg pragmatikailag adekvát legyen (pragmatic approriateness) 

(Luyken et al. 1991; Whitman-Linsen 1992; Herbst 1997). Ennek egyik alapfeltétele a 

kommunikációs funkció, vagyis a pragmatikai jelentés átültetése (Whitman-Linsen 1992; 

Pederson 2008; Skuggevik 2009).  

Skuggevik (2009: 199–205) szerint Grice (1975) kommunikációt irányító maximái nem 

világítanak rá a kommunikációs funkciókra, ezért Jakobson (1960) kommunikációs modelljét 

ajánlja a fordítók figyelmébe. Jakobson (1960) rendszerében minden beszédaktus hat 

komponensből áll, továbbá mindegyikhez egy-egy kommunikációs funkció rendelhető. A 

modell megmutatja, hogy a hat funkció közül – emotív, metanyelvi, fatikus, referenciális, 

performatív40 és konatív – melyiket szükséges átültetni a célnyelvre.  

A kommunikációs funkció helyes értelmezése és átültetése különösen fontos az ún. 

inszertek (inserts) fordítása esetében. Az inszertek a mondatstruktúra szempontjából 

perifériális elemek, viszont fontos pragmatikai funkciókat töltenek be (Biber et al. 1999: 

1082). Ilyenek például az indulatszavak, a szitokszavak, az udvariassági formulák és a 

diskurzusjelölők. Chaume (2004b) a diskurzusjelölők fordítását vizsgálta a Pulp Fiction 

(Ponyvaregény) című amerikai film három fordításában: az írott verzióban, a 

szinkronszövegben és a feliratban. Megállapította, hogy ezek a nyelvi elemek gyakran 

kimaradnak a fordításból. A kihagyás jellemzőbb a feliratokra, mint a szinkronra, az írott 

változatban viszont ritkábban fordul elő. Ennek következtében a néző kevésbé koherens 

célnyelvi szöveggel szembesül, és elvész az interperszonális jelentés is. A szövegkoherencia 

rekonstruálásában a vizuális szemiotikai kód segíti a nézőt, az interperszonális jelentés 

azonban nem állítható helyre, ezért elképzelhető, hogy az eredeti szándéktól eltérő benyomás 

alakul ki a nézőben a szereplők jelleméről. Chaume megállapítja, hogy ugyanaz a partikula 

                                                 
40 Jacobson modelljében (1960) a performatív funkció helyett eredetileg a poétikai funkció szerepel. Skuggevik 
szerint a poétikai funkció a kommunikáció performatív aspektusaira is utal (2009: 205).  
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kontextustól függően különböző funkciókat is betölthet, sőt eltérő pragmatikai jelentéseket is 

közvetíthet, bár bizonyos esetekben előfordul az is, hogy a szemantikai jelentés kerül előtérbe 

(2004b: 854–55). Az eredmények számszerűsítésénél a szerző nem veszi figyelembe a 

partikulák által betöltött számos különböző funkciót, így nem derül fény arra sem, hogy az 

adott nyelvi elemeket a fordítók mely funkciókban hagyják ki, illetve mely funkciókban 

helyettesítik más célnyelvi elemekkel.  

Cuenca (2006) az indulatszavak és indulati kifejezések fordítását hasonlította össze a Four 

Weddings and a Funeral (Négy esküvő, egy temetés) című angol film spanyol és katalán 

szinkronszövegében. A spanyol fordító a szó szerinti megoldásokat részesítette előnyben, a 

katalán fordító viszont a dinamikusabb fordítást, vagyis a pragmatikai jelentés átültetését 

tartotta fontosnak. A szerző kimutatta, hogy az angol másodlagos indulatszavakat a spanyol 

fordító általában csak lexikai szinten értelmezte, a használat gyakoriságát pedig figyelmen 

kívül hagyta, ezért megváltozott a célnyelvi konnotáció, és pragmatikai interferencia alakult 

ki. Ezt Cuenca pragmatikai hibának tekinti (2006: 29–32). A diskurzusjelölőkhöz hasonlóan 

az indulatszavak és -kifejezések viszonylag tág kategóriát képeznek, amelyben bizonyos 

funkciók szerint további altípusok határozhatók meg (vö. Ameka 1992). A tanulmány 

hátránya, hogy a szerző funkcionális differenciálás nélkül vonta le a következtetéseket.  

Elképzelhető, hogy a funkciók szerinti vizsgálódás eltérő eredményeket hozott volna. A 

pragmatikai vizsgálatok során ezért érdemes egy adott nyelvi elem fordítását alaposabban is 

körbejárni.  

Cuenca (2008) egy későbbi munkájában az angol well diskurzusjelölő vizsgálata kapcsán 

arra az eredményre jutott, hogy a spanyol fordításban a leggyakoribb megoldás a nem szó 

szerinti fordítás, vagyis a megfelelő pragmatikai ekvivalens használata, valamint a kihagyás, 

míg a katalán fordító leggyakrabban a kihagyáshoz folyamodott. Ezek a megoldások arra 

utalnak, hogy a well spanyol és katalán szemantikai megfelelői eltérő pragmatikai funkciókat 

töltenek be (2008: 1376–79). Hasonló jelenséget tárt fel Matamala (2007), aki az angol Oh 

indulatszó fordítását vizsgálta három angol nyelvű szituációs vígjáték 1-1 epizódjának katalán 

szinkronszövegében, valamint Valdeon (2008), aki az inszertek fordítását elemezte három 

angol nyelvű film spanyol szinkronszövegében. Ezek a tanulmányok arra mutattak rá, hogy a 

katalán fordításra jellemző a kihagyás, míg a spanyol fordítók a kihagyás mellett gyakran 

alkalmazzák a tükörfordítást is. A kihagyással elvész a forrásnyelvi kommunikációs funkció, 

a tükörfordítással pedig az eredeti szándéktól eltérő implikatúra jöhet létre. Mindkettő 

hatással lehet arra, hogy milyen benyomás alakul ki a közönségben a szereplők jelleméről.  
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Az indulatszavak fordítása kapcsán is felmerült a kérdés, hogy vajon a fordított szöveg 

mennyiben hasonlít az autentikus célnyelvi filmszövegekhez és a spontán dialógushoz. A 

kérdés megválaszolásához Matamala (2009) többkorpuszos vizsgálati módszert alkalmazott. 

Az összehasonlítható korpuszban két katalán tévésorozat összesen négy része, a párhuzamos 

korpuszban pedig három amerikai tévésorozat összesen három epizódja és ezek katalán 

fordítása kapott helyet. A korpuszokból nyert adatokat összehasonlította a spontán beszélt 

nyelvet tartalmazó korpusz adataival. Az eredmények azt mutatták, hogy az eredeti katalán 

tévésorozatok szövege közelebb áll a spontán beszélt nyelvhez, mint a szinkronizált szöveg.  

Mindebből a szerző azt a következtetést vonta le, hogy a célnyelvi normához való teljes 

igazodás a médiumspecifikus korlátok miatt nem várható el a fordítótól (2009: 498). 

Matamala (2009) megközelítésének előnye, hogy a fordított szövegeket hasonló autentikus 

szövegekkel vetette össze. Ezzel a módszerrel összehasonlítható a fordítás és az eredeti 

szövegalkotás.  

Polcz (2009) az Oh, my God! (Ó, te jó ég!) vallási tartalmú indulatkifejezést és annak 

különböző kombinációit vizsgálta nyolc amerikai filmsorozat 56 epizódját és magyar 

szinkronszövegét tartalmazó párhuzamos korpusz alapján, amelyből összesen 160 adatot 

nyert. A vizsgálat során megállapította, hogy a kihagyás viszonylag alacsony arányban 

szerepel a fordítói megoldások között. Ebből arra következtetett, hogy a fordítók fontosnak 

tartják, hogy megőrizzék az indulatkifejezések pragmatikai jelentését. A domináns megoldás 

emotív és kognitív funkcióban az ugyancsak vallási tartalmú indulatszókkal történő 

helyettesítés. A forrásnyelvi elem négyféle kombinációjának összesen 15 különböző célnyelvi 

elem felelt meg, a magyar szövegek tehát nagyobb variabilitást mutattak. Az egyéb fordítói 

megoldások, mint a teljes átalakítás és az artikulálatlan hangsorral történő fordítás jóval 

kisebb arányban fordultak elő. Ez utóbbi megoldás főleg fatikus funkcióban figyelhető meg, 

vagyis akkor, ha az elem nem érzelmeket fejez ki, hanem diskurzusszervező funkciót tölt be. 

A fordítók tehát túlnyomó részben a legközelebbi szemantikai ekvivalenst választották, és ez 

helyenként pragmatikai eltéréseket eredményezett: például a forrásnyelvi örömből vagy 

tetszésnyilvánításból a célnyelvben csalódott vagy bosszús megnyilatkozás lett (2009: 51–54). 

A tanulmány erőssége, hogy a szerző egy bizonyos típusú nyelvi elem (vallási tartalmú 

indulatszavak) különböző megvalósulási formáinak funkcionálisan differenciált vizsgálatára 

vállalkozik. Ezzel a megközelítéssel és a viszonylag nagyszámú nyelvi adat 

számszerűsítésével releváns következtetések vonhatók le a jellemző fordítói megoldásokról. 

A módszer hiányossága azonban, hogy eredeti célnyelvi szövegeket nem vizsgált, így nincs 

mihez viszonyítani az eredményeket.  
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A szitokszavak, a szleng és a nyelvi agresszió fordításának pragmatikai aspektusai is egyre 

nagyobb szerepet kapnak a filmfordítás kutatásában. A szinkronszövegek kapcsán ezzel Pujol 

(2006), Bianchi (2008), illetve Fernández (2009) foglalkozott angol–katalán, angol–olasz és 

angol–spanyol nyelvpárban. A szerzők a kihagyás és a normalizáció jelenségére hívják fel a 

figyelmet. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a forrásnyelvi lexikai elemet a fordítók kevésbé erőteljes 

vagy semleges célnyelvi elemmel helyettesítik. Erre azért van szükség, mert a 

filmforgalmazók attól tartanak, hogy a durva nyelvezet esetleg távol tartja a közönség egyes 

csoportjait, ez pedig negatívan érintené a jövedelmezőséget (Fernández 2009: 213–14). 

Fernández arra is felhívja a figyelmet, hogy mivel a szitokszavak is javarészt 

konvencionalizálódott, kultúraspecifikus nyelvi elemek, a szó szerinti fordítás eltérő 

pragmatikai hatást eredményezhet (ibid.: 211–212) csakúgy, mint a kihagyás és a 

normalizáció (Pujol 2006; Bianchi 2008). Fernández (2009) megállapítja, hogy az idegenítő 

(foreignising) és a honosító (domesticating) stratégiákat (Venuti 1995) kiegyensúlyozottan 

célszerű alkalmazni. Előfordulhat, hogy a spanyol nyelvkultúrára jellemző nyelvhasználat 

furcsán hat az angolról spanyolra fordított szinkronszövegben (Fernández 2009: 213).  Azt a 

kérdést a szerző már nem érinti, hogy az említett két fordítási stratégia közötti egyensúlyt 

milyen szempontok alapján célszerű meghatározni.  

Ahogy az előzőekben is láttuk, a kutatások fő irányvonala az angol nyelvről valamilyen 

más európai nyelvre fordított szövegek vizsgálata. Gartzonika és Serban (2009) szakítva ezzel 

az irányzattal egy görög film angolra fordított felirataiban vizsgálták a durva nyelvezet 

fordítását. A szerzők szerint a direktebb, pozitív udvariassággal jellemezhető görög 

nyelvkultúrában a durva nyelvezet kevésbé arcfenyegető, mint az indirektebb angolszász 

kultúrában. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a fordítók nem kezelik következetesen az 

interakciós stratégiákat. Egyes esetekben enyhítették, vagyis normalizálták a megnyilatkozást, 

más esetekben pedig fenntartották vagy éppen növelték az arcfenyegetést. Az arcfenyegetés 

megtartása vagy növelése az eredeti szándéktól eltérő, jelentősen agresszívebb 

nyelvhasználatot eredményez a távolságtartóbb, nyelvileg indirektebb angolszász kultúrában. 

A szerzők arra is felhívták a figyelmet, hogy a fordítási stratégiákat érdemes a közönség 

összetételéhez igazítani. A férfiközönség például jobban tolerálja a nyelvi durvaságot. Ha a 

közönség tisztában van a forrásnyelvi kultúrával és konvenciókkal, akkor kevésbé érzi 

arcfenyegetőnek a nyelvi agressziót (2009: 249–250). Mivel a filmeket általában heterogén 

közönségnek szánják, kérdés, hogy ez a tétel mennyire általánosítható.  

A kultúraközi pragmatikai kutatások legnépszerűbb témakörei, azaz a kérés, az ajánlat, a 

meghívás, a bók stb. beszédaktusai gyakorlatilag nem vagy alig kapnak figyelmet a 
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filmfordítás kutatásában. A direkt és az indirekt bók beszédaktusát Bruti (2006; 2009) 

vizsgálta angolról olaszra fordított filmszövegek felirataiban. Az indirekt bók esetében 

gyakori megoldás a hasonló indirekt bókkal való helyettesítés. A redukciós technikák, vagyis 

a beszédaktusok bizonyos elemeinek kihagyása megváltoztatja a beszédaktus illokúciós 

erejét, sőt a megnyilatkozás kommunikációs funkcióját is. Emiatt a közönség a forrásnyelvi 

implicit bókot semleges állításként értelmezheti, ennek következtében pedig megváltozik az 

interperszonális jelentés. A direkt bókok fordítását vizsgálva többféle megoldást is 

megfigyelt: a forrásnyelvi bók a címzett teljesítményét dicséri, a célnyelvi pedig vagy a 

személyes kvalitásait emeli ki, vagy pedig olyan általánosabb megnyilatkozást használ, amely 

kevésbé explicit módon utal a címzettre. Ritkábban előfordul az is, hogy a célnyelvi bók 

explicitebb, mint a forrásnyelvi. A szintaktikai szerkezet megváltoztatása az illokúciós erő 

módosulásához vezethet, a redukciós technikák következtében pedig el is veszhet az 

illokúciós erő (2009: 231–38).  

 

1.6. Konklúzió 

Az ismertetett vizsgálatokkal kapcsolatban a következő kritikai észrevételek 

fogalmazhatók meg. Mivel a kutatók csupán egy vagy néhány regény és film egyes jeleneteit 

vizsgálták, a kutatásokban használt nyelvi minta meglehetősen limitált. A kevés adat miatt az 

eredmények nem számszerűsíthetők, a néhány előfordulás számszerűsítése alapján levont 

következtetések általánosíthatósága pedig megkérdőjelezhető. A nagyobb mintán végzett 

kutatások megbízhatóbb, jobban általánosítható eredményeket adnak, mint például Polcz 

(2009) 56 epizódot magában foglaló vizsgálata. A szerzők Pavesi (2008; 2009), Matamala 

(2009) és Kallia (2009) kivételével a kutatási eredményeket nem vetik össze autentikus 

célnyelvi filmszövegekkel. Ennek az a hátránya, hogy nincs mihez viszonyítani a feltárt 

fordítói megoldásokat. A leíró fordítástudomány paradigmájában készült tanulmányok 

esetenként preskriptív jelleget öltenek, rámutatva bizonyos pragmatikai hibákra, anélkül hogy 

a pragmatikai hiba fogalmát előzőleg tisztázták volna.  

Az eddigi kutatásokból hiányzik a különböző beszédaktus-típusok nagymintás vizsgálata. 

Ebből fény derülhetne a fordítók által alkalmazott stratégiákra, és feltárható lenne a 

fordíthatóság problémája, vagyis a különböző ütközési pontok a forrás- és a célnyelvi 

beszédaktusok között. A beszédaktusok fordításával angol–magyar nyelvpárban tudomásom 

szerint ez ideig senki sem foglalkozott, továbbá az audiovizuális fordítás is feltáratlan terület a 

magyar fordítástudományban. Disszertációban az említett hiányosságokat kívánom pótolni, és 

legalábbis részben választ adni Blum-Kulka (1981) programszerű felhívására, amelyet a 
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beszédaktusok fordíthatóságával kapcsolatban fogalmazott meg. Az említett hiányosságok 

ellenére vitathatatlan tény, hogy az ismertetett tanulmányok szerzői úttörő szerepet játszottak 

a filmfordítás pragmatikai aspektusainak feltárásában.  
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2. Pragmatikai ekvivalencia a beszédaktusok fordításában 
 

 

2.1. Bevezető 

A direktív és a komisszív beszédaktusok fordítását tanulmányozva azt tapasztaljuk, hogy 

esetenként szemantikai eltérések mutathatók ki a filmszövegek forrás- és célnyelvi 

megnyilatkozásai között. Ezek gyakran a médiumspecifikus korlátokra vezethetők vissza. A 

szinkronitás fenntartása érdekében a fordító bizonyos szemantikai elemeket kihagy, vagy 

pedig nem ekvivalens szemantikai elemekkel helyettesít. Más esetekben csupán intuitív 

módon érzékelhető, hogy a beszédaktusok nem teljesen ekvivalensek, de az eltérés okát 

pontosan nem tudjuk megfogalmazni. Az indirekt/direkt elmozdulások vizsgálatához olyan 

szempontrendszerre van szükség, amelynek segítségével objektíven leírhatók a forrás- és a 

célnyelvi beszédaktusok közötti ekvivalenciaviszonyok, valamint egyértelműen 

meghatározhatók azok az esetek, amikor a nyelvi adatot ki kell zárni a vizsgálatból, mert nem 

tekinthető a forrásnyelvi megnyilatkozás ekvivalensének (vö. Klaudy 1999a: 102). A fejezet 

célja egy ilyen szempontrendszer kialakítása.  

 

2.2. A pragmatikai ekvivalencia fogalma 

Az ekvivalencia a fordítástudomány egyik központi és egyben legvitatottabb fogalma. 

Általánosságban definiálva „a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg egyenértékűségére” utal 

(Klaudy 1999a: 87). Catford megfogalmazásában: „A fordítás gyakorlatának központi 

problémája a célnyelvi ekvivalens megtalálása. A fordításelmélet központi feladata a fordítási 

ekvivalencia természetének és megvalósulási feltételeinek definiálása”41 (Catford 1965: 21). 

Snell-Hornby (1988/95) vitatja az ekvivalencia fogalmának hasznosságát, mert a nyelvek 

közötti szimmetria hamis látszatát kelti (1995: 22). House (1997) cáfolva Snell-Hornby 

érvelését arra mutat rá, hogy az ekvivalenciát nem szabad azonosságként értelmezni. Albrecht 

(1987; 1990) nyomán az ekvivalenciát az invarianciával köti össze. Az invariancia fogalma 

arra utal, amiben a forrás- és a célnyelvi szöveg megegyezik. Ez soha nem lehet abszolút, 

mindig az egyedi fordítási feladat céljától függ, ez pedig szövegenként változik. Az 

ekvivalens fordításnak az invariancia követelményének kell megfelelnie, éppen ezért az 

ekvivalencia csakis relatív lehet (House 1997: 25–26).   

                                                 
41 “The central problem of translation practice is that of finding TL translation equivalents. A central task of 
translation theory is that of defining the nature and conditions of translation equivalence” (Cartford 1965: 21). 
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A fordítástudomány deskriptív paradigmájában vizsgálódva azt a kérdést kell feltennünk, 

hogy a fordítók mit tekintenek a fordítás invariánsának, mi az, ami megteremti a forrás- és a 

célnyelvi beszédaktusok közötti ekvivalenciát. A fordító tevékenysége nem az absztrakt 

nyelvi rendszerrel, hanem a nyelvhasználattal van összefüggésben, vagyis munkája során nem 

mondatokat, hanem megnyilatkozásokat fordít, amelyek mögött bizonyos beszélői szándékok 

húzódnak. A megnyilatkozások kontextuális jelentésével, a mögöttes beszélői szándékok 

értelmezésével a pragmatika tudománya foglalkozik (Baker 1992: 217). Már a korai 

beszédaktus-elmélet is különbséget tett a szemantikai és a pragmatikai jelentés között. Austin 

(1962) rendszerében a lokúciós aktus a megnyilatkozás referenciális, azaz szemantikai 

jelentésére utal, az illokúciós aktus pedig a beszélői szándékra, vagyis a jelentés pragmatikai 

aspektusára. A fordító feladata, hogy a kultúra és a szituáció kontextusában feltárja a lokúciós 

jelentés mögött húzódó illokúciót, vagyis a beszélői szándékot. A pragmatikai jelentés 

átültetése bizonyos esetekben fontosabb a szemantikai (denotatív, referenciális) jelentés 

megőrzésénél. Előfordul, hogy a megnyilatkozás szemantikai tartalmát fel kell áldozni a 

szerzői szándék oltárán. Ennek tipikus példája a viccek fordítása. A megfelelő hatás 

érdekében szükség lehet arra, hogy a fordító új szöveget, új viccet alkosson a célnyelven 

(Hickey 1998: 230).  Klaudy (1999a: 96) példája, amelyet J. Heller A 22-es csapdája című 

regényéből, illetve annak magyar fordításából idéz, szintén azt bizonyítja, hogy a 

megnyilatkozás szemantikai tartalma megváltozhat: 

 

(7a) 
 
 
(7b) 

They will have to try like hell to catch me this time. 
They will try like hell. 
 
Most aztán felköthetik a gatyájukat, ha meg akarnak találni. 
Fel fogják kötni a gatyájukat. 

 

A szökés előtti drámai helyzetben a főhős azt szeretné kifejezni, hogy nem lesz könnyű őt 

elfogni, mire a társa óvatosságra inti. Az eltérő szemantikai tartalom ellenére a forrásnyelvi és 

a célnyelvi beszélői szándékok ekvivalensek. A fordító a pragmatikai ekvivalencia 

megteremtésére törekedve a beszélői szándékot tekintette a fordítás invariánsának. 

A különböző ekvivalenciafelfogásokban tehát a pragmatikai aspektusok is fontos szerepet 

játszanak. Emery megközelítésében a fordítás a forrásnyelvi szöveg pragmatikai jelentésének 

átültetése a célnyelvi normákkal összhangban (Emery 2004: 149). Kallia értelmezése a 

következőképpen hangzik: „Két megnyilatkozás pragmatikailag akkor ekvivalens, ha 

ugyanabban a kontextusban használhatók, valamint ugyanazt a tranzakciós és interakciós 
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hatást váltják ki, vagyis ha ugyanazt a beszédaktust valósítják meg, és hasonlóképpen jelenítik 

meg a beszédpartnerek közötti kapcsolatot”42 (Kallia 2009: 60).   House szerint a fordítás 

eredményeképpen létrejövő célnyelvi szöveg dupla kötődéssel jellemezhető. Egyfelől szoros 

kapcsolat fűzi a forrásnyelvi szöveghez, másfelől kötődik „a befogadó nyelvkultúra 

kommunikációs kondícióihoz”43 (House 1997: 29), vagyis azokhoz a kommunikációs 

konvenciókhoz és normákhoz, amelyek általában megfigyelhetők a célnyelvi kultúra 

szövegalkotási szokásaiban. Ezt a sajátos kapcsolatrendszert az ekvivalencia fogalmával lehet 

megragadni. House értelmezésében az ekvivalencia nem más, mint „a jelentés megőrzése két 

különböző nyelvben”44 (ibid.: 30). Ő a jelentés szemantikai, pragmatikai és textuális 

aspektusait tartja lényegesnek. Az ekvivalenciát a fordítás alapvető kritériumaként jelöli meg. 

Definíciója szerint „a fordítás a forrásnyelvi szöveg helyettesítése egy szemantikailag és 

pragmatikailag ekvivalens célnyelvi szöveggel […] Az ekvivalens fordítás tehát egy 

szemantikailag és pragmatikailag ekvivalens szöveg”45 (ibid.: 31–32). Az ekvivalenciát a 

forrás- és a célnyelvi szöveg funkciójának azonosságában látja. A fordítás alapvető 

követelménye az, hogy a célnyelvi szöveg megőrizze a forrásnyelvi szöveg funkcióját (ibid.: 

32). De vajon milyen nyelvészeti eszközökkel vizsgálható az ekvivalencia, illetve a 

pragmatikai ekvivalencia konkrét forrás- és célnyelvi szövegek esetében? A kérdést House 

(1997) fordításértékelési modelljének rövid ismertetésével válaszolhatjuk meg. 

 

2.3. House fordításértékelési modellje (Translation Quality Assessment) 

House olyan funkcionális-pragmatikai fordításértékelési modellt dolgozott ki, amelynek 

segítségével feltárhatók a forrás- és a célnyelvi szövegek közötti ekvivalenciaviszonyok, a 

funkcióbeli egyezések és eltérések, így értékelhetővé válik a fordított szöveg minősége. A 

modell megalkotásában felhasználta Halliday (1973; 1978; 1985) funkcionális nyelvelméletét, 

a nyelv pragmatikai szempontú megközelítését, a beszédaktus-elméletet, a regiszter- és a 

diskurzuselemzés módszereit, Crystal és Davy (1969) kontextuselméletét, valamint a Prágai 

Nyelvészkör funkcionális nyelvészeti eredményeit.  

                                                 
42 “Two utterances are pragmatically equivalent if they can be used in the same context and have the same 
transactional and interactional effect, i.e. if they realize the same speech act and support the relationship between 
the participants to the same degree” (Kallia 2009: 60).   
43 “[…] to the communicative conditions of the receiving linguaculture […]” (House 1997: 29).  
44 “[…] the preservation of meaning across two different languages” (House 1997: 30). 
45 “[…] translation is the replacement of a text in the source language by a semantically and pragmatically 
equivalent text in the target language. […] Thus, an equivalent translation text is a pragmatically and 
semantically equivalent one” (House 1997: 31–32). 
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A funkcionális nyelvelméletek közös vonása, hogy a nyelv számos funkciója között 

mindegyik említést tesz a nyelv referáló és nem referáló szerepéről (House 1997: 32–35). 

Halliday (1973), valamint Halliday és Hasan (1989) értelmezésében a nyelvnek három 

alapvető metafunkciója van, nevezetesen a tartalmi (ideational), az interperszonális 

(interpersonal) és a textuális (textual) funkciók. A tartalmi funkció a nyelv hagyományos 

referáló szerepére, vagyis a szöveg információs tartalmára utal, az interperszonális, vagyis a 

nem referáló funkció a kommunikációs felek közötti kapcsolatot foglalja magában, a textuális 

funkció pedig biztosítja, hogy a nyelvi elemek kohézív és koherens szöveget alkossanak. A 

funkcionális ekvivalencia e funkciók megőrzését jelenti a célnyelvi szövegben.  

House (1981; 1997) fordításértékelési modelljének lényege, hogy a szöveg szintaktikai és 

lexikai elemeihez, valamint textuális jellegzetességeihez pragmatikai funkciókat rendel. Az 

elemzés egységes szempontjait a Halliday-féle kontextuális paraméterek, nevezetesen a 

diskurzusmező, a diskurzushangvétel és a diskurzusmód adják. Ezek az összetevők alkotják a 

szöveg regiszterét. A funkcionális egyezéseket és eltéréseket az elemzések eredményeinek 

összevetése alapján állapítja meg.  

A diskurzusmező fogalma a szöveg témáját, valamint a szövegben megvalósuló társas 

cselekedetet ragadja meg. A szöveg lexikai és szintaktikai elemeinek vizsgálatával feltárható, 

hogy a szövegalkotó hogyan jeleníti meg a valóságot, hogyan fejezi ki a tartalmat és a 

szövegben bemutatott társas cselekedetet (House 1997: 108). A diskurzushangvétel a feladó 

és a címzett kapcsolatát írja le. House rendszerében ez további három komponensre bontható: 

a szerző háttere és beállítottsága, a társadalmi szerepkapcsolatok és a társadalmi attitűd. A 

szintaktikai és lexikai elemek elemzésével az első pontban feltárható a szerző temporális, 

földrajzi és társadalmi háttere, valamint az, hogy hogyan viszonyul a szövegben ábrázolt 

valósághoz (ibid.: 108–109). A társadalmi szerepkapcsolatok a szerző és az olvasó, a szerző 

és a szereplők, illetve a szereplők egymás közötti kapcsolatára utalnak. A társadalmi attitűd 

komponense a szöveg formalitását/informalitását vizsgálja (ibid.: 123–124).   

A diskurzusmód kategóriája a csatornát és a címzett részvételét foglalja magában. 

Mindkettő lehet egyszerű vagy komplex. A csatorna a szöveg szóbeliségére vagy 

írásbeliségére vonatkozik. Egyszerűnek nevezzük, ha olyan írásbeli szövegről van szó, 

amelyet olvasásra szántak (pl. újságcikk), míg a komplex olyan írott szövegre utal, amelyet 

azzal a céllal hoztak létre, hogy beszélt szövegként funkcionáljon, mintha nem is írott szöveg 

lenne (pl. a színpadra szánt szövegek, filmforgatókönyvek). A címzett részvétele arra világít 

rá, hogy a szövegalkotás során a szerző mennyire vonja be az olvasót. Ez szintén lehet 

egyszerű vagy komplex. Egyszerű részvételnek számít például a monologizáló szöveg, 
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amelybe a szerző nem kísérli meg bevonni az olvasót. A komplex ezzel szemben azt jelenti, 

hogy a szerző megszólításokkal, kérdésekkel, felszólító móddal stb. a szöveg bizonyos 

pontjain dialógust folytat az olvasóval (ibid.: 109). A fenti három szempont alapján 

feltárhatók a forrás- és a célnyelvi szövegek közötti szemantikai és pragmatikai 

ekvivalenciaviszonyok. A fordításértékelési modellt a 1. ábra szemlélteti. 

 
 

1. ábra 
Az eredeti  és a fordítási szövegek elemzésének és összehasonlításának rendszere (House 1997: 108). 

 
 

 

 

A konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordításának vizsgálatához szükségünk van egy 

olyan analitikai eszközre, amelynek segítségével kimutathatók a forrás- és a célnyelvi 

beszédaktusok közötti ekvivalenciaviszonyok, valamint a vizsgált indirek/direkt 

elmozdulások. A fent bemutatott fordításértékelési modellt House teljes forrás- és célnyelvi 

szövegek vizsgálatára és összevetésére alkotta meg. Vajon felhasználható-e a modell olyan 

szubtextuális elemek fordításának elemzésére, mint a konvencionálisan indirekt 

beszédaktusok? A következő pontban ennek a lehetőségét vizsgálom meg. 

 

2.4. A House-féle modell alkalmazása a beszédaktusok fordításának vizsgálatában 

A Hatim és Mason szerzőpáros a New Statements című lapban megjelent rövid újságcikk 

regiszterelemzésével szemlélteti a szövegek multifunkcionális természetét. Álláspontjuk 

szerint túlságosan általános az a megállapítás, amely szerint egy adott szituáció bizonyos 

speciális regiszter használatát követeli meg, mint például a politika, a reklám vagy akár az 

újságírás nyelvezete. Az újságcikk elemzése kapcsán rámutatnak arra, hogy a témakibontás 
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során a diskurzusmező, a diskurzushangvétel és a diskurzusmód bizonyos változásokat mutat, 

ezért a szöveg négy különböző regiszterrel jellemezhető (Hatim és Mason 1990: 51–52). 

Ebből következik, hogy a diskurzusmező, a diskurzushangvétel és a diskurzusmód kategóriái 

nemcsak teljes szövegekre, hanem szövegrészletekre is alkalmazhatók.  

Ha Hatim és Mason (1990) a regiszter kategóriáinak alkalmazásával releváns 

következtetéseket vont le bizonyos szövegrészekről, akkor ezek a kategóriák bizonyára 

alkalmassá tehetők egy-egy megnyilatkozás elemzésére is. Csupán azt kell eldönteni, hogy a 

diskurzusmező, a diskurzushangvétel és a diskurzusmód komponensei közül melyeket 

szükséges figyelembe venni annak érdekében, hogy feltárhassuk a forrás- és a célnyelvi 

beszédaktusok közötti ekvivalenciaviszonyokat. 

A diskurzusmező lényegében a szöveg témáját foglalja magában. Ez természetesen nem 

vizsgálható egy-egy megnyilatkozás esetében, de feltárható a megnyilatkozás propozíciós 

tartalma.  Searle értelmezésében egy beszédaktussal a nyelvhasználó három aktust hajt végre: 

a megnyilatkozási aktust, a propozíciós aktust és az illokúciós aktust. A megnyilatkozási 

aktus a szavak kiejtésére, a mondatokra és a morfémákra utal. A propozíciós aktusban a nyelv 

referáló és állító szerepe valósul meg, míg az illokúciós aktus a beszélői szándékhoz köthető 

(Searle 1969: 23–24).  

A beszédaktusok fordításának vizsgálata során a megnyilatkozási aktussal nem szükséges 

foglalkozni, mert ez csupán azt jelenti, hogy a nyelvhasználó a nyelv eszközeit használja 

(morfémák, szavak stb.). Ezt megteheti úgy is, hogy semmi értelmeset nem mond (ibid.: 24). 

A propozíciós aktus azonban már fontos szerepet játszik az ekvivalencia megteremtésében.  

Searle értelmezésében  egy bizonyos megnyilatkozásban a propozíciós aktus referáló és állító 

kifejezésekből tevődik össze (ibid.: 24). „A referáló kifejezések bizonyos dolgokra 

vonatkoznak; a »Ki?«, »Mit?«, »Melyiket?« kérdésre válaszolnak”46 (ibid.: 27), míg az állító 

kifejezések ezekről állítanak valamit (ibid.: 23). „Amennyiben két illokúciós aktus ugyanazt a 

referenciát és predikátumot tartalmazza, akkor […] az általuk kifejezett propozíció azonos, 

feltéve, ha a referáló kifejezés jelentése megegyezik”47 (ibid.: 29).  

Vizsgáljuk meg, mi történik a propozícióval az alábbi megnyilatkozás fordítása során. A 8. 

példában a feleség itallal kínálja a férjét. 

 

 

                                                 
46 “Referring expressions point to particular things; they answer the questions Who? What? Which?” (Searle 
1969: 27). 
47 “Whenever two illocutionary acts contain the same reference and predication, provided that the meaning of the 
referring expression is the same, […] the same proposition is expressed” (Searle 1969: 29). 
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(8a) 
 
 
(8b) 
 

EMILY: Would you like some more champagne? 
RICHARD: Why not? 
 
EMILY: Töltsek még egy pohár pezsgőt? 
RICHARD: Miért is ne? (GG310: 18.09) 

 

A példában a propozíciós aktusok bizonyos eltéréseket mutatnak. A forrásnyelvi 

propozíció a Te kérsz pezsgőt, míg a célnyelvi propozíció az Én töltök egy pohár pezsgőt 

formával határozható meg. A forrásnyelvi propozíció a te referáló kifejezést tartalmazza a 

kérsz pezsgőt predikátummal, míg a célnyelviben az én referáló kifejezés a töltök egy pohár 

pezsgőt predikátummal párosul. Vajon hogyan határozható meg az a kritérium, amelynek 

alapján a két propozíció ekvivalensnek mondható?  

A direktív és a komisszív beszédaktusok arra utalnak, hogy bizonyos személyek bizonyos 

cselekvéseket fognak elvégezni. A propozíciós tartalom feltétele alapján a direktívumok (pl. 

kérés) kimondásával a beszélő azt közli, hogy a hallgató a jövőben el fog végezni egy 

bizonyos cselekvést, míg a komisszívumok (pl. ajánlat) a beszélő cselekvésére vonatkoznak 

(Searle 1979/85: 44). Az ekvivalencia megállapítása során azt vizsgáljuk, hogy a célnyelvi 

beszédaktus kimondásával ugyanazok a cselekvők ugyanazokat a cselekvéseket végzik-e el, 

mint a forrásnyelvi beszédaktus esetében.  

A 8. példában Emily az ajánlat beszédaktusát fejezi ki. A kérsz és a töltök predikátumok a 

beszélő cselekvésére utalnak: Emily fog adni Richardnak egy pohár pezsgőt, ha Richard ezt 

elfogadja. Bár a forrás- és a célnyelvi propozíciós aktus nem azonos, a propozíciók 

szemantikai tartalma is eltéréseket mutat, a propozíciós tartalom feltétele alapján a 

propozíciók mégis ekvivalensnek mondhatók, mert ugyanazok a személyek ugyanazokat a 

cselekvéseket végzik el. A diskurzusmező egyik komponenseként tehát célszerű megvizsgálni 

és összevetni a forrás- és a célnyelvi propozíciót a propozíciós tartalom feltétele alapján. 

Ennek alapján a propozíciós aktusok akkor tekinthetők ekvivalensnek, ha a célnyelvi 

beszédaktus kimondásával ugyanazok a személyek ugyanazokat a cselekvéseket végzik el, 

mint a forrásnyelvi szövegben.  

Hatim és Mason az egyik szövegrész elemzése során a diskurzusmezőt a „téma iránti 

érdeklődés felkeltése”48 (1990: 52) funkcióval jellemzi. A szerzők a diskurzusmező 

fogalmából nem zárják ki a beszélői szándékot, azaz a kommunikációs funkciókat sem. A 

beszédaktusok tágabb és szűkebb értelemben vett beszélői szándékokat közvetítenek. Searle a 

köztük lévő különbséget az illokúciós cél és az illokúciós erő fogalmával ragadja meg. Az 

                                                 
48 “arousing interest in the topic” (Hatim és Mason 1990: 52). 



 52 

illokúciós cél a beszédaktus fő céljára utal. Ennek alapján különbözteti meg a beszédaktusok 

öt alapvető makroosztályát: állítók, utasítók (direktívumok), elkötelezők (komisszívumok), 

kifejezők (expresszívumok) és kinyilatkoztatók (deklarációk). A direktívumok illokúciós 

céljuk alapján ráveszik a hallgatót egy bizonyos cselekvés végrehajtására, a komisszívumok 

pedig a beszélőt kötelezik el egy bizonyos cselekvés végrehajtása mellett (Searle 1979/85: 

12–18). Az illokúciós erő a makrosztályokon belül megkülönböztethető szűkebb beszélői 

szándékok számtalan árnyalatára utal. Mivel a megnyilatkozások illokúciós ereje konkrét 

kategóriákkal nehezen határozható meg (pl. kérés, könyörgés, esdeklés stb.), a továbbiakban 

Krékits József (2006: 28–29) nyomán az aktusminőség49 terminust fogom használni a szűkebb 

beszélői szándékok megnevezésére, mint például a direktívumok makroosztályában 

azonosítható utasítás, kérés, tanács, meghívás stb. A forrás- és a célnyelvi beszédaktusok 

közötti ekvivalencia feltárása során az illokúciós célt és az aktusminőséget a diskurzusmező 

komponensei között elemzem. Ennek alapján a forrás- és a célnyelvi beszédaktus akkor 

tekinthető ekvivalensnek, ha ugyanazt az illokúciós célt és aktusminőséget fejezik ki.  

A diskurzushangvétel dimenziójában a szereplők közötti személyközi kapcsolatok 

alakulását vizsgálom. Itt nyílik mód annak megfigyelésére, hogy a direktség/indirektség és a 

nyelvi udvariasság hogyan változik a célnyelvi megnyilatkozásban a forrásnyelvi 

megnyilatkozáshoz képest. Ahogy már az előzőekben is szóltam róla, a kutatók általában 

egyetértenek abban, hogy a beszédaktusok kultúraspecifikusak (Green 1975; Ervin-Tripp 

1976; Wierzbicka 2003). A direktív és a komisszív beszédaktusok esetében ez azt jelenti, 

hogy a nyelvi direktség és az ehhez kapcsolódó nyelvi udvariasság kultúránként eltérő lehet. 

A fordítónak el kell döntenie, hogy a forrás- vagy a célnyelvi normához kíván-e 

alkalmazkodni. A forrás- és a célnyelvi megnyilatkozás akkor tekinthető ekvivalensnek, ha a 

megnyilatkozás direktségének megváltoztatása vagy megtartása nem vezet az aktusminőség 

eredeti beszélői szándéktól jelentősen eltérő interpretációjához vagy olyan idegenszerűséghez, 

amely értelmezhetetlen a szituáció kontextusában, illetve feleslegesen nagy kognitív terhet ró 

a befogadóra. A diskurzushangvétel kategóriájában a fordítónak tehát széles mozgástere van a 

pragmatikai ekvivalencia megteremtésében a forrás- és a célnyelvi norma között.  

House 1997-es modelljében a csatornát (médium) és a részvételt (hallgató bevonása) 

sorolta a diskurzusmód kategóriájába. Mikor a későbbi kutatásai során átdolgozta a modellt, a 

részvétel a diskurzushangvétel kategóriájába került, míg a diskurzusmód kiegészült a kohézió 

                                                 
49 A német Aktqualität (aktusminőség) eredetileg Leist (1972: 79) terminusa, a magyar nyelvészeti 
pragmatikában Krékits József használja (2006: 28–29). 
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és a koherencia komponenseivel (Baumgarten 2005: 83). De vajon hogyan jön létre a 

beszédaktusok közötti koherencia? 

A beszédaktusok illokúciós szekvenciák szerint szerveződnek a diskurzusban. Ezek a 

szekvenciák hozzák létre a beszédaktusok közötti koherenciát. Azok a szekvenciális elemek, 

amelyek jobban kötődnek egymáshoz, mint más elemek, szomszédsági párokat alkotnak 

(Stenström 1994: 17). A szomszédsági pár „két egymást követő, egymáshoz szorosan 

kapcsolódó aktusból áll”50 (ibid.: 221). A kérést például a kérés teljesítése vagy annak 

visszautasítása követheti. A teljesítés megvalósulhat verbális és nem verbális formában is, 

míg a visszautasítás jellemzően verbális formában jelenik meg. Az ekvivalencia 

megállapításának egyik lényeges szempontja, hogy a célnyelvi beszédaktus koherens 

marad-e az illokúciós szekvenciában található többi beszédaktussal, másrészről, hogy 

koherens-e a nyelven kívüli képi világgal. A diskurzusmód dimenziójában az illokúciós 

szekvencia koherenciáját, valamint a beszédaktusok és a képi világ közötti koherenciát 

vizsgálom. Ennek alapján a forrás- és a célnyelvi beszédaktus akkor ekvivalens, ha a 

célnyelvi beszédaktus koherensen illeszkedik az illokúciós szekvenciába és a képi világba.  

Az átdolgozott modellt a 2. ábra szemlélteti. 

 

2. ábra 
House (1997) adaptált modellje a beszédaktusok fordításának vizsgálatára 

 

 

Összegzésképpen elmondható, hogy az átdolgozott modell segítségével a forrás- és a 

célnyelvi megnyilatkozások három dimenzióban vizsgálhatók. A diskurzusmező a 

                                                 
50 “[…] consists of two consecutive and closely linked acts […]” (Stenström 1994: 221). 

Diskurzushangvétel  
Nyelvi direktség 
Nyelvi udvariasság 

Diskurzusmező 
- Propozíció 
- Illokúciós 
  cél 
- Aktusminőség 

 

 
Interperszonális kapcsolatok 
- társadalmi szerepkapcsolatok 
- társadalmi attitűd 
 

 

Diskurzusmód 
Verbális/nonverbális 
koherencia 
- illokúciós szekvencia 
- képi világ 
  

Megnyilatkozás 

 
Regiszter 



 54 

propozícióról, az illokúciós célról és az aktusminőségről ad információt. A megnyilatkozás 

aktusminősége (pl. kérés vs. utasítás) hatással lehet a beszédaktus direktségi szintjére, így a 

nyelvi udvariasságra is. Ezt jelzi a diskurzushangvétel nyelvi direktség/udvariasság dobozára 

mutató nyíl. A diskurzushangvétel a kommunikációs felek közötti interperszonális 

kapcsolatokat foglalja magában, nevezetesen a társadalmi szerepkapcsolatokat (hatalom) és a 

társadalmi attitűdöt (társadalmi távolság). A kontrasztív pragmatikai vizsgálatok eredményei 

szerint ezek a tényezők határozzák meg leginkább a direktív beszédaktusok direktségi 

szintjét a szituáció és a kultúra kontextusában (l. 5. fejezet). A célnyelvi direktség az 

interperszonális kapcsolatokra is hatással lehet. Ezt jelzi a kettős nyíl a diskurzushangvétel 

két aspektusa, vagyis a nyelvi direktség/udvariasság és az interperszonális kapcsolatok 

között. A diskurzusmód dimenziója arról ad felvilágosítást, hogy a beszédaktus koherensen 

illeszkedik-e az illokúciós szekvenciába és a képi világba. A diskurzushangvétel nyelvi 

direktség/udvariasság dobozából a diskurzusmód irányába mutató nyíl azt jelzi, hogy a 

célnyelvi beszédaktus direktsége hatással lehet a koherenciára. A megnyilatkozások 

regiszterének összehasonlításával feltárhatók a forrás- és a célnyelvi beszédaktusok közötti 

ekvivalenciaviszonyok, valamint a fordításokban tapasztalható indirekt/direkt elmozdulások. 

Mivel a modell a szubtextuális, konvencionálisan indirekt beszédaktusok vizsgálatát tűzi ki 

célul, a műfaj és az egyedi szövegfunkciók nem szerepelnek benne. 

 

2.5. Az adaptált modell alkalmazása   
Most pedig vizsgáljuk meg, hogyan alkalmazható az adaptált modell a beszédaktusok 

közötti ekvivalencia feltárásában.  A 9. példában a rendőrségi hivatal folyosóján a nyomozó 

arra utasítja az egyik tanút, hogy kövesse őt. 

 

(9a) 
 
 
(9b) 

DETECTIVE: Mr. Barger, why don’t you come, um, over here with me? 
MR. BARGER: NV 
 
NYOMOZÓ: Mr. Barger, kérem, jöjjön velem!  
MR. BARGER: NV (CSI104: 34.15) 

 

Hasonlítsuk össze a forrás- és a célnyelvi megnyilatkozást House adaptált modellje 

alapján! A diskurzusmező dimenziójában a propozíciók megegyeznek, sőt a szemantikai 

elemek is azonosak a kérem szó betoldása kivételével. Az illokúciós cél szintén megegyezik, 

mindkét esetben direktív beszédaktus hangzik el: a beszélő megpróbálja valamilyen cselekvés 

elvégzésére rávenni a hallgatót. Az aktusminőségről elmondható, hogy mindkét esetben az 
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utasítás aktusának felel meg, mivel a nyomozó egyértelmű hatalmi pozíciója nem teszi 

lehetővé, hogy a racionálisan viselkedő hallgató megtagadja a cselekvés elvégzését. A 

diskurzushangvételről megállapítható, hogy a felek közötti kapcsolatot a hatalmi aszimmetria 

(nyomozó–kihallgatott) és a jelentős társadalmi távolság jellemzi (idegenek). A nyomozó 

hatalmi pozíciója a célnyelvi felszólító mód használatára ösztönzi a fordítót. A kérem szó 

beillesztése enyhíti a felszólító mód direktségét, és udvariasabb hatást is kelt. A betoldás 

magyarázható a jelentős társadalmi távolsággal, de technikai oka is lehet, mivel kompenzálja 

a forrás- és a célnyelvi megnyilatkozás közötti szótagkülönbséget, amely aszinkronitáshoz is 

vezethet. A diskurzusmódot vizsgálva azt láthatjuk, hogy a megnyilatkozás a hallgató nem 

verbális reakcióját váltja ki, a célnyelvi beszédaktus tehát nem verbálisan illeszkedik az 

illokúciós szekvenciába, illetve válik koherenssé a film képi világával.  

Összességében megállapítható, hogy a diskurzushangvétel dimenziójában megváltozik a 

célnyelvi beszédaktus direktsége. Míg az angol nyelvben a Why don’t you do X? (Miért nem 

teszed meg X-et?) konvencionálisan indirekt javaslattevő forma nem szokatlan az utasítás 

beszédaktusának kifejezésére, addig a magyar nyelvben az utasítások jellemzőbb formája a 

felszólító mód, amelyet a kérem/kérlek elem beillesztésével enyhíthetünk, vagyis tehetünk 

udvariasabbá. A direktségi szint eltolása azonban sem a diskurzusmezőben, sem pedig a 

diskurzusmódban nem befolyásolja a forrás- és a célnyelvi megnyilatkozás ekvivalenciáját. 

Az imperatívusszal a fordító feltehetőleg a célnyelvi kommunikációs normákat kívánta 

követni.  

Az utasszállító repülőgép fedélzetén az utaskísérő a következő megnyilatkozást intézi az 

egyik utashoz:  

 

(10a) 
 
 
(10b) 

STEWARDESS: Would you put your seat-back up, please? 
PASSENGER: Ah. 
 
UTASKÍSÉRŐ: Bekapcsolná a biztonsági övet?  
UTAS: Ah. (L322: 01.30) 

 

A diskurzusmezőt vizsgálva megfigyelhető, hogy a forrás- és a célnyelvi propozíció 

szemantikai tartalma részben eltér. A forrásnyelvi megnyilatkozással az utaskísérő arra 

utasítja az utast, hogy helyezze függőleges pozícióba az ülést, míg a célnyelvi beszédaktussal 

a biztonsági öv bekapcsolására hívja fel a figyelmét. A fordító valószínűleg a kép és a hang 

szinkronitásának fenntartása érdekében változtatta meg a megnyilatkozás szemantikai 

tartalmát, mivel a szemantikailag ekvivalens fordítás a szótagszám alapján több mint kétszer 
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olyan hosszú lett volna: Kérem, helyezze az ülését függőleges pozícióba! A forrásnyelvi 

megnyilatkozás 8 szótagjával szemben a szemantikailag ekvivalens fordítás 18 szótagból áll. 

Az utaskísérő szájmozgása nem látható, mert a kamerának háttal áll, az utas azonban a 

kamerába beszél. Ezért ha a fordító a szemantikailag ekvivalens fordítás mellett dönt, akkor 

az utas megnyilatkozása, amellyel azt jelezte, hogy megértette az utasítást, az utaskísérő 

megnyilatkozásának közepén hangzott volna el, vagy pedig elcsúszott volna a szinkron. 

Mindkét megoldás zavaró, mivel az első esetben az utas még az utaskísérő megnyilatkozásnak 

elhangzása előtt jelezte volna, hogy értette és tudomásul vette az utasítást, a második esetben 

pedig a kép és a hang aszinkronba került volna. A fordító vélhetően ezért döntött a rövidebb 

megnyilatkozás mellett.  

Az illokúciós cél és az aktusminőség ekvivalensnek tekinthető, mert mindkét esetben 

direktív beszédaktus (hallgató cselekvése), pontosabban utasítás hangzott el. Azért 

beszélhetünk utasításról, mert az udvarias kérdő forma ellenére az utasnak nincs lehetősége 

megtagadni az aktus végrehajtását. A diskurzushangvétel kategóriájában a nyelvi direktség és 

az udvariasság szintén ekvivalens. Az utasítás beszédaktusa mindkét nyelvben a 

konvencionálisan indirekt forma segítségével hangzott el. A szemantikai tartalom 

megváltoztatása nem érinti a képi koherenciát, ugyanis a kamera az utaskísérő mozgását 

követi, ezért a néző csak annyit lát, hogy az utas hátrafelé nyúl, azt már nem, hogy az ülését 

állítja vízszintes helyzetbe, vagy pedig a biztonsági övet csatolja be. A filmnarratíva 

szempontjából a megnyilatkozásnak semmilyen jelentősége nincs. A fordító a szinkronitást 

szem előtt tartva olyan megnyilatkozást hozott létre, amely az adott kontextusban 

elhangozhat. Az eltérő szemantikai tartalom ellenére a forrás- és a célnyelvi beszédaktus 

közötti ekvivalencia elemezhető a regiszter diskurzushangvétel kategóriájában. 

A 11. példában a történet egyik főszereplője (Boone) váratlan látogatást tesz a húgánál 

(Shannon), aki éppen elmenni készül otthonról. 

 

(11a) 
 
 
 
(11b) 

SHANNON: Listen, this isn’t really a good time. Bryan and I were just on our 
way to meet some friends. Why don’t you give me a call tomorrow? Please! 
BOONE: Okey. 
 
SHANNON: Figyi, nem a legjobbkor jöttél. Bryannel éppen a barátainkhoz 
készülünk. Mi lenne, ha holnap felhívnálak? Kérlek! 
BOONE: Rendben! Jó szórakozást! (L113: 10.52) 

 

A forrásnyelvi szöveg szerint Shannon arra kéri a bátyját, hogy másnap hívja fel, míg a 

fordításban a lány ajánlja fel, hogy felhívja a férfit. A propozíciós tartalom változása a 
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cselekvő személyét érinti. A forrásnyelvi szövegben Boone végzi a cselekvést, a célnyelvi 

szövegben pedig Shannon. A propozíciós tartalom és a cselekvő személyének változása 

hatással van az illokúciós célra és az aktusminőségre. A forrásnyelvi direktív beszédaktus 

komisszív beszédaktussá változott, a kérésből pedig ajánlat lett.  

A beszédaktus típusának változása érinti a beszédturnuson belüli és a beszédturnusok 

közötti koherenciát is. Shannon az angol Why don’t you do X? javaslattevő formával fejezi ki 

a kérést, amelyet a please elemmel nyomatékosít és tesz udvariasabbá. A forrásnyelvben a 

javaslattevő forma és a nyomatékosító/udvariassági elem koherensen kapcsolódik egymáshoz. 

A fordító által használt Mi lenne, ha megtenném X-et? forma azonban már nem koherens az 

utána következő kérlek elemmel, mivel a célnyelvben az ajánlat beszédaktusát általában nem 

követheti a kérés nyomatékosítására vagy udvariasabbá tételére szolgáló elem.  

A beszédturnusok közötti koherenciát vizsgálva azt találjuk, hogy Boone válaszában 

megváltozik az Okey/Rendben elemek diskurzusban betöltött funkciója. Míg a forrásnyelvben 

az Okey az ígéret funkcióját tölti be (Boone megígéri, hogy felhívja a húgát), addig a 

célnyelvben egyetértést vagy engedélyt fejez ki (Boone egyetért vagy megengedi, hogy a 

húga felhívja őt). Mindezt összegezve azt tapasztaljuk, hogy a forrásnyelvi kérés → 

(nyomatékosítás) → ígéret illokúciós szekvenciája a célnyelvben ajánlat → (nyomatékosítás) 

→ egyetértés/engedély szekvenciára változik, ez pedig problémákat okoz a verbális 

koherenciában. Mivel a cselekményből nem derül ki, hogy a telefonhívás megvalósult-e, a 

beszédaktus fordítása nem okoz képi koherenciális problémákat.  

Előfordulhat, hogy a fordított beszédaktus sérti mind a verbális, mind pedig a képi 

koherenciát. Ennek szemléltetésére vizsgáljuk meg a 12. példát! Az ismert írónő (Marin) egy 

alaszkai kisvárosba vonul vissza, hogy megírja új könyvét, néhány turista azonban felismeri, 

és autógrammot kér tőle. 

 

(12a) 
 
 
(12b) 

TOURIST: Can you sign this? 
MARIN: Uh... sure. 
 
TURISTA: Egy autogramot? 
MARIN: Persze. (MIT109: 11.35) 

 

A turista átnyújtja az írónőnek azt a magazint, amelyben Marin könyvének egyik fejezete 

olvasható. A forrásnyelvi megnyilatkozást direktív kérésként értelmezhetjük. A fordító olyan 

elliptikus szerkezettel helyettesítette a beszédaktust, amely a magyar nyelvben az ajánlat 

komisszív beszédaktusára jellemző, ezért akár úgy is értelmezhető, hogy a turista szeretne 
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autogramot adni az írónőnek.  Az előző példához hasonlóan tehát megváltozik a cselekvő 

személye, amelynek következtében változik az illokúciós cél és az aktusminőség. A direktív 

kérésből komisszív ajánlat lett. Az írónő válasza (persze) verbálisan nem koherens az ajánlat 

célnyelvi beszédaktusával, mert az ajánlatra nem beleegyezéssel, hanem 

köszönetnyilvánítással szokás reagálni.  A képen látszik, ahogy az írónő átveszi a magazint, 

hogy aláírja, ezzel sérül a képi koherencia is. A verbális kommunikáció ellentmond a képi 

kommunikációs rendszernek. A megnyilatkozás helyes értelmezését az teszi lehetetővé, hogy 

a képi kommunikációs rendszer korrigálja a verbálisat, így némi plusz kognitív erőfeszítés 

árán a közönség várhatóan helyesen értelmezi a megnyilatkozást.51 

A 11. és 12. példákat vizsgálva megállapítható, hogy a forrásnyelvi és a célnyelvi 

beszédaktusok nem ekvivalensek a diskurzusmező egyik kategóriájában sem. A fordítás során 

változik a beszédaktusok propozíciós tartalma, illokúciós célja és aktusminősége. Ezek az 

eltérések zavart idéznek elő a verbális és/vagy a képi koherenciában, ezért a regiszter 

diskurzusmódja sem tekinthető ekvivalensnek. Mivel a diskurzushangvétel dimenziójában 

értelmetlen lenne olyan beszédaktusokat összevetni, amelyek illokúciós céljukban eltérnek 

egymástól (forrásnyelvi direktívum vs. célnyelvi komisszívum), az elemzésből kizárom 

mindazokat az eseteket, amelyekben az illokúciós cél, azaz a beszédaktus makrotípusa a 

fordítás során megváltozik.    

Összegzésképpen két kérdést kell feltennünk: 1. A fordított beszédaktusok pragmatikai 

elemzésének során mit kell a fordítás invariánsának tekinteni, vagyis mi az, amit a fordítónak 

mindenképpen át kell ültetnie, hogy a szöveg koherens maradjon? A fenti példákból 

egyértelmű, hogy a fordítás invariánsa az illokúciós cél, vagyis a beszédaktus makrotípusa. 2. 

Mely esetekben szükséges kizárni a nyelvi adatot a vizsgálatból? A fentiekből következően 

akkor, ha a fordítás során megváltozik a beszédaktus illokúciós célja, mivel ebben az esetben 

a célnyelvi beszédaktus már eltérő makroosztályba sorolható. Az eltérő makroosztályba 

tartozó beszédaktusok létrehozására pedig más-más szabályok vonatkoznak (pl. direktívum 

vs. komisszívum; Searle 1979/85: 44). A 2. táblázat azt szemlélteti, hogy a diskurzusmező és 

a diskurzusmód ekvivalenciája hogyan befolyásolja a diskurzushangvétel 

(direktség/indirektség) elemezhetőségét. A diskurzushangvétel (direktség/indirektség, nyelvi 

udvariasság) nem elemezhető, ha a forrás- és a célnyelvi megnyilatkozás propozíciója, 

illokúciós célja és aktusminősége eltérő, mert ennek következtében sérül a verbális és a képi 

                                                 
51 A kameraváltások miatt a szereplők szájmozgása nem látható, tehát a fordítási probléma nem 
szinkrontechnikai okokra vezethető vissza. A forrásnyelvi megnyilatkozásnál három szótaggal hosszabb Adna 
egy autogramot? célnyelvi fordítás is megfelelő megoldás lett volna. 
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koherencia (2. táblázat, utolsó sor). Ezért ezeket az adatokat kizárom a vizsgálatból. Az összes 

többi eltérés esetében a diskurzushangvétel elemezhető annak ellenére, hogy a szemantikai 

tartalom és a beszélői szándék ekvivalenciája kisebb-nagyobb eltéréseket mutat. 

 

2. táblázat 
A diskurzushangvétel elemezhetősége a diskurzusmező és a diskurzusmód ekvivalenciájának tükrében 

 
diskurzusmező diskurzusmód diskurzushangvétel 

propozíció illokúciós cél aktusminőség verbális 
koherencia 

képi 
koherencia 

elemezhetőség 

azonos azonos azonos koherens koherens igen 
eltérő azonos azonos koherens koherens igen 
eltérő azonos eltérő koherens koherens igen 
eltérő eltérő eltérő inkoherens inkoherens nem 

 

 

2.6. Konklúzió 

Ebben a fejezetben House (1997) fordításértékelési modellje alapján olyan 

szempontrendszert alakítottam ki, amelynek segítségével feltárhatók a vizsgált 

konvencionálisan indirekt beszédaktusok közötti ekvivalenciaviszonyok. Az adaptált modell 

célja kettős: egyfelől felvázolja azokat a fő szempontokat, amelyek alapján a fordítások 

elemezhetővé válnak a direktség/indirektség pragmatikai kategóriájában, másfelől lehetővé 

teszi, hogy kiszűrjük azokat a fordításokat, amelyek nem tekinthetők ekvivalensnek, így nem 

is képezhetik a fordítástudományi kutatások tárgyát (vö. Klaudy 1999a: 102). A modell 

alapján világos, hogy a fordításokban tapasztalt indirekt/direkt elmozdulások a nyelvhasználat 

interperszonális funkciójával, pontosabban a beszédaktus diskurzushangvételével állnak 

összefüggésben, bár a diskurzusmező szerepe sem hagyható figyelmen kívül. Mivel House 

modellje nem a beszédaktusok vizsgálatát tűzi ki célul, nem is részletezi azokat a 

szempontokat, amelyek alapján a szereplők közötti hatalmi viszonyok típusai és a társadalmi 

távolság mértéke pontosan definiálható lenne. A diskurzusmező kategóriájában vizsgált 

aktusminőség szintén nehezen határozható meg még a kontextus ismeretében is. A direktségi 

kategóriák közötti elmozdulások vizsgálata pedig nem lehetséges a direktségi kategóriák 

definiálása nélkül. Szükség van tehát a modell további finomítására a kontrasztív/kultúraközi 

pragmatika, valamint a diskurzus- és a társalgáselemzés elméleti hátterének felhasználásával. 

A 3. fejezet a beszédaktusok típusainak definiálásával, a 4. fejezet a direktségi kategóriák 

meghatározásával, az 5. fejezet pedig a személyközi kapcsolatok lehetséges típusainak 

meghatározásával foglalkozik.  
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 3. Beszédaktusok a diskurzusban 

 

3.1. Bevezető 

A Gilmore Girls (Szívek szállodája) című sorozat egyik jelentében a tanár bizalmasabb 

viszonyt kíván kialakítani az egyik diákjával, ezért a következő megnyilatkozást intézi a 

tanulóhoz: Why don’t you call me Max?52 (GG111: 14.01) Vajon hogyan kategorizálhatjuk a 

forrásnyelvi javaslattevő formában megjelenő megnyilatkozást? Javaslatként, utasításként, 

kérésként vagy esetleg más beszédaktusként?  

A konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordításának vizsgálatához szükség van egy 

olyan taxonómiára, amelynek segítségével megbízható módon meghatározható, hogy a 

vizsgált felszíni formák milyen beszédaktusokat fejeznek ki a diskurzusban. Ebben a 

fejezetben egy olyan integrált taxonómia kialakítására teszek kísérletet, amely a 

diskurzuselemzés módszertanán alapul, de nem nélkülözi a beszédaktus-elmélet elemeit sem.  

 

3.2. A pragmatika „fekete doboza” 

Az empirikus beszédaktus-kutatások egyik legnagyobb nehézsége, hogy az elemzőnek 

nincs betekintése a beszélőben zajló kognitív folyamatokba, ezért a beszélői szándékok 

részint rejtve maradhatnak. A beszédaktusok kategorizálása során csupán a nyelvi felszínre és 

a kontextusra támaszkodhat, de ezekből a beszélő szándéka nem mindig következtethető ki. 

Ezt a problémát akár a pragmatika fekete dobozának is nevezhetjük.  

A pragmatika teoretikusait már a kezdetektől fogva foglalkoztatta az a kérdés, hogyan 

lehetne a beszédaktusokat jól elkülöníthető osztályokba sorolni. A probléma megoldására két 

megközelítési mód bontakozott ki.  A szemantikai osztályozások az angol nyelv performatív 

igéit kísérelték meg szemantikai elvek alapján különböző csoportokba sorolni (pl. Austin 

1962; Ballmer és Brennenstuhl 1981; Wierzbicka 1987). A kritikusok szerint a szemantikai 

kategorizálás meglehetősen szubjektív elvek alapján történt (Szili 2004: 92). Austin (1962) öt 

osztályával szemben Ballmer és Brennenstuhl (1981) nyolc, míg Wierzbicka (1987) 37 

osztályt alakított ki. Az egyes osztályokban találjuk a performatív vagy más terminussal a 

beszédaktusigéket. Az elméletből az következik, hogy lényegében annyi beszélői szándék 

létezik, ahány performatív vagy beszédaktusige található az adott nyelvben. Könnyen 

belátható tehát, hogy ezek a rendszerek a szubjektív szemlélet és a kezelhetetlenül nagyszámú 

beszélői szándék miatt az empirikus kutatásokban nem alkalmazhatók.  

                                                 
52 Szólíts inkább Maxnek! Szó szerint: Miért nem szólítasz Maxnek? 
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A másik és egyben ígéretesebb megközelítési mód a John Searle (1975; 1976; 1979/85) 

nevéhez fűződő osztályozás. Törekvésének lényege az volt, hogy a nyelvhasználatot jellemző, 

látszólag végtelen számú illokúciós aktust, vagyis beszélői szándékot objektív elvek alapján 

megszámlálhatóvá tegye. Az illokúciós aktusokat illokúciós céljuk alapján öt, viszonylag 

könnyen azonosítható osztályba sorolta: állítók (assertives), utasítók/direktívumok 

(directives), elkötelezők/komisszívumok (commissives), kifejezők (expressives) és 

kinyilatkoztatók (declarations) (Searle 1979/85: 12–20). Mivel ebben a tanulmányban a 

direktívumokkal és a komisszívumokkal foglalkozom, a továbbiakban e két osztályt mutatom 

be részletesebben.  

A direktívumok illokúciós célja, hogy a beszélő bizonyos jövőbeni cselekvés elvégzésére 

próbálja rávenni a hallgatót, míg a komisszív beszédaktusokkal saját magát kötelezi el 

valamilyen jövőbeni cselekvés elvégzése mellett (ibid.: 14). A direktív illokúciós aktusok 

esetében a hallgató cselekszik a beszélő érdekében, a komisszív beszédaktusok esetében pedig 

a beszélő cselekszik a hallgató érdekében. Az illokúciós cél alapján tehát viszonylag könnyű 

különbséget tenni az illokúciós aktusok között.  

A beszélői szándékok az egyes osztályokban különböző mértékű illokúciós erővel, vagyis 

intenzitással valósíthatók meg. Az illokúciós erő alapján tehát további (szűkebb) beszélői 

szándékokat különböztethetünk meg. A direktív és a komisszív osztályokban direktív és 

komisszív illokúciós erőket azonosíthatunk: pl. utasít, kér, sürget, követel, igényel, parancsol, 

elrendel stb. (Searle és Venderverken 1985: 192, 198). Az empirikus beszédaktus-kutatásokat 

végző elemzőben felmerül a kérdés, hogy az egyes osztályokban vajon hogyan lehet 

különbséget tenni a különböző illokúciós erők között, amelyeket – ahogy ez a példákból is 

látszik – látszólag rokon értelmű illokúciós igék jelölnek.  

 

3.3. A beszédaktus-elmélet kritikája  

A beszédaktus-elmélet kritikusai számos fenntartást fogalmaztak meg a kialakított 

beszédaktus-kategóriákkal és szabályrendszerrel kapcsolatban. Leech álláspontja szerint az 

illokúciós erő komplex fogalom, amelynek meghatározása nem lehetséges az illokúciós igék 

(pl. tanácsol, parancsol, ígér stb.) jelentésének elemzésével (Leech 1983: 174–175). 

Wierzbicka is úgy érvel, hogy a beszédaktus-elmélet kategóriái kevéssé alkalmasak az 

illokúciós erők pontos meghatározására. A Why don’t you do X? (Miért nem teszed meg 

X-et?) javaslattevő forma például kifejezheti az ajánlat, a kérés, a javaslat, valamint a 

meghívás beszédaktusát, de ezek a megnyilatkozások még a szövegösszefüggés ismeretében 
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sem mindig azonosíthatók teljes bizonyossággal, ezért az elemző a pragmatikai találgatások 

csapdájában találja magát (Wierzbicka 2003: 211–212).  

Sperber és Wilson szerint a beszédaktusok megértése és végrehajtása nem úgy történik, 

hogy a hallgató először egy bizonyos címkével (pl. kérés, tanács stb.) ellátott 

beszédaktus-kategóriába sorolja a megnyilatkozásokat, hanem úgy, hogy például a 

direktívumok esetében csak azt ismeri fel, hogy a beszélő valamilyen pozitív állapotot 

szeretne előidézni, a következő lépésben pedig már csak azt kell eldöntenie, hogy ez a 

beszélőnek vagy a hallgatónak kedvező. Az első esetben kérő (requestive), a másodikban 

tanácsoló (advisory) beszédaktus hangzott el, de ezek a kategóriák feleslegesek az 

inferenciális folyamat, azaz a beszédaktus megértésének szempontjából (Sperber és Wilson 

1986: 251). 

A kutatásom kapcsán végzett előzetes empirikus vizsgálatok arról győztek meg, hogy a 

beszédaktus-elmélet kritikusainak igazuk van abban, hogy az elmélet empirikus adatokon 

alkalmazva számos bizonytalanságot rejt. Az egyes megnyilatkozásokat viszonylag könnyű 

besorolni a searle-i öt osztály valamelyikébe. Az elemző akkor ütközik szinte 

megoldhatatlannak látszó problémába, ha Searle osztályait további kategóriákra kívánja 

bontani. Hogyan lehet különbséget tenni az olyan rokon beszédaktusok között, mint például a 

parancsol, utasít, kér, könyörög vagy pedig a tanácsol, ajánl és javasol? További probléma, 

hogy a beszédaktus-elmélet teoretikusai konstruált példák segítségével, intuitív módon 

vizsgálják a megnyilatkozásokat. Ahogy Stubbs is kifejti: „Paradoxonnak tűnik, hogy a 

beszédaktus-elmélet a nyelvhasználatot állítja a középpontba, megnyilatkozásokkal és nem 

mondatokkal dolgozik, de mindezt egymástól elszigetelt mondatok introspektív vizsgálatával 

teszi”53 (Stubbs 1983: 148). Ez óhatatlanul azt a veszélyt rejti magában, hogy az elmélet nem 

tud számot adni minden olyan esetről és problémáról, amellyel az elemző a természetes 

diskurzus vizsgálata során találkozik. Bár a beszédaktus-elmélet számos eleme felhasználható 

az empirikus vizsgálatokban, a fentiekben elmondottakból mégis az következik, hogy egy 

olyan taxonómiát kell keresni vagy kialakítani, amellyel az elemző a diskurzus kontextusában 

vizsgálhatja a beszédaktusokat. Továbbá célszerű a terminológiai megközelítés alkalmazása 

(Fóris 2005), amely a nyelvi jelenséget, esetünkben a beszédaktusokat nem az illokúciós ige 

szemantikája vagy egyéb kultúraspecifikus szempontból definiálja, hanem mint fogalmakat 

kezeli. Az onomasziológiai, vagyis a fogalomközpontú megközelítés lehetővé teszi, hogy az 

                                                 
53 “For it is something of a paradox that speech act theory emphasizes the uses of language, and in fact applies to 
utterances not sentences, but has depended largely on introspective judgments of isolated sentences” (Stubbs 
1983: 148). 
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első lépésben definiáljuk, majd pedig terminusértékű kategóriával jelöljük a megfigyelt nyelvi 

jelenséget (vö. Fóris 2005: 68). Az így létrehozott taxonómia már nem az illokúciós igék 

nyelvspecifikus szemantikáján vagy a beszélő pszichológiai állapotán és egyéb boldogulási 

feltételeken alapul, hanem olyan támpontokon, amelyekhez az elemző viszonylag könnyen 

hozzáférhet a kontextus alapján. Az említett feltételeknek a diskurzusaktus-taxonómia felel 

meg a legjobban.  

 

3.4. A nyelvészeti megközelítés: diskurzusaktusok 

A diskurzuselemző nyelvészek olyan rendszert kívántak létrehozni, amellyel egyértelműen 

meghatározható a megnyilatkozások diskurzusban betöltött funkciója, ezért megfelelő lehet az 

empirikus kutatások céljára. A beszédaktus helyett bevezették a diskurzusaktus fogalmát. A 

diskurzusaktusok a beszédaktushoz hasonló funkciókat töltenek be (pl. kérés, tanács, utasítás, 

ígéret stb.), de a diskurzuselemzők fontosnak tartják hangsúlyozni a köztük lévő különbséget 

is. A beszédaktust a diskurzus elszigetelt jelenségének tartják (Tsui 1994: 9), a diskurzusaktus 

funkciója viszont mindig a diskurzus kontextusában vizsgálandó. Sinclair és Coulthard szerint 

„egy elem diskurzusértéke attól függ, hogy milyen nyelvi elemek előzik meg, várhatóan 

milyen nyelvi elemek követik, illetve ténylegesen milyen elemek következnek utána”54 

(Sinclair és Coulthard 1975: 34, kiemelés az eredetiben). A szerzők nem a nehezen 

megállapítható beszélői szándékból, hanem a megnyilatkozás diskurzusban elfoglalt 

pozíciójából, valamint a beszélő által elvárt válaszból vezetik le a diskurzusaktusok funkcióját 

(ibid.: 28, 34). A diskurzuselemzők ennek alapján alakították ki a 

diskurzusaktus-taxonómiákat (Edmondson 1981; Stenström 1994; Tsui 1994).  

A következőkben Tsui (1994) rendszerének lényeges részeit ismertetem, mivel az 

áttekintett taxonómiák közül ez bizonyult a leginkább adaptálhatónak (vö. Polcz 2008), bár 

ahogy a későbbiekben is látni fogjuk, teljes mértékben ez sem alkalmazható a rendelkezésre 

álló nyelvi minta elemzésére. 

Tsui (1994) szerint egy diskurzusaktus értéke, vagyis funkciója a prospektív és a 

retrospektív klasszifikáció segítségével határozható meg. A prospektív klasszifikáció elvét 

Coulthard és Sinclair (1975: 12) nyomán fogalmazta meg. Ennek értelmében a 

diskurzusaktusok a beszélő által elvárt válasz szerint kategorizálhatók. Egy nyelvi elem 

diskurzusértékére azonban a retrospektív klasszifikáció is hatással van. A társalgás során 

számos esetben előfordul, hogy a hallgató szándékosan vagy szándékán kívül nem várt 

                                                 
54 “[…] the discourse value of an item depends on what linguistic items have preceded it, what are expected to 
follow and what do follow” (Sinclair és Coulthard 1975: 34). 
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módon, szokatlanul reagál a beszélő megnyilatkozására. Ezt a jelenséget a következő 

példával55 világíthatjuk meg. A: Nem mosogatnál el? B: Nem. Mivel a beszélő nem verbális 

cselekvés elvégzésére kéri a hallgatót, a beszélői szándék szerint a megnyilatkozást kérésként 

kell értelmezni. A hallgató azonban úgyis reagálhat a kérésre, mintha eldöntendő kérdés 

lenne, megsértve Grice (1975) relevancia maximáját. Másképpen fogalmazva: a kérést 

eldöntendő kérdésként, retrospektív módon újraklasszifikálja, ezért megváltozik a 

megnyilatkozás diskurzusban betöltött funkciója, a felvett diskurzusérték nem rekvizitum 

(kérés), hanem elicitáció (kérdés).  

A diskurzusaktus-taxonómia kialakításában Tsui (1994) a prospektív klasszifikáció elvét 

követi, de felhívja a figyelmet arra is, hogy egy aktus diskurzusértékének meghatározásakor a 

hallgató esetleges retrospektív újraklasszifikációja sem zárható ki.  A beszédpartnerek ezt az 

eszközt gyakran arra is használják, hogy társalgási implikatúrákat56 hozzanak létre (Tsui 

1994: 18).  

   A Tsui-féle taxonómia szerint az előkészítő és a javaslattevő formával kifejezett aktusok 

a kezdeményező mozzanatok (initiating move) osztályába tartoznak, elicitációt (elicitation), 

rekvizitumot (requestive) és direktívumot (directive) fejeznek ki. Az elicitációt olyan 

diskurzusaktusként definiálta, „amelynek diskurzusfunkciója, hogy a hallgatóból kötelező 

verbális reakciót vagy annak nem verbális megfelelőjét váltsa ki”57 (ibid.: 65). 

A rekvizitumok (requestives) és a direktívumok (directives) olyan megnyilatkozások, 

amelyek kötelező nem verbális cselekvés végrehajtását várják el a címzettől (ibid.: 90, 116). 

