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Természetes fordításon ebben a dolgozatban a kétnyelvű egyének olyan 
fordítási tevékenységét kell érteni, amely mindenfajta előképzettséget nél-
külöz. A természetes fordítás tanulmányozása jelentős a fordításnak mint 
jelenségnek a megértése szempontjából. Természetes fordítás alkalmával az 
üzenet átvitele a cél, és ez a siker mércéje is, míg a nyelvi kifejezésmód csak 
olyan mértékben releváns, amennyire az információ-átvitelt befolyásolja 
(Harris, 1977). Ezért érthető, hogy a természetes fordítás tanulmányo-
zásakor nem elsősorban ennek a tevékenységnek az eredményei a fontosak a 
számunkra, hanem a mód, ahogy ez a tevékenység lezajlik. Tehát azok a 
pszicho- és szociolingvisztikai tényezők érdekelnek bennünket, amelyek a 
természetes fordítás jelenségét és megnyilvánulási formáit befolyásolják. 
Egyes fordításelméleti kutatók deduktív következtetés alapján abból a felté-
telezésből indultak ki, hogy ha a természetes fordítás a kétnyelvű egyénekre 
jellemző tevékenység, akkor várható, hogy a kétnyelvűség kialakulásával 
párhuzamosan a fordítási képesség is kifejlődik. A kisgyermekkorban kiala-
kuló kétnyelvűségre vonatkozó longitudinális kutatások igazolták ezt a 
feltételezést. A korai kétnyelvűséget tanulmányozó kutatók közül ugyanis 
többen is felfigyeltek a fordítás jelenségére a vizsgált alanyoknál. Az On-
tariói Pedagógiai Intézetben Merrilyn Shwain és munkatársai figyelemmel 
kísérték ezt a jelenséget egy hároméves Québec City-ben élő gyerek beszéd-
fejlődését tanulmányozva. Az apa franciául, az anya angolul értekezett a 
gyerekkel. A gyerek spontánul fordította az egyik kutató közléseit a másik 
nyelvére és a saját közléseit az egyik nyelvről a másikra (Swain, Wesche, 
1972). 

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének munkatársai 
Jarovinszkij és Fabricius Ildikó már a gyerek második életévének 7. hónap-



478 MIKES MELÁNIA 

jában észlelték az első spontán fordítást. A gyerek az élményeit az anyja 
számára magyarul, az apja számára pedig oroszul fogalmazta meg (Jaro-
vinszkij, Fabricius 1978:76). Traute Taeschner rámutat arra, hogy a két-
nyelvű gyerekkel való kommunikálás során a beszédpartnerek többek között 
azt a módszert is alkalmazzák, hogy lefordítják a gyerek közléseit arra a 
nyelvre, amelyen ők értekeznek a gyerekkel. Amikor célszerűnek találják, 
ösztönzik is a gyereket, hogy fordítsa le a saját közléseit (Taeschner, 
1983:203-209). Fransoa Grosjean, amerikai pszichológus a Life with Two 
Languages (Két nyelv vonzáskörében) című könyvében egy rövid fejezetet a 
természetes fordításnak szentelt. Ő általában az újabb amerikai kutatások 
eredményeire hivatkozik, de megemlíti a klasszikusokat, Ronjat-t és Leopol-
dot is. Az általa idézett példák a természetes fordítás különböző formáihoz 
tartoznak (Grosjean, 1982:199-204). 

Az általam végzett longitudinális kutatások során, amikor is két gyerek 
(a továbbiakban: Di és D2) nyelvi fejlődését figyeltem meg, akik egyszerre 
sajátították el a magyar, a szerbhorvát és a német nyelvet, magam is 
tapasztaltam, hogy a kisgyermekkorban a többnyelvű kommunikáció során a 
természetes fordításnak több megjelenési formája van. Ezekről lesz szó 
dolgozatomban. A fordítás mindegyik megjelenési formáját a gyerek és 
beszédpartnere vagy beszédpartnerei között lezajló verbális interakció pél-
dáival mutatom be. Elöljáróban elmondom még, hogy a beszédpartnereket 
annak alapján neveztem meg, hogy milyen nyelven beszélnek a gyerekkel. 
Ennek alapján háromféle beszédpartner van: aki a gyerekkel magyarul 
beszél (a továbbiakban magyar beszédpartner); aki a gyerekkel szerbhorvátul 
beszél (a továbbiakban szerbhorvát beszédpartner); aki a gyerekkel németül 
beszé.l (német beszédpartner). A gyerekek Újvidéken élnek. Az őket körül-
vevő mikroközösség a magyar és a szerbhorvát nyelvet egyaránt beszéli, míg 
németül csak anyai nagyanyjukkal értekeznek a gyerekek. Ezért a német 
nyelv az úgynevezett "gyengébb nelv". A magyar és a szerbhorvát nyelv 
ismerete és használata tekintetében nem tapasztalható lényeges eltérés a 
megfigyelt időszakban (amely a negyedik, illetve a hatodik életév végéig 
tart). 