A két aktus között az elvárt válasz alapján tehetünk különbséget. A rekvizitumok döntési 

lehetőséget adnak a hallgatónak, hogy együttműködjön, vagy pedig megtagadja az 

együttműködést, míg a direktívumok esetében csak az együttműködés jöhet szóba (ibid.: 

1994: 90). Másképpen fogalmazva: a rekvizitumok esetében a beszélőnek nemcsak a címzett 

együttműködésére, de a visszautasítás lehetőségére is számítania kell, míg a direktívumok 

esetében ez utóbbi elvileg nem jöhet számításba. 

A rekvizitumok az elvárt válasz alapján további alkategóriákba sorolhatók aszerint, hogy a 

ki végzi a cselekvést, illetve hogy a cselekvés kinek az érdekét szolgálja. Ennek alapján Tsui a 

rekvizitumok öt csoportját különbözteti meg. Az ajánlat (offer) esetében a beszélő cselekszik, 

és ebből a hallgatónak származik haszna. Az engedélykérésnél (request for permission) a 

                                                 
55 Tsui (1994: 18) a jelenséget Labov és Fanshel (1977: 75) példájával világítja meg. Mivel a hivatkozott angol 
nyelvű példa fordítása nehézkes lenne, hasonló magyar példát használtam. 
56 „Társalgási implikatúra […] akkor keletkezik, ha a beszélők […] semmibe veszik vagy megsértik a társalgási 
elvek valamelyikét […], s ezzel többet implikálnak, mint amit mondanak” (Szili 2004: 61).    
57 “[…] whose discourse function is to elicit an obligatory verbal response or its non-verbal surrogate” (Tsui 
1994: 65). 
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beszélő cselekszik, és ebből a beszélőnek származik haszna. A meghívás (invitation) 

jellemzője, hogy a hallgató cselekszik, és ebből a hallgatónak származik haszna. A 

cselekvéskérés (request for action) úgy definiálható, hogy a hallgató cselekszik, és ebből 

beszélőnek származik haszna, míg a javaslat (proposal) diskurzusfunkciója úgy határozható 

meg, hogy a beszélő és a hallgató közös cselekvéséből közös haszon származik (ibid.: 91).  

A direktívumokat Tsui utasítókra (mandatives) és tanácsolókra (advisives) bontotta (ibid.: 

119). A tanácsolók csoportjába két diskurzusaktust sorolt, mégpedig a figyelmeztetést 

(warning) és a tanácsot (advice). Mindkét esetben a cselekvés a hallgató hasznát szolgálja 

azzal a különbséggel, hogy a figyelmeztetés esetében a beszélő az együttműködés 

megtagadásának nemkívánatos következményeire is felhívja a hallgató figyelmét implicit 

vagy explicit módon, a tanács esetében pedig a cselekvés pozitív következményét 

hangsúlyozza ugyancsak explicit vagy implicit módon (ibid.: 121–126). 

Az utasítók között szintén két diskurzusaktust határozott meg, nevezetesen az utasítást 

(instruction), valamint a fenyegetést (threat). Mindkét esetben az aktus a beszélő hasznát 

szolgálja azzal a különbséggel, hogy az utasítás a beszélő hatalmát feltételezi, ezért 

szükségtelen a negatív következmények említése. A fenyegetés esetében a beszélő – mivel 

hatalmi pozíciója nem egyértelmű – felhívja a hallgató figyelmét a lehetséges negatív 

következményre, ha az megtagadná a cselekvés végrehajtását (ibid.: 127–133). 

 

3.5. A diskurzusaktus-taxonómia erősségei és korlátai 

Míg a beszédaktus-elmélet 24 direktív és 17 komisszív illokúciós igét nevez meg, amelyek 

különböző beszélői szándékokra utalnak (Searle és Venderveken 1985: 192–204), addig Tsui 

rendszere a direktívumok és a rekvizitumok kategóriájában kilenc diskurzusaktust azonosít 

(1994: 101, 134).  A diskurzusaktus-taxonómia erőssége tehát, hogy a beszédaktus-elmélet 

azonos vagy hasonló kommunikációs funkciót hordozó kategóriáinak számát jelentősen 

csökkenti, így az empirikus elemzéseket végző kutatónak 41 funkció helyett csak kilenccel 

kell dolgoznia. A bemutatott taxonómia alapján megállapítható, hogy a vizsgálatomban 

szereplő pragmalingvisztikai formák által kifejezett direktív és komisszív megnyilatkozások a 

következő öt beszélői szándéknak, vagyis aktusminőségnek (Krékits 2006) felelnek meg: 

utasítás, kérés, tanács, meghívás és ajánlat.    

A diskurzusaktus-taxonómia sem mentes a korlátoktól. Tsui rendszerében az egyik 

nehézséget az elicitáció aktusa jelenti. A direktívumok és a rekvizitumok olyan 

diskurzusaktusok, amelyekre az elvárt válasz minden esetben a hallgató nem verbális 

cselekvése (Tsui 1994: 90). Az elicitáció ezzel szemben csupán verbális reakciót vált ki a 
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hallgatóból (ibid.: 65). Ez a megközelítés nehézkessé teszi azoknak az aktusoknak a 

besorolását, amelyek verbális cselekvésre kérik a hallgatót. Ennek illusztrálására vizsgáljuk 

meg az információkérés aktusát! Az oknyomozó újságíró a következő megnyilatkozást intézi 

az interjúalanyhoz. : Why don’t you tell me what you know?58 (AL110: 36.56) Tsui rendszere 

alapján a fenti megnyilatkozás elicitációnak tekinthető, ugyanis verbális reakciót vár (Tsui 

1994: 65). A megnyilatkozás funkciója és a mögöttes beszélői szándék ennél azonban 

összetettebb. Az információkérés olyan formában jelenik meg, amellyel a beszélő kéri vagy 

utasítja a hallgatót bizonyos verbális cselekvés elvégzésére. Ha ezt Tsui (1994) rendszere 

alapján elicitációnak kategorizáljuk, akkor az elvárt válaszok között számba jöhetne az is, 

hogy a beszélő nem az utasításra reagál, hanem egyszerűen a why (miért) kérdésre válaszolva 

elmagyarázza, hogy miért nem mondja el azt, amit tud. Tsui (1994) rendszerét használva nem 

lehet különbséget tenni a kérdés (pl. Mit tud?) és a verbális cselekvést elváró utasítás vagy 

kérés között (pl. Mondja el, amit tud!). Mivel a rendszer nem teszi lehetővé, hogy a 

Will/Would/Can/Coud you + információkérés, valamint a Why don’t you + információkérés 

direktív megnyilatkozásokat a direktívumok kategóriájába soroljuk, ezeket vagy ki kellene 

zárni a vizsgálatból, vagy pedig az elicitációk osztályában kellene elemezni őket. Kizárásuk 

azért nem lenne célszerű, mert a vizsgálatban szereplő forrásnyelvi felszíni formák gyakran 

fejezik ki ezt a funkciót. Ha ezeket a megnyilatkozásokat az elicitáció osztályába soroljuk, 

akkor a direktív funkció nélküli kérdésekkel kellene összevetni őket, amelyekre a kutatás nem 

terjed ki. Ezért ebben a vizsgálatban a direktív funkciójú információkérést megkülönböztetem 

a direktív funkció nélküli kérdéstől. A kettő között egy egyszerű teszt alapján teszek 

különbséget. Ha a megnyilatkozásra adható lehetséges válaszok között szerepelhet a címzett 

beleegyezése, akkor a beszédaktust direktívumnak tekintem (kérés, utasítás stb.), ha nem, 

akkor pedig kérdésnek (Stubbs 1983: 75).59  

A másik nehézséget a prospektív klasszifikáció elve jelenti. Ezt empirikus adatokon 

alkalmazva azt tapasztaljuk, hogy nem minden esetben jelent megoldást a 

beszédaktus-elmélet kapcsán felmerülő problémára, nevezetesen arra, hogy a beszélői 

szándék az elemző számára gyakran nehezen hozzáférhető, ezért a beszédaktus 

aktusminősége sem mindig azonosítható teljes bizonyossággal. Tsui a rekvizitumok és a 

direktívumok közötti különbséget abban látja, hogy az elvárt válasz alapján az előbbi esetében 

az együttműködés és a visszautasítás egyaránt lehetséges, míg az utóbbinál csak az 

                                                 
58 Elmondaná, amit tud? Szó szerint: Miért nem mondja el, amit tud? 
59 Ez a következő példával illusztrálható. A: Mondja el, mit tud! B: Rendben. (direktív funkció + 
információkérés). A: Mit tud? B: Rendben.* (direktív funkció nélküli kérdés). 
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együttműködés valószínűsíthető (Tsui 1994: 90). Az empirikus kutatásokat végző elemző 

számára az „elvárt válasz” fogalma ugyanolyan nehezen kezelhető kategória, mint a beszélői 

szándék, ugyanis nem tudhatja biztosan, hogy a beszélőben milyen mentális folyamatok 

zajlanak. Éppen ezért nehéz megkülönböztetni a kérés (rekvizitum) és az utasítás (direktívum) 

diskurzusaktusát, mivel még a szövegösszefüggés ismeretében sem határozható meg mindig, 

hogy az elvárt válaszok között szerepelhet-e a visszautasítás. A prospektív klasszifikáció tehát 

nem zár ki minden bizonytalansági tényezőt, ezért az elemző ismét a pragmatika „fekete 

dobozának” problémájával szembesül. 

A meghívás aktusa újabb problémát vet fel. Tsui szerint a meghívás a hallgató cselekvését 

és hasznát feltételezi (1994: 91). Ez a megközelítés azonban bizonytalanná teszi a következő 

megnyilatkozás besorolását: Would you like to go out to dinner with me tonight?60 (GA201: 

20.45). A megnyilatkozás cselekvés/haszon dimenziójának elemzése azt mutatja, hogy az 

aktus mindkét résztvevő cselekvését és hasznát feltételezi. Ennek alapján nem egyértelmű, 

hogy a megnyilatkozás melyik beszédaktusnak felel meg. Lehet kérés, meghívás, javaslat 

vagy akár más aktus is. Az ajánlat aktusa sem mentes a bizonytalansági tényezőktől. 

Vizsgáljuk meg a következő megnyilatkozást: Would you like to sit down, may be have some 

coffee?61 (GG305: 28.07). A diskurzusaktus-taxonómia szerint az ajánlat a beszélő 

cselekvését és a hallgató hasznát feltételezi, de a fenti beszédaktus sikeres megvalósulásához 

nemcsak a beszélő, hanem a hallgató cselekvése is szükséges. A diskurzusaktus-taxonómia 

alapján tehát problémás az aktus besorolása.   

A fentiekből megállapítható, hogy a bemutatott rendszer nem mentes a bizonytalansági 

tényezőktől, ezért olyan kiegészítő kondíciók bevezetésére van szükség, amelyek segítségével 

az egyes aktusminőségek biztonsággal megkülönböztethetők egymástól. A következőkben 

röviden áttekintem, hogy a kutatók hogyan definiálják a kérés, az utasítás, a tanács, a 

meghívás és az ajánlat beszédaktusát. A meghatározások remélhetőleg olyan további 

támpontokkal szolgálnak, amelyek a cselekvés/haszon dimenziója mellett hasznosak lehetnek 

az aktusminőségek megkülönböztetésében.   

 

3.6. A kutatásban vizsgált beszédaktusok a szakirodalomban  

A szakirodalomban általában azt a megnyilatkozást tekintik kérésnek, amelynek 

kimondásával a beszélő megpróbálja rávenni a hallgatót arra, hogy egy olyan cselekvést 

hajtson végre, amely a beszélő érdekét szolgálja (Haverkate 1984: 107; Trosborg 1995: 187; 

                                                 
60 Eljönnél velem vacsorázni ma este? 
61 Foglalj helyet, igyál egy kávét! 
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Tsui 1994: 98), vagyis „a kérés aktusának céljában a beszélő van pozitívan involválva” 

(Krékits 2006: 41). Az utasítás beszédaktusa számos egyéb elnevezéssel szerepel a 

szakirodalomban, mint például követelés, parancs, felszólítás stb. (Searle 1969; 1979/85; 

Searle és Venderverken 1985; Krékits 2006). Az empirikus elemzések során előfordul, hogy a 

kutatók nem tesznek különbséget a kérés és az utasítás között. Álláspontjuk szerint az utasítás 

esetében csupán az illokúciós erő intenzitása változik (Stenström 1994: 40; Trosborg 1995: 

189). Mások a két beszédaktus megkülönböztetésének szükségességére hívják fel a figyelmet. 

Érvelésük szerint az utasítás a hierarchián és az abban testet öltő autoritáson, valamint egyéb 

társadalmi, fizikai vagy pszichológiai tényezőkön alapul (Bach és Harnish 1979: 49). Míg a 

kérés végrehajtása pusztán a hallgató jóindulatán múlik (Wierzbicka 2003: 202; Krékits 2006: 

42), addig az utasítás esetében a beszélő úgy érzi, hogy a státusza, a kora, a tudása, a fizikai 

ereje stb. feljogosítja arra, hogy a hallgató fölé helyezze magát (Krékits 2006: 54). Nem a 

hallgató jóindulatára, hanem értelmére próbál hatást gyakorolni (ibid.: 42). Másképpen 

fogalmazva: a beszélő azért utasíthatja a hallgatót, mert vélt vagy valós hatalma van felette 

(erről bővebben l. 5. fejezet).  

A tanács elhangzásakor a beszélő egy olyan cselekvés elvégzésére próbálja meg rávenni 

hallgatót, amelyből a hallgatónak származik haszna (Searle 1969: 67; Trosborg 1995: 15; Tsui 

1994: 134; Bach és Harnish 1979: 49), vagyis a beszédaktus végrehajtása a hallgatót érinti 

pozitívan (Krékits 2006: 93). Némi félreértésre adhat okot, hogy a kutatók több elnevezést is 

használnak a hasonló nyelvi jelenségekre: pl. javaslat (Searle 1979/85; Trosborg 1995; Geis 

1995; Brown és Levinson 1987; Krékits 2006; Wierzbicka 2003), tanács (Searle 1969; Tsui 

1994; Wierzbicka 2003, Krékits 2006), tanácsolók (Bach és Harnish 1979), ajánlás/ajánlat 

(Krékits 2006). Egyes szerzők szinonimaként használják az elnevezéseket (Brown és 

Levinson 1987; Wierzbicka 2003; Koike 1996; Hinkel 1997), míg mások fontosnak tartják, 

hogy különbséget tegyenek a rokon beszédaktusok között (Trosborg 1995, Krékits 2006). 

Trosborg szerint a javaslat például a beszélőnek és a hallgatónak egyaránt előnyös, míg a 

tanács kizárólag a hallgató érdekét szolgálja (Trosborg 1995: 188).  Más szerzők ezt a 

különbséget nem tartják mérvadónak. Tsui érvelése szerint a javaslat, a tanács és az ajánlat a 

tanácsolás (advisive) aktusát kifejező nyelvi eszközök szinonim elnevezése (Tsui 1994: 125). 

Bár nem vitatom, hogy a különbségtétel elméleti szempontból fontos lehet, az empirikus 

elemzések mégis arról győztek meg, hogy a hasonló beszélői szándékok megbízható 

megkülönböztetése nem mindig lehetséges. Krékits is elismeri, hogy a tanács jelentése 

például gyakran metszi az ajánlat és az ajánlás jelentését (2006: 85, 95).  
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A meghívás aktusát a szerzők többféleképpen értelmezik. Searle és Vanderveken a 

direktívumok közé sorolják a meghív (invite) illokúciós igével megnevezett aktusokat, de nem 

fejtik ki, hogy ezek miben különböznek a többi direktív illokúciós erőtől (Searle és 

Vanderveken 1985: 39). Bach és Harnish szerint a meghív (invite) aktusa azért tartozik az 

ígéret (promise) kategóriájába, mert kimondásával beszélő arra tesz ígéretet, hogy elfogadja a 

hallgató jelenlétét. Értelmezésük szerint az aktusban jelen van a direktív elem, ugyanis a 

hallgató cselekvését implikálja, de megfigyelhető benne a komisszív elem is, mivel a beszélő 

elkötelezi magát. E kettősség miatt a meghív (invite) aktusát hibrid beszédaktusnak tekintik 

(Bach és Harnish 1979: 51). Geis megközelítésében akkor beszélhetünk meghívásról, ha a 

beszélő valamilyen cselekvésre szólítja fel a hallgatót, aki ezzel egyet is ért, tehát a meghívás 

aktusa nem más, mint „[…] valamely cselekvés együtt végzése a […] kezdeményező féllel”62 

(Geis 1995: 91).  Stenström úgy véli, hogy valaminek az elfogadásán túl az aktus lényeges 

eleme, hogy a beszélő a hallgató társaságát igényli (Stenström 1994: 104). Krékits a 

meghívásokat/invitálásokat lényegében a vendéglátással hozza összefüggésbe, de ide sorolja 

azokat az aktusokat is, amelyek más taxonómiák szerint kérésnek vagy utasításnak 

minősülnek (Krékits 2006: 111). Wolfson és munkatársai a következő jellemzők alapján 

azonosították a meghívásokat: a megnyilatkozásban vagy annak közvetlen 

diskurzuskörnyezetében szerepel a meghívás időpontja, és/vagy a beszélő megnevezi a 

tevékenységet vagy pedig a helyet. A megnyilatkozás tartalmaz egy olyan elemet is, amely a 

hallgató reakcióját kéri (Wolfson et al. 1983: 117).  

Az ajánlat beszédaktusának meghatározása szintén eltéréseket mutat. Ezt a beszédaktust 

Searle (1979/85), Searle és Venderveken (1985), Bach és Harnish (1979) a komisszívumok 

kategóriájába sorolja, míg Tsui (1994) kérő (requestive), tehát alapvetően direktív aktusként 

tartja számon. Searle nem volt elégedett a direktívumok és a komisszívumok külön 

kategóriába sorolásával, mivel mindkét beszédaktustípus kimondásával a beszélő valamilyen 

változást idéz elő a környezetében. Searle szavaival élve „a taxonómia elegánsabb lenne, ha ki 

tudnánk mutatni, hogy ezek az aktusok ugyanazon kategória tagjai”63 (Searle 1979/85: 14). 

Ennek érdekében azt kellett volna bizonyítania, hogy a komisszívumok illokúciós célja nem 

más, mint az, hogy a beszélő megpróbálja rávenni magát egy bizonyos cselekvés elvégzésére 

(tehát a komisszívumok végül is direktívumok), vagy pedig a direktívumokról kellene 

bebizonyítani azt, hogy illokúciós céljukat tekintve elkötelezik a hallgatót valamilyen 

                                                 
62 “[…] the action is to be done with […] the initiator (Geis 1995: 91). 
63 “[…] it would give us a more elegant taxonomy if we could show that they are really members of the same 
category” (Searle 1979/85: 14).  
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cselekvés végrehajtása mellett (tehát a diretívumok végül is komisszívumok) (ibid.: 14). 

Searle maga is elismerte, hogy ez az okfejtés kissé erőltetett, ezért a direktívumokat és a 

komisszívumokat külön osztályba sorolta (ibid.: 15).  

Searle és Venderveken „feltételes komisszív illokúcióként”64 (1985: 195) tartja nyilván az 

ajánl (offer) illokúciós igével megnevezett beszédaktust: „Az ajánlat olyan ígéret, amelynek 

az a feltétele, hogy a hallgató elfogadja”65 (ibid.: 195–196). A beszélő vagy bizonyos 

kötelezettség vállalását, például a szolgálatait ajánlja fel a címzettnek (Bach és Harnish 1979: 

51), vagy pedig elfogadásra kínál valamit (Stenström 1994: 104). Az ajánlat tehát egy 

bizonyos cselekvés végrehajtására kötelezi a beszélőt, ha azt a hallgató elfogadja. Brown és 

Levinson megközelítésében az ajánlat olyan aktus, amellyel a hallgató kötelezi el magát, hogy 

elfogadja/nem fogadja el a beszélő által felajánlott cselekvést (1987: 66).   

Összességében megállapítható, hogy a beszédaktusok elnevezése, értelmezése és 

meghatározása meglehetősen változatos képet mutat. A fenti leírásokban azonban találunk 

olyan támpontokat, amelyek a cselekvés/haszon dimenziója mellett felhasználhatók a 

beszédaktusok aktusminőségének megbízható azonosításában. A következő feladat tehát 

azoknak a kiegészítő kondícióknak a kiválasztása, amelyek hasznosnak bizonyulnak a nyelvi 

minta elemzésében. 

 

3.7. Egyéb kiegészítő kondíciók  

Az egyes aktusminőségek azonosításában a cselekvés/haszon dimenziója mellett az alábbi 

kiegészítő kondíciókat fogom alkalmazni, mivel a tesztelemzések során ezek bizonyultak a 

legalkalmasabbnak arra, hogy különbséget tegyek a kérés, az utasítás, a tanács, a meghívás és 

az ajánlat aktusminősége között. Ha a kontextusból megállapítható, hogy a cselekvés 

végrehajtása a címzett szabad döntésétől függ, akkor az elhangzott aktust kérésnek tekintem. 

Ha a racionálisan viselkedő hallgatónak nincs döntési lehetősége, akkor az aktust az utasítás 

kategóriájába sorolom. A tanács esetében a kontextusból megállapítható a beszélő segítő 

szándéka. A meghívás aktusa azt fejezi ki, hogy a beszélő a hallgató társaságára tart igényt. 

Az ajánlat elhangzásakor a beszélő valamilyen körülményt (pl. étel, ital, ülőhely, cselekvés 

elvégzése stb.) kíván a hallgatónak biztosítani. 

 

 

 

                                                 
64 “conditional commissive illocution” (Searle és Vanderveken 1985: 195) 
65 “An offer is a promise that is conditional on the hearer’s acceptance” (Searle és Vanderveken 1985: 195–196).  
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3.8. A perlokúciós hatás  

A prospektív klasszifikáció, a cselekvés/haszon dimenziója és az egyéb kiegészítő 

kondíciók segítségével különbséget tettem a kérés, az utasítás, a tanács, a meghívás és az 

ajánlat aktusminősége között. A nyelvi mintában a vizsgált pragmalingvisztikai formák 

minden esetben ezt az öt direktív és komisszív aktusminőséget fejezik ki. A rendszer jobb 

megbízhatósága érdekében célszerű megvizsgálni a perlokúciós hatást is (Austin 1962) a 

retrospektív klasszifikáció (Tsui 1994) segítségével.    

 Már a fentiekben is utaltam arra, hogy az elemzőnek nincs betekintése a beszélőben zajló 

mentális folyamatokba, ezért a beszélői szándékok is jórészt rejtve maradnak. A szóbeli 

diskurzuselemzés módszertana lehetővé teszi, hogy a beszélői szándék meghatározásakor a 

perlokúciót (Austin 1962), vagyis a megnyilatkozás hallgatóra gyakorolt hatását is figyelembe 

vegyük. A hallgató verbális vagy nem verbális reakciójából következtetni lehet a beszélői 

szándékra. Ha a beszédaktusokra nem mint elszigetelt jelenségekre, hanem mint a 

szövegalkotás egymással összefüggő elemeire tekintünk, akkor a perlokúciónak is fontos 

szerepe van a szövegelemzésben (N. Reiss 1985: 58; Balázs 1985: 65), vagyis a hallgató 

reakciójából is fel lehet tárni beszédaktusok aktusminőségét (vö. Krékits 2006: 65). 

Ez lehetővé teszi, hogy a diskurzuselemzők által javasolt módszertan segítségével a 

hallgató válasza vagy egyéb reakciója alapján határozzam meg a beszélői szándékokat. Az 

elvárt vagy tényleges válaszból nem csupán az aktus pillanatnyi diskurzusértéke határozható 

meg, hanem a mögöttes beszélői szándék is kikövetkeztethető. A filmsorozatok 

szövegvilágában a perlokúciós hatás elemzésének kétféle módja lehetséges.  Ha rendelkezésre 

áll a hallgató reakciója, akkor meghatározható az aktusminőség is. Gyakran előfordul, hogy 

dramaturgiai vagy egyéb okokból a válasz rejtve marad. Ebben az esetben az elemző a 

prospektív klasszifikáció elvét alkalmazva feltérképezheti, hogy az adott kontextusban 

melyek az elméletileg lehetséges válaszok, és ezekből következtethet a beszélői szándékra. Az 

elméletileg lehetséges, valamint a valós válaszok és reakciók meghatározására a 

társalgáselemzők által javasolt preferenciaszerveződést (preference organisation) alkalmazom, 

amely szerint egy megnyilatkozásra adott válasz/reakció lehet preferált vagy nem preferált 

(Schegloff et al. 1977: 362). A kérés esetében például a preferált válasz/reakció az 

együttműködés, míg a nem preferált válasz a visszautasítás.  

Előfordulhat, hogy a megnyilatkozás pillanatnyi diskurzusértékében nem azonosítható a 

direktív vagy a komisszív beszélői szándék. Ekkor a beszédaktus azért minősülhet például 

elicitációnak, mert a hallgató szándékosan újraklasszifikálja az aktust, így a grice-i maximák 

megsértésével társalgási implikatúrát hoz létre. Ezekben az esetekben nem a valós, hanem az 
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elméleti preferált vagy nem preferált válasz alapján azonosítom a beszélői szándékot. Ez a 

gyakorlatban úgy valósul meg, hogy az elemző kiegészíti a diskurzust egy lehetséges preferált 

és nem preferált válasszal.  

A beszélői szándékok azonosításában felhasználom a Stubbs által javasolt beszédaktus-

tesztet. A teszt egy sor olyan diskurzuselemet tartalmaz, amelyek megvilágítják a beszélői 

szándékot. Ha a megnyilatkozás után válaszként szerepelhet az Okey (rendben), a sure 

(persze) vagy az all right (rendben), de nem szerepelhet a thanks (köszönöm), akkor a 

beszélői szándék a kérés vagy az utasítás aktusával azonosítható. Ha lehetséges válaszok 

között számba jöhet a thanks (köszönöm), akkor ajánlatról vagy meghívásról van szó (Stubbs 

1983: 75–76). A fenti összefüggéseket általánosságban úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az a 

megnyilatkozás, amely kiválthatja a hallgató beleegyezését, de köszönetét nem, kérésnek 

vagy utasításnak minősül, az a megnyilatkozás pedig, amely hálálkodásra ad okot, a 

meghívás, az ajánlat vagy a tanács kategóriájába tartozik. Ezek általában preferált válasznak 

minősülnek. A nem preferált válaszok is hasonló logika mentén határozhatók meg. A kérés és 

az utasítás esetében a nem preferált válasz a visszautasítás, míg a meghívás és az ajánlat 

esetében a visszautasítás kiegészülhet a köszönetnyilvánítással is.  

Összefoglalva a fentieket: az egyes aktusminőségeket a cselekvés/haszon dimenziója, a 

kiegészítő kondíciók és a perlokúciós hatásban megjelenő elméleti/valós, preferált/nem 

preferált válasz/reakció alapján határozom meg. A teljes rendszert a 3. táblázat szemlélteti.  

 

3.9. Konklúzió 

A kialakított rendszer lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a vizsgált pragmalingvisztikai 

formáknak a diskurzusban betöltött funkcióját, vagyis hogy azonosítsuk a kérés, az utasítás, a 

tanács, a meghívás, valamint az ajánlat aktusminőségét.  Térjünk vissza a bevezetőben idézett 

példához, amelyben a tanár informálisabb viszonyt kíván kialakítani az egyik tanulójával, 

ezért a Why don’t you call me Max?66 (GG111: 14.01) megnyilatkozást intézi hozzá. A 

kontextusból megállapítható, hogy a tanár azért törekszik bizalmasabb kapcsolatra, mert 

romantikus szálak fűzik őt a diák anyjához, tehát a megnyilatkozás elsősorban a beszélő 

érdekét szolgálja, és a hallgató cselekvését feltételezi. A tanuló szabadon dönthet az aktus 

végrehajtásáról, mivel a tanár hatalma csak az iskolára és azzal kapcsolatos feladatokra terjed 

ki. A lehetséges válaszok/reakciók között tehát szerepelhet az együttműködés és a 

visszautasítás is. Ennek alapján az elhangzott beszédaktust kérésnek tekintem. 

                                                 
66 Szólíts inkább Maxnek! Szó szerint: Miért nem szólítasz Maxnek? 
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Mivel sem a beszédaktus-elmélet, sem pedig a diskurzusaktus-taxonómia nem bizonyult 

teljes egészében alkalmasnak a nyelvi minta elemzésére, úgy döntöttem, hogy ötvözöm a két 

elmélet erősségeit. Megtartom a beszédaktus terminust és a Searle (1979/85) által definiált 

direktív és komisszív kategóriákat, de a további nyelvi funkciók azonosításához segítségül 

hívom a szóbeli diskurzuselemzés módszertanát. Az egyes aktusminőségeket a 

cselekvés/haszon, a kiegészítő kondíciók, a perlokúciós hatás (Austin 1962), valamint a 

retrospektív klasszifikáció (Tsui 1994) segítségével definiálom a diskurzus kontextusában. 

Bár a rendszeremet kritika érheti a nyelvfilozófiai és nyelvészeti megközelítés integrálásáért, 

a tesztelemzések arról győztek meg, hogy az így kialakított taxonómia, néhány speciális 

esettől eltekintve, alkalmas a direktív és a komisszív beszédaktusok egységes és megbízható 

azonosítására. 

 
3. táblázat 

A vizsgált pragmalingvisztikai formák által kifejezett beszédaktusok taxonómiája 
 

perlokúció  cselekvés haszon kiegészítő kondíció 

preferált reakció nem preferált 
reakció 

kérés hallgató beszélő A hallgató szabadon 
eldöntheti, hogy 
végrehajtja-e a 
cselekvést. 

Egyetértés: a hallgató 
kinyilvánítja 
szándékát, hogy a 
cselekvést 
végrehajtja. 
A cselekvés 
elvégzése. 

Visszautasítás: a 
hallgató kinyilvánítja 
szándékát, hogy a 
cselekvést nem hajtja 
végre. 

utasítás hallgató beszélő A racionálisan 
viselkedő hallgatónak 
nincs döntési 
lehetősége, a cselekvést 
végre kell hajtania. 

Egyetértés: a hallgató 
kinyilvánítja 
szándékát, hogy a 
cselekvést 
végrehajtja. 
A cselekvés 
elvégzése. 

Visszautasítás: a 
hallgató kinyilvánítja 
szándékát, hogy a 
cselekvést nem hajtja 
végre.  

tanács hallgató hallgató A beszélő segíteni 
kíván a hallgatónak. 

Egyetértés: a hallgató 
kinyilvánítja 
szándékát, hogy a 
cselekvést 
végrehajtja. 
Köszönetnyilvánítás, 
hálálkodás, a 
cselekvés elvégzése. 

Hallgató kinyilvánítja 
szándékét, hogy a 
cselekvést nem hajtja 
végre. 
Visszautasítás, 
köszönetnyilvánítás.  

meghívás hallgató/ 
beszélő 

hallgató/ 
beszélő 

A beszélő igényli a 
hallgató társaságát.  

Hallgató: elfogadás,  
köszönetnyilvánítás, 
hálálkodás. 
A cselekvés 
elvégzése. 

Hallgató: 
visszautasítás,  
köszönetnyilvánítás. 

ajánlat beszélő/ 
hallgató 

hallgató A beszélő 
valamit/valamilyen 
körülményt biztosít a 
hallgatónak (cselekvés 
elvégzése, étel, ital, 
hely stb.) 

Hallgató: elfogadás 
köszönetnyilvánítás, 
hálálkodás. A beszélő 
elvégzi a cselekvést.  
 

Hallgató: 
visszautasítás, 
köszönetnyilvánítás. 
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4. A direktségi kategóriák meghatározása 

 

4.1. Bevezető 

A konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordításának tanulmányozásához szükség van 

egy olyan viszonyítási alapra, amelynek segítségével meghatározható, hogy a fordítók milyen 

kiigazításokat végeznek az indirektség/direktség pragmatikai kategóriájában.  Mivel a 

CCSARP-projektben67 alkalmazott direktségi skála nagyszabású empirikus kutatás alapját 

képezte a kultúraközi beszédaktus-kutatásokban (Bum-Kulka et al. 1989), érdemes 

megvizsgálni, hogy vajon adaptálható-e ez a skála a fordítástudományi szempontú 

beszédaktus-kutatások céljára. A CCSARP-projektben használt direktségi skála alapján egy 

olyan rendszert kísérelek meg létrehozni, amely megfelelő viszonyítási alap lehet a vizsgált 

forrás- és célnyelvi beszédaktusok fordításának vizsgálatában. Az adaptált skála segítségével 

árnyalt képet kaphatunk a direktív és a komisszív beszédaktusok fordítására jellemző 

megoldásokról a direktség/indirektség pragmatikai kategóriájában. 

 

4.2. A CCSARP-projektben alkalmazott direktségi skála 

A direktség mint pragmalingvisztikai kategória a kultúraközi és köztesnyelvi pragmatikai 

kutatások egyik központi témája. Az empirikus vizsgálatokban alkalmazott direktségi skálák 

általában a külső megfigyelő nézőpontjából definiálják a direktségi szinteket. Abból a 

hipotézisből indulnak ki, amely szerint minél indirektebb a kérés, annál több kognitív 

erőfeszítést igényel a hallgató részéről, hogy az elhangzott megnyilatkozást kérésként 

értelmezze. Másképpen fogalmazva: minél indirektebb a beszélő által használt stratégia, annál 

hosszabbra nyúlik a megnyilatkozás értelmezéséhez szükséges következtetési folyamat 

(Blum-Kulka et al. 1989: 18; Trosborg 1995: 204–206). A kutatók a következtetési folyamat 

hosszúsága alapján alakították ki a főbb direktségi szinteket, az egyes szinteken pedig további 

stratégiákat határoztak meg. A különböző stratégiák azt jelzik, hogy a beszélői szándék 

mennyire nyilvánvaló a lokúcióból, vagyis az adott megnyilatkozás kimondásából (Blum-

Kulka et al. 1989: 18). Az egyes nyelvekben, illetve beszélőközösségekben használt 

kérésstratégiák az így kialakított direktségi skála segítségével könnyedén összehasonlíthatóvá 

válnak. 

                                                 
67 Cross Cultural Study of Speech Act Realization Patterns (A beszédaktus-mintáztok létrehozásának kultúraközi 
vizsgálata) 
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A Blum-Kulka (1989) és munkatársai nevéhez fűződő CCSARP-projekt tekinthető az 

eddigi legtöbb nyelvet átfogó, empirikus, kultúraközi pragmatikai kutatásnak. A korábbi 

elméleti munkák és empirikus kutatások felhasználásával (Ervin-Tripp 1976; House és Kasper 

1981; Blum-Kulka 1982) a kutatók egy kilencfokozatú direktségi skálát alakítottak ki. A 4. 

táblázat a projektben meghatározott direktségi stratégiákat mutatja be (Blum-Kulka et al. 

1989). A táblázatban használt példák a CCSARP-projektben található példák magyar 

fordításai (ibid.: 18, 278–281).  Mivel a CCSARP-skálát Szili Katalin adaptálta a magyar 

nyelvre, az egyes stratégiák megnevezésére az általa javasolt terminusokat használom (Szili 

2004: 108). 

 

4. táblázat 
A CCSARP-projektben használt direktségi skála (Blum-Kulka et al. 1989: 279–281) 

 
 Direktségi szint Stratégiák Példák 

1. származtatott mód  
 

Takarítsd ki a konyhát! 
 

2. explicit performatívum 
 

Megkérem, hogy vigye arrébb a kocsiját. 

3. beágyazott performatívum 
 

Szeretném megkérni, hogy egy héttel előbb tartsa meg az 
előadását. 

4. származtatott lokúció 
 

Asszonyom, el kellene vinnie a kocsiját. 

5. 

 
 
 
 
 

direkt stratégiák 

akaratnyilvánítás 
 

Szeretném egy kicsit kölcsönkérni a jegyzeteidet. 
 

6. 
 

javaslattevő forma Mi lenne, ha kitakarítanál? 

7. 
 

 
konvencionálisan 
indirekt stratégiák előkészítő stratégia El tudná készíteni a feladatot ezen a héten? 

8. 
 

erős célzás Hazafelé tart? 

9. 
 

nem 
konvencionálisan 
indirekt stratégiák gyenge célzás Látom, jó sokat dolgoztál itt. 

 

A CCSARP-skála három fő direktségi szintet különböztet meg: a direkt stratégiákat (1–5.), 

a konvencionálisan indirekt stratégiákat (6–7.) és a nem konvencionálisan indirekt stratégiákat 

(8–9.) (Blum-Kulka et al. 1989: 18).  A fő direktségi szintekhez összesen kilenc direktségi 

stratégia rendelhető (ibid.: 278–281). A legdirektebb stratégia megnevezésére a kutatók a 

származtatott mód (mood derivable) terminust használták. Ez azt jelenti, hogy a 

megnyilatkozás illokúciós ereje a grammatikai módból származtatható. Ennek prototípusa a 

felszólító mód, de ide tartoznak a funkcionális megfelelők is, mint például az elliptikus 

formák (Egy kávét!), illetve a magyar nyelvben ide sorolhatók az infinitívuszt tartalmazó 

szerkezetek (Ne tessék dohányozni!) (Szili 2004: 108). 

A második és harmadik direktségi szinten az explicit (explicit) és a beágyazott 

performatívumok (hedged performatives) találhatók. Az explicit perfomatívumok esetében a 
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performatív ige68 egyértelműen jelzi a beszélő illokúciós szándékát: Megkérem, hogy vigye 

arrébb a kocsiját. A beágyazott performatívumok olyan megnyilatkozások, amelyekben az 

illokúciós szándékot kifejező performatív ige egy másik modalitást vagy egyéb szándékot 

kifejező igével módosul. Ez enyhíti a megnyilatkozás direktségét: Szeretném megkérni, hogy 

egy héttel előbb tartsa meg az előadást.  

A direktségi skála 4. szintjén a származtatott lokúció (locution derivable) kapott helyet. A 

terminus olyan megnyilatkozásokra utal, amelyek esetében a beszélői szándék a lokúció 

(Austin 1962), vagyis a „kimondás” szemantikai tartalmából következtethető ki: Asszonyom, 

el kell/kellene vinnie az kocsiját. A magyar nyelvben Szili szerint ide sorolandók a 

hallgatóorientált kérdő formájú kérések is: Engem is elvisz?  (2004: 108). 

A CCSARP-skála 5. fokozatán az akaratnyilvánítást (want statement) találjuk. Ez a 

stratégia a beszélő akaratát fejezi ki, hogy a propozícióban megnevezett cselekvés 

végbemenjen: Szeretném egy kicsit kölcsönkérni a jegyzeteidet. 

A konvencionálisan indirekt stratégiák között a 6. és 7. szinten a javaslattevő forma 

(suggestory formula) és az előkészítő stratégia (query preparatory strategy) szerepel. A 

javaslattevő formában az illokúciós szándék kevésbé direkt módon, javaslatként jelenik meg a 

nyelvi felszínen: Mi lenne, ha kitakarítanál?  A beszélő az előkészítő stratégiával 

megfogalmazott megnyilatkozásokkal a direktívum végrehajtására vonatkozó előkészületi 

feltételekre utal69 (Searle 1979/85; Geis 1995), általában arra, hogy a hallgató képes-e (El 

tudná készíteni a feladatot ezen a héten?) vagy hajlandó-e a cselekvést végrehajtani (Arrébb 

vinné az autóját?).  

A legindirektebb stratégiák között a 8. és 9. szinten az erős (strong) és a gyenge célzások 

(mild hints) szerepelnek.  Az erős célzás esetében a lokúció az illokúciós aktus és/vagy a 

propozíciós tartalom lényeges elemeire utal, de az illokúciós szándék mégsem vezethető le 

közvetlenül a lokúcióból. A megnyilatkozás értelmezése ezért jelentősebb erőfeszítésre 

készteti a hallgatót: Hazafelé tart? A példában a beszélőnek az a szándéka, hogy megkérje a 

hallgatót, vigye el őt az autóján. A beszélő a kérés megvalósításnak előfeltételéről érdeklődik, 

nevezetesen arról, hogy a hallgatónak szándékában áll-e az indulás, és ha igen, akkor a kívánt 

irányba megy-e (Blum-Kulka et al. 1989: 280). A helyes következtetés levonása a gyenge 

célzás esetében rója a legnagyobb kognitív terhet a hallgatóra, mivel a beszélői szándékot a 

                                                 
68 A performatívumok általában olyan egyes szám első személyű igék, amelyek kimondásával egyidőben a 
beszélő végrehajtja az igével megnevezett cselekvést (Austin 1962/1990: 76). 
69 Searle (1979/85: 44) a direktívumok előkészületi feltételei (preparatory conditions) között a hallgató 
képességére utal. Geis (1995: 67) szerint ezt szükséges kiegészíteni a hajlandóság feltételével: az aktus akkor 
valósulhat meg, ha a hallgató képes és hajlandó is elvégezni a cselekvést.  
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kontextusból kell kikövetkeztetnie: Látom, jó sokat dolgoztál itt. A beszélőnek az a szándéka, 

hogy rávegye a hallgatót a konyha kitakarítására, de a megnyilatkozás egyetlen eleme sem 

utal az elvárt cselekvésre (ibid.).  

A CCSARP-skála vitathatatlan előnye, hogy az alapvető stratégiák meghatározásával és 

kategorizálásával olyan integrált rendszert bocsát rendelkezésre, amely kimunkált 

módszertannal és kész mintákkal szolgál, ezért nélkülözhetetlen a kultúraközi 

beszédaktus-kutatásokban. A fordítástudományi kutatások céljára azonban a direktségi szintek 

további árnyalása szükséges. Olyan rendszert kell kialakítani, amely nemcsak a forrásnyelvi 

elemeket, de azok számos célnyelvi megvalósulását is képes integrálni.  

 

4.3. A módosított direktségi skála 

A CCSARP-skála a hallgatóra háruló következtetési folyamat hosszúsága alapján 

határozza meg a direktségi szinteket. A kutatók hipotézise szerint a direkt kérések 

feldolgozása gyorsabban történik, mint a konvencionálisan indirekt formáké, míg az 

inferencia folyamata a nem konvencionálisan indirekt formák, vagyis a célzások esetében 

nyúlik a leghosszabbra. Egyes elméletek szerint az indirekt formák jelentésének feldolgozását 

egy többlépcsős modell segítségével lehet szemléltetni (Clark és Lucy 1975; Searle 1975). 

Először a hallgató a szó szerinti jelentést érti meg, majd a kontextus ismeretében eldönti, hogy 

a következtetés helytálló-e. Ha az első következtetés tévesnek bizonyul, akkor az indirekt 

jelentés feldolgozása a társalgási maximák (Grice 1975) vagy a társalgási posztulátumok 

segítségével történik (Gordon és Lakoff 1975). 

Empirikus kísérletek (Gibbs 1985) arról tanúskodnak, hogy a gyakran előforduló 

társadalmi szituációkban az indirekt formák olyannyira rutinszerűvé váltak, hogy a szó 

szerinti jelentés nem is játszik szerepet az indirekt jelentés megértésében. Másképpen 

fogalmazva: az indirekt kérés megértése nem feltételezi a szó szerinti jelentés elemzését. Az 

indirekt formák feldolgozásához szükséges idő attól függ, hogy a beszélő által választott 

forma mennyire rutinszerű, vagyis mennyire konvencionalizálódott az adott társadalmi 

kontextusban. Bizonyos szintaktikai szerkezetek gyakori használata megkönnyíti az indirekt 

formák értelmezését. Minél jellemzőbb a forma, annál rövidebb a megnyilatkozás 

megértéséhez szükséges idő. A nem konvencionálisan indirekt formák feldolgozása nagyobb 

kognitív terhet ró a hallgatóra, mivel kevésbé jellemző arra a szituációra, amelyben elhangzik 

(Gibbs 1985: 105).  

A kísérletek eredményeinek ismeretében megállapítható, hogy a nem konvencionálisan 

indirekt kérések (célzások) feldolgozása több időt vesz igénybe, mint a direkt kéréseké. Azt 
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azonban nem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, hogy a konvencionálisan indirekt kérések 

feldolgozásához szükséges idő minden esetben hosszabb, mint a direkt kérések esetében. 

Ezért a direktség/indirektség kérdéskörét célszerűbb abból a szempontból megközelíteni, 

hogy az egyes stratégiák mekkora teret engednek a hallgatónak, hogy a kérést visszautasítsa. 

A direktségi kategóriák meghatározásánál nem az inferenciális folyamat hosszúságát, hanem a 

Trosborg (1995: 206–207) által is javasolt visszautasíthatóság elvét veszem alapul, vagyis azt, 

hogy az adott megnyilatkozás kimondásával a beszélő milyen mértékben teszi lehetővé a 

propozíciós tartalomban foglaltak visszautasítását. Megítélésem szerint ez a külső megfigyelő 

szempontjából nemcsak könnyebben értelmezhető, de jobban definiálható kategória is, mint a 

nehezen ellenőrizhető inferenciális folyamat hosszúsága.  

A CCSARP-skála konvencionálisan indirekt formái közötti különbségek tovább 

árnyalhatók a kontextuális tényezők segítségével. Ahogy a fentiekben is említettem, a 

konvencionálisan indirekt direktívumok esetében a beszélő az előkészületi feltételekről 

(Searle 1979/85; Geis 1995) érdeklődik, pontosabban arról, hogy a hallgató képes-e vagy 

hajlandó-e elvégezni a cselekvést. Blum-Kulka a kontextuális jellemzők (contextual features) 

terminussal jelöli azokat az előfeltételeket, amelyekkel a beszélő a hallgató képességére, 

hajlandóságára vagy a cselekvés elvégzésének lehetőségére utal (1989: 48). A terminus 

értelmezhető az előkészületi feltételek kiterjesztéseként is, valamint megítélésem szerint 

alkalmazható az engedélykérés és a javaslattevő forma jellemző megnyilatkozásaira is. Az 

engedélykérés esetében a beszélő arról érdeklődik, hogy az adott kontextusban 

engedélyezett-e a cselekvés elvégzése. A Why don’t you do X? (Miért nem teszed meg X-et?) 

javaslattevő formával azt kérdezi, hogy létezik-e olyan ok, amely megakadályozza a hallgatót 

abban, hogy a cselekvést elvégezze, míg a How about doing X? (Mi lenne, ha megtennéd 

X-et?) szintaktikai keretbe foglalt megnyilatkozással azt kívánja megtudni, hogy a hallgató 

hogyan érez a propozícióban megnevezett cselekvés végrehajtásával kapcsolatban, vagyis a 

hallgató véleményét kéri (Wierzbicka 2003: 216). A jelen vizsgálatban a kontextuális tényező 

terminust fogom használni, amely magában foglalja a hajlandóságot/óhajt, a képességet, az 

engedélyt, a cselekvés elvégzésének lehetőségét és a végrehajtása útjában álló esetleges 

akadályokat (ok), valamint a hallgató véleményét. Ennek alapján megkülönböztetem a 

hajlandóság/óhaj, a képesség, az engedély, a lehetőség, az ok és a vélemény kontextuális 

tényezőjét. Blum-Kulka (1989: 48) kontextuális jellemzők terminusának módosítását azért 

tartom szükségesnek, mert a szerző ezzel csak a hajlandóságra, a képességre és a lehetőségre 

utal. Megítélésem szerint a forrásnyelvi, a célnyelvi és a kontrollszövegekben azonosított 

felszíni formákat a tágabban értelmezett kontextuális tényezők segítségével szükséges 
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vizsgálni, mert így árnyaltabb képet kaphatunk a fordításokban megjelenő pragmatikai 

elmozdulásokról.   

Mivel a CCSARP-projekt középpontjában a direktívumok kategóriájába sorolt kérés 

szerepelt, a kutatók a kérés beszédaktusának tanulmányozására alakították ki a direktségi 

skálákat. Az általam vizsgált pragmalingvisztikai formák nemcsak a kérés beszédaktusát, 

hanem egyéb direktív (utasítás, tanács, meghívás) és komisszív (ajánlat) beszédaktusokat is 

kifejeznek. Ezért fontos, hogy a módosított skála integrálja mind a direktív, mind pedig a 

komisszív beszédaktusokat kifejező felszíni formákat, ellenkező esetben ugyanis minden 

beszédaktusra más-más skálát kellene alkalmazni, ami nehézkessé tenné az elemzést. A 

direktív beszédaktusok közös jellemzője, hogy a hallgató cselekvését helyezik kilátásba azzal 

a különbséggel, hogy a kérés és az utasítás esetében a hallgató cselekvése a beszélő hasznát 

szolgálja, míg a tanács és a meghívás esetében a cselekvés a hallgatónak hasznos (l. 3. 

fejezet). Mivel a beszélő megnyilatkozása minden esetben a hallgató cselekvésére utal, a 

kérés felfogható a fent sorolt direktív aktusok prototípusaként is, így megítélésem szerint a 

direktségi skála adaptálható az összes direktívumtípusra. 

Felmerül a kérdés, hogy vajon a Would you like X?(Kérsz X-et?) és a Why don’t you do X? 

(Miért nem teszed meg X-et?) felszíni formák vizsgálhatók-e a javasolt direktségi skála 

segítségével, ha komisszív beszédaktust, vagyis ajánlatot fejeznek ki. A konvencionálisan 

indirekt direktívumhoz hasonlóan a konvencionálisan indirekt komisszívum is létrejöhet úgy, 

hogy a beszélő a kontextuális tényezőkről érdeklődik: óhajtja-e a hallgató, hogy a beszélő 

elvégezze a cselekvést (Would you like some help? – Óhajt segítséget?) (Searle 1979/85: 55). 

Arról is érdeklődhet, hogy van-e valami oka vagy akadálya annak, hogy a propozícióban 

megnevezett cselekvés ne valósuljon meg (Why don’t you have a drink? – Miért nem iszik 

egyet?). Ezek a felszíni formák a konvencionalizálódott szemantikai tartalmukat tekintve 

olyan kontextuális tényezőkkel hozhatók összefüggésbe, amelyek hasonlítanak vagy 

megegyeznek a kérések esetében bemutatottakkal. A Would you like X? (Szeretnéd, hogy…?) 

forma az ajánlat esetében is a hallgató hajlandóságáról érdeklődik, vagyis arról, hogy vajon 

hajlandó-e elfogadni a propozícióban foglalt cselekvést. Searle szerint ezt tekinthetjük a 

hallgató óhajának vagy szükségletének is (1979/85: 56). A Why don’t you do X? (Miért nem 

teszed meg X-et?) felszíni forma az ajánlat funkciójában is arról érdeklődik, hogy van-e 

valami akadálya annak, hogy a hallgató elfogadja a beszélő ajánlatát. Mivel a direktívumok és 

a komisszívumok esetében a kontextuális tényezők megegyeznek vagy nagyon hasonlóak, 

megítélésem szerint az ajánlatot kifejező formák is vizsgálhatók a módosított direktségi skála 

segítségével.  
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Az 5–8. táblázatok a CCSARP-skála fenti elvek alapján módosított változatát mutatják be. 

A CCSARP-projekt kutatói stratégiáknak nevezik az egyes direktségi szinteket képviselő 

pragmalingvisztikai formákat. Ebben a tanulmányban a stratégia helyett a forma terminust 

használom, mivel a stratégia valamely cél elérésére szolgáló eszközök összességét jelenti, a 

vizsgálat pedig a kommunikáció egy-egy mozzanatára összpontosít.  A módosított skála öt 

alapvető direktségi kategóriát foglal magában annak alapján, hogy az adott formával a beszélő 

mennyire teszi nehézzé vagy könnyűvé a propozícióban megnevezett cselekvés 

visszautasítását: I. direkt formák, II. konvencionálisan indirekt állító formák, III. 

konvencionálisan indirekt kérdő előkészítő formák, IV. konvencionálisan indirekt kérdő 

javaslattevő formák, V. nem konvencionálisan indirekt célzások. A jobb áttekinthetőség 

érdekében az egyes kategóriákat külön táblázatokban mutatom be. A kategóriák a 

legdirektebbel kezdődnek (direkt formák) és a legindirektebbel zárulnak (célzások). Az 

indirekt kategóriákban (előkészítő/javaslattevő forma) további direktségi szintek elkülönítése 

a túlzott szubjektivitás miatt nem lehetséges. A direktségi kategóriákon belüli különbségekre 

a kvalitatív elemzések során térek ki (l. 7. fejezet). Az egyes formák melletti kódszámok a 

nyelvi minta számítógépes feldolgozást segítik (bővebben l. 6. fejezet). Elsőként vegyük 

szemügyre az 5. táblázatban látható direkt formákat!  

 

5. táblázat 
I. kategória: forrásnyelvi direkt formák 

 
 Pragmalingvisztikai forma Felszíni formák 
1. Származtatott mód Do X.  
2. Explicit performatívum I ask you to do X.  
3. Beágyazott performatívum I would like to ask you to do X.  
4. Kötelezettség kifejezése You must do X.  
5. Akaratnyilvánítás I want you to do X.  
6. Óhaj kifejezése I would like you to do X.  

 
 

Az 5. táblázatban hat direkt forma (származtatott mód, explicit és beágyazott 

performatívum, kötelezettség kifejezése, akaratnyilvánítás, óhaj kifejezése) szerepel. A 

CCSARP-skála 1–5. direkt formáit kiegészítettem a Trosborg-féle (1995: 80) rendszerben 

szereplő óhaj kifejezésével. A direkt formák nyíltan fejezik ki a beszélő akaratát, 

gyakorlatilag nem vagy alig engednek teret a visszautasításnak, utasításként vagy akár 

parancsként is funkcionálhatnak. Bár szintaktikai és lexikai enyhítőkkel udvariasabbá tehetők, 

használatukkal a beszélő általában azt jelzi, hogy a hallgató együttműködését feltétlenül 

elvárja.   
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A CCSARP-projekt származtatott mód terminusát használom a legdirektebb szint 

megnevezésére, mivel ez praktikusan magában foglalja a felszólító módot és annak 

funkcionális megfelelőit. Az explicit és a beágyazott performatívumokat a CCSARP-skálához 

hasonlóan külön kezelem. A CCSARP-projektet ismertető tanulmánykötet kódolási 

útmutatójában a 4. szinten használt származtatott lokúció70 terminus azt jelenti, hogy a 

megnyilatkozás illokúciós ereje a lokúcióból származtatható (Blum-Kulka et al. 1989: 279). 

Megítélésem szerint ez túlságosan tág ahhoz, hogy egy adott direktségi szint megnevezésére 

alkalmazzuk, ugyanis az illokúciós erő a célzások kivételével minden esetben a lokúcióból, 

azaz a megnyilatkozás kimondásából vezethető le. Ezért a származtatott lokúció helyett a 

skála 4. szintjére a tanulmánykötet bevezető fejezetében javasolt kötelezettség kifejezése 

formát helyezem (Blum-Kulka et al. 1989: 18).  

A 6–8. táblázatok a II., III., és IV. direktségi kategóriákat, vagyis a konvencionálisan 

indirekt állító és kérdő formákat mutatják be. 

 
 
 
 

6. táblázat 
II. kategória: forrásnyelvi állító formájú, konvencionálisan indirekt formák 

 
 Moduláció Felszíni formák 
 kontextuális tényezők reális/hipotetikus  

7.1  
reális 

You will do X.  7. hajlandóság 

7.2  
hipotetikus 

- 

8.1 
reális 

You can do X. 
 

8. képesség 

8.1  
hipotetikus 

You could do X. 

9.1  
reális 

- 9. lehetőség 

9.2  
hipotetikus 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 A magyar nyelvben Szili (2004: 108) a származtatott lokúcióhoz sorolja a beszélő jövőbeni cselekvésére 
vonatkozó kéréseket: pl. Engem is elvisz? Ebben a tanulmányban a hasonló formákat a konvencionálisan indirekt 
formák közé sorolom, mint a Will you do X? angol felszíni forma legközelebbi ekvivalensét, mivel mindkét 
forma összefüggésbe hozható a (jövőbeni) hajlandóság (Hajlandó elvinni?) kontextuális tényezőjével. A forrás- 
és a célnyelv hasonló formáiban az a közös, hogy a kontextuális tényező kovencionalizálódott (jövőbeni 
hajlandóság + kérdés = direktívum).   
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7. táblázat 
III. kategória: forrásnyelvi kérdő formájú, konvencionálisan indirekt előkészítő formák 

 
Moduláció Felszíni formák 

 kontextuális 
tényezők 

reális/hipotetikus implicit/explicit  

10.1.1 
implicit  

Will you do X? 10.1 reális 

10.1.2 
explicit direktív 
szándék: utasítások 
és kérések 

Will you do X, please? 
Will you do me a favor? 
Will you volunteer to do X? 

10.2.1 implicit  Would you do X? 

10.2.2 
explicit direktív 
szándék: utasítások 
és kérések 

Would you do X, please? 
Would you do me a favor? 
Would you kindly do X? 
Would you be a dear and do X?  
Would you mind doing? 
Would you be willing to do X?  
Would you like to do X? 
Would you prefer to do X? 
Would you rather do X?  
Would you be interested in doing X? 
Would you kindly do X? 
Would you care to do X? 

10.2.3  
explicit direktív 
szándék: meghívások 

Would you like to do X? 
Would you want to do X? 
 

10. hajlandóság 
 
 

10.2 hipotetikus 

10.2.4 
explicit komisszív 
szándék: ajánlatok  

Would you like X?  
Would you care to do X? 
Would you care for X?  
Would you like me to do X? 
Would you like to do X? 

11.1.1  
implicit 
forma 

Can you do X? 11.1 
reális 

11.1.2 
explicit direktív 
szándék: utasítások 
és kérések 

Can you do X, please? 
Can you do me a favor? 

11.2.1 
implicit 

Could you do X? 

11. képesség 

11.2 
hipotetikus 
 11.2.2 

explicit direktív 
szándék: utasítások 
és kérések 

Could you do X, please? 
Could you do me a favor? 
Could you be a dear and do X? 
 

12. lehetőség  - - - 
13.1 
reális 

13.1.1 
explicit direktív 
szándék: utasítások 
és kérések 

Will you let me do X? 
Can you let me do that? 

13. engedély-
kérés  
 

13.2 
hipotetikus 

13.2.1 
explicit direktív 
szándék: utasítások 
és kérések 

Would you let me do X? 
Would you mind if I did X?  
Would you please let me do X? 
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8. táblázat 
IV. kategória: forrásnyelvi kérdő formájú, konvencionálisan indirekt javaslattevő formák 

 
Moduláció Felszíni formák 

 kontextuális 
tényező 

reális/hipotetikus implicit/explicit  

14. ok 14.1 
reális 

14.1.1 
implicit 

Why don’t you do X? 

15. vélemény 15.1  
reális 

15.1.1 
implicit 

How about doing X?  

16.1.1 
explicit direktív 
szándék: utasítások 
és kérések 

Why don’t you let me do X? 16. ok/engedély 16.1 
reális 

16.1.2 
explicit komisszív 
szándék: ajánlatok 

Why don’t you let me do X? 

 
 

A CCSARP-projekt nem tesz különbséget az állító és a kérdő formájú konvencionálisan 

indirekt stratégiák között. Megítélésem szerint a kontextuális tényezők állítása általában 

kevesebb teret enged a visszautasításnak, mint a hasonló tényezőkre utaló kérdő forma, ezért 

indokoltnak látom a skála 7–9. kódja alatt egy külön direktségi kategória kialakítását a 

konvencionálisan indirekt állító formáknak (6. táblázat). A konvencionálisan indirekt kérdő 

formákat további két direktségi kategóriára bontom, mégpedig az előkészítő és a javaslattevő 

formára (7–8. táblázat). A javaslattevő forma a CCSARP-skálán direktebb 

megnyilatkozásként szerepel, mint az előkészítő stratégia (Blum-Kulka et al. 1989: 280). A 

CCSARP-projekt eredményei alapján Blum-Kulka megállapítja, hogy az adatközlők ezt a 

formát erélyes cselekvéskérés kifejezésére használták olyan helyzetben, amelyben a 

beszélőnek jogában állt utasítani a hallgatót (1989: 57). Blum-Kulka (1987) egy másik 

empirikus vizsgálatából azonban az derült ki, hogy az amerikai adatközlők a javaslattevő 

formát indirektebbnek érezték, mint az előkészítő stratégiát.  

A filmszövegeken végzett előzetes vizsgálataim során kimutattam, hogy a Why don’t you 

do X? (Miért nem teszed meg X-et?) forma nemcsak akkor fordul elő, ha a beszélőnek joga 

van utasítani a hallgatót, hanem akkor is, ha a kérés olyan kontextusban hangzik el, amelyben 

az engedelmesség nem feltétlenül várható el (Polcz 2008). A hallgató által érzékelt relatív 

direktséget és indirektséget mindig az adott kontextus dönti el. A külső megfigyelő 

szemszögéből vizsgálódva abból a feltevésemből indulok ki, hogy a beszélő a javaslattevő 

formával szintén a hallgatót érintő egyik kontextuális tényezőről érdeklődik, nevezetesen 

arról, hogy a hallgatónak van-e valami oka arra, hogy a cselekvést ne hajtsa végre. Ha az 

előkészítő formát összehasonlítjuk a javaslattevő formával, akkor arra a következtetésre 

jutunk, hogy az előbbi felfogható eldöntendő kérdésként is. Visszautasítás esetén a címzettnek 
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elméletileg csak az egyik kontextuális tényező fennállását kell cáfolnia, például a 

hajlandóságot vagy a képességet, ami leszűkíti a mozgásterét. A javaslattevő formák a 

cselekvés végrehajtásának akadályairól vagy a hallgató véleményéről érdeklődve nyitott 

kérdésként (vö. Kiefer 2007: 55) jelennek meg a nyelvi felszínen, ezért nagyobb mozgásteret 

biztosítanak a hallgatónak, hogy visszautasítás esetén bármelyik kontextuális tényezőt 

kifogásként használva megindokolja, hogy miért nem hajtja végre a cselekvést. Ennek alapján 

a javaslattevő formákat a visszautasíthatóság szempontjából indirektebben értékelem. 

A beszélő a kontextuális tényezőkkel, valamint a reális/hipotetikus és az implicit/explicit 

formákkal tovább modulálhatja a konvencionálisan indirekt állító és kérdő formák illokúciós 

erejét és a nyelvi udvariasságot. Visszafogottabbnak hat például, ha a direktívum 

megfogalmazásakor a beszélő nem a hallgató hajlandóságáról, hanem a képességéről 

érdeklődik (Megtennéd X-et? vs. Meg tudnád tenni X-et?). A táblázatok a hajlandóság, a 

képesség, a lehetőség, az engedély, az ok és a vélemény kontextuális tényezői szerint 

csoportosítják a forrásnyelvi formákat. Az állító formák sorában a hipotetikus hajlandóság, 

valamint a reális és a hipotetikus lehetőség kevésbé jellemző a forrásnyelvre, ezért ezeket nem 

szemléltetem felszíni formákkal. Rendszerbe illesztésük azért indokolt, mert a vizsgált 

forrásnyelvi szerkezetek célnyelvi megfeleltetésekor a fordítók ezt a modulációt is 

alkalmazhatják. Mivel ezek a formák a célnyelvi oldalon megjelennek, a számítógépes 

feldolgozhatóság érdekében a forrásnyelvi oldalon is jelölni kell őket. Hasonlóképpen járok el 

az előkészítő forma lehetőség kontextuális tényezőjének esetében, amely szintén csak a 

célnyelvi oldalon jelenik meg. 

 A kontextuális tényezők mellett különbséget teszek a reális (jelen/jövő idejű) és a 

hipotetikus (múlt idejű) alakok között. A beszélő úgy is létrehozhat bizonyos pragmatikai 

hatásokat, hogy a különböző igeidőkkel modulálja az időbeli deixist. Az angol nyelvben a 

múlt idővel kifejezett feltételes mód pragmatikai hatása úgy jön létre, hogy a beszélő a 

cselekvés végrehajtását a saját deiktikus centrumától, vagyis a megnyilatkozás elhangzásától 

időben távolítja. Minél nagyobb ez a távolság, annál jobban csökken az illokúciós erő, és 

annál udvariasabbnak hat az adott forma (Koike 1989: 201). A hipotetikus formák szintaktikai 

enyhítőként is funkcionálnak (Blum-Kulka 1989: 282; Trosborg 1995: 210).  Megjegyzem, 

hogy a fenti megállapítás nem feltétlenül igaz akkor, ha a beszélő ironizál vagy erős negatív 

érzelmeket közvetít (l. 7. fejezet).  

További modulációként különbséget teszek az implicit és az explicit formák között. Az 

explicit megnyilatkozás tartalmaz egy vagy több olyan lexikai elemet is, amely egyértelművé 

teszi, hogy a kérdő formájú megnyilatkozást nem eldöntendő kérdésként, hanem direktív vagy 
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komisszív beszédaktusként kell értelmezni (Would you be willing to do X? – Hajlandó lennél 

megtenni X-et?). Az implicit megnyilatkozás nem tartalmaz olyan lexikai elemet, amely 

egyértelművé tenné a megnyilatkozás funkcióját, ezért bizonyos esetekben akár eldöntendő 

kérdésként is értelmezhető (l. 7.8. pont 70. példa).   

A konvencionálisan indirekt formák modulációtípusonkénti bontására azért van szükség, 

mert így árnyaltabb képet kaphatunk a fordítói viselkedésről. Előző vizsgálataim alapján 

(Polcz 2010) azt feltételezem, hogy a kontextuális tényezők szisztematikusan változnak a 

fordítás során. Jellemző például, hogy a forrásnyelvi Can/Could you do X? (Meg 

tudod/tudnád tenni X-et?) szerkezetekben megjelenő képesség a célnyelvben hajlandóságra 

módosul (Megtennéd X-et?). Valószínű, hogy a reális/hipotetikus, valamint az 

implicit/explicit moduláció is változik. A CCSARP-skála alapján ezek a jelenségek nem 

mutathatók ki.   

A nem konvencionálisan indirekt célzások elméletileg a módosított skála V. direktségi 

kategóriájának 17. és 18. kódszáma alá sorolhatók. Ezek a megnyilatkozások implicit módon 

utalnak az aktus végrehajtására. Mivel a kényszerítő erő a nyelvi felszínen közvetlenül nem 

jelenik meg, a hallgató akár figyelmen kívül is hagyhatja az illokúciós szándékot. A társalgás 

folytatható anélkül, hogy a személyközi kapcsolat sérülne (Ervin-Tripp 1976/2001: 106). 

Mivel ezek a stratégiák sem a forrásnyelvi, sem pedig a célnyelvi oldalon nem jelennek meg a 

vizsgálatomban, táblázatos formában szükségtelen szemléltetni őket. Rövid említésüket mégis 

azért tartom fontosnak, mert csak így kaphatunk teljes képet a módosított skáláról. 

 

4.4. A célnyelvi formák rendszerbe illesztése 

A célnyelvi szintaktikai szerkezetek rendszerbe illesztését a következőképpen végeztem el. 

A rendelkezésemre álló célnyelvi minta (fordított és autentikus célnyelvi szövegek) alapján 

meghatároztam, hogy a vizsgált forrásnyelvi modulációkhoz mely célnyelvi modulációk 

állnak a legközelebb. A célnyelvi oldalon a kontextuális tényezőkön, a reális/hipotetikus és az 

implicit/explicit formákon kívül további modulációkat is sikerült azonosítani. Ezek az 

orientációváltás, a negatív formák, valamint a mellérendelői és az alárendelői összetett 

mondatok. A megnyilatkozás orientációjának megváltozása azt jelenti, hogy a forrásnyelvi 

hallgatóorientált formák helyén a célnyelvben megjelenhetnek a kettős orientációjú (Tegyük 

meg X-et!) vagy a beszélőorientált formák (Hadd tegyem meg X-et!).  A forrásnyelvi pozitív 

szerkezetek helyettesíthetők negatív formákkal (Ne tedd meg X-et! Nem tennéd meg X-et?), az 

egyszerű forrásnyelvi szerkezetek célnyelvi alárendelői (Megtennéd, hogy…?) vagy 

mellérendelői mondatokban (Lennél olyan jó, és megtennéd X-et?) is megjelenhetnek. Mivel 
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ezek a célnyelvi modulációk szintén hatással vannak a megnyilatkozások illokúciós erejére, a 

nyelvi direktségre és a nyelvi udvariasságra, ezeket is integráltam a rendszerbe annak 

érdekében, hogy árnyaltabb képet kapjunk a pragmatikai elmozdulásokról.  

A 9–12. táblázatok a forrásnyelvi rendszer logikája alapján mutatják be az I–IV. direktségi 

kategóriákat, a kategórián belüli modulációkat, illetve a felszíni formákat (az V. kategóriával 

célnyelvi oldalon sem foglalkozom). A forrásnyelvi modulációk decimális rendszerű 

kódszámai egy-egy betűvel egészülnek ki ábécésorrendben. A betűk az adott forrásnyelvi 

moduláció célnyelvi megvalósulási lehetőségeire utalnak. Például a 10.1.1 kódszámmal jelölt 

forrásnyelvi modulációnak (Will you do X? – kérdő konvencionális indirekt előkészítő forma, 

hajlandóság kontextuális tényezője, reális, implicit forma) hét lehetséges célnyelvi 

megvalósulása van: 1. a hallgatóorientált pozitív forma (10.1.1.a – Megteszed X-et?), 2. a 

hallgatóorientált negatív forma (10.1.1.b – Nem teszed meg X-et?), 3. a beszélőorientált 

pozitív forma (10.1.1.c – Megtegyem X-et?), 4. a beszélőorientált negatív forma (10.1.1.d – 

Ne tegyem meg X-et?), 5. a kettős orientációjú pozitív forma (10.1.1.e – Megtesszük X-et?), 6. 

a kettős orientációjú negatív forma (10.1.1.f – Nem tesszük meg X-et?), 7. az elliptikus forma 

(10.1.1.g – X-et?). A további célnyelvi kódokat is e logika mentén alakítottam ki. A kódolás a 

számítógépes feldolgozhatóságot teszi lehetővé (bővebben l. 6. fejezet).  

 
 
 

9. táblázat 
I. kategória: célnyelvi direkt formák 

 
 Pragmalingvisztikai forma Moduláció Felszíni formák 

1.a hallgatóorientált  Tedd meg X-et! 
1.b hallgatóorientált+enyhítés Tedd meg X-et, kérlek! 

Legyen szíves megtenni X-et! 
1.c hallgatóorientált tiltás Ne tedd meg X-et! 
1.d hallgatóorientált tiltás + enyhítés Ne tedd meg X-et, kérlek 
1.e kettős orientáció Tegyük meg X-et! 
1.f kettős orientáció + enyhítés Tegyük meg X-et, kérlek! 
1.g kettős orientáció + enyhítés Ne tegyük meg X-et, kérlek! 
1.h elliptikus  X-et! 
1.i. beszélőorientált engedély Hadd tegyem meg X-et! 

1.  
 
 
 
 
 
 

Származtatott mód 

1.j beszélőorientált engedély+ enyhítés Hadd tegyem meg X-et, kérlek! 
2. Explicit performatívum 2.a beszélőorientált X-et kérek. 
3. Beágyazott performatívum 3.a beszélőorientált Szeretnélek megkérni, hogy… 
4. Kötelezettség kifejezése 4.a hallgatóorientált Meg kell tenned X-et. 
5. Akaratnyilvánítás 5.a beszélőorientált Meg kell tennem X-et. 
6. Óhaj kifejezése 6.a beszélőorientált Szeretném megtenni X-et. 
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10. táblázat 
II. kategória: célnyelvi állító formájú, konvencionálisan indirekt formák 

 
 Moduláció Felszíni formák 
 kontextuális tényező reális/hipotetikus egyszerű/összetett  

7.1.a egyszerű Megteszed X-et. 7.1 reális 

7.1.b összetett Jobb lesz, ha megteszed X-et. 
Egyszerűbb, ha megteszed X-et! 

7. hajlandóság  

7.2 hipotetikus  7.2.a összetett Jobb lenne, ha megtennéd X-et. 

8.1 reális 8.1.a egyszerű Meg tudod tenni X-et. 8. képesség 

8.2 hipotetikus 8.2.a egyszerű Meg tudnád tenni X-et. 

9.1.a egyszerű Megteheted X-et. 9.1 reális 
9.1.b összetett Ha megengedi, megteszem X-et! 
9.2.a egyszerű Megtehetnéd X-et. 

9. lehetőség/engedély 
 

9.2 hipotetikus 

9.2.b összetett Ha megengedi, megtenném X-et. 

 

 
11. táblázat 

III. kategória: célnyelvi kérdő formájú, konvencionálisan indirekt előkészítő formák 
 

Moduláció Felszíni formák 
kontextuális 

tényezők 
reális/hi-
potetikus 

implicit/ex-
plicit 

orientáció, 
pozitív/negatív 

 

10.1.1.a  
hallgatóorientált 

Megteszed X-et? 
Meg fogja tenni X-et? 
Meg tetszik tenni X-et? 

10.1.1.b   
hallgatóorientált+negatív 

Nem teszed meg X-et? 

10.1.1.c 
beszélőorientált 

Megtegyem X-et? 

10.1.1.d beszélőorientált+ 
negatív 

Ne tegyem meg X-et? 

10.1.1.e  
kettős orientáció 

Megtesszük X-et? 

10.1.1.f  
kettős orientáció+negatív 

Nem tesszük meg X-et? 

10.1.1  
implicit 
formák 

10.1.1.g 
elliptikus 

X-et? 

10.1.2.a 
hallgatóorientált  

Megteszed X-et, kérlek? 
Lesz szíves megtenni X-et? 
Hajlandó vagy megtenni X-et? 
Van kedved megtenni X-et? 

10.1.2.b  
hallgatóorientált+negatív 

Nem akarod megtenni X-et? 
Nincs kedved megtenni X-et? 

10.1.2 
explicit 
direktív 
szándék: 
utasítások és 
kérések 

10.1.2.c  
hallgatóorientált+összetett 

Megteszed, hogy…? 
 

10.1.3.a  
hallgatóorientált  

Van kedved megtenni X-et? 
Akarod megtenni X-et? 

10.1.3 
explicit 
direktív 
szándék: 
meghívások 

10.1.3.b 
hallgatóorientált+negatív 

Nem akarod megtenni X-et? 
Nincs kedved megtenni X-et? 

10.1.4.a 
hallgatóorientált 

Kérsz/óhajtasz/parancsolsz X-et? 

10.1.4.b 
hallgatóorientált+ negatív 

Nem kérsz X-et? 

10.1.4.c 
hallgatóorientált+összetett 

Akarod, hogy…? 

10.1.4.d 
hallgatóorientált+negatív 

Nem akarod, hogy…? 
 

10. hajlandóság 10.1  
reális 

10.1.4 
explicit 
komisszív 
szándék: 
ajánlatok 

10.1.4.f 
hallgatóorientált+ 
infinitívusz 

Meg akarod tenni X-et? 
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10.1.4.e hallgatóorientált+ 
negatív+infinitívusz 

Nem akarod megtenni X-et? 

10.2.1.a  
hallgatóorientált  

Megtennéd X-et? 
Meg tetszene tenni X-et?  

10.2.1 
implicit 
formák 10.2.1.b  

hallgatóorientált negatív 
Nem tennéd meg X-et? 

10.2.2.a  
hallgatóorientált  

Megtennéd X-et, kérlek/légy szíves? 
Volnál szíves megtenni X-et? 
Lenne kedves megtenni X-et?  
Szíveskednél megtenni X-et? 
Lenne kedved megtenni X-et? 
Szeretnéd megtenni X-et? 
Kegyeskednél/méltóztatnál megtenni 
X-et? 

10.2.2.b 
hallgatóorientált+negatív 

Nem tennéd meg X-et, kérlek? 

10.2.2.c 
összetett 

Megtennéd, hogy…? 
Vállalnád, hogy… ? 

10.2.2 
explicit 
direktív 
szándék: 
utasítások és 
kérések  

10.2.2.d 
hallgatóorientált+negatív+ 
összetett 

Nem tennéd meg, hogy…? 

10.2.3.a 
hallgatóorientált 

Lenne/volna kedved megtenni X-et? 
 

10.2.3  
explicit 
direktív 
szándék: 
meghívások 

10.2.3.b 
hallgatóorientált+negatív  

Nem lenne kedved megtenni X-et? 

10.2.4.a 
hallgatóorientált 

Óhajtana X-et? 
Szeretnél X-et? 