1. A fordítás a kisgyermekkorban a többnyelvű kommunikáció során 
spontánuil jelentkezik már 17 hónapos korban, amikor az idősebb vizsgálati 
alanyom beszédpartnere közlésének rematikus részét lefordítja. Például: 

Német beszédpartner: Schöne Socken bekommt das Kindi. 
Schöne Socken. 

Gyerek: Csecse. (Di 1; 5; 24) 

Ezeknek a korai fordításoknak nincs szerepük a többnyelvű kommu-
nikációban, csupán a fordítási mechanizmus működésbe lépéséről tanús-
kodnak. Később a gyerek beszédpartnere közlését teljes egészében lefordítja. 
Egy példa erre a negyedik életévből: 

Német beszédpartner: Das wird Schnee sein. 
Gyerek: To 6c biti sneg. (D2 3; 4; 1) 
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A beszédpartner közléseinek a spontán fordítása, ami a kisgyermekkor-
ban a fordítói tevékenység megnyilvánulásaként jelentkezik, a későbbi fejlő-
dési szakaszban, a negyedik életévtől kezdve elemzéssel és tudatos fordítás 
elemeivel gazdagodik. Például: A gyerek és német beszédpartnere a cigá-
nyokról beszélnek. A gyerek szerbhorvátul beszél. 

Német beszédpartner: Beki sagt Zigeuner. 
Gyerek Ti kaáeá Zigeuner, a ja kaíem Ima cigana. 

Német beszédpartner: Und wie sagt Mami? 
Gyerek: A cigányok van. (D2 3; 5; 1) 

Egyes esetekben a beszédpartner kezdeményezi a tudatos fordítást, a 
gyerek pedig önállóan folytatja. Egy példa erre a hatodik életévből: 

Német beszédpartner: Das sind Wildschweine. Wie sagt man das Serbisch? 
Gyerek: Divlje svinje. Ungarisch vaddisznó. (Di 5; 1; 21) 

2. A kommunikációs szerepű spontán fordítás már, a 21 hónapos gyerek-
nél jelentkezik. A gyerek a saját közlését lefordítja, hogy biztosítsa üzenete 
hatékonyságát. Például: 

A gyerek elutasítja a német beszédpartner által felajánlott segítséget. 
Gyerek: Neée. Nem aka. (Di 1; 9; 4) 

A fordítás ilyen formája a későbbi fejlődési szakaszokban is előfordul. 
Egy példa erre a harmadik életévből. 

Német beszédpartner: Willst du nicht mehr essen? 
Gyerek: Nicht mehr essen. Neéu viSe. (D2 2; 4; 11) 

íme egy példa a negyedik életévből: 

A gyerek így fordul német beszédpartneréhez: Ajde da plivamo! Schwim-
men! (Di 3; 10; 19) 

3. A kisgyerek már második életéve vége felé megkísérli tolmácsolni 
beszédpartnerei közléseit. A kisgyerek a megfigyeléseit előbb elmondja egyik 
beszédpartnerének az egyik nyelven, majd a másiknak a másik nyelve. 
Például: A gyerek bejelenti magyar beszédpartnerének: Elszállt papagáj 
messzire, majd ugyanerről értesíti a szerbhorvát beszédpartnerét is: OtiSao 
papagaj. (Di 1; 9; 24) 

Vagy például a gyerek egyik beszédpartnere közlésének egy részét lefor-
dítja a másiknak. 