10.2 
hipotetikus 

10.2.4 
explicit 
komisszív 
szándék: 
ajánlat  

10.2.4.b 
hallgatóorientált+összetett 

Szeretnéd, ha …? 
 

11.1.1.a  
hallgatóorientált 

Meg tudod tenni X-et? 
Képes vagy megtenni X-et? 

11.1.1.b  
hallgatóorientált+negatív 

Nem tudod megtenni X-et? 
 

11.1.1 
implicit 
formák 

11.1.1.c 
beszélőorientált  

Meg tudom tenni X-et? 

11.1.2.a  
hallgatóorientált 

Meg tudod tenni X-et, kérlek? 
 

11.1  
reális 
  

11.1.2 
explicit 
direktív 
szándék: 
utasítások és 
kérések 

11.1.2.b  
hallgatóorientált+negatív 

Nem tudod megtenni X-et, kérlek? 

11.2.1.a 
hallgatóorientált 

Meg tudnád tenni X-et? 
Meg tetszene tudni tenni X-et? 

11.2.1 
implicit 
formák 
 

11.2.1.b 
hallgatóorientált+negatív 

Nem tudnád megtenni X-et? 

11.2.2.a 
hallgatóorientált 

Meg tudnád tenni X-et, kérlek? 

11. képesség 

11.2 
hipotetikus 

11.2.2 
explicit 
direktív 
szándék: 
utasítások és 
kérések 

11.2.2.b 
hallgatóorientált+negatív 

Nem tudnád megtenni X-et, kérlek? 

12.1.1.a  
személytelen 

Lehetne X-et? 
 

12.1.1 
implicit  

12.1.1.b 
személytelen+negatív 

Nem lehetne X-et? 

12. lehetőség 12.1 
hipotetikus 
 

12.1.2 
explicit 
direktív 
szándék: 
utasítások és 
kérések 

12.1.2.a 
személytelen  

Lehetne X-et, kérem? 

13. engedélykérés 13.1 
reális 

13.1.1  
implicit 

13.1.1.a 
beszélőorientált 

Megtehetem X-et? 
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13.1.2.a 
beszélőorientált 

Kérhetek X-et?  
 

13.1.2.b beszélőorientált 
összetett 

Megkérhetlek, hogy tedd meg X-et?  
 

13.1.2.c hallgatóorientált+ 
összetett 

Megengedi, hogy…? 
Beleegyezik, hogy…? 

13.1.2 
explicit 
direktív 
szándék 

13.1.2.d 
személytelen  

Nem baj, ha…? 

 
 
 

13.1.3 explicit 
komisszív 
szándék: 
ajánlatok 

13.1.3.a  
beszélőorientált 

Megkínálhatom X-szel? 

13.2.1.a 
beszélőorientált 

Megtehetném X-et? 
 

13.2.1.b 
hallgatóorientált+negatív 

Nem tehetnéd meg X-et? 
 

13.2.1.c 
beszélőorientált+negatív 

Nem tehetném meg X-et? 

13.2.1.d 
kettős orientáció  

Megtehetnénk X-et? 

13.2.1 
implicit 

13.2.1.e 
kettős orientáció+negatív 

Nem tehetnénk meg X-et? 

13.2.2.a  
beszélőorientált 

Kérhetnék X-et? 

13.2.2.b 
beszélőorientált+összetett 
 

Megkérhetném, hogy…? 
 

13.2 
hipotetikus 
 
 
 

13.2.2 
explicit 
direktív 
szándék: 
utasítások és 
kérések 13.2.2.c 

hallgatóorientált+összetett 
 

Zavarná, ha…? 

 
 

12. táblázat 
IV. kategória: célnyelvi kérdő formájú, konvencionálisan indirekt javaslattevő formák 

 
Moduláció Felszíni formák 

kontextuális 
tényezők 

reális/hi-
potetikus 

implicit/exp- 
licit 

orientáció, 
pozitív/negatív 

 

14. ok 14.1  
reális  

14.1.1 
implicit 
formák 

14.1.1.a 
hallgatóorientált 

Miért nem teszed meg X-et? 

15. vélemény 15.1  
hipotetikus 
 

15.1.1 
implicit 
formák 
 

15.1.1.a  
hallgatóorientált+összetett 
szerkezet 

Mi lenne, ha megtennéd X-et? 
Mit szólna, ha…? 

16. engedély 16.1 
reális 

16.1.1 explicit 
komisszív 
szándék: 
ajánlatok 
 

16.1.1.a 
hallgatóorientált 

Miért nem hagyod, hogy megtegyem 
X-et? 

 

 

4.5. Konklúzió 

A direktségi skálák egyik jelentős hátránya, hogy a direktség/indirektség kérdéskörét 

statikus rendszerben ragadják meg. A szereplők és a szituációk azonban állandóan változnak, 

így az a megnyilatkozás, amelyik az egyik kontextusban indirektnek és udvariasnak tűnik, a 

másik kontextusban akár durvának is hathat. A statikus skálák nem képesek kezelni a 

dinamikus szituációkat. A másik probléma, hogy a külső megfigyelő szempontjából 
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kialakított rendszerek bizonyos objektív kritériumok alapján próbálják meghatározni a 

direktségi szinteket. Az empirikus kísérletek arról tanúskodnak, hogy az inferenciális 

folyamat hosszúsága alapján nem lehet különbséget tenni a direkt és a konvencionálisan 

indirekt stratégiák között. A módosított skálában is használt visszautasíthatóság elve jobban 

kezelhető, de hátránya, hogy kultúrafüggő kategória, és nem mentes a kutató szubjektív 

megítélésétől sem. Más megfigyelő nagy valószínűséggel másképpen alakítaná a skálát.  

A kommunikáció pragmatikai aspektusai sokkal bonyolultabbak annál, mint hogy ezeket 

bizonyos szabályok szerint kialakított skálán szemléltetni lehetne. A direktség és az 

indirektség pillanatnyi megítélése mindig az adott szituációtól és az interakcióban részt vevő 

felektől függ. Szükségünk van azonban egy olyan viszonyítási alapra, amelynek segítségével 

feltárhatók a fordítás során tapasztalható elmozdulások a direktségi kategóriák között. A 

kialakított direktségi skála előnye, hogy integrálja az öt direktségi kategóriát, valamint a 

forrás- és a célnyelvi modulációkat, így árnyalt képet kaphatunk a fordítói megoldásokról. 

Újdonságnak számít a kódalapú megfeleltetés, amely lehetővé teszi, hogy a nagyszámú nyelvi 

adatot adatbázis-kezelő számítógépes alkalmazás segítségével vizsgáljuk. Ahogy a 

későbbiekben látni fogjuk, a módosított skála alkalmas a direktségi kategóriák közötti, illetve 

a direktségi kategóriákon belüli pragmatikai elmozdulások vizsgálatára.  
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5. A szociopragmatikai változók meghatározása 

 

5.1. Bevezető 

Az elmúlt néhány évtized pragmatikai kutatásainak egyik legfontosabb kérdése, hogy a 

beszédpartnerek kapcsolatát jellemző szociopragmatikai változók – a hatalom, a társadalmi 

távolság és az aktusban megjelenő tehertétel mértéke – hogyan hatnak a nyelvi viselkedésre. 

Az empirikus vizsgálatok szinte kivétel nélkül azt bizonyítják, hogy összefüggés áll fenn a 

nyelvhasználat és a szociopragmatikai változók között (pl. House és Kasper 1981; Blum-

Kulka et al. 1985; Blum-Kulka és House 1989; Trosborg 1995; Fukushima 2003; Szili 2004).  

A pragmatikai kutatások eredményei alapján azt feltételezem, hogy a nyelven kívüli 

tényezők nemcsak az egynyelvű beszédtevékenység során éreztetik hatásukat, hanem a 

fordítói viselkedést is befolyásolják. Ebben a fejezetben arra teszek kísérletet, hogy 

felhasználva az eddigi pragmatikai kutatások módszertanának erősségeit, illetve kiküszöbölve 

a gyengeségeiket olyan modellt hozzak létre, amely e szűkebb kutatás céljára definiálja a 

szociopragmatikai változók tartalmát, és lehetővé teszi az utasítás és a kérés fordításának 

szociopragmatikai vizsgálatát.71      

 

5.2. A szociopragmatikai változók hatása a nyelvi viselkedésre  

Brown és Levinson (1987) a nyelvi udvariasságról szóló elméletükben úgy érvelnek, hogy 

a szociopragmatikai változók – a hatalom, a társadalmi távolság és az aktusban megjelenő 

tehertétel – hatással vannak a nyelvi udvariasságra és a megnyilatkozások direktségére. 

Teóriájukat az ún. modellszemély köré építik, aki racionálisan viselkedik, és rendelkezik 

bizonyos énképpel, amelyet az interakciók során a külvilág felé közvetít. Az egyénről 

kialakult imázsra az „arc” (face) terminust használják, amely Goffman (1967) munkásságához 

köthető. Goffman az „arcot” a következőképpen definiálja: „pozitív társadalmi megítélés, 

amelyet az egyén ténylegesen magáénak tudhat egy bizonyos kontaktusban tanúsított, a 

környezte által érzékelt viselkedése nyomán. Az arc önkép, amely az elfogadott társadalmi 

attribútumok tükrében vázolható fel […]”72 (1967: 5).   

Az arc fogalma tehát az interakcióban részt vevő személyek külvilág felé mutatott önképét, 

önbecsülését, illetve hírnevét jelenti. Brown és Levinson rendszerében az arc két univerzális 

                                                 
71 A disszertációban csak az utasítás és a kérés fordításának szociopragmatikai vizsgálatát végzem el, mert a 
hallgató érdekét szolgáló beszédaktusokból (tanács, meghívás, ajánlat) nem áll elegendő adat rendelkezésre. 
72 “[…] the positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken 
during a particular contact. Face is an image of self delineated in terms of approved social attributes […]” 
(Goffman 1967: 5). 
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összetevőből épül fel. A pozitív, vagyis a közelítő arc fogalma az egyén azon természetes 

vágyára utal, hogy a környezete elfogadja és pozitívan értékelje őt, míg a negatív arc az egyén 

cselekvési szabadságát jelenti, azt a vágyat, hogy cselekvésében ne korlátozzák őt (Brown és 

Levinson 1987: 62).  

A kommunikáció során a beszédpartnerek különböző beszédaktusokat hajtanak végre (pl. 

kérnek, utasítanak, tanácsolnak stb.), amelyekről a szerzők azt állítják, hogy arcfenyegetők 

(ibid.: 65). Érvelésük szerint számos vagy talán minden kultúrában az arcfenyegetés 

mértékének megállapítása a hatalom (P – power), a társadalmi távolság (D – distance) és a 

tehertétel (R – ranking) szociopragmatikai változóinak segítségével történik. A beszélő a P, D 

és R értékek által jelentett arcfenyegetés alapján választja ki társalgási stratégiát. Az 

arcfenyegető aktus létrehozásakor számos stratégia közül választhat attól függően, hogy 

milyen mértékben kívánja fenyegetni a hallgató arcát (ibid.: 74). Az arcfenyegetés 

növekedésével – a hallgató hatalmi pozíciója, nagy társadalmi távolság, súlyos kérés – az 

indirektebb és egyben udvariasabb stratégiák kerülnek előtérbe (ibid.: 76).      

Leech (1983) szerint Grice (1975) együttműködési elve nem szolgál magyarázattal az 

interakciókban gyakorta megjelenő indirektségre, ezért szükségesnek látja azt az udvariasság 

elvével kiegészíteni. Az udvariasság elve hét alapvető maxima követésében nyilvánul meg. 

Ezek közül az egyik a tapintat elve, amely Searle (1975) direktív és komisszív 

beszédaktus-kategóriáira vonatkozik (Leech 1983: 80).  A direktív beszédaktusok esetében a 

hallgató hoz valamilyen áldozatot a beszélő érdekében, a komisszív beszédaktusok esetében 

pedig fordítva, a beszélő hoz áldozatot a hallgató érdekében. Az áldozatvállalást költségnek 

(cost), míg a hasznot előnynek nevezi (benefit). Az udvariassági elv tapintat maximája azt 

mondja ki, hogy az interakció résztvevői arra törekszenek, hogy megnyilatkozásaikkal 

minimalizálják a beszédpartner „költségét”, valamint maximalizálják a „hasznát” (ibid.: 132). 

Hipotézise szerint a beszédpartnerek követik a tapintat maximáját, vagyis minél nagyobb a 

felek közötti társadalmi távolság és a hatalmi különbség, annál indirektebb módon 

fogalmazzák meg a direktív és a komisszív beszédaktusokat (ibid.: 127, 132).  

Thomas a következőképpen összegzi a szociopragmatikai változók nyelvi 

viselkedésmódosító szerepét. A hallgató hatalmi pozíciója, a nagy társadalmi távolság, 

valamint a súlyosabb kérés az indirektebb formák használatára motiválja a beszélőt. A három 

tényező konstans értéke esetén a felek jogai és kötelezettségei határozzák meg a nyelvi 

indirektséget. Indirektebb formákat feltételez az a szituáció, amelyben a beszélőnek nem áll 

jogában kérni, a hallgatónak pedig nem kötelessége teljesíteni az aktust (Thomas 1995: 124–

130).  
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Számos empirikus tanulmány is rámutat a szociopragmatikai változók és a nyelvhasználat 

közötti összefüggésekre. Különösen népszerű téma a kérés vizsgálata. A beszélő hatalmának 

növekedésével gyakoribbá válnak a direktebb megnyilvánulási formák (House és Kasper 

1981; Baxter 1984; Blum-Kulka és House 1989), míg a hallgató hatalmi pozíciója az 

indirektebb szerkezetek használatát eredményezi (Trosborg 1995; Fukushima 2003). A 

társadalmi távolság növekedése a nyelvi indirektség növekedését idézi elő (Holtgraves és 

Yang 1992; Trosborg 1995; Szili 2004), bár mások úgy érvelnek, hogy a társadalmi távolság 

kevésbé hat a nyelvi viselkedésre (Blum-Kulka et al. 1985; Blum-Kulka és House 1989), de 

ez nyilvánvalóan kultúrafüggő. Fukushima (2003) az egyik szituációban azt tapasztalta, hogy 

a társadalmi távolság növekedése váratlan módon a direktebb megnyilatkozásokat hívta elő. A 

tehertétel növekedése általában az indirektebb stratégiáknak kedvez (Holtgraves és Yang 

1992; Trosborg 1995; Fukushima 2003), de az ezzel kapcsolatos megállapításokat nehezebb 

értékelni, mert ezt a paramétert a kutatók bizonyos komponensekre bontják, és a 

következtetéseket a releváns komponensekre vonatkoztatva vonják le, mint például a kérés 

célja (Blum-Kulka et al. 1985), a beszédpartnerek jogai és kötelezettségei, az együttműködés 

esélye stb. (Blum-Kulka és House 1989).  

A kutatók egyetértenek tehát abban, hogy bár különböző mértékben, de a 

szociopragmatikai változók számottevő hatást gyakorolnak a nyelvi viselkedésre. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a nyelven kívüli tényezők nemcsak az egynyelvű beszédprodukciót, 

de a fordítói viselkedést is befolyásolják. A beszédaktusok direktsége kultúránként eltérő 

lehet. A beszédpartnerek közötti hatalmi viszonyok, a társadalmi távolság és a tehertétel 

megítélése, illetve az ezekhez kapcsolódó forrás- és célnyelvi minták direktsége szintén 

eltérhet. A nyelvi közvetítőnek a forrás- és a célnyelvben egyaránt figyelembe kell vennie a 

nyelv és a kultúra érintkezési felületét. A beszédaktusok fordításának szociopragmatikai 

vizsgálata ezért a fordítástudomány egyik releváns kutatási területe lehet. 

A következő pontban részletesen áttekintem, hogy a szociopragmatikai vizsgálatokban a 

kutatók milyen tartalommal töltik meg a hatalom, a társadalmi távolság és a tehertétel 

fogalmát, ugyanis ezek alkotják az alapját annak a szociopragmatikai modellnek, amely a 

jelen kutatásban a beszédaktusok fordításának tanulmányozását fogja segíteni. 

 

5.3. A szociopragmatikai változók tartalma a szakirodalomban  

A Brown és Gilman szerzőpáros már a 60-as évek elején felhívta a figyelmet arra, hogy a 

beszédpartnerek közötti szolidaritás és a hatalmi viszonyok meghatározó szerepet játszanak az 

interakcióban. A hatalom lehetővé teszi, hogy az egyik személy ellenőrzése alatt tartsa a 
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másikat, forrása pedig az egyén fizikai ereje, anyagi helyzete, életkora, biológiai neme, 

valamint intézményesített szerepe lehet. A szolidaritás a beszédpartnerek közötti hasonlóságra 

utal (Brown és Gilman 1960: 105). A későbbi szakirodalomban a szolidaritás terminusa 

helyett megjelenik a távolság (Brown és Levinson 1987), illetve a társadalmi távolság (Leech 

1983).  

Brown és Levinson szerint a társadalmi távolság (D) „legtöbb esetben (de nem mindig) az 

interakció gyakoriságán múlik, valamint azon, hogy a beszélő és a hallgató között milyen 

anyagi és nem anyagi természetű javak (beleértve az arcot) cseréje zajlik [...]”73 (Brown és 

Levinson 1987: 76–77). A társadalmi közelséggel általában a közelítő stratégiák, vagyis a 

pozitív udvariasság jár együtt (ibid.: 77). A hatalmat (P) Weber (1947) nyomán definiálják: „a 

P (S,H) arra vonatkozik, hogy S [beszélő] milyen mértékben képes a saját elképzeléseit és 

önértékelését (arcát) H [hallgató] elképzeléseinek és önértékelésnek (arcának) rovására 

megvalósítani”74 (ibid.: 77, szögletes zárójelben tőlem). A hatalom megítélésük szerint 

általában két forrásból táplálkozhat. Az anyagi jellegű hatalom azt jelenti, hogy az egyén 

bizonyos anyagi javak vagy fizikai erő birtokában van, a metafizikai jellegű hatalom pedig 

azt, hogy képes mások cselekedeteit ellenőrzése alatt tartani (ibid.: 77). „Az R érték a 

tehertétel súlyának megítélése az adott kultúrában és szituációban annak alapján, hogy milyen 

mértékben befolyásolja az egyén azon igényét, hogy szabadon cselekedhessen, illetve hogy 

környezete elfogadja őt (negatív és pozitív arc által támasztott igények)”75 (ibid.: 77). A 

tehertétel mértéke függ az egyén jogaitól és kötelezettségeitől, valamint a tehertétel jellegétől, 

vagyis attól, hogy mire irányul az aktus: szolgáltatásokra vagy pedig javakra. Az 

arcfenyegetés mértéke a három változót magában foglaló képlet segítségével határozható 

meg: Wx76 = D77(S,H78) + P79(S,H) + Rx80 

 

                                                 
73 “In many cases (but not all), it is based on the assessment of the frequency of interaction and the kinds of 
material or non-material goods (including face) exchanged between S and H […]” (Brown és Levinson 1987:  
76–77).   
74 “[…] P(H,S) is the degree to which H can impose his own plans and his self-evaluation (face) at the expense 
of S’s plans and self-evaluation” (Brown és Levinson 1987: 77). 
75 “R is a culturally and situationally defined ranking of impositions by the degree to which they are considered 
to interfere with an agent’s wants of self-determination or of approval (his negative- and positive-face wants)” 
(Brown és Levinson 1987: 77). 
76 Wx – Weightiness (x arcfenyegető aktus súlya) 
77 D – Distance (távolság)  
78 S – Speaker (beszélő); H – Hearer (hallgató) 
79 P – Power (hatalom) 
80 Rx – Ranking (x arcfenyegető aktusban rejlő tehertétel mértéke) 
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„ahol a Wx numerikus érték mutatja az FTAx81 súlyát, a D(S,H) érték mutatja az 

S és H közötti társadalmi távolságot, a P(H,S) H S feletti hatalmának mértéke, az 

Rx érték pedig megmutatja, hogy az FTAx az adott kultúrában milyen mértékben 

minősül súlyosnak.”82 

 

(Brown és Levinson 1987: 76)  

 

A szerzők azt feltételezik, hogy a szociopragmatikai változók összeadódnak, így együttesen 

határozzák meg az arcfenyegetés mértékét.  

Brown és Levinson felhívták a figyelmet a P (hatalom) D (távolság) és R (tehertétel) 

értékek kontextusfüggőségére is. Megítélésük szerint az értékek meghatározásánál figyelembe 

kell venni a szituációs tényezőket, nevezetesen azt, hogy a beszélőre és a hallgatóra 

megállapított értékek csak bizonyos kontextusok és arcfenyegető aktusok esetén érvényesek 

(ibid.: 78–79).   

Brown és Levinsonhoz (1987) hasonlóan Blum-Kulka és munkatársai (1985) a hatalmat 

nem kizárólag az egyénhez kötik, hanem az egyén különböző szerepeihez: bizonyos 

szerepkapcsolatokban a beszélőnek hatalma van a hallgató felett. A társadalmi távolságot „a 

beszédpartnerek közötti familiaritás mértékeként”83 definiálják (Blum-Kulka et al. 1985: 118). 

A familiaritás (familiarity) a Collins Cobuild-szótár szerint arra utal, hogy a felek mennyire 

ismerik egymást (1995: 602). Az ismertség mértéke magas a családtagok (szülők, gyerekek), 

közepes a rokonok és barátok kapcsolatában, az idegenek között pedig alacsony (Blum-Kulka 

et al. 1985: 118). A tehertételt a kérés céljától függően határozzák meg. Rendszerükben az 

aktus irányulhat cselekvés-, anyagi javak, információ-, valamint engedélykérésre. Az 

engedélykérésben megjelenő tehertétel álláspontjuk szerint alacsonyabb, mint a 

cselekvéskérés esetében. Javak kérése esetén a tehertétel függ a javak valós vagy szimbolikus 

értékétől (ibid.: 118).  

Thomas a szociopragmatikai változók négyes felosztását javasolja. Megítélése szerint a 

hatalom, a társadalmi távolság és a tehertétel mellett célszerű megvizsgálni a felek jogait és 

kötelezettségeit is. A szerző a hatalmat a beszédpartnerek közötti hierarchikus viszonyként 

definiálja, és két formáját különbözteti meg: a jutalmazó hatalom pozitívan, a kényszerítő 

                                                 
81 FTAx – Face Threatening Act (x arcfenyegető aktus) 
82 “where Wx is the numerical value that measures the weightiness of the FTAx, D(S,H) is the value that 
measures the social distance between S and H, P(H,S) is a measure of the power that H has over S, and Rx is a 
value that measures the degree to which the FTAx is rated an imposition in that culture” (Brown és Levinson 
1987: 76). 
83 “[…] degree of familiarity between interlocutors […]” (Blum-Kulka et al. 1985: 118). 
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hatalom pedig negatívan érinti egyén lehetőségeit (Thomas 1995: 125). A hatalom e két típusa 

mellett felhívja a figyelmet Spencer-Oatey (1992) kategóriáira is. A legitim hatalom 

birtokosának szerepéből, korából vagy státuszából adódóan jogában áll bizonyos 

cselekvéseket előírni. A referenciahatalom azt jelenti, hogy birtokosának olyan különleges 

kvalitásai vannak, amiért mások tisztelik őt, és azonosulnak vele. A szakértői hatalom olyan 

tudásból táplálkozik, amelyre a másik félnek szüksége van (Thomas 1995: 27).  

A társadalmi távolságot Thomas szerint is a beszédpartnerek közötti hasonlóság 

(közelség), a tehertételt pedig a kérés súlya határozza meg (ibid.: 128–130). Érvelése szerint a 

felek jogai és kötelezettségei nem tekinthetők a hatalom komponensének. Például a rendőr 

intézményesített szerepéből fakadó hatalmánál fogva kényszerítheti a gépkocsi tulajdonosát, 

hogy távolítsa el az útból az autóját, a járművezetőnek pedig kötelessége engedelmeskedni. A 

jogok és kötelezettségek azonban azonnal átrendeződnek, ha a rendőr magánemberként 

fogalmazza meg ugyanezt a direktívumot (ibid.: 131).  

Trosborg a hatalom helyett a dominancia terminust használja: „A dominancia a 

beszédpartnerek közötti státuszkapcsolatra utal, amelyet az egyik nyelvhasználó mások feletti 

autoritása vagy annak hiánya határoz meg”84 (1995: 148). A Collins Cobuild-szótár szerint az 

autoritás (authority) az egyénnek azt a jogát jelenti, amelynek birtokában utasításokat adhat, 

vagy ellenőrzése alatt tarthat másokat (1995: 99). Blum-Kulka és munkatársaihoz (1985) 

hasonlóan Trosborg a társadalmi távolságot a beszédpartnerek közötti familiaritás 

jellemzőjeként definiálja (Trosborg 1995: 148).  

A szociopragmatikai változók komponenseinek legrészletesebb leírását Brown és Levinson 

(1987) nyomán Fukushima (2003) adja. A hatalom releváns komponenseit a 3. ábra 

szemlélteti. Fukushima a hatalmat szintén az autoritással, vagyis az egyén azon jogával hozza 

összefüggésbe, amely lehetővé teszi, hogy egy másik személyre bizonyos mértékű befolyást 

gyakoroljon: „Ha valakinek hatalma van egy másik személy fölött, akkor bizonyos mértékig 

ellenőrzés alatt tarthatja őt”85 (Fukushima 2003: 85). A hatalom fogalmába a következő 

komponenseket vonja be: társadalmi státusz, társadalmi osztály, intézményesített szerep, 

életkor, biológiai nem, anyagi helyzet, fizikai erő, regionális/etnikai identitás. A hatalmi 

viszonyokat egy képzeletbeli skálán „nagy” és „alacsony” jelölésekkel látja el.  

 
 
 

                                                 
84 “Dominance pertains to the status relationship between the participants, which was specified either by the 
authority of one interactant over the other, or by the lack of authority in the case of persons of equal status” 
(Trosborg 1995: 148). 
85 “If somebody has power over someone else, s/he can control the other to some extent” (Fukushima 2003: 85). 
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3. ábra 
Hatalom (Fukushima 2003: 85) 

 

  

Fukushima rendszerében a társadalmi távolság/közelség komponenseit a 4. ábra mutatja 

be. A szerző értelmezésében a társadalmi távolság a beszédpartnerek közötti „közelség 

mértéke”, amelyet a következő három változó és az azokhoz rendelt további komponensek 

határoznak meg: 1. az egyének közötti hasonlóság/különbség (életkor, társadalmi osztály, 

foglalkozás, biológiai nem, etnikai identitás, hiedelmek, értékrend), 2. mennyire ismerik jól 

egymást (az ismeretség időtartama, a kontaktus gyakorisága, az önkitárulkozás mértéke), 

valamint 3. a szimpátia (affektus). A társadalmi távolságot is egy skálán képzeli el, amelynek 

két végpontját „kicsi” és „nagy” elnevezésekkel látja el. „A nagy társadalmi távolság azt 

jelenti, hogy a beszédpartnerek nem állnak közel egymáshoz, míg a kis társadalmi távolság a 

köztük lévő közelségre utal”86 (ibid.: 88).  Blum-Kulka és munkatársaihoz (1985) hasonlóan a 

tehertételt Fukushima (2003) is a kérés céljával hozza összefüggésbe (5. ábra). A kérés 

irányulhat anyagi vagy nem anyagi javakra, teljesítésekor a következő tényezőket kell 

számításba venni: a teljesítésére fordítandó idő, energia, anyagi és pszichológiai teher (ibid: 

88). A tehertétel magas, ha a fenti tényezők fokozottan jelentkeznek, alacsony, ha 

jelentőségük csekélyebb. A kutató a jogokat és a kötelezettségeket is a tehertételt 

meghatározó tényezők közé sorolja. Ha a kérő félnek jogában áll megfogalmazni a kérést, és a 

hallgatónak kötelessége teljesíteni azt, akkor a tehertétel alacsony, míg fordított esetben 

magasnak számít. A tehertétel mértékét a „szituatív ésszerűség” (situational reasonableness) 

(ibid.: 89) is befolyásolja. Alacsonynak számít, ha a kérés ésszerű az adott szituációban, 

ellenkező esetben pedig magasnak bizonyul87 (ibid.: 89). 

 

 
 
 

                                                 
86 “Big social distance means that people are not close, and small distance means that people are close” 
(Fukushima 2003: 88). 
87 Ésszerűbb egy telefonfülke előtt aprópénzt kérni (alacsony tehertétel), mint minden ok nélkül ugyanezt tenni 
az utca középén (magas tehertétel) (Brown és Levinson 1987: 79). 
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4. ábra 
Társadalmi távolság (Fukushima 2003: 87) 

 
 

5. ábra 
Tehertétel (Fukushima 2003: 89) 

 

 

 

 

Összességében tehát a P (hatalom), D (távolság) és R (tehertétel) terminusok tartalmáról a 

következő megállapításokat tehetjük. A hatalom fogalmán a szerzők általában az egyik fél 

képességét értik, amely lehetővé teszi, hogy a másik személy cselekvését irányítsa, vagyis 

ellenőrzése alatt tartsa őt (Brown és Gileman 1960; Brown és Levinson 1987; Trosborg 1995; 

Fukushima 2003).  A társadalmi távolság meghatározásban a familiaritás, vagyis az 

ismeretség (Blum-Kulka 1985; Thomas 1995; Trosborg 1995), valamint az interakció 

gyakorisága (Brown és Levinson 1987; Fukushima 2003) kap fontos szerepet.  A tehertétel a 

kérés céljával, valamint a beszédpartnerek jogaival és kötelezettségeivel hozható 

összefüggésbe (Brown és Levinson 1987; Blum-Kulka et al. 1985; Fukushima 2003). 
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A szociopragmatikai változók átfogó leírása a Brown és Levinson szerzőpáros nevéhez 

fűződik. Álláspontjuk szerint a P, D és R értékek minden egyéb olyan tényezőt magukban 

foglalnak, amelyek hatnak az egyén nyelvi viselkedésére, mint például a státusz, az autoritás, 

a foglalkozás, az etnikai identitás, illetve az egyéb szituációs tényezők (Brown és Levinson 

1987: 80). Azt azonban nem pontosítják, hogy az egyes tényezőket mely változó hatáskörébe 

érdemes utalni. 

Több nyelvész is rámutatott arra (pl. Spencer-Oatey 1993; Fukushima 2003; Wierzbicka 

2003), hogy az empirikus vizsgálatok értelmezésében és összehasonlíthatóságában problémát 

jelent, hogy a kutatók nem kezelik egységesen a szociopragmatikai változókat. A 

szakirodalomban két alapvető megközelítés bontakozott ki. A szerzők a Brown és 

Levinson-féle (1987) modell alapján vagy úgy tekintenek a P, D és R változókra, mint 

amelyek már minden releváns szituációs tényezőt tartalmaznak (Trosborg 1995; Fukushima 

2003), vagy pedig bizonyos egyéb tényezők nyelvi viselkedésmódosító szerepét a három 

alapértéktől különválasztva vizsgálják. Blum-Kulka és munkatársai (1985) külön kezelik a 

beszédpartnerek nemét és korát.  Blum-Kulka és House (1989) a hatalom és a társadalmi 

távolság mellett általában az R érték hatáskörébe sorolt tényezőket, nevezetesen a hallgató 

kötelezettségét a kérés teljesítésére, a beszélő kéréshez való jogát, a kérés 

megfogalmazásának nehézségét és a hallgató együttműködésének valószínűségét külön-külön 

tanulmányozzák. Thomas (1995) a három alapvető változótól szintén külön vizsgálja a felek 

jogait és kötelezettségeit.  

Az első megközelítésben problémát jelent, ha a szerzők nem fejtik ki részletesen, hogy a P, 

D és R értékek hatáskörében pontosan mely komponenseket vizsgálják. Az egyes 

vizsgálatokban használt (előre megtervezett) szituációkból csupán annyit tudhatunk meg, 

hogy a beszédpartnerek kapcsolatára milyen hatalmi viszonyok jellemzőek, mekkora a köztük 

lévő társadalmi távolság, illetve milyen mértékű tehertétel jelenik meg a beszédaktusban (pl. 

House és Kasper 1981; Blum-Kulka és House 1989; Trosborg 1995), a szociopragmatikai 

változók tartalmát (hatalom, társadalmi távolság, teherétel) azonban nem definiálják pontosan. 

A három szociopragmatikai változó tartalmának precíz leírását az áttekintett empirikus 

tanulmányok közül Fukushima (2003) adja (l. fent).  

A második megközelítési mód a természetes (spontán) diskurzus kutatásában jelent 

problémát. Míg az előzetesen megtervezett szituációkban a szociopragmatikai változók 

kontrollálhatók, vagyis ugyanaz a szituáció ugyanazokkal a paraméterekkel elméletileg 

végtelen számban megismételhető, addig a természetes diskurzusban két teljesen egyforma 

szituáció gyakorlatilag nem létezik, ezért az adatgyűjtés nehezékes és rendkívül időigényes 
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(vö. Cohen 1996: 24). Az előzetesen megtervezett helyzetekben a kutatók addig 

ismételtethetik ugyanazt a szituációt, amíg a megfelelő mennyiségű adat rendelkezésükre nem 

áll. Biztosak lehetnek abban, hogy a kapott nyelvi adatok ugyanarra a szituációra 

vonatkoznak, ezért nagyobb a mozgásterük, hogy a szociopragmatikai változók egyes 

komponenseit külön-külön is vizsgálják. A természetes diskurzus vizsgálatában a túl sok 

változó bevonása túlságosan is fragmentálná a nyelvi adatokat. Ez megnehezítené az általános 

következtetések levonását, mivel minden szituáció egyedi és megismételhetetlen. A 

filmszövegek abban hasonlítanak a természetes diskurzushoz, hogy a kutató nem 

kontrollálhatja a szituációkat. Járhatóbb útnak tűnik tehát Fukushimának (2003) Brown és 

Levinson nyomán (1987) kifejlesztett vizsgálati módszere, nevezetesen annak meghatározása, 

hogy pontosan mely komponensek sorolandók a P, D és R változók hatáskörébe. Így a 

vizsgált tényezők száma három paraméterre csökkenthető. Ez lehetővé teszi, hogy általános 

következtetéseket vonjunk le a három változó nyelvi viselkedésmódosító szerepéről.  

 

5.4. A szociopragmatikai változók tartalmának meghatározása a disszertáció céljaira 

A szociopragmatikai modell kialakításában két alapelvet tartottam szem előtt: nevezetesen 

a szituatív megközelítést és a szociopragmatikai változók közötti átfedések kiküszöbölését. A 

szituatív megközelítés azt jelenti, hogy a szociopragmatikai paramétereket dinamikus 

változókként kezelem, és mindig az adott szituáció kontextusában jellemzem őket. Mivel egy 

több évadot átfogó sorozatban a személyközi kapcsolatok gyakran átrendeződnek, a hatalom 

és a társadalmi távolság nem tekinthetők az interperszonális kapcsolatok állandó 

jellemzőinek. Az egyik szereplő domináns helyzete a másikkal szemben néhány epizód után a 

visszájára is fordulhat. A társadalmi távolság szintén változhat. A szereplők a cselekmény 

bizonyos fordulatainál kedvelik, máskor gyűlölik egymást. Egyszer közelednek, máskor pedig 

távolodnak egymástól. A tehertétel is csak az adott szituációban értelmezhető. A három 

szociopragmatikai változó értékét ezért mindig az adott szituáció kontextusában határozom 

meg.  

További feladat a szociopragmatikai változók közötti átfedések kiküszöbölése. Fukushima 

(2003) rendszerében átfedések mutatkoznak az egyes szociopragmatikai változók 

komponensei között. Az életkor, a társadalmi osztály, a biológiai nem és az etnikum a 

hatalom és a társadalmi távolság komponensei között is szerepel. A jogok és kötelezettségek a 

hatalom és a tehertétel komponenseinek közös halmazában tűnnek fel. Bár Fukushima (2003) 

elméleti szempontból fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a hatalom, a társadalmi távolság és 

a tehertétel egymást átfedő komponensekkel írható le, az empirikus elemzések céljára mégis 
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célszerű ezeket a komponenseket elválasztani egymástól, ellenkező esetben ugyanazon 

komponenst több szociopragmatikai változó esetében is vizsgálni kellene. A filmszövegekben 

a szituációk variabilitása szinte végtelen, a szereplők közötti viszonyok sem mindig 

egyértelműek, sőt a cselekmény folyamán dinamikusan változnak. Ebből adódóan nem 

mindig lehet egyértelműen eldönteni, hogy egy bizonyos komponens mely szociopragmatikai 

változó hatáskörébe sorolandó. Mi alapján célszerű eldönteni, hogy az életkort, a társadalmi 

osztályt vagy éppen a biológiai nemet a hatalom vagy a társadalmi távolság hatáskörében 

vizsgáljuk? A filmsorozatok szituációiban és a szereplők közötti meglehetősen bonyolult 

viszonyrendszerben vajon mely komponensek relevánsak és melyek irrelevánsak? A 

következő pontokban sorra veszem a szociopragmatikai változókat, meghatározom a vizsgálat 

szempontjából releváns komponenseket, valamint kiküszöbölöm az egyes komponensek 

közötti átfedéseket. 

 

5.4.1. A hatalom 

A filmsorozatokban előforduló életszerű szituációkban a szereplők közötti hatalmi 

viszonyok három alapvető típusa különböztethető meg. A beszélőnek hatalma van a hallgató 

felett (X>Y), a hallgatónak hatalma van a beszélő felett (X<Y), illetve a beszélő és a hallgató 

között nincs hatalmi különbség (X=Y). A beszédpartnerek viszonyában az a fél birtokolja a 

hatalmat, akinek az adott szituációban vélt vagy valós joga, hogy a másik felet valamilyen 

cselekvés elvégzésére vagy mellőzésére utasítsa. A racionálisan viselkedő hallgatónak nincs 

választási lehetősége, hogy a direktívumot végrehajtja-e vagy sem, mivel a cselekvés 

visszautasításával hátrányos helyzetbe hozná magát, vagy egyéb szempontból kedvezőtlen 

helyzetet idézne elő.  

A hatalom különböző forrásokból táplálkozhat. Különbséget teszek az objektív és a 

szubjektív tényezőkön alapuló hatalom között. Fuskushima (2003) rendszere alapján az 

objektív hatalom fakadhat a társadalmi státuszból, a társadalmi osztályból, az intézményesített 

szerepből, a biológiai nemből, az anyagi helyzetből, a fizikai erőből, valamint a regionális és 

az etnikai identitásból. A nyelvi mintából megállapítható, hogy nem mindegyik tényező 

egyformán releváns. Az amerikai sorozatok általában azonos etnikumú és társadalmi hátterű 

emberek viszonylag homogén mikroközösségének életét mutatják be, ezért kevés az olyan 

interakció, amelyben különböző társadalmi osztályok vagy etnikumok tagjai szerepelnek. A 

társadalmi osztály és az etnikum tényezőjét ezért kizárom a vizsgálatból. A modern sorozatok 

fiktív világára nem jellemző a férfiak és a nők közötti hatalmi különbségek érzékeltetése, 

ezért a biológiai nem tényezőjét sem veszem figyelembe. A társadalmi státuszt, az 
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intézményesített szerepet, az életkort, az anyagi helyzetet és a fizikai erőt akkor veszem 

figyelembe, ha a kontextus alapján megállapítható, hogy a beszédpartnerek a fenti tényezők 

egyikét vagy valamilyen kombinációját használják az érdekeik érvényesítésére. A 

szituációban megjelenő jogokat és kötelezettségeket is az objektív hatalom komponensei 

között elemzem. Ha X szereplőnek jogában áll kérni valamit, Y szereplőnek pedig ezt 

kötelessége teljesíteni, akkor a szituáció kontextusában X-nek hatalma van Y felett. 

Spencer-Oatey (1992) nyomán a szakértelemből fakadó hatalmat is ebbe a körbe sorolom. Az 

egyén ideiglenesen azért kerül hatalmi pozícióba, mert hozzáértése vagy szakértelme az adott 

szituációban nélkülözhetetlen (Thomas 1995: 126). 

A pragmatikai kutatások nem foglalkoznak azokkal a helyzetekkel, amelyekben a hatalom 

szubjektív tényezőkből fakad. A filmekben gyakran előfordulnak olyan szituációk, 

amelyekben a beszédpartnerek közötti hatalmi különbség objektív tényezők alapján nem 

állapítható meg, mégis az egyik szereplő dominánsan lép fel a másikkal szemben. A 

szubjektív dominanciának három típusát különböztetem meg: az együttműködés 

szükségességéből adódót, az érzelmit és a pszichológiait.  

Az együttműködés szükségességéből adódó dominanciáról akkor beszélhetünk, ha 

bizonyos közös cselekvés során az egyik fél úgy véli, hogy jogában áll osztogatni a szerepeket 

(Tsui 1994: 129–130). Az érzelmi dominancia esetében az egyik fél olyan felfokozott vagy 

beszűkült érzelmi állapotban van, hogy az adott szituációban dominánsan lép fel. A 

pszichológiai dominancia azt jelenti, hogy az egyik szereplő személyiségéből fakadóan 

dominánsan viselkedik, bár erre semmilyen objektív körülmény nem jogosítja fel. 

 

5.4.2. A társadalmi távolság 

A társadalmi távolságot Fukushima (2003: 86) nyomán a beszédpartnerek közötti távolság 

vagy közelség mértékével definiálom, de az általa használt szempontrendszert úgy alakítom 

át, hogy a változó könnyűszerrel meghatározható legyen a filmszövegekben előforduló 

beszédaktusok vizsgálatában is.  

Fukushima rendszerében a társadalmi távolság/közelség mértékének megállapítása három 

alapvető tényezőn és az azokhoz tartozó további komponenseken alapul. Az első tényezőre 

utaló kérdés a következőképpen hangzik: mennyire hasonlítanak vagy különböznek a 

beszédpartnerek egymástól? Ezt az életkor, a társadalmi osztály, a foglalkozás, a biológiai 

nem, az etnikai hovatartozás, a hiedelmek és az értékrend dönti el. A második kérdés arra utal, 

hogy a felek mennyire ismerik egymást. Ennek kapcsán az ismeretség időtartamát, a 

kontaktus gyakoriságát és az önkitárulkozás mértékét kell figyelembe venni. A harmadik 
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kérdés a felek egymáshoz fűződő viszonyára vonatkozik, vagyis arra, hogy mennyire kedvelik 

egymást (ibid.: 87). Ezt a szakirodalom affektusnak nevezi. Egyes kutatók úgy érvelnek, hogy 

az affektust célszerű a többi tényezőtől külön kezelni (Brown és Gileman 1989; Slugoski és 

Turnbull 1988).  

Fukushima (2003) rendszerét használva az elemzés során néhány alapvető probléma merült 

fel. Hogyan határozható meg a társadalmi távolság a kis/nagy kategóriák segítségével az első 

kérdés esetében, ha a beszédpartnerek közötti korkülönbség nagy, de hasonló a társadalmi 

hátterük, vagy éppen azonos munkakörben dolgoznak? A nagy korkülönbség a társadalmi 

távolságra, míg az azonos társadalmi osztály és foglalkozás a társadalmi közelségre utal. A 

második kérdést vizsgálva szintén ellentmondás figyelhető meg a komponensek között. 

Hogyan értékelhető a társadalmi távolság, ha a felek már régóta ismerik egymást, de csak 

ritkán találkoznak? A régi ismeretség a társadalmi közelséget, míg a ritka kontaktus a 

társadalmi távolságot feltételezi. Nemcsak az egyes kérdésekben szereplő komponensek, de 

az alapkérdések is ellentmondást rejtenek. Hogyan kezelhető a társadalmi távolság változója, 

ha olyan szereplők lépnek interakcióba, akik különböző korosztályokat képviselnek 

(társadalmi távolság), de régóta ismerik egymást, és gyakran találkoznak (társadalmi 

közelség)?  

Fukushima rendszerében tapasztalható ellentmondások megítélésem szerint úgy oldhatók 

fel, hogy különválasztjuk a társadalmi távolság két aspektusát, nevezetesen az affektust és a 

demográfiai változók azonosságát vagy különbözőségét. Fukushima annak alapján határozza 

meg az affektust, hogy az interakcióba lépő felek mennyire kedvelik egymást (2003: 87). A 

filmek esetében a kérdést inkább úgy kell megfogalmazni, hogy a cselekmény adott pontján a 

szereplők között milyen jellegű érzelmi kötődés figyelhető meg. A szereplők közötti 

kapcsolatokban megkülönböztethetjük az erős és a laza/zéró kötődéseket. Az erős kötődések 

tartós, pozitív érzelmekkel, jelentős mértékű önkitárulkozással jellemezhető bensőséges 

kapcsolatok. Ilyenek például a családtagok, a rokonok és az élettársak közötti kapcsolatok, a 

tartós szerelmi viszonyok és a mély barátságok. Az ilyen jellegű kapcsolatokban a szereplők a 

lehető legközelebb állnak egymáshoz, vagyis a köztük lévő társadalmi távolság a lehető 

legkisebb. Ezekben az esetekben a demográfiai jellemzők irrelevánsak. A laza/zéró kötödések 

kategóriájába sorolom az önkitárulkozás nélküli, felületes ismeretségeket, a formális 

kapcsolatokat és azokat a szituációkat, amelyekben az interakció ismeretlenek között zajlik. 

Itt célszerű figyelembe venni a demográfiai és az egyéb változókat. Mivel azonos demográfiai 

hátterű szereplők informális szituációkban már az első találkozás alkalmával hajlamosak 

közvetlenebb hangvételt megütni egymással (pl. fiatalok egy szórakozóhelyen), azonos vagy 
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közel azonos demográfiai változók esetén a szereplők közötti kapcsolat kis társadalmi 

távolsággal jellemezhető. Ilyenek például a kollégák, az ismerősök, a szomszédok stb. közötti 

kapcsolatok. Ezek a szereplők hosszabb ideje ismerik egymást, viszonylag gyakran lépnek 

interakcióba, de bensőséges témákról nem beszélnek. Nagy társadalmi távolsággal 

jellemezhető az a szerepkapcsolat, amelyben a beszédpartnerek demográfiai jellemzői 

jelentősen eltérnek (pl. felnőtt–gyerek), valamint olyan formális szituációkban, amelyekben 

az interakció jellemzően csak a szerepkapcsolat által meghatározott témákra korlátozódik: pl. 

munkaadó–munkavállaló, tanár–diák, szülő–tanár, felnőtt–gyerek stb.  

Az ismertetett kategóriák alapján a társadalmi távolság/közelség képzeletbeli skáláján 

három pont határozható meg: 1. erős kötődés, 2. laza/zéró kötődés + kis társadalmi távolság, 

3. laza/zéró kötődés + nagy társadalmi távolság. A szituatív megközelítésből adódik, hogy a 

cselekmény kibontakozása során az egyes szerepkapcsolatokra jellemző társadalmi távolság 

csökkenhet vagy nőhet. Például a tanár–diák kapcsolat az első néhány interakció alkalmával 

zéró kötődéssel és nagy társadalmi távolsággal jellemezhető, míg a későbbiek során laza vagy 

akár erős kötődéssé is alakulhat.         

 

5.4.3 A tehertétel  

A direktívum irányulhat anyagi javakra, cselekvésre, információra és engedélyre (Blum-

Kulka et al. 1985). Az anyagi természetű javak sorában Goffman (1967) különbséget tesz a 

szabadon felhasználható és a nem szabadon felhasználható javak között. A szabadon 

felhasználható javak fogalmán azokat a termékeket érti, amelyeket engedélykérés nélkül bárki 

igénybe vehet, mint például az étteremben a sót, míg a nem szabadon felhasználható javak 

használatához engedélykérés szükséges. R. T. Lakoff szerint a fenti különbségtétel az 

információkérésre is igaz. Vannak olyan témák, amelyekről szabadon, kötöttségek nélkül 

kérhető információ, míg más témák tabunak számítanak: számos kultúrában például nem 

illendő mások fizetéséről érdeklődni (Lakoff 1974, hivatkozik rá Thomas 1995: 130). Thomas 

arra hívja fel a figyelmet, hogy Goffman (1967) kategóriái jól felhasználhatók a tehertétel 

meghatározásakor. A szabadon rendelkezésre álló javakra irányuló kérés nyilvánvalóan 

kisebb tehertétellel jár (Thomas 1995: 130).  

A filmsorozatok fiktív világában számos direktívumtípus hangzik el, ezért olyan rendszerre 

van szükség, amely egységes kategóriák alapján minden utasítás- és kéréstípusra 

alkalmazható, ellenkező esetben túl sok kategóriát kellene felállítani, ami túlságosan is 

fragmentálná az adatokat. Megítélésem szerint Goffman (1967) szabadon és nem szabadon 

rendelkezésre álló javak kategóriái nehezen alkalmazhatók az információkérésre. Bár R. T. 
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Lakoffnak (1974) igaza van abban, hogy a tabu és a nem tabu témák könnyen 

megkülönböztethetők, az életszerű szituációkban előforduló információkérés ennél mégis 

sokkal árnyaltabb képet mutat. Hogyan dönthetjük el, hogy az információkérés alacsony vagy 

magas tehertétellel jár, ha nem tabu témát érint, de az információ értékes, vagy a szereplők 

valamelyikét hátrányosan érinti? Hasonló probléma merül fel a cselekvéskérés esetében is. 

Hogyan határozható meg, hogy a kért cselekvés szabadon rendelkezésre áll vagy sem?  

Fukushima (2003) a tehertétel meghatározására olyan kritériumrendszert állított fel, amely 

kiküszöböli a fentiekben sorolt problémákat. A kérés teljesítéséhez szükséges idő, energia, 

pénzügyi áldozat vagy éppen pszichológiai teher egy kivétellel minden típusnál 

meghatározható az alacsony és a magas kategóriákkal. A kivétel a viselkedés 

megváltoztatására irányuló kérések vagy felszólítások. A filmsorozatok dialógusaiban 

gyakran szerepelnek olyan beszédaktusok, amelyek bizonyos (bosszantó) viselkedés 

mellőzésére szólítják fel a hallgatót. Az ilyen „kérés” teljesítése időt, energiát, pénzügyi vagy 

pszichológiai terhet nem jelent, ezért a tehertétel elvileg alacsony. Ennek ellenére ezek a 

beszédaktusok erősen arcfenyegetőek, mivel arra utalnak, hogy a címzett tevékenysége a 

beszélő terhére van, tehát a személye vagy az általa folytatott tevékenység nemkívánatos. 

Mivel a tehertétel ezekben az esetekben nem értelmezhető, a viselkedés megváltoztatására 

irányuló direktívumok esetében csak a hatalom és a társadalmi távolság változóit vizsgálom.  

 

5.5. Konklúzió 

A pragmatikai vizsgálatok eredményeinek értékelésében és összehasonlíthatóságában 

nemcsak az jelent problémát, hogy a szerzők nem kezelik egységesen a vizsgált fogalmak 

tartalmát, hanem az is, hogy a hatalom, a társadalmi távolság és a tehertétel komponensei 

között átfedések mutatkoznak. Az alkalmazott módszerek és modellek alkalmasak lehetnek az 

egyszerűbb szituációkban megfigyelhető nyelvi viselkedés tanulmányozására, de kevésbé 

alkalmazhatók a filmekben előforduló, dinamikusan változó szituációkban. A korábbi 

pragmatikai kutatások elméleti hátterének felhasználásával olyan szociopragmatikai modellt 

hoztam létre, amely alkalmas nagyszámú fordítói tény elemzésére a dinamikusan változó 

szociopragmatikai paraméterek tükrében. A kialakított szempontrendszer segítségével 

feltárható, hogy a vizsgált szociopragmatikai változók (hatalom, társadalmi távolság, 

tehertétel) hogyan befolyásolják a fordító viselkedését a vizsgált konvencionálisan indirekt 

beszédaktusok fordítása során a direktség és az udvariasság pragmatikai kategóriáiban.  
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6. A korpuszok és a kutatás módszere 

 

6.1. A vizsgálatban használt korpuszok és adatok 

A fordítási adatokat tévésorozatok szövegéből nyertem. A választás azért esett a 

tévésorozatokra, mert ezek fokozott verbalitása egységnyi idő alatt több nyelvi adattal szolgál, 

mint az egész estés játék-, akció- vagy művészfilmek.  

Sinclair szerint egy szó jelentésének leírásához legalább 50, megbízható meghatározásához 

viszont 150 előfordulás vizsgálata szükséges (1993: 7). Ez támpont lehet a vizsgált felszíni 

formák diskurzusban betöltött pragmatikai funkcióinak kutatásában is. A kutatás 

eredményeinek általánosíthatósága érdekében összesen 1000 fordítási adatot vizsgálok. Ez 

felszíni formánként 200-200 adatot jelent. A vizsgált öt felszíni formára vonatkozó 1000 

fordítási adatot két korpuszból, azaz a forrásnyelvi és a célnyelvi korpuszból nyertem. A 

forrásnyelvi korpusz összesen 20 amerikai filmsorozat 711 epizódjának szövegét tartalmazza 

digitalizált, vagyis számítógéppel olvasható formában (l. források/filmográfia). A korpuszok 

nagyságát a szavak számával szokták jellemezni. A filmszövegek esetében ez félrevezető 

lenne, mert az átiratok nemcsak a dialógus szövegét tartalmazzák, hanem egyéb metatextuális 

információkat is, mint például a jelenetek leírása, a szereplők cselekvése, érzelmei stb. Ezért a 

filmszövegeket tartalmazó korpusz nagyságát a játékórák számában érdemes megadni. A 711 

epizódot tartalmazó forrásnyelvi korpusz összesen 497 játékórát tesz ki.  A reprezentativitás 

elvét szem előtt tartva a különböző típusú sorozatok lehető legszélesebb skálája szerepel a 

mintában: vígjáték, bűnügyi sorozat, kórházsorozat, családi dráma, ifjúsági és misztikus 

sorozat.  

A célnyelvi korpusz a fordított filmszövegekre utal. A fordítások szövege digitális átirat 

formájában nem áll rendelkezésre, ezért a fordítói megoldások csak manuálisan, vagyis az 

adott részlet megtekintésével vizsgálhatók. A sorozatok magyar szövegét más-más fordító 

készítette. A 20 fordító munkájának elemzése kiküszöböli azt a veszélyt, hogy a vizsgálat 

egyedi fordítói megoldásokat általános tendenciaként kezeljen.  

A forrás- és a célnyelvi korpuszt Baker nyomán párhuzamos korpusznak is nevezhetjük 

(1995: 7). Bár a célnyelvi korpusz nem elégíti ki a korpusznyelvészeti definíció kritériumát, 

amely szerint a korpusz számítógéppel olvasható szövegek gyűjteménye (ibid.: 2), Baker arra 

is felhívja a figyelmet, hogy a fordítástudományi értelmezés szerint nem feltétlenül szükséges, 

hogy a korpusz elektronikus formában is rendelkezésre álljon (ibid.: 3).  
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A kutatást autentikus (nem fordított) magyar tévésorozatok szövegéből összeállított 

korpusz egészíti ki, amely két népszerű sorozatból összesen 100 játékórát tartalmaz (l. 

források/filmográfia). A vizsgált formák esetében ez 495 adatot jelent. További 236 adat 

azoknak az egyéb konvencionálisan indirekt formák diskurzusbeli viselkedésének 

megfigyelésére ad lehetőséget, amelyeket a fordítók ekvivalenciaviszonyba hoznak a 

forrásnyelvi formákkal. Ezek a szövegek digitális formában nem állnak rendelkezésre, a 

nyelvi adatok a célnyelvi korpuszhoz hasonlóan a filmek megtekintésével nyerhetők. Az 

autentikus korpusz adatainak elemzése arra világít rá, hogy vajon az autentikus (nem fordított) 

felszíni formák be tudják-e tölteni ugyanazokat a pragmatikai funkciókat, mint az eredeti 

forrásnyelvi és a fordított formák. Ezt Baker nyomán nevezhetjük összehasonlítható 

korpusznak is (1995: 10).  A korpusz jóval kisebb mérete miatt azonban nem alkalmas arra, 

hogy a párhuzamos korpusz adataival összevetve statisztikailag szignifikáns megállapításokat 

tegyek (a hipotézisek sem erre vonatkoznak). Arra viszont alkalmas, hogy a fordítói 

megoldásokat összevessem az autentikus beszédaktusokkal, majd ennek alapján tendenciákat 

vázoljak fel, amelyeket a korpusz bővítése után a későbbi vizsgálatok statisztikailag is 

igazolhatnak. Az autentikus célnyelvi szövegekre a kontrollkorpusz terminust fogom 

használni, a belőlük nyert példákat pedig kontrollpéldának nevezem. A kontrollpéldák a 

fordítói megoldások elé autentikus célnyelvi tükröt tartva bizonyos ellenőrző funkcióként, 

vagyis „kontrollként” szolgálnak.  

 

6.2. A vizsgálat módszere 

A forrásnyelvi korpuszban a Wordsmith Tools számítógépes alkalmazás segítségével 

megkerestem a vizsgált felszíni formákat. Minden sorozatból mind az öt forma esetében az 

első 10 értékelhető előfordulást vettem figyelembe. A véletlenszerű kiválasztás szintén a 

vizsgált minta reprezentativitását biztosítja. A célnyelvi korpuszban megkerestem a 

forrásnyelvi adat fordítását. A forrásnyelvi megnyilatkozásokat és a célnyelvi fordításokat a 2. 

fejezetben ismertetett pragmatikai ekvivalenciamodell alapján kialakított 

ekvivalenciatáblázatba helyeztem. A táblázat segítségével feltárhatók a forrás- és a célnyelvi 

megnyilatkozások közötti ekvivalenciaviszonyok. Az ekvivalenciatáblázat használatát az 

alábbi példa szemlélteti (13. táblázat). A táblázatban szereplő számok (1–11) a releváns 

kategóriák bemutatását segítik. 
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13. táblázat 
Ekvivalenciatáblázat 

 
(1) kód OC103 36.20 FNY CNY 

SANDY: Why don’t you get 
the car? 

6 SANDY: Seth, te menj, hozd a 
kocsit! 

7 (2) megnyilatkozás, 
szótagszám 

SETH:  NV SETH:  NV (Elmegy a kocsiért) 

7 (3) direktség megtartása  Miért nem hozod a kocsit? 
 

(4) idegenszerűség nem  

azonos X  
eltérő   

prop. tart. 

értelmi változás nincs  
illok. cél direktívum direktívum 

(5) mező 

aktusminőség utasítás utasítás 

(6) hangvétel direktség 14.1.1 1.a 

verbális 
koherencia 

NA NA (7) mód 

képi 
koherencia 

+ + 

(8) Szociopragmatikai változók 
   

(9) hatalom (10) társadalmi távolság (tt.) (11) tehertétel 
objektív 
 

 
X 
 

erős kötődés   
X 

alacsony  
X 

szubjektív  kis tt. 
 

 magas  

NA  

laza/zéró  
kötődés 

nagy tt.  NA  

 
 

Minden nyelvi adatot egyedi kóddal (1) láttam el. A kódok a számítógépes feldolgozást és  

a megnyilatkozás azonosítását segítik. A betűk a sorozat rövidített címére vonatkoznak (l. 

források/filmográfia), az első szám az évadot, a második kettő az epizód számát, az utolsó 

négy szám pedig a percet és a másodpercet jelöli, amikor a megnyilatkozás a filmben 

elhangzott.  

A táblázat szomszédsági párok (2) szerint tartalmazza a forrásnyelvi (FNY) 

megnyilatkozásokat és a fordítást (CNY – célnyelv). A szomszédsági pár tartalmazza a 

beszélő megnyilatkozását és a hallgató válaszát/reakcióját. A válasz/reakció lehet verbális 

vagy nem verbális (NV). A szomszédsági pár második tagjára azért van szükség, mert segít 

megállapítani azt, hogy a célnyelvi megnyilatkozás ugyanolyan koherens módon illeszkedik-e 

az illokúciós szekvenciába, mint a forrásnyelvi. A szomszédsági pár első tagja mellett a 

forrásnyelvi és a célnyelvi megnyilatkozás szótagszáma szerepel. A direktség megtartása 

sorban (3) konstruált (saját) fordítás segítségével azt vizsgálom, hogy a szótagszám alakulása 
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alapján van-e lehetőség a forrásnyelvi indirekt forma megtartására. Ez segít kizárni azt a 

lehetőséget, hogy a fordító csak a médiumspecifikus kötöttségek miatt változtatja meg a 

célnyelvi megnyilatkozás direktségét, vagyis azért használ célnyelvi felszólító módot, mert az 

indirekt forma megtartása jelentősen eltérő szótagszámot eredményezne, veszélyeztetve ezzel 

a szinkronitást. Megfigyeléseim szerint még a 4-5 szótagnyi különbség is korrigálható 

szoftveres vágással.  

A következő sorban (4) azt vizsgálom, hogy a fordításban felfedezhető-e bármilyen 

idegenszerűség. Ezt követi a diskurzusmező (5), a diskurzushangvétel (6) és a diskurzusmód 

(7) összehasonlítása. A diskurzusmezőben a propozíciós tartalmat, az illokúciós célt és az 

aktusminőséget vizsgálom. A kontextus alapján minden megnyilatkozásnak meghatároztam 

az illokúciós célját (direktívum, komisszívum) és az aktusminőségét (utasítás, kérés, tanács, 

meghívás, ajánlat). Az illokúciós cél, vagyis a beszédaktus makrotípusának megváltozása az 

ekvivalencia szempontjából értékelhetetlen megoldást eredményez, ezért ezeket az adatokat 

kizárom a vizsgálatból (l. 2.5. pont). Az aktusminőségben és a propozíciós tartalomban 

bizonyos változtatások előfordulhatnak a 2. fejezetben meghatározottak szerint.  

A diskurzushangvétel kategóriájában a forrás- és a célnyelvi megnyilatkozás direktségét 

vizsgálom. Minden forrás- és célnyelvi megnyilatkozást direktségi kóddal láttam el a 4. 

fejezetben bemutatott direktségi kódtáblázatok alapján. A direktségi kódok a számítógépes 

feldolgozást segítik.  

A diskurzusmód kategóriájában a verbális és a képi koherenciát vetem össze. Ha a 

megnyilatkozás koherensen illeszkedik az illokúciós szekvenciába és a képi világba, akkor 

plusz (+) jellel, ha nem koherens, akkor mínusz (–) jellel látom el. Az NA88 jelzést akkor 

használom, ha a szereplő verbálisan nem reagál, vagy a képi koherencia a kameraállás vagy a 

jelenetváltás miatt nem állapítható meg. 

A táblázat következő blokkjában a szociopragmatikai változókat vizsgálom. A kontextus 

alapján megállapítottam, hogy a beszédpartnerek viszonya a cselekmény adott pontján hogyan 

jellemezhető a hatalom és a társadalmi távolság kategóriájában, valamint hogy az aktus 

milyen tehertétellel jár. A megfelelő ismérveket X jelzéssel láttam el. A NA jelzés arra utal, 

hogy az adott paraméter nem értelmezhető.  A kérések esetében például a beszélőnek nincsen 

hatalma a hallgató felett, ezért ezt a szociopragmatikai változót NA jelzéssel láttam el. A 

tehertétel csak a beszélő érdekét szolgáló aktusok esetében (kérés, utasítás) értelmezhető, a 

                                                 
88 NA: not applicable – nem alkalmazható/értelmezhető 



 110 

hallgató érdekét szolgáló aktusok esetében (tanács, meghívás, ajánlat) nem. Ez utóbbi esetben 

ugyancsak az NA jelzést használtam. 

A kontrolladatbázis adatairól is hasonló táblázatot készítettem. Mivel ebben csak 

autentikus célnyelvi példák szerepelnek, nincs szükség az ekvivalencia különböző 

aspektusainak vizsgálatára. Ezeket a táblázatokat ezért nem ekvivalencia-, hanem 

kontrolltáblázatoknak nevezem. A kontrolltáblázatok tartalmazzák a szomszédsági pár kódját, 

a szomszédsági párt, valamint a diskurzusmezőre, a diskurzushangvételre, a diskurzusmódra, 

a koherenciára és a szociopragmatikai változókra vonatkozó információkat. A táblázatok 

lehetővé teszik a forrásnyelvi, a fordított és az autentikus beszédaktusok összehasonlítását.  

 

14. táblázat 
Kontrolltáblázat 

 

Szociopragmatikai változók 
   

hatalom társadalmi távolság (tt.) tehertétel 
objektív 
 

 erős kötődés X alacsony  

szubjektív 
 

 kis tt.   magas X 

NA 
 

X 

laza/zéró 
kötődés 

nagy tt.  NA  

 
 

A korpuszok adataiból két számítógépes adatbázist hoztam létre. A fordítási adatbázis a 

forrás- és a célnyelvi megnyilatkozásokat, valamint azok releváns jellemzőit tartalmazza 

(aktusminőség, direktségi kód, szociopragmatikai változók, esetleges idegenszerű fordítói 

megoldások). A kontrolladatbázis az autentikus célnyelvi megnyilatkozásokat tartalmazza 

hasonló rendezőelvek szerint. Az így létrehozott adatbázisokban adatbázis-kezelő szoftverrel 

lekérdezések végezhetők az indirekt/direkt pragmatikai elmozdulások meghatározása céljából. 

A lekérdezés a kódalapú megfeleltetés elvén történik. Illusztrációként lássuk a következő 

példát! Ahogy erről már az előzőekben is szóltam, minden forrás- és célnyelvi 

kód BK5780 17.00  
JULI: Figyelj, elmész a Mátéért az óvodába? megnyilatkozás 

ANDRÁS: Nem hiszem, hogy el tudnék menni, de majd előkerítem a Petit, 
aztán majd ő elmegy, oké? 

illok. cél direktívum mező 

aktusminőség kérés 

hangvétel direktség 10.1.1.a 

verbális 
koherencia 

+ mód 

képi 
koherencia 

+ 
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megnyilatkozást direktségi kódszámmal láttam el. Például a javaslattevő felszíni forma (Why 

don’t you do X?) minden forrásnyelvi realizációja a 14.1.1 kódot, a célnyelvi egyszerű 

felszólító mód (Tedd meg X-et!) minden realizációja pedig az 1.a  kódszámot kapta. Ha arra 

vagyunk kíváncsiak, hogy az angol javaslattevő formát a fordítók milyen arányban fordítják 

egyszerű felszólító móddal, akkor „lekérdezés szerkesztésével” arra kell utasítani az 

adatbázis-kezelő szoftvert, hogy listázza azokat a 14.1.1 kódszámmal ellátott forrásnyelvi 

megnyilatkozásokat, melyeknek célnyelvi megfelelői az 1.a kód alatt szerepelnek. A listázott 

forrás- és célnyelvi megnyilatkozásokkal együtt a program megjeleníti a nyelvi adatok egyéb 

jellemzőit is, például az aktusminőséget vagy a szociopragmatikai változókat. Ebből 

megtudhatjuk, hogy a fordítók mely aktusminőség (utasítás, kérés stb.), illetve mely 

szociopragmatikai feltétel teljesülése esetén helyettesítik a forrásnyelvi javaslattevő formát 

célnyelvi felszólító móddal. Hasonló lekérdezések végezhetők a kontrolladatbázisban is. 

Meghatározható például, hogy a 14.1.1 kóddal jelölt javaslattevő forma mely aktusminőségek 

kifejezésére alkalmas az autentikus, az eredeti forrásnyelvi és a fordított célnyelvi 

szövegekben. Ezzel fény derül az idegenszerűség, vagyis a pragmatikai transzfer jelenségére 

is. Ha kimutatható például, hogy a fordítási adatbázis szerint a forrásnyelvi forma X 

aktusminőség kifejezésére alkalmas (pl. utasítás), a kontrolladatbázisban azonban az 

autentikus célnyelvi forma Y aktusminőséget fejez ki (pl. tanács), a fordítók X 

aktusminőséget (utasítás) helyenként mégis azzal a formával fejezik ki, amely a célnyelvben 

Y aktusminőség kifejezésére (tanács) alkalmas, akkor valószínűleg az idegenszerűség, vagyis 

a pragmatikai transzfer problémájával állunk szemben. A fenti példákban említetteken kívül a 

módszer számos egyéb lekérdezésre ad lehetőséget, ami segít abban, hogy a fordítás során 

megfigyelhető pragmatikai elmozdulások és egyéb változtatások nagyszámú elemből álló 

adathalmazban is könnyűszerrel kimutathatók legyenek. 

 A vizsgálat céljaira adaptált modellek (direktségi skála, szociopragmatikai változók) a 

kutatás érvényességét biztosítják. A nyelvi anyag kódolását félévnyi eltéréssel kétszer 

végeztem el, az esetenkénti eltérések tisztázásában nyelvész kollégák segítségét kértem. Ez 

biztosítja az elemzés megbízhatóságát (vö. Károly 2007: 253–254). A statisztikailag 

szignifikáns eredmények kimutatására a z-próba statisztikai módszerét alkalmaztam (l. 7.14. 

pont). 
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7. Az előkészítő és a javaslattevő forma fordítása 

 

7.1. Bevezető 

A konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordítása során a fordítók három alapvető 

megoldás közül választhatnak: 1. megváltoztathatják a megnyilatkozás direktségi kategóriáját 

(pl. indirekt + kérdő forma → direkt + imperatívusz), 2. pragmatikai kiigazításokat 

végezhetnek a direktségi kategória megváltoztatása nélkül (pl. indirekt + pozitív forma → 

indirekt + negatív forma), 3. a direktségi kategóriaváltást egyéb változtatásokkal is 

kombinálhatják (pl. indirekt → direkt imperatívusz + prohibitív szerkezet). Ezeket a 

változtatásokat pragmatikai elmozdulásnak nevezem. A pragmatikai elmozdulások olyan 

szintaktikai és lexikai változtatások, amelyek kisebb-nagyobb mértékben modulálják a 

megnyilatkozások illokúciós erejét, valamint hatással vannak a nyelvi direktségre és az 

udvariasságra.  

A fejezet célja a vizsgálat eredményeinek ismertetése. A következőkben részletesen 

bemutatom a pragmatikai elmozdulások különböző típusait. A kvantitatív elemezések során 

feltárom a konvencionálisan indirekt formák fordítására jellemző fordítói megoldásokat, a 

fordítási adatokat összevetem a kontrolladatbázis adataival, valamint ellenőrzöm a Bevezető 

fejezetben felállított első négy hipotézist. A kvalitatív elemezések arra világítanak rá, hogy a 

feltárt pragmatikai elmozdulások milyen hatással vannak a célnyelvi megnyilatkozások 

illokúciós erejére, a nyelvi direktségre és az udvariasságra.   

 

7.2. Az illokúciós erő és a nyelvi udvariasság 

Az illokúciós erő meglehetősen összetett fogalom. Szili Katalin szavait idézve: „Az 

illokúciós erő a megnyilatkozás cselekvési ereje, a lokúció használati módja” (2004: 103–

104). Pontos meghatározása az empirikus vizsgálatokban két okból is nehéz. Egyrészről azért, 

mert nem kevesebb mint hét komponense van (Searle és Vanderverken 1985: 12–20). 

Intenzitására számos nyelvi és nem nyelvi indikátor hat, amelyeket illokúciós 

erőindikátoroknak szokás nevezni (Searle 1969: 30). Ezek a szórend, a hangsúly, az intonáció, 

a központozás, az igemód, a performatív igék, a szintaktikai szerkezetek, a határozószók, a 

különböző partikulák és a kontextus (Searle 1969: 30; Yule 1996: 49–50; Krékits 2006: 29). 

A másik nehézség, hogy az illokúciós erő megjelenési formáinak kategorizálása meglehetősen 

problematikus. A különböző megnyilatkozások illokúciós ereje egy kontinuum mentén 

vizsgálható, amelynek két végpontja a legintenzívebb és a leggyengébb illokúció. Az 
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illokúciós erő e két végpont között megvalósuló számtalan árnyalatát nehéz pontosan 

meghatározni. Ezért olyan szempontra van szükség, amelynek alapján az illokúciós erő 

változása a forrás- és a célnyelvi megnyilatkozásokban objektív módon meghatározható.  

Az illokúciós erő összefüggésbe hozható az „elvárás/nem elvárás” (Krékits 2006: 59, 63, 

105) pragmatikai kategóriájával. A direktebb forma általában intenzívebbé teszi a beszédaktus 

illokúciós erejét, mivel növeli az aktus kényszerítő erejét. Ez az elvárás pragmatikai 

kategóriáját fejezi ki, mert explicit módon jelzi, hogy a beszélő elvárja a hallgatótól, hogy a 

propozíciós tartalommal összhangban cselekedjen. Az indirektebb szerkezetekben a nem 

elvárás pragmatikai kategóriája jelenik meg. Ez csökkenti a hallgatóra háruló kényszert, ezért 

csökken az illokúciós erő is. A fordított megnyilatkozások illokúciós erejének meghatározását 

a következő támpont alapján végzem el: ha a célnyelvi megnyilatkozás erőteljesebben jeleníti 

meg az elvárás pragmatikai kategóriáját, mint a forrásnyelvi, akkor a célnyelvi 

megnyilatkozás illokúcós erejét intenzívebbnek tekintem. Ha a célnyelvi megnyilatkozásban 

kevésbé erőteljesen jelenik meg az elvárás pragmatikai kategóriája, mint a forrásnyelviben, 

akkor a megnyilatkozás illokúciós erejét csökkentnek értékelem.  

Azt is figyelembe kell venni, hogy az illokúciós erő nem mindig csökken az indirektebb 

szerkezetek használatával. A sztenderd, vagyis megszokott nyelvi formákat jelöletlennek 

(umarked) nevezzük. Bizonyos kontextusokban előfordulhat, hogy a konvencionálisan 

indirekt szerkezet nem a szokásos nyelvi udvariasságot fejezi ki, hanem a beszélő negatív 

érzelmeinek ad hangot (pl. ingerültség, düh, frusztráció, gúny stb.). Az ilyen nyelvi formákat 

jelöltnek (marked) tekintjük, mert a megszokottól eltérő jelentéstartalmakat közvetítenek (vö. 

Tsui 1994: 249–250; Baumgarten 2005: 102). Viszonylag gyakori jelenség, hogy a 

konvencionálisan indirekt formák a kontextusban jelöltté válnak, és az elvárás pragmatikai 

kategóriáját fejezik ki (pl. Would you shut up? – Befognád a szád?), vagyis illokúciós erejüket 

az indirekt forma ellenére intenzívnek érezzük.  

A nyelvi udvariasság hasonlóképpen összetett fogalom. Brown és Levinson (1987) 

rendszerében a zökkenőmentes kommunikáció alapfeltétele, hogy a beszédpartnerek 

kölcsönösen védjék, vagyis „tiszteljék” egymás arcát, azaz pozitív énképét. Elméletük szerint 

az udvariasság azoknak a nyelvi stratégiáknak a tárháza, amelyekkel a beszélők megpróbálják 

megőrizni önmaguk és a beszédpartnerük arcát, vagyis amelyekkel a konfliktusmentes 

kommunikációra törekednek. A nyelvileg összetettebb struktúrák, mint például a 

konvencionálisan indirekt formák is, általában udvariasabb benyomást keltenek, mint az 
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egyszerűbb szerkezetek89 (pl. imperatívusz). Általánosságban párhuzam vonható az illokúciós 

erő és a nyelvi udvariasság közé. Az indirektebb formákban az illokúciós erő kevésbé 

intenzíven jelentkezik, ezért ezek általában udvariasabb benyomást keltenek, mint a direktebb 

formák, amelyekben az illokúciós erő intenzívebb. Fontos megjegyezni azonban, hogy „a 

nyelvi forma […] önmagában még nem jelöli egyértelműen a vele végrehajtott beszédaktus 

udvarias vagy udvariatlan voltát: erre csak a nyelvi forma, a megnyilatkozás kontextusa és a 

beszélő, valamint a hallgató viszonya együttesen képesek” (Szili 2007: 5). A fordítások 

vizsgálata során azt is figyelembe kell venni, hogy a nyelvi udvariasság erősen 

kultúraspecifikus jelenség. A fordított megnyilatkozásokban tükröződő nyelvi udvariasság 

nem mindig határozható meg egyértelműen az illokúciós erő változásának függvényében. Az 

illokúciós erő csökkenésével általában jobban érvényesül az arcvédő funkció, de előfordulhat, 

hogy a kevésbé transzparens direktív vagy komisszív beszélői szándék a célnyelvi kultúrában 

és kontextusban manipulatívnak értékelhető, ezért udvariatlanabb hatást kelt. A hallgató 

érdekét szolgáló beszédaktusok esetében, mint például a meghívás vagy az ajánlat, a csökkent 

illokúciós erő bizonytalanabbnak hat, sőt azt is sugallhatja, hogy az aktus őszintétlen, vagyis a 

hallgató nem szeretné, hogy az aktus megvalósuljon. Az illokúciós erejében intenzívebb 

imperatívusz udvariassá tehető bizonyos lexikai enyhítők segítségével (pl. kérem, legyen 

szíves stb.).  

A direktségi kategóriák közötti elmozdulások esetében az elvárás/nem elvárás pragmatikai 

kategóriája jobban kimutatható, mint a direktségi kategórián belüli pragmatikai elmozdulások 

során. A forrásnyelvi konvencionálisan indirekt szerkezetekben a kérdő forma felkínálja a 

választási lehetőséget arról érdeklődve, hogy vajon a hallgató elvégzi-e a propozícióban 

megnevezett cselekvést (pl. Megtennéd X-et?). Ez a nem elvárás pragmatikai kategóriáját 

fejezi ki. Ha ezt a fordító felszólító móddal vagy egyéb direkt formákkal közvetíti, akkor a 

célnyelvi megnyilatkozásban az elvárás pragmatikai kategóriája kerül előtérbe. Az 

imperatívusz elméletileg nem teszi lehetővé a választást, ezért nő az illokúciós erő. Az ilyen 

jellegű kategóriaváltásoknál az objektívebb támpont alapján meghatározható illokúciós erő 

változását vizsgálom, majd ehhez kapcsolódóan kísérelek meg következtetéseket levonni a 

nyelvi udvariasságban tapasztalható változásokról. Ha a fordító a konvencionálisan indirekt 

forrásnyelvi szerkezetet hasonló indirekt szerkezettel közvetíti, akkor mindkét nyelvben 

alapvetően a nem elvárás pragmatikai kategóriája jut kifejezésre. Az illokúciós erő ebben az 

esetben is árnyalódik, vagyis az egyes megnyilatkozásokban jól érzékelhető, hogy melyik 

                                                 
89 Szili Katalin Fraser (1978) és Walters (1979a, b) munkáira hívja fel a figyelmet: „minél kidolgozottabb egy 
alakzat, annál udvariasabb” (Szili 2007: 5). 
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indirekt forma jeleníti meg markánsabban az elvárás vagy a nem elvárás pragmatikai 

kategóriáját. Előfordulhat, hogy az illokúciós erő objektív kritériumok alapján nehezen 

határozható meg. Ekkor a nyelvi udvariasság alapján próbálok meg következtetéseket levonni 

a pragmatikai elmozdulások hatásáról. Általánosságban azt a nyelvi formát tekintem 

udvariasabbnak, amely kimunkáltabb szerkezetben jelenik meg (Szili 2007: 5 Fraser 1978; 

Walters 1979a és 1979b nyomán). 

 

7.3. A pragmatikai elmozdulások típusai 

A feltárt fordítási tények alapján a pragmatikai elmozdulások következő hat típusa, illetve 

azok valamilyen kombinációja különböztethető meg: 

  

1. A direktségi kategóriák közötti elmozdulások: Mr. Barger, why don’t you come over 

here, um with me? – Mr. Barger, kérem, jöjjön velem! (CSI104 34.15; 

indirekt→direkt). 

2. A kontextuális tényezők közötti elmozdulások: Can you get me Secretaries 

Hutchinson and Berryhill? – Felhívná Hutchinsont és Berryhillt? (WW207 18.39; 

képesség→hajlandóság90). 

3. A reális és a hipotetikus formák közötti elmozdulások: Can you play that back, Peter, 

from the announcement, please? – Vissza tudná játszani a bejelentkezéstől? 

(CSIM101 32.21; reális→hipotetikus91).  

4. Az explicit és az implicit formák közötti elmozdulások: Dixon, will you escort Agent 

Hicks to McCullough, please? – Dixon, lekísérné Hicks ügynököt McCullough-hoz? 

(A118 22. 53; explicit→implicit92). 

5. A pozitív és a negatív formák közötti elmozdulások: Look, my car is like completely 

out of gas, so would you give me a ride? – Kifogyott a benzin a kocsimból, nem 

tudnál hazavinni? (OC222 10.44; pozitív→negatív). 

6. Az orientációk közötti elmozdulások: Can you get any more specific? – De legyünk 

még ennél is pontosabbak! (BN112 31.46; hallgatóorientált→kettős orientáció93). 

 

 

                                                 
90 A forrásnyelvi modális segédige (can) a hallgató képessége, a célnyelvi ige (felhívná) a hallgató hajlandósága 
felől érdeklődik. 
91 Forrásnyelvi reális forma (can), célnyelvi hipotetikus forma (tudná). 
92 A forrásnyelvi please direktív jelölő nemcsak udvariassági funkciót tölt be, hanem explicitté is teszi a 
beszédaktust. A please célnyelvi ekvivalense a fordításban nem szerepel (bővebben l. 7.8. pont).   
93 Forrásnyelvi E/2, célnyelvi T/1. 
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7.4. A direktségi kategóriák közötti pragmatikai elmozdulások 

A direktségi kategóriák közötti elmozdulások a 4. fejezetben bemutatott öt direktségi 

kategória közötti váltásokat jelentik. Az elmozdulások hatására általában jelentős mértékben 

módosul a forrásnyelvi megnyilatkozás illokúciós ereje, így nő vagy csökken az aktus 

kényszerítő jellege is. A fordítók három alapvető lehetőség közül választhatnak. Az egyik, 

hogy a forrásnyelvi konvencionálisan indirekt előkészítő vagy javaslattevő formát a direktségi 

skála magasabb fokozatain megjelenő célnyelvi formával, például származtatott móddal 

(imperatívusz és funkcionális megfelelői) vagy egyéb direkt szerkezettel (pl. explicit 

peformatívum stb.) helyettesítik. Ezzel a fordítói döntéssel a célnyelvi forma illokúciós ereje 

általában intenzívebbé válik. A direktebb szerkezetek számos esetben pragmatikailag 

egyszerűbb, általában könnyebben értelmezhető megnyilvánulásokat eredményeznek (vö. 

Blum-Kulka 1987: 134). A fordító másik lehetősége, hogy még indirektebb struktúrákkal, 

például a célnyelvi javaslattevő formával vagy akár a legindirektebb kategóriába sorolt 

célzásokkal helyettesíti az indirekt formákat. Az indirektebb formák általában mérsékelik az 

illokúciós erőt. Előfordulhat, hogy a pragmatikailag kevésbé transzparens indirektebb formák 

hatására hosszabbra nyúlik a megnyilatkozás értelmezéséhez szükséges idő, mert a beszélői 

szándék megértése fokozottabb erőfeszítést kíván a hallgatótól (Blum-Kulka et al. 1989: 18). 

A harmadik választási lehetőség a direktségi kategória megtartása, ekkor a direktségi 

kategóriaváltás szempontjából zéró elmozdulásról beszélhetünk. 

A 15. táblázat beszédaktusok szerinti bontásban mutatja be az előkészítő és a javaslattevő 

forma fordításának vizsgálata során feltárt pragmatikai elmozdulásokat az alapvető direktségi 

kategóriák között.  

15. táblázat 
A direktségi kategóriák közötti pragmatikai elmozdulások százalékos aránya 1000 adat94 alapján 

a beszédaktus típusa→ 
 

utasítás 
 

kérés 
 

tanács 
 

meghívás 
 

ajánlat 
 

fny-i prag. forma/direktség cny-i direktség      
D1 – direkt formák  30,00 10,65 64,70 0 12,76 
D2 – állító formák  0,66 0,48 0 0 4,25 
D3 – előkészítő formák 66,44 86,92 35,29 100 82,98 
D4 – javaslattevő forma 1,33 0,33 0 0 0 
D5 – célzás  0 0 0 0 0 

 
D3 

előkészítő forma 
 

 
 egyéb cny-i formák 1,33 1,69 0 0 0 

D1 – direkt formák  70,83 45,94 41,93 33,33 66,66 
D2 – állító formák  4,16 8,11 9,68 16,66 12,50 
D3 – előkészítő formák 2,77 16,21 0 16,66 8,33 
D4 – javaslattevő forma 22,22 29,73 46,77 16,66 12,50 
D5 – célzás  0 0 0 0 0 

 
D4 

javaslattevő forma 
 
 

egyéb cny-i formák 0 0 1,61 0 0 

                                                 
94 Előkészító forma: n = 800 (utasítás: n = 300; kérés: n = 413; tanács: n = 17; meghívás: n = 23; ajánlat: n = 47) 
Javaslattevő forma: n = 200 (utasítás: n = 72; kérés: n = 37; tanács: n = 62; meghívás: n = 5; ajánlat: n = 24). 
Bővebben l. CD-melléklet, fordítási adatbázis. 
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A táblázatot balról jobbra olvasva arról kapunk felvilágosítást, hogy a forrásnyelvi 

pragmalingvisztikai formák melyik direktségi kategóriában jelennek meg a célnyelvben. A 

számadatok a célnyelvi formák százalékban kifejezett arányát szemléltetik az egyes direktségi 

kategóriákban és beszédaktusokban az adott beszédaktusra vonatkozó adatok alapján. A 

következőkben a táblázatból megállapítható főbb tendenciákat mutatom be.  

 

7.4.1. A direktségi kategória megtartása 

A forrásnyelvi előkészítő formával kifejezett utasítás, kérés, meghívás, illetve ajánlat 

beszédaktusainak fordítására vonatkozó értékek (fny-i előkészítő forma, célnyelvi direktség – 

D3 sor) azt mutatják, hogy a fordítók jellemzően nem változtatják meg a direktségi kategóriát. 

Ennek az a következménye, hogy a célnyelvi szövegben is hasonló, kérdő formájú 

megnyilatkozásokat találunk: a fordítók az utasítások 66,44, a kérések 86,92, a meghívások 

100, illetve az ajánlatok 82,98 százalékában tartják meg a forrásnyelvi direktségi kategóriát.  

Ennek az lehet az oka, hogy a konvencionálisan indirekt előkészítő forma a célnyelvben is 

jellemző az említett beszélői szándékok kifejezésére (Holló 2008: 112). Ezt a tényt empirikus 

vizsgálatok (Majzer 1999; Szili 2000; 2004) és a kontrollszövegek korpuszából nyert adatok 

is alátámasztják (l. Bevezető). 

A tanács beszédaktusára kevésbé jellemző a direktségi kategória megtartása. A fordítók 

csak 35,29 százalékban őrzik meg a konvencionálisan indirekt előkészítő formát. Ez azzal 

magyarázható, hogy a kontrolladatbázis adatai alapján ez a forma nem jellemző a célnyelvi 

tanács beszédaktusának kifejezésére (l. 7.13. pont), ezért a fordítók a célnyelvi normákhoz 

jobban igazodó, direktebb szerkezeteket részesítik előnyben. A forrásnyelvi forma megtartása 

idegenszerűséget eredményezhet, esetleg a beszédaktus téves értelmezéshez is vezethet (erről 

bővebben l. 8. fejezet). A kevés forrásnyelvi adat (n = 17) arra utal, hogy ez a forma a 

forrásnyelvben sem túlságosan jellemző a tanács aktusára. Ennek ellenére érdemes 

foglalkozni a jelenséggel, ugyanis feltételezhető, hogy a ritkán előforduló fordítási problémák 

több nehézséget okoznak, mint a gyakran előforduló rutinesetek. 

A forrásnyelvi javaslattevő formával kifejezett beszédaktusok fordítására vonatkozó 

értékek (l. fny-i javaslattevő forma, cny-i direktségi kategória – D4 sor) azt mutatják, hogy a 

fordítók sokkal ritkábban őrzik meg a forrásnyelvi direktségi kategóriát, mint az előkészítő 

forma esetében. A javaslattevő forma megtartása az utasítások 22,22, a kérések 29,73, a 

meghívások 16,66 és az ajánlatok 12,50 százalékában figyelhető meg. Ez feltehetően azzal 

magyarázható, hogy a javaslattevő forma kevésbé jellemző az említett célnyelvi 
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beszédaktusokra.  A tanács esetében a fordítók 46,77 százalékban őrzik meg a javaslattevő 

formát. Ez azért lehet így, mert ez a pragmalingvisztikai forma a magyar nyelvben is jellemző 

a tanács beszédaktusára. Az utóbbi két megállapítást a kontrollkorpuszból nyert adatok 

támasztják alá (l. 7.13. pont).  

 

7.4.2. Pragmatikai elmozdulások a direktebb kategóriák irányába 

Az előkészítő forma fordítására vonatkozó százalékos értékek (l. fny-i előkészítő forma, 

cny-i direktség – D1 sor) azt mutatják, hogy az utasítások 30,00, a kérések 10,65, a tanácsok 

64,70, az ajánlatok pedig 12,76 százalékban jelennek meg a legdirektebb D1 kategóriában, 

míg a D2 konvencionálisan indirekt állító formák meglehetősen ritkán fordulnak elő (l. cny-i 

direktség – D2 sor). A meghívások fordítását vizsgálva nem tapasztalható elmozdulás a 

direktebb kategóriák felé.  

A forrásnyelvi előkészítő forma négy megvalósulási formája felveti a kérdést, hogy vajon a 

szintaktikai szerkezet befolyásolja-e a direktségi kategória megváltoztatását. A 16. táblázat 

arról ad felvilágosítást, hogy a négy forrásnyelvi szerkezet milyen százalékos arányban 

jelenik meg a célnyelvi D1 direktségi kategóriában.  

 

16. táblázat 
A D1 kategória megjelenése a forrásnyelvi előkészítő forma szintaktikai szerkezeteinek fordítása során 

 
            a beszédaktus típusa 

 
fny-i szerkezet 

utasítás 
 
 

kérés tanács meghívás ajánlat 

Can you do X? 8,63 1,45 23,52 0 2,13 
Could you do X? 5,31 4,12 5,88 0 0 
Will you do X? 9,30 2,91 29,41 0 0 
Would you do X 6,97 1,94 5,88 0 10,64 

 

A szintaktikai szerkezetek fordításának vizsgálata azt mutatja, hogy az utasítások esetében 

a reális formák (can/will you) néhány százalékponttal magasabb arányban jelennek meg a 

célnyelvi D1 kategóriában, mint a hipotetikus formák (could/would you) (8,63% és 9,30% vs. 

5,31% és 6,97%). A tanácsok fordítását vizsgálva ez az eltérés jóval nagyobb (23,52% és 

29,41% vs. 5,88% és 5,88%), bár megjegyzem, hogy ebből a beszédaktusból ebben a 

kategóriában csupán 11 előfordulást sikerült regisztrálni. Ezekből a tendenciákból arra 

következtethetnénk, hogy a fordítók a forrásnyelvi reális formákat valamivel direktebbnek 

érzékelik, ezért hajlamosabbak a forrásnyelvi indirekt megnyilatkozásokat direktebb 

formákkal helyettesíteni. Ennek a megfigyelésnek némiképp ellentmond a kérések vizsgálata: 

itt az egyik hipotetikus forma (could you) jelenik meg leggyakrabban (4,12%), az ajánlatok 
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esetében pedig a másik hipotetikus forma (would you…) szerepel a legmagasabb arányban 

(10,64%), bár a tanácshoz hasonlóan ebből a beszédaktusból is csak néhány előfordulást (n = 

6) sikerült regisztrálni. 

Az előkészítő forma szintaktikai szerkezeteinek fordításáról tehát összességben 

megállapítható, hogy a kérések és az utasítások esetében csak néhány százaléknyi különbség 

mutatható ki az egyes struktúrák előfordulásában. A nagyobb arányú eltérés a tanács és az 

ajánlat beszédaktusa esetében figyelhető meg, de a kevés adat miatt csupán bizonyos 

tendencia vázolható, statisztikailag releváns következtetéseket nem lehet levonni.      

Most pedig térjünk át a javaslattevő formára! A 15. táblázat adatai szerint a javaslattevő 

forma fordítására jellemzőbb a direktségi kategória megváltoztatása, mint az előkészítő 

formáéra a tanács kivételével minden vizsgált beszédaktus esetében (l. fny-i javaslattevő 

forma, célnyelvi direktség – D1 sor). Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy az utasítások 

70,83, a kérések 45,94, a meghívások 33,33 és az ajánlatok 66,66 százaléka jelenik meg a 

legdirektebb D1 kategóriában (vö. előkészítő forma D1 kategória). A D2 kategóriában már 

jóval alacsonyabb értékeket mérünk (l. cny-i direktség – D2 sor). Figyelemre méltó, hogy a 

forrásnyelvi javaslattevő formát (D4) a fordítók csak ritkán helyettesítik a direktségi skálán 

közvetlenül felette álló célnyelvi előkészítő formával (D3). Ez a jelenség az utasítások 2,77, a 

kérések 16,21, a meghívások 16,66, valamint az ajánlatok 8,33 százalékában figyelhető meg. 

A tanács esetében ez a megoldás nem tapasztalható (l. cny-i direktség – D3 sor).    

Ugyancsak figyelmet érdemlő jelenség, hogy a D1 szinten kategorizált direktebb 

szerkezetek közül a származtatott mód95 bizonyul a leggyakoribb megoldásnak. A 17. táblázat 

a célnyelvi származtatott mód és az egyéb direkt formák96 százalékos megoszlását mutatja be 

a D1 direktségi kategóriában. 

 

17. táblázat 
A cny-i származtatott mód és egyéb direkt formák megoszlása 

 
beszédaktus→ utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 

fny-i direktség cny-i direktség      
D1 – származtatott mód 96,70 97,67 90,90 

 
0 100 D3 

előkészítő forma 
D1 – egyéb direkt formák 
 

3,29 
 

2,32 
 

9,09 
 

0 0 

D1 – származtatott mód 
 

100 100 100 100 100 D4 
javaslattevő forma 

D1 – egyéb direkt formák 
 

0 0 0 0 0 

 

                                                 
95 Imperatívusz és funkcionális megfelelői (l. 4. fejezet). 
96 Explicit és beágyazott performatívum, kötelezettség, akaratnyilvánítás, óhaj kifejezése (l. 4. fejezet). 
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A táblázatból megállapítható, hogy a forrásnyelvi előkészítő és javaslattevő forma 

jellemzően a származtatott mód segítségével jelenik meg a célnyelvi felszínen (utasítások: 

96,70% és 100%, kérések: 97,67% és 100%, tanácsok: 90,90% és 100%, ajánlatok: 100%). 

Az egyéb célnyelvi direkt formák az előkészítő forma esetében csak alacsony százalékban 

vagy egyáltalán nem figyelhetők meg, a javaslattevő forma fordításánál pedig egyáltalán nem 

játszanak szerepet a fordítói megoldások között. Az előkészítő formával kifejezett 

meghívások fordítására egyáltalán nem jellemző a célnyelvi D1 kategória használata, a 

javaslattevő formával kifejezett meghívások viszont ugyancsak a származtatott mód 

segítségével jelennek meg a célnyelvi szövegekben. Összességében a táblázatban olvasható 

százalékos értékek egyértelműen a származtatott mód dominanciájára utalnak az egyéb direkt 

formákkal szemben. A D1 kategóriában a fordítók tehát az egyszerűbb imperatívuszi 

szerkezeteket részesítik előnyben. 

A származtatott mód különböző imperatívuszi szerkezetek formájában jelenik meg a 

célnyelvi felszínen. A leggyakoribb az egyszerű imperatívusz használata (Tedd meg X-et!), de 

találunk példát a prohibitív szerkezetre (Ne tedd meg X-et!), a kettős orientációra (Tegyük meg 

X-et!), az elliptikus szerkezetre (X-et!) és az engedélykérésre (Hadd tegyem meg X-et!) is. 

A következőkben nyelvi példákkal97 illusztrálva azt vizsgálom, hogy a fordítás során 

hogyan változik a megnyilatkozások illokúciós ereje és a nyelvi udvariasság. Elsőként azokat 

az esetek veszem szemügyre, amelyekben a fordítók a direktebb származtatott móddal 

helyettesítik a forrásnyelvi konvencionálisan indirekt formákat. Az elemzést az egyszerű 

imperatívusz (Tedd meg X-et!) célnyelvi megjelenésének vizsgálatával kezdem. Ez a 

megoldás minden vizsgált beszédaktus fordításában megfigyelhető. A 13. példában a 

nyomozó az előkészítő formát használva arra utasítja a fuvarozó társaság alkalmazottját, hogy 

keressen meg egy gépjárművet a számítógépes nyilvántartásban. 

 

kód: CSI111 34.09 (13a) 
 
 
 
 
(13b) 

DETECTIVE:  Can you eliminate all 
trucks that were not in Las Vegas 
yesterday? 
DISPATCHER: NV  
 
DETEKTÍV: Most azokat vegye ki, 
amelyek tegnap nem voltak Las Vegas-
ban! 
DISPATCHER: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás  
objektív  
zéró  
 
nagy 
alacsony 

                                                 
97 A nyelvi példákat a következő rendszerben mutatom be: a bal oldalon a forrásnyelvi és a célnyelvi 
szomszédsági pár szerepel, a jobb oldalon a megnyilatkozás kódja, az aktusminőség és a szociopragmatikai 
változók – hatalom, kötődés, társadalmi távolság, tehertétel (bővebben l. 3–6. fejezetek).  
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A nyomozó intézményes joga, hogy utasításokat adjon a vele interakcióba lépő 

személyeknek, a kihallgatottaknak pedig kötelességük segíteni a nyomozás menetét. A 

forrásnyelvben a nyomozó a képesség kontextuális tényezőjével (can you) fejezi ki a direktív 

funkciót, vagyis arról érdeklődik, hogy a hallgató képes-e elvégezni a cselekvést. Szó szerinti 

fordításban ez így hangzik: Most ki tudja venni azokat, amelyek tegnap nem voltak Las 

Vegas-ban? A képesség kontextuális tényezője két funkciót tölt be a forrásnyelvben. 

Egyrészről a negatív udvariasság egyik gyakori eszközeként megkönnyíti (legalábbis a nyelvi 

felszínen), hogy a hallgató visszautasítsa a cselekvést.  Másrészről feltehetően a nyomozó 

arról is érdeklődik, hogy a cselekvés technikailag kivitelezhető-e. Az egyszerű imperatívusz 

használatával a célnyelvi szövegből mindkét funkció elvész. A felszólító mód még a nyelvi 

felszínen sem enged teret a visszautasításnak, a beszélő biztosra veszi, hogy a hallgató képes 

elvégezni a cselekvést. A célnyelvi megnyilatkozásból elvész tehát a negatív arcvédő funkció 

(Brown és Levinson 1987), valamint a hallgató képességére utaló modális segédige, ezért nő 

az aktus kényszerítő ereje. A beszédpartnerek közötti nagy társadalmi távolság általában a 

célnyelvben is indokolja a nyelvi udvariasságot, például a lexikai enyhítők használatát (kérem, 

legyen szíves…). Ebben a szituációban azonban a fordító úgy ítélhette meg, hogy a nyomozó 

és a diszpécser közötti hatalmi aszimmetria felülírja a nagy társadalmi távolságot, ezért is 

dönthetett az enyhítés nélküli egyszerű imperatívusz mellett. A felszólító mód intenzívebb 

illokúciós ereje miatt a célnyelvi megnyilatkozás kevésbé udvarias, mint az indirekt 

forrásnyelvi beszédaktus.  

A 14. példa a javaslattevő forma fordítását mutatja be hasonló szituációban. A nyomozó 

arra szólítja fel az egyik tanút, hogy kövesse őt.  

 

kód: CSI104 34.15 (14a) 
 
 
 
 
(14b) 

DETECTIVE: Mr. Barger, why don’t 
you come over here, um with me? Just 
walk over. 
BARGER: NV  
 
NYOMOZÓ: Mr. Barger, kérem, 
jöjjön velem! 
BARGER: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív  
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

A forrásnyelvi beszélő udvariasan arról érdeklődik, hogy létezik-e olyan ok, amely 

megakadályozza a hallgatót abban, hogy a propozícióban megnevezett cselekvést végrehajtsa. 

A javaslattevő formával kifejezett beszédaktusok elvileg könnyen visszautasíthatók, ha a 

beszélő a retrospektív újraklasszifikációt alkalmazva (Tsui 1994: 17–18) nyitott kérdésként 
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(Kiefer 2007: 55) értelmezi a direktív vagy komisszív beszédaktust, és a cselekvés 

végrehajtása helyett a Miért nem…? kérdésre válaszol. Az utasítások esetében azonban a 

retrospektív újraklasszifikáció nem jöhet számításba, mert az indirekt forma csupán rutinszerű 

udvariassági funkciót tölt be: a racionálisan viselkedő hallgatónak valójában nincs lehetősége 

arra, hogy megtagadja az utasítás végrehajtását. A célnyelvre nem jellemző, hogy az egyszerű 

utasítás aktusa a Miért nem teszed meg X-et? javaslattevő forma segítségével valósulna meg 

(l. kontrollkorpusz 7.13 pont.), ezért a fordító az utasításra sokkal jellemzőbb imperatívuszt 

használta. A célnyelvi felszólító mód intenzívebb illokúciós ereje erőteljesebben fejezi ki az 

elvárás pragmatikai kategóriáját. Mivel nagy társadalmi távolság esetén az egyszerű 

imperatívusz a célnyelvben sem felel meg a nyelvi udvariassági normáknak, a fordító a kérem 

elem betoldásával tette kellőképpen udvariassá a nyomozó megnyilatkozását.     

A forrásnyelvi filmszövegekben számos olyan megnyilatkozást találunk, amelyekben a 

beszélő arra szólítja fel a hallgatót, hogy változtasson a viselkedésén. Ezeket az aktusokat az 

utasítások egyik altípusának tekintem, amelyek a rendreutasítás beszélői szándékát fejezik ki. 

A 15. példában fegyveresek rontanak a szobába, ahol két FBI-tiszt (Booth és Brennan) 

tartózkodik. Brennan megpróbál tárgyalni velük, de még veszélyesebb helyzetet idéz elő. 

Felettese az előkészítő formával utasítja rendre. 

 

kód: BN119 22.49 (15a) 
 

BOOTH:   Bones, please!  Just once in 
your life, will you be quiet?  
BRENNAN: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 

utasítás 
objektív 

   kötődés: laza 
(15b) BOOTH: Bones, egyszer az ég 

szerelmére, hallgass már! 
BRENNAN: -- 

 társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

 
kicsi 
NA 

 

A forrásnyelvi direktív funkció a hajlandóság kontextuális tényezőjével valósul meg (will 

you). Booth arról érdeklődik, hogy Brennannek szándékában áll-e mellőzni a kifogásolt 

cselekvést. Az indirekt kérdő formák általában csökkentik a megnyilatkozás illokúciós erejét. 

A beszélő azt jelzi, hogy tiszteletben tartja a címzett cselekvési szabadságát, mintegy 

felkínálva neki a választás lehetőségét. Bizonyos szituációkban azonban a konvencionális 

indirektség és a nyelvi udvariasság elválik egymástól (Wierzbicka 2003: 35), mint a 15. 

példában is. A forrásnyelvi beszédaktus jelöltté válik, azaz az udvariasság helyett az 

udvariatlanság hatását kelti. A megnyilatkozás prozódiájából érződik, hogy a beszélő bosszús 

és ingerült. A forrásnyelvi indirekt megnyilatkozás ebben az esetben azért különösen 

arcfenyegető, mert a kérdő formával a beszélő a hallgató racionalitását vonja kétségbe, azt 
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sugallva, hogy az általa tanúsított viselkedés abnormális. A fordító az egyszerű célnyelvi 

imperatívusszal kísérelte meg létrehozni az ekvivalens pragmatikai hatást. Az ingerültség, 

illetve a bosszúság érzelmi töltete a célnyelvi megnyilatkozás prozódiájából is érződik. A 

megnyilatkozás végére enklitikus pozícióba betoldott már partikula a beszélő által kifogásolt 

viselkedés (cselekvés) mielőbbi megszüntetését sürgeti (Krékits 2006: 57). Ez még inkább 

fokozza a megnyilatkozás illokúciós erejét. A célnyelvi felszólító mód illokúciós hatása 

közelít a forrásnyelvi indirekt forma hatásához. A direktségi kategória megváltoztatása 

ellenére a két megnyilatkozás ekvivalensnek mondható az illokúciós erő és a nyelvi 

udvariasság kategóriáiban. 

Hasonló fordítói megoldás figyelhető meg a 16. példában azzal a különbséggel, hogy a 

forrásnyelvi beszélő a javaslattevő formát használta. 

 

kód: BN119 37.13 (16a) 
 
 
 
(16b) 

RICHARD:   Why don’t you just shut 
up? 
SAM: --  
 
RICHARD: Hallgasson már! 
SAM: --  
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
szubjektív  
laza  
 
kicsi 
NA 

 
A forrásnyelvi javaslattevő forma két okból is arcfenyegető. Egyrészről azért, mert a 

beszélő prozódiájából érezhető a negatív érzelmi töltet (indulat, düh), másrészről pedig azért, 

mert a rendreutasítás aktusa kizárja a retrospektív újraklasszifikáció lehetőségét. Más 

beszédaktusok elhangzásakor elméletileg lehetséges, hogy a hallgató a javaslattevő formát 

nyitott kérdésként értelmezve kitérő választ adjon, vagyis megindokolja, hogy miért nem 

hajtja végre a cselekvést. A rendreutasítások esetében viszont ez az értelmezési lehetőség 

kizárt, mert ez inkább fokozná, mint csökkentené a beszédpartnerek közötti feszültséget. A 

fordító ebben az esetben is a pragmatikailag egyszerűbb imperatívuszt használta, amelynek 

illokúciós erejét az enklitikus pozícióban betoldott már partikula is fokozza (Krékits 2006: 

57), mint ahogy ezt az előző példában is megfigyelhettük. A kategóriaváltás ellenére 

megállapítható, hogy a két beszédaktus pragmatikailag ekvivalens, az ingerült hangvétel 

mindkét esetben hasonló intenzitással fejezi ki az indirekt rendreutasítás aktusát, és 

hasonlóképpen udvariatlannak is tűnik.    

Most pedig térjünk át a kérések vizsgálatára! A 17. példa az előkészítő forma fordítását 

mutatja be. A rendőrségi tanácsadó asszisztense (Sharona) arra kéri a nyomozást vezető 

rendőr századost, hogy írja alá a tanácsadói szerződést.  
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kód: M104 04.18 (17a) 
 
 
 
 
(17b) 

SHARONA: Uh, Captain, before we get 
started, could you just initial this 
agreement? 
CAPTAIN: Give me that. NV  
 
SHARONA: Százados, mielőtt 
nekikezdene, írja alá a szerződést! 
SZÁZADOS: Na, adja ide! NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA  
laza  
 
nagy 
alacsony 

 

A kontextus fokozottan indokolja az udvarias, illokúciós erejében mérsékelt indirekt forma 

használatát, ugyanis a beszédpartnerek közötti társadalmi távolság viszonylag nagy, a kért 

cselekvés elvégzése a hallgató döntésén múlik, valamint a bűntény helyszíne sem alkalmas az 

adminisztráció elvégzésére. A forrásnyelvi kérés a kérdő forma és a hipotetikus képesség 

kontextuális tényezőjének (could you) segítségével jön létre. A negatív udvariasságra építve a 

beszélő arról érdeklődik, hogy a hallgató képes-e elvégezni a kért cselekvést, holott a 

kontextusból világos, hogy a századost semmilyen fizikai, mentális vagy egyéb külső 

körülmény nem akadályozza. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a képesség és a hajlandóság 

kontextuális tényezője metonimikus viszonyba kerül egymással. A beszélő a képességre utaló 

modális segédigével (could) a hallgató hajlandóságáról érdeklődik. Szó szerint: Alá tudná 

(képesség) írni a szerződést? Ez egyenértékű az Aláírná (hajlandóság) a szerződést? 

megnyilatkozással. A hipotetikus képesség kontextuális tényezője az időbeli deixist 

modulálva a feltételek világába helyezi a cselekvést (Koike 1989: 201). A kérés kényszerítő 

erejét a just (csak) partikula is enyhíti. Így még inkább csökken az illokúciós erő, a 

megnyilatkozás pedig udvariasabbá válik. A hipotetikus képesség kontextuális tényezőjével 

operáló kérések lexikai enyhítőkkel kombinálva jelentősen megkönnyítik, hogy a hallgató 

visszautasítsa a cselekvés elvégzését.  

A fordító a célnyelvi eszköztárban rendelkezésre álló legdirektebb formával, vagyis az 

egyszerű imperatívusszal helyettesítette a meglehetősen udvarias indirekt forrásnyelvi 

szerkezetet. A célnyelvi felszólító mód azonban inkább az utasításokra és a parancsokra 

jellemző, mivel erőteljesebben fejezi ki az elvárás pragmatikai kategóriáját. A célnyelvi 

felszólító mód fokozza az illokúciós erőt, a negatív arcvédő funkció (nyelvi udvariasság) 

pedig háttérbe szorul. A fordító nem tartotta szükségesnek, hogy lexikai enyhítőkkel 

mérsékelje (pl. kérem, legyen szíves/kedves…) a felszólító mód jóval intenzívebb illokúciós 

erejét, ezért a célnyelvi kérés meglehetősen udvariatlannak tűnik. Felvetődik a kérdés, hogy a 

fordító tudatosan vagy tudat alatt vajon miért a felszólító módot használta. Lehetséges, hogy a 
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direkt szerkezettel a kérés jogos voltát kívánta hangsúlyozni. Valószínűbb azonban, hogy a 

választ a beszélő személyiségében kell keresnünk. A több évadot átívelő filmsorozat 

cselekményében Sharona karaktere a kemény és határozott nő benyomását kelti, akinek egyik 

feladata, hogy védje munkaadója, a képességeiben briliáns, de személyiségében meglehetősen 

félszeg rendőrségi tanácsadó érdekeit. A két szereplő személyisége közötti éles ellentét – a 

zseniális, de a mindennapi élet ügyeiben gyakran tehetetlen tanácsadó és a kissé naiv, de 

nagyon határozott asszisztens párosa – gyakran jelenti a humor forrását. A fordító feltehetően 

úgy érezte, hogy a kertelés nélkül megfogalmazott direktívum jobban illik a szereplő 

személyiségéhez. Bár a felszólító mód jellemzőbb az utasításokra, mint a kérésekre, a 

kontextusból mégis világos, hogy Sharona megnyilatkozása a kérés beszédaktusával 

azonosítható. Annak ellenére, hogy a célnyelvi megnyilatkozás udvariatlanabbnak tűnik, a 

felszólító mód intenzívebb illokúciós ereje nem változtatja meg a kommunikációs funkciót. A 

célnyelvi megnyilatkozás aktusminősége tehát ekvivalens a forrásnyelviével, csupán az 

illokúciós erő és a nyelvi udvariasság módosult. 

A 18. példában a házaspár vendégeket vár. Mikor csöngetnek, a háziasszony (Bree) arra 

kéri a férjét (Rex), hogy töltse ki az italokat. 

 

kód: DH119 23.13 (18a) 
 
 
 
(18b) 
 
 
 
 

BREE: I’ll get the door. Honey, why 
don’t you pour the wine? 
REX: NV  
 
BREE: Ajtót nyitok, te addig töltsd ki 
a bort, szívem! 
REX: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA  
erős  
 
kicsi 
alacsony 

 

 A forrásnyelvi beszélő a javaslattevő formát használta, amelyet a fordító ebben az esetben 

is a jóval direktebb felszólító móddal helyettesített. A javaslattevő forma nem jellemző a 

célnyelvi kérés beszédaktusára (l. 7.13. pont), sőt a forrásnyelvi forma tükörfordítása a nyitott 

kérdéshez közelítette volna a kérés beszédaktusát (vö. Miért nem töltöd ki a bort?). 

Feltehetően ez indokolja a direktségi kategóriaváltást, azaz a jóval direktebb célnyelvi forma 

használatát. Az addig lexikai elem betoldása a beszélő és a hallgató együttműködését 

hangsúlyozva némiképp csökkenti a célnyelvi imperatívusz intenzív illokúciós erejét: én 

teszem X cselekvést, te addig tedd Y cselekvést!  

A 19. példa a tanács beszédaktusának fordítását illusztrálja. A mentálisan kissé labilis 

rendőrségi tanácsadó (Monk) pánikrohamot kap, mert nem talál egy fontos bizonyítékot. 
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Asszisztense (Sharona) nyugtatni próbálja. Sharona megnyilatkozása az előkészítő formában 

jelenik meg a forrásnyelvi felszínen. 

 

kód: M106 31.00 (19a) 
 
 
 
(19b) 
 
 

SHARONA: Adrien, will you calm 
down? Please try and stay calm and sit. 
MONK: NV 
 
SHARONA: Adrien, nyugodj meg, 
próbálj nyugodtan ülve maradni!  
MONK: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

tanács  
NA  
erős  
 
kicsi  
NA 

 

A beszélő megnyilatkozása a hallgató érdekében hangzik el, tágabban értelmezve Sharona 

nyugtató szavai tehát a tanács beszédaktusát fejezik ki. Érdemes megfigyelni, hogy a 

forrásnyelvi beszédlépés kérdő formájú, konvencionálisan indirekt beszédaktussal indul, majd 

ugyanaz a propozíció jelenik meg az utána következő lexikai enyhítővel kombinált direkt 

szerkezetben is. Bár az aktus a hallgató érdekét szolgálja, a beszélő elsőként mégis a hallgató 

hajlandóságáról érdeklődik (will you), jelezve, hogy akaratát nem kívánja ráerőltetni. A 

második megnyilatkozás direktebb formája határozottabbá teszi az első megnyilatkozás 

csökkent illokúciós erejét. 

A fordító az egyszerű imperatívusszal fejezte ki az indirekt tanácsot. Mivel a felszíni forma 

tükörfordítása is nyelvtanilag helyes mondatot eredményezett volna, azt mondhatjuk, hogy a 

fordító fakultatív átváltási műveletet hajtott végre, vagyis a fordítói döntést nem a két nyelvi 

rendszer közötti grammatikai különbség indokolja (vö. Klaudy 1999b: 24). Pragmatikai 

szempontból azonban a direktségi kategóriaváltás gyakorlatilag kötelező, mivel a forrásnyelvi 

forma megtartása megváltoztatta volna a megnyilatkozás aktusminőségét. Az autentikus 

célnyelvi szövegek vizsgálata azt mutatja, hogy a nyelvhasználók általában a célnyelvi 

imperatívusszal fejezik ki a hallgató megnyugtatására irányuló beszélői szándékot, ugyanis a 

célnyelvi indirekt forma a beszélő ingerültségét is kifejezheti.98 A forrásnyelvi szerkezet 

tükörfordításával a hallgató megnyugtatására irányuló beszélői szándékból, vagyis a tanácsból 

a hallgató viselkedését kifogásoló utasítás/rendreutasítás lett volna. A (rendre)utasítás és a 

tanács aktusminősége jelentősen eltér egymástól. A (rendre)utasítással a beszélő azt sugallja, 

hogy bosszantónak találja a hallgató viselkedését, a tanáccsal pedig azt kívánja kifejezni, 

hogy aggódik a hallgató miatt. Az utasítás a beszélő, míg a tanács a hallgató érdekét szolgálja.  

                                                 
98 Erre bizonyíték a következő kontrollpélda. ZSUZSA: Mi lenne, ha lehiggadnál? BORDÁS: És mi lenne, ha 
végre elmondhatnám, mit gondolok erről az egészről? (T102 17.24). A kontextusból megállapítható, hogy a 
kissé ingerült hangvételű konvencionálisan indirekt forma nem a hallgató megnyugtatására, hanem 
viselkedésének kifogásolására irányul. 
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Az illokúciós erejében intenzív célnyelvi imperatívusz az elvárás pragmatikai kategóriáját 

fejezi ki. A hallgató hasznát előtérbe helyező tanács azonban kevésbé arcfenyegető, mint 

például a kérés, ezért a megfelelő intonációval párosuló felszólító mód nem teszi 

udvariatlanná az aktust. Az imperatívusz tehát alkalmas az ekvivalens pragmatikai hatás 

kiváltására. 

A 20. példa a javaslattevő forma fordítását mutatja be. A párbeszéd két rendőrségi 

helyszínelő között zajlik. Egy fárasztó nap után az egyikük (Borick) azt tanácsolja a másiknak 

(Catharine), hogy menjen haza pihenni. 

 

kód: CSI103 33.39 (20a) 
 
 
 
(20b) 
 
 

WARRICK: Hey, why don’t you run 
on home.  
CATHARINE: I owe you. 
 
BORICK: Car, menj csak haza, majd 
én elintézem.  
CATHARINE: Örök hálám! 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

tanács 
NA  
laza  
 
kicsi 
NA 

 

Bár a javaslattevő forma a célnyelvben is viszonylag gyakran fejezi ki a tanács 

beszédaktusát (l. 7.13. pont), a fordító mégis az egyszerű imperatívuszt választotta. A hallgató 

becézett keresztnevének betoldása a pozitív udvariasság egyik eszköze, vagyis közelítő 

stratégia (Brown és Levinson 1987: 54, 110–111), a beszélő féltő, gondoskodó attitűdjét fejezi 

ki. Mivel a tanács a hallgató érdekét szolgálja, a célnyelvi imperatívusz intenzívebb illokúciós 

ereje ebben az esetben sem mondható arcfenyegetőnek.  

A forrásnyelvi előkészítő formával kifejezett meghívás beszédaktusa nem jelenik meg a 

célnyelvi D1 kategóriában. Ez a fordítói megoldás csak a javaslattevő forma esetében 

figyelhető meg, mint ahogy ezt a 21. példa is mutatja. A vendéglátó (Dolly) a szobába 

invitálja a vendéget (Monk). 

 

kód: M103 29.37 (21a) 
 
 
(21b) 

DOLLY: Why don’t you join us? 
MONK: --  
 
DOLLY: Jöjjön be nyugodtan! 
MONK: -- 
 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

meghívás 
NA  
zéró 
 
nagy  
NA 

 

A direktségi kategória megváltoztatása ebben az esetben is indokolt, ugyanis a javaslattevő 

formát általában akkor használjuk a célnyelvben, ha a hallgató vonakodik eleget tenni az első 
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meghívásnak. A célnyelvi javaslattevő formában megjelenik a rábeszélés aktusminősége is, 

vagyis a szerkezet tükörfordítása az eredeti beszélői szándéktól eltérő jelentésárnyalattal 

töltötte volna meg a meghívás aktusát (l. 7.13 pont).   

Most pedig térjünk át az ajánlat beszédaktusára! A 22. példában az USA elnöke hellyel 

kínálja a kínai küldöttség vezetőjét. A forrásnyelvi megnyilatkozás az előkészítő formában 

jelenik meg. 

   

kód: WW208 29.13 (22a) 
 
 
 
(22b) 

BARTLET: Would you care to sit 
down?  
CHINESE DELEGATE: NV  
 
BARTLET: Foglaljon helyet!  
KÍNAI KÜLDÖTT: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 

ajánlat  
NA  
zéró 
 
nagy 

 

 A forrásnyelvi kérdő forma a hallgató óhajára kérdez, pontosabban a beszélő arról 

érdeklődik, hogy a hallgató elfogadja-e a kínálás aktusát. A kérésekhez hasonlóan a beszélő 

azt sugallja, hogy nem áll szándékában akaratát a hallgatóra erőltetni. A hipotetikus segédige 

(would) még jobban enyhíti a megnyilatkozás illokúciós erejét, a care (óhajt) pedig 

kellőképpen explicitté teszi a megnyilatkozást, jelezve a beszélői szándék őszinteségét. Mivel 

a hellyel kínálás beszédaktusa a hallgató érdekét szolgálja, a célnyelvi imperatívusz az 

intenzívebb illokúciós erő ellenére is udvariasnak hat, sőt a direktségi kategóriaváltás az előző 

példához hasonlóan ebben a szituációban is „kötelezőnek” tűnik, mivel az eredeti kérdő forma 

(Leülne, kérem?) megváltoztatná a beszédaktus aktusminőségét.99   

A 23. példában az előzőhöz hasonló fordítói megoldást tapasztalunk. A különbség csupán 

annyi, hogy az ajánlat beszédaktusa ezúttal a javaslattevő formában jelenik meg a forrásnyelvi 

felszínen.  

 

kód: DH119 21 52 (23a) 
 
 
 
(23b) 
 
 

BREE: Reverend, why don’t you have 
a seat, and I’ll get some refreshments. 
REVEREND: NV  
 
BREE: Tiszteletes úr, foglaljon helyet, 
addig hozok egy kis frissítőt. 
TISZTELETES: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
laza 
 
kicsi 
NA 

 

                                                 
99 Ezt bizonyítja a következő kontrollpélda: KLAUDIA: Leülnél végre? Ha így kell tárgyalnunk, kitörik a 
nyakam. ATTILA: NV (BK5561 07.50). A konvencionálisan indirekt szerkezet nem az ajánlat, hanem a kérés 
vagy az utasítás beszédaktusával azonosítható: a beszélő nem hellyel kínálja a hallgatót, hanem kérést/utasítást 
intéz hozzá, mert zavarja, hogy tárgyalás közben fel-alá járkál az irodában.   
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A fordító ebben az esetben is két ok miatt dönthetett a forrásnyelvi forma megváltoztatása 

mellett. Először is a javaslattevő forma megtartása eltérő pragmatikai jelentést implikált 

volna. A Krékits József által idézett autentikus példában a Miért nem ülsz le?100 formát a 

beszélő akkor használja, amikor a hallgató vonakodik elfogadni az ajánlat aktusát (Krékits 

2006: 118). Az is valószínűsíthető, hogy a fordító azért választotta a felszólító módot, mert a 

célnyelvi normához kívánt igazodni (vö.: Foglaljon helyet! vs. Helyet foglalna?*): a 

célnyelvben a nyelvhasználók jellemzően az imperatívusszal fejezik ki a hellyel kínálás 

aktusát. 

A kontrollszövegekben megfigyelhető, hogy a célnyelvi szereplők viszonylag gyakran 

használják a konvencionálisan indirekt formákat az étellel/itallal történő kínálás aktusának 

kifejezésére (pl. Kérsz X-et?). A 24. példában ennek ellenére a fordító ismét az imperatívuszt 

részesítette előnyben.      

 
 

kód: MC1110 12.28 (24a) 
 
 
 
(24b) 

PEG: Would you like to try some 
bologna I made from scratch?  
JEFF: NV 
 
PEG: Kóstold meg a sörkorcsolyát, 
amit hirtelen összedobtam! 
JEFF: NV  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat  
NA  
laza  
 
kicsi  
NA 

 

Az illokúciós erejében mérsékelt forrásnyelvi felszíni forma követi az angolszász 

konvenciót, amely szerint nem illik erőltetni az étel vagy az ital elfogadását (Wierzbicka 

2003: 27–28), a célnyelvi szerkezet pedig fokozott illokúciós erővel biztatja a vendéget, hogy 

fogadja el a felkínált étket. Felvetődik a kérdés, hogy a fordító vajon miért választotta a 

felszólító módot, hiszen a Kérsz X-et? indirekt forma is megfelelő megoldás lett volna. A 

válasz valószínűleg a szereplők közötti interperszonális kapcsolatban rejlik. A megnyilatkozás 

egy olyan könnyed hangvételű szituációs komédiában hangzott el, amelyben a szereplők 

közel állnak egymáshoz. A kis társadalmi távolság és a fesztelen baráti légkör a direktebb 

szerkezetek használatát eredményezi. A direktebb forma nem jelenti azt, hogy a célnyelvi 

megnyilatkozás kevésbé udvarias. Az imperatívusz mellett szól az az érv is, hogy a kínálás 

beszédaktusa a hallgató érdekét szolgálja, ezért kevésbé arcfenyegető, mint a kérés vagy az 

                                                 
100 ZSUZSA: Ráérnél két percre? FERENCZI: Ülj le, van egy sürgős telefonom. (Ferenczi néhány szavas 
instrukciót ad a titkárnőnek. Zsuzsa zavartan nézelődik a szobában.) FERENCZI: Miért nem ülsz le? Zsuzsa: 
Pár szó az egész. Krékits József példája (2006: 118). 
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utasítás aktusa, valamint a magyar beszélőközösségben elfogadottabb az erőteljesebb kínálás, 

mint az angolszász kultúrában.101   

A fordított célnyelvi mintában néhányszor előfordul, hogy a fordítók prohibitív felszólító 

móddal helyettesítik a konvencionálisan indirekt forrásnyelvi formákat. A prohibitív 

szerkezetekben a ne tagadószó válik hangsúlyossá, a felszólító módú igealak pedig 

hangsúlytalan lesz. A tagadószókat az igevivők csoportjába szokás sorolni. „Ha a ragozott 

igetövet igevivő előzi meg, akkor az ige hangsúlytalanul csügg az igevivő után” (Kálmán és 

Nádasdy 2001: 436). Ez pragmatikai szempontból azért fontos, mert a ne tagadószó 

intenzívebbé teszi a prohibitív szerkezet illokúciós erejét. A prohibitív szerkezetek 

pragmatikai jelentésében megjelenhet a kérés, a tanács, az ajánlás és a figyelmeztetés aktusa 

is (Krékits 2006: 59).  

A prohibitív szerkezetek a forrásnyelvi előkészítő formával kifejezett utasítások, 

pontosabban a rendreutasítok fordítása során jelennek meg a célnyelvi mintában. A 25. 

példában a kamaszlány (Amy) unottan turkál az ételben, mire bátyja (Bright) a cselekvés 

mellőzésére szólítja fel. 

 
kód: EV222 03.43 (25a) 

 
 
 
(25b) 

BRIGHT: Amy, will you quit hogging 
the potatoes?  
AMY: I’m not.  
 
BRIGHT: Amy, ne turkálj már a 
krumpliban!  
AMY: Nem is. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás  
szubjektív  
erős  
 
kicsi  
NA 

 
 A 15. példához hasonlóan az általában udvarias indirekt forrásnyelvi forma a 

megnyilatkozás kontextusában jelöltté, vagyis arcfenyegetővé válik. A beszélő az indirekt 

formával azt sugallja, hogy a hallgató nem képes a társadalmi elvárások szerint viselkedni. Az 

illokúciós erejében intenzív célnyelvi prohibitív szerkezet hasonlóképpen arcfenyegető, 

ugyanis a tiltás jelentésárnyalata aszimmetrikus viszonyt feltételez a beszélő és a hallgató 

között. Annak áll jogában megtiltani valamit, akinek hatalma van a beszédpartnere felett. A 

célnyelvi megnyilatkozás tehát azért is érezhető intenzívnek és arcfenyegetőnek, mert nem 

csupán a nemkívánatos cselekvés befejezésére szólít fel, hanem a hallgatót is alárendelt 

szerepbe helyezi. A pragmatikai ekvivalenciát vizsgálva megállapítható, hogy a forrásnyelvi 

beszédaktus az ingerült érzelmi töltetből, a célnyelvi megnyilatkozás pedig a prohibitív 

szerkezetből nyeri az intenzív illokúciós erőt. A két megnyilatkozás másképpen arcfenyegető. 

                                                 
101 Szili Katalin: Szemantika-pragmatika (előadássorozat 2009/2010 2. félév ELTE BTK). 
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A forrásnyelvi kérdő forma azt sugallja, hogy a hallgató nem képes vagy nem hajlandó az 

elvárt társadalmi normák szerint viselkedni, a célnyelvi szerkezet pedig a címzett alárendelt 

szerepét teszi hangsúlyossá az egyébként egyenrangú szerepkapcsolatban.  

Az elliptikus szerkezetek használata az előkészítő formával kifejezett utasítás (26. példa) 

és tanács (27. példa) fordítása során figyelhető meg. A beszélt nyelvben a nyelvhasználók 

gyakran törekszenek a nyelvi minimalizációra. Általában akkor használunk elliptikus 

szerkezeteket, ha bizonyos okokból gyorsan szeretnénk valamilyen információt közölni: „a 

beszélő csupán megnevezi a cselekvést vagy a tárgyat, amelyre éppen szüksége van” (Krékits 

2006: 64). A 26. példában a CIA csoportvezetője (Vaugham) négyszemközt szeretne beszélni 

az egyik beosztottjával (Jack). 

  

kód: A203 26.47 (26a) 
 
 
 
(26b) 
 
 

VAUGHAM: Jack, would you stay a 
minute, please?  
JACK: NV  
 
VAUGHAM: Jack, egy pillanatra!  
JACK: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás  
objektív  
laza  
 
kicsi  
alacsony 

 

A hallgató hajlandóságáról érdeklődő, meglehetősen udvarias forrásnyelvi formát a fordító 

a cselekvés időtartamára utaló elliptikus szerkezettel helyettesítette. A direktebb célnyelvi 

forma nemcsak a megnyilatkozás illokúciós erejét növeli, mégpedig úgy, hogy a hallgató 

cselekvési szabadságát még a nyelvi felszínen sem tartja tiszteletben, de meglehetős 

nyersesége látszólag még inkább fokozza az aktus arcfenyegető jellegét, ezért pragmatikai 

hatásában kevésbé tűnik udvariasnak. A direktségi kategóriaváltás azonban nem befolyásolja 

a dialógus természetességét. A fordító döntését feltehetően a hierarchikus rendszer és a 

beszédpartnerek közötti informális viszony motiválta. A hierarchikus szervezetben elhangzó 

direkt utasítás kevésbé fenyegeti a hallgató önérzetét, mint egyéb esetekben, ezért nem 

feltétlenül szükséges, hogy a fordító lexikai vagy szintaktikai enyhítőket használjon. A 

beszédpartnerek közötti kis társadalmi távolság szintén lehetővé teszi a nyelvi minimalizációt. 

A 27. példában az egyik játékos (Rivers) súlyosnak látszó sérülést szenved a 

jégkorongmérkőzésen, mire az orvos nyugtatni próbálja.  

 

kód: CSI216 00.46 (27a) 
 
 
 

DOCTOR:  Terry, will you relax? It's a 
weekend league, it's not the NHL. 
RIVERS: It is to me.  
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 

tanács  
NA  
laza 
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(27b) ORVOS:  Terry, csak nyugi! Ez egy 
baráti meccs, nem a bajnoki döntő. 
RIVERS: Nekem az!   

társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

 
kicsi 
NA 

 

A jóval direktebb célnyelvi elliptikus formát két tényező motiválhatja. A feszült helyzet 

gyors döntést követel: a pályán ádáz küzdelem folyik, a csapatból pedig hiányzik egy játékos. 

A kritikus szituációban az elliptikus szerkezet felgyorsítja a kommunikációt. A csapatorvos és 

a játékos közötti kis társadalmi távolság (informális viszony) szintén lehetővé teszi az 

elliptikus forma használatát, amely a csapatszellemet, a bajtársiasságot előtérben helyező 

pozitív udvariasság egyik nyelvi eszköze is (Brown és Levinson 1987: 111–112). Az 

elliptikus forma más kontextusban (pl. formálisabb személyközi kapcsolatok) feltehetően 

udvariatlan és arcfenyegető lenne, a fenti példában viszont a pozitív, vagyis a közelítő 

udvariasságot fejezi ki. 

A fordítók engedélykéréssel is kombinálhatják a célnyelvi imperatívuszt. Ez a megoldás az 

ajánlatok fordítása során figyelhető meg. A 28. példa előzményeként Marin arra kéri Jacket, 

hogy javítsa meg az autóját. Miközben Jack a szereléssel bajlódik, Marin véletlenül gázt ad, 

és elüti a férfit, kisebb sérülést okozva neki. Másnap segítő szándékkal tesz látogatást Jack 

lakásán. 

 

kód: MIT103 31.10 (28a) 
 
 
 
(28b) 
 
 

MARIN: Would you please let me do 
something for you? I feel terrible.  
JACK: Well, don't. It was an accident.  
 
MARIN: Hadd tegyek magáért 
valamit! Romokban vagyok.  
JACK: Felesleges. Csak baleset volt. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat  
NA  
laza  
 
nagy  
NA 

 

 A forrásnyelvi udvariasságot két kontextuális tényező határozza meg. Egyrészről a 

hajlandóság, amely a would, másrészről pedig az engedélykérés, amely a let segédigében 

jelenik meg a nyelvi felszínen. Szó szerint fordítva: Megengedné, hogy segítsek magának? A 

kérdő formával a beszélő nemcsak a hallgató szabad akaratát tartja tiszteletben, de engedélyt 

is kér, hogy elvégezhesse a felajánlott cselekvést. Az ajánlat elfogadása a hallgató 

adósságvállalását jelenti (Brown és Levinson 1987: 66). Az engedélykérés csökkenti ezt a 

terhet, mivel azt a látszatot kelti, mintha a beszélő kérne szívességet a hallgatótól, hogy a 

felajánlott cselekvést elvégezhesse. Az engedélykérés aszimmetrikus viszonyt hoz létre a 

beszédpartnerek között, mivel az engedély megadása a hallgató jóindulatán múlik. Az ajánlat 

beszédaktusa tehát az engedélykérés beszédaktusában jelenik meg, az engedélykérés pedig 
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látszólag a beszélő hasznát hangsúlyozza. A fordító a hallgatóorientált forrásnyelvi 

megnyilatkozást a hadd partikulával kombinált beszélőorientált imperatívusszal 

helyettesítette. A felszólító mód miatt elvész a választás lehetőségét kínáló kérdő forma, ez 

pedig fokozza az aktus illokúciós erejét. A hadd partikulának kettős illokúciós hatása van. 

Egyrészről intenzívebbé teszi az illokúciós erőt (Krékits 2006: 58), másrészről az általa 

kifejezett engedélykérés (Grétsy és Kemény 2005: 216) megkönnyíti az aktus elfogadását, 

mivel a forrásnyelvi megnyilatkozáshoz hasonlóan azt a látszatot kelti, mintha a hallgató 

tenne szívességet, ha elfogadná a beszélő ajánlatát. A forrásnyelvi két kontextuális tényező 

helyett a fordító egy kontextuális tényezővel érte el az ekvivalens pragmatikai hatást, 

mégpedig úgy, hogy kevésbé tapogatózó, de hasonlóképpen udvarias felszíni formában 

közvetítette a beszédaktust. A forrásnyelvi megnyilatkozás a hallgató választási lehetőségét 

helyezi előtérbe, a célnyelvi imperatívuszban pedig az aktus őszintesége válik 

hangsúlyosabbá. 

Hasonló fordítói megoldás figyelhető meg a javaslattevő formával kifejezett ajánlat 

esetében. Ben felajánlja barátnőjének (Teresa), hogy tanulmányai alatt anyagilag támogatja őt. 

 

kód: MIT108 11.17 (29a) 
 
 
 
(29b) 
 
 

BEN: Why don’t you let me cover 
things financially? 
SARA: Ben… 
 
BEN: Kérlek, hadd fedezzem az anyagi 
problémákat! 
SARA: Ben… 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

Az anyagi támogatás elfogadása a hallgató jelentős adósságvállalását jelenti. A forrányelvi 

beszélő ezt a terhet úgy próbálja mérsékelni, hogy a javaslattevő formát az engedélykérés 

kontextuális tényezőjével kombinálja. A fordító ismét az imperatívuszt választotta, de a hadd 

partikula elé betoldotta a kérlek102 udvariassági elemet, amely a magyar nyelvben megegyezik 

a kérés beszédaktusát kifejező performatív igével. A célnyelvi ajánlat beszédaktusa így a 

kérés, illetve az engedélykérés beszédaktusában jelenik meg. Az előző példához hasonlóan ez 

azt a látszatot kelti, mintha az ajánlat aktusának elfogadásával a hallgató tenne szívességet a 

beszélőnek, megszabadítva őt az adósságvállalás terhétől.   

A fenti példákból világos, hogy a konvencionálisan indirekt forrásnyelvi szerkezetek 

származtatott móddal való fordítása általában jelentős mértékben növeli a megnyilatkozások 

illokúciós erejét, különösen az utasítások és a kérések esetében. A származtatott mód 

                                                 
102 A kérlek betoldása nem indokolható a szótagszámok alakulásával. 
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intenzívebb illokúciós hatása orientációváltással és lexikai enyhítőkkel is mérsékelhető. Az 

orientációváltás azt jelenti, hogy a fordító például kettős orientációjú (beszélő és hallgató 

közös cselekvése) felszólító móddal közvetíti a hallgatóorientált forrásnyelvi formát: Can you 

please keep it clinical?  – Maradjunk a szakmai tényeknél! (BN106 05.34). A legyen szíves, 

légy szíves, kérem lexikai elemek használata az egyéb illokúciós hatások mellett szintén 

enyhítheti a megnyilatkozás illokúciós erejét. Ezekkel a jelenségekkel az orientációváltás 

(7.10. pont) és az explicit/implicit pragmatikai elmozdulásokat (7.8. pont) tárgyaló pontokban 

foglalkozom bővebben.  

A célnyelvi származtatott mód bemutatása után térjünk rá az egyéb direkt szerkezetek 

vizsgálatára! A célnyelvi minta az explicit performatívumra (X-et kérek.), az óhaj (Szeretném 

megtenni X-et.), valamint a kötelezettség kifejezésére (Meg kell tenned X-et.) szolgál néhány 

példával.   

Az explicit peformatívum az utasítás (30. példa) és a kérés fordításában (31. példa) 

figyelhető meg néhány esetben. A 30. példa háttérében az Egyesült Államok elnöke ellen 

elkövetett merénylet áll. Az elnök szerepét az alelnök veszi át, aki a következő utasítást intézi 

az egyik tisztviselőhöz.  

 

kód: WW201 21.00 (30a) 
 
 
 
(30b) 
 
 
 

VICE PRESIDENT: Bobby, can you 
report on domestic activity? 
BOBBY: Yes, sir, there is not much. 
 
VICE PRESIDENT: Bobby, jelentést 
kérek az itthoni helyzetről! 
BOBBY: Igen, uram, nem sok minden 
van. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
laza 
 
nagy 
alacsony 

 

Figyelemre méltó, hogy az alelnök és a tisztviselő közötti hatalmi aszimmetria hatással van 

a társadalmi távolság nyelvi jelölésére is. Az alelnök a keresztnevén szólítja a tisztviselőt, az 

pedig az uram megszólítást használja. A hatalom pozíciójából az alelnök informálisnak ítéli 

meg kettejük viszonyát, míg a tisztviselő formálisnak. A fordító explicit performatívummal 

helyettesítette a konvencionálisan indirekt megnyilatkozást (… jelentést kérek…). Míg a 

forrásnyelvi szerkezetben a beszélői szándék implicit módon, a képesség kontextuális 

tényezőjében jelenik meg, addig a performatív igét tartalmazó célnyelvi szerkezet 

explicitebbé teszi az alelnök megnyilatkozását. A performatív ige (kérek) látszólag 

ellentmondásba kerül az aktusminőséggel (utasítás). Bár a beszélő kérésként jelöli meg a 

kommunikációs szándékát, a kontextusból mégis egyértelmű, hogy utasításról van szó, hiszen 
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a hallgató elvileg nem tagadhatja meg a cselekvés elvégzését. A direktségi kategóriaváltást 

feltehetően az motiválta, hogy a konvencionálisan indirekt forma megtartása (pl. Tud(na) 

jelenteni/jelentene az itthoni helyzetről?) túlságosan is bizonytalan lenne a célnyelvben. Az 

intenzívebb célnyelvi illokúciós erőt a szituáció hivatalos jellege, valamint a kialakult helyzet 

súlyossága indokolja. A performatív ige (kérek) nemcsak határozottabbá teszi a beszédaktust, 

hanem a formális hivatali udvariasság egyik eszköze is.  

A 31. példában a CIA-ügynök azzal az ürüggyel érkezik a genfi bankba, hogy annak 

méltán híres biztonsági rendszerét tanulmányozza. Az pultban ülő banki alkalmazott az 

ügynök türelmét kéri. 

 

kód: A109 35.22 (31a) 
 
 
 
 
 
(31b) 
 
 
 
 

SYDNEY: Excuse me. Can you tell me 
where Mr. Franco is, please? 
CLERK: Could you wait here a 
moment, please? 
SIDNEY: NV 
 
SYDNEY: Elnézést, megmondaná, hol 
találom Mr. Francót? 
TISZTVISELŐ: Máris hívom. Egy 
pillanat türelmet kérek.  
SIDNEY: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

  

A meglehetősen udvarias forrásnyelvi formát (could you…?) a fordító az explicit 

performatívummal közvetítette. A hallgatóorientált forrásnyelvi megnyilatkozás a hallgató 

cselekvési szabadságát hangsúlyozza (szó szerint: Tudna várni egy pillanatot, kérem?), a 

célnyelvi beszélőorientált forma pedig a választási lehetőség kizárásával a hallgató türelmét 

kéri. A célnyelvi megnyilatkozás illokúciós ereje intenzívebb, ezért pragmatikai hatásában 

határozottabb, de mégsem mondható, hogy tolakodóbb vagy udvariatlanabb lenne, mint a 

forrásnyelvi. Bár a konvencionálisan indirekt szerkezet a célnyelvben is megfelelő lenne, a 

fordítói döntés feltehetően azzal magyarázható, hogy a célnyelvi explicit performatívum 

jobban megfelel a banki tisztviselő és az ügyfél interakcióját irányító célnyelvi 

kommunikációs normáknak.  

A konvencionálisan indirekt utasítás fordítása történhet a beszélő óhajának kifejezésével is. 

A 32. példában Billy arra utasítja Allyt, hogy távozzon az irodából, mert bizalmas 

beszélgetést kíván folytatni az egyik kollégájával. 
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kód: AMC102 24.34 (32a) 
 
 
 
 
 
(32b) 
 
 
 

BILLY: Ally, would you excuse us? 
It’s private. 
ALLY: Absolutely. What part did I 
come in on? 
 
 
BILLY: Ally, bocs, de négyszemközt 
szeretnénk beszélni. 
ALLY: Jó, értem, hol is hagytátok 
abba? 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
erős 
 
kicsi 
NA 

  

A forrásnyelvben Billy látszólag a bocsánatkérés aktusával próbálja meg távozásra bírni 

Allyt, de a megnyilatkozás pragmatikai jelentése az utasítás beszédaktusával azonosítható. 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az utasítás a bocsánatkérésre jellemző megnyilatkozásban 

jelenik meg a nyelvi felszínen.  Bár a bocsánatkérés a célnyelvi szövegben is helyet kapott 

(bocs, de…), a fordító úgy döntött, hogy a forrásnyelvi beszédaktust az illokúciós erejében 

határozottabb direkt szerkezettel, nevezetesen az óhaj kifejezésével helyettesíti. Ezzel a 

hallgató cselekvési szabadsága helyett a beszélő vágya/óhaja válik hangsúlyossá. Az 

illokúciós erejében kétségkívül intenzívebb célnyelvi megnyilatkozás nem tűnik kevésbé 

udvariasnak. A fordító döntését feltehetően ismét a célnyelvi konvenciók motiválták, bár 

megjegyzem, hogy a megnyilatkozás tükörfordítása is kiválthatta volna az ekvivalens 

pragmatikai hatást.103  

A konvencionálisan indirekt tanács fordítható úgy is, hogy a fordító a hallgató 

kötelezettségét teszi hangsúlyossá. A 33. példa hátterében a család egyik tagjának 

alkoholproblémája áll. A családtagok úgy döntenek, hogy közösen próbálnak megoldást 

találni. A nagyapa szerint a fiatalembernek (Danny) sürgős segítségre van szüksége. 

  

kód: MIT117 35.34 (33a) 
 
 
 
(33b) 

GRANDPA: Danny, will you get help 
today?  
DANNY:  --  
 
NAGYAPA: Danny, segítséget kell 
kérned! 
DANNY: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

tanács  
NA  
erős 
 
kicsi 
NA 

 
 A forrásnyelvi megnyilatkozás a szintaktikai szerkezet mellett az intonációban megjelenő 

érzelmi töltetből nyeri intenzív illokúciós erejét. Az aggódó hangvétel nem parancsszerű 

                                                 
103 Ezt bizonyítja a következő kontrollpélda. A rendőrségen játszódó jelenetben az őrnagy bizalmas telefonhívást 
kíván lebonyolítani, ezért távozásra szólítja fel beosztottját. BORDÁS: Megbocsát? LACI: NV (távozik). (T102 
10.33). 
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utasításra, hanem inkább óvó tanácsra utal, amely a hallgató érdekét szolgálja. Az előkészítő 

forma nem jellemző a célnyelvi tanácsra, sőt a direktségi kategória megtartása feltehetően 

értelmezési problémákat is okozna (pl. Kérsz segítséget/kérnél segítséget?*). A fordítónak 

ezért olyan formát kellett találnia, amellyel kifejezhető a forrásnyelvi beszélői szándék. A 

célnyelvi kötelezettség (Meg kell tenned X-et.) illokúciós hatásában az utasításra hasonlít, de a 

szinkronszínész igyekezett visszaadni a forrásnyelvi megnyilatkozás aggodalommal teli 

érzelmi töltetét. Bár a forrásnyelvi tanács beszédaktusa közelít a célnyelvi utasítás 

aktusminőségéhez, értelmezési vagy egyéb koherenciális problémákat nem tapasztalunk. A 

prozódiában megjelenő érzelmi töltet megfelelő mértékben mérsékeli a direkt forma 

intenzívebb illokúciós erejét. Mivel a tanács beszédaktusa a hallgató érdekét szolgálja, a 

célnyelvi direktebb forma nem teszi arcfenyegetővé, illetve udvariatlanná az aktust. 

A D2 kategória konvencionálisan indirekt állító formái viszonylag ritkán szerepelnek a 

fordítói megoldások között (l. 15. táblázat). Használatukat a következő példák mutatják be. 

Elsőként az előkészítő forma fordítását vesszük szemügyre. A 34. példában a CIA-ügynök 

(Sidney) engedélyt kér a mobiltelefon használatára.  

 

kód: A203 17.34 (34a) 
 
 
 
 
(34b) 
 
 
 

SIDNEY: Would you mind if I made a 
call?  
MAN: We do not allow mobile phone 
use during the launch.  
 
SIDNEY: Ha megengedi, elintézek 
egy telefont.  
FÉRFI: Elnézést, a mobiltelefonját ki 
kell kapcsolnia. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA  
zéró  
 
nagy  
alacsony 

  

A forrásnyelvi indirekt formában megjelenő mind partikula azt sugallja, hogy a beszélő 

számít a negatív válaszra (Leech 1983: 110). Szemantikailag egyenértékű a would you dislike 

vagy a would you object to (Ellenére lenne, ha …?) jelentésével. A hipotetikus forma még 

inkább csökkenti az illokúciós erőt. Azt jelzi, hogy a beszélő csakis a hallgató 

beleegyezésével végzi el a cselekvést. A fordító a hipotetikus kérdő forma helyett az állító 

formát választotta. Bár a megnyilatkozást bevezető tagmondat (Ha megengedi…) enyhíti az 

állító forma intenzívebb illokúciós erejét, a célnyelvi engedélykérés mégis határozottabbnak 

bizonyul, mint a forrásnyelvi. A fordítói döntést feltehetőleg a CIA-ügynök határozott 

karaktere motiválhatta. A Megengedi, hogy telefonáljak? kérdő forma bizonyos mértékben 

udvariasabb hatást keltett volna.     
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A 35. példa hátterében a polgármester ellen elkövetett merénylet áll. A rendőrségi 

tanácsadó (Monk) a polgármester feleségét (Miranda) és szeretőjét gyanúsítja. A tanácsadó 

arra kéri az asszonyt, hogy közölje a férfi tartózkodási helyét. 

 

kód: M101 28.32 (35a) 
 
 
 
 
 
 
(35b) 
 
 
 
 

MONK: Well, if you see him, you 
know, uh, just would you tell him to 
call me? Because I just, I'd love to talk 
to him. 
MIRANDA: Are you accusing me of 
something, Mr. Monk?  
 
MONK: Csak mert ha találkoznak, 
szólhatna neki, hogy hívjon fel, mert 
jó lenne, szeretnék beszélni vele. 
MIRANDA: Maga most vádol 
valamivel, Mr. Monk? 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
nagy 
magas 

 

Az udvariasan tapogatózó forrásnyelvi formát a nagy társadalmi távolságon kívül 

feltehetően az is indokolja, hogy a rendőrségi tanácsadónak nincs intézkedési jogköre, ezért a 

kihallgatott nem köteles együttműködni. A kérdő formában a beszélő bizonytalanságát 

hangsúlyozó lexikai enyhítők is szerepelnek: you know… (tudja…), just (csak) uh. A 

tanácsadó bizonytalanságát a fordító a -hat/-het igeképzőt tartalmazó hipotetikus állító 

formával fejezte ki. Az állító formák a beszélő akaratát helyezik előtérbe, ezért általában nő a 

megnyilatkozás illokúciós ereje. A célnyelvi feltételes mód, a -hat/-het igeképzővel kifejezett 

lehetőség, valamint a szinkronszínész intonációjában megjelenő bizonytalan hangvétel a fenti 

példában azonban kellőképpen ellensúlyozza az állító forma direktségét, így pragmatikai 

hatásában közelít a forrásnyelvi kérdő formához, bár kevésbé tűnik udvariasnak.  

A 36. példa hátterében az Egyesült Államok elnöke ellen elkövetett merénylet áll. A 

biztonsági szolgálat munkatársai az alelnök tartózkodási helyére sietnek. Vezetőjük a 

következőkre utasítja az alelnököt: 

 

kód: WW201 06.25 (36a) 
 
 
 
 
(36b) 

SECURITY: Mr. Vice President, would 
you come with us, please? 
VICE PRESIDENT: NV  
 
 
BIZTONSÁGI: Velünk jön, alelnök 
úr!  
VICE PRESIDENT: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 
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Bár a kormányzati hierarchiában az alelnök kétségtelenül magasabb pozíciót foglal el, mint 

a biztonsági szolgálat vezetője, a megnyilatkozás mégis az utasítások kategóriájába tartozik, 

mivel az alelnöknek nincs joga visszautasítani a cselekvést. Tehát ebben a szituációban, ha 

ideiglenesen is, de a biztonsági szolgálat vezetője van erősebb hatalmi pozícióban. A 

forrásnyelvi beszélő a hajlandóság kontextuális tényezőjére utaló hipotetikus formával (would 

you) fejezte ki az utasítás beszédaktusát. Ehhez társul a please lexikai elem, amely nemcsak 

udvariassá, de határozottabbá is teszi a beszédaktust (l. 7.8. pont). A fordító állító formával 

helyettesítette a forrásnyelvi kérdő formát. A kontextuális tényezők állítása gyakorlatilag 

semmilyen mozgásteret nem enged a hallgatónak, hogy a cselekvést visszautasítsa. A jóval 

intenzívebb illokúciós erő az aktus kényszerítő jellegét teszi hangsúlyossá. Ez a hangnem az 

Egyesült Államok alelnökével szemben normál körülmények között nyilvánvalóan 

megengedhetetlen lenne. A fordító feltehetően úgy ítélte meg, hogy a pattanásig feszült 

helyzet feleslegessé teszi a szintaktikai vagy lexikai enyhítő használatát, azaz a nyelvi 

udvariasság kifejezését. A megnyilatkozás elhangzásával egy időben a biztonsági emberek 

körbeveszik, és gyakorlatilag „elhurcolják” az alelnököt. A beszélő akaratát nyíltan 

megjelenítő, nyers célnyelvi megnyilatkozás fokozza a verbális és a képi elemek közötti 

koherenciát. Míg a forrásnyelvben az aktus kényszerítő ereje nem verbálisan, azaz a képi 

információkban jelenik meg, addig a célnyelvben verbális úton is kifejezésre jut. A fordító a 

megnyilatkozás illokúciós erejében is érzékeltette a helyzet drámaiasságát fokozó erőteljes 

képi hatást. 

A fentihez hasonló megoldás a javaslattevő formával kifejezett utasítások esetében is 

előfordul. A 37. példában a bíró bizonyos információ közlésére szólítja fel az egyik ügyvédet.  

 

kód: AMC120 16.56 (37a) 
 
 
 
 
(37b) 
 

JUDGE: Why don’t you tell me?  
RICHARD: This is a French bistro… 
 
 
 
BÍRÓ: Ön most elárulja nekünk.  
RICHARD: Egy francia kávézóról van 
szó… 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 
 

Bár a bírónak teljes körű hatalma van a tárgyalóteremben, mégis a meglehetősen indirekt 

forrásnyelvi javaslattevő formát használja. Mivel a szintaktikai szerkezet tükörfordítása 

általában nem alkalmas a célnyelvi utasítás beszédaktusának kifejezésére (l. 7.13. pont), a 

fordító az illokúciós erejében intenzívebb, direktebb és kevésbé udvarias állító formát 
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választotta. Az elvárás pragmatikai kategóriáját hangsúlyozva ez jobban tükrözi a 

beszédpartnerek közötti hatalmi viszonyokat.      