Magyar beszédpartner: Mindjárt hozza a bácsi a finom husikát. 
A gyerek közli német beszédpartnerével: Onki. (Di 1; 9; 14) 

A harmadik életévben a gyerek már többé-kevésbé tudatában van fordí-
tói szerepkörének. Például: 

A gyerek bejelenti magyar beszédpartnerének: Megkérdezem a tatát, mér sír 
az Uva. 
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Majd megkérdezi szerbhorvát beszédpartnerét, vagyis az apját: ZaSto plaőe 
Uva? 

Az apa így válaszol a gyereknek: Uva plaée jer je udarila glavu. 
A gyerek lefordítja apja közlését az anyjának, vagyis a magyar beszéd-

partnernek: Azér sír az Uva, mert megütötte a fejét. (Di 2; 10; 4) 
Ebben az életkorban a gyerek lefordítja az egyik beszédpartnere közléseit 

a másiknak figyelmen kívül hagyva beszédpartnerei nyelvi kompetenciáját. A 
későbbi fejlődési szakaszokban a gyerek főleg annak a beszédpartnernek a 
számára fordít, akiről feltételezi, hogy nem érti, mit mondott a másik 
beszédpartner. Például a hatodik életévben: A német beszédpartner az 
egynyelvű szerbhorvát beszédpartnerrel folytatott beszélgetés során idézte a 
német mondatot "Gib mir den Telefon!", amit a gyerek néhány nappal 
korábban mondott. Ekkor a gyerek is beleszól a beszélgetésbe, és lefordítja 
a szerbhorvát beszédpartner számára a mondatot: To znaői: Daj mi telefon! 
(Di 5; 6; 8) 

4. A gyerek lefordítja saját közlését, mintegy kiegészítve, kijavítva azt, 
vagyis azért fordít, hogy a saját kódját összhangba hozza beszédpartnere 
kódjával. Ez a jelenség először a harmadik éltév kezdetén volt tapasztalható. 
Például: 

A gyerek így szól német beszélgetőtársához: Onda ode ribica. Weggeflogen 
ribica. (Di 2; 2; 4) 

Ez a fordítás ugyan nem teljes, mégcsak nem is helyes, de a kisgyerek 
azon törekvése, hogy a saját kódját a beszédpartner kódjához idomítsa, 
vitathatatlan. Ez a törekvés azonban nem mindig annak a nyelvnek a 
követelményrendszere alapján valósul meg, amelyen a beszédpartner kom-
munikál a gyerekekkel, hanem annak a nyelvnek a követelményrendszere 
alapján is, amelyet a gyerek a beszédpartnerrel való kommunikálás során 
gyakrabban használ. Például: 

A német beszédpartner darabolja a csirkét. A gyerek rámutat a combra. 

Gyerek: áta je to? 
Német beszédpartner: Das ist das Bein. 
Gyerek: Lába. Evo ga nogu. (D2 2; 4; 3) 

Amikor a "gyengébb nyelvre" fordít a gyerek, akkor a közléseit nem 
tudja mindig sikeresen kijavítani, fordítása ilyenkor általában hiányos. Ez 
különösen a későbbi fejlődési szakaszokban válik kifejezetté, amikor a 
"gyengébb nyelv" és az "erősebb nyelv" vagy "nyelvek" közötti különbségek 
mind nagyobbak lesznek. Egy példa erre a negyedik életévből: 

A gyerek német beszédpartnerének meséi: Kad sam bio mali kao Uva, 
onda sam jeo jabuku u vodi. Einen Apfel ins Wasser. (Di 3; 10; 15) 

5. A gyerek fordítói képességét és készségét, amiről tanúbizonyságot tett 
a spontán fordítás eddig felsorolt eseteiben, a beszédpartner (mindenekelőtt 
a német) nyelvtanulásra is felhasználja, és gyakran ösztönzi a gyereket, hogy 
a szerbhorvát vagy magyar nyelvű közlését ismételje meg németül. Ezt a 
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didaktikai módszert a német beszédpartner már a harmadik életévtől kezdve 
alkalmazza. Például: 
Német beszédpartner: Das ist die Nase. Und was ist das? 
Gyerek: Noge. 