A következő példák a -hat/-het igeképző előfordulását mutatják be az állító 

szerkezetekben. A 38. példában a rendőrségi helyszínelők infravörös lámpával vérnyomok 

után kutatnak a gyanúsított lakásában. Mivel a fény csak sötétben mutatja ki a vért, a 

helyszínelés vezetője (Grissom) az előkészítő formával a következőkre utasítja a kollégáját 

(Nick). 

 

kód: CSI106 35.24 (38a) 
 
 
 
(38b) 

GRISSOM:  Officer, would you hit the 
lights, please?  
NICK: NV  
 
GRISSOM:  Nick, lekapcsolhatod a 
villanyt.  
NICK: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás  
objektív  
laza  
 
kicsi  
alacsony 

 
A rendőrség hierarchikus szervezetében a beosztott feltétlen engedelmességgel tartozik a 

felettesének, ennek ellenére a két szereplő kapcsolatát a kis társadalmi távolság, vagyis az 

informális viszony határozza meg. A forrásnyelvi megnyilatkozásban Grissom, aki általában a 

keresztnevén szólítja kollégáját, most az officer (tiszt) megszólítást használja. Ez a negatív 

udvariasság egyik eszköze, mivel látszólag növeli a beszédpartnerek közötti távolságot 

(Brown és Levinson 1987: 183). Az amerikai sorozatokra egyébként is jellemző, hogy a 

beszédpartnerek – magázódó nyelvi formák híján – a megszólítással jelzik a köztük lévő 

horizontális (hatalom) és vertikális távolságot (társadalmi távolság). Ebben a szituációban 

azért van szükség a formalitásra, mert az interakció a gyanúsítottak előtt zajlik. 

A célnyelvi megnyilatkozásban a parancsnok a keresztnevén szólítja a kollégáját, így a 

forrásnyelvi formális személyközi kapcsolat informális jelleget ölt. A célnyelvi direktív 

funkciót a meglehetősen udvarias forrásnyelvi kérdő forma helyett az állító forma és a 

-hat/-het igeképző fejezi ki. Szemantikai szempontból a -hat/-het igeképző a cselekvés 

elvégzésének lehetőségére utal. Hierarchikus viszony esetén azonban deontikus beszédaktust, 

nevezetesen engedélyadást fejez ki (Kiefer 2007: 60–61). A forrásnyelvi megnyilatkozás tehát 

a kérésekre jellemző szintaktikai keretben jelenik meg, a célnyelvi pedig az engedélyezés 

aktusát megvalósító szerkezetben. A kontextusból azonban világos, hogy mindkét nyelven 

utasítás hangzott el, ugyanis míg a kérés visszautasítható, az engedélyezésben implikált 

cselekvés pedig nem feltétlenül kötelező, addig a fenti szituációban a hallgató nem utasíthatja 

vissza az aktust. A negatív arcvédő funkció tehát mindkét megnyilatkozás esetében olyan 
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beszédaktusokra jellemző felszíni forma segítségével valósult meg, amelyeket nem kötelező 

végrehajtani. A forrásnyelvi hipotetikus kérdő forma csökkent illokúciós ereje udvariasabb 

hatást kelt, mint a célnyelvi állító szerkezet, de ez nem befolyásolja a megnyilatkozás 

aktusminőségét: mindkét nyelvben utasítás hangzott el. 

A célnyelvi állító szerkezet és a -hat/-het igeképző megfigyelhető a javaslattevő formával 

kifejezett kérés (39. példa), meghívás (40. példa), ajánlat (41. példa) és tanács (42. példa) 

beszédaktusainak fordításában is. A 39. példában a nyomozó információt kér a haldokló 

bűnözőtől, a 40. példában Ally vacsorázni hívja az újonnan megismert Heiley-t, a 41. 

példában pedig a vendéglátó felajánlja a vendégnek, hogy töltse nála az éjszakát. 

  

kód: CSIM119 19.58 (39a) 
 
 
 
 
(39b) 
 
 
 

DETECTIVE: I think they left you here 
to die, so why don’t you tell me who 
put this whole thing together? 
CRIMINAL: -- 
 
NYOMOZÓ: Szerintem meghalni 
hoztak ide, szóval nyugodtan 
elmondhatod, kik a rossz fiúk. 
BŰNÖZŐ: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 
kód: AMC122 14.02 (40a) 

 
 
 
 
 
(40b) 

ALLY: A bunch of us are going to eat 
from work… why don’t you come with 
us? 
HEILEY: Oh, I’d love to. I’m in 
Lamaze class tonight… 
 
ALLY: Munka után pár kollégával 
elmegyünk vacsorázni, és eljöhetne 
maga is. 
HEILEY: Ó, szívesen elmennék, de ma 
este terhestornám van… 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

meghívás 
NA 
zéró 
 
nagy 
NA 

 
 

kód: OC103 22.01 (41a) 
 
 
 
(41b) 

HOST: Why don’t you stay here 
tonight? 
GUEST: -- 
 
HOST: Itt alhatna ma éjjel. 
GUEST: -- 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
zéró 
 
nagy 
NA 

 

A fordító mindhárom beszédaktus fordítása során a direktségi kategória megváltoztatása 

mellett döntött vélhetően azért, mert a forrásnyelvi felszíni forma nem jellemző az autentikus 

célnyelvi kérésekre, meghívásokra és ajánlatokra, ahogy ezt a kontrolladatbázis adatai is 
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alátámasztják (l. 7.13. pont). A lehetőséget kifejező -hat/-het igeképző csökkenti a direktebb 

állító forma intenzívebb illokúciós erejét. A beszélő azt állítja, hogy fennáll a propozícióban 

megnevezett cselekvés elvégzésének lehetősége. A beszélő érdekét szolgáló kérés esetében ez 

a célnyelvi forma kevésbé hat udvariasnak. A fordítói döntést a nyomozó fölényessége és a 

bűnöző kilátástalan helyzete indokolja. A meghívás és az ajánlat esetében a beszélő tesz 

szívességet hallgatónak, ezért a célnyelvi állító forma kevésbé tűnik udvariatlannak. 

A 42. példában a javaslattevő forma a tanács beszédaktusát fejezi ki. A jótékonysági 

divatbemutatóra készülődő szereplőnek (Edie) nem tetszik a neki szánt ruha, mire ismerőse 

(Lynette) azt tanácsolja, hogy válasszon másikat.  

    

kód: DH109 05.42 (42a) 
 
 
 
 
(42b) 

LYNETTE: Well, Mrs. Huber never 
showed up. Why don’t you wear this 
one? 
EDIE: This is an old lady dress.  
 
LYNETTE: Mrs. Huber nem 
jelentkezett. Felvehetnéd az övét.  
EDIE: Ez tökre öregasszonyos.  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

tanács 
NA 
laza 
 
kicsi 
NA 

 

Bár a javaslattevő forma a magyar nyelvben is jellemző a tanács beszédaktusának 

kifejezésére (l. 7.13. pont), a fordító mégis az állító szerkezetet és a -hat/-het igeképzőt 

választotta. Mivel a tanács szintén a hallgató érdekét szolgálja, ez a megoldás illokúciós 

hatásában hasonlít az előzőekben bemutatott meghíváshoz és ajánlathoz.   

Ritka jelenség, hogy a forrásnyelvi javaslattevő formát a fordítók a célnyelvi előkészítő 

formával helyettesítik. Ez figyelhető meg a következő kérés és utasítás fordításában. A 43. 

példában a vendéglátó (Bree) a vendégek (Reba, Emma, Lori) segítségét kéri, a 44. példában 

a felettes (Melinda) arra utasítja a beosztottját (Andrea), hogy foglalkozzon az egyik 

ügyféllel. 

 

kód: DH107 04.30 (43a) 
 
 
 
 
(43b) 

BREE: Why don’t you girls come to 
the kitchen, and help me with the 
snacks? 
EMMA: Sure. 
 
BREE: Reba, Emma és Lori, 
kijönnétek velem a konyhába 
szendvicset csinálni? 
EMMA: Hogyne! 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
laza 
 
kicsi 
magas 
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kód: GW105 04.26 (44a) 
 
 
 
 
(44b) 

MELINDA: Andrea, why don’t you 
show Mr. Abrams everything that we 
brought up so far, and I’ll be right there. 
ANDREA: OK. 
 
MELINDA: Andrea, megmutatnád 
Mr. Abramsnak, amit idáig felhoztunk, 
én megvárlak itt.  
ANDREA: Jól van. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
erős 
 
kicsi 
alacsony 

 

A forrásnyelvi javaslattevő forma illokúciós ereje visszafogott udvariassággal fejezi ki a 

kérés és az utasítás beszédaktusát. A felszíni formák tükörfordítása azért nem jöhet 

számításba, mert ezzel megváltozna a megnyilatkozások aktusminősége (l. 7.13. pont). Az 

ekvivalens aktusminőség megteremtése érdekében a fordítók a forrásnyelvi D4 direktségi 

kategóriát (javaslattevő forma) a célnyelvi D3 kategóriára (előkészítő forma) változtatták. Ez 

a megoldás meglehetősen ritkán fordul elő a mintában. Felvetődik a kérdés, hogy a fordítók a 

D4 (javaslattevő forma) kategóriába tartózó megnyilatkozások fordítása során miért nem 

használják gyakrabban a célnyelvi D3 (előkészítő forma) kategóriát. A kontrolladatbázis 

adatai azt mutatják, hogy az előkészítő forma a célnyelvben is gyakori, a fordítók döntő 

arányban mégis a radikális direktségi kategóriaváltást részesítik előnyben: D4→D1 

(javaslattevő forma→direkt formák). A direktségi kategória radikális megváltoztatása 

megítélésem szerint a pragmatikai egyszerűségre, vagyis a pragmatikai transzparenciára 

irányuló törekvéssel hozható összefüggésbe. A fordítók jobban kedvelik az egyszerűbb és 

könnyebben értelmezhető direkt formákat, elsősorban az imperatívuszt akkor, ha a 

megnyilatkozás direktségi kategóriájának megváltoztatása mellett döntenek.  

 

7.4.3. Pragmatikai elmozdulások az indirektebb kategóriák irányába  

Az indirektebb kategóriák felé történő elmozdulások aránya jóval alacsonyabb százalékos 

értékeket mutat, mint a direktebb kategóriák felé történő váltások (l. 15. táblázat). Az 

utasítások 1,33, valamint a kérések 0,33 százaléka jelenik meg a célnyelvi indirektebb 

kategóriába sorolt javaslattevő formában. A tanács, a meghívás és az ajánlat beszédaktusa 

esetében nem figyelhető meg pragmatikai elmozdulás az indirektebb kategóriák irányába.  Ez 

különösen a tanács esetében meglepő, mivel az indirektebb Miért nem teszed meg X-et? forma 

az autentikus célnyelvi tanácsokra is jellemző. 

Elsőként vizsgáljuk meg a 45. példát, amelyben a forrásnyelvi előkészítő formát (D3) a 

célnyelvi javaslattevő forma (D4) váltja fel. Rachel arra kéri a barátait, hogy adják elő a lánya 

születésnapjára készített műsort.  
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kód: F1004 06.10 (45a) 
 
 
 
(45b) 
 
 

RACHEL: So would you mind 
performing them once now?  
PHOEBE: Sure, yeah!  
 
RACHEL: Mi lenne, ha előadnátok 
nekik most?  
PHOEBE: Jó, rendben! 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA  
erős  
 
kicsi 
magas 

 
 

Az angol mind partikulával kombinált forrásnyelvi előkészítő forma eldöntendő kérdésként 

jelenik meg a nyelvi felszínen. A beszélő arról érdeklődik, hogy a hallgatónak van-e valami 

kifogása a kérés teljesítése ellen (Leech 1983: 110). Ez illokúciós erejében intenzívebb, mint a 

célnyelvi javaslattevő forma (mi lenne, ha…), amely nyitott kérdés formájában a hallgató 

véleményét kéri az aktus végrehajtásával kapcsolatban. A javaslattevő forma jobban leplezi a 

beszélői szándékot, mivel a retrospektív újraklasszifikáció segítségével (Tsui 1994: 17–18) a 

hallgatónak lehetősége van arra, hogy a kérést nyitott kérdésként értelmezve véleményt 

nyilvánítson a propozícióban szereplő cselekvésről. Ez azt a látszatot kelti, mintha nem is 

kérés, hanem csak egy ötlet hangzott volna el, ezért a megnyilatkozás könnyűszerrel 

visszautasítható: Mi lenne, ha előadnátok most? – Hát szerintem nem lenne jó, mert… Az 

ötletszerű javaslat esetleges visszautasítása kevésbé fenyegeti a beszélő önérzetét, vagyis 

pozitív arcát, mint a kérésé. A javaslattevő forma egyúttal védi a hallgató negatív arcát is, 

mert megkönnyíti az aktus visszautasítását. A javaslattevő forma határozott előnye tehát, hogy 

a beszédpartnerek pillanatnyi érdeke szerint könnyűszerrel átértelmezhető. A fordítónak azt is 

figyelembe kell vennie, hogy a csökkent illokúciós hatás még nem feltétlenül teszi udvariassá 

az ilyen típusú megnyilatkozásokat, mivel a hallgató úgy is értelmezheti őket, hogy a beszélő 

őszintétlen, mert a kérés szándékát javaslatként vagy ötletként próbálja beállítani.       

A kérésekhez hasonlóan az utasítások fordításában is viszonylag ritka, hogy a fordítók az 

indirektebb kategóriák irányába mozdulnak el. A 46. példában a megnyilatkozás akkor 

hangzik el, amikor egy vita közepette Hank megelégeli, hogy barátnője (Karen) kérdésekkel 

válaszol a kérdéseire. 

 

kód: C210 10.06 (46a) 
 
 
 
 
 
 
 

HANK: Will you please stop 
answering my questions with a 
question?  
KAREN: Then stop asking me 
questions. 
 
 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
 
 
 
 

utasítás  
szubjektív  
erős  
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(46b) HANK: Mi lenne, ha válaszolnál, 
ahelyett hogy visszakérdeznél?  
KAREN: Mi lenne, ha nem 
kérdezősködnél? 

társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

 
kicsi  
NA 
 

 

A hallgató véleményéről érdeklődő célnyelvi javaslattevő forma a kérő szándék 

elfedésével csökkenti az illokúciós erőt. Az utasítások, vagyis a rendreutasítások esetében ez a 

forma azért tűnik mégis különösen arcfenyegetőnek, mert kizárja a retrospektív 

újraklasszifikáció lehetőségét. A hallgató semmiképpen sem értelmezheti úgy, mintha a 

véleményét kérték volna, kivéve, ha ironizálni akar, ez azonban inkább növelné, mint 

csökkentené beszédpartnerek közötti feszültséget. Az illokúciós hatásában ezért ugyancsak 

intenzív célnyelvi forma nem kevésbé arcfenyegető, mint a forrásnyelvi.  

Összességében megállapítható, hogy a direktségi kategóriák közötti elmozdulások 

jellemzően egyirányúak. Ez azt jelenti, ha a fordító a direktségi kategória megváltoztatása 

mellett dönt, akkor a pragmatikai elmozdulás jellemzően a direktebb formák irányába 

történik. Konkrétabban fogalmazva: direktségi kategóriaváltás esetén a fordítók a 

konvencionálisan indirekt kérdő formákat a legdirektebb formákkal, pontosabban a 

származtatott móddal helyettesítik (imperatívusz és funkcionális ekvivalensei). Mindez arra 

enged következtetni, hogy a direktségi kategória megváltoztatása során a pragmatikailag 

egyszerűbb, átláthatóbb és könnyebben értelmezhető formákat részesítik előnyben.  

 

7.5. Az imperatívuszi direkt formák lexikai modulálása 

A direktív megnyilatkozások104 kényszerítő erejét lexikai enyhítőkkel és fokozókkal lehet 

modulálni (Blum-Kulka et al. 1989; Trosborg 1995). A forrásnyelvi indirekt formák 

imperatívusszal történő helyettesítése jelentős mértékben megváltoztatja a beszédaktus 

direktségét. A fordítók lexikai enyhítőkkel udvariasabbá tehetik a beszédaktust, lexikai 

fokozókkal pedig még intenzívebben jeleníthetik meg az illokúciós erőt. A célnyelvi 

megnyilatkozásokban a következő lexikai enyhítők és fokozók találhatók. Lexikai enyhítők: 

udvariassági jelölők (pl. kérem/kérlek, kérlek szépen, légy szíves/légyszi stb), a tehertételt 

csökkentő időindikátorok és határozók (pl. pillanatig, egy kicsit, legalább, csak), a hallgató 

beleegyezésének kérése (pl. jó?, rendben?), a választás lehetőségének látszata (inkább), a 

hallgató és a beszélő együttműködésére történő utalás (akkor), a hallgató kedveskedő 

megszólítása (édesem, kicsim).  Lexikai fokozók: a cselekvés sürgetését és a beszélő 

                                                 
104 A lexikai moduláció vizsgálatát az utasítások és a kérések esetében végzem el, mivel a többi felszólító 
móddal fordított beszédaktusból nem áll elegendő adat rendelkezésre. 
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ingerültségét kifejező partikulák, indulatszavak és indulati kifejezések (pl. már, feltétlenül, 

jaj, fenébe, az ég szerelmére) (vö. Blum-Kulka et al. 1989: 283–289; Trosborg 1995: 212–

215; Krékits 2006: 57–58).  

A következőkben azt vizsgálom, hogy a fordítók hogyan modulálják az imperatívusszal 

fordított utasítások és kérések kényszerítő erejét. A 18. táblázat beszédaktusok és 

pragmalingvisztikai formák szerinti bontásban mutatja be a célnyelvi lexikai enyhítők és 

fokozók százalékban kifejezett előfordulási arányát azokban az esetekben, amelyekben a 

fordítók imperatívusszal közvetítették a forrásnyelvi előkészítő és javaslattevő formát. A 

táblázat mindkét modulációtípus esetében (enyhítés, fokozás) három értéket tartalmaz. A 

sorokat vízszintesen olvasva az első százalékos érték a célnyelvi imperatívuszi 

szerkezetekben található lexikai enyhítők vagy fokozók előfordulásának arányára vonatkozik, 

függetlenül attól, hogy a forrásnyi formában szerepelt-e ilyen elem vagy sem (l. összesen 

oszlopok). A második százalékos érték azt mutatja, hogy a fordítók milyen arányban őrzik 

meg a forrásnyelvi indirekt beszédaktusban szereplő enyhítőt vagy fokozót (l. +fny+cny 

oszlopok). A harmadik érték a lexikai enyhítők vagy fokozók betoldásának arányát 

szemlélteti. Ez utóbbi esetben a forrásnyelvi megnyilatkozás nem tartalmaz lexikai 

modulációt, míg a célnyelvi aktus igen (l. –fny+cny oszlopok).  

  

18. táblázat 
A célnyelvi imperatívusz lexikai modulálása 

 
cny-i lexikai enyhítők/fokozók lexikai enyhítők lexikai fokozók 

beszédaktus fny-i forma összesen +fny+cny -fny+cny  összesen +fny+cny -fny+cny 
előkészítő forma 21,59 68,42 10,52 29,54 61,53 31,57 utasítás 

javaslattevő forma 41,17 71,42 36,36 3,92 0 4,54 
előkészítő forma 57,14 77,77 20,00 4,76 0 0 kérés 

javaslattevő forma 52,94 66,66 50,00 0 0 0 

 
 

A táblázat sorait vízszintesen olvasva azt látjuk, hogy a forrásnyelvi előkészítő formával 

kifejezett utasítások esetében a célnyelvi imperatívuszi szerkezetek 21,59 százalékában 

jelenik meg valamilyen lexikai enyhítő elem (l. összesen oszlop). Ez azzal magyarázható, 

hogy a fordítók többnyire megtartják (68,42%) a forrásnyelvi megnyilatkozásokban eredetileg 

is szereplő lexikai enyhítőket: Will you please open that up? – Legyen szíves, nyissa azt ki! 

(BN113 35.34). A forrásnyelvi megnyilatkozásban nem szereplő lexikai enyhítő elem 

betoldására csupán 10,52 százalékban kerül sor: Can you choose your words really carefully? 

– Becca, gondosan válaszd meg a szavaidat, rendben? (C204 12.15). A lexikai fokozók a 

célnyelvi imperatívuszi szerkezetek 29,54 százalékban jelennek meg. A lexikai enyhítőkhöz 
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hasonlóan ennek oka leginkább abban keresendő, hogy a fordítók megőrzik a forrásnyelvi 

megnyilatkozásban szereplő lexikai fokozókat (61,53%): Can you just105 show me that damn 

picture? – Mutasd már azt a képet! (A107 15.00). A lexikai fokozók betoldásának aránya 

mintegy húsz százalékponttal magasabb (31,57%), mint a lexikai enyhítőké (10,52%). Ebből 

az következik, hogy a forrásnyelvi előkészítő formával kifejezett utasítások fordítására a 

lexikai fokozás jellemzőbb, mint a lexikai enyhítés, vagyis a fordítók a célnyelvi imperatívusz 

kényszerítő erejét további lexikai elemek betoldásával teszik még intenzívebbé: Bones, will 

you put the gun down? – Figyelj, Bones, tedd már le a fegyvert! (BN122 29.46).  

A forrásnyelvi javaslattevő formával kifejezett utasítások 41,17 százalékában fordulnak elő 

lexikai enyhítők. Ez is leginkább azzal magyarázható, hogy a fordítók megőrzik a forrásnyelvi 

enyhítő elemeket (71,42%): Um, you know, why don’t you wait here a minute? – Ryan, várj 

egy kicsit! (OC101 07.12). A célnyelvi enyhítők betoldása 36,36 százalékban figyelhető meg 

az előkészítő forma 10,52 százalékos értékével szemben: Mr Barger, why don’t you come 

over here with me? – Mr. Barger, kérem, jöjjön velem! (CSI104 34.15). A lexikai fokozók 

csupán 3,92 százalékban jelennek meg, a betoldások aránya pedig 4,54 százalék: Why don’t 

you tell me what it is all about? – Árulja el végre, honnan fúj a szél! (WW205 19.42). A 

javaslattevő forma fordítása során a célnyelvi imperatívusszal kifejezett utasításokra tehát 

jellemzőbb a lexikai enyhítés. 

A két forrásnyelvi pragmalingvisztikai forma célnyelvi lexikai modulációjában megfigyelt 

különbség a következőkkel magyarázható. Az előkészítő formával kifejezett utasítás nem 

forrásnyelv-specifikus, ezért azokban a kontextusokban, amelyekben fokozottabb 

udvariasságra van szükség, a fordító a konvencionálisan indirekt forma megtartásával is 

közvetítheti az utasítás beszédaktusát. A célnyelvi direkt formák használatát a beszélő jelentős 

hatalmi fölénye vagy egyéb negatív érzelmének kifejezése (pl. bosszúság, düh, harag stb.) 

motiválja leginkább. Ezt a fordítók az imperatívuszi szerkezeteken kívül lexikai fokozók 

betoldásával is érzékeltetik. A forrásnyelv-specifikus javaslattevő forma viszont általában 

nem alkalmas a célnyelvi utasítások kifejezésre, mert a tükörfordítás megváltoztatná a 

megnyilatkozás aktusminőségét. Ennek következményeképpen a célnyelvi közönség 

nehezebben vagy akár helytelenül értelmezné a beszédaktust. A fordítók ezért kénytelenek 

áttérni a felszólító módra, de mivel ezt sokszor túl direktnek érzik, gyakrabban tartják 

szükségesnek a lexikai enyhítők betoldását, mint az elkészítő forma esetében.  

                                                 
105 A just partikula általában a lexikai enyhítő szerepét tölti be, de kontextustól függően lexikai fokozóként is 
működhet, mint ahogy a fenti példában is. 
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Most pedig térjünk át a kérések vizsgálatára! A forrásnyelvi előkészítő formával kifejezett 

kérések fordítása során az enyhítő elemek gyakrabban jelennek meg a célnyelvi 

imperatívuszban, mint az utasítások esetében (57,14% vs. 21,59%). Ennek szintén az az oka, 

hogy a fordítók gyakran megtartják a forrásnyelvi enyhítő elemeket (77,77%): Please, will 

you take care of the Becca thing, please? – Légyszi, vedd kézbe a Becca ügyet, kérlek! (C303 

05.17). A forrásnyelvi szövegben nem szereplő célnyelvi elemek betoldásának aránya 20 

százalék, csaknem duplája az utasításoknál megfigyelt betoldásokénak (10,52%): Could you 

give us a call and let us know what time the services are? – Kérlek, hívj fel minket, hogy 

mikor lesz a temetés. (CM111 25.09) A lexikai fokozás csak jóval ritkábban, összesen két 

esetben (4,76%) tapasztalható. Ekkor a fordító fokozó elemmel helyettesítette a forrásnyelvi 

enyhítő elemet: Could you just see that he gets that? – Feltétlenül add oda! (MIT108 32.47). 

A forrásnyelvi fokozó elemek megtartására vagy betoldására nem található példa. 

A forrásnyelvi javaslattevő formával kifejezett kérések fordítását vizsgálva azt 

tapasztaljuk, hogy a lexikai enyhítés a célnyelvi imperatívuszi szerkezetek 52,94 százalékában 

figyelhető meg. Ez részben ugyancsak a forrásnyelvi lexikai elemek megőrzésével 

magyarázható (66,66%): Look, why don’t you take a look outside and tell me what you see, 

okey? – Nézz ki az ablakon és mondd el, mit látsz, oké? (MC1101 03.22). A célnyelvi enyhítő 

elemek betoldására az esetek 50,00 százalékában kerül sor. Ez jóval magasabb érték, mint az 

előkészítő forma esetében mért 20,00 százalék: Why don’t you pick me up like a perfect 

gentleman? – Inkább gyere a lakásomra, mint egy tökéletes úriember! (AMC212 05.13). A 

lexikai fokozók betoldására a vizsgált nyelvi minta nem szolgál példákkal.  

Az eredményeket értelmezve megállapítható, hogy a lexikai enyhítés jellemzőbb a 

kérésekre, mint az utasításokra. Ez azzal magyarázható, hogy a kérés teljesítése a hallgató 

jóindulatán múlik, ez pedig értelemszerűen a célnyelvi imperatívusz kényszerítő erejének 

mérséklésére motiválja a fordítót. A javaslattevő formával kifejezett kérések esetében 

gyakoribb az enyhítő elemek betoldása, mint az előkészítő forma fordítása során (50% vs. 

20%). Ez hasonlóképpen magyarázható, mint az utasítások esetében. A fordítók azért 

választják a célnyelvi imperatívuszt, mert a javaslattevő forma általában nem jellemző a 

célnyelvi kérésekre, a lexikai enyhítőkkel pedig csökkentik a célnyelvi megnyilatkozás 

direktségét. Az előkészítő forma a forrás- és a célnyelvben egyaránt alkalmas az udvarias 

kérés kifejezésére, ezért a fordítónak nem szükséges áttérni a felszólító módra. Ha mégis a 

felszólító mód mellett dönt, akkor ritkábban érzi szükségesnek a nyelvi direktség lexikai 

enyhítését. 
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7.6. A kontextuális tényezők közötti pragmatikai elmozdulások 

A vizsgált forrásnyelvi pragmalingvisztikai formákkal a beszélők három kontextuális 

tényezőről érdeklődnek: a hallgató hajlandóságáról, a képességéről, valamint arról, hogy 

létezik-e olyan ok a kontextusban, amely nem teszi lehetővé az aktus megvalósulását (l. 4.3. 

pont). A fordítók több lehetőség közül is választhatnak. Megtarthatják a forrásnyelvi 

kontextuális tényezőt, de dönthetnek úgy is, hogy a forrásnyelvi képességet célnyelvi 

hajlandóságra, lehetőségre, engedélykérésre vagy véleményre, a forrásnyelvi hajlandóságot 

célnyelvi képességre, lehetőségre, engedélykérésre vagy véleményre, illetve a forrásnyelvi ok 

kontextuális tényezőjét célnyelvi lehetőségre, hajlandóságra vagy véleményre változtatják. A 

kontextuális tényező megváltoztatása jellemzően a direktségi kategórián belül figyelhető meg, 

de ritkább esetben előfordul akkor is, ha a fordítók a direktségi kategóriák között mozognak. 

Az eredmények bemutatását ez utóbbi ismertetésével kezdem. A 19. táblázat beszédaktusok 

szerinti bontásban mutatja be a kombinált pragmatikai elmozdulások százalékos arányát. 

Ekkor a fordítók a direktségi kategóriával együtt a kontextuális tényezőt is megváltoztatják. 

 
19. táblázat 

Kombinált pragmatikai elmozdulások: direktségi kategória és kontextuális tényező váltása 
 

beszédaktus→ 
 

utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 

fny-i forma,  
direktség 

kontextuális tényező cny-i 
direktség 

     

képesség→vélemény D4 1,12 0 0 0 0 
hajlandóság→lehetőség D2 0 0,58 0 0 0 
hajlandóság→engedély D2 0,72 0 0 0 0 

D3 
előkészítő forma 

hajlandóság→vélemény D4 0,72 0,58 0 0 0 
ok→hajlandóság D3 5,55 5,40 0 0 2,12 D4 

javaslattevő forma ok→lehetőség D2 0 5,40 8,20 20,00 6,38 
 

 

A táblázat 1. oszlopa a forrásnyelvi pragmalingvisztikai formákat tartalmazza, a 2. oszlop 

azt szemlélteti, hogy a forrásnyelvi kontextuális tényezőket mely célnyelvi kontextuális 

tényezők váltják fel (pl. fny-i képesség→cny-i engedély), a 3. oszlopban pedig a célnyelvi 

direktségi kategóriákat találjuk. A többi oszlop az adott beszédaktusra jellemző százalékos 

értékeket mutatja be. Mivel a direktségi kategóriaváltásokkal a 7.4. pontban részletesen 

foglalkoztam, az ismétlések elkerülése végett itt csak a lehetséges fordítói megoldások rövid 

ismertetésére szorítkozom.     

A 19. táblázat adatai azt mutatják, hogy a fordítás során csak ritkán változik meg a 

forrásnyelvi kontextuális tényező. Ennek az az oka, hogy a direktségi kategóriák 

megváltoztatásakor a fordítók a legdirektebb felszólító módot részesítik előnyben. A felszólító 

mód esetében (Tedd meg X-et!) azonban nem határozható meg olyan kontextuális tényező, 
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mint a konvencionálisan indirekt formák esetében (pl. Meg tudnád tenni X-et? – képesség). 

Egyetlen kivétel a Hadd tegyem meg X-et! forma, amely engedélykérésre utal.  

Elsőként az előkészítő forma fordítását vizsgáljuk. A 19. táblázat sorait vízszintesen 

olvasva megállapítható, hogy a képesség kontextuális tényezőjét az utasítások 1,12 

százalékában a vélemény váltja fel. Ez D3→D4 kategóriaváltással jár: KAREN: Mia, could 

you use your big-girl words right now? – KAREN: Mi lenne, ha felnőtt módon próbálnál 

beszélni? (C204 04.47). A fordítók a hajlandóság kontextuális tényezőjét a kérések 0,58 

százalékában lehetőséggel helyettesítik. Ekkor a D3 direktségi kategória D2-re módosul: 

MONK: If you just see him, you know, uh, just would you tell him to call me? – MONK: Csak 

mert ha találkoznak, szólhatna neki, hogy hívjon föl (M101 28.32; l. 35. példa). A 

hajlandóságot az utasítások 0,72 százalékában váltja fel az engedély. Ez D3→D2 direktségi 

kategóriaváltással párosul: GRISSOM: Officer, would you hit the lights, please? – GRISSOM: 

Nick, lekapcsolhatod a villanyt. (CSI106 35.24; l. 38. példa). A hajlandóság az utasítások 

0,72 és a kérések 0,58 százalékában véleményre változik. Ekkor a D3 direktségi kategória 

D4-re módosul: RACHEL: Would you mind performing them once now – RACHEL: Mi 

lenne, ha előadnátok most? (F1004 06.10; l. 45. és 46. példa is).  

A fordítók a forrásnyelvi javaslattevő formában megjelenő ok kontextuális tényezőjét az 

utasítások 5,55, a kérések 5,40, valamint az ajánlatok 2,12 százalékában hajlandósággal 

helyettesítik. Ez D4→D3 direktségi kategóriaváltással jár: MELINDA: Andrea, why don’t you 

show Mr. Abrams everything…? – MELINDA: Andrea, megmutatnád Mr. Abramsnak, amit 

idáig felhoztunk…? (GW105 04.26; l. 44. példa). A hajlandóság kontextuális tényezőjét a 

kérések 5,40 a tanácsok 8,20, a meghívások 20,00 és az ajánlatok 6,38 százalékában váltja fel 

a lehetőség. Ez D4→D2 direktségi kategóriaváltással jár: ALLY: … why don’t you come with 

us? – ALLY: … eljöhetne maga is. (AMC122 14.02; l. 40. példa).  

A következőkben azokkal az elmozdulásokkal foglalkozom részletesebben, amelyek a 

direktségi kategórián belül figyelhetők meg, mivel ezek bizonyos típusa jóval gyakrabban 

fordul elő a fordítói megoldások között. Ezekben az esetekben a kontextuális tényező 

megváltoztatása nem jár együtt a direktségi kategóriák közötti elmozdulásokkal. Erről ad 

felvilágosítást a 20. táblázat.  
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20. táblázat 
A kontextuális tényezők közötti pragmatikai elmozdulások a direktségi kategórián belül 

 
a beszédaktus típusa→ 

 
utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 

fny-i forma kontextuális tényező      
képesség→hajlandóság 71,17 79,90 66,66 0 0 
képesség→lehetőség 3,60 0,49 0 0 0 
képesség→engedély 2,70 4,90 0 0 0 
hajlandóság→képesség 1,15 1,35 0 0 0 
hajlandóság→lehetőség 2,30 0 0 0 0 

 
D3 

előkészítő forma 
 
 

hajlandóság→engedély 4,60 2,03 0 0 7,69 
D4 

javaslattevő forma 
ok→vélemény 25,00 

 
27,27 

 
20,68 

 
0 0 

 
 

A táblázat felépítése megegyezik a 19. táblázatéval, a különbség csak annyi, hogy nem 

tartalmazza a célnyelvi direktségi kategóriákat, mivel ezek nem változnak. A százalékos 

értékek azt mutatják, hogy az előkészítő forma fordítása során a képesség kontextuális 

tényezője döntő arányban hajlandóságra változik. Ez az utasítások 71,17, illetve a kérések 

79,90 százalékát érinti. A meghívások és az ajánlatok esetében ez a pragmatikai elmozdulás 

azért nem tapasztalható, mert ezekben a forrásnyelvi beszédaktusokban nem jelenik meg a 

képesség kontextuális tényezője. Bár a tanács beszédaktusának fordítása során megfigyelhető, 

hogy a képesség kontextuális tényezője hajlandóságra változik (66,66%), de mivel a D3 

kategóriában megjelenő célnyelvi tanácsok idegenszerűen hatnak, ezzel a jelenséggel a 8. 

fejezetben foglalkozom bővebben. 

A forrásnyelvi képesség és a célnyelvi hajlandóság közötti pragmatikai elmozdulásokat a 

következő nyelvi példák illusztrálják. Az 47. példában az USA elnökének kabinetfőnöke arra 

utasítja a titkárnőt, hogy hívja fel a kormány két miniszterét. 

 

kód: WW207 18.39 (47a) 
 
 
 
(47b) 

LEO: Can you get me Secretaries 
Hutchinson and Berryhill? 
MARGARET: Yeah. 
 
LEO: Felhívná Hutchinsont és 
Berryhillt? 
MARGARET: Igen. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
laza 
 
nagy 
alacsony 

 
A hivatali életben gyakran használt forrásnyelvi konvencionálisan indirekt utasítások a 

felettes és a beosztott formálisan udvarias viszonyát tükrözik. Ezekben a 

szerepkapcsolatokban gyakran előfordul, hogy a beszélő a képesség kontextuális tényezőjével 

fejezi ki az utasítás beszédaktusát (Can you do X? – Meg tudja tenni X-et?). Az udvarias 

kérdő forma ellenére a hallgató tudja, hogy nem utasíthatja vissza a cselekvést.  A 
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forrásnyelvi képesség kontextuális tényezőjét a fordító a célnyelvi hajlandósággal 

helyettesítette. 

Az autentikus célnyelvi szövegekben a konvencionálisan indirekt utasításokat a 

nyelvhasználók gyakrabban fejezik ki a hajlandóság, mint a képesség kontextuális 

tényezőjével (l. 7.13. pont). Ennek az lehet az oka, hogy a hallgató képességéről érdeklődő 

direktívumok sokkal bizonytalanabb hatást keltenek a célnyelvben, mint a forrásnyelvben, 

ezért kevésbé alkalmasak a beszélő hatalmát feltételező utasítások kifejezésre (vö. Fel 

tudja/tudná hívni Hutchinsont és Berryhillt?).   

A fordítók a kérések esetében is gyakran a célnyelvi hajlandóság kontextuális tényezőjével 

helyettesítik a forrásnyelvi képesség tényezőjét. Ez figyelhető meg a következő jelenetben is, 

amelyben Tom arra kéri feleségét (Lynette), hogy hívassa elő a fényképeket (48. példa). 

 

kód: DH103 07. 33 (48a) 
 
 
 
(48b) 

TOM: Honey, can you take this in for 
me? 
LYNETTE: NV 
 
TOM: Szívem, előhívatnád ezt nekem? 
LYNETTE: NV  
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
erős 
 
kicsi 
magas 

 

A kontrollszövegek vizsgálata azt mutatja, hogy az autentikus célnyelvi kérésekben is a 

hajlandóság kontextuális tényezője szerepel a leggyakrabban. A képességre történő utalás 

általában nagy társadalmi távolság és magas tehertétel esetén jelenik meg.106 

Megállapítható tehát, hogy az utasítások és a kérések fordításakor az ekvivalens 

pragmatikai hatás érdekében a fordítók a célnyelvi normához igazodnak, mégpedig úgy, hogy 

a forrásnyelvi képesség kontextuális tényezőjét a célnyelvi hajlandóság tényezőjével 

helyettesítik. A forrásnyelvi képesség kontextuális tényezője kevésbé erőteljesen fejezi ki az 

elvárás pragmatikai kategóriáját. A beszélő úgy csökkenti az arcfenyegetés mértékét, hogy a 

hallgató képességéről érdeklődve megkönnyíti az aktus visszautasítását. A beszédpartnernek 

könnyebb visszautasítani az aktust, ha a beszélő a képességéről és nem pedig a 

hajlandóságáról érdeklődik. A kérő félnek is kevésbé arcfenyegető, ha beszédpartnere nem a 

hajlandóságának, hanem a képességének hiányával indokolja az aktus visszautasítását.   

A célnyelvi hajlandóság kontextuális tényezője erőteljesebben fejezi ki az elvárás 

pragmatikai kategóriáját, mint a képességé, ezért a megnyilatkozás illokúciós ereje 

                                                 
106 Ezt bizonyítja a következő kontrollpélda. Nóra meglehetősen nagy szívességet kér élettársától, Attilától. 
NÓRA: Figyelj csak, el tudnád vinni Timit az úszótáborba? ATTILA: Persze, hogy el tudnám vinni. (BK5865 
01.38).  
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intenzívebbé válik. A fordítók úgy ellensúlyozzák az intenzívebb illokúciós erőt, hogy a 

hallgató hajlandóságát hipotetikus formákkal fejezik ki. (Felhívná…?, Előhívatnád…?) A 

kimunkáltabb nyelvi forma, vagyis a feltételek világa udvariasabb hatást kelt, mint a célnyelvi 

reális alakok (Can you…?) (erről bővebben l. 7.7. pont). Az utasítás esetében a nyelvi 

udvariasság pusztán formális, mert a hallgatónak nincsen választási lehetősége, míg a kérés 

esetében stratégiai jelentőségű, hiszen a beszélőnek a hallgató jóindulatára kell hatnia. 

Az ellenkező irányú pragmatikai elmozdulásokra (hajlandóság→képesség) csupán néhány 

példa található. Ezek az utasítások (1,15%) és a kérések107 (1,35%) fordítását érintik.  A 49. 

példában a bírósági tárgyaláson az ügyész (Caroline) a következő utasítást intézi az egyik 

tanúhoz (Cam). 

 

kód: BN214 24.00 (49a) 
 
 
 
 
(49b) 

CAROLINE: Would you describe how 
the victim was killed? 
CAM: Mr. Bancroft died when a sharp 
instrument was thrust into his jugular.  
 
CAROLINE: El tudná mondani, 
hogyan ölték meg az áldozatot? 
CAM: Mr. Bankroft azért halt meg, 
mert egy éles tárggyal elvágták a nyaki 
vénáját. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
laza 
 
nagy 
alacsony 

 

A fordító a célnyelvi képesség kontextuális tényezőjével helyettesítette a forrásnyelvi 

hajlandóságot. Ez kevésbé erőteljesen fejezi ki az elvárás pragmatikai kategóriáját, ezért 

csökken az aktus illokúciós ereje. A célnyelvi megnyilatkozás úgy is értelmezhető, hogy az 

ügyész a tanú képességéről érdeklődik. A hipotetikus forma azonban egyértelművé teszi a 

direktív szándékot, egyben kellőképpen udvarias is.  

A forrásnyelvi hajlandóságot a fordítók ugyancsak ritkán helyettesítik célnyelvi 

lehetőséggel vagy engedélykéréssel (l. 20. táblázat). A következő jelenet egy bűntény 

helyszínén játszódik. A nyomozók munkáját zavarja az egyre nagyobb hangzavar, ezért az 

egyik asszisztens csendre inti a tömeget (50. példa).   

 

 

 

                                                 
107 A kérések esetében előfordul, hogy a fordítók a forrásnyelvi hajlandóságot negatív szerkezetbe foglalt 
képességgel helyettesítik: Would you stay here with me for a little while? – Nem tudnál itt maradni egy kicsit? 
(F1013 09.37). Ezzel a jelenséggel a negatív célnyelvi szerkezetek illokúciós hatását vizsgáló részben 
foglalkozom bővebben (l. 7.9. pont). 
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kód: M207 07.03 (50a) 
 
 
 
(50b) 

SHARONA: Can you please keep it 
down? 
CROWD: NV 
 
SHARONA: Lehetne egy kicsit 
halkabban? 
TÖMEG: NV  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
szubjektív 
zéró 
 
nagy 
NA 

 

A fordító a képesség kontextuális tényezőjének segítségével kifejezett forrásnyelvi 

beszélőorientált forma helyett a lehetőség kontextuális tényezőjét használta. Ez személytelen 

szerkezetben jelenik meg a célnyelvi felszínen. A fordítói döntést az indokolja, hogy ebben a 

szituációban a forrásnyelvi beszélőorientált forma tükörfordítása idegen a célnyelvtől (Lejjebb 

tudnák venni [a hangerőt], kérem?). A probléma megoldására alapvetően két lehetőség 

kínálkozik: az egyik a felszólító mód (Halkabban, kérem!), a másik pedig a fordító által 

használt forma. Bár a magyar nyelvben az utasítás beszédaktusa gyakran jelenik meg a 

felszólító mód segítségével, a fordító mégis a személytelen szerkezetet és a lehetőség 

kontextuális tényezőjét használta. Megfigyelhető továbbá a kicsit határozószó betoldása, 

amely a lexikai enyhítő funkcióját tölti be.  A változtatások következtében csökken az 

illokúciós erő, a célnyelvi megnyilatkozás kevésbé tűnik kényszerítőnek, így az utasítás 

beszédaktusa a kérés aktusminőségéhez közelít.  

Hasonló megoldást láthatunk a következő kérés fordítása esetében. Az 51. példában az 

ügyfél arra kéri a hivatalnokot, hogy lassabban sorolja a kért információkat.  

 

kód: GW106 13.59 (51a) 
 
 
 
(51b) 

MELINDA: Could you slow down, 
just for a minute? 
OFFICER: NV  
 
MELINDA: Lehetne egy icipicit 
lassabban, kösz. 
HIVATALNOK: NV  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

A forrásnyelvben az ügyfél a hipotetikus képesség kontextuális tényezőjét használja. A 

could (tudna) modális segédige csökkenti a megnyilatkozás illokúciós erejét. Pusztán 

udvariassági funkciót tölt be, mivel a kontextusból egyértelmű, hogy a hivatalnokot 

semmilyen tényező nem gátolja a cselekvés végrehajtásában. A fokozott udvariasságra azért 

van szükség, mert a beszédpartnerek közötti társadalmi távolság nagy, a kért információ nem 

publikus, valamint a kérés teljesítése csakis a hivatalnok jóindulatán múlik. A forrásnyelvi 

szerkezet tükörfordítása meglehetősen idegenszerű lenne (Le tudna lassítani egy kicsit?), mert 
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a formális, távolságtartó udvariasság ellentétbe kerülne a megnyilatkozás egyébként 

informális stílusával. Emiatt az udvariasnak szánt beszédaktus esetleg gúnyossá vagy 

ironikussá válna. A fordító feltehetően ezért választotta a lehetőség kontextuális tényezőjét. A 

döntés következménye, hogy az eredetileg beszélőorientált forma személytelenné válik. A 

forrásnyelvi beszélőorientált hipotetikus képesség ekvivalenciaviszonyba kerül a célnyelvi 

személytelen hipotetikus lehetőség kontextuális tényezőjével. Mindkét nyelvben megjelennek 

a lexikai enyhítők funkcióját betöltő határozós kifejezések: a forrásnyelvben a for a minute 

időindikátor, a célnyelvben pedig az icipicit határozó. A személytelen szerkezet kevésbé 

erőteljesen fejezi ki az elvárás pragmatikai kategóriáját, ezért csökken az illokúciós erő. Mivel 

mindkét nyelvi alakzat hasonlóképpen kidolgozott, nehéz megítélni a nyelvi udvariasság 

változását. Ebben a szituációban a célnyelvi megnyilatkozás talán azért kevésbé udvarias, 

mert a személytelen szerkezet jobban közelít az eldöntendő kérdéshez, mint a forrásnyelvi 

hallgatóorientált forma. Ez azt a látszatot kelti, mintha a kérés teljesítése nem a hallgató 

jóindulatán, hanem bizonyos külső körülményeken múlna.  

A fordítók nemcsak a képességet helyettesítik lehetőséggel, de néhány esetben a 

hajlandóságot is. Az 52. példában az egyik kórházi ápolt hangoskodni kezd, mire a nővér a 

következőképpen inti csendre: 

 

kód: GA211 15.02 (52a) 
 
 
 
(52b) 

NURSE: Would you keep it down, 
please? 
PATIENT: I’m starving. 
 
NŐVÉR: Lehetne halkabban, kérem?! 
CONSTANCE: De éhen halok!  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
NA 

 

A forrásnyelvi beszédaktus visszafogott határozottsággal jellemezhető. A hipotetikus kérdő 

formát a please lexikai elem zárja, amely kellőképpen udvariassá, egyben nyomatékossá is 

teszi a beszédaktust. A megnyilatkozás hangvételében negatív érzelmek (pl. ingerültség, düh) 

nem jelennek meg, a nővér professzionális nyugalommal próbálja meg jobb belátásra bírni a 

nyugtalankodó pácienst. A fordító a forrásnyelvi hajlandóság kontextuális tényezőjét a 

személytelen szerkezetben megjelenő lehetőség tényezőjével helyettesítette. A változtatások 

pragmatikai hatását vizsgálva megállapítható, hogy a forrásnyelvi hallgatóorientált forma 

egyértelműen a hallgató hajlandóságát helyezi előtérbe, arról érdeklődve, hogy a páciens 

hajlandó-e a kórházban elvárt normák szerint viselkedni, a célnyelvi személytelen szerkezet 

pedig arról érdeklődik, hogy a kontextusban fennáll-e a kifogásolt cselekvés 
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megszüntetésének lehetősége. A közvetlen arcfenyegetés eltávolításával (hallgatóorientált 

forma→személytelen szerkezet) némiképp csökken az aktus kényszerítő ereje, mindazonáltal 

a forrásnyelvi megnyilatkozáshoz hasonlóan a célnyelvi beszédaktus is a nővér udvarias, de 

határozott fellépését hangsúlyozza a kellemetlenkedő pácienssel szemben.  

Viszonylag ritkán fordul elő, hogy a fordítók engedélykéréssel helyettesítik a forrásnyelvi 

hajlandóságot vagy képességet. Az 53. példában egy bűntény rekonstruálása során a nyomozó 

arra szólítja fel a szenátort, hogy próbálja meg elérni és lelökni őt a létráról. 

  

kód: BN113 35.49 (53a) 
 
 
 
(53b) 

BRENNAN: Senator, would you mind 
reaching up? 
CORMAN:  NV 
 
BRENNAN: Szenátor úr, 
megkérhetném, hogy felnyúljon? 
CORMAN: NV  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

Az engedély kontextuális tényezője azért tűnhet udvariasabbnak, mint a hajlandóságé, mert 

hierarchikus viszonyt hoz létre a beszédpartnerek között, mégpedig úgy, hogy a hallgatót a 

beszélő fölé helyezi. Az utasítások esetében ez természetesen csak látszat, valójában a beszélő 

van hatalmi pozícióban. A fordítói döntés feltehetően a beszédpartnerek közötti nagy rang- és 

korkülönbséggel, azaz a viszonylag nagy társadalmi távolsággal magyarázható.  Érdemes 

megfigyelni, hogy a jelenet folytatásában, amikor a nyomozó (Brennan) a szenátor inasát 

utasítja (Hector) ugyanazon cselekvés elvégzésére, a fordító már nem az engedély, hanem a 

hajlandóság kontextuális tényezőjét használta (54. példa). Bár a társadalmi távolság ebben az 

esetben is nagy, de ezúttal a nyomozó alacsonyabb rangú személlyel lép interakcióba, ez 

pedig nem indokolja a szokásosnál udvariasabb forma használatát.   

 

kód: BN113 36.19 (54a) 
 
 
 
(54b) 

BRENNAN: Would you please pull 
me down off this ladder?  
HECTOR: No, no, I won't. 
 
BRENNAN:  Megpróbálna lerántani 
innen? 
HECTOR: Nem, dehogyis!  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

A kérések esetében a nyelvi udvariasságnak stratégiai jelentősége van, mivel az aktus 

teljesítése pusztán a hallgató jóindulatán múlik. Ezt mutatja be az 55. példa, amelyben a 

hajnali ébresztő után Lorealai kávéfőzésre kéri tizenéves lányát (Rory).      
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kód: GG312 28.57 (55a) 
 
 
 
 
(55b) 

LORELAI: Could you just make some 
coffee?  
RORY: I’m not doing anything for you 
ever. 
 
LORELAI: Megkérhetlek, hogy főzd 
le a kávét? 
RORY: Soha többé nem csinálok meg 
neked semmit.  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
erős 
 
kicsi 
magas 

 

A forrásnyelvi szövegben Lorelai a képesség kontextuális tényezőjét használva fogalmazza 

meg a kérést. A megnyilatkozásban helyet kapott a just lexikai enyhítő is, amely csökkenti az 

aktus súlyát. A fokozott nyelvi udvariasságot a magas tehertétel, vagyis a kérés súlya 

indokolja, mivel a hajnali kávéfőzés hétvégén nem tartozik a kamaszlány kötelességei közé. A 

célnyelvi performatív ige (Megkérhetlek…?) erőteljesebben fejezi ki az elvárás pragmatikai 

kategóriáját, ezért nő a megnyilatkozás illokúciós ereje. Ezt ellensúlyozza az, hogy a kérés 

beszédaktusa az engedélykérésre jellemző formában jelenik meg. Az engedélykérést a 

-hat/-het igeképző fejezi ki, amely csökkenti a performatív ige intenzív illokúciós erejét. A 

beszélő engedélyt kér a hallgatótól, hogy megkérhesse a propozícióban megnevezett 

cselekvés elvégzésére (vö. Krékits 2006: 46). Ezzel érvényesül az arcvédő funkció is, mivel a 

hallgató engedélyét kérni kevésbé arcfenyegető, mint megkérni őt valamilyen cselekvés 

elvégzésére.  

Az ajánlatok fordítása során, különösen formális helyzetekben, szintén számításba jöhet a 

kérdő formájú engedélykérés, ahogy ez az 56. példában is megfigyelhető. 

 
kód: GW121 30.06 (56a) 

 
 
 
(56b) 

MELINDA: Would you like a hot cup 
of tea, Charlie? 
CHARLIE: Yeah. Thank you. 
 
MELINDA: Megkínálhatom egy 
csésze teával, Charlie? 
CHARLIE: Igen, köszönöm.  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
zéró 
 
nagy 
NA 

 

A forrásnyelvi beszélő a hallgató óhajáról érdeklődik, vagyis arról, hogy vajon 

szándékában áll-e elfogadni a propozícióban foglaltakat. A célnyelvi ajánlat beszédaktusa az 

engedélykérésre jellemző formában jelenik meg. Az ajánlat nemcsak előnnyel jár, hanem 

terhet is jelent, mivel a hallgató a beszélő adósává válik, ha elfogadja az aktust (Brown és 

Levinson 1987: 66). A beszélő ezért úgy könnyíti meg az aktus elfogadását, hogy magát 

alárendelt pozícióban helyezve engedélyt kér a hallgatótól, hogy a propozícióban megnevezett 
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cselekvést végrehajthassa. Másképpen fogalmazva: a nyelvi forma azt a látszatot kelti, mintha 

a hallgató tenne szívességet a beszélőnek. A célnyelvi performatív ige ebben a szituációban is 

erősíti az elvárás pragmatikai kategóriáját, ezért nő az illokúciós erő. Az elvárás intenzívebb 

megjelenése őszintévé és udvariasabbá is teszi a komisszív beszédaktust: arra utal, hogy a 

beszélő szeretné, ha a hallgató elfogadná az ajánlatot, a -hat/-het igeképzővel kifejezett 

engedélykérés pedig megfelelő mozgásteret biztosít az aktus visszautasítására.  

A 20. táblázat adatai szerint a kontextuális tényező megváltoztatása a javaslattevő forma 

fordításában is megfigyelhető. A forrásnyelvi ok kontextuális tényezőjét az utasítások 25,00, a 

kérések 27,27, valamint a tanácsok 20,68 százalékában váltja fel a vélemény kontextuális 

tényezője. A forrásnyelvi beszélő arról érdeklődik, hogy a hallgatónak van-e valami oka arra, 

hogy a cselekvést ne végezze el, a célnyelvi beszélő pedig a hallgató véleményét kéri a 

propozícióban megnevezett cselekvés elvégzésével kapcsolatban. Az 57. példában az étterem 

vezetője (Luke) kissé ingerülten arra utasítja az alkalmazottját (Jess), hogy segítsen a 

konyhában. 

 

Kód: GG3041841 (57a) 
 
 
 
 
(57b) 

LUKE: Why don’t you go downstairs 
and help out Ceasar? 
JESS: I think my education comes first, 
don’t you?  
 
LUKE: Te, mi lenne, ha lemennél 
segíteni a bácsikádnak? 
JESS: A tanulmányaim előbbre valók, 
nem? 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
laza 
 
kicsi 
magas 

 

Mint már említettem, az indirektebb formák általában udvariasabb benyomást keltenek 

(Leech 1983: 108), a túlságosan is indirekt forma viszont éppen az ellenkező pragmatikai 

hatást válthatja ki (Wierzbicka 2003: 35). Az utasítás aktusminősége az abszolút elvárás 

pragmatikai kategóriáját fejezi ki, míg az indirekt forma azt sugallja, hogy a beszélő nem 

feltétlenül várja el a cselekvés végrehajtását. Az intenzív illokúciós erőt az aktusminőség és 

az indirekt felszíni forma ütközése hozza létre. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg a forrás- és a 

célnyelvi példában is. A beszélő túlságosan is indirekt módon fejezi ki az utasítást, ezért az 

indirekt forma jelöltté válik. Nem a szokásos nyelvi udvariasságot, hanem a beszélő 

bosszúságát és ingerültségét fejezi ki. A fordító megtartotta az indirekt kategóriát, a 

forrásnyelvi ok kontextuális tényezőjét (Miért nem teszed meg X-et?) pedig a célnyelvi 

vélemény tényezőjével helyettesítette (Mi lenne, ha megtennéd X-et?). Erre azért volt 



 159 

szükség, mert a Miért nem teszed meg X-et? felszíni forma a célnyelvben inkább a tanács 

beszédaktusára jellemző. 

 A vélemény kontextuális tényezője a kérések esetében is udvariatlan lehet. Az 58. 

példában Phoebe arra kéri Chandlert, hogy távozzon a helyiségből.  

 

kód: F910 05.00 (58a) 
 
 
 
(58b) 

PHOEBE: Yeah, Chandler, why don’t 
you take a walk? 
CHANDLER: -- 
 
PHOEBE: Te, Chandler, mi lenne, ha 
sétálnál egyet?  
CHANDLER: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

Ebben a szituációban egyenrangú beszédpartnerek lépnek interakcióba, ezért a beszélő 

nem utasíthatja, csak kérheti a hallgatót. A fordító dönthetett volna úgy is, hogy a direktségi 

kategória megváltoztatásával (D4→D3) a kérés aktusához jobban illő formát választ: pl. 

Megtennéd, hogy …?, de ez udvariasabb lett volna, mint a forrásnyelvi megnyilatkozás. A 

célnyelvi indirekt forma ebben az esetben is jelöltté válik, pragmatikai hatásában közelít a 

forrásnyelvi beszédaktushoz, amely ugyancsak az udvariatlanság benyomását kelti.  

A tanács beszédaktusának fordítását vizsgálva is megfigyelhető néhány esetben, hogy a 

célnyelvi beszédaktusban a vélemény kontextuális tényezője jelenik meg. Az 59. példában 

Joey azt tanácsolja Monicának, hogy látogassa meg a férjét, aki egy másik városban kapott 

munkát. 

 

kód: F904 03.42 (59a) 
 
 
 
(59b) 

JOEY: Why don’t you fly out there 
and surprise him? 
MONICA: Maybe, I’ll go. 
 
JOEY: Mi lenne, ha odarepülnél és 
meglepnéd?  
MONICA: Mondasz valamit. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

tanács 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

Az indirekt forma használata azért lehet indokolt, mert a tanács a beszélő javaslatát fejezi 

ki azzal kapcsolatban, hogy hallgatónak hogyan kellene cselekednie a jövőben. Bár a tanács a 

hallgató érdekét szolgálja, ezért mindkét nyelvben elfogadhatók a direktebb formák is, 

bizonyos szituációkban mégsem szerencsés, ha a beszélő az imperatívuszt használva próbálja 

meg javaslatát a hallgatóra erőltetni. A fordító az ekvivalens hatás megteremtése érdekében az 

indirekt formát választotta. A forrás- és a célnyelvi megnyilatkozás közötti különbség ebben 



 160 

az esetben is csak annyi, hogy a forrásnyelvi ok kontextuális tényezőjét a célnyelvi 

véleménykérés váltja fel. A beszélő közli a hallgató jövőbeni cselekvésére vonatkozó 

javaslatát, az aktus végrehajtásához pedig olyan felszíni formát választ, amellyel a hallgató 

véleményéről érdeklődik. Az autentikus célnyelvi szövegeket vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 

a vélemény kontextuális tényezője hasonlóképpen udvarias, mint az ok tényezője a 

forrásnyelvi szövegekben, legalábbis a tanács beszédaktusa esetében.  

Összegzésképpen megállapítható, hogy az előkészítő és a javaslattevő forma fordítása 

során a kontextuális tényezők megváltoztatása csak ritkán párosul direktségi 

kategóriaváltással. A direktségi kategórián belüli elmozdulások jellemzően az előkészítő 

forma (D3) esetében figyelhetők meg. A leggyakrabban előforduló megoldás a forrásnyelvi 

képesség kontextuális tényezőjének célnyelvi hajlandósággal történő helyettesítése. A 

fordítók feltehetően a célnyelvi normát követik, a kontrollszövegekben ugyanis a hajlandóság 

kontextuális tényezője gyakrabban jelenik meg, mint a képességé (l. 7.13. pont). A 

javaslattevő forma fordítását vizsgálva gyakran tapasztalható a direktségi kategória 

megváltoztatása. Ekkor a fordítók leggyakrabban a felszólító módot választják, de ezekben a 

direkt formákban – néhány kivételtől eltekintve – nem jelenik meg egyik kontextuális tényező 

sem. A javaslattevő formára ezért kevésbé jellemző a kontextuális tényező megváltoztatása, 

mint az előkészítő formára.  

 

7.7. A reális és a hipotetikus formák közötti pragmatikai elmozdulások 

A vizsgált pragmalingvisztikai formák reális és hipotetikus formákban jelennek meg a 

forrásnyelvi felszínen. A fordítónak alapvetően három választási lehetősége van. Vagy 

megtartja a hipotetikus/reális forrásnyelvi formát, vagy pedig a reális szerkezetet 

hipotetikussal, esetleg fordítva, a hipotetikusat reálissal helyettesíti. A reális és a hipotetikus 

formák közötti pragmatikai elmozdulások létrejöhetnek direktségi kategóriaváltással 

kombinálva, valamint a direktségi kategórián belül is. A direktségi kategóriaváltást kísérő 

reális/hipotetikus elmozdulások csak néhány esetben szerepelnek a fordítói megoldások 

között. Ennek oka, hogy a direktségi kategóriaváltás leggyakrabban a származtatott mód 

(imperatívusz és funkcionális megfelelői) használatát jelenti, de ezekben a szerkezetekben a 

reális/hipotetikus formák nem értelmezhetők.  

A 21. táblázat azoknak az eseteknek a százalékos arányát mutatja be, amelyekben a 

fordítók a direktségi kategóriaváltással együtt a reális formát hipotetikusra, vagy éppen 

ellenkezőleg, a hipotetikus formát reálisra változtatták. 
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21. táblázat 
Direktségi kategóriaváltással kombinált reális/hipotetikus pragmatikai elmozdulások 

 
beszédaktus→ utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 

 
fny-i forma, 

direktség 
reális/hipotetikus 

elmozdulás 
cny-i direktségi 

kategória 
     

reális→hipotetikus 
 

D4 
 

1,35 0 0 0 0 

D1 
 

0,67 0,55 0 0 0 

 
D3 

előkészítő forma  
hipotetikus→reális  

D2 
 

1,34 0,55 0 0 4,35 

D4 
javaslattevő 

forma 

reális→hipotetikus D3 1,39 5,40 0 0 0 

  

Mivel a direktségi kategóriaváltásokkal a 7.4. pontban részletesen foglalkoztam, az 

ismétlések elkerülése végett ebben a pontban csak a lehetséges fordítói megoldások rövid 

ismertetésére szorítkozom néhány példa alapján.  A táblázat sorait vízszintesen olvasva azt 

láthatjuk, hogy az előkészítő forma fordítása során a direktségi kategóriaváltással kombinált 

reális→hipotetikus elmozdulások az utasítások 1,35 százalékában fordulnak elő (Will you 

please stop answering my questions with questions? – Mi lenne, ha válaszolnál, ahelyett hogy 

visszakérdeznél? (C210 10.06; bővebben l. 46. példa). A fordító nemcsak a direktségi 

kategóriát (D3→D4), hanem a kontextuális tényezőt is megváltoztatta 

(hajlandóság→vélemény). Mivel a célnyelvi vélemény kontextuális tényezője megköveteli a 

hipotetikus formát (Mi lenne, ha…), a fordítónak ebben az esetben egyéb választási 

lehetősége nincs.  

Ellenkező irányú elmozdulások (hipotetikus→reális) a direktebb kategóriákra történő 

váltáskor figyelhetők meg. Ez a fordítói megoldás a D1 célnyelvi kategóriában megjelenő 

utasítások 0,67 (Could you excuse us, please? – És ha most megkérhetlek…; AMC104 10.12; 

D3→D1), illetve kérések 0,55 százalékában (Could you wait here a moment, please? – Egy 

pillanat türelmet kérek.; A109 35.22 D3→D1 bővebben l. 31. példa) tapasztalható. A reális 

formák mindkét esetben növelik az illokúciós erőt, így a beszédaktusok határozottabbá 

válnak. Hasonló megoldásokat figyelhetünk meg a célnyelvi D2 szinten megjelenő utasítások 

1,34 (Officer, would you hit the light, please? – Nick, lekapcsolhatod a villanyt! CSI106 

35.24; D3→D2; bővebben l. 38. példa), valamint kérések 0,55 százalékában (Would you 

mind if I made a call? - Ha megengedi, elintézek egy telefonhívást.; A203 17.34; D3→D2; 

bővebben l. 34. példa). A hipotetikus formák megtartása az adott kontextusban indokolatlanul 
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udvariassá, ezzel idegenszerűvé tenné a célnyelvi megnyilatkozásokat108. A D2 célnyelvi 

kategóriában arra is találunk példát, hogy a fordítónak kötelező áttérni a reális formára, mert 

ellenkező esetben megváltozna az aktusminőség109: Mr. Vice President, would you come with 

us, please? - Velünk jön, alelnök úr! (WW201 06.25; D3→D2; bővebben l. 36. példa). A 

célnyelvi D2 kategóriában megjelenő ajánlatok 4,35 százalékában tapasztalható, hogy a 

fordítók a hipotetikus formát reálissal helyettesítik (Would you like me to demonstrate? – 

Szívesen bemutatom, ha akarják. (AMC105 20.25; D3→D2; bővebben l. 91. példa). A 

hipotetikus forma megtartása ebben az esetben is idegenszerűvé tenné a megnyilatkozást, 

mert eltérő implikatúrát hozna létre (vö. Szívesen bemutatnám, ha akarnák.*)  

A javaslattevő forma fordítását vizsgálva megállapítható, hogy a direktségi kategória 

megváltoztatása során a fordítók az utasítások 1,39 (Andrea, why don’t you show Mr. Abrams 

everything that we bought so far, and I’ll be right there? – Andrea, megmutatnád Mr. 

Abramsnek, amit idáig felhoztunk, én megvárlak itt.; GW105 04.26; D4→D3; l. 44. példa) és 

a kérések 5,40 (Why don’t you girls come to the kitchen and help me with the snacks? – 

Reba, Emma és Lori, kijönnétek velem a konyhába szendvicset csinálni?; DH107 04.30; 

D4→D3; l. 43. példa) százalékában használnak hipotetikus formát a forrásnyelvi reális forma 

helyett. Ezekben az esetekben a célnyelvi beszédaktusok a D3 direktségi kategóriában 

jelennek meg. A célnyelvi hipotetikus formák kevésbé fejezik ki az elvárás pragmatikai 

kategóriáját, ezért udvariasabb hatást is keltenek. A fordító így kompenzálta azt, hogy 

direktebb célnyelvi kategóriát használt.    

Most pedig térjünk át a direktségi kategóriákon belüli (D3 és D4) reális/hipotetikus 

pragmatikai elmozdulások ismertetésére! A százalékos arányokról a 22. táblázat ad 

felvilágosítást beszédaktusok szerinti bontásban.  

 
22. táblázat 

A direktségi kategórián belüli reális/hipotetikus pragmatikai elmozdulások 
beszédaktus → utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 

 
fny-i forma reális/hipotetikus 

elmozdulások 
     

reális→hipotetikus 83,69 68,13 
 

100 
 

40,00 
 

0  
D3 

előkészítő forma 
 

hipotetikus→reális 4,63 13,54 0 61,53 84,61 

D4 
javaslattevő forma 

reális→hipotetikus  25,00 
 

27,27 
 

20,69 
 

0 0 

                                                 
108 A hipotetikus forma a kérés vagy a tanács felé közelítené az utasítást: Nick, lekapcsolhatnád a villanyt! Bár a 
megnyilatkozás grammatikailag helyes, a hipotetikus forma mégis idegenszerű lenne a kontextusban. Ha 
megengedné, elintéznék egy telefonhívást.  
109 A hipotetikus forma alkalmatlan a konvencionálisan indirekt állító forma kifejezésére: Velünk jönne alelnök 
úr.*  
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Az előkészítő forma fordításával kapcsolatban a következő tendenciák állapíthatók meg. A 

forrásnyelvi reális alakokat a fordítók jellemzően hipotetikus formákkal helyettesítik 

(reális→hipotetikus) az utasítások 83,69, a kérések 68,13 és a tanácsok 100 százalékában. A 

meghívások esetében a hipotetikus formák irányába történő elmozdulás csak 40,00 

százalékban jellemző, míg az ajánlatok esetében ez a fordítói megoldás kizárt, mert ezek a 

beszédaktusok csak hipotetikus formában jelennek meg a forrásnyelvi felszínen. 

Az ellenkező irányú (hipotetikus→reális) elmozdulásokról megállapítható, hogy ezek nem 

jellemzőek az utasítás és a kérés aktusának fordítására. A forrásnyelvi hipotetikus formában 

megjelenő utasítások csak 4,63, míg a kérések 13,54 százaléka jelenik meg reális formában a 

célnyelvi felszínen. Ezzel ellentétes tendenciát mutat a hipotetikus meghívások és ajánlatok 

fordítása, amelyeket az esetek 61,53 illetve 84,61 százalékában helyettesítenek reális 

formákkal.  

A következőkben a reális és a hipotetikus formák közötti elmozdulások pragmatikai 

hatását vizsgálom az utasítások, a kérések, a meghívások és az ajánlatok esetében. A tanácsok 

fordítására ebben a részben azért nem térek ki, mert megítélésem szerint a direktségi kategória 

megtartása a reális/hipotetikus pragmatikai elmozdulás ellenére is idegenszerűséget 

eredményezhet, ezért ezzel a jelenséggel a 8. fejezetben foglalkozom részletesen.  

A 60. példában a nyomozó arra utasítja a technikust, hogy játssza vissza a hangfelvételt. 

 
  

kód: CSIM101 32.21 (60a) 
 
 
 
 
(60b) 

DETECTIVE: Can you play that back, 
Peter, from the announcement, please? 
TECHNICIAN: Mh. 
 
NYOMOZÓ: Vissza tudná játszani a 
bejelentkezéstől? 
TECHNIKUS: Ühüm.  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
laza 
 
kicsi 
alacsony 

 

A forrásnyelvi beszélő az illokúciós erejében kissé intenzívebb reális formát (can you) a 

hallgató keresztnevének említésével és a please (kérem) lexikai enyhítővel tette udvariasabbá. 

A keresztnév használata a pozitív udvariasság, azaz a közelítő stratégia egyik eszköze (Brown 

és Levinson 1987: 108). A fordító a hipotetikus igealakkal fejezte ki (tudná) a forrásnyelvi 

reális formát (can you), az udvariassági elemeket (Peter, please) pedig kihagyta a célnyelvi 

megnyilatkozásból. Ahogy arra már a 4. fejezetben is kitértem, a hipotetikus formák az 

időbeli deixist modulálva (Koike 1989: 201) a cselekvést egy hipotetikus világba, azaz a 

feltételek világába helyezik (Szili 2006: 82). Ezzel általában csökken az illokúciós erő, a 

hipotetikus formák tapogatózóbb, távolságtartóbb, egyben udvariasabb benyomást is keltenek. 
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A please kihagyásával a fordító feltehetően a célnyelvi normát követte, ugyanis az autentikus 

szövegekből nyert adatok alapján a please közvetlen ekvivalensének (kérem) előfordulása 

nem jellemző a célnyelvi konvencionálisan indirekt beszédaktusok környezetében. A 

technikus keresztnevének kihagyása semlegesíti a forrásnyelvi pozitív udvariasságot. A 

forrásnyelvi szövegben tehát a reális formát a please lexikai elem és a hallgató nevének 

említése teszi udvariasabbá, míg a fordító egyetlen nyelvi eszközzel, mégpedig a hipotetikus 

formával próbálta elérni a hasonló pragmatikai hatást. Ezt a fordítói döntést részben a nyelvi 

udvariasság indokolhatja. 

A hipotetikus forma használata a pragmatikai egyértelműségre való törekvéssel is 

magyarázható. A forrásnyelvi reális forma (Vissza tudja játszani…?) jobban közelíti az 

utasítás beszédaktusát az eldöntendő kérdéshez, mint a célnyelvi hipotetikus forma (Vissza 

tudná játszani…?). Azt a látszatot kelti, mintha a beszélő nem utasítást adna, hanem csak 

arról érdeklődne, hogy vajon a hallgató képes-e végrehajtani a cselekvést. A hipotetikus 

formával a fordító egyértelművé is teszi a megnyilatkozás aktusminőségét, vagyis azt, hogy 

nem eldöntendő kérdés, hanem udvarias utasítás hangzott el. 

A fordítói döntést a célnyelvi norma követése is indokolhatja. Az angol nyelvben a Can 

you do X? reális forma gyakran fejezi ki az utasítás beszédaktusát, a kontrollszövegek 

vizsgálata viszont azt mutatja, hogy az udvarias célnyelvi utasításokat jellemzően a D3 

direktségi kategória hipotetikus formái fejezik ki (pl. Megtennéd X-et?) (l. 7.13. pont). A 

fordító tehát igyekezett alkalmazkodni a konvencionálisan indirekt utasításokat jellemző 

célnyelvi normákhoz is.  

A nyelvi udvariasság a kérések fordításában is fontos szerepet játszik. A 61. példában az 

egyik helyszínelő nyomozó (Sara) arra kéri a felettesét (Grissom), hogy vizsgálja meg a 

bizonyítékot. 

 

kód: CSI103 23.44 (61a) 
 
 
 
(61b) 

SARA:  Grissom, can you look at 
something out back, could be big. 
GRISSOM: Yeah. 
 
SARA: Grissom, tudnál jönni egy 
pillanatra, fontos lenne. 
GRISSOM: Megyek. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
laza 
 
 
kicsi 
alacsony 

 

A forrásnyelvi reális formát (can) a fordító hipotetikus célnyelvi formával helyettesítette 

(tudnál). Ez a pragmatikai elmozdulás hangsúlyosabbá teszi a negatív arcvédő funkciót. A 
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pillanatra időindikátor szintén a negatív udvariasság egyik eszköze (vö. Brown és Levinson 

1987: 177), mivel tovább mérsékeli a célnyelvi megnyilatkozás illokúciós erejét. A beszélő 

azt jelzi, hogy nem kívánja jelentős mértékben korlátozni a hallgató szabadságát, és 

vélhetőleg arra is utal, hogy a kérés súlya (tehertétel) sem jelentős. Míg az utasítások esetében 

csupán a társadalmi és a nyelvi konvenciók motiválják a fokozott nyelvi udvariasságot – a 

beszélőnek hatalmi pozíciójánál fogva nincsen szüksége arra, hogy a hallgató jóindulatára 

hasson –, addig a kérések esetében a nyelvi udvariasságnak a társadalmi és a nyelvhasználati 

konvenciókon túl stratégiai jelentősége van. Mivel a hallgatónak nem kötelessége a kért 

cselekvés végrehajtása, a beszélőnek hatást kell gyakorolnia rá (Wierzbicka 1972: 130). 

Ebben a szituációban tehát a fordítói döntést a nyelvi udvariasság stratégiai célú alkalmazása 

motiválhatta.  

A célnyelvi hipotetikus forma nemcsak udvarias direktívumok kifejezésére alkalmas. Amy 

édesanyja (Rose) azt szeretné, ha lánya illő módon köszönne el az éppen távozó 

nagyszülőktől. Amy viszont többszöri szülői felszólítás ellenére sem hajlandó kijönni a 

szobájából (62. példa).    

 

kód: EV210 41.52 (62a) 
 
 
 
 
 
 
 
(62b) 

ROSE: Amy, will you please come 
down and say goodbye to your 
grandparents? 
AMY: -- 
ROSE: Amy Nicole, will you open this 
door, please?! 
AMY: -- 
 
ROSE: Amy, légy szíves gyere ki és 
búcsúzz el a nagyszüleidtől!  
AMY: -- 
ROSE: Amy Nicole, kinyitnád azt az 
ajtót végre? 
AMY: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

Utasítás 
objektív 
erős 
 
kicsi 
alacsony 

 

A forrásnyelvi dialógus első beszédlépésében Rose megnyilatkozásának hangvétele 

nyugodt, de határozott, az indirekt reális forma (will you…?) udvarias kéréshez hasonlít. Az 

első direktívumot a fordító még imperatívusszal helyettesítette. Mivel Amy nem reagál az 

utasításra, a következő beszédlépésben Rose ingerült, dühös hangot üt meg. Ekkor az ingerült 

hangvétel válik az illokúciós erő fő indikátorává. Az intenzív illokúciós erő fokozottan jeleníti 

meg az elvárás pragmatikai kategóriáját. A konvencionálisan indirekt forma jelöltté válik, 

mivel már nem a szokásos udvariasságot, hanem a beszélő negatív érzelmi állapotát fejezi ki. 