Német beszédpartner: Wie sagst du? 
Gyerek: Noge. Füsse. (Di 2; 1; 5) 

A beszédpartner kérdésére: "Wie sagst du?", a gyerek gyakran a bitté 
(kérem) udvariassági műszó alkalmazásával reagál. Ezt a gyerek abban a 
beszédszituáciíban ismerte meg, amikor enni vagy inni kért, vagy valamilyen 
tárgyat szeretett volna elkapni. Például: 

Gyerek: Daj joS jednu salvetu! 
Német beszédpartner: Wie sagst du? 
Gyerek: Bitté noch eine Salvette. (Di 2; 1; 22) 

A gyerek azonban ezt a frázist akkor is alkalmazza, amikor a szöveg-
környezet ezt nem kívánja meg. Arra a kérdésre, hogy: Wie sagst du?, a 
gyerek verbális reagálása rendszerint ez: bitté, akkor is ha az üzenet lényegét 
nem tudja lefordítani németre. íme egy példa a negyedik életévből: 

A gyerek szeretné, ha a német beszédpertnere még egyszer elmondaná 
neki a német versikét. 

Gyerek: JoS jednom! 
Német beszédpartner: Wie sagst du? 
Gyerek: Bitté. Ne znam. 

Később a gyerek szeretné, ha a német beszédpartner valamit felolvasna 
neki. 

Gyerek: Ajde, joS jednom! 
Német beszédpartner: Wie sagst du? 
Gyerek: Bitté, őitaj! (D2 3; 4; 4) 

A beszédpartner időnként úgy segít a gyereknek, hogy lefordítja neki a 
közlését, a gyereknek pedig nincs más dolga, mint megismételni a lefordított 
közlést. Egy példa erre a harmadik életévből: 

Gyerek: Micky Maus gitároz. 
Német beszédpartner: Micky Maus spielt Gitare. 
Gyerek: Micky Maus spielt Gitare. (D2 2; 4; 10) 

Előfordul az is, hogy a beszédpartner explicit módon ösztönzi a gyereket 
a lefordított közlés megismétlésére, vagy a beszédpartner lefordítja a közlés 
egy részét abban a reményben, hogy a gyerek majd kiegészíti a rematikus 
résszel. íme egy példa a negyedik életévből: 

A gyerek és a beszédpartnere a folyóparton állnak. Bele akarnak menni a 
vízbe. 
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Gyerek: Ima Ii zapca? 
Német beszédpartner: Wis fragst du? 
Gyerek: Ima li joS áapca? 
Német beszédpartner: Gibt es noch (szünet) 
Gyerek: ein Frosch? (Di 3; 10; 20) 

Abból a megfigyelésből kiindulva, hogy a gyerekek a beszédtanulás során 
(függetlenül attól, hogy egy vagy több nyelvről van szó) gyakran megismétlik 
a beszédpartner közlésének rematikus részét, a német beszédpartner időn-
ként úgy teszi fel a kérdést a gyereknek, hogy a kívánt fordítást kapja 
válaszként. íme egy példa a harmadik életévből: 

Gyerek: Oéu joS vode. 
Német beszédpartner: Was willst du? 
Gyerek: Oéu joS vode. 
Német beszédpartner: Willst du noch Wasser? 
Gyerek: Noch Wasser. (D2 2; 5; 0) 

A német beszédpartner meglehetősen korán elkezdte alkalmazni az ilyen 
és hasonló kérdéseket: Wie sagt Baki? Wie sagt Mami? Wie sagt Van? Ez a 
didaktikai stratégia hasznosnak bizonyult. Bizonyos esetekben a gyerek 
spontánul fordít, s megnevezi az egyes beszédpertnereket, mint az adott kód 
hordozóit, a beszédpartner pedig, akivel a gyerek az adott esetben kom-
munikál, ösztönzi őt a fordításban. íme egy példa erre a harmadik életévből. 
A gyerek figyeli a nagyanénjét, szerbhorvát beszédpartnerét, amint az ubor-
kát eszi. 

Gyerek: Uborka. 
Szerbhorvát beszédpartner: Rrastavac jedem. 
Német beszédpartner: Das sind Gurken. 
Gyerek: Tante Eta kaíe krastavac. Vule kaié uborka. 
Szerbhorvát beszédpartner: A kako kaze baka? 
Gyerek: Gurken. (Di 2; 3; 19) 

Gyakrabban előfordulnak azonban olyan esetek, amikor a fordítást a 
beszédpartner kezdeményezi. íme egy példa a negyedik életévből: 

Gyerek: Tik-tak. 
Német beszédpartner: Das ist ein Uhr. Und wie sagt Mami? 
Gyerek: Tik-tak. 
Német beszédpartner: Wie sagt Mami? 
Gyerek: Óra. 
Német beszédpartner: Und wie sagt der Vati? 
Gyerek: Sat. (D2 3; 4; 4) 