 166 

A fordító a forrásnyelvi reális forma helyett hipotetikus formát használt. A negatív érzelmek a 

célnyelvi beszédaktusban is megjelennek.  Az ingerült hangvétel ebben az esetben is az 

elvárás pragmatikai kategóriáját fejezi ki.  Ebből a példából is világosan látszik, hogy az 

indirekt formák esetenként elválnak az udvariasság nyelvétől (Wierzbicka 2003: 35). Az 

indirekt forma ellenére az ingerült utasítás aligha tekinthető udvariasnak. A forrásnyelvben a 

reális formák is kifejezhetik a beszélő negatív érzelmeit, míg a célnyelvben hasonló 

pragmatikai hatás a hipotetikus formákkal érhető el.  

A forrásnyelvi hipotetikus formával kifejezett utasítások fordítása során a fordítók csak 

néhány esetben térnek át a célnyelvi reális formákra (l. 22. táblázat). A botrányos 

viselkedéséről ismert Hank egy fogadáson váratlanul találkozik volt barátnőjével (Karen). 

Hank évődni próbál, mire Karen az alkalomhoz illő viselkedésre inti a férfit (63. példa).     

 

kód: C104 09.34 (63a) 
 
 
 
(63b) 

KAREN: Could you be on you best 
behaviour tonight? 
HANK: Like a child, you talk to me… 
 
KAREN: Képes vagy ma este 
rendesen viselkedni? 
HANK: Ugyan már, nem vagyok 
gyerek. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
szubjektív 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

 

Ahogy az előzőekben is láttuk, az illokúciós erejében kevésbé intenzív could you forma 

általában udvarias kérések megfogalmazására szolgál. A fenti kontextusban azonban 

különösen arcfenyegetőnek hat, mégpedig azért, mert Karen a szubjektív hatalom 

pozíciójából úgy utasítja rendre Hanket, ahogy általában a felnőttek szokták a gyerekeket. A 

második beszédlépésben a férfi sérelmezi is az asszony lekezelő viselkedését. A célnyelvi 

dialógusban még hangsúlyosabbá válik a beszédaktus arcfenyegető jellege, mert a 

forrásnyelvi hipotetikus segédige (could) helyén megjelenő melléknév egyértelműen utal a 

képesség kontextuális tényezőjére, kizárva az esetleges további interpretációkat. Karen a 

célnyelvi reális formával a felnőttektől elvárható viselkedés képességét kérdőjelezi meg a 

férfiben (Képes vagy…?). A fordító tehát úgy teremtette meg az ekvivalens pragmatikai 

hatást, hogy a forrásnyelvi hipotetikus formát a kontextuális tényező lexikai 

konkretizálásával110 (vö. Klaudy 1999b: 45) reális formával helyettesítette.    

                                                 
110 A forrásnyelvi jelentés szűkítése (Klaudy1999b: 45). 
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A forrásnyelvi hipotetikus forma reális formával történő helyettesítése a kérések esetében 

sem gyakori (l. 22. táblázat). Ezek a formák jellemzően informális kapcsolatokban, kis 

társadalmi távolság esetén jelennek meg a célnyelvi dialógusokban. A 64. példában Rachel 

arra kéri a barátait, hogy hozzák el a cukrászdából az előre megrendelt süteményt. 

 

kód: F1008 02.35 (64a) 
 
 
 
 
(64b) 

RACHEL Could you pick them up for 
me? 
PHOEBE: You’re not making the pies 
yourself? 
 
RACHEL: Ugye, elhozzátok? 
PHOEBE: A desszertet nem te 
csinálod?  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
erős 
 
kicsi 
magas 

 

A kérés súlya (tehertétel) viszonylag nagy, mivel teljesítése jelentős erőfeszítést kíván a 

hallgatótól. Bár a beszédpartnerek közötti társadalmi távolság kicsi, a magas tehertétel miatt 

Rachel megnyilatkozásában fokozottan érvényesül a negatív arcvédő funkció, amelyet a 

hipotetikus képesség fejez ki a forrásnyelvi felszínen (could you). Annak ellenére, hogy a 

fordító megőrizte a kérdő formát, jól érzékelhető, hogy a célnyelvi megnyilatkozás kevesebb 

teret enged a visszautasításnak. A reális forma némiképp intenzívebb illokúciós ereje az 

elvárás pragmatikai kategóriáját teszi nyomatékosabbá csakúgy, mint az ugye módosítószó 

betoldása. A módosítószó azt jelzi, hogy a beszélő igenlő választ vár (Grétsy és Kemény 

2005: 580). Másképpen fogalmazva: a forrásnyelvi megnyilatkozásban megjelenő nyelvi 

udvariasság a kérés súlyos voltával magyarázható, a célnyelvi megnyilatkozás kevésbé 

tapogatózó formáját pedig a beszédpartnerek közötti kis társadalmi távolság, a bensőséges 

viszony indokolja. A némiképp eltérő illokúciós erő azonban nem változtatja meg az 

aktusminőséget, amelyet a célnyelvi közönség szintén a kérés beszédaktusával azonosíthat.    

A kérések és az utasítások fordítását túlnyomó részben a reális→hipotetikus pragmatikai 

elmozdulások jellemzik, a meghívások és az ajánlatok fordítására viszont éppen az ellenkező 

irányú, azaz a hipotetikus→reális elmozdulások a jellemzőbbek (l. 22. táblázat: meghívások 

61,53%, ajánlatok 84,61%).   

Az elemzést a meghívásokkal kezdjük. A 65. példában az egyik szakorvos bizalmasabb 

viszonyt kíván kialakítani az egyik kolléganőjével, ezért vacsorázni invitálja őt. 
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kód: GA303 06.49 (65a) 
 
 
 
 
(65b) 

DEREK: So Meredith, would you like 
to go out to dinner with me tonight? 
MEREDITH: So we're dating.  
 
DEREK: Meredith, eljössz ma velem 
vacsorázni? 
MEREDITH: Ma randizunk. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

meghívás 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

A forrásnyelvi hipotetikus forma udvariasan a hallgató óhaját hangsúlyozza (szó szerint: 

Szeretnél eljönni velem vacsorázni?), a célnyelvi reális formával a beszélő direktebb módon a 

hallgató hajlandóságáról érdeklődik. A hallgató érdekét (is) szolgáló beszédaktusokban az 

elvárás pragmatikai kategóriájának erőteljesebb célnyelvi megjelenése általában nincs negatív 

hatással a nyelvi udvariasságra. A reális formával a beszélő azt jelzi, hogy pozitív választ vár.  

A meghívások esetében a fordítók ritkábban használják a hipotetikus formákat, feltehetően 

azért, mert ezek a kontextustól függően két különböző implikatúrát eredményezhetnek. 

Utalhatnak a beszélő bizonytalanságára, valamint arra is, hogy a beszélő nem szeretné, ha a 

hallgató elfogadná a meghívást. A beszélő bizonytalanságát sugalló implikatúra a következő 

párbeszédben jelenik meg. Ben bizalmasabb viszonyt szeretne kialakítani Sarával, ezért 

vacsorázni hívja őt. 

 

kód: MIT105 32.33 (66a) 
 
 
 
(66b) 

BEN: Will you have dinner with me 
tomorrow night? 
SARA: Uh, sure. 
 
BEN: Velem vacsoráznál holnap este? 
SARA: Persze.  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

meghívás 
NA 
laza 
 
kicsi 
NA 

 
 

Ben a visszautasítástól tartva csak némi vívódás után szánja el magát a beszédaktus 

végrehajtására. A forrásnyelvi reális formában erőteljesebben jelenik meg az elvárás 

pragmatikai kategóriája, a beszélő bizonytalansága csak a kontextusból és a prozódiából 

érzékelhető, míg a hipotetikus formával a fordító a nyelvi felszínen is érzékeltette a 

bizonytalan beszélői attitűdöt.  

A második implikatúrát a 67. példa szemlélteti. A szituáció háttérében Edie és Susan 

konfliktusa áll, akik ugyanazért a férfiért (Mike) vetélkednek. Susannak sikerül elérnie, hogy 

Mike meghívja őt vacsorára. Ekkor tűnik fel a színen Edie, aki szintén igény tart a Mike 

társaságára. A férfi sokatmondó pillantással jelzi Susannak, hogy Edie-t is meg kellene 

hívniuk. Susan kényszeredetten a következő megnyilatkozást intézi Edie felé: 
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kód: DH102 20.29 (67a) 
 
 
 
 
(67b) 

SUSAN: Edie, would you like to join 
us for dinner? 
EDIE: Oh that’s so sweet. No, I don’t 
wanna intrude. Three’s a crowd. 
 
SUSAN: Edie, volna kedved velünk 
vacsorázni? 
EDIE:  Jaj, édes vagy! Nem, nem 
akarok zavarni. Túl sokan lennénk. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

meghívás 
NA 
laza 
 
kicsi 
NA 

 

A forrásnyelvi hipotetikus forma megtartása olyan pragmatikai jelentéseket tesz explicitté, 

amelyek a forrásnyelvi dialógusban csak impliciten jelentek meg. Susan megnyilatkozása nem 

őszinte, valójában nem szeretné, ha Edie is részt venne a közös vacsorán. Ezt Edie is érzi, aki 

bármennyire is vágyik Mike társaságára, kénytelen visszautasítani Susan meghívását. Az 

angol nyelvben a hipotetikus forma (Would you like to do X?) megszokott (sztenderd) 

formának számít a meghívás beszédaktusának kifejezésére (vö: Wolfson et al. 1983: 118), a 

magyar nyelvben azonban ez a forma csak jóval ritkábban jelenik meg, valószínűleg azért, 

mert azt is sugallhatja, hogy a beszélő nem szeretné, ha az aktus létrejönne (l. 

kontrolladatbázis; 7.13. pont). A 66. és 67. példák tehát azt mutatják, hogy a fordítók 

bizonyos kontextusokban verbalizálhatják az implicit jelentéseket. A célnyelvi hipotetikus 

megnyilatkozásban megjelenő nem elvárás pragmatikai kategóriája csökkenti az illokúciós 

erőt, ezért a meghívás beszédaktusa bizonyos kontextusokban őszintétlennek tűnhet. Ennek az 

a pragmatikai hatása, hogy a megnyilatkozás kevésbé tűnik udvariasnak.  

A hipotetikus ajánlatokat a fordítók gyakran helyettesítik reális formákkal (l. 22. táblázat). 

A 68. példában a vendéglátó (Leila) teával kínálja a vendéget (Reid).  

 

kód: CM118 21.57 (68a) 
 
 
 
(68b) 

LEILA: Would you like some tea? 
REID: Yes, yes, sure. 
 
 
LEILA: Kérsz egy csésze teát? 
REID: Igen, kérek, köszönöm!  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
zéró 
 
kicsi 
NA 

 

A fordító a hipotetikus (would you) formát reális igealakkal közvetítette. Ennek az lehet az 

oka, hogy a Kérsz X-et? célnyelvi felszíni forma gyakran fejezi ki az étellel/itallal történő 

kínálás aktusát a kontrollszövegekben is.  A hipotetikus forma (pl. Kérne X-et? vagy Inna 

X-et?) viszont csak speciális esetekben fordul elő, ez ugyanis azt is sugallhatja, hogy a 

beszélő az ajánlat visszautasítására számít, ez pedig egyes szituációkban őszintétlenné és 
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udvariatlanná teheti az aktust (l. 8. fejezet; vö. Szili 2007: 11). A fordító feltehetően a 

célnyelvi normát követte.  

Az ajánlat fordítása esetében megfigyelhető a grammatikai felbontás111 is (Klaudy 1999b: 

189), amelyet a 69. példa szemléltet. Emily felajánlja lányának (Lorelai), hogy megszerzi 

annak a férfinek a telefonszámát, akivel Lorelai meg szeretne ismerkedni. 

 

kód: GG305 19.31 (69a) 
 
 
 
(69b) 

EMILY: Would you like me to get his 
number? 
LORELAI: It’s up to you. 
 
EMILY: Akarod, hogy 
megszerezzem? 
LORELAI: Az csak rajtad múlik. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

A fordító a forrásnyelvi hipotetikus segédigét (Would you like…?) az alárendelő szerkezet 

főmondatában reális alakkal helyettesítette (Akarod, hogy…?), így megőrizte a forrásnyelvi 

beszédaktus explicitségét, és egyúttal növelte az illokúciós erőt is. A reális forma kissé 

megváltoztatja a kontextuális tényezőben kódolt pragmatikai jelentést. A forrásnyelvben a 

beszélő a hallgató óhajára kérdez (Would you like me to…? – Szeretnéd, ha…?), míg a 

célnyelvben az akaratára utal (Akarod, hogy…?). Felmerül a kérdés, vajon mi motiválhatta a 

fordítót, hogy a kontextuális tényező (hajlandóság) pragmatikai jelentését a célnyelvi reális 

formával árnyalja. Első benyomásunk ugyanis az, hogy a Szeretnéd, hogy…? forma illokúciós 

ereje jobban tükrözi a forrásnyelvi udvariasságot. A kérdés megválaszolásához a kontextuális 

jelentés mélyére kell ásnunk. Lorelainak egy olyan férfi tetszik, aki Emily baráti köréhez 

tartozik. Burkolt célzásokkal igyekszik tudatni anyjával, hogy szeretne találkozni a férfivel, 

de büszkesége megakadályozza abban, hogy nyíltan megkérje Emilyt arra, hogy szerezze meg 

a telefonszámát. Ezzel megsérti Grice (1975) relevancia maximáját, amely kimondja, hogy a 

beszélő legyen releváns, és maradjon a tárgynál. Gyakran megesik, hogy a legindirektebb 

kategóriába tartozó célozgatások udvariatlanabbnak hatnak (Blum-Kulka 1987: 144), mint a 

jóval direktebb szerkezetek, pl. a megfelelő enyhítőkkel támogatott imperatívusz.  Az ajánlat 

beszédaktusa akkor hangzik el, amikor Emily megelégeli a burkolt célozgatásokat. Az akarat 

kontextuális tényezőjének előtérbe helyezése a reális forma használatát hívja elő (Akarod, 

hogy…?). Ebben a szituációban ez udvariatlanabb hatás kelt, mint a hipotetikus formával 

kifejezett óhaj kontextuális tényezője (Szeretnéd, hogy…?). Másképpen fogalmazva: az 

ajánlat beszédaktusára rárakódik a rendreutasítás aktusminősége. A fordító az ajánlat aktusán 

                                                 
111 A fordító a forrásnyelvi mondatot több tagmondatra bontja (Klaudy 1999: 189). 
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kívül a megnyilatkozás kontextusában megjelenő érzelmeket és emberi tulajdonságokat is 

közvetítette. A célnyelvi formával Emily nemcsak a segítségét ajánlja fel, hanem a 

célozgatásokban megjelenő burkolt kérést is explicitté teszi. A fordító által használt reális 

forma (Akarod, hogy….?) explicit módon utal a forrásnyelvi kontextuális jelentésre, mégpedig 

arra, hogy Emilyt bosszantja a lánya őszintétlen célozgatása. 

A javaslattevő forma csak reális szerkezetekben jelenik meg a forrásnyelvi felszínen. A 22. 

táblázat adataiból megállapítható, hogy a fordítók az utasítások 25,00, a kérések 27,27 és a 

tanácsok 20,69 százalékában térnek át a reális formákról a hipotetikus formákra. A 

javaslattevő forma fordítására tehát a direktségi kategórián belül sem túlságosan jellemző a 

reális/hipotetikus formák közötti pragmatikai elmozdulás. Ennek az az oka, hogy a 

javaslattevő forma fordítása során gyakori a direktségi kategóriaváltás, különösen az 

utasítások és a kérések esetében. A tanácsok fordítása a direktségi kategórián belül nem 

igényel változtatást, mivel a Miért nem teszed meg X-et? forma a célnyelvben is gyakran 

fejezi ki a tanács beszédaktusát. Ezt a kontrollvizsgálatok is alátámasztják (l. 7.13. pont). A 

csak néhány esetben megfigyelhető reális/hipotetikus elmozdulásokat a kontextuális tényező 

megváltoztatása idézi elő. A 7.6 pontban bemutattam, hogy a javaslattevő forma fordítása 

során a fordítók néhány esetben az ok kontextuális tényezőjét a vélemény kontextuális 

tényezőjére változtatják (Miért nem teszed meg X-et? – Mi lenne, ha megtennéd X-et?). A 

vélemény kontextuális tényezője kötelezővé teszi a hipotetikus forma használatát, 

máskülönben megváltozna a beszédaktus illokúciós célja.112          

Összegzésképpen megállapítható, hogy a direktségi kategória megváltoztatása általában 

nem jár együtt a reális/hipotetikus formák közötti elmozdulásokkal sem az előkészítő, sem 

pedig a javaslattevő forma fordítása során. A direktségi kategórián belül vizsgálódva azt 

tapasztaljuk, hogy a javaslattevő forma fordítására ekkor sem jellemző a reális/hipotetikus 

alakok közötti elmozdulás, míg az előkészítő formában megjelenő utasítások és kérések 

fordítása során a forrásnyelvi reális alakokat a fordítók jellemzően hipotetikus célnyelvi 

formákkal helyettesítik. Ezeket az elmozdulásokat (reális→hipotetikus) számos tényező 

motiválja. Megfigyelhető, hogy a hipotetikus alakok általában világosabbá teszik a 

beszédaktus aktusminőségét (utasítás/kérés vs. eldöntendő kérdés). A hipotetikus forma 

kevésbé fedi el a valós beszélői szándékot, mint a reális forma. Ez azzal magyarázható, hogy 

ez utóbbival a beszélő a hallgató jövőbeni cselekvésére kérdez. A reális formák jobban 

közelítenek az egyszerű eldöntendő kérdéshez, mint a hipotetikus alakok, tehát jobban elfedik 

                                                 
112 Mi lesz, ha megteszed X-et? reális forma nem alkalmas a direktív beszédaktus végrehajtására. 
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a valós beszélői szándékot. Másképpen fogalmazva: a hipotetikus formák kevésbé teszik 

lehetővé azt, hogy a hallgató eldöntendő kérdésként értelmezze a megnyilatkozást. A 

beszédaktus ezért pragmatikailag transzparensebbé, vagyis egyértelműbbé válik. A 

hipotetikus formák az utasítások és a kérések esetében udvariasabb hatást is keltenek, 

feltehetően azért, mert a feltételek világába helyezett cselekvés arra utal, hogy a hallgató nem 

várja el a cselekvés végrehajtását, tiszteletben tartva a hallgató negatív arcát, vagyis a hallgató 

cselekvési szabadságát. Az utasítások esetében ez csupán a társadalmi konvenciók által előírt 

formálisan udvarias nyelvi viselkedés, a kéréseknél viszont stratégiai jelentősége van. Az 

utasítások fordítása során a hipotetikus formák használatát a célnyelvi norma követése is 

motiválhatja. A kontrollszövegek tanúbizonysága szerint a D3 direktségi kategóriába sorolt 

autentikus célnyelvi utasítások jellemzően hipotetikus formákban jelennek meg (l. 7.13. pont). 

Fontos továbbá, hogy bizonyos szituációkban a hipotetikus formák jelöltté válnak. 

Használatukat nem a szokásos (sztenderd) nyelvi udvariasság, hanem a negatív érzelmi 

állapotok (pl. bosszúság, düh, agresszió stb.) kifejezése motiválja. A kontrollszövegekben is 

megfigyelhető, hogy a D3 hipotetikus formák hasonló negatív érzelmi töltetet fejeznek ki, 

míg ez a funkció a reális formákra nem jellemző.  

A meghívások és az ajánlatok fordítására jellemzőbb, hogy a fordítók a hipotetikus 

alakokat reális formákkal helyettesítik (hipotetikus→reális). Az ellentétes tendencia azzal 

magyarázható, hogy a meghívások és az ajánlatok nem a beszélő, hanem a hallgató hasznát 

szolgálják. A más beszédaktusokban (utasítás, kérés) egyébként udvariasabb hipotetikus 

formák a meghívások és az ajánlatok esetében egyéb implikatúrákat is kifejezhetnek. Mivel a 

feltételek világa a nem elvárás pragmatikai kategóriájával azonosítható, úgy tűnhet, mintha a 

beszélő arra számítana, hogy a hallgató nem fogadja el az ajánlatot vagy a meghívást, ezért az 

aktus is őszintétlennek tűnhet. A meghívások esetében a hipotetikus formák a beszélő 

bizonytalanságát is sugallhatják. A fordítóknak tisztában kell lenniük a reális és a hipotetikus 

formák illokúciós hatásaival a forrásnyelvben és a célnyelvben egyaránt. A hipotetikus forma, 

amely a forrásnyelvben általában minden vizsgált beszédaktus esetében udvarias hatást kelt, a 

célnyelvi meghívások és ajánlatok esetében eltérő pragmatikai hatást eredményez.  Az sem 

mellékes, hogy a hipotetikus kérdő forma illokúciós hatása bizonyos kontextusokban sértő is 

lehet, ezért nem kizárt a megszokottól eltérő pragmatikai hatás sem. Mivel a reális formák 

kellőképpen őszintének hatnak, megfelelő megoldásnak bizonyulnak a forrásnyelvi 

hipotetikus meghívások és ajánlatok fordítása során. A reális forma előnye, hogy a cselekvés 

elvégzését nem köti a feltételek világához, a kérdő forma megtartása pedig lehetővé teszi, 

hogy a hallgató könnyen visszautasíthassa az aktust. 
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7.8. Az explicit és az implicit formák közötti pragmatikai elmozdulások 

A 4. fejezetben különbséget tettem az explicit és az implicit formák között. Az explicit 

megnyilatkozás egy vagy több olyan lexikai elemet is tartalmaz, amely explicitté teszi a 

beszélői szándékot, vagyis egyértelművé teszi, hogy nem eldöntendő kérdés, hanem kérés, 

utasítás vagy egyéb beszédaktus hangzott el. Ilyen például a forrásnyelvi please 

(kérem/kérlek), a mind (Would you mind…? – Bánnád/Megtennéd, hogy...?), a like (Would 

you like…? – Szeretnéd…?) stb. Az implicit megnyilatkozás nem tartalmaz olyan lexikai 

elemeket, amelyek transzparensebbé teszik a beszélői szándékot, ezért bizonyos szituációkban 

az indirekt beszédaktus eldöntendő kérdésként is értelmezhető. A következő autentikus példa 

rávilágít az explicit és az implicit konvencionálisan indirekt megnyilatkozások közötti 

elméleti különbségtétel gyakorlati jelentőségére. A párbeszédben Zsolt közös meccsnézésre 

invitálja Lacit. 

 

kód: BK5316 21.00 (70) ZSOLT: Laci, jössz holnap a meccsre? 
LACI: A pályára? 
ZSOLT: Nem, hozzám. Fotel, tévé, sör. 
LACI: Az az igazság, hogy holnap van 
egy kis dolgom. De ha nagyon egyedül 
érzed magad, akkor legközelebb majd 
megbeszéljük. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

meghívás 
NA 
laza 
 
kicsi 
NA 

 

Zsolt megnyilatkozását Laci feltehetően nem meghívásként, hanem eldöntendő kérdésként 

értelmezte. Úgy gondolta, hogy Zsolt arról érdeklődik, vajon ő is ott lesz-e a meccsen. A 

meghívás beszédaktusa csak a harmadik beszédlépésben válik nyilvánvalóvá, amikor Zsolt 

közli a helyszínt és a további lehetőségeket. A beszélői szándék általában könnyebben 

értelmezhető, ha a beszélő olyan lexikai elemekkel kombinálja a megnyilatkozást, amelyek 

egyértelműen jelzik a szándékát, mint például a Van kedved holnap eljönni a meccsre? 

megnyilatkozásban a van kedved. Ebből még mindig nem derül ki, hogy Zsolt a lakására 

invitálja Lacit, de a meghívás beszélői szándéka már világosabban jelenik meg: a beszélő a 

hallgatóval együtt kívánja a propozícióban megnevezett cselekvést elvégezni, vagyis úgy is 

fogalmazhatunk, hogy a hallgató társaságára vágyik. Az explicitebb forma csak akkor 

értelmezhető eldöntendő kérdésként, ha a hallgató szándékosan félreérti a beszélői szándékot. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az implicit megnyilatkozások általában kétértelműek – 

ez ugyanis jelentős mértékben megnehezítené a kommunikációt –, csupán annyit jelent, hogy 

az explicitség/implicitség lényeges pragmatikai kategória, amellyel a beszélő transzparenssé, 

azaz egyértelművé teheti mondanivalóját, és tovább árnyalhatja a pragmatikai jelentést. Éppen 
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ezért a fordítástudományi kutatások szempontjából sem érdektelen, hogy a fordítók milyen 

pragmatikai kiigazításokat végeznek az implicit/explicit pragmatikai kategóriában.  

Elsőként azt vizsgálom, hogy mely elemek teszik explicitebbé a forrásnyelvi 

megnyilatkozásokat, és ezek mely beszédaktusokban jelennek meg. Erről ad felvilágosítást a 

23. táblázat. Explicit elemek csak az előkészítő formával kifejezett megnyilatkozásokban 

szerepelnek. Kivétel a let, amely néhány esetben a javaslattevő formában is megjelenik.  

 
 

23. táblázat 
Forrásnyelvi explicit elemek 

 
                       beszédaktus→ 
 
fny-i explicit elem  

utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 

Would you do X, please? X X - - - 
Would you mind doing X? X X - - - 
Would you like X/to do X?  X X - X X 
Would you want to do X? - - - X X 
Would you care to do X? X - - - X 
Would you be willing/volunteer to do X? X X - - - 
Would you kindly do X? X - - - - 
Would you be interested in doing X? - X - - - 
Woud you let me do X?  - X - - X 
Would you do me a favor (and do X)? X X - - - 
Would you be a doll/dear and do X? - X - - - 
Would you consider doing X? - X - - - 

 

A forrásnyelvi utasításokban és kérésekben leggyakrabban a please explicit elem fordul 

elő. Ezt az angol leíró nyelvtan udvariassági kötőelemként (courtesy subjunct) vagy 

udvariassági határozóként (courtesy adverb) tartja nyilván (Quirk et al. 1985: 569). Egyes 

kutatók úgy vélik, hogy az angol please nem ragadható meg a mondat szintjén, nem írható le 

csupán szintaktikai és szemantikai jellemzőkkel, ezért a pragmatikai funkcióira hívják fel a 

figyelmet (Sadock 1974; Gordon és Lakoff 1975; Bach és Harnish 1979; Stubbs 1983; 

Sifianou 1999). A szakirodalomban két álláspont rajzolódik ki a please pragmatikai 

funkcióival kapcsolatban. Az első nézet szerint a lexikai enyhítő szerepét tölti be. Alapvető 

funkciója, hogy csökkentse a direktív beszédaktusban megtestesülő arcfenyegetés mértékét, 

ezért udvariassági jelölőként (politeness marker) tartják számon (Leech és Svartvik 1975; 

House és Kasper 1981; Ervin-Tripp 1982; Stubbs 1983; Blum-Kulka és Levenston 1987; 

Trosborg 1995). A másik megközelítés arra mutat rá, hogy a kérésekben előforduló please 

elsődleges funkciója az illokúciós erő egyértelműsítése, ezért kérésjelölőként (request marker) 

kategorizálják (House 1989; Brownell és Stringfellow 1999; Wichmann 2004).  

House a CCSARP-projekt keretében végzett kutatásában a please funkcióit vizsgálta 

sztenderd és nem sztenderd szituációkban. A sztenderd szituációk jellemzője, hogy a 
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szituációban megtestesülő jogok és kötelességek egyértelműek a hallgató és a beszélő 

számára. A beszélő jogos kérését a hallgatónak kötelessége teljesíteni, az aktussal járó 

tehertétel pedig alacsony. A nem sztenderd szituációban a hallgatónak nem kötelessége az 

együttműködés (House 1989: 106–107). A kutatás eredményei arra világítottak rá, hogy a 

konvencionálisan indirekt előkészítő forma környezetében a please gyakrabban fordul elő 

sztenderd szituációkban, mint nem sztenderd szituációkban. Ezt a megfigyelést House azzal 

magyarázta, hogy a please explicitté teszi a direktív megnyilatkozást. A sztenderd szituációk 

esetében egyértelmű, hogy a hallgatónak kötelessége együttműködni, tehát a please további 

funkciója, hogy udvariasabbá tegye a megnyilatkozást, ezért a nyelvhasználók gyakran élnek 

ezzel a lehetőséggel. A nem sztenderd szituációkban viszont az előkészítő forma úgy 

csökkenti az illokúciós erőt, hogy bizonyos mértékig teret enged az eldöntendő kérdésként 

való értelmezésnek is, némiképp elfedve a direktív funkciót. A nyelvhasználók ezért ritkábban 

használják a beszélői szándékot egyértelműsítő lexikai elemet. Ezekben az esetekben a please 

használata direktebbé teszi a megnyilatkozást (ibid.: 116). A fenti okfejtésből világos, hogy a 

please a szituációtól függően többféleképpen módosíthatja a pragmatikai jelentést. 

Pragmatikai sokszínűsége láthatólag egyetlen funkcióból táplálkozik, mégpedig abból, hogy 

minden esetben egyértelműsíti a beszélői szándékot, vagyis a direktív funkciót.  

Sato egy kisebb adatbázis alapján ugyancsak a please használatát vizsgálta az amerikai és 

az újzélandi angol nyelvben. A vizsgálat során szintén arra a következtetésre jutott, hogy a 

please alapvető funkciója a direktív szándék jelölése: „Az eredmények arra engednek 

következtetni, hogy a please direktív ereje mindkét adatcsoportban, minden esetben 

megfigyelhető, bár intenzitása jelentős variabilitást mutat”113 (Sato 2008: 1271).  A 

kérésjelölő terminust azonban nem tartja helyesnek, mivel a please nemcsak a kérések, hanem 

más direktív beszédaktusok környezetében is előfordul, mint például a követelések 

(demands), a parancsok (commands) stb. (ibid.). A vizsgálat eredményei azonban nem zárják 

ki a please egyéb funkcióit sem, mint például a nyelvi udvariasság jelölése, „amely lényeges 

aspektusa a beszélő direktív viselkedésének”114 (ibid.).  A please tehát nyilvánvalóvá teszi, 

hogy nem eldöntendő kérdés, hanem direktív beszédaktus, azaz kérés vagy utasítás hangzott 

el.   

További hasonló funkciójú forrásnyelvi elemek jellemzően a would segédige után 

fordulnak elő, de lényegesen alacsonyabb arányban, mint a please.  Ezek úgy teszik explicitté 

                                                 
113 “The findings suggest that the directive force of please, though its intensity presents a wide variability, is 
consistently observed in all occasions of use in the two sets of data” (Sato 2008: 1271). 
114 “[…] an important aspect of the speaker’s directive behavior” (Sato 2008: 1271). 
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a beszédaktust, hogy egyértelműen utalnak valamelyik kontextuális tényezőre, nevezetesen a 

hallgató hajlandóságára, óhajára, vágyára, engedélyre stb.: Would you mind doing X? (Lenne 

kifogásod/hajlandó lennél megtenni X-et?); Would you like to do X? (Szeretnéd megtenni X-

et?); Would you care to do X? (Kívánod megtenni X-et?); Would you be willing/volunteer to 

do X? (Hajlandó lennél megtenni X-et?); Would you be interested in X?(Érdekelne X?); 

Would you let me do X? (Megengeded, hogy megtegyem X-et?); Would you do me a favour 

and do X? (Megtennél egy szívességet, és megtennéd X-et?); Would you kindly do X?(Lennél 

szíves megtenni X-et?); Would you be a doll/dear and do X? (Lennél olyan kedves, és 

megtennéd X-et?); Would you consider doing X? (Fontolóra vennéd, hogy megtedd X-et?).  

A meghívások és az ajánlatok környezetében leggyakrabban a like explicit forrásnyelvi 

elem (Would you like to do X? – Szeretnéd megtenni X-et?) fordul elő. További hasonló 

funkciót betöltő elemek a want (akar), a care (óhajt), illetve a let (megenged). Ezek 

előfordulása csupán néhány esetben figyelhető meg. A tanácsok esetében nem sikerült explicit 

forrásnyelvi elemet azonosítani a vizsgált mintában. 

A célnyelvi oldalon is számos lexikai elem áll a fordítók rendelkezésére, amelyekkel 

explicitebbé tehető a beszélői szándék: Megtennéd X-et, kérlek?; Volnál szíves megtenni X-

et?; Van kedved megtenni X-et?; Kérsz X-et? stb. (teljes lista l. 26. táblázat). Fontos azt is 

figyelembe venni, hogy ezek az elemek nemcsak explicitté teszik a megnyilatkozásokat, de 

közülük több a forrásnyelvi ekvivalenseikhez hasonlóan számos más pragmatikai funkciót is 

betölt. Kontextustól függően akár ellentétes hatást is kiválthatnak. Bizonyos szituációkban a 

nyelvi udvariasság kifejezőeszközei, máskor pedig a beszélő valós vagy vélt hatalmát és az 

aktus kényszerítő erejét jelenítik meg markánsabban. Mindig az adott kontextus dönti el, hogy 

melyik funkció érvényesül erőteljesebben. Elképzelhető, hogy a beszélő nem azért használja 

őket, mert szándékát explicitté kívánja tenni, hanem azért, mert udvariasabbá kívánja tenni a 

megnyilatkozást. Az említett nyelvi elemek pragmatikai hatását mégis azért vizsgálom az 

explicitség kategóriájában, mert megítélésem szerint minden esetben transzparensebbé teszik 

a beszélői szándékot, még akkor is, ha a beszélőnek nem ez az elsődleges célja. Mindemellett 

nem vonom kétségbe az egyéb pragmatikai funkcióikat sem, amelyekre az elemzésekben ki is 

térek.  

A konvencionálisan indirekt explicit/implicit forrásnyelvi formák fordítása során az egyik 

fordítói megoldás a direktségi kategóriaváltás. Ahogy a 15. táblázatban is bemutattam, a 

direktebb kategória felé történő elmozdulás jóval gyakoribb jelenség, mint az indirektebb 

kategóriák használata. A direktebb formák az illokúciós erő növelésével egyértelművé is 

teszik a beszélői szándékot, mivel eleve kizárják az eldöntendő kérdésként történő 
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értelmezést. A csupán néhány esetben megfigyelhető indirektebb szerkezetek előforulása 

pedig implicitebbé teheti az adott megnyilatkozást, mert kontextustól függően általában 

nagyobb teret enged a különböző értelmezéseknek. Mivel ezeket a pragmatikai 

elmozdulásokat a 7.4. pontban részletesen tárgyaltam, a következőkben csak a direktségi 

kategórián belüli explicit/implicit pragmatikai elmozdulásokat vizsgálom, vagyis azokat az 

eseteket, amelyekben a fordítók a forrásnyelvi konvencionálisan indirekt formát hasonló 

kérdő formájú célnyelvi megnyilatkozásokkal helyettesítik.  

A forrásnyelvi explicit/implicit konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordítása során a 

fordítók három lehetőség közül választhatnak. Megtarthatják a forrásnyelvi beszédaktus 

explicitségét vagy implicitségét, de dönthetnek úgy is, hogy az explicit beszédaktust 

implicittel vagy pedig fordítva, az implicit beszédaktust explicittel helyettesítik. A 24. 

táblázatban látható százalékos értékek az explicit/implicit elmozdulások százalékban 

kifejezett előfordulási arányára vonatkoznak a D3 kategóriában.115 

 
 

24. táblázat 
A D3 kategórián belüli explicit/implicit pragmatikai elmozdulások 

 
beszédaktus→ 

 
explcit/implicit 

utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 

explicit→implicit 
 

65,07 50,00 
 

0 41,66 
 

25,64 
 

implicit→explicit 
 

6,56 
 

8,14 
 

0 16,66 
 

0 

 
 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a fordítói megoldások között az 

explicit→implicit pragmatikai elmozdulás gyakoribb jelenség, mint az ellenkező irányú, 

vagyis az implicit→explicit elmozdulás. Ez különösen markánsan jelentkezik a beszélő 

érdekét szolgáló beszédaktusok esetében. A forrásnyelvi explicit utasítások 65,07, az explicit 

kérések 50,00 százaléka jelenik meg implicitebb formában. Az explicitebb irányba történő 

elmozdulások az utasítások 6,56, illetve a kérések 8,14 százalékában figyelhetők meg. A 

meghívások (41,66%) és az ajánlatok (25,64%) esetében szintén az explicit→implicit 

elmozdulások jelennek meg gyakrabban, bár ezekből csak néhány példa áll rendelkezésre. 

Implicit→explicit elmozdulások a meghívások 16,66 százalékában tapasztalhatók, míg az 

ajánlatok esetében erre nincs példa.   

                                                 
115 A D4 kategóriában ezek az elmozdulások nem figyelhetők meg.  
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Az elemzést az explicit→implicit elmozdulások bemutatásával kezdem. A 25. táblázat 

azokat a forrásnyelvi explicit elemeket tartalmazza, amelyeket a fordítók kihagynak a 

célnyelvi megnyilatkozásokból. A kihagyás következtében a célnyelvi beszédaktusok 

implicitebbek lesznek. Az X jel azokat a beszédaktusokat jelöli, amelyekből kimaradnak a 

vizsgált forrásnyelvi elemek.  

 

25. táblázat 
Explicit fny-i elemek kihagyása 

 
beszédaktus→ 

 
fny-i explicit elem 

utasítás kérés tanács meghí-
vás 

ajánlat 

please X X - - - 
mind X X - - - 
like X X - X X 
want - - - X - 
care X - - - - 

willing X - - - - 
interested - X - - - 

favor - X - - - 
let - X - - - 

consider - X - - - 

 
 

A fordítási adatbázis szerint116 a forrásnyelvi please explicit elem a célnyelvi utasítások 

59,57, illetve a kérések 53,33 százalékából marad ki. Ennek következménye, hogy a kérdő 

forma bizonyos mértékben elfedheti a direktív szándékot, ezért a célnyelvi megnyilatkozás 

jobban közelít az eldöntendő kérdéshez. A következő két példa a forrásnyelvi please 

kihagyását szemlélteti. A 71. példában az FBI csoportvezetője (Sloane) egy személy 

elkísérésére utasítja a beosztottját (Dixon), a 72. példában pedig a vendéglátó (Rachel) 

szervezési feladatok ellátására kéri az egyik vendéget (Joey). 

   

 
kód: A118 22. 53 (71a) 

 
 
 
(71b) 

SLOANE: Dixon, will you escort Agent 
Hicks to McCullough, please? 
DIXON: NV 
 
SLOANE: Dixon, lekísérné Hicks 
ügynököt McCullough-hoz? 
DIXON: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
laza 
 
nagy 
alacsony 

 
 
 
  

                                                 
116 L. CD-melléklet. 
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kód: F1004 03.08 (72a) 
 
 
 
 
(72b) 

RACHEL: Hey, Joey, will you please 
set this up for people to put Emma’s 
presents on? 
JOEY: I’d love to. Yeah. 
 
RACHEL: Joey, feállítanád ezt, hogy 
erre tegyék Emma ajándékait? 
JOEY: Hát persze! 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
erős 
 
kicsi 
alacsony 
 

 
 

Az utasítás hierarchikus, katonai jellegű szervezetben hangzik el, ahol a beszédpartnerek 

jogai és kötelezettségei egyértelműek: a hallgató feltétlen engedelmességgel tartozik a 

beszélőnek.  A please funkcióját a fordító feltehetően nem a nyelvi explicitséggel, hanem 

inkább a nyelvi udvariassággal azonosította. A célnyelvi beszédaktus esetében a további 

udvariassági funkció közvetítése feleslegessé válik, mert a konvencionálisan indirekt forma 

már megfelelőképpen udvarias az utasítás aktusának kifejezésére. A kérés beszédaktusa baráti 

viszonyt ápoló, egyenrangú felek között hangzik el. A beszédpartnerek közötti szoros 

kapcsolat, azaz a kis társadalmi távolság, valamint az alacsony tehertétel ugyancsak 

feleslegessé teszi a konvencionálisan indirekt formával kifejezett nyelvi udvariasság további 

fokozását. A fordítók úgy próbálták kompenzálni a forrásnyelvi explicit elemek kihagyását, 

hogy a reális formákat (Will you…? – Megteszed…?) hipotetikus formákkal 

(Lekísérné/Felállítanád…?) helyettesítették. A hipotetikus formák nemcsak udvariasabb 

hatást keltenek, de explicitebben is utalnak a direktív funkcióra: Dixon, lekíséri Hicks 

ügynököt McCullough-hoz? vs. Dixon, lekísérné Hicks ügynököt McCullough-hoz? (erről 

bővebben l. 7.7. pont). A kontrollszövegek vizsgálata azt mutatja, hogy a kérem csak ritkán 

jelenik meg az autentikus kérdő formájú utasításokban és kérésekben.  Ebből arra 

következtethetünk, hogy a fordítók az explicit udvariassági elem kihagyásával a célnyelvi 

normát követik. 

Amint azt már a fentiekben is említettem, az utasítások környezetében előforduló please az 

explicit funkció mellett a beszélő negatív érzelmeit (düh, harag, agresszió) is kifejezheti. A 

kontrollszövegekben nem található olyan példa, amelyben a legközelebbi célnyelvi 

ekvivalens, vagyis a kérem/kérlek a konvencionálisan indirekt beszédaktusok környezetében 

hasonló negatív érzelmeket közvetít, feltehetően azért, mert ez a pragmatikai funkció hiányzik 

a célnyelvi elemből. A fordító ekkor vagy kihagyja a forrásnyelvi explicit elemet, vagy pedig 

megpróbál funkciójában hasonló célnyelvi elemet találni. Néhány esetben megfigyelhető, 

hogy a forrásnyelvi please explicit elemet a fordítók a célnyelvi végre határozószóval 
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helyettesítik, amely a beszélő negatív érzelmeit is kifejezheti. Ezt mutatja be a 73. példa, 

amelyben az interakció a dühös szülő és a szobájába zárkózó kamaszlány között zajlik. 

    

kód: EV210 41.52 (73a) 
 
 
 
(73b) 

ROSE: Amy Nicole, will you open this 
door, please? 
AMY: -- 
 
ROSE: Amy Nicole, kinyitnád azt az 
ajtót végre? 
AMY: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
erős 
 
kicsi 
alacsony 

 

A fordítási adatbázis szerint a mind forrásnyelvi explicit elem lényegesen gyakrabban 

marad ki az utasításokból (87,50%), mint a kérésekből (44,44%). A viszonylag nagy 

különbség oka az lehet, hogy a fordítók a mind partikula jelentésében a beszélő 

bizonytalanságát látják meghatározónak (lenne kifogása, nem bánná, ha…), ez pedig  nem 

egyeztethető össze a beszélő hatalmát feltételező utasításokkal, ezenkívül szintaktikai 

komplexitása miatt nehezen illeszthető be a célnyelvi megnyilatkozásokba. A 74. példa a 

mind partikula kihagyását illusztrálja. A nyomozó arra utasítja az egyik gyanúsítottat, hogy 

vegye le az ingét. 

 

kód: CSIM107 35.44 (74a) 
 
 
 
(74b) 

DETECTIVE: Would you mind taking 
off your shirt? 
SUSPECT: NV 
 
NYOMOZÓ: Levenné nekem az ingét? 
GYANÚSÍTOTT: NV 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

A forrásnyelvi like (Would you like to do X? – Szeretnéd megtenni X-et?) a célnyelvi 

utasítások 85,71, illetve a kérések 60,00 százalékából marad ki. Ezt mutatja be a 75. példa, 

amelyben a felettes a munkában való részvételre utasítja a beosztottját. 

 

kód: CM306 13.58 (75a) 
 
 
 
(75b) 

HOTCNER: Would you like to join us, 
Dave? 
ROSSI: NV 
 
HOTCHNER: Velünk tartasz, Dave? 
ROSSI: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
 
laza 
kicsi 
alacsony 
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Az explicit forrásnyelvi elem kihagyásának nyilvánvaló oka egyrészről az, hogy a 

tükörfordítással jelentős mértékben módosulna a megnyilatkozás illokúciós ereje, másrészről 

pedig az, hogy a forrásnyelvi felszíni forma megtartása túlságosan is udvarias hatást keltene a 

célnyelvben. A fordítók ezért vagy kihagyják a like explicit forrásnyelvi elemet, vagy pedig 

más célnyelvi explicit elemmel helyettesítik. A többi explicit elem csak 1-1 esetben fordul elő 

a forrásnyelvi utasítások és kérések környezetében, ezért ezekkel kapcsolatban tendenciákat 

felvázolni nem lehet.  

A like explicit elem ugyancsak gyakran fordul elő a forrásnyelvi meghívásokban és 

ajánlatokban (Would you like to do X? és Would you like X?). A fordítási adatbázis szerint a 

fordítók ezt az elemet a célnyelvi meghívások 36,36 és az ajánlatok 25,64 százalékából 

hagyják ki.  Az explicit forrásnyelvi elem kihagyásával a meghívások reális és hipotetikus 

formában is megjelennek a célnyelvi felszínen. A reális forma magabiztosabban hangzik, 

jelzi, hogy a beszélő kevésbé számít a visszautasításra. Hátránya azonban, hogy bizonyos 

kontextusokban pragmatikailag kevésbé transzparens, vagyis jobban közelít az eldöntendő 

kérdéshez. A hipotetikus forma pragmatikailag transzparensebbé teszi a meghívás aktusát, így 

kevesebb teret ad a hallgatónak, hogy az aktust eldöntendő kérdésként értelmezhesse, a 

feltételek világa azonban a beszélő bizonytalanságára is utalhat (l. 65–67. példák).  

Az explicit célnyelvi elemek betoldása jóval kevésbé jellemző a fordítói megoldásokra. A 

26. táblázat azokat az explicit célnyelvi elemeket mutatja be, amelyek a forrásnyelvi 

implicitebb megnyilatkozások fordításában jelennek meg. Az X jel azokat a beszédaktusokat 

jelöli, amelyekben megfigyelhető a célnyelvi elemek betoldása. 

 

26. táblázat 
Explicit célnyelvi elemek betoldása 

 
                       beszédaktus→ 
 
cny-i explicit elem 

utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 

      
Lenne szíves megtenni X-et? X X - - - 
Megtennéd kérlek/kérem X-et? X X - - - 
Megtenné, hogy…? - X - - - 
Megkérhetném, hogy/kérhetnék X-et? X X  - - 
Vállalná, hogy… - X - - - 
Akarod megtenni X-et? - - - X - 

 
 

Az utasítások és a kérések fordítása során néhány esetben előfordul, hogy a lenne szíves, 

illetve a kérlek/kérem elemek teszik explicitebbé a célnyelvi beszédaktusokat. A 76. példában 

az USA elnökének szóvivője egy telefonhívás elintézésére utasítja a titkárnőt (Carol), a 77. 



 182 

példában pedig a sokkos állapotba került Caroline arra kéri az FBI technikusát (Angela), hogy 

töltsön vele egy kis időt. 

  

kód: WW206 09.37 (76a) 
 
 
 
(76b) 

C.J.: Carol, would you get me the 
spokesperson for the majority leader? 
CAROL: House or Senate? 
 
C.J.:  Carol, lenne szíves felhívni a 
többségi hivatal szóvivőjét? 
CAROL: A Házat vagy a Szenátust? 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
laza 
 
nagy 
alacsony 

 

 

kód: BN204 30.45 (77a) 
 
 
 
 
 
(77b) 

CAROLINE: Will you sit with me just a 
moment longer?  
ANGELA: I’m – I have to make a 
phone call. You understand? But after 
that, I’ll sit with you … as long as you 
like. 
CAROLINE: Kérem, nem maradna egy 
kicsit, csak egy percet? 
ANGELA: Most telefonálnom kell, 
ugye megérti? De utána addig maradok, 
ameddig csak akarja. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
kicsi 
alacsony 

 

A forrásnyelvi implicit forma direktív funkcióját a fordítók az utasítás esetében a lenne 

szíves, a kérés esetében pedig a kérem célnyelvi explicit elemmel tették nyomatékosabbá. Az 

utasítás esetében a hivatali életben megszokott formális udvariasság motiválja az explicit 

elemek használatát, míg a kérés esetében az explicit elemek további érzelmekkel töltik meg a 

megnyilatkozást, jelezve a beszélő elkeseredettségét, vagyis azt, hogy szüksége van a hallgató 

támogatására.  

A kérések esetében megfigyelhető a megtenné célnyelvi explicit elem betoldása is (78. 

példa). Az ügyvédi irodában játszódó jelenetben az iroda vezetője (Richard) fontos ügy 

elintézésére kéri az egyik beosztottját (Billy). 

  

kód: AMC110 05.26  (78a) 
 
 
 
(78b) 

RICHARD: Billy, can you meet with 
the minister? Just talk to him. 
BILLY: I’ll talk to him. 
 
RICHARD: Billy, megtennéd, hogy 
elmész és beszélsz azzal a pappal? 
BILLY: Jó, beszélhetek vele.  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
erős 
 
kicsi 
magas 
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A felettes–beosztott interakciójában elhangzó beszédaktus a kérés funkcióját tölti be, mivel 

a feladat nem tartozik Billy munkaköri kötelezettségei közé, vagyis a kérés teljesítése 

kizárólag az ő döntésén múlik. A hallgató képességéről érdeklődő beszédaktus a megfelelő 

kontextuális tényező tagadásával könnyűszerrel visszautasítható. Szintaktikai szempontból 

vizsgálva a fordító a nyelvtani felbontás műveletét végezte el (Klaudy 1999b: 189). Ennek 

pragmatikai hatása, hogy a hallgató hajlandóságára történő utalás explicitté válik. Az explicit 

formák általában növelik az aktus illokúciós erejét, mert átláthatóbbá teszik a beszélői 

szándékot, így erőteljesebben fejezik ki az elvárás pragmatikai kategóriáját. Az illokúciós erő 

növekedése azonban nem jelenti azt, hogy az aktus kevésbé udvarias. Éppen ellenkezőleg: az 

explicitebb Megteszed/Megtennéd, hogy…? szerkezeteket általában nagyobb szívességek 

kérése esetén használjuk, mert udvariasabbnak érzékeljük őket, mint az implicit formákat. Az 

alárendelő összetett mondat főmondatában megjelenő hipotetikus forma (Megtennéd, 

hogy…?) hangsúlyosabbá teszi az arcvédő funkciót. Ez megfelel a viszonylag jelentős 

tehertétellel járó szívességkérés esetében elvárt udvariassági normáknak. Összességében a 

célnyelvi megnyilatkozás udvariasabb hatás kelt. A forrásnyelvi implicit formát a 

beszédpartnerek közötti informális kapcsolat indokolja, a célnyelvi explicit, de udvariasabb 

formát pedig az motiválhatta, hogy a fordító inkább a kérés súlyát tartotta fontosabbnak.  

A fordítók egyéb célnyelvi elemekkel is explicitebbé tehetik a hallgató hajlandóságát. A 

79. példában az ügyvédi iroda egyik ügyfele hirtelen ötlettől vezérelve szokatlan kérést intéz 

az iroda két munkatársához. 

    

kód: AMC115 35.58  (79a) 
 
 
 
(79b) 

CLIENT: Will you be two my 
bridesmaids? 
LAWYER: Oh… 
 
ÜGYFÉL: Vállalnák, hogy a 
koszorúslányaim lesznek?  
ÜGYVÉD: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
kicsi 
magas 

 

Az előző példához hasonlóan a fordító nyelvtanilag felbontotta a mondatot (Vállalnák, 

hogy…?). A célnyelvi explicit elem (vállalnák) kiemeli a megnyilatkozás direktív funkcióját, 

de kevésbé tűnik udvariasnak, mint az előzőekben ismertetett megoldások.  

A fordítók az egyes szám első személyű performatív igével is kifejezhetik az explicit 

direktív szándékot. Ezzel a megoldással az utasítás az engedélykérésre jellemző formában 

jelenik meg a célnyelvi felszínen. A 80. példában a nyomozó (Brennan) mintát szeretne venni 
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a gyanúsított fogazatáról (Denise), a 81. példában pedig a vendég (Melinda) arra kéri a 

vendéglátót (Amy), hogy halkítsa le a zenét.   

 
kód: BN104 35.17 (80a) 

 
 
 
(80b) 

BRENNAN: Could you put the dental 
medium between your teeth? 
DENISE: -- 
 
BRENNAN: Megkérhetném, hogy 
tegye a fogsormintát a szájába? 
DENISE: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
magas 

  

kód: GW203 06.42 (81a) 
 
 
 
(81b) 

MELINDA: Um, could you, could you 
turn it down a little bit? 
AMY: Sure. Of course. 
 
MELINDA: Megkérhetlek, hogy vedd 
egy kicsit halkabbra?  
AMY: Ó, hogyne, máris. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
kicsi 
alacsony 

 

A 80. példában az utasítás beszédaktusa hangzott el, mivel a nyomozónak objektív hatalma 

van a gyanúsított felett. A 81. példában a vendégnek nincs hatalma a vendéglátó felett, ezért 

az ő megnyilatkozása kérésként értelmezhető. A célnyelvi performatív ige mindkét 

megnyilatkozásban egyértelműen utal a direktív funkcióra, a szűkebb beszélői szándékok 

pedig a kontextusból válnak egyértelművé a beszédpartnerek viszonyát jellemző 

szociopragmatikai változók alapján. A pragmatikai hatást vizsgálva mindkét esetben 

transzparens és egyben udvarias megnyilatkozást kapunk.  

A meghívások fordításánál mindössze egy esetben fordult elő, hogy az implicitebb 

megnyilatkozás explicitebb formában jelent meg a célnyelvi felszínen. A 82. példában Annie 

arra biztatja Patrickot, hogy töltse nála az éjszakát.  

 

kód: MIT106 11.04 (82a) 
 
 
 
(82b) 

ANNIE: Patrick, would you stay over? 
PATRICK: Yes, snuggle muffin. 
 
 
ANNIE: Patrick, akarsz itt aludni? 
PATRICK: Igen, puszi maci! 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

meghívás 
NA 
erős 
 
kicsi 
alacsony 

 
  

 A fordító a hallgató akaratára utaló akarsz explicit célnyelvi elemmel tette 

transzparensebbé a beszélői szándékot. Ezt a kevésbé udvariasnak tűnő megoldást feltehetően 
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a beszédpartnerek közötti kis társadalmi távolság, vagyis a fesztelen informális kapcsolat, 

valamint a meghívás spontán jellege indokolja.  

Összegzésképpen megállapítható, hogy a forrásnyelvi explicitebb megnyilatkozások 

jellemzően implicitebbé válnak célnyelvben, vagyis az explicitséget kifejező lexikai elemek 

eltűnnek a célnyelvi beszédaktusokból. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon a célnyelvi 

beszédaktusok valóban implicitebbek lesznek-e. Erre azért nehéz válaszolni, mert egy adott 

megnyilatkozás explicitségét vagy implicitségét nem csak a kihagyott vagy hozzáadott lexikai 

elemek határozzák meg, hanem számos más tényező is, mint például a szintaktikai szerkezet 

és a kontextus számos eleme. A 7.7. pontban rámutattam arra, hogy az utasítások és a kérések 

esetében a fordítók a hipotetikus formákat részesítik előnyben a reális formákkal szemben 

feltehetően azért, mert ezek kellőképpen ellensúlyozzák az explicit forrásnyelvi elemek 

kihagyását. A hipotetikus formákat ugyanis nemcsak udvariasabbnak, de pragmatikailag 

átláthatóbbnak, vagyis explicitebbnek is érezzük, mint a reális formákat, mert ez utóbbiak 

általában jobban közelítenek az eldöntendő kérdésekhez (l. 70. példa).  

 

7.9. A pozitív és a negatív formák közötti pragmatikai elmozdulások 

A pozitív vagy negatív kérdésként megjelenő előkészítő és javaslattevő forma fordítása 

során a fordítók három lehetőség közül választhatnak. Vagy megtartják az eredeti pozitív 

vagy negatív formákat, vagy pedig a pozitív formát negatívval, esetleg a negatívat pozitívval 

helyettesítik. A célnyelvi tagadás csak a mondat szerkezetét érinti. A megnyilatkozások 

pragmatikai jelentését vizsgálva azonban azt tapasztaljuk, hogy a beszélő általában azt 

szeretné, ha a propozícióban szereplő cselekvés megtörténne. Krékits József szerint „a tagadó 

forma és az állító tartalom kollíziójából a tartalom kerül ki győztesen” (2006: 89). Péter 

Mihály álláspontja a következő: „A tagadó alakú kérdésben erősebb a kérés illokúciós értéke, 

mint az állító alakúban: a tagadó forma mintegy szelíden provokálja a címzettet, hogy 

hangsúlyozottan fejezze ki beleegyezését. Nem jönnél el? – De, igen! Hogyne jönnék!” (1991: 

158). Az Akarsz moziba menni? megnyilatkozás betöltheti a semleges kérdés funkcióját, a 

Nem akarsz moziba menni? viszont a szeretném, ha akarnál implikatúrát hordozza (ibid.).  

Az előkészítő forma fordítása során a célnyelvi negatív szerkezet a direktségi kategória 

megváltoztatásával is párosulhat. Ez a viszonylag ritka fordítói megoldás a prohibitív 

imperatívuszi szerkezetek használatát jelenti: Amy, will you quit hogging the potatoes? – 

Amy, ne turkálj már a krumpliban! (EV222 03.43; l. 25. példa). A negatív javaslattevő formát 

a fordítók gyakran helyettesítik a jóval direktebb pozitív (nem prohibitív) imperatívusszal: I’ll 

get the door. Honey, why don’t you pour the wine? – Ajtót nyitok, te addig töltsd ki a bort, 
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szívem! (DH119 23.13; l. 18. példa). Ritkábban ugyan, de előfordul az is, hogy a negatív 

javaslattevő formát pozitív állító vagy kérdő szintaktikai szerkezettel fordítják. Ekkor a 

direktségi kategória D2-re vagy D3-ra változik: Why don’t you wear this one? – Felvethetnéd 

az övét. (DH109 05.42; l. 42. példa); Andrea, why don’t you show Mr. Abrams everything 

that we brought up so far, and I’ll be right there? – Andrea, megmutatnád Mr. Abramsnak, 

amit idáig felhoztunk, én megvárlak itt. (GW105 04.26; l. 44. példa). Mivel a 7.4. pontban 

már részletesen tárgyaltam a direktségi kategóriák közötti elmozdulásokat, ebben a részben 

csak a direktségi kategórián belüli pozitív/negatív elmozdulások pragmatikai hatásával 

foglalkozom. 

A 27. táblázat a pozitív/negatív formák közötti pragmatikai elmozdulások százalékos 

arányát mutatja be beszédaktusok szerinti bontásban az előkészítő (D3) és a javaslattevő (D4) 

forma direktségi kategóriájában.  

 
27. táblázat 

A direktségi kategórián belüli pozitív/negatív pragmatikai elmozdulások 
 

beszédaktus→ 
 

utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 

fny-i forma pozitív/negatív 
elmozdulások 

     

D3 
előkészítő forma 

pozitív→negatív 10,05 
 

7,54 
 

16,66 
 

12,50 
 

10,25 
 

D4 
javaslattevő forma 

negatív→pozitív 25,00 
 

27,27 
 

20,68 
 

0 0 

 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy az előkészítő forma fordítása során az utasítások 

csupán 10,05, a kérések 7,54, a tanácsok 16,66, a meghívások 12,50 és az ajánlatok 10,25 

százaléka jelenik meg negatív formában. A fordítók tehát általában nem tartják szükségesnek, 

hogy a konvencionálisan indirekt kérdő forma illokúciós erejét negatív formákkal tovább 

árnyalják, vagyis túlnyomó arányban megőrzik a pozitív szerkezeteket. A kérdő forma amúgy 

is a „nem tudás állapotát” hordozza (Krékits 2006: 62), amelyet a tagadó szerkezetek hasonló 

pragmatikai jelentése még hangsúlyosabbá tenne.  

A javaslattevő forma fordítása során is jellemzőbb az eredeti szerkezet, vagyis a negatív 

formák megőrzése. A fordítók az utasítások 25,00, a kérések 27,27 és a tanácsok 20,68 

százalékában térnek át a pozitív szerkezetekre. Ez azzal jár, hogy az ok kontextuális 

tényezőjét a vélemény tényezője váltja fel: Why don’t you fly out there and surprise him? - 

Mi lenne, ha odarepülnél és meglepnéd? (F904 03.42; l. 59. példa). Mivel ezeket az eseteket 

a 7.6. pontban részletesen ismertettem, a továbbiakban csak az előkészítő forma fordításával 

foglalkozom.  
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Bár az előkészítő forma fordítása során a pozitív/negatív pragmatikai elmozdulásokra 

viszonylag ritkán kerül sor, célszerű mégis megvizsgálni, hogy mi motiválja a negatív formák 

használatát. A célnyelvi negatív szerkezet meglepő megoldásnak tűnhet az utasítások 

fordításában, mivel a szintaktikai forma által sugallt bizonytalanság vagy rábeszélés látszólag 

összeütközésbe kerül az utasításban megjelenő beszélői szándékkal, amely arra utal, hogy a 

beszélő valós vagy vélt hatalmi pozíciója miatt jogosan várja el a kért cselekvés végrehajtását. 

A szituációkat tüzetesebben megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a fordítók a negatív 

szerkezeteket legtöbbször a beszélő negatív emocionális állapotának (bosszúság, düh stb.) 

kifejezésére használják. A 83. példában a beosztottak megelégelik felettesük (Nina) zsarnoki 

viselkedését, és együttesen szállnak szembe vele. Az egyik beosztott (Lynette) a 

következőképpen nyilvánul meg. 

 

kód: DH209 04.36 (83a) 
 
 
 
(83b) 

LYNETTE: Could you can the 
attitude, Nina? 
NINA: I'm sorry, what did you just say? 
 
LYNETTE: Nem vennél vissza 
magadból, Nina? 
NINA: Elnézést, mit mondtál? 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
szubjektív 
laza 
 
nagy 
NA 

 

Vitathatatlan, hogy a felettesnek objektív hatalma van a beosztottak felett, de amikor a 

munkatársak összefognak ellene, a hatalmi viszonyok átrendeződnek. Lynette 

megnyilatkozását ezért utasításként, pontosabban rendreutasításként értelmezhetjük, mivel a 

kollégák nevében a kollektív nyomásgyakorlás eszközével próbálja jobb belátására bírni 

Ninát. Bár Lynette az egyik legudvariasabb forrásnyelvi formát használva hajtja végre az 

aktust, a kissé ingerült hangvétel és a már-már durva szóhasználat (can the attitude…) sértővé 

teszi a megnyilatkozást. Mivel a célnyelvi tagadó forma ugyancsak a beszélő negatív 

érzelmeit teszi hangsúlyossá, ezzel a megoldással a célnyelvi beszédaktus is ugyanolyan 

udvariatlan és sértő, mint a forrásnyelvi.   

A kérések esetében a célnyelvi negatív szerkezet mérsékelheti a megnyilatkozás illokúciós 

erejét, mert a kérdő forma mellett még több teret enged a hallgatónak, hogy a beszédaktust 

visszautasíthassa. Jelzi a beszélő bizonytalanságát is, pontosabban azt, hogy a beszélő nem 

várja el a kért cselekvés végrehajtását, így csökken az illokúciós erő, a megnyilatkozás pedig 

udvariasabb benyomást kelt.  A 84. példában a Történelmi Társaság munkatársa arról próbálja 

meggyőzni az építési vállalkozót, hogy ne bontsa le a műemlék jellegű épületet. 
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kód: GW105 16.19 (84a) 
 
 
 
 
 
(84b) 

MELINDA: Can you just postpone 
the demolition? Give us some time to... 
ERNIE: To what? To look for a way to 
preserve a crumbling structure that once 
housed hapless orphans. 
 
MELINDA: Nem halaszthatná el a 
lebontást? Egy kis időt kérnék… 
ERNIE: Mire? Hogy megőrizzünk egy 
roskadozó épületet, amely szerencsétlen 
árváknak adott otthont? 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
nagy 
magas 

 

 A forrásnyelvi beszélő a just lexikai enyhítővel is próbálta mérsékelni az indirekt forma 

illokúciós erejét. A just partikulának általában az a funkciója, hogy csökkentse a kérés súlyát, 

pontosabban azt a benyomást kelti a hallgatóban, mintha az aktussal járó tehertétel nem lenne 

jelentős. Szó szerint fordítva: Meg tud tenni csak annyit, hogy…? Mivel a just partikula 

fordításának beillesztése a célnyelvi megnyilatkozásba nehézkes lenne, a fordítónak más 

eszközöket kell keresnie az ekvivalens pragmatikai hatás megteremtése érdekében. A 

célnyelvi negatív szerkezet és a -hat/-het igeképző megfelelő mértékben csökkenti az aktus 

illokúciós erejét. A beszélő a tagadó formával azt sejteti, hogy számít az elutasító válaszra, a 

-hat/-het igeképzővel pedig tapintatosan arról érdeklődik, hogy vajon van-e lehetőség a kérés 

teljesítésére. 

A kérések fordításában esetenként megjelenő negatív szerkezet nemcsak bizonytalanságot 

fejezhet ki. A 15. példában Marissa arra kéri Summert, hogy vigye őt haza. 

 

kód: OC222 10.44 (85a) 
 
 
 
 
(85b) 

MARISSA:  Look, my car is like 
completely out of gas, so would you 
give me a ride? 
SUMMER: Sure, come on. 
 
MARISSA: Kifogyott a benzin a 
kocsimból. Nem tudnál hazavinni? 
SUMMER: De, gyere!  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
erős 
 
kicsi 
alacsony 

 

A szereplők viszonya bensőséges, a hallgatóra háruló tehertétel sem jelentős (a 

beszédpartnerek egymás szomszédságában laknak), a célnyelvi megnyilatkozás mégis negatív 

formában jelenik meg. Felületesen szemlélve azt gondolhatnánk, hogy a fordító túlságosan is 

bizonytalanná vagy udvariassá tette a célnyelvi kérést, a kontextus tüzetesebb vizsgálatából 

azonban kiderül, hogy ebben a szituációban a Nem tudnád megtenni X-et? az Ugye, megteszed 

X-et? megnyilatkozással egyenértékű (vö. Péter 1991: 158)  
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A 86. példa szintén hasonló jelenségre hívja fel a figyelmet. A labdazsonglőr arra kéri az 

egyik nézőt, hogy dobja vissza a labdát.  

 

kód: M204 08.35 (86a) 
 
 
 
(86b) 

JUGGLER: Uh, can you toss me one 
of those? 
MONK: NV 
 
ZSONGLŐR: Á, nem dobná ide az 
egyiket? 
MONK: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
kicsi 
alacsony 

 

A célnyelvi tagadó forma ebben az esetben is azt sugallja, hogy a beszélő elvárja a kérés 

teljesítését, mivel a cselekvés végrehajtása semmilyen erőfeszítést nem jelent, sőt bizonyos 

mértékben a hallgató érdekét is szolgálja. Hasonló szituációkban a negatív forma tapintatosan 

az elvárás pragmatikai kategóriáját fejezi ki. A beszélő azt sugallja, hogy a kérés ésszerűen 

következik a kialakult szituációból.117      

Egyes speciális esetekben a negatív forma előfordulása a tanács beszédaktusának 

fordításában is megfigyelhető. Karen élettársa (Hank) büszkeségből nem kívánja folytatni jól 

jövedelmező munkáját, mire az asszony a következő megnyilatkozást intézi hozzá (87. példa). 

 

kód: C103 11.09 (87a) 
 
 
 
 
 
(87b) 

KAREN: Could you just swallow your 
stupid pride and keep the job? Keep 
writing, keep doing what you were put 
on this planet to do. 
HANK: -- 
 
KAREN: Esetleg nem tudnád lenyelni 
a büszkeségedet és dolgozni? Miért 
nem írsz? 
HANK: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

tanács 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

Karen kissé ingerült megnyilatkozása, bár közelít a rendreutasítás aktusminőségéhez, azért 

kategorizálható mégis tanácsként, mert a kontextusból egyértelműen megállapítható, hogy az 

asszony a férfi érdekét tartja szem előtt. A célnyelvi negatív forma csakúgy, mint a 

rendreutasítások esetében, most is a beszélő negatív érzelmi állapotát, azaz bosszúságát vagy 

dühét fejezi ki.  

                                                 
117 A negatív szerkezet hasonló használata megfigyelhető a kontrollszövegekben is. Zsófi arra kéri a férjét, 
Zsoltot, hogy tegye be a pénzét az iroda széfjébe. ZSÓFI: Figyelj csak, nem tennéd be a széfbe? Nem akarok 
ennyi pénzzel a táskámban rohangálni. ZSOLT: Persze, add csak ide! (BK5737 10.17) 
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A meghívások fordításában szintén megjelenhetnek a negatív formák. A 88. példában a 

válófélben lévő Julie közös programra invitálja a férjét (Caleb), hogy megpróbáljon kibékülni 

vele. 

 

kód: OC223 17.54 (88a) 
 
 
 
 
(88b) 

JULIE: Wait, Cal, wait, would you like 
to do something tomorrow night, 
maybe get together? 
CALEB: You asking me out on a date? 
 
JULIE: Várj, Cal, nincs kedved 
valamihez holnap, egy vacsorához? 
CALEB: Randevúra hívsz? 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

meghívás 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 
 

 

A jelenet kontextusában jól érzékelhető a beszélő bizonytalansága, amelyet a célnyelvi 

negatív forma még hangsúlyosabbá tesz. Julie abból az előfeltevésből indul ki, hogy a férfi 

valószínűleg visszautasítja a meghívást.  

A célnyelvi ajánlat szintén kifejezhető negatív szerkezettel. A 89. példában Carol 

reggelivel kínálja az éppen iskolába induló unokáját (Bright). 

 

kód: EV221 11.09 (89a) 
 
 
 
(89b) 

CAROL: Would you like some 
breakfast? 
BRIGHT: No, I'm fine, Grandma. 
 
CAROL: Nem kérsz reggelit? 
BRIGHT: Kösz, nem, nagyi. 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

Krékits József a következőképpen ír a nem tagadószóval bevezetett, kérdő formájú 

kínálásokról: 

 

„A beszélő nemcsak felszólít, de kérdez is, mert nem tudja, hogyan fog a címzett 

a kínálásra reagálni. Conrad szerint a beszélőre a »nem tudás állapota« jellemző 

(»ein Zustand des Nichtwissens« – Conrad 1983: 350). Ha kérdezünk, olyankor a 

kérdéssel, kérdésekkel tudakolunk valamit azért, mert nem tudunk valamit, mert 

nem vagyunk bizonyosak valamiben. Tehát a nem tudás arra ösztönöz bennünket, 

hogy megtudjunk valamit. Innen a nem tagadószóval bevezetett felszólító értékű, 

némi bizonytalanságot eláruló kérdő mondat.”  

 

(Krékits 2006: 117, kiemelés az eredetiben) 
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Megítélésem szerint bizonyos esetekben a nyelvi udvariasság is motiválhatja a negatív 

forma használatát. A beszélő így jelzi, hogy nem áll szándékában erőltetni az ajánlat 

elfogadását. De vajon a fordító miért használt negatív formát a forrásnyelvi pozitív szerkezet 

helyett? A választ ismét csak a kontextusban kell keresnünk. Bright éppen sietve távozni 

készül, amikor Carol megnyilatkozása elhangzik. A kontextus alapján tehát előre jelezhető, 

hogy Bright vissza fogja utasítani az ajánlatot, ezért a beszélőnek nagyobb eséllyel kell 

számolnia a negatív válasz lehetőségével. A fordító a beszélő bizonytalanságát, vagyis az 

elutasító válasz valószínűségét emelte a nyelvi felszínre, mégpedig úgy, hogy Carol ajánlatát 

negatív kérdéssel közvetítette. A képi világban közölt nem verbális jelentések verbálisan is 

megjelennek a fordított beszédaktusban.   

A célnyelvi negatív szerkezet az ajánlatok illokúciós erejét is csökkentheti. A 90. példában 

az ügyvédi iroda asszisztense (Eleine) felajánlja az egyik ügyvédnek (Ally), hogy bent marad 

segíteni. 

 

kód: AMC107 13.23 (90a) 
 
 
(90b) 

ELEINE: Would you like me to stay? 
ALLY: Just this one time? No. 
 
ELEINE: Nem akarod, hogy 
maradjak? 
ALLY: Csak most kivételesen? Nem. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
laza 
 
kicsi 
NA 

 

 Az előző példához hasonlóan itt is valószínűsíthető a kontextusból, hogy Ally vissza fogja 

utasítani az ajánlatot, mivel egy ügyfél is tartózkodik a helyiségben, akivel az ügyvédnő 

négyszemközt szeretne beszélni. A fordító a nyelvtani felbontás műveletét végezte el (Klaudy 

1999b: 189), a főmondatban megjelenő tagadó forma azt sugallja, hogy a beszélő számít az 

ajánlat visszautasítására. 

Összességében elmondható, hogy a negatív formák a beszédaktus aktusminőségétől 

függően különbözőképpen árnyalhatják a pragmatikai jelentést. Túlnyomó részben az 

utasítások altípusában, azaz a rendreutasításokban jelennek meg, és a beszélő negatív érzelmi 

attitűdjét fejezik ki. A kérések esetében két ellentétes hatást figyelhetünk meg. Bizonyos 

kontextusokban a negatív szerkezetek a beszélő bizonytalanságát, a nem elvárás pragmatikai 

kategóriáját fejezik ki, nagyobb teret engedve a visszautasításnak, míg más szituációkban az 

elvárás pragmatikai kategóriáját teszik hangsúlyossá. Az ajánlat és a meghívás fordítása 

esetében ismét a beszélő bizonytalansága, vagyis a nem elvárás pragmatikai kategóriája 
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érvényesül. Fontos tehát, hogy a fordító tisztában legyen a negatív kérdő forma pragmatikai 

hatásaival is.  

 

7.10. Az orientációváltás 

A forrásnyelvi hallgatóorientált (E/2) formákat a fordítók beszélőorientált (E/1), kettős 

orientációjú (T/1) és személytelen szerkezettel is közvetíthetik. Ezt a jelenséget 

orientációváltásnak nevezzük. Az orientációváltás létrejöhet a direktségi kategóriák közötti 

elmozdulásokkal kombinálva, valamint a direktségi kategórián belül is. A 28. táblázat 

azoknak az eseteknek a százalékos arányát mutatja be, amelyekben az orientációváltás 

direktségi kategóriaváltással párosul.  

 
28. táblázat 

A direktségi kategóriák közötti elmozdulással kombinált orientációváltás 
 

beszédaktus→ utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 
 

fny-i direktség, forma cny-i orientáció cny-i 
direktség 

     

D1 0,99 
 

0,24 
 

0 0 4,25 
 

 
beszélőorientált 
 D2 0 0 0 0 2,12 

 

 
D3 

előkészítő forma 

kettős orientáció 
 

D1 1,66 
 

0,48 
 

0 0 2,12 
 

D4 
javaslattevő forma 

kettős orientáció D1 1,39 
 

2,70 
 

0 0 0 

 
 

A táblázat sorait vízszintesen olvasva megállapítható, hogy a forrásnyelvi hallgatóorientált 

előkészítő formákat a fordítók közvetíthetik beszélőorientált vagy kettős orientációjú 

formákkal is. A célnyelvi beszélőorientált formák az utasítások 0,99, a kérések 0,24 és az 

ajánlatok 4,25 százalékában jelennek meg. Ez D3→D1 kategóriaváltást is jelent. Az ajánlatok 

esetében ez az arány 2,12 százalék, a kategóriaváltás iránya pedig D3→D2. A célnyelvi kettős 

orientációjú formák előfordulása az utasítások 1,66, a kérések 0,48 és az ajánlatok 2,12 

százalékában tapasztalható D3→D1 kategóriaváltással. A forrásnyelvi hallgatóorientált 

javaslattevő formát a fordítók az utasítások 1,39 és a kérések 2,70 százalékában helyettesítik 

kettős orientációval. Ez a D4→D1 kategóriák közötti elmozdulással jár. 

A 29. táblázat a D3 (előkészítő forma) direktségi kategórián belüli orientációváltás 

százalékos arányát mutatja be.118  

                                                 
118 A kategórián belüli orientációváltás a javaslattevő forma fordításában nem figyelhető meg, ezért ez nem 
szerepel a táblázatban.  
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29. táblázat 
A D3 direktségi kategórián belüli orientációváltás 

 
beszédaktus→ utasítás kérés tanács meghívás ajánlat 

 
fny-i pragm. forma cny-i orientáció      

beszélőorientált 0,66 1,21 0 0 17,02 

kettős orientáció 
 

0,66 
 

0,72 
 

0 0 0 

 
D3 

előkészítő forma 

személytelen szerkezet 
 

1,99 
 

0,24 
 

0 0 0 

 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a hallgatóorientált forrásnyelvi formákat a 

fordítók beszélőorientált és kettős orientációjú formákkal, valamint személytelen 

szerkezetekkel is helyettesíthetik. A beszélőorientált formák az utasítások 0.66, a kérések 1,21 

és az ajánlatok 17,02 százalékában, a kettős orientáció a kérések 0,66 és az utasítások 0,72 

százalékában, a személytelen szerkezetek pedig az utasítások 1,99 és a kérések 0,24 

százalékában jelennek meg a célnyelvi felszínen.  

A 28. és a 29. táblázatban bemutatott százalékos értékekből egyértelműen látszik, hogy a 

forrásnyelvi orientáció megváltoztatása meglehetősen ritkán, csupán néhány esetben szerepel 

a fordítói megoldások között. Az egyetlen magasabb érték az ajánlat esetében jelentkezik 

(beszélőorientált formák: 17,02%). Ennek az lehet az oka, hogy az ajánlat beszédaktusa a 

kontrollszövegekben is gyakran szerepel beszélőorientált formában. A fordítók esetenként a 

gyakran előforduló célnyelvi formát használják a fordított szövegekben. 

A viszonylag ritka előfordulás ellenére célszerű áttekinteni, hogy az orientációváltás 

hogyan árnyalja a megnyilatkozások pragmatikai jelentését. Az elemzést azokkal az esetekkel 

kezdem, amelyekben az orientációváltás direktségi kategóriaváltással párosul (l. 27. táblázat). 

A forrásnyelvi előkészítő formával kifejezett utasítások és kérések fordíthatók egyes szám 

első személyű performatív igével: Bobby, can you report on domestic activity? – Jelentést 

kérek az itthoni helyzetről! (WW201 21.00; bővebben l. 30. példa); Could you wait here a 

moment, please? – Egy pillanat türelmet kérek! (A109 35.22; bővebben l. 31. példa). A 

célnyelvi performatív ige megköveteli a kategóriaváltást: D3 (előkészítő forma)→D1 (direkt 

explicit performatívum). A performatív ige nemcsak határozottabbá teszi a beszédaktust, 

hanem a formális, hivatali udvariasság egyik eszköze is. 

A beszélőorientált formák a célnyelvi ajánlatokban is előfordulnak. Ekkor a forrásnyelvi 

konvencionálisan indirekt ajánlat imperatívusszal kifejezett engedélykérés formájában jelenik 

meg a célnyelvi felszínen: Would you please let me do something for you? – Hadd tegyek 
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magáért valamit! (MIT103 31.10; bővebben l. 28. példa). Az engedélykérés a beszélő hasznát 

hangsúlyozza, megkönnyítve ezzel az ajánlat elfogadását.  

A célnyelvi beszélőorientált ajánlat állító szerkezetben is megjelenhet. A bizottsági 

meghallgatáson Eleine új találmányát szeretné bemutatni a bizottság tagjainak. 

 

kód: AMC105 20.25 (91a) 
 
 
 
(91b) 

ELEINE: Would you like me to 
demonstrate? 
COMMITTEE MEMBER: No.  
 
ELEINE: Szívesen bemutatom, ha 
akarják. 
BIZOTTSÁGI TAG: Nem. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
zéró 
 
nagy 
NA 

 

A fordító két tagmondatra bontotta a forrásnyelvi hallgatóorientált megnyilatkozást. Az 

első tagmondatban a beszélőorientált állító forma a beszélői szándék őszinteségét 

hangsúlyozza (Szívesen bemutatom…), míg a második tagmondat azt fejezi ki, hogy az 

elvégzendő cselekvés a hallgató akaratától függ (…ha akarják.). Az első tagmondat növeli, 

míg a második csökkenti az aktus illokúciós erejét.  

Az utasítások fordítása során az imperatívusszal kombinált célnyelvi kettős orientáció is 

megfelelő megoldás lehet. Az FBI-laboratórium kutatási asszisztense (Zack) a DNS-vizsgálat 

során megállapította, hogy az áldozat középkorú fehér férfi. A FBI-csoport nyomozójának 

(Booth) ennél azonban több információra van szüksége (92. példa). 

 

kód: BN112 31.46 (92a) 
 
 
 
 
 
(92b) 

BOOTH: Can you get any more 
specific? 
ZACK: We hit a dead end trying to 
reverse engineer it from the mark on the 
neck. 
 
BOOTH: De legyünk ennél még 
pontosabbak! 
ZACK: A nyaksérülés nyomainak 
elemzésekor sajnos zsákutcába 
jutottunk.  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
laza 
 
nagy 
alacsony 

 

Bár a munkahelyi hierarchiában a nyomozónak objektív hatalma van a kutatási assziszens 

felett, mégis az udvarias kérdő formát használja az utasítás aktusának kifejezésére. A 

forrásnyelvi can modális segédige két funkcióval jellemezhető. A nyomozó egyrészről arról 

érdeklődik, hogy az asszisztens képes-e pontosabb információval szolgálni, másrészről pedig 

udvariassá teszi a megnyilatkozást, ugyanis Booth azt is sugallja, hogy nincs megelégedve 
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Zack szakmai teljesítményével, ez pedig sértheti az asszisztens pozitív arcát. A fordító a 

célnyelvi kettős orientációjú formát választotta. Ez illokúciós hatásában közelít a kevésbé 

arcfenyegető javaslat aktusminőségéhez, mivel a beszélő látszólag saját magát is bevonja a 

kért cselekvés elvégzésébe. Ez azt sugallja, hogy nem egyedül a hallgató felelős a pontatlan 

információért. Az arcvédő funkciót a forrásnyelvben tehát a konvencionálisan indirekt forma 

fejezi ki, a célnyelvben pedig a kettős orientációjú imperatívusz.  

A 93. példában az FBI egyik munkatársa (Hodgins) egy bűntény feltárása közben humoros 

megjegyzést tesz, mire felettese (Brennan) a következőképpen utasítja rendre. 

 

kód: BN106 05.34 (93a) 
 
 
 
(93b) 

BRENNAN: Can you please keep it 
clinical?  
HODGINS: -- 
 
BRENNAN: Maradjunk a szakmai 
tényeknél! 
HODGINS: --   

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
laza 
 
kicsi 
NA 

 

Brennan arra próbálja rávenni a beosztottját, hogy tartózkodjon a humoros 

megjegyzésektől. Az indirekt forrásnyelvi szerkezet ellenére a beszédaktus erősen 

arcfenyegető, a felettes ugyanis azt sugallja, hogy a beosztott viselkedése nem felel meg a 

munkahelyi viselkedési normáknak. A célnyelvi kettős orientáció ezzel szemben azt a 

látszatot kelti, mintha a hallgató és a beszélő egyformán érintett lenne a kifogásolt 

cselekvésben. A rendreutasítás beszédaktusa a javaslat beszédaktusában jelenik meg a 

célnyelvi felszínen. A kettős orientáció tompítja az imperatívusz egyébként intenzív illokúciós 

erejét, ezért a beszédaktus kevésbé arcfenyegető, mint a forrásnyelvi hallgatóorientált forma.  

Hasonló megoldás figyelhető meg a javaslattevő forma fordítása kapcsán. Az egyik szereplő 

arra szólítja fel a kollégáját, hogy halkabban beszéljen (94. példa). 

 

kód: WW206 00.31 (94a) 
 
 
 
(94b) 

AINSLEY: Why don’t you keep your 
voice down? 
COLLEAGUE: -- 
 
AINSLEY: Csak beszéljünk 
halkabban!  
KOLLÉGA: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
szubjektív 
zéró 
 
nagy 
NA 
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A fordítók a forrásnyelvi konvencionálisan indirekt kéréseket is csak 1-1 esetben fejezik ki 

kettős orientációjú imperatívusszal. A 95. példában a beszélő arra próbálja rávenni a hallgatót, 

hogy álljon vele szóba, míg a 96. példában a hallgató véleményét kéri. 

 

kód: OC103 22.56 (95a) 
 
 
(95b) 

DAWN: Will you at least talk to me? 
RYAN: What are you even doing here? 
 
DAWN: Legalább beszéljük meg!  
RYAN: Egyáltalán mit keresel itt? 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
laza 
 
kicsi 
alacsony 

 

kód: C101 21.25 (96a) 
 
 
 
 
(96b) 

MEREDITH: You seem to have me 
all... figured out, why don’t you give it 
a try? 
HANK: -- 
 
MEREDITH: Úgy viselkedsz, mint aki 
kiismert, halljuk, mit gondolsz rólam? 
HANK: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
laza 
 
kicsi 
alacsony 

 

A célnyelvi kettős orientációjú imperatívusz a 95. példában az előkészítő, a 96. példában 

pedig a javaslattevő formát váltja fel a célnyelvben. A kettős orientáció mindkét esetben 

mérsékeli a célnyelvi imperatívusz illokúciós erejét.      

A kettős orientáció az ajánlatok esetében is enyhíti az imperatívusz kényszerítő erejét. A 

97. példában Sam azon fáradozik, hogy vacsorát készítsen a barátnőjének (Jane).   

 

kód: MIT116 17.10 (97a) 
 
 
 
(97b) 

SAM: Now, would you like to have 
some dinner? 
JANE: Sure you don't wanna go out? 
 
SAM: Inkább vacsorázzunk! 
JANE: Ne menjünk el inkább?  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

Az ajánlat aktusa abban is eltér a kéréstől vagy az utasítástól, hogy más jellegű 

arcfenyegetést jelent. A kérés és az utasítás azért arcfenyegető, mert korlátozza a hallgató 

cselekvési szabadságát. Ez igaz általában a kínálásra is, mivel – ahogy már említettem – az 

angolszász tradíció nem nézi jó szemmel, ha vendégünkre bármit is rá akarunk erőltetni. Az 

ajánlatok esetében azonban megjelenik az arcfenyegetés egy másik aspektusa is: a beszélő 
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tesz valamit a hallgatóért, amit a későbbiekben illik viszonozni. Az ajánlat elfogadása azt is 

jelenti, hogy a beszélő a hallgató adósává válik (Brown és Levinson 1987: 66).  

A kínálás aktusa a 97. példában is indirekt formában jelenik meg a forrásnyelvi felszínen. 

Ezzel a beszélő eleget tesz annak a társadalmi elvárásnak, hogy tiszteletben kell tartani a 

hallgató akaratát. A célnyelvi imperatívuszi szerkezet növeli az illokúciós erőt, a kettős 

orientáció viszont tompítja az arcfenyegetés második aspektusát, vagyis az „adósság 

vállalását”. Az orientációváltással a fordító a kínálás beszédaktusát a javaslat 

aktusminőségéhez közelítette. Ennek illokúciós hatása, hogy látszólag megszabadítja a 

hallgatót az adósságvállalás terhétől, mert azt a látszatot kelti, mintha az aktus mindkét fél 

érdekét szolgálná.   

Most pedig térjünk át a direktségi kategóriákon belüli orientációváltások elemzésére! Az 

utasítások és a kérések fordítása során esetenként előfordul, hogy a fordítók a célnyelvi 

engedélykérés kontextuális tényezőjét használják, amely a D3 kategóriában csak 

beszélőorientált formában jelenik meg a célnyelvi felszínen: Senator, would you mind 

reaching up? – Szenátor úr, megkérhetném, hogy felnyúljon? (BN113 35.49; bővebben l. 53. 

példa); Could you just make some coffee? – Megkérhetlek, hogy főzd le a kávét? 

(GG3122857; bővebben l. 55. példa). A célnyelvi megnyilatkozásokat bevezető performatív 

igék erőteljesen jelenítik meg az elvárás pragmatikai kategóriáját, a kérdő forma és a -hat/-het 

igeképző azonban mérsékeli az illokúciós erőt, ezért a megnyilatkozások kellőképpen 

udvarias benyomást keltenek. Az ajánlatok fordítása esetében is hasonló megoldást 

figyelhetünk meg: Would you like a cup of tea, Charlie? – Megkínálhatom egy csésze 

kávéval, Charlie? (GW121 30.06; bővebben l. 56. példa). A beszélőorientált formák 

előfordulnak informális szerepkapcsolatokban is. A 98. példában Bree itallal kínálja a férjét 

(Rex).  

 

kód: DH102 07.13 (98a) 
 
 
 
(98b) 

BREE: Would you like something to 
drink? 
REX: Anything, but apple wine. 
 
BREE: Neked is hozzak valamit inni? 
REX: Bármit, csak ne almabort.  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

A hallgatóorientált forrásnyelvi megnyilatkozás a hallgató óhaját, a beszélőorientált 

célnyelvi forma pedig a beszélő cselekvését teszi hangsúlyossá. A kontrollszövegekben is 

gyakoriak a Megtegyem (neked/érted) X-et? formában megjelenő ajánlatok, ahol X helyén a 
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hallgató érdekében elvégzendő cselekvés áll.119 Ezzel a megoldással hangsúlyosabban jelenik 

meg a beszélő fáradozása, vagyis az a cselekvés, amelyet a beszélőnek el kell végeznie. 

 A célnyelvi kettős orientáció a direktségi kategórián belül is csökkenti a rendreutasítás 

beszédaktusában megjelenő arcfenyegetést. A 99. példában Melinda félelmetes történetet 

mesél barátnőjének (Andrea), aki ezt megelégeli. Az orientációváltás a hallgató arcát védi, 

mivel ebben az esetben is azt a látszatot kelti, mintha a beszélő is érintett lenne a kifogásolt 

cselekvésben (99. példa).  

 
kód: GW114 05.04 (99a) 

 
 
 
 
(99b) 

ANDREA: Could you cut it out? I got 
to go home to an empty apartment. 
Thank you. 
MELINDA: Sorry. 
 
ANDREA: Nem válthatnánk témát? 
Egy üres lakásba megyek haza. 
Köszönöm! 
MELINDA: Bocsánat.  

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
szubjektív 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

Bizonyos kontextusokban a kettős orientáció a kérések fordítása során is megfelelő 

választás lehet. A kissé félszeg Johnnak tetszik az egyik kolléganője (Nelle), aki viszont nem 

mutat érdeklődést a férfi iránt. Egy összejövetel alkalmával John táncolni hívja Nelle-t.  

 

kód: AMC209 38.53 (100a) 
 
 
 
(100b) 

JOHN: Nelle, would you like to 
dance?  
NELLE: Well… 
 
JOHN: Nelle, táncolunk egyet? 
NELLE: Nahát…  
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
laza 
 
kicsi 
alacsony 

 

John megnyilatkozásában több aktusminőség is megtalálható, mint például az ajánlat, a 

meghívás és a kérés. A megnyilatkozás azért kategorizálható mégis kérésként, mert Nelle tesz 

szívességet Johnnak, ha táncol vele. A szituáció sajátossága, hogy a kérés inkább a beszélőre 

nézve arcfenyegető. John diszkrét közeledése Nelle pozitív arcának kedvez, Nelle nemleges 

válasza azonban kellemetlenül érintheti John önbecsülését. A célnyelvi kettős orientáció 

ebben az esetben is a javaslat aktusminőségéhez közelít. Mivel a javaslat egyformán szolgálja 

a beszédpartnerek érdekét, a hallgatónak könnyebb visszautasítani, a beszélő pedig 

jelentősebb arcveszteség nélkül nyugtázhatja a visszautasítás tényét.  

                                                 
119 Kontrollpélda: NÓRA: Hozzak egy pohár vizet? ATTILA: Az jólesne. (BK5630 22.06) 
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A fordító dönthet úgy is, hogy sem a beszélői, sem pedig a hallgatói orientációt nem 

jeleníti meg a célnyelvi megnyilatkozásban. Ekkor zéró orientációról beszélhetünk, amely 

személytelen szerkezetek formájában jelenik meg a célnyelvi felszínen.  A vizsgált minta 

alapján az orientáció törlése nem jár együtt a direktségi kategória megváltoztatásával, vagyis a 

fordítók megőrzik az indirekt kérdő formákat. A zéró orientáció az utasítások és a kérések 

fordítása során figyelhető meg néhány esetben: Could you slow down just for a minute? – 

Lehetne egy icipicit lassabban, kösz. (GW106 13.59; bővebben l. 51. példa); Would you keep 

it down, please? – Lehetne halkabban, kérem? (GA211 15.02; bővebben l. 52. példa). A 

személytelen szerkezet, vagyis a zéró orientáció kevésbé hangsúlyosan fejezi ki az elvárás 

pragmatikai kategóriáját, mivel nem utal a megnyilatkozás címzettjére. A célnyelvi 

megnyilatkozás ezért kevésbé arcfenyegető, mint a hallgatóorientált forrásnyelvi forma.  

Összességében megállapítható tehát, hogy az orientációváltás megváltoztatja a beszédaktus 

címzettjének státuszát. A beszélőorientált formák (E/1) a beszélő cselekvésére helyezik a 

hangsúlyt. A kettős orientáció (T/1) a megnyilatkozás aktusminőségét a javaslat aktusához 

közelítve azt sugallja, hogy a propozícióban megnevezett cselekvés mindkét félnek előnyös. 

A zéró orientációval törölhető a forrásnyelvi megnyilatkozás címzettje. Ezek a fordítói 

megoldások általában csökkentik a megnyilatkozások illokúciós erejét, mivel kevésbé 

erőteljesen fejezik ki az elvárás pragmatikai kategóriáját, így udvariasabb hatást is keltenek. 

Az indirekt kérdő formában megjelenő explicit performatívumok az aktusminőséget 

egyértelművé, a megnyilatkozást pedig formálisan udvariassá teszik (Megkérhetem...?; 

Megkínálhatom…? stb.)  

 

7.11. Speciális esetek 

A fordított mintában néhányszor előfordul, hogy nem határozható meg a célnyelvi 

beszédaktus direktségi kategóriája. Az egyik ilyen eset, amikor a forrásnyelvi 

információkérésből a fordítók kihagyják a direktív funkciót. A 101. példában a 

jégkorongmérkőzés kommentátora (Kirk) az egyik játékostól próbálja megtudni, hogy mi 

történt a pályán.  

 

kód: GG315 27.47 (101a) 
 
 
 
(101b) 

KIRK: Excuse me! Will you tell me 
what happened? 
PLAYER: -- 
 
KIRK: Bocsánat, mi történt?  
JÁTÉKOS: -- 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
kicsi 
NA 
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A forrásnyelvi előkészítő formát a fordító egyszerű kiegészítendő kérdéssel helyettesítette. 

Mivel a kérdésben nem jelenik meg a direktív funkció, a direktségi skála alapján nem 

határozható meg a direktségi kategória sem. Ezeket a megoldásokat a speciális esetek közé 

soroltam (l. 15 táblázat: „egyéb” sor).     

A hibrid célnyelvi felszíni formák direktségi kategóriájának meghatározása szintén 

problematikus, mert ezekben két eltérő direktségi kategória is azonosítható. A 102. példában 

Jennifer apja büszkélkedni szeretne lánya műveltségével a vendégek előtt, ezért a következő 

kérdést intézi hozzá.   

 

kód: GG303 26.54 (102a) 
 
 
 
 
 
(102b) 

FATHER: Jennifer, can you give me 
the three sub-classes of the Mesozoic 
era? 
JENNIFER: Triassic, Jurassic, and 
Cretaceous. 
 
APA: Mondd csak, fel tudnád sorolni 
a mezozoicum három időszakát?  
JENNIFER: Triász, Jura és végül Kréta. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
erős 
 
kicsi 
alacsony 

 

A forrásnyelvi képességre utaló kérdő formákról egyes esetekben nehéz eldönteni, hogy 

eldöntendő kérdésként valóban csak a hallgató képességéről érdeklődnek, vagy inkább 

udvariassági célokat szolgálnak. Az is előfordulhat, hogy a forrásnyelvi beszédaktusban 

mindkét funkció megjelenik, mint a fenti példában is. A kérdő forma egyszerre érdeklődik a 

hallgató képességéről, és jeleníti meg a direktív funkciót. A célnyelvi felszólító mód 

egyértelműen utal a direktív funkcióra, míg a kérdő formáról nehéz eldönteni, hogy 

udvariassági célokat is szolgál, vagy csak a hallgató képességéről érdeklődik. A fordítói 

megoldás feltehetően egyesíti magában a D1 direktségi kategóriának megfelelő imperatívuszt 

és a D3 direktségi kategóriának megfelelő előkészítő formát. A két direktségi kategória 

együttes megjelenése nem teszi lehetővé a megnyilatkozás direktségének egyértelmű 

kategorizálását, ezért a hasonló megoldásokat szintén a speciális esetek közé soroltam.           

 

7.12. A szociopragmatikai változók hatása a fordítói viselkedésre 

A következőkben azt vizsgálom, hogy a hatalom, a társadalmi távolság és a tehertétel 

szociopragmatikai változói közül melyik milyen mértékben játszik szerepet a direktségi 



 201 

kategóriák közötti pragmatikai elmozdulásokban.120 A beszélő érdekét szolgáló cselekvéseket 

az előzőekben utasításnak vagy kérésnek neveztem. A köztük lévő különbség pusztán 

szociopragmatikai természetű: az utasítást az különbözeti meg a kéréstől, hogy az előbbi 

esetében a hallgatónak valós vagy vélt hatalma van a beszélő felett. A szociopragmatikai 

paramétereket Brown és Levinson (1987: 80) alapján független változókként kezelem. Mivel 

arra keresem a választ, hogy a szociopragmatikai változók külön-külön hogyan befolyásolják 

a fordítói viselkedést, ebben a pontban nem teszek különbséget az utasítás és a kérés 

beszédaktusa között, hanem mindkettőt egységesen olyan aktusként kezelem, amelynek 

kimondásával a beszélő a saját érdekét szolgáló cselekvés elvégzését várja a hallgatótól.121 

Ezzel a megközelítéssel meghatározható, hogy melyik szociopragmatikai változó befolyásolja 

leginkább a fordítói viselkedést. Mindazonáltal természetesen nem kívánom kétségbe vonni 

azt a vitathatatlan tényt, hogy a három szociopragmatikai változó együttesen hat a 

kommunikációban, ahogy ez az előző pontokban bemutatott példák elemzéséből is látszik.  

A 30. táblázat azt mutatja be, hogy a fordítók milyen arányban változtatják meg a 

megnyilatkozások direktségi kategóriáját az egyes szociopragmatikai változók hatására. A 

táblázat felépítése követi az előző pontokban bemutatott táblázatokét azzal a különbséggel, 

hogy az első sor a három szociopragmatikai változót tartalmazza az 5. fejezetben részletesen 

ismertetett kategóriák szerint. A hatalom dimenziójában azokat az eseteket vizsgálom, 

amelyekben a beszélőnek hatalma van a hallgató felett. A társadalmi távolságot erős és 

laza/zéró kötődéssel jellemezhető szerepkapcsolatokra bontom. Az laza/zéró kötődések 

kategóriájában különbséget teszek a kis és a nagy társadalmi távolság között. A tehertétel 

esetében a magas és az alacsony tehertétellel járó szituációkat különböztetem meg.  

     

30. táblázat 
A szociopragmatikai változók hatása a fordítói viselkedésre 

szociopragmatikai változók→ hatalom társadalmi távolság tehertétel 
fny-i direktség cny-i direktség B>H erős kötődés laza/zéró kötődés alacsony magas 

kis tt nagy tt     
  

  

D1 30,23 18,98 24,76 14,85 21,11 9,49 
D2 0,66 0 0,47 1,45 0,97 0 
D3 66,44 80,09 73,33 83,69 77,91 89,87 

 
D3 

előkészítő forma 
D4 1.33 0,92 1,43 0 0 0,63 
D1 70,83 73,91 54,28 62,74 66,66 61,53 
D2 4,16 0 5,71 7,84 6,17 7,69 
D3 2,77 8,69 8,57 5,88 7,40 7,69 

D4 
javaslattevő forma 

D4 22,22 17,39 31,42 23,53 19,75 23,07 

                                                 
120 A szociopragmatikai változók fordítói viselkedésre gyakorolt hatását a beszélő érdekét szolgáló 
beszédaktusok esetében végzem el (utasítások és kérések), mert a többi beszédaktusból nem áll rendelkezésre 
elegendő adat a szociopragmatikai kategorizáláshoz.     
121 A beszédaktus-vizsgálatokban a hallgató érdekében végzett cselekvéseket általában kérésnek nevezik, tehát 
nem tesznek különbséget a kérés és az utasítás között (Blum-Kulka et al. 1989; Trosborg 1995; Szili 2004 stb).    
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Elsőként az előkészítő forma fordítását tekintjük át. A táblázat százalékos értékeiből 

megállapítható, hogy a leggyakrabban alkalmazott fordítói megoldás a D3 direktségi 

kategória megtartása mindegyik vizsgált szociopragmatikai változó esetében. A második 

leggyakoribb jelenség, hogy a fordítók a forrásnyelvi D3 kategóriában megjelenő 

beszédaktusokat a legdirektebb D1 kategóriára változtatják a célnyelvben. A D2 és a D4-es 

kategóriák használata csupán néhány százalékos értéket képvisel, vagy pedig bizonyos 

paraméterek esetében egyáltalán nem mutatható ki.   

Az előkészítő forma fordítása során a hatalom szociopragmatikai változója motiválja 

leginkább a célnyelvi D1 kategória használatát (30,23%), vagyis akkor figyelhető meg, ha a 

hallgatónak valós vagy vélt hatalma van a beszélő felett, mint ahogy ezt a 103. példában is 

látjuk. A nyomozó arra utasítja a beosztottját, hogy vezesse el az előzetes letartóztatásba 

helyezett gyanúsítottat.   

 

kód: CSI103 25.28 (103a) 
 
 
 
(103b) 

DETECTIVE: Will you please escort 
Mr. Moore back his cell? 
OFFICER: Sir. 
 
NYOMOZÓ: Kísérje vissza Mr. 
Moore-t a zárkájába!  
TISZT: Jöjjön velem! 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

A társadalmi távolság változóját vizsgálva azt figyelhetjük meg, hogy a legdirektebb (D1 – 

származtatott mód) célnyelvi kategória azokban a szerepkapcsolatokban fordul elő leginkább, 

amelyekben a beszédpartnerek közötti kapcsolat laza vagy zéró kötődéssel és kis társadalmi 

távolsággal jellemezhető. A direkt formák ebben az esetben 24,76 százalékban jelennek meg a 

célnyelvben, míg nagy társadalmi távolság esetén ez az arány csak 14,85 százalék. A 

következő jelenetben két olyan személy lép interakcióba, akik nem ismerik egymást, de 

korban közel állnak egymáshoz. A társadalmi távolság dimenziójában kapcsolatuk zéró 

kötődéssel és kis társadalmi távolsággal jellemezhető. Nancy arra kér egy ismeretlen férfit, 

hogy segítsen neki egy spanyol ajkú harmadik féllel való kommunikációban (104. példa).     

 

kód: W303 17.03 (104a) 
 
 
 
 
 
 

NANCY: Will you please tell him to 
open the door? 
MAN: What’s the matter, you don’t 
speak Spanish? 
 
 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
 
 
 

kérés 
NA 
zéró 
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(104b) NANCY: Szólj neki, légyszi, hogy 
nyissa ki az ajtót! 
FÉRFI: Mi a gond, nem tudsz 
spanyolul? 

társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

 
kicsi 
alacsony  

 

Meglepő eredmény, hogy az erős kötődés esetében, vagyis a nagyon közeli vagy intim 

szerepkapcsolatokban a direktebb szerkezetek aránya csak 18,98 százalék. Ez néhány 

százalékponttal alacsonyabb, mint a laza/zéró kötődéseken és a kis társadalmi távolság 

esetében kimutatott 24,76 százalékos érték.  

A tehertétel szociopragmatikai változóját vizsgálva megállapítható, hogy a direktebb 

célnyelvi formák gyakrabban jelennek meg az alacsony, mint a magas tehertétellel járó 

aktusok esetében. Az előbbi aránya 21,11, míg az utóbbié 9,49 százalék. A 105. példában az 

egyik szereplő egy üzenet továbbítására kéri meg a nyomozót. A kéréssel járó tehertétel 

alacsony, hiszen a hallgatónak nem kell semmilyen erőfeszítést tennie a kérés teljesítése 

érdekében. A beszédpartnerek közötti nagy társadalmi távolság ellenére a fordító a felszólító 

mód használata mellett döntött, feltehetően az alacsony tehertétel miatt. 

 

kód: CSI113 11.55 (105a) 
 
 
 
 
(105b) 

KRETZKER: Will you tell Grissom if 
he needs me, just call me at home, 
okey? 
WARRICK:  All right.   
 
KRETZKER: Szóljon Grissomnak, 
hogy otthon megtalál!  
WARRICK:  Rendben. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

A javaslattevő forma122 esetében ellentétes tendencia figyelhető meg. A domináns fordítói 

megoldás a legdirektebb D1 kategória használata, míg a direktségi kategória megtartása 

alacsonyabb arányban szerepel a mintában. A D2 és a D3 kategóriákra való áttérés csak igen 

ritkán szerepel a fordítói választások között. 

A D1 kategória használata az erős kötődésekkel jellemezhető, nagyon közeli vagy intim 

szerepkapcsolatokban tapasztalható leggyakrabban, pontosan 73,91 százalékban. A laza vagy 

zéró kötődések két aspektusát vizsgálva azt vesszük észre, hogy nagy társadalmi távolság 

esetén a direkt szerkezetek aránya néhány százalékponttal magasabb értéket képvisel 

(62,74%), mint kis társadalmi távolság esetén (54,28%), holott éppen az ellenkező tendenciára 

                                                 
122 A javaslattevő forma fordítására ebben a pontban nem szerepelnek példák, mert a direktségi kategóriaváltás 
megítélésem szerint elsősorban nem a szociopragmatikai változók hatásával, hanem a pragmalingvisztikai 
formával van összefüggésben. Ezt a 7.4. pontban példákkal alátámasztva részletesen ismertettem.    
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számítanánk. A hatalom dimenzióját vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a direkt formák aránya 

szintén magas: a fordítók 70,83 százalékban térnek át a direktebb szerkezetekre azokban a 

szituációkban, amelyekben a beszélőnek valós vagy vélt hatalma van a hallgató felett. Ez az 

érték csupán mintegy három százalékponttal marad el a társadalmi távolság erős kötődéssel 

jellemzett kapcsolatrendszereiben mért értéktől (73,91%). Az alacsony tehertétellel járó 

aktusok esetében a fordítók valamivel gyakrabban térnek át a direktebb szerkezetekre 

(66,66%), mint a magasabb tehertétel esetében (61,53%), bár a két érték közötti különbség 

nem jelentős.  

A bemutatott százalékos értékek láttán joggal merül fel a kérdés, hogy vajon a 

szociopragmatikai változók valóban hatnak-e a fordítói viselkedésre, vagy pedig a direktségi 

kategóriaváltás hátterében esetleg más tényezők állnak. Az előkészítő és a javaslattevő forma 

szociopragmatikai vizsgálata azt mutatja, hogy a direktségi kategóriaváltás hozzávetőleg 

hasonlóképpen alakul, mint azokban az esetekben, amelyekben a szociopragmatikai 

változókat, nevezetesen a társadalmi távolságot és a tehertételt nem vontam be a vizsgálatba 

(l. 15. táblázat): az előkészítő forma fordítása során a fordítók megtartják a forrásnyelvi 

direktségi kategóriát, míg a javaslattevő forma esetében a célnyelvi direkt formák kerülnek 

előtérbe. A fordítási és a kontrolladatbázis összevetése azt mutatja, hogy a beszélő érdekét 

szolgáló aktusok esetében az előkészítő forma nem tekinthető forrásnyelv-specifikus 

pragmalingvisztikai formának, mivel ugyanazokat a beszédaktusokat fejezi ki mindkét 

nyelvben. Tehát a fordítónak nem feltétlenül szükséges megváltoztatnia a direktségi 

kategóriát azért, hogy megőrizze a forrásnyelvi aktusminőséget, vagyis helyesen értelmezhető 

célnyelvi beszédaktust hozzon létre. Ezekben az esetekben azt valószínűsítem, hogy a 

szociopragmatikai változók – legmarkánsabban a beszélő hatalma (30,23%) – jelentősebb 

mértékben befolyásolják a fordítói viselkedést. A javaslattevő forma esetében a fordítási és a 

kontrolladatbázis összevetése a forrásnyelvi Why don’t you do X? (Miért nem teszed meg 

X-et?) felszíni forma nyelvspecifikus jellegét mutatja. Ez azt jelenti, hogy ez a forma részben 

eltérő kommunikációs funkciókat fejez ki a forrás- és a célnyelvben. Pontosabban 

fogalmazva: a forrásnyelvi utasítás tükörfordítása általában nem alkalmas bizonyos típusú 

célnyelvi utasítások kifejezésére, ezért a fordítóknak olyan formát kell találniuk, amely 

alkalmas az aktusminőség ekvivalenciájának megteremtésére. Ennek lehetőségét 

leggyakrabban a direkt formákban, azok közül is az imperatívuszi szerkezetekben találják 

meg. Ennek alapján azt valószínűsítem, hogy a javaslattevő forma fordítása során a 

szociopragmatikai változók kevésbé hatnak a fordítói döntésekre, mint az elkészítő forma 

esetében, hiszen a fordítónak mindenképpen meg kell változtatnia a javaslattevő forma 
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direktségi kategóriáját annak érdekében, hogy a célnyelvi közönség felesleges kognitív 

terhelés nélkül, helyesen értelmezhesse a beszédaktust.  

A minta alapján összességében arra következtethetünk, hogy a szociopragmatikai változók 

az előkészítő forma esetében erőteljesebben hatnak a fordítói viselkedésre, mint a javaslattevő 

forma fordítása során. Az előkészítő forma fordítására vonatkozó adatokat szemlélve 

valószínűsíthető, hogy a fordítók akkor térnek át leggyakrabban a direktebb, főleg 

imperatívuszi szerkezetekre, ha a beszédpartnerek kapcsolatát a beszélő valós vagy vélt 

hatalma jellemzi, köztük laza vagy zéró kötődés és kis társadalmi távolság figyelhető meg, 

valamint ha a beszédaktusban megjelenő tehertétel alacsony. Tendenciaként megállapítható, 

hogy legerőteljesebbnek a hatalom szociopragmatikai változójának hatása bizonyul.     

  
7.13. Kontrollvizsgálatok 

Az előző pontokban öt olyan pragmatikai elmozdulást sikerült azonosítani, amelyeket a 

fordítók gyakran alkalmaznak a vizsgált konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordítása 

során: 1. a forrásnyelvi javaslattevő formával kifejezett beszédaktusokat gyakran felszólító 

móddal helyettesítik, 2. a forrásnyelvi előkészítő forma fordítása során is megfigyelhető a 

felszólító mód használata, 3. a forrásnyelvi elkészítő formákban megjelenő képesség 

kontextuális tényezőjét a célnyelvi hajlandóság tényezőjével helyettesítik, 4. a reális formákat 

a hipotetikus formák váltják fel az utasítások és a kérések esetében, míg a meghívások és az 

ajánlatok fordítása során az ellenkező tendencia érvényesül, 5. az explicitebb 

megnyilatkozásokat implicitebbek váltják fel. A kontrollvizsgálatok célja, hogy 

megállapítsuk, milyen eltérések és hasonlóságok mutatkoznak a fordított beszédaktusok és a 

kontrolladatbázisban található autentikus beszédaktusok123 jellemzői és diskurzusbeli 

viselkedése között (vö. Baker 1995). A vizsgálat rávilágíthat a fordítói viselkedés okaira.  

A direktségi kategóriaváltás különösen a javaslattevő formában megjelenő utasítások 

fordítására jellemző, de a tanács kivételével a többi beszédaktus esetében is gyakoribb, mint 

az előkészítő formával kifejezett beszédaktusok esetében (l. 15. táblázat). Intuitív módon azt 

feltételeztem, hogy a direktségi kategóriaváltás azzal magyarázható, hogy a javaslattevő 

felszíni forma tükörfordítása (Miért nem teszed meg X-et?) nem alkalmas bizonyos célnyelvi 

beszédaktusok kifejezésére.  Továbbá az is elképzelhető, hogy a javaslattevő forma eltérő 

gyakorisággal fejez ki bizonyos forrásnyelvi és autentikus beszédaktusokat, ezért a fordítók az 

adott beszédaktusra jellemzőbb célnyelvi formát keresnek. Ezek a feltételezések úgy 

                                                 
123 A kontrolladatbázis adatainak bontása: előkészítő forma: n = 652 (utasítás: n = 99; kérés n = 375; tanács n = 
0; meghívás: n = 53; ajánlat n = 125); javaslattevő forma: n = 79 (utasítás: n = 10; kérés: n = 6; tanács n = 52; 
meghívás: n = 4; ajánlat n = 2; egyéb: n = 5). (Bővebben l. CD-melléklet, kontrolladatbázis.)   
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igazolhatók, ha megvizsgáljuk, hogy a javaslattevő forma milyen gyakorisággal fejezi ki az 

egyes beszédaktusokat a forrásnyelvi és az autentikus célnyelvi szövegekben. Erről ad 

felvilágosítást a 6. ábrán látható oszlopdiagram.  A világos oszlopok a forrásnyelvi, a sötét 

oszlopok pedig az autentikus célnyelvi beszédaktusokra vonatkoznak. 

    

6. ábra 
A javaslattevő forma megjelenésének százalékos aránya a forrásnyelvi és az autentikus beszédaktusok között 
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Az oszlopdiagram adataiból megállapítható, hogy a javaslattevő forma gyakrabban fejezi 

ki az utasítás, a kérés és az ajánlat beszédaktusát a forrásnyelvben, mint az autentikus 

célnyelvi szövegekben (utasítás: 36% vs. 17%, kérés: 18,5% vs. 6%, ajánlat 12% vs. 0%). 

Ezzel szemben a tanács beszédaktusa jóval nagyobb arányban jelenik meg ebben a formában 

az autentikus célnyelvi szövegekben (76% vs. 31%). A meghívás beszédaktusa alacsony 

arányban fordul elő mindkét adatbázisban (2,5% vs. 4%). Első látásra úgy tűnik, hogy a 

javaslattevő forma, bár eltérő gyakorisággal, de alkalmas az autentikus célnyelvi utasítás, 

kérés, tanács és meghívás kifejezésére. Elvileg tehát a tükörfordítás is megfelelő megoldás 

lehet, a fordítók mégis gyakran élnek a direktségi kategóriaváltás lehetőségével. Ennek 

alapján az valószínűsíthető, hogy a célnyelvi javaslattevő forma olyan jelentésárnyalatokkal 

tölti meg az autentikus beszédaktusokat, amelyek nem minden esetben felelnek meg a 

forrásnyelvi javaslattevő formával kifejezett124 aktusminőségnek. Ez a feltételezés indokolttá 

teszi az autentikus célnyelvi megnyilatkozások tüzetesebb vizsgálatát. Az elemzést az utasítás 

beszédaktusával kezdem.    

A 106. példában Linda attól tart, hogy Bea megpróbálja elszeretni Vanda barátját, Szabit, 

ezért kissé ingerült hangnemben próbálja távozásra bírni a nemkívánatos személyt.  A 107. 

példa hátterében Attila és Nóra kapcsolata áll. Attila nem biztos abban, hogy Nóra szereti őt, 

ezért úgy dönt, hogy inkább elköltözik tőle. Klaudia megpróbálja lebeszélni erről, mire Attila 

                                                 
124 A forrásnyelvi javaslattevő forma gyakran fejez ki olyan utasítás vagy kérést, amely egyéb jelentésárnyalattól 
mentesen (negatív érzelmek, rábeszélés, meggyőzés, szemrehányás stb.) konkrét jövőbeni cselekvés elvégzésére 
utal. Erre nem található példa az autentikus beszédaktusok között.  
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bosszúságát nem titkolva arra szólítja fel Klaudiát, hogy ne szóljon bele a kapcsolatukba. A 

108. példában Linda dühös hangnemben próbálja védeni Zsófit, akit férje (Zsolt) 

igazságtalanul vádol. 

 
 

kód: BK5323 09.36 (106) LINDA: A Szabi boldog a Vandával. 
Miért nem húzol el végre ebből a 
házból? 
BEA: Azt bírnátok, mi? 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
szubjektív 
laza 
 
kicsi 
NA 

 
kód: BK5837 14.30 (107) ATTILA: Miért nem akarod 

megérteni, Klaudia? Én azért 
költöztem el, hogy Nóra tisztába 
jöhessen az érzelmeivel. 
KLAUDIA: -- 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás  
szubjektív 
laza 
 
kicsi 
NA 

 
 

kód: BK5760 14.03 (108) LINDA: Miért nem hagyod végre 
békén a Zsófit? 
ZSOLT: Mi vagy te, az ügyvédje?  
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
szubjektív 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

A fenti példákban bemutatott utasításoknak125 három közös jellemzőjük van: 1. a beszélő a 

szubjektív hatalom pozíciójából utasítja a hallgatót, 2. a beszélő pszichológiai állapota negatív 

érzelmekkel jellemezhető (düh, harag, ingerültség, frusztráció), 3. az utasítás beszédaktusában 

megjelenik a kritika vagy a szemrehányás, vagyis a hallgató személyének vagy 

viselkedésének támadása éppúgy a beszélői szándék része, mint a propozícióban megnevezett 

cselekvésre való felszólítás. Az autentikus beszédaktusok között egyetlen olyan 

megnyilatkozás sem található, amellyel a beszélő semleges hangnemben egy közeljövőben 

végrehajtandó konkrét cselekvés elvégzésére utasítja a hallgatót. Ennek alapján azt 

valószínűsítem, hogy az autentikus célnyelvi szövegekben a Miért nem teszed meg X-et? 

                                                 
125 Bár az idézett megnyilatkozásban jó néhány aktusminőség megtalálható, Krékits József szavaival élve 
„metszi egymást” (2006: 71), rendszerünkben ezek azért kategorizálhatók utasításként, mert a megnyilatkozások 
kontextusában mindegyik parafrazálható és értelmezhető a felszólító mód segítségével (Húzz el végre…!; Értsd 
meg….!; Hagyd békén…!), valamint az ingerült hangvétel a beszélő szubjektív hatalmára utal (l. 5. fejezet). A 
beszélőnek nem információdeficitje van, hanem valamilyen cselekvés elvégzésére szólítja fel a hallgatót.  



 208 

javaslattevő forma nem alkalmas az ilyen jellegű utasítások kifejezésére. A forrásnyelvi 

szövegekben azonban számos ilyen megnyilatkozás található: Mr. Barger, why don’t you 

come over here, um, with me? – Mr. Barger, kérem, jöjjön velem! (CSI104 34.15; bővebben l. 

14. példa). Tehát ha a fordító megtartaná a forrásnyelvi formát, akkor vagy az eredeti 

szándéktól eltérő jelentésárnyalatokkal töltené meg a beszédaktust (pl. negatív érzelmek), 

vagy pedig megváltoztatná az aktusminőséget, vagyis az utasításból nyitott kérdés válna (Mr. 

Barger, miért nem jön velem?*), ez pedig megnehezítené a megnyilatkozás értelmezését. 

Ezért a fordító kénytelen olyan formát választani, amely alkalmasabb a negatív érzelmektől 

mentes, célnyelvi utasítás kifejezésére. Ezt a direktségi kategória megváltoztatásával teszi, 

mégpedig úgy, hogy nem az egy fokozattal direktebb kategóriába sorolt előkészítő formát, 

hanem a pragmatikailag transzparensebb, de egyúttal jóval direktebb felszólító módot 

használja. Ez a pragmatikai egyszerűségre vagy transzparenciára való törekvést támasztja alá.      

A javaslattevő formával kifejezett autentikus kérések szintén jellegzetes sajátosságokat 

mutatnak. A 109. példa hátterében András volt (Zsuzsa) és jelenlegi felesége (Juli) közötti 

konfliktus áll. A férfi arra próbálja rávenni Julit, hogy béküljön ki Zsuzsával, Juli pedig azt 

szeretné, ha Zsuzsa kérne bocsánatot tőle, ezért arra kéri Andrást, hogy beszéljen Zsuzsával. 

A 110. példában Zsolt egy traumatikus esemény után arra kéri Zsófit, hogy térjen vissza 

hozzá. 

 

kód: BK5785 00.34 (109) JULI: Vele miért nem beszélsz? Miért 
nem ő kér bocsánatot? 
ANDRÁS: De beszéltem vele!  
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
erős 
 
kicsi 
magas 

 
kód: BK5715 01.20 (110) ZSOLT: Miért nem jössz haza? 

Velem. Miért akarsz a villába menni? 
Ez nekem magas. Nem lenne jobb 
együtt lenni? Otthon? 
ZSÓFI: Nem akarok oda visszamenni. 
 

 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

kérés 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

A javaslattevő formával kifejezett autentikus kérések közös jellemzője, hogy határozottan 

jelenik meg bennük a rábeszélés beszélői szándéka. A beszélő azt érzékeli, hogy a hallgató 

vonakodik megtenni a propozícióban megnevezett cselekvést, ezért megpróbálja őt 
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meggyőzni. Az autentikus beszédaktusok között nem található olyan megnyilatkozás, amely 

nélkülözné ez utóbbi beszélői szándék markáns jelenlétét. Ebből az következik, hogy a 

célnyelvi javaslattevő forma feltehetően nem alkalmas az egyéb jelentésárnyalattól mentes, 

egyszerű, kérő funkció kifejezésére. A forrásnyelvi szövegekben azonban több olyan 

megnyilatkozás is található, amelyek ilyen kéréseket fejeznek ki (I’ll get the door. Honey, 

why don’t you pour the wine? – Ajtót nyitok, te addig töltsd ki a bort, szívem!; DH119 23.13; 

bővebben l. 18. példa), ezért a fordítók kénytelenek áttérni a jóval direktebb felszólító módra, 

máskülönben az eredeti beszélői szándéktól eltérő megnyilatkozás jönne létre (Szívem, miért 

nem töltöd ki a bort?*). A tükörfordítás idegenszerű lenne a kontextusban, mi több, 

megnehezítené a beszédaktus értelmezését.   

A tanács esetében az adatbázisok vizsgálata azt mutatja, hogy a tükörfordítás (Miért nem 

teszed meg X-et?) szintén megfelelő megoldás lenne, a fordítók mégis viszonylag gyakran 

használják a felszólító módot. Teszik ezt annak ellenére, hogy a kontrollszövegekben a 

javaslattevő forma gyakrabban fejezi ki a tanács beszédaktusát, mint a forrásnyelvi 

szövegekben. Megítélésem szerint ez a jelenség is a pragmatikai egyszerűségre való 

törekvéssel magyarázható. 

A javaslattevő formával kifejezett meghívások ritkán, csak egy-egy esetben fordulnak elő a 

forrásnyelvi és az autentikus célnyelvi beszédaktusok között. Az alacsony előfordulás miatt 

tendenciákat nem célszerű felvázolni, mégis érdemes kiemelni a következő autentikus 

célnyelvi példát. Géza és Kinga együtt töltik az időt Kinga lakásán, amikor csengetnek. Géza 

ajtót nyit, de nem akarja beengedni Zsófit. Kinga viszont azt hiszi, hogy Zsófi nem akar 

bemenni, ezért a javaslattevő formával invitálja barátnőjét, hogy kerüljön beljebb (111. 

példa).    

 
kód: BK5301 07.04 (111) KINGA: Zsófi! De örülök neked! Miért 

nem jössz be? 
ZSÓFI: NV 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés: 
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

meghívás 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 
Kinga megnyilatkozása akkor hangzik el, amikor azt hallja, hogy Zsófi vonakodik 

elfogadni a meghívást. A javaslattevő forma a rábeszélés jelentésárnyalatával tölti meg a 

meghívás beszédaktusát. A forrásnyelvi meghívásokból hiányzik ez a beszélői szándék, ezért 

a fordító ismét csak a direktebb szerkezetek használatára kényszerül. A forrásnyelvi forma 

tükörfordítása az eredeti beszélői szándéktól eltérő jelentéseket is közvetítene, esetleg 
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megváltoztatná a megnyilatkozás aktusminőségét (vö. Ferenczy 2000: 67). A javaslattevő 

forma tükörfordítása akkor indokolt, ha a rábeszélés jelentésárnyalata a forrásnyelvi 

beszédaktusban is megjelenik. 

A javaslattevő formával kifejezett ajánlatok csak a forrásnyelvi szövegekben jelennek meg 

néhány alkalommal, az autentikus célnyelvi szövegekben ilyen megnyilatkozások nem 

találhatók. Ebből arra következtethetünk, hogy a javaslattevő forma a célnyelvben feltehetően 

nem alkalmas az ajánlat aktusminőségének kifejezésére,126 ezért a fordítók jellemzően a 

felszólító módra térnek át. 

Az előkészítő forma fordítása során a direktségi kategória megváltoztatása a tanács 

beszédaktusára jellemző. Ennek feltehetően az az oka, hogy ez a pragmalingvisztikai forma 

nem alkalmas a célnyelvi tanácsok kifejezésére. Az előkészítő formával kifejezett többi 

beszédaktus fordítására kevésbé jellemző a direktségi kategória megváltozatása. Ennek pedig 

az lehet az oka, hogy ez a forma a forrás- és a célnyelvben is egyaránt alkalmas az utasítás, a 

kérés, a meghívás és az ajánlat beszédaktusának kifejezésére, ezért a fordítók nem érzik 

szükségesnek a direktségi kategória megváltoztatását. Ezek a feltételezések úgy igazolhatók, 

ha megvizsgáljuk, hogy az előkészítő forma jellemzően milyen beszédaktusokat fejez ki a 

forrásnyelvi és az autentikus célnyelvi szövegekben. Erről ad felvilágosítást a 7. ábrán látható 

oszlopdiagram.  A világos oszlopok a forrásnyelvi, a sötét oszlopok pedig az autentikus 

célnyelvi beszédaktusokra vonatkoznak.    

 
7. ábra 

Az előkészítő forma megjelenésének százalékos aránya a forrásnyelvi és az autentikus beszédaktusokban 
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Az oszlopdiagram adataiból megállapítható, hogy az előkészítő formával kifejezett tanács 

beszédaktusa a forrásnyelvi szövegekben nagyon ritkán, de megjelenik (2,25%), az autentikus 

szövegekben azonban egyáltalán nem fordul elő (0%). Ebből arra következtethetünk, hogy az 

előkészítő forma nem alkalmas a célnyelvi tanács kifejezésére. A fordítók ezért a célnyelvi 

                                                 
126 Bár Krékits József (2006: 118) egyik autentikus célnyelvi példájában a beszélő az ajánlat beszédaktusát a 
javaslattevő formával fejezi ki, a megnyilatkozásban megjelenik a rábeszélés aktusminősége is csakúgy, mint a 
111. példában.  
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direkt formákat, leggyakrabban a felszólító módot használják a tanács aktusának kifejezésére, 

mivel a forrásnyelvi direktségi kategória megtartása megváltoztatná a megnyilatkozás 

aktusminőségét (l. 8. fejezet). 

A többi beszédaktus esetében a következő tendenciák állapíthatók meg. Az előkészítő 

forma gyakrabban fejezi ki az utasítás beszédaktusát a forrásnyelvben, mint a célnyelvben 

(37,5% vs. 16,07%). Ezzel ellentétes tendenciát mutat a kérés, a meghívás és az ajánlat, 

amelyek magasabb arányban jelennek meg az autentikus szövegekben (kérés: 60,22% vs. 

51,62%, meghívás: 8,6% vs. 2,8%, ajánlat: 15,00% vs. 5,87%). Ebből arra következtethetünk, 

hogy az előkészítő forma, ha eltérő gyakorisággal is, de alkalmas a célnyelvi utasítások, 

kérések, meghívások és ajánlatok kifejezésére. A felszíni forma tükörfordítása nem hoz létre 

jelentősen eltérő implikatúrákat, ezért a pragmatikai elmozdulások nem a direktségi 

kategóriák között, hanem a direktségi kategórián belül figyelhetők meg.      

Most pedig térjünk át a direktségi kategórián belüli pragmatikai elmozdulások lehetséges 

okainak feltárására! A következő három kérdésre keressük a választ: 1. Az előkészítő forma 

fordítása során vajon a képesség kontextuális tényezője miért változik hajlandóságra? 2. Az 

utasítások és a kérések esetében a reális formák miért változnak hipotetikus formákra, illetve 

az ajánlatok és a meghívások fordítása során a hipotetikus formák miért változnak reális 

formákra? 3. Az explicitebb megnyilatkozásokat a fordítók miért helyettesítik 

implicitebbekkel?  Intuitív módon azt feltételezem, hogy a fordítói döntések a célnyelvi 

norma követésével magyarázhatók. Ez a feltevés úgy igazolható, ha a fordított adatbázis 

beszédaktusainak jellemzőit összevetjük a kontrolladatbázis beszédaktusainak hasonló 

jellemzőivel (vö. Baker 1995). Mivel a kontrolladatbázisban nem található példa az előkészítő 

formával kifejezett tanács127 beszédaktusára, ebben a részben csak az utasítás, a kérés, a 

meghívás és az ajánlat aktusát vizsgálom. Az alábbi oszlopdiagramok a hajlandóság (8. ábra) 

és a képesség (9. ábra) kontextuális tényezőjének előfordulását mutatják be a fordított (világos 

oszlopok) és az autentikus beszédaktusokban (sötét oszlopok).  

                                                 
127 Az előkészítő formával fordított tanács a pragmatikai transzfer jelenségére utal, amellyel a 8. fejezetben 
foglalkozom.    
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8. ábra 
A hajlandóság kontextuális tényezőjének százalékos aránya a fordított és az autentikus beszédaktusokban 
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9. ábra 
A képesség kontextuális tényezőjének százalékos aránya a fordított és az autentikus beszédaktusokban 
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A 20. táblázat adataiból kiderült, hogy az utasítások és a kérések fordítása során a képesség 

kontextuális tényezőjét a fordítók jellemzően hajlandóságra változtatják. A meghívás és az 

ajánlat fordításában ez a pragmatikai elmozdulás nem figyelhető meg, mert ezekben a 

forrásnyelvi beszédaktusokban a képesség kontextuális tényezőjére nem található példa.  A 8. 

ábrán látható oszlopdiagramok adataiból megállapítható, hogy a hajlandóság közel azonos 

arányban jelenik meg a fordított és az autentikus beszédaktusokban (utasítás: 85,49% vs. 

88,88%, kérés: 90,88% vs. 83,55%, meghívás: 100% vs. 98,11%, ajánlat: 100% vs. 100%). 

Hasonló tendencia mutatható ki a képesség kontextuális tényezőjét vizsgálva (utasítás: 

14,05% vs. 11,11%, meghívás: 0% vs. 1,88%, ajánlat: 0% vs. 0%). Egyedül a kérés esetében 

mutatkozik kissé nagyobb eltérés az autentikus beszédaktusok javára: 9,11% vs. 16,44%). Az 

eredményekből arra következtethetünk, hogy a kontextuális tényezők közötti elmozdulások 

arra utalnak, hogy a fordítók általában a célnyelvi normához próbálnak alkalmazkodni. 

Egyetlen kivétel a kérés beszédaktusa: az autentikus kérésekben gyakrabban tűnik fel a 

képesség kontextuális tényezője, mint a fordított beszédaktusokban.  

Az alábbi oszlopdiagramok a hipotetikus (10. ábra) és a reális formák (11. ábra) 

előfordulását mutatják be a fordított (világos oszlopok) és az autentikus (sötét oszlopok) 

beszédaktusokban. 
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10. ábra 
A hipotetikus formák százalékos aránya a fordított és az autentikus beszédaktusokban 
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11. ábra 

A reális formák százalékos aránya a fordított és az autentikus beszédaktusokban 
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A 22. táblázat adatai arra világítottak rá, hogy az utasítások és a kérések esetében a 

fordítók a reális formákat gyakran hipotetikus formákkal helyettesítik, a meghívások és az 

ajánlatok fordítására pedig ennek az ellenkezője igaz, vagyis a hipotetikus formákat 

jellemzően a reális formák váltják fel. A 10. és a 11. ábrákon látható diagramokból 

megállapítható, hogy az említett pragmatikai elmozdulások következtében a hipotetikus 

formák gyakrabban fordulnak elő a fordított, mint az autentikus beszédaktusokban (utasítás: 

89,18% vs. 71,71%, kérés: 78,23% vs 56,33%, meghívás: 60,86% vs 11,32%, ajánlat: 19,35% 

vs. 2,15%), a reális formák pedig gyakrabban fordulnak elő az autentikus, mint a fordított 

beszédaktusokban (utasítás 28,28% vs. 10,81%, kérés: 43,66% vs. 21,55%, meghívás: 88,68% 

vs. 60,86%, ajánlat 98, 91% vs. 80,64%). A fordítók tehát a hipotetikus formákat részesítik 

előnyben feltehetően azért, hogy könnyebben értelmezhető célnyelvi megnyilatkozásokat 

hozzanak létre. Az utasítások, a kérések és a meghívások esetében ugyanis a hipotetikus 

formák pragmatikailag transzparensebbek, mint a reális formák, vagyis kisebb az eldöntendő 

kérdésként való értelmezés esélye. Az ajánlatok fordítása során használt hipotetikus formák a 

forrásnyelvitől eltérő illokúciós hatást eredményeznek, ez pedig bizonyos esetekben 

idegenszerűvé teszi a megnyilatkozást. Ezzel a jelenséggel a 8. fejezetben foglalkozom 

bővebben.   
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A következő oszlopdiagramok az implicit (12. ábra) és az explicit (13. ábra) formák 

előfordulását szemléltetik a fordított (világos oszlopok) és az autentikus (sötét oszlopok) 

beszédaktusokban. 

 
12. ábra 

Az implicit formák százalékos aránya a fordított és az autentikus beszédaktusokban 
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13. ábra 

Az explicit formák százalékos aránya a fordított és az autentikus beszédaktusokban 
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A 24. táblázat adatai szerint az explicitebb formák implicitebbekkel történő helyettesítése 

gyakrabban fordul elő a fordítói megoldások között, mint az ellenkező irányú pragmatikai 

elmozdulás, vagyis amikor az implicitebb formákat explicitebbek váltják fel. Az 

oszlopdiagramok adatai (12. ábra) azt mutatják, hogy a fordított utasítások között több 

implicit forma található, mint az autentikus utasítások között (88,64% vs. 72,27%). A fordítók 

feltehetően azért részesítik előnyben az implicitebb formákat, mert azok az elemek, amelyek 

explicitté teszik az utasítás beszédaktusát, gyakran udvariassági funkciót is betöltenek. 

Valószínű, hogy a konvencionálisan indirekt célnyelvi formát a fordítók már kellőképpen 

udvariasnak érzik az utasítás kifejezésére további udvariassági jelölők nélkül is. Ennek 

némileg ellentmond a 13. ábra diagramja, amelyből az állapítható meg, hogy az autentikus 

utasítások között több explicitebb forma található, mint a fordítottak között (27,27% vs. 

11,35%).  A fordított/autentikus kérések és meghívások esetében nem tapasztalható 

számottevő eltérés. Ezek között közel azonos arányban szerepelnek az explicitebb és az 

implicitebb formák is. Az ajánlatok esetében az implicitebb formák gyakrabban jelennek meg 

az autentikus, mint a fordított beszédaktusok között (32,25% vs. 12,9%; l. 12. ábra), illetve a 

fordított beszédaktusok gyakrabban jelennek meg explicit formában, mint az autentikusak 
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(87,09% vs. 67,74%; l. 13. ábra). Tehát a fordítók az explicitebb formákat részesítik előnyben 

az implicitebb formákkal szemben. Ennek oka feltehetően az, hogy az explicitebb formák 

pragmatikailag átláthatóbbá teszik az ajánlat beszédaktusát. A fordítók a forrásnyelvi explicit 

Would you like X?  formában megjelenő ajánlatokat az ugyancsak explicit célnyelvi Kérsz 

X-t? formával helyettesítik, míg a kontrollszövegekben gyakori az implicitebb Megteszed 

X-et? forma is.128  

 

7.14. Az 1–4. hipotézisek ellenőrzése  

A mintabeli arányok közötti különbségeket akkor lehet általánosítani, ha az eltérések 

szignifikánsnak bizonyulnak. Ennek megállapítására kétmintás hipotézisvizsgálatot végzek, 

amelynek nullhipotézise az, hogy a vizsgált két arány a sokaságban nem tér el egymástól: H0: 

P1 – P2 = 0. A mintabeli arányokat összehasonlító z-próba a következő: 
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Az e a vizsgálni kívánt két mintabeli arány különbsége a H0-ban meghatározott 

sorrendben, az ε értéke minden vizsgálatomnál nulla, mivel csak egymáshoz kívánom 

hasonlítani az arányokat, és nem egy további feltételezett értékhez. Az se-vel jelölt ún. 

standard hiba az e-vel jelölt mintabeli arányok különbségének becsült szórása. A próba 

eredményeképpen kapott z érték segít meghatározni azt a p-vel jelölt szignifikanciaszintet, 

amelynél nagyobb szignifikanciaszintek esetében az arányok egyezőségére vonatkozó H0 

hipotézis elvethető. Másképpen fogalmazva: a p megmutatja az arányok különbözőségének 

hibás feltételezésére vonatkozó legkisebb valószínűségi értékét. A gyakorlatban szokásos 

módon akkor tekinthető két arány eltérése a sokaságra nézve szignifikánsnak, ha a próba 

alapján kapott z-értékhez tartozó szignifikanciaszint legfeljebb 5% (p < 0,05). Valamennyi 

elvégzett próba esetében táblázatos formában megadom a vizsgált két mintabeli arányt (p1 és 

p2), az ezek alapján felállított hipotéziseket (H0 és H1), a két mintabeli arány különbségét (e), 

a standard hibát (se), a próbafüggvény számított értékét (z) és az utóbbihoz tartozó 

határszignifikancia-szintet (p), amelynek alapján a végkövetkeztetés levonható.  

                                                 
128 Kontrollpélda: NIKI: Iszol valamit? MÁRK: Egy pohár üdítő jólesne. (BK5328 03.26) 
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Az 1. hipotézisben az állítottam, hogy a direktségi kategóriák között megfigyelhető 

pragmatikai elmozdulások jellemzően a legdirektebb kategória irányába történnek: H0: Pdirekt 

– Pindirekt = 0; H1: Pdirekt – Pindirekt > 0. A 31. táblázat a hipotézis ellenőrzésére végzett z-próba 

eredményét mutatja be, amelyet mindkét vizsgált formára elvégeztem. 

 
 

31. táblázat 
Az 1. hipotézis ellenőrzése z-próbával 

 
fny-i direktség cny-i direktség százalékos értékek e se z p 

D1 
kategóriaváltás 

[direkt] 

p1 = 18,87 % 
(800/151) 

 
D3 

előkészítő forma 
 
 

D2, D4 
kategóriaváltás 

[indirekt] 

p2 = 1,37% 
(800/11) 

0,175 0,014 12,12 0,000 

D1 
kategóriaváltás 

[direkt] 

p1 = 56,00% 
(200/112) 

 
D4 

javaslattevő forma 
 D2, D3 

kategóriaváltás 
[indirekt] 

p2 = 13,50% 
(200/27) 

0,425 0,043 9,97 0,000 

 

A nyelvi mintában 800 forrásnyelvi megnyilatkozás az előkészítő formában jelenik meg a 

forrásnyelvi felszínen. A fordítás során a legdirektebb kategória irányába történő pragmatikai 

elmozdulások 18,87 százalékban (151 előfordulás), míg az indirekt kategóriák irányába 

történő elmozdulások csupán 1,37 százalékban (11 előfordulás) tapasztalhatók. A nyelvi 

mintában 200 forrásnyelvi megnyilatkozás a javaslattevő formában jelenik meg. A fordítás 

során a legdirektebb kategória irányába történő elmozdulások 56,00 százalékban (112 

előfordulás), míg az indirekt kategóriák irányába történő elmozdulások 13,50 százalékban (27 

előfordulás) figyelhetők meg. Ha a százalékos értékeket a z-próba segítségével összevetjük, 

akkor megállapítható, hogy mindkét próba esetében olyan magas z-értéket kapunk, amely 

minden gyakorlatban használt szignifikanciaszinten elvethetővé teszi a nullhipotézist (p = 

0,000), tehát bármilyen szignifikanciaszinten kijelenthető, hogy a direkt kategória felé történő 

elmozdulások a teljes sokaságban jelentősen gyakoribbak, mint az indirekt kategóriák felé 

történő elmozdulások (előkészítő forma: z = 12,12, p < 0,01; javaslattevő forma: z = 9,97, p < 

0,01). A 7.4.2. pontban (l. 17. táblázat) kimutattam, hogy D1 direktségi kategóriában a 

származtatott mód (felszólító mód és funkcionális megfelelői) bizonyul a leggyakoribb 

megoldásnak az egyéb direkt formákkal szemben az összes vizsgált beszédaktus esetében 

(előkészítő forma: 96,76–100% > 0–9,09%; javaslattevő forma: 100% > 0%; l. 17. tábl.).  

A fentiek alapján azt állíthatjuk, hogy a fordítók a direktségi kategória megváltoztatása 

során jellemzően a direktebb, vagyis a szintaktikailag egyszerűbb, feltehetően könnyebben 
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értelmezhető felszíni formákat részesítik előnyben az összetettebb indirekt formákkal 

szemben.  Másképpen fogalmazva: a direktségi kategóriák közötti pragmatikai elmozdulások 

egyirányúak, vagyis a fordítás során az indirekt kategóriák nem más indirekt, hanem 

jellemzően a legdirektebb kategóriára változnak. Mivel ezt a megfigyelést csak az indirekt 

formák fordítására igazoltam (D3-4[indirekt]→D1[direkt]), érdemes azt is megvizsgálni, 

hogy a fordítók a direkt formákat milyen arányban helyettesítik indirekt formákkal 

(D1[direkt]→D3-5[indirekt]). A kiegészítő vizsgálat elvégzésére létrehoztam egy manuálisan 

kezelhető adatbázist. Az adatbázisba összesen 504 véletlenszerűen kiválasztott direkt (D1) 

forrásnyelvi megnyilatkozás került. A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a direkt 

formákat a fordítók csupán 4,76 százalékban (24 előfordulás) helyettesítették indirekt 

formákkal, vagyis jelentős arányban megtartották a forrásnyelvi direkt szerkezeteket. Tehát a 

direkt kategória felől az indirekt kategóriák irányba történő pragmatikai elmozdulások nem 

jellemzőek a fordítói viselkedésre. Ez megerősíti azt a feltevést, hogy a konvencionálisan 

indirekt direktív és komisszív beszédaktusok fordítása során a direktségi kategóriák közötti 

pragmatikai elmozdulások jellemzően egyirányúak: indirekt→direkt. Ez azokra az esetekre 

vonatkozik, ha a fordítók a direktségi kategória megváltoztatása mellett döntenek. 

A 2. és a 3. hipotézis ellenőrzése előtt vizsgáljuk felül a javaslattevő és az előkészítő 

formával kapcsolatban tett kiinduló feltételezéseket a kutatás eredményeinek tükrében! A 

Bevezető fejezetben azt feltételeztem, hogy a Why don’t do X? (Miért nem teszed meg X-et?) 

javaslattevő felszíni forma forrásnyelv-specifikus, mert eltérő kommunikációs funkciókat 

fejez ki a forrás- és a célnyelvben. Pontosabban fogalmazva: míg a forrásnyelvben az utasítás, 

a kérés, a tanács, a meghívás és az ajánlat beszédaktusait is kifejezheti, addig a célnyelvben 

csak a tanács beszédaktusát fejezi ki. A kontrollvizsgálatok szerint (l. 7.13. pont), ha a 

javaslattevő forma a célnyelvben az utasítás, a kérés, a meghívás vagy az ajánlat 

beszédaktusához áll a legközelebb, akkor a megnyilatkozások pragmatikai jelentése egyéb 

jelentésárnyalatokkal és érzelmi töltetettel is kiegészül, mint például a rábeszélés, a 

szemrehányás, az ingerültség, a düh, a harag stb. A kiinduló feltételezés tehát csak az 

egyszerű, egyéb jelentésárnyalatokat nem tartalmazó beszédaktusokra igaz.  

Az előkészítő formáról azt feltételeztem, hogy nem forrásnyelv-specifikus. Ez azt jelenti, 

hogy mindkét nyelvben ugyanazokat a kommunikációs funkciókat fejezi ki. A vizsgálat során 

kiderült, hogy a forrásnyelvi Can/Could you do X? felszíni forma kifejezheti a tanács 

beszédaktusát, míg a tükörfordítás (Meg tudod/tudnád tenni X-et?) a kontrollszövegek 

tanúbizonysága szerint erre nem alkalmas. A fentiek alapján tehát azt állíthatjuk, hogy a 

forrásnyelvben mindkét pragmalingvisztikai forma kifejezhet olyan beszédaktusokat, 
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amelyeket a célnyelvben nem. Ez a megállapítás a javaslattevő forma esetében négy, míg az 

előkészítő forma esetében csak egy beszédaktusra igaz. A kezdeti feltételezést tehát a 

következőképpen szükséges módosítani: a javaslattevő forma erősen forrásnyelv-specifikus, 

az előkészítő forma pedig gyengén forrásnyelv-specifikus pragmalingvisztikai forma.  

A 2. hipotézisben azt állítottam, hogy a direktségi kategóriák közötti pragmatikai 

elmozdulásokra jellemzően akkor kerül sor, ha a forrásnyelvi és a célnyelvi 

pragmalingvisztikai forma eltérő kommunikációs funkciókat fejez ki. H0: Pdir.vált. – Pdir.megtart. = 

0; H1: Pdir.vált. – Pdir.megtart. > 0. Az eltérő kommunikációs funkciók a forrásnyelvi javaslattevő 

formával kifejezett utasítás, kérés, meghívás és ajánlat, valamint az előkészítő formával 

kifejezett tanács beszédaktusát érintik. A 32. táblázat a hipotézis ellenőrzésére végzett z-próba 

eredményét mutatja be. 

 
 

32. táblázat 
Az 2. hipotézis ellenőrzése z-próbával 

 
 százalékos értékek e se z p 

direktségi kategória-
váltás 

p1 = 76,13% 
(155/118) eltérő fny-i és cny-i 

kommunikációs funkciók direktségi kategória 
megtartása 

p2 = 23,87% 
(155/37) 

0,523 0,048 10,79 0,000 

 
 

A vizsgált mintában 155 forrásnyelvi megnyilatkozás olyan pragmalingvisztikai formában 

jelenik meg, amely nem alkalmas (vagy legalábbis nem jellemző) az aktusminőségében 

ekvivalens célnyelvi beszédaktus kifejezésére. A táblázatból megállapítható, hogy ezekben az 

esetekben a fordítók 76,13 százalékban (118 előfordulás) megváltoztatták, 23,87 százalékban 

(37 előfordulás) pedig megtartották a direktségi kategóriát. Ha a két százalékos értéket a 

z-próba segítségével összevetjük, akkor olyan magas z-értéket kapunk, amely minden 

gyakorlatban használt szignifikanciaszinten elvethetővé teszi a nullhipotézist. Tehát 

bármilyen szignifikanciaszinten kijelenthető, hogy eltérő kommunikációs funkciók esetén a 

direktségi kategóriaváltás a teljes sokaság esetében jelentősen gyakoribbnak tekinthető, mint a 

direktségi kategória megtartása (z = 10,79; p < 0,01).  

A 3. hipotézisben azt állítottam, hogy a direktségi kategória megtartására, vagyis a 

kategórián belüli pragmatikai elmozdulásokra jellemzően akkor kerül sor, ha a forrásnyelvi és 

a célnyelvi pragmalingvisztikai formák alapvetően azonos kommunikációs funkciókat 

fejeznek ki. H0: Pdir.megtart. – Pdir.vált. = 0; H1: Pdir.megtart. – Pdir.vált. > 0.  A 33. táblázat a hipotézis 

ellenőrzésére végzett z-próba eredményét mutatja be. 

 



 219 

 
33. táblázat 

Az 3. hipotézis ellenőrzése z-próbával 
 

 százalékos értékek e se z p 
direktségi kategória-

váltás 
p1 = 21,65% 

(845/183) azonos fny-i és cny-i 
kommunikációs funkciók direktségi kategória 

megtartása 
p2 = 76,92 % 

(845/650) 

0,553 0,020 27,27 0,000 

 
 

A vizsgált mintában 845 forrásnyelvi megnyilatkozás olyan pragmalingvisztikai formában 

jelenik meg, amely alkalmas az aktusminőségében ekvivalens célnyelvi beszédaktus 

kifejezésére. A táblázatból megállapítható, hogy ezekben az esetekben a fordítók 21,65 

százalékban (183 előfordulás) megváltoztatták, illetve 76,92 százalékban (650 előfordulás) 

pedig megtartották a direktségi kategóriát. Ha a két százalékos értéket a z-próba segítségével 

összevetjük, akkor olyan magas z-értéket kapunk, amely minden gyakorlatban használt 

szignifikanciaszinten elvethetővé teszi a nullhipotézist. Tehát bármilyen szignifikanciaszinten 

kijelenthető, hogy azonos kommunikációs funkciók esetén a direktségi kategória megtartása a 

teljes sokaságra nézve jelentősen gyakoribb, mint a direktségi kategória megváltoztatása (z = 

27,27; p < 0,01).  

A 4. hipotézis szerint a direktségi kategória megváltoztatását a legdirektebb kategória 

irányába a beszélő valós vagy vélt hatalma motiválja. H0: Phatalom – Ptárs.táv. = 0; H1: Phatalom – 

Ptárs.táv. > 0. A 34. táblázat a hipotézis ellenőrzésére végzett z-próba eredményét mutatja be. 

 

34. táblázat 
Az 4. hipotézis ellenőrzése z-próbával 

 
 százalékos értékek e se z p 

hatalom 
B>H 

p1 = 30,00% 
(300/90) D3 

előkészítő forma 
kis társ. táv. 

p2 = 24,76% 
(210/52) 

0,052 0,040 1,315 0,094 

hatalom 
B>H 

p1 = 70,83% 
(72/51) D4 

javaslattevő forma 
kis társ. táv. 

p2 = 73,91% 
(23/17) 

0,031 0,106 0,29 0,386 

 
 

A 7.12. pontban kimutattam, hogy az előkészítő forma fordítása során a legdirektebb 

célnyelvi kategória használatát a beszélő valós vagy vélt hatalma, valamint a kis társadalmi 

távolság (laza/zéró kötődés) motiválja leginkább (30,00% [hatalom] > 24,76% [kis társadalmi 

távolság+laza/zéró kötődés]. A javaslattevő forma esetében viszont a társadalmi távolság 

(erős kötődés) valamivel fontosabb szerepet játszik, mint a hatalom (73,91% [kis társadalmi 
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távolság+erős kötődés] > 70,83% [hatalom]. A tehertétel mindkét forma esetében alacsonyabb 

értékeket mutat, ezért ez a változó a hipotézis ellenőrzése szempontjából nem releváns.  

A 4. hipotézis igazolása érdekében ismét azt kell bizonyítani, hogy a két arány közötti 

eltérés szignifikáns-e. A z-próba eredménye mindkét pragmalingvisztikai forma esetében azt 

mutatja, hogy a szokásos 5%-os, vagy attól alacsonyabb szignifikanciaszinteken a H0 

hipotézis fogadható el (előkészítő forma: z = 1,315; p > 0.05; javaslattevő forma: z = 0,29; p 

> 0,05), vagyis a mintabeli adatok alapján nem igazolható, hogy a direktebb kategóriák 

irányába történő elmozdulásokat a szociopragmatikai változók közül a beszélő valós vagy vélt 

hatalma motiválná leginkább. 

 

7.15. Konklúzió  

A konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordításának vizsgálata a pragmatikai 

elmozdulások hat típusára világított rá. A direktségi kategóriák közötti elmozdulások akkor 

figyelhetők meg, ha a pragmalingvisztikai forma eltérő kommunikációs funkciókat fejez ki a 

forrás- és a célnyelvben. Ez főleg a javaslattevő formával kifejezett utasítás, kérés, meghívás 

és ajánlat beszédaktusainak fordítására jellemző, de megfigyelhető az előkészítő formában 

megjelenő tanács fordítása során is. A pragmatikai kategóriaváltások a legdirektebb kategória 

irányába történnek. Az előkészítő forma fordítása során a direktebb kategória irányába történő 

elmozdulások a szociopragmatikai tényezők hatásával is összefüggésbe hozhatók. A 

százalékos értékek alapján a beszélő hatalma és a kis társadalmi távolság motiválja leginkább 

a fordítókat a direktebb célnyelvi forma használatára, de szignifikáns eltérések nem 

mutathatók ki. A javaslattevő forma esetében az eltérő kommunikációs funkciókat kifejező 

pragmalingvisztikai forma feltehetően erőteljesebben befolyásolja a fordítói viselkedést, mint 

a szociopragmatikai változók. A direktségi kategórián belüli pragmatikai elmozdulások akkor 

figyelhetők meg, ha a pragmalingvisztikai forma azonos kommunikációs funkciókat valósít 

meg a forrás- és a célnyelvben. Ez az előkészítő forma segítségével kifejezett utasítás, kérés, 

meghívás és ajánlat fordítására jellemző. A direktségi kategórián belül a kontextuális 

tényezők, a reális/hipotetikus és az explicit/implicit formák közötti pragmatikai elmozdulások 

jellemzőek.   
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8. A pragmatikai transzfer 

 

8.1. Bevezető 

Horváth Péter Iván (2010) a fordítói hibáról tartott előadásában a pragmatikai hibák közé 

sorolta a következő beszédaktus fordítását, amely a Dennis, a komisz című játékfilmben 

hangzott el. A film egyik jelenetében a gyermekszereplő a Good Morning, Mr. Wilson! 

formulával köszönti az idős szomszédot. A fordító ezt a Jó napot, Mr. Wilson! 

megnyilatkozással helyettesítette. Az előadó szerint célszerű lett volna a köszönés 

beszédaktusát a célnyelvi normákhoz igazítani, vagyis a Csókolom, Fred bácsi! megfelelőbb 

megoldás lett volna. A közönség soraiból többen is úgy érveltek, hogy a fordító megoldása 

helyes, a néző ugyanis tudatában van annak, hogy amerikai filmre váltott jegyet, a 

cselekmény egy amerikai kisvárosban játszódik, ahol meglehetősen furcsa lenne, ha bárki is 

„csókolomot” köszönne.  

Az előadó feltehetően azért sorolta a pragmatikai hibák közé a fordító megoldását, mert a 

megnyilatkozás magyar diskurzuskörnyezetben nyelvhasználati szempontból idegenszerűnek 

tűnik. De vajon hibának számít-e a pragmatikai okokkal magyarázható idegenszerűség? Vajon 

kimutatható-e hasonló idegenszerűség a vizsgált konvencionálisan indirekt beszédaktusok 

fordításában? Hogyan írható le, milyen típusai vannak, és milyen okokkal magyarázható a 

beszédaktusok fordításában megfigyelhető idegenszerűség. Ebben a fejezetben ezekre a 

kérdésekre keressük a választ.   

 

8.2. Idegenszerűség a fordításban: kvázi helyesség vagy pragmatikai transzfer? 

A nem anyanyelvű személyek nyelvhasználata és a fordított szövegek közös sajátossága az 

idegenszerűség. A második nyelv elsajátításában transzfernek nevezik azt a jelenséget, amikor 

a nyelvtanuló nyelvi produkciójában más nyelvek, elsősorban az anyanyelv hatása érződik. 

Ha ez hibához vezet, akkor negatív transzferről (interferencia), ha pedig megkönnyíti a 

nyelvelsajátítást, akkor pozitív transzferről van szó (Ellis 1994: 341). A nyelvelsajátítás 

folyamán a tanulónak pragmatikai tudásra is szert kell tennie, vagyis olyan tudásra van 

szüksége, amelynek segítségével helyesen értelmezi az elhangzott beszédaktusokat, valamint 

a célnyelvi normáknak megfelelő módon hozza létre őket (Faerch és Kasper 1984: 214).  A 

pragmatikai transzfer fogalmát a köztesnyelvi pragmatikai kutatásokban használják. Kasper 

értelmezésében a terminus arra a hatásra utal, amelyet a nyelvtanuló előzetes pragmatikai 

tudása gyakorol az éppen tanult idegen nyelv használatára (Kasper 1992: 207). A kutatások 
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azt mutatják, hogy a nyelvtanulók az anyanyelvűkre jellemző módon hozzák létre a 

beszédaktusokat, különösen akkor, ha a felszíni formák az érintett nyelvekben nagyon 

hasonlóak (Zegarac és Pennington 2000: 169). Ez lényegében azt jelenti, hogy a nyelvi 

produkció során az anyanyelvükre jellemző szerkezetek tükörfordítását végzik el. Ez a 

negatív pragmatikai transzfer jelenségéhez vezethet.  

Leech (1983: 11) és Thomas (1983: 101–108) nyomán a pragmatikai transzfer két további 

típusát, nevezetesen a pragmalingvisztikai és a szociopragmatikai transzfert szokás 

megkülönböztetni. A pragmalingvisztikai transzfer azt jelenti, hogy az anyanyelvi mintázatok 

illokúciós ereje és a bennük tükröződő nyelvi udvariasság hatással van az idegen nyelvi 

produkcióra, a szociopragmatikai transzfer pedig azt, hogy a nyelvtanulók az idegen nyelvi, 

vagyis a célnyelvi kontextust – a beszédpartnerek közötti hatalmi viszonyokat és a társadalmi 

távolságot, illetve a szituáció egyéb jellemzőit – a saját kultúrájukban előforduló hasonló 

szituációk alapján ítélik meg (Kasper 1992: 209). Nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy az 

idegen nyelvvel kapcsolatos pragmatikai tudás hatással van az anyanyelvi produkcióra 

(Eisentein és Bodman 1993: 73–74; Bou Franch 1998: 13). Ez utóbbi jelenség megfigyelhető 

a beszédaktusok idegen nyelvről anyanyelvre történő fordítása során is. A fordító bizonyos 

okokból tapad a forrásnyelvi mintázatokhoz. Ez lehet tudatos fordítói stratégia, amelynek 

célja, hogy a fordító nyílt fordítással (House 1981; 1997) bepillantást nyújtson a forrásnyelvi 

kultúra kommunikációs konvencióiba, de lehet csupán annak az általánosításnak az 

eredménye is, hogy a forrásnyelvi mintázat ekvivalens illokúciós erőt, aktusminőséget és 

nyelvi udvariasságot eredményez a célnyelvben. Bármi is álljon a fordítói döntés hátterében, 

pragmatikai szempontból vizsgálva esetenként idegenszerű beszédaktusok jöhetnek létre a 

fordított szövegben. Mielőtt megvizsgáljuk, hogy a pragmatikai transzfer fogalma alkalmas-e 

a fordított beszédaktusokban tapasztalt idegenszerűség leírására, járjuk körbe röviden, hogy a 

fordítástudományban mit értünk idegenszerűség alatt!    

A fordítástudományban az idegenszerűségre a discourse transzfer (discourse transfer; 

Toury 1986), a fordításnyelv (translationese; Tirkonnen-Condit 2002) vagy pedig a kvázi 

helyesség (Papp 1972/2006; Klaudy 1999a) terminusokat használják. A kvázi helyesség 

terminus eredetileg Papp Ferenc nevéhez fűződik, és arra utal, hogy az anyanyelvi 

nyelvhasználók idegenszerűnek, azaz kvázi helyesnek érzik a magas szintű nyelvtudással 

rendelkező, de nem anyanyelvi nyelvhasználók szövegeit annak ellenére, hogy a szöveg 

helyes mondatokból épül fel. A szerző megállapítása szerint ennek az az oka, hogy az érintett 

nyelvekben bizonyos szövegjellemzők statisztikailag eltérően oszlanak meg. Egyes fonetikai 

jellemzőket, lexikai elemeket vagy szintaktikai szerkezeteket az egyik nyelvben gyakrabban, 
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ritkábban vagy másképpen használnak, mint a másikban.  A nyelvhasználók hajlamosak arra, 

hogy a nyelvi mintázatokat és a lexikai elemeket az anyanyelvükre jellemző gyakorisággal 

használják az idegen nyelvi produkcióban még akkor is, ha egyébként idegennyelv-tudásuk 

magas szintűnek mondható. Papp Ferenc ebben a tanulmányában arra is kitér, hogy a kvázi 

helyesség a fordított szövegekben is megfigyelhető (1972/2006: 130).  

A kvázi helyesség kutatása a fordítástudomány egyik fontos, dinamikusan fejlődő területe 

(pl. Klaudy 1987; Wiezman és Blum-Kulka 1987; Vehmas-Lehto 1989; Tirkonnen-Condit 

2002; Szabados 2011). Klaudy Kinga szavait idézve a fogalom a következőképpen 

határozható meg. „Egészen finom, mondatszinten érzékelhetetlen eltérésekről van szó, a 

fordított szöveg egésze az, ami más, mint az eredeti célnyelvi szövegek. Az olvasó csak enyhe 

idegenszerűséget érez, de nem tudja megmondani az okát” (Klaudy 1999a: 66, kiemelés az 

eredetiben). A fordított szövegek tehát eltérnek az autentikus célnyelvi szövegektől, a másság 

pedig a szöveg szintjén mutatható ki (Klaudy 2007: 139).  

A beszédaktusok fordítását vizsgálva az idegenszerűség abból adódik, hogy a fordító a 

forrásnyelvre jellemző nyelvi formát használ a célnyelvi diskurzuskörnyezetben. Ez annyiban 

tér el a kvázi helyességtől, hogy a legtöbb esetben nemcsak szövegszinten, hanem már 

mondatszinten, pontosabban a megnyilatkozás szintjén is érzékelhető jelenség, amelynek 

szövegszintű hatásai is lehetnek. Mivel a jelenség fordítástudományi vonatkozásai jól 

megragadhatók a köztesnyelvi pragmatikai kutatásokban használt terminusokkal (pragmatikai 

transzfer, pozitív/negatív transzfer, pragmalingvisztikai/szociopragmatikai transzfer), ezeket 

érdemes a fordítástudományban is használni. A fordítástudomány szempontjából értelmezve a 

pragmatikai transzfer terminus azt jelenti, hogy a fordító a forrásnyelvi forma, jelen esetben a 

direktségi kategória megtartásával idegenszerű megnyilatkozást hoz létre. Ez 

pragmalingvisztikai vagy szociopragmatikai okokra vezethető vissza. A pragmalingvisztikai 

transzfer azt jelenti, hogy a fordító abból az általánosításból indul ki, hogy a 

pragmalingvisztikai forma tükörfordítása ugyanazt az aktusminőséget és egyéb implikatúrákat 

fejezi ki a célnyelvben, mint a forrásnyelvben. Az általánosítás következtében azonban eltérő 

implikatúrák jönnek létre, amelyek nemcsak idegenszerűek, de problémákat is okozhatnak a 

kommunikációban. A pragmalingvisztikai transzfer tehát nyelvi és kommunikációs 

problémákkal van összefüggésben.  A szociopragmatikai transzfer azt jelenti, hogy a fordító a 

forrásnyelvi kultúrára jellemző direktséget/indirektséget és nyelvi udvariasságot jeleníti meg a 

célnyelvben. Ez szintén idegenszerű, mégsem eredményez az eredeti beszélői szándéktól 

jelentősen eltérő implikatúrákat vagy egyéb kommunikációs problémákat.  
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A pozitív és a negatív transzfer fogalma szintén módosításra szorul a fordítástudományban. 

Míg az idegennyelv-elsajátításban azt vizsgálják, hogy az anyanyelvre jellemző szerkezetek 

átvitele hogyan segíti (pozitív transzfer) vagy nehezíti (negatív transzfer) a nyelvtanuló idegen 

nyelvi teljesítményét, addig a fordítástudományban azt célszerű kutatni, hogy a pragmatikai 

transzfer jelensége milyen hatással van a megnyilatkozás célnyelvi értelmezésére. Akkor 

beszélhetünk negatív transzferről, ha a forrásnyelvi forma tükrözése megnehezíti a 

megnyilatkozás értelmezését, azaz fölösleges kognitív terhet ró a befogadóra. Pozitív 

transzfernek nevezem azokat az eseteket, amelyekben a forrásnyelvi forma átvitele betekintést 

nyújt a forrásnyelvi kultúra kommunikációs konvencióiba, és gazdagítja a célközönség 

forrásnyelvi kultúrára vonatkozó tudását. Mivel bizonyos esetekben nehéz egyértelmű 

különbséget tenni a pragmalingvisztikai és a szociopragmatikai transzfer között (vö. Kasper 

1992), a következőkben a negatív és a pozitív transzfer kategóriáit használom a 

beszédaktusok fordításában tapasztalt idegenszerűségek leírására. 

A filmelmélet a kommunikáció két szintjét különbözteti meg. A diegetikus kommunikáció 

a szereplők egymás közötti interakciójára utal, míg az extradiegetikus kommunikáció azokat 

az információkat jelenti, amelyeket a szereplők az interakcióik során a közönség felé 

közvetítenek (Baumgarten 2005: 89–90). A direktív beszédaktusok esetében a kommunikáció 

diegetikus szintje arra utal, hogy például a kérés kimondásával az egyik szereplő valamilyen 

cselekvést vár el a másiktól, míg a kommunikáció extradiegetikus szintjén csupán azt az 

információt közvetíti, hogy kérés hangzott el (vö. Clark és Carson 1992: 205). A 

megkülönböztetés a fordítás szempontjából is lényeges, ugyanis ha a forrásnyelvi szövegben 

tanács hangzik el, de ugyanez a megnyilatkozás a célnyelvi szövegben a rendreutasítás 

beszédaktusához hasonlít inkább, akkor változik a kommunikáció extradiegetikus szintje, 

vagyis a fordító nem azt az információt közvetíti, hogy a forrásnyelvi szövegben a tanács 

beszédaktusa hangzott el. A beszédaktus aktusminősége összeütközésbe kerül a kontextusból 

származtatható egyéb információkkal. Ennek következtében a közönség bizonyos 

idegenszerűséget érzékelhet a célnyelvi szövegben annak ellenére, hogy mindkét beszédaktus 

a hallgató cselekvését feltételezi.  Az elemzések során arra keresem a választ, hogy a 

pragmatikai transzfer következtében változik-e a kommunikáció extradiegetikus szintje, 

valamint az idegenszerűség pragmalingvisztikai vagy szociopragmatikai okokkal 

magyarázható-e.  
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8.3. A negatív transzfer 

Először a negatív transzfer néhány jellemző esetét vesszük szemügyre. A 112. példában a 

kórházi ápolónő hibája az egyik beteg életébe kerül. A jelenet a kórházigazgató irodájában 

játszódik, ahol az igazgatón kívül jelen van az elhunyt hozzátartozója és a könnyeivel 

küszködő vétkes nővér. A párbeszéd az igazgató és a hozzátartozó között zajlik, de a nővér 

sírása zavaróvá válik. Ekkor az igazgató a következő szavakkal utasítja távozásra az 

alkalmazottat. 

 

kód: DH117: 37.50 (112a) 
 
 
 
(112b) 

DIRECTOR: Nurse Heissel, why don’t 
you step out?  
NURSE: I’m so sorry! NV 
 
IGAZGATÓ: Heissel nővér, miért nem 
vonul vissza? 
NURSE: Annyira sajnálom! NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
NA 

 

A forrásnyelvi megnyilatkozás az utasítás aktusát fejezi ki, mivel a nővér nem utasíthatja 

vissza az igazgató által kért cselekvés végrehajtását, az indirekt szerkezet csupán udvariassági 

célokat szolgál. A kontrollvizsgálatok tanúbizonysága szerint a forrásnyelvi felszíni forma a 

célnyelvben nem alkalmas az egyéb jelentésárnyalatoktól mentes utasítás aktusának 

kifejezésére (l. 7.13. pont), ezért a célközönség utasítás helyett javaslatként vagy esetleg 

direktív funkció nélküli eldöntendő kérdésként129 értelmezheti az elhangzott megnyilatkozást. 

Ez pedig idegenszerűséget eredményez a szituáció kontextusában annak ellenére is, hogy a 

jelenet képi világa (a nővér távozik) bizonyos mértékben fenntartja a koherenciát. Másképpen 

fogalmazva: különbség lehet a forrás- és a célnyelvi inferencia között, vagyis a célnyelvi néző 

tévesen értelmezheti a beszédaktus aktusminőségét.  

Hasonló idegenszerűséget figyelhetünk meg a javaslattevő formával kifejezett kérések 

fordítása során. A 113. példában Bright attól tart, hogy húga rossz társaságba keveredik, ezért 

arra kéri barátját (Ephram), hogy barátkozzon a lánnyal.   

 

kód: EV204 11.56 (113a) 
 
 
 

BRIGHT: Dude, why don't you ask 
my sister out?  
EPHRAM: Your sister didn't want to go 
out with me all last year. I don't think 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  

kérés 
NA 
erős 

                                                 
129 Searle (1979: 14) a kérdéseket is a direktív beszédaktusok egyik alkategóriájának tekinti. A jelen elemzésben 
különbséget teszek a direktív funkció nélküli (pl. What happened? – Mi történt?) és a direktív funkcióval 
párosuló információkérés között (Can you tell me what happened? – Elmondaná, mi történt?) Az előbbit 
kérdésnek, míg az utóbbit utasításnak vagy kérésnek tekintem. 
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(113b) 

she would now.  
 
BRIGHT: Miért nem hívod el Amyt 
valahová? 
EPHRAM: Tavaly sem akart eljönni 
velem sehová, nem hiszem, hogy most 
akarna.        

társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

 
kicsi 
magas 

 

 A forrásnyelvi megnyilatkozás Bright érdekét szolgálja, hiszen Ephram tenne szívességet, 

ha barátkozna a húgával, és megóvná őt a rossz társaságtól. A javaslattevő forma 

tükörfordítása azonban azt a látszatot kelti, mintha Bright tanácsot adna Ephramnak, vagy 

felajánlaná neki a húgát. Ez a megoldás a forrásnyelvi beszélői szándéktól eltérő 

aktusminőséget eredményez. A forrásnyelvi szövegben elhangzó kérés beszédaktusát a 

közönség tanácsként vagy esetleg ajánlatként értelmezheti. 

A hellyel kínálás aktusában szintén előfordul a javaslattevő forma tükörfordítása, mint 

ahogy ezt a 114. példa is mutatja. 

 

kód: MIT114 40.28 (114b) 
 
 
 
(114b) 

CELIA: Why don’t you pull up a 
chair, boyfriend? 
WALTER: NV 
 
CELIA: Miért nem húzol egy széket, 
barátom? 
WALTER: NV 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
laza 
 
kicsi 
NA 

 

A célnyelvi megnyilatkozás idegenszerűségét nemcsak a forrásnyelvi direktségi kategória 

transzfere okozza (Miért nem…), hanem a lexikai elemek tükörfordítása is (… húzol egy 

széket?). Bár Krékits József idéz olyan példát, amelyben a hellyel kínálás aktusa a 

célnyelvben is a javaslattevő forma segítségével valósul meg (Miért nem ülsz le?), de ezt a 

beszélő akkor használja, amikor a hallgató vonakodik elfogadni az ajánlat aktusát (Krékits 

2006: 118). Hasonló esetekben az ajánlat aktusa kiegészül a rábeszélés aktusminőségével. A 

forrásnyelvben a hellyel kínálás aktusa kifejezhető a javaslattevő formával is, a 

kontrollszövegekben viszont erre nem található példa. Ebből arra következtethetünk, hogy a 

magyar nyelvben a javaslattevő forma nem alkalmas (vagy legalábbis nem jellemző) az egyéb 

jelentésárnyalatoktól mentes hellyel kínálás aktusának kifejezésére, ezért nemcsak 

idegenszerű a célnyelvi szövegben, de az eredeti beszélői szándéktól eltérő 

jelentésárnyalatokat is közvetíthet.  
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Most pedig térjünk át az előkészítő formát érintő pragmatikai transzfer vizsgálatára! 

Elsőként a tanács aktusát vesszük szemügyre. A 115. példában Karen azt tanácsolja 

élettársának (Hank), hogy ne az interneten keressen megoldást az egészségügyi problémájára, 

a 116. példában pedig Sharona próbálja nyugtatni a pánikbeteg főnökét. 

 
kód: C210 08.50 (115a) 

 
 
 
 
(115b) 

KAREN: Could you stop surfing the 
internet for a diagnosis? 
HANK: No way. I know what I have 
without question. 
 
KAREN: Abbahagynád végre a netes 
diagnóziskeresést? 
HANK: Dehogy hagyom! Egyébként is 
már tudom, mi ez. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

tanács 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 
  

kód: M112 14.00 (116a) 
 
 
 
(116b) 

SHARONA: Okey, will you just relax? 
MONK: No, he’s not. You take that 
back. 
 
SHARONA: Oké, megnyugodnál 
végre? 
MONK: Nem, nem, ezt vond vissza! 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

tanács 
NA 
erős 
 
kicsi 
NA 

 

 A fenti példák kontextusából egyértelműen megállapítható, hogy a beszélő a hallgató 

miatt aggódik. A propozíciókban a hallgató érdekét szolgáló cselekvések szerepelnek, ezért a 

megnyilatkozások egységesen tanácsként kategorizálhatók.  A forrásnyelvi szövegekben a 

tanács beszédaktusa esetenként az előkészítő formában is megjelenik, míg a 

kontrollszövegekben erre nem található példa. Ebből arra következtethetünk, hogy a 

célnyelvben ez a forma feltehetően nem alkalmas a tanács aktusának kifejezésére. A 

kontrollszövegek vizsgálata azt mutatja, hogy a magyar nyelvben az előkészítő forma 

leggyakrabban az udvarias kérés, ritkább esetben az utasítás aktusát fejezi ki, bizonyos 

kontextusokban pedig jelöltté válik, és az utasítás aktusminőségében a beszélő negatív 

érzelmeit kifejező rendreutasítás is megjelenik. A nyelvi forma tehát három lehetséges 

interpretációt is lehetővé tesz.  

A tükörfordítás miatt megváltozik a forrásnyelvi megnyilatkozás célnyelvi aktusminősége, 

vagyis a beszélő pozitív (féltő, gondoskodó) attitűdjét megjelenítő tanácsból negatív 

érzelmeket (ingerültség, düh) kifejező rendreutasítás lett. A negatív attitűdöt a beszélő 

türelmetlenségét hangsúlyozó végre határozószó is fokozza. A célnyelvi pragmalingvisztikai 

forma azt sugallja, hogy a beszélőt zavarja a hallgató viselkedése, ezért annak 
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megváltoztatására szólítja fel őt. Az így létrejövő megnyilatkozás már nem a beszélő, hanem a 

hallgató érdekét szolgálja, ez pedig nyilvánvalóan ellentétes az eredeti beszélői szándékkal. A 

kontextus és a nyelvi forma ellentmondásba kerül, ez pedig nemcsak idegenszerűséget, de 

zavart is okozhat a kommunikációban.     

Bizonyos kontextusokban az előkészítő formában megjelenő célnyelvi utasítások is 

idegenszerűnek tűnnek, mert sokkal udvariasabb benyomást keltenek, mint a forrásnyelvben. 

A túlságosan udvarias megnyilatkozás az eredeti beszélői szándéktól eltérő implikatúrákat 

eredményez, mint például a gúny, a szarkazmus vagy az ingerültség. Ez a jelenség olyan 

aszimmetrikus szerepkapcsolatokban figyelhető meg leginkább, amelyekben az egyik fél 

hatalmi pozíciója jóval erősebb. Különösen érdekes a bírósági kommunikáció fordítása. A 

117. példában a bíró a pulpitushoz kéreti az ügyvédet, a 118. példában pedig arra szólítja fel, 

hogy ne térjen el a tárgytól.     

 

kód: AMC209 10.23 (117a) 
 
 
 
(117b) 

JUDGE: Would you like to focus on 
the case?  
ALLY: Yeah, sure. 
 
BÍRÓ: Miss McBeal, nem 
koncentrálna az ügyre?  
ALLY: Ó, hogyne! 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

kód: AMC110 05.47 (118a) 
 
 
 
(118b) 

JUDGE: Will you step up here, 
please? 
LAWYER: NV. 
 
BÍRÓ: Megtenné, hogy idefárad? 
ÜGYVÉD: NV. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

A 117. példában a fordító megtartotta a direktségi kategóriát, a forrásnyelvi pozitív formát 

pedig célnyelvi negatív formára változtatta. A 7.9. pontban rámutattam arra, hogy a 

konvencionálisan indirekt negatív forma több jelentésárnyalatot is kifejezhet a célnyelvben, 

mint például bizonytalanságot, rábeszélést stb. Mivel a bírónak teljes körű hatalma van a 

tárgyalóteremben, ezek az implikatúrák eleve kizárhatók. További értelmezési lehetőség, 

hogy a túl udvarias vagy bizonytalan forma használatát a beszélő szarkasztikus attitűdje 

motiválja. Valószínű, hogy a célközönség egyéb lehetőség hiányában az utóbbi értelmezést 

választja. Ha az így történik, akkor gúnyos, szarkasztikus megnyilatkozás jön létre, ez pedig 

eltér az eredeti beszélői szándéktól.  
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Hasonló jelenség tapasztalható a 118. példában. A forrásnyelvi megnyilatkozást a please 

elem zárja. Az utasítások esetében a please egyik pragmatikai funkciója, hogy kellőképpen 

explicitté tegye az indirekt forma csökkent illokúciós erejét. A fordító megtartotta az indirekt 

formát, a please funkcióját pedig a nyelvi udvariassággal azonosította. A kontrolladatbázis 

adatai alapján a please legközelebbi ekvivalensének előfordulása (kérlek/kérem) nem jellemző 

az autentikus konvencionálisan indirekt formák környezetében (l. 7.8. pont), ezért a fordító 

egy másik formát választott a nyelvi udvariasság kifejezésére (Megtenné, hogy…), ez azonban 

már az eredeti beszélői szándéktól eltérő értelmezéseket is eredményezhet. Az előző példához 

hasonlóan azt sugallja, mintha a bíró kissé szarkasztikus vagy ingerült lenne. A negatív 

pragmatikai transzfer következtében az eredetileg közömbös célnyelvi utasítás negatív 

érzelmekkel töltődik. Ebben az esetben tehát a célnyelvi idegenszerűséget nemcsak a 

pragmalingvisztikai forma tükörfordítása (transzer) okozta, hanem az is, hogy a fordító az 

explicit lexikai modulációt (please) pusztán nyelvi udvariasságként értelmezte. 

Különösen idegenszerűnek hat a pragmalingvisztikai forma tükörfordítása a 

vészhelyzet-szituációkban. A Bevezetőben is említett jelenetben az egyik szereplő súlyosan 

megsérül, mire a társa segítséget hív. A segélyszolgálat diszpécsere és a segélykérő között a 

következő párbeszéd hangzik el (119. példa). 

 

kód: GW411 (119a) 
 
 
 
 
 
 
(119a) 

OPERATOR: Can you tell me if the 
victim is conscious?  
CALLER: Yes, it rolled all over him, 
the lawn mower.  
OPERATOR: Sir, can you tell me if he 
is breathing?  
 
DISZPÉCSER: Elárulná, hogy az 
áldozat magánál van-e?  
SEGÉLYKÉRŐ: Átment rajta a 
fűnyíró.  
DISZPÉCSER: Uram, elmondaná, 
hogy lélegzik-e? 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

Az angol szövegekben a konvencionálisan indirekt formák olyannyira rutinszerűen 

fordulnak elő, hogy még vészhelyzet-szituációban is alkalmasak a direktív beszédaktusok 

kifejezésére. A magyar nyelvben azonban az indirekt forma zavaróan udvariasnak hat. Az 

idegenszerűség abból ered, hogy a jelenet feszültsége összeütközésbe kerül az indirekt nyelvi 

formával. Bár a beszédaktus értelmezése nem jelent felesleges kognitív terhelést, a célnyelvi 
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közönség mégis úgy érezheti, hogy a konvencionálisan indirekt forma már-már a paródia 

irányába mutat.     

A 120. példában az FBI-nál végzett belső ellenőrzés alkalmával az ellenőr (Pickering) 

felelősségre vonja az egyik kutatót (Brennan) kubai tartózkodásával kapcsolatban. 

 

kód: BN111 36.05 (120a) 
 
 
 
(120b) 

PICKERING: Can you tell me what 
you were doing in Cuba? 
BRENNAN:  Only if you tell me first. 
 
BRENNAN: Meg tudná mondani, mit 
csinált Kubában? 
BRENNAN: Csak ha előbb maga 
mondja meg. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 

Az ellenőr megnyilatkozását az utasítás beszédaktusával azonosíthatjuk, mivel a szituáció 

kontextusában ő van hatalmi pozícióban. A fordító nemcsak az előkészítő formát tartotta meg, 

hanem a képesség kontextuális tényezőjét is. A kontrollvizsgálatok azt mutatják, hogy a 

célnyelvi nyelvhasználók a képesség kontextuális tényezőjét nem az utasítások, hanem a 

kérések kifejezésére használják különösen akkor, ha nagyobb szívességről van szó, és a 

beszélő tiszteletben kívánja tartani a hallgató negatív arcát. A képesség kontextuális tényezője 

azért udvarias, mert lehetővé teszi, hogy a hallgató a képesség hiányára hivatkozva 

könnyűszerrel visszautasítsa az aktus végrehajtását. A fenti példában azonban az ellenőr nem 

kéri, hanem utasítja a kutatót. A képesség tényezőjének megtartása olyannyira bizonytalanná 

teszi az ellenőr megnyilatkozását, hogy a nyelvi forma alapján a beszédaktus inkább a kérés 

aktusminőségével azonosítható. Az idegenszerűség abból ered, hogy a szituáció kontextusából 

nyilvánvaló információk (pl. személyközi kapcsolatok, beszélő hatalma) összeütközésbe 

kerülnek a felszíni formában kódolt nyelvi udvariassággal.    

Az ajánlat esetében a hipotetikus forma transzfere is okozhat idegenszerűséget.  A 121. 

példában a fiatal pár gyermeket szeretne örökbe fogadni. Monica itallal kínálja az 

örökbefogadást szervező munkatársat.  

 
kód: F1007 11.07 (121a) 

 
 
 
 
(121b) 

MONICA: Would you like something 
to drink? 
LAURA: Oh, water would be fine. 
 
 
MONICA: Inna valamit?  
LAURA: Egy kis vizet. Köszönöm. 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

ajánlat 
NA 
zéró 
 
nagy 
NA 
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A kontrollszövegekben csupán két olyan megnyilatkozás található, amelyben a kínálás 

aktusa a hipotetikus előkészítő formával valósult meg: a jelenetben az egyik szereplő rosszul 

érzi magát, mire a másik étellel kínálja: Nem ennél valamit? (BK5735 05.55). Ebben az 

esetben a hipotetikus forma a beszélő bizonytalanságát fejezi ki, vagyis a nem elvárás 

pragmatikai kategóriáját teszi hangsúlyosabbá. A beszélő nem várja el a hallgatótól, hogy 

elfogadja az ajánlatot, mert nem biztos abban, hogy az étel elfogyasztása a beszédpartner 

előnyére válik. A kontrollvizsgálatok azt mutatják, hogy a nyelvhasználók az autentikus 

célnyelvi ajánlatokat jellemzően a reális formákkal fejezik ki (Kérsz X-et? Eszel/Iszol X-et?). 

Feltehetően ez azért van így, mert a feltételek világa azt is sugallhatja, hogy a beszélő nem 

számít arra, hogy a hallgató elfogadja a kínálás aktusát, ez pedig az udvariatlanság 

benyomását kelti. A 121. példában az okoz idegenszerűséget, hogy a hipotetikus formával 

kifejezett nem elvárás pragmatikai kategóriája összeütközésbe kerül a hallgató érdekét 

szolgáló ajánlat/kínálás aktusminőségével. A kínálás akkor tekinthető őszintének és 

udvariasnak, ha a beszélő azt sugallja, hogy számít a felkínált étel/ital, illetve egyéb javak 

elfogadására (vö. Szili 2007: 11)   

Ahogy a fenti példák is mutatják, a negatív transzfer zavart okoz a kommunikáció 

extradiegetikus szintjén. A fordító az eredeti beszélői szándéktól eltérő információkat közvetít 

a forrásnyelvben elhangzott beszédaktusokról. A negatív transzfer általában 

pragmalingvisztikai okokra vezethető vissza. A fordító abból az általánosításból indul ki, 

hogy pragmaligvisztikai forma ugyanazokat a kommunikációs funkciókat, implikatúrákat és 

egyéb jelentésárnyalatokat fejezi ki a forrás- és a célnyelvben. Az általánosítás téves célnyelvi 

inferenciákhoz vezethet. Megváltozhat a beszédaktusok aktusminősége, ami hatással van a 

szereplők jellemére. A szereplő féltő, gondoskodó attitűdje negatív érzelmekbe, esetleg  

agresszióba csap át. A túlzott mértékű célnyelvi udvariasság miatt a feszült forrásnyelvi 

jelenet parodisztikussá válik. Az idegenszerűség abból adódik, hogy a kontextuális 

információk ellentmondásba kerülnek a nyelvi formában kódolt implikatúrákkal.   

 

8.4.  A pozitív transzfer 

A pozitív transzfer jelensége az előkészítő forma fordításában figyelhető meg. A 122. 

példa osztálytermi jelentében a tanárnő a katedrához szólítja az egyik tanulót. 
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kód: GG102: 20.08 (122a) 
 
 
 
(122b) 

TEACHER: Miss, um, Gilmore, 
could you come up here, please? 
RORY: NV 
 
TANÁR: Miss Gilmore, idefáradna? 
RORY: NV 
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
laza 
 
nagy 
alacsony 

 

A célnyelvi indirekt forma a forrásnyelvi kommunikációs konvenciókat tükrözi. 

Feltételezhető, hogy magyar diskurzuskörnyezetben a tanár a jóval direktebb felszólító 

móddal utasította volna a diákot. A formális Miss Gilmore megszólítás is egyértelműen a 

forrásnyelvi diskurzusvilágra utal, a célnyelvben hasonló szituációban ugyanis jellemzőbb a 

keresztnév használata. A fordított beszédaktusból a közönség megtudhatja, hogy a 

forrásnyelvi kultúrában a tanár–diák kapcsolatot a tanár részéről is az udvarias távolságtartás, 

a diák negatív arcának tiszteletben tartása jellemzi. A fordító tehát nemcsak az utasítás 

beszédaktusát közvetítette, hanem bizonyos kulturális információt is, mégpedig azt, hogy a 

forrásnyelvi diskurzuskörnyezetben a tanár kevésbé direkt, egyben udvariasabb 

távolságtartással fordul a tanuló felé, mint ahogy ezt általában jellemzőnek érezzük a 

célnyelvi kultúrában. 

Hasonló jelenséget figyelhetünk meg az orvos–beteg kommunikációban. A következő 

jelenetben orvosi vizsgálat zajlik (123. példa).   

 
kód: GA106 20.40 (123a) 

 
 
 
(123b) 

DOCTOR: Can you lean forward for 
me? 
PATIENT: NV 
 
ORVOS: Előre hajolna? 
BETEG: NV  
 

 
aktusminőség: 
hatalom: 
kötődés:  
társadalmi 
távolság: 
tehertétel: 

utasítás 
objektív 
zéró 
 
nagy 
alacsony 

 
Az orvosi utasítások fordítása során a fordítók gyakran megtartják az indirekt előkészítő 

formát, a célnyelvi kultúrában azonban inkább a felszólító mód használatára számítanánk. A 

pragmalingvisztikai forma transzfere kissé idegenszerűvé teszi a megnyilatkozást, mert a 

szokásosnál udvariasabb hatás kelt, de az indirekt forma nem változtatja meg a beszédaktus 

aktusminőségét, és nem hoz létre az eredeti beszélői szándéktól lényegesen eltérő 

implikatúrákat sem. Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a fordító bepillantást nyújt a 

forrásnyelvi kommunikációs konvenciókba.  

A pozitív pragmatikai transzfer általában szociopragmatikai okokra vezethető vissza. A 

személyközi kapcsolatokat a fordító a forrásnyelvi kultúra tükrében értelmezi. Az indirekt 
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formák tükrözésével olyan célnyelvi megnyilatkozásokat hoz létre, amelyek kisebb-nagyobb 

mértékben eltérnek a célnyelvi kultúrában megszokott indirektségtől vagy udvariasságtól, de 

nem olyan mértékben, ami az eredeti beszélői szándéktól jelentősen eltérő implikatúrákat, 

érzelmi töltetet (düh, ingerültség) vagy aktusminőséget eredményezne, ahogy ezt a negatív 

transzfer esetében megfigyelhettük. A pozitív transzfer betekintést nyújt a forrásnyelvi kultúra 

kommunikációs konvencióiba, és gazdagítja a célnyelvi közönség forrásnyelvi kulturális 

tudását, anélkül hogy a kommunikáció extradiegetikus szintje sérülne. 

 

8.5. A nyílt és a rejtett fordítás 

Most pedig néhány sorban térjünk vissza a bevezetőben említett példához! Vajon kinek 

adhatunk igazat az előadó és a közönség között kialakult vitában. A Csókolom, Fred bácsi/Jó 

napot, Mr. Wilson!  fordítás kapcsán kialakult nézetkülönbség tulajdonképpen nem más, mint 

annak a polémiának a fellángolása, amely a pontos (literal) és a szabad fordítás problémája 

körül alakult ki, és több évszázada jelen van a fordításról való gondolkodásban. Már a XIV. 

században élt arab fordító, Al-Safadi is bírálta a görög–arab fordítók munkamódszerét, akik a 

szövegben szavanként haladtak, és megpróbálták megtalálni a görög szavak pontos arab 

megfelelőjét (Hatim és Mason 1990: 5). Schleiermacher (1813) már a XIX. század elején 

rámutatott arra, hogy a fordítónak két lehetősége van. Vagy az olvasót viszi el a szerzőhöz, 

vagy pedig a szerzőt az olvasóhoz. Az első metódus, bár nem szó szerinti fordítást jelent, 

mégis a fordított szöveg idegenszerűségéhez vezet, míg a másodikkal a fordító a célnyelvi 

normák felé közelít.  Bár a forrásnyelv-orientált vs. célnyelv-orientált fordítás problémájával 

számos kutató foglalkozott (Nida 1964; Catford 1965; Newmark 1981; Nord 1991; Venuti 

1995), a kérdés komplexitását a beszédaktusok témakörében mégis House rendszerében 

érdemes megragadni. Az ő megközelítésének előnye, hogy a két fordítási stratégiát empirikus 

adatokkal alátámasztott, komplex modell tükrében szemléli.  

House (1981; 1997; 2001; 2006; 2009) a nyílt és a rejtett fordítás terminusokat használja a 

forrás- és a célnyelv-orientált fordítás közötti különbségek bemutatására. A fordítás 

folyamata óhatatlanul is a szöveg rekontextualizációjával jár. A fordító a forrásnyelvi 

szöveget vagy szövegrészletet az eredeti kontextusból kiemelve új kontextusba helyezi át, 

ahol a forrásnyelvi kultúrától eltérő befogadói elvárások, kommunikációs konvenciók és 

normák érvényesülnek (House 2006: 343). Az ekvivalencia létrehozása során a fordító két 

stratégia közül választhat. „A nyílt fordítás esetében a fordítás funkciója, hogy az olvasók a 

célnyelven keresztül férhessenek hozzá a forrásnyelvi nyelvkultúrába ágyazott szöveg 
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funkciójához”130 (House 1997: 29). Másképpen fogalmazva: a fordító által használt 

nyelvezetben a forrásnyelvi kommunikációs normák tükröződnek, vagyis a fordítás csupán 

„másodrendű funkcionális ekvivalenciát” (second level functional equivalence) hoz létre 

(ibid.: 112). Ez arra készteti az olvasót, hogy a forrásnyelvi kommunikációs normákat és 

konvenciókat a befogadó kultúra diskurzuskörnyezetében értelmezze. Az ekvivalencia a 

szöveg és a regiszter szintjén jön létre, mindeközben az eredeti szöveg diskurzuskörnyezete 

aktiválódik az olvasóban. Ebben az esetben a textuális funkciók közötti ekvivalenciát House 

másodrendűnek tartja, ugyanis ennek szerepe csupán annyi, hogy „hozzáférhetővé tegye az 

eredeti szöveg funkcióját […] annak saját diskurzuskörnyezetében […]”131 (ibid.). A 

fordításnak nem célja, hogy eredeti célnyelvi szövegnek tűnjön, így a célnyelvi kultúra 

befogadói bizonyos távolságból szemlélhetik és értékelhetik az eredeti szövegfunkciókat.  

A rejtett fordítás célja ezzel szemben az, hogy az eredeti beszédeseményt és 

szövegfunkciókat a célnyelv diskurzuskörnyezetében reprodukálja, „anélkül hogy aktiválná 

azt a diskurzuskörnyezetet, amelyben az eredeti szöveg létrejött”132 (ibid.: 114). A 

funkcionális ekvivalencia megteremtése a „kulturális szűrő” (cultural filter) alkalmazásával 

történik. Ez azt jelenti, hogy a fordító a célnyelvi kultúra szűrőjén keresztül tárja az olvasó 

elé a forrásnyelvi szöveget, tehát a fordítást a célnyelvi kommunikációs konvenciókhoz és 

normákhoz igazítja. Olyan változtatásokat hajt végre a szöveg és a regiszter dimenzióiban, 

amelyek az eredeti célnyelvi szöveg illuzióját keltik. Az ekvivalencia így nem a regiszter, 

hanem az egyedi szövegfunkciók és a műfaj szintjén jön létre (ibid.: 114).  

A bevezetőben említett fordítási problémáról (Jó napot, Mr. Wilson!/Csókolom, Fred 

bácsi!) megállapítható, hogy a fordító a nyílt fordítási stratégiát alkalmazta, vagyis a 

forrásnyelvi normát követte. Bár a szinkronizálás azt az illúziót kelti, mintha a szereplők a 

közönség anyanyelvén szólalnának meg, a célközönség mégis tudja, hogy fordítás 

eredményképpen keletkezett szöveget hall. A tágabb kontextus, a film képi világa és az egyes 

verbális eszközök is a forrásnyelvi kultúra diskurzusvilágát aktiválják. Bár a Jó napot, Mr. 

Wilson! köszönési forma nem igazodik a magyar nyelvben megszokott konvenciókhoz, a 

közönség soraiból felszólalók mégis úgy ítélték meg, hogy az adott szituációban ez 

megfelelőbb fordítás, mint a Csókolom, Fred bácsi! rejtett változat lett volna.  Az előadó a 

rejtett fordítást részesítette előnyben, a közönség pedig a nyílt fordítást tartotta jobbnak. A 

                                                 
130 “[…] in overt translation, the function of the translation is to enable its readers access to the function of the 
original in its original linguacultural setting through another language” (House 1997: 29). 
131 “[…] enabling access to the function the original text has (had) in its discourse world […]” (House 1997: 
112). 
132 “[…] without wishing to co-activate the discourse world in which the original had unfolded” (House 1997: 
114). 
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leíró fordítástudománynak természetesen nem az a feladata, hogy megállapítsa, kinek van 

igaza, vagy melyik a jobb megoldás, hanem az, hogy értékítélet nélkül leírja, milyen a 

fordított szöveg. Ezt a tradíciót követve megállapíthatjuk, hogy a fordító megoldásában (Jó 

napot, Mr. Wilson!) a pozitív transzfer jelensége figyelhető meg. A megnyilatkozás valóban 

idegenszerűnek hathat a célnyelvi diskurzuskörnyezetben, de nem befolyásolja az 

extradiegetikus kommunikációt, mivel a közönség soraiból mindenki tudja, hogy a Jó napot, 

Mr. Wilson! csakis a köszönés beszédaktusával azonosítható. Ebben az esetben a fordító 

nemcsak helyes információt adott az elhangzott beszédaktus típusáról, hanem azt a plusz 

kulturális információt is közvetítette, hogy az USA-ban a gyerekek ezzel a formulával 

köszöntik a felnőtteket. A forrásnyelvi kultúrában tehát a felnőtt–gyermek viszony kevésbé 

aszimmetrikus, legalábbis az üdvözlés esetében. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy a 

pozitív transzfer nyílt fordítást eredményez, a célnyelvi megnyilatkozásban észlelt 

idegenszerűség indokolt, mert a közönség kulturális tudását gazdagítja. Ugyanez állapítható 

meg a pozitív transzfert bemutató példák kapcsán, bár a konvencionálisan indirekt 

beszédaktusok esetében sokkal bonyolultabb meghatározni, hogy az általuk kifejezett 

kommunikációs funkciók, a nyelvi udvariasság, illetve a különböző implikatúrák hogyan 

viszonyulnak a forrás- és a célnyelvi kommunikációs konvenciókhoz és normához. A 

probléma megvilágítására ezért is használtam a könnyebben értelmezhető köszönés 

beszédaktusát.  

A negatív pragmatikai transzfer szintén arra utal, hogy bizonyos forrásnyelvi mintázatok és 

konvenciók jelennek meg a célnyelvi szövegben azzal a különbséggel, hogy ezek a nyelvi 

formák az adott pillanatban semmilyen plusz információval nem szolgálhatnak a forrásnyelvi 

kommunikációs szokásokról, mivel jelentősen eltérő beszélői szándékokat fejeznek ki. Olyan 

implikatúrákat hoznak létre, amelyek zavart keltenek az extradiegetikus kommunikációban, 

értelmezésük indokolatlanul nagy kognitív terhet ró a befogadóra. Eredményezhet-e a negatív 

transzfer nyílt fordítást? Megítélésem szerint a válasz nemleges, ugyanis a nyílt fordítás 

mindig feltételezi legalább a „másodrendű funkcionális ekvivalenciát” (House 1997: 112), a 

negatív transzfer következtében pedig olyan beszédaktusok jönnek létre, amelyek 

aktusminőségükben nem tekinthetők egymás ekvivalensének. Az ekvivalencia csak az 

illokúciós cél szintjén jön létre, tehát a másodrendű funkcionális ekvivalencia is csak részben 

valósul meg. Ennek kapcsán joggal merül fel a kérdés, hogy a leíró fordítástudomány 

paradigmájában szükséges-e vizsgálni az ekvivalenciaproblémákat is felvető negatív 

pragmatikai transzfer jelenségét.  
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A fordítás a nyelvi kontaktus egyik formája, amelynek hatására a célnyelv dinamikusan 

változik. Ha a fordítók bizonyos forrásnyelvi eszközöket gyakran használnak a célnyelvben, 

akkor azok előbb-utóbb ismertté és elfogadottá válhatnak a célnyelvi kultúrában. Végső 

stádiumban a forrásnyelvi eszköz már előfordulhat autentikus célnyelvi szövegekben is, 

esetleg normává válhat, ahogy erre Koller (2001) nyomán Baumgarten (2005: 11) is rámutat 

angol–német nyelvpárban. Angol–magyar nyelvpárban ilyen például a vow meglepetést 

kifejező indulatszó vagy pedig a Legyen szép napod! elköszönő formula, amelyek feltehetőleg 

angol–magyar fordítás hatására jelennek meg egyre gyakrabban az egynyelvű 

kommunikációban is. Míg a nyelvvédők ezt rossz szemmel nézik, addig a leíró 

nyelvtudomány, így a fordítástudomány is értékítélet nélkül vizsgálja a jelenséget. Idővel a 

negatív transzfer pozitív transzferré válhat. A leíró fordítástudomány egyik kihívása, hogy ezt 

a folyamatot a maga dinamikájában ragadja meg és kövesse nyomon.  

 

8.6. Az 5. hipotézis 

A kutatások azt bizonyítják, hogy a konvencionálisan indirekt beszédaktusok 

univerzálisak133 (Blum-Kulka et al. 1989; Majzer 1999; Szili 2000; 2004), ez azonban nem 

jelenti azt, hogy az egyes indirekt felszíni formák megfeleltethetők egymásnak (Blum-Kulka 

1989: 64–65). Ahogy a fenti példákban is láttuk, a pragmalingvisztikai forma transzfere 

megváltoztathatja a beszédaktus illokúciós erejét és aktusminőségét, ami idegenszerűséghez, 

más terminussal a negatív vagy a pozitív pragmatikai transzfer jelenségéhez vezet. Ez a 

megfigyelés igazolja az 5. hipotézist, amelyben azt állítottam, hogy a felszíni forma 

tükörfordításával megváltozhat a beszédaktus illokúciós ereje és kommunikációs funkciója, ez 

pedig idegenszerűséghez vezet.  

Ahogy erre már Blum-Kulka (1981) is felhívta a figyelmet, a fordítástudomány egyik 

feladata, hogy nyelvpáronként feltárja a beszédaktusok közötti ütközési pontokat, vagyis 

azokat az eseteket, amelyekben a pragmalingvisztikai forma tükörfordítása eltérő 

implikatúrákat hoz létre. A konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordításának vizsgálata a 

következő ütközési pontokat tárta fel angol–magyar nyelvpárban. A Why don’t you do X? 

javaslattevő forma az angol nyelvben alkalmas az utasítás, a kérés, a tanács, a meghívás és az 

ajánlat kifejezésére. A tükörfordítás (Miért nem teszed meg X-et?) a magyar nyelvben nem 

alkalmas (vagy legalábbis nem jellemző) az egyéb jelentésárnyalattól mentes utasítás, kérés, 

meghívás és ajánlat aktusának kifejezésére. Az angol nyelvben az előkészítő forma (Could 

                                                 
133 Blum-Kulka és munkatársai (1989) a CCSARP-projekt keretében hat nyelvet vizsgáltak (angol, francia, dán, 
német, héber, spanyol). A magyar nyelvre vonatkozó vizsgálatokat Majzer (1999) és Szili (2000; 2004) végezte. 
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you/Will you do X? stb.) kifejezheti a tanács beszédaktusát, míg a tükörfordítás a magyar 

nyelvben erre nem alkalmas (Megteszed/Megtennéd X-et?). Az előkészítő forma az angol 

nyelvben alkalmas az udvarias utasítás kifejezésére, míg a magyar nyelvben bizonyos 

szituációkban túlságosan udvarias, ezért gúnyos, szarkasztikus benyomást kelt. Az előkészítő 

forma az angol nyelvben használható vészhelyzet-szituációkban, míg a magyar nyelvben ez a 

forma furcsa, parodisztikus hatást kelt.   

 

8.7. Konklúzió 

A vizsgált konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordításában kimutatható a negatív és 

a pozitív transzfer jelensége, amely idegenszerűséget eredményez a célnyelvi szövegben. Bár 

a háttérben meghúzódó okok között nehéz egyértelmű különbséget tenni, mégis azt 

valószínűsíthetjük, hogy a negatív transzferből adódó idegenszerűség általában 

pragmalingvisztikai okokra, a pozitív transzferből adódó pedig szociopragmatikai okokra 

vezethető vissza. A negatív transzfer következménye, hogy változik az extradiegetikus 

kommunikáció, a fordított beszédaktus az eredeti beszélői szándéktól eltérő értelmezéseket és 

implikatúrákat eredményezhet, ez pedig esetenként megváltoztatja a szereplők jellemét és a 

cselekmény feszültségét. A pozitív transzfer eredménye a nyílt fordítás, a fordító bepillantást 

nyújt a forrásnyelvi kultúra kommunikációs konvencióiba. A pozitív transzfer nem tekinthető 

pragmatikai hibának, a negatív transzfer következtében azonban olyan beszédaktus jön létre, 

amely bizonyos aspektusaiban nem ekvivalens a forrásnyelvi beszédaktussal. A 

fordítóképzésben ezért célszerű felhívni a hallgatók figyelmét a forrás- és a célnyelvi 

beszédaktusok közötti ütközési pontokra, vagyis azokra az esetekre, amikor a felszíni forma 

tükrözése eltérő implikatúrákat hoz létre a célnyelvben. Az ütközési pontok feltárása a 

kultúraközi pragmatika és a fordítástudomány közös feladata. 
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9. A kutatás összegzése 

 

9.1. A kutatás eredményei 

A kutatás a leíró fordítástudomány elméleti háttere, vizsgálati módszerei és az 

eredményközpontú megközelítés területén szolgál új, tudományos eredményekkel. 

 

9.1.1. Az elméleti megközelítés és az alkalmazott vizsgálati módszerek újdonságai 

 A direktív és a komisszív beszédaktusok fordításának tanulmányozásához szükség volt 

egy olyan integrált elméleti keretre, amelynek segítségével feltárhatók és elemezhetők a 

fordítás során tapasztalható pragmatikai elmozdulások. A kutatásban használt elméleti keret 

House (1997) fordításértékelési modelljén alapul, de mivel House ezt a rendszert teljes forrás- 

és célnyelvi szövegek összehasonlítására és értékelésére hozta létre, a modellt alkalmassá 

kellett tenni a szubtextuális beszédaktusok fordításának vizsgálatára. House modellje alapján 

olyan szempontrendszert alakítottam ki, amelynek segítségével feltárhatók a vizsgált 

konvencionálisan indirekt beszédaktusok közötti ekvivalenciaviszonyok. Az adaptált modell 

alkalmas a forrás- és a célnyelvi beszédaktusok összehasonlítására a regiszter három 

kategóriájában, nevezetesen a diskurzusmezőben, a diskurzushangvételben és a 

diskurzusmódban, valamint lehetővé teszi, hogy kiszűrjük azokat a fordításokat, amelyek nem 

ekvivalensek.  

Az egyes megnyilatkozások fordításának vizsgálatához szükség volt egy olyan 

taxonómiára is, amelynek segítségével megbízható módon meghatározható, hogy a nyelvi 

felszínen megjelenő formák milyen beszédaktusokat fejeznek ki. Mivel sem a 

beszédaktus-elmélet, sem pedig az áttekintett diskurzusaktus-taxonómiák nem bizonyultak 

teljes egészében alkalmasnak a nyelvi minta elemzésére, létre kellett hozni egy olyan 

rendszert, amely ötvözi a két megközelítés erősségeit, a gyengeségeiket pedig kiküszöböli. Az 

adaptált taxonómia a cselekvés/haszon dimenziója (Tsui 1994), a perlokúciós hatás (Austin 

1962) és a retrospektív újraklasszifikáció (Tsui 1994), valamint a szakirodalom alapján 

meghatározott egyéb kiegészítő kondíciók segítségével alkalmasnak bizonyult a direktív és a 

komisszív beszédaktusok egységes és megbízható azonosítására.  

Az indirekt/direkt pragmatikai elmozdulások feltérképezése céljából a 

CCSARP-projektben (Blum-Kulka et al. 1989) használt skála alapján öt direktségi kategóriát 

állítottam fel angol–magyar nyelvpárban, az egyes direktségi kategóriákban pedig további 

modulációkat határoztam meg. Az így kialakított fordítási skála alkalmasnak bizonyult a 
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direktségi kategóriák közötti és a direktségi kategóriákon belüli pragmatikai elmozdulások 

feltérképezésére. Újdonságnak számít a kódalapú megfeleltetés, amely lehetővé tette, hogy a 

nagyszámú nyelvi adatot adatbázis-kezelő szoftver segítségével vizsgáljam.  

Empirikus vizsgálatok hosszú sora tanúskodik arról, hogy összefüggés mutatható ki a 

nyelvi viselkedés és a szociopragmatikai változók, vagyis a hatalom, a társadalmi távolság és 

az aktusban megjelenő tehertétel között (l. 5. fejezet). A vonatkozó szakirodalom áttekintése 

arról győzött meg, hogy a kutatók nem kezelik egységesen a szociopragmatikai változók 

tartalmát, valamint az is problémát jelent, hogy az egyes változók között átfedések 

mutatkoznak. Az alkalmazott modellek és módszerek alkalmasak az egyszerűbb, előre 

megtervezett szituációkban megfigyelhető nyelvi viselkedés tanulmányozására, de kevésbé 

alkalmasak a filmekben előforduló szituációk és a dinamikusan változó személyközi 

kapcsolatok leírására. A korábbi pragmatikai kutatások elméleti hátterének felhasználásával 

definiáltam az egyes szociopragmatikai változók tartalmát, valamint kiküszöböltem a köztük 

mutatkozó átfedéseket. Az így létrehozott szociopragmatikai modell alkalmasnak bizonyult a 

fordítási adatok elemzésére a filmnarratíva során dinamikusan változó horizontális és 

vertikális személyközi kapcsolatok tükrében. A modell segítségével feltárható, hogy a 

szociopragmatikai változók hogyan befolyásolják a fordítói viselkedést.  

Összességében a kutatás során létrehoztam egy olyan integrált pragmatikai modellt, amely 

alkalmas a konvencionálisan indirekt, direktív és komisszív beszédaktusok fordításában 

megfigyelhető fordítói megoldások mélyreható tanulmányozására, elsősorban a regiszter 

diskurzushangvétel kategóriájában, különös tekintettel a nyelvi direktség változására. A 

modell könnyűszerrel adaptálható egyéb beszédaktusok fordításának vizsgálatára is.            

  

9.1.2. Az empirikus vizsgálat új, tudományos eredményei 

A nagyszámú fordítási tény kvantitatív elemzése rávilágított arra, hogy mi történik a 

vizsgált pragmalingviszitikai formákban megjelenő konvencionálisan indirekt 

beszédaktusokkal az angol–magyar filmfordításban. A pragmatikai elmozdulások hat fő 

típusát azonosítottam. Ezek a direktségi kategóriák között és a direktségi kategóriákon belül 

valósulnak meg. A z-próba segítségével kimutattam, hogy a legdirektebb kategória felé 

történő elmozdulások szignifikánsan magasabb arányban tapasztalhatók, mint az egyéb 

indirekt kategóriák felé történő elmozdulások azokban az esetekben, amelyekben a fordítók 

bizonyos okokból a direktségi kategória megváltoztatása mellett döntöttek. A legdirektebb D1 

kategóriában a fordítók jellemzően a származtatott módot (imperatívusz és funkcionális 

megfelelői) részesítik előnyben, az indirekt kategóriákat pedig csak nagyon ritkán 
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helyettesítik más indirekt kategóriákkal.  A direktségi kategóriák közötti elmozdulások akkor 

figyelhetők meg, ha a pragmalingvisztikai forma eltérő kommunikációs funkciókat fejez ki a 

forrás- és a célnyelvben. A z-próba segítségével kimutattam, hogy ez a fordítói megoldás a 

teljes sokaságban statisztikailag szignifikánsnak tekinthető. A direktségi kategória 

megtartására akkor kerül sor, ha pragmalingviszitkai forma alapvetően azonos 

kommunikációs funkciókat fejez ki a forrás- és a célnyelvben. Ez a fordítói megoldás is 

szignifikánsnak bizonyult.  

A direktségi kategória megtartása az adott direktségi kategóriában eredményez pragmatikai 

elmozdulásokat. Három meghatározó tendenciát mutattam ki: 1. a kontextuális tényezők 

megváltoztatása (képesség→hajlandóság), 2. a reális/hipotetikus formák közötti elmozdulások 

(reális→hipotetikus [utasítások, kérések]; hipotetikus→reális [meghívások, ajánlatok], 3. az 

explicit beszédaktusokat implicit beszédaktusok váltják fel. Az orientációváltás és a 

pozitív/negatív pragmatikai elmozdulások csak alacsony százalékban fordulnak elő a fordítói 

megoldások között.  

A fordítói viselkedésben tapasztalható tipikus tendenciák feltárásán túl fontos, hogy 

magyarázattal is szolgáljunk az elemzések során tapasztalt jelenségekre. Vajon a fordítók 

miért a legdirektebb formákat részesítik előnyben, ha a direktségi kategória megváltoztatása 

mellett döntenek? A Bevezető fejezetben rámutattam arra, hogy az autentikus magyar 

filmszövegben a vizsgált pragmalingvisztikai formákból több található, mint hasonló 

mennyiségű, eredeti forrásnyelvi szövegben. A fordító elvileg megtehetné azt is, hogy az 

indirekt kategóriák fordítása során nem a direkt, hanem az egyéb indirekt kategóriák felé 

mozdul el. Szembetűnő azonban, hogy a forrásnyelvi javaslattevő formával kifejezett 

utasításokat és kéréseket a fordítók viszonylag ritkán helyettesítik a célnyelvi előkészítő 

formával annak ellenére, hogy a magyar nyelvre vonatkozó empirikus vizsgálatok (Majzer 

1999; Szili 2000; 2004), valamint a 7.13. pontban ismertetett kontrollvizsgálatok azt mutatják, 

hogy az indirekt előkészítő forma (D3) a magyar nyelvben is gyakan fejezi ki a kérés és az 

utasítás beszédaktusát. A D2 kategóriában megjelenő konvencionálisan indirekt állító formák 

szintén ritkán szerepelnek a fordítói megoldások között. Közel hasonló tendencia vázolható 

fel a meghívás és az ajánlat fordítása kapcsán, bár ezekből a beszédaktusokból kevés adat áll 

rendelkezésre. Az is meglepő, hogy a forrásnyelvi előkészítő formával (D3) kifejezett 

tanácsokat a fordítók egyáltalán nem helyettesítik a javaslattevő formával (D4), holott ez a 

forma a magyar nyelvben kimondottan gyakran fejezi ki a tanács beszédaktusát. A nem 

konvencionálisan indirekt célzások (D5) pedig egyáltalán nem jelennek meg a fordítói 

megoldások között. Összességében tehát kevés példát találunk a D4→D3/D2/D5, valamint a 
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D3→D4/D2/D5 típusú kategóriaváltásokra, míg a D3/D4→D1 kategóriaváltások gyakorinak 

mondhatók. Vajon mi lehet ennek az oka?  

A legdirektebb kategória felé történő pragmatikai elmozdulások feltehetően a pragmatikai 

transzparenciára, vagyis az egyértelműségre való törekvéssel hozhatók összefüggésbe. Ha a 

fordító bizonyos okokból a direktségi kategória megváltoztatása mellett dönt, akkor a 

könnyebben értelmezhető, direkt formákat részesíti előnyben a komplexebb, indirekt 

formákkal szemben. Ez összecseng Kallia (2009) vizsgálatának eredményével, aki öt 

nyelvben figyelte meg azt, hogy az indirekt beszédaktusokból gyakrabban lesznek direkt 

beszédaktusok, mint fordítva, még akkor is, ha a nyelvhasználati konvenciók alapján ez nem 

mindig indokolt. Ez a fordítói viselkedés összefüggésbe hozható a fordítási univerzálékkal 

(Baker 1993), nevezetesen az explicitáció elvével és az egyszerűségre/egyszerűsítésre való 

törekvéssel. A direkt formák explicitebbek, szintaktikailag egyszerűbbek, sokszor 

egyértelműbbek és könnyebben értelmezhetők, mint az indirekt formák. A pragmatikai 

transzparenciára való törekvést a 7.14. pontban ismertetett kiegészítő vizsgálat is alátámasztja. 

Ez arra világít rá, hogy a mintában csak elvétve található példa arra, hogy a fordítók a direkt 

formákat indirekt formákkal helyettesítik (D1→ D2/D3/D4/D5), tehát azt állíthatjuk, hogy a 

direktségi kategóriák közötti elmozdulások jellemzően egyirányúak (indirekt→direkt).   

A direktebb formák használatát a pragmatikai transzparenciára való törekvés mellett a 

szociopragmatikai változók is motiválják. Ez a jelenség az előkészítő formában megjelenő 

utasítások és kérések fordítása során figyelhető meg. A fordítók akkor hajlamosabbak áttérni a 

direktebb formákra, ha a beszélő hatalmi pozícióban van, ha a beszédpartnerek közötti 

társadalmi távolság kicsi, illetve ha az aktusban megjelenő tehertétel alacsony.  

A direktségi kategóriák közötti elmozdulásokat és a direktségi kategória megtartását a 

pragmalingvisztikai formák forrásnyelv-specifikus jellege is indokolja. Ha a 

pragmalingvisztikai forma a célnyelvben nem alkalmas az ekvivalens aktusminőség 

kifejezésére, akkor a fordító olyan pragmalingvisztikai formát keres, amellyel az ekvivalens 

aktusminőség kifejezhető. Ez direktségi kategóriaváltással jár. Ha a forrásnyelvi 

pragmalingvisztikai forma alkalmas az ekvivalens célnyelvi beszédaktus kifejezésére, akkor a 

fordító jellemzően megtartja a direktségi kategóriát.  

A javaslattevő forma esetében a szociopragmatikai változók hatása nem tisztázott. Mivel a 

javaslattevő felszíni forma „erősen forrásnyelv-specifikus”, a fordítónak mindenképpen meg 

kell változtatnia a direktségi kategóriát, hogy ekvivalens aktusminőséget hozzon létre, ezért 

valószínű, hogy a direktebb formák használatát nem a szociopragmatikai változók, hanem a 
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pragmalingvisztikai felszíni forma nyelvspecifikus jellege, valamint a pragmatikai 

egyszerűségre való törekvés indokolja.  

A kontrollvizsgálatok tanúbizonysága szerint a direktségi kategórián belül a képesség és a 

hajlandóság kontextuális tényezője közötti pragmatikai elmozdulásokat a célnyelvi norma 

követése indokolja. A reális/hipotetikus formák közötti elmozdulásokat vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy a hipotetikus formák túlnyomó használata összefüggésbe hozható a 

pragmatikai transzparenciára való törekvéssel, mivel ezek kevésbé teszik lehetővé, hogy a 

hallgató eldöntendő kérdésként értelmezze az indirekt beszédaktust. A pragmatikai 

egyértelműségre való törekvésnek némiképp ellentmond az, hogy a fordítók az explicit 

indirekt formákat implicit indirekt formákkal helyettesítik. Ezt azonban ellensúlyozzák a 

hipotetikus formák, amelyek explicitebbé teszik a beszélői szándékot. 

A kvalitatív vizsgálatok arra is rávilágítottak, hogy bizonyos szituációkban a szereplők 

jelleme is motiválhatja a pragmatikai elmozdulásokat. A célnyelvi direkt forma használata a 

szereplő egyébként is domináns karakterét teszi hangsúlyossá (17. példa). A fordítók a 

célnyelvi megnyilatkozás illokúciós erejében is érzékeltethetik a szituáció drámaiságát (36. 

példa). Arra is találunk példát, hogy a pragmatikai elmozdulás olyan kontextuális 

jelentéstartalmat tesz verbálisan explicitté, amely csak implicit volt jelen a forrásnyelvi 

szövegben (69. példa). Természetesen nem állíthatom azt, hogy ezek a fordítói döntések 

minden esetben tudatosak, pragmatikai hatásuk azonban jól érzékelhető. 

A disszertáció további eredménye a negatív és a pozitív pragmatikai transzfer jelenségének 

definiálása és bemutatása. A pragmatikai transzfer idegenszerűséget okoz a fordított 

szövegben. Az idegenszerűség nemcsak szövegszinten, de már a megnyilatkozás szintjén is 

érzékelhető. A negatív transzfer következtében változik az extradiegetikus kommunikáció, a 

célnyelvi beszédaktus az eredeti beszélő szándéktól eltérő értelmezésnek ad teret. Ennek 

következtében nemcsak a szereplők jelleme változhat meg, de a cselekmény feszültsége is. A 

pozitív transzfer bepillantást enged a forrásnyelvi kultúra kommunikációs konvencióiban, 

anélkül hogy az eredeti beszélői szándéktól jelentősen eltérő implikatúrákat eredményezne. 

Blum-Kulka (1981) felhívásának részben eleget téve, a kutatás feltárta a lehetséges ütközési 

pontokat a forrás- és a célnyelvi beszédaktusok között, vagyis azokat az eseteket, amikor a 

forrásnyelvi forma tükörfordítása eltérő implikatúrákat hoz létre a célnyelvben.   

 

9.2. A kutatás korlátai és jövőbeni kiterjesztése 

Ebben a vizsgálatban az audiovizuális műfaj egy meglehetősen speciális témakörét, 

mégpedig a konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordítását dolgoztam fel angol–magyar 
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nyelvpárban. Ennek is egy szűk területet vizsgáltam, nevezetesen a forrásnyelvi előkészítő és 

javaslattevő forma öt jellegzetes felszíni formájának fordítását. Ezzel csak részben adtam 

választ Blum-Kulka (1981) programszerű felhívására, amely a beszédaktusok 

fordíthatóságának vizsgálatát tűzte ki célul. Egy ilyen nagyszabású kutatási projekt még 

egyetlen nyelvpár esetében is túlmutat a disszertáció lehetőségein. A fordításkutatásban a jövő 

egyik kihívása nemcsak az, hogy feldolgozzuk a direktív (kérés, utasítás, meghívás stb.) és a 

komisszív (ajánlat, ígéret stb.) beszédaktusok egyéb lehetséges pragmalingvisztikai és felszíni 

formáinak fordítását, de a kutatásokat érdemes kiterjeszteni a többi beszédaktusra is, mint 

például az expresszívumok (bocsánatkérés, köszönet, sajnálkozás stb.).           

A fordítástudományi kutatások előzményeként feltétlenül szükséges elvégezni a forrás- és 

a célnyelv beszédaktusaira vonatkozó pragmatikai vizsgálatokat azért, hogy 

meghatározhassuk a forrás- és a célnyelvi normát. Hosszasan lehetne sorolni az angol nyelvre 

vonatkozó beszédaktus-tanulmányokat (l. 5. fejezet). Ezeknek az a hátránya, hogy többségük 

nem a természetesen előforduló diskurzusban vizsgálja a nyelvi viselkedést, hanem néhány 

előre megtervezett szituációban. A vizsgált szituációk variabilitása erősen limitáltnak 

mondható a természetes diskurzusban előforduló helyzetek végtelen számához képest. 

Tudomásom szerint nem létezik olyan kutatás sem, amely kvantitatív módszerekkel vizsgálja 

a forrásnyelvi filmszövegekben megjelenő beszédaktusokat a direktség/indirektség 

pragmatikai kategóriájában. Majzer Mónika (1999), Szili Katalin (2000; 2004) és Krékits 

József (2006) úttörő munkáitól eltekintve hiányosak a magyar nyelvre vonatkozó empirikus 

kutatási eredmények is. A fordítástudomány csak akkor adhat általános válaszokat a 

különböző nyelvek indirekt/direkt beszédaktusainak fordítása kapcsán felmerülő problémákra, 

ha a szükséges pragmatikai vizsgálatok eredményei nyelvenként rendelkezésre állnak, 

máskülönben nincs mihez viszonyítani a fordított szövegekben feltárt jelenségeket. A kutatás 

részeként ezért létrehoztam egy kontrolladatbázist is, amely autentikus magyar 

filmszövegekből nyert konvencionálisan indirekt beszédaktusokat tartalmaz. A 

kontrolladatbázis megfelelő viszonyítása alap lehet a beszédaktusok fordításának 

tanulmányozáshoz. Előnye, hogy az indirekt kategóriákban kimutatható a magyar nyelvre 

jellemző norma. Hátránya azonban, hogy jóval kisebb, mint a fordítási adatbázis, ezért 

statisztikailag szignifikáns eredmények kimutatására nem alkalmas, csak tendenciák 

megfigyelésére ad lehetőséget. A magyar adatbázis bővítése a jövő kutatási feladatai közé 

tartozik. 
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A Pragmatikai transzfer fejezetben tett megállapításaimat a kontrolladatbázisból nyert 

adatokra és a saját anyanyelvi tapasztalataimra alapoztam. A jövőben érdemes ezt a kutatási 

irányt kérdőíves módszerrel a közönség percepcióvizsgálatára is kiterjeszteni.    

 

9.3. A kutatás jelentősége 

A számos új tévécsatorna megjelenésével egyre nagyobb igény mutatkozik 

Magyarországon is a filmszövegek fordítását végző professzionális szinkrondramaturgokra. 

Ezt a feladatot jelenleg néhány tapasztalt szakemberen kívül jórészt az audiovizuális fordítás 

terén képzetlen szinkronszövegírók végzik. Valószínűsíthető, hogy a közeljövőben az 

audiovizuális fordítás más európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre több 

fordítóképző intézmény képzési kínálatában jelenik meg.  

A konvencionálisan indirekt direktív és komisszív beszédaktusok fordítása során 

tapasztalható indirekt/direkt pragmatikai elmozdulások feltérképezése, a pragmatikai 

transzferből adódó idegenszerűségek kimutatása, valamint a lehetséges ütközési pontok 

feltárása iránymutatásul szolgálhat a gyakorló szinkrondramaturgoknak. Mivel a kutatás során 

arra is fény derült, hogy a pragmatikai elmozdulások nem a filmfordítás médiumspecifikus 

kötöttségeire vezethetők vissza, az eredmények felhasználhatók az angol–magyar 

fordítóképzésben, nemcsak az audiovizuális fordítás, hanem általában a dialógusfordítás 

területén is.  

Tudomásom szerint a magyar fordításkutatásban ez ideig senki sem foglalkozott a 

konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordításával, sőt az audiovizuális fordítás is jórészt 

feltáratlan terület. Összességében a disszertáció célkitűzései megvalósultak, a felállított öt 

hipotézisből négyet sikerült bizonyítani, közülük háromban statisztikailag szignifikáns 

eredményekre jutottam.  
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Források, filmográfia 

 

Alias. 2001–2002. 1–2 évad. Touchstone Television. (Magyar szöveg: Németh Renáta) [A] 

Ally McBeal. 1997–1999. 1–2 évad. 20th Century Fox Television. (Magyar szöveg:  

Hágen Péter) [AMC] 

Barátok közt. 2010–2011. 13–14 évad. RTL Klub. [BK] 

Bones. 2005–2008. 1–3 évad. 20th Century Fox Television. (Magyar szöveg: Nagy Éva) [B] 

Californication. 2007–2009. 1–3 évad. Showtime. (Magyar szöveg: Draskovics Mariann) [C] 

Criminal Minds. 2005–2007. 1–3 évad. Touchstone Television. (Magyar szöveg: Illés Judit) 

[CM] 

Crime Scene Investigation: CSI. 2000-2001. 1–2 évad. CBS Paramount Productions. (Magyar 

szöveg: Gila Zsuzsa) [CSI] 

CSI Miami. 2002–2005. 1–3 évad. CBS Productions. (Magyar szöveg: Juhász Erika) [CSIM] 

Desperate Housewives. 2004–2006. 1–2. évad. Buena Vista Home Entertainment, Inc., 
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Touchstone Television. (Magyar szöveg: Simon Nóra) [DH] 

Everwood. 2002–2004. 1–2 évad. Warner Brothers Entertainment (Magyar szöveg: Lovász 

 Ágnes) [EV] 

Friends. 2002–2004. 9–10 évad. Warner Brothers Entertainment. (Magyar szöveg: Liszkai 

Szilvia) [F] 

Ghost Whisperer. 2005–2007. 1–2 évad. Paramount Productions/Touchstone Television. 

(Magyar szöveg: Galadics Anna) [GW] 

Gilmore Girls. 2002–2003. 3. évad. 2000. Warner Brothers. (Magyar szöveg: Várkonyi 

Zoltán) [GG] 

Gray’s Anatomy. 2005–2007. 1–3 évad. Buena Vista Home Entertainment/Touchstone 

 Televison. (Magyar szöveg: Tóth Enikő) [GA] 

Lost. 2004–2007. 1–3 évad. Touchstone Television. (Magyar szöveg: Vajda Evelin) [L] 

Married with Children. 1995–1997. 10–11 évad. Sony Pictures Television. (Magyar szöveg: 

 Hajzer László) [MC] 

Men in Trees. 2006–2008. 1–2 évad. NS Pictures. (Magyar szöveg: Új Regina) [MIT] 

Monk. 2002–2004. 1–2 évad. Touchstone Television. (Magyar szöveg: Csányi Zita) [M] 

The O.C. 2003–2006. 1–3 évad. Warner Brothers. (Magyar szöveg: Takács Emőke) [OC] 

Tűzvonalban. 2007–2008. 1– 2 évad. FilmArt. [T] 

Weeds. 2005–2008. 1–4 évad. Showtime (Magyar szöveg: Dudik Annamária Éva) [W] 

West Wing. 2000–2002. 2–3 évad. Warner Brothers. (Magyar szöveg: Vince Miklós) [WW] 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