A beszélgetőtárs egy másik módszert is alkalmaz annak érdekében, hogy 
a gyerek a saját közlését lefordítsa a "gyengébb nyelvre". A beszédpartner 
úgy tesz, mintha nem értette, vagy nem hallotta volna a gyerek közlését. íme 
egy példa a negyedik életévből: 
4 
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Gyerek: Mogu sve poneti kuéi? 
Német beszédpartner: Was willst du machen? 
Gyerek: Nach Hause tragen. (Di 3; 9; 21) 

Ha a gyerek motiválva van arra, hogy eleget tegyen a beszédpartner 
ösztönzésének, akkor gyorsan fordít. Esetenként úgy, hogy előbb csak a 
közlés rematikus részét fordítja le, majd az egész közlést. íme egy példa a 
negyedik életévből: 
Gyerek: Dodi, baba, u vodu! 
Német beszédpartner: Wie sagst du der Bakili? 
Gyerek: Ins Wasser. Komm, Bakili, ins Wasser! (Di 3; 10; 18) 

Egyébként a gyerek gazdaságosabban bánik a szavakkal akkor, amikor a 
"gyengébb nyelvre" fordít. íme egy példa a negyedik életévből: 

A gyerek a Dunában fürdik. 
Gyerek: Dodi u vodu kod mene! 
Német beszédpartner: Wie sagst du? 
Gyerek: Komm zu mir! (Di 3; 10; 21) 

á A beszédpartner esetenként arra ösztönzi a gyereket, hogy a kije-
lentéseiket fordítsa le, vagyis fordítóként alkalmazzák őket, méghozzá igen 
korán, már a harmadik életév betöltése előtt. Például: 

A német beszédpartner a magyar beszédpartnerrel németül beszélget. 
Mivel a magyar beszédpartner nem tud jól németül, a gyerekhez fordul 
segítségért. 
Magyar beszédpartner: Was ist das Schnecke? 
Gyerek: Csigabiga. (Di 2; 8; 0) 

A természetes fordítás spontán és stimulált formájának a tanulmá-
nyozása a többnyelvű kommunikáció során a kisgyermekkorban azt mutatja, 
hogy a fordítás folyamata a két- és többnyelvűség ontogenézisének szerves 
része. Heurisztikus szemszögből nézve igazoltnak tűnik a természetes fordí-
tásnak a spontán és stimulált fordításra való felosztása. Azonban semmiképp 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül a spontán és stimulált fordítás közötti 
interakciót. A serkentés (stimulálás) ugyanis elősegíti a spontán fordítás 
fejlődését, a spontán fordítás pedig lehetővé teszi a beszédpartner számára a 
stimulálást. 

Meg kell még említeni, hogy a fordítás mint jelenség a gyerek és a felnőtt 
között lezajló verbális interakció, a gyerek nyelvi fejlődésének fontos elő-
feltétele, függetlenül attól, hogy a gyerek egy vagy több nyelvet sajátít el 
egyszerre. Ivan Ivié így ír erről: A felnőtt és a gyermek között lezajló 
szükségszerűen asszimetrikus kommunikáció során a felnőtt szemiotikai 
eszközök bevezetéséhez folyamodik (ezért beszélhetünk itt olyan kommu-
nikációról, amely során csak az egyik fél alkalmaz szimbólumokat), a gyerek 
kommunikációs tevékenységét folyamatosan tolmácsolja és átváltja őket 
szemiotikai eszközökké (Ivié 1978:240). Ha az egynyelvű gyerek kognitív 
fejlődése eléri azt a szintet, amelyen a gyerek is képes szemiotikai eszközö-
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ket alkalmazni, a fordítás elveszti jelentőségét, annál a gyereknél viszont, aki 
egyszerre több nyelvet sajátít el, a fordítás új formái jelentkeznek. 

A kisgyermekkorban jelentkező spontán fordítás megjelenési formáinak 
a fejlődési tendenciája az intuitívtól a tudatos fordítás felé halad, a fordítási 
képesség véletlenszerű megnyilvánulásától a kommunikációs célú fordítás 
felé. Az eddig elmondottakból világosan kitűnik, hogy a beszédpartner 
hozzájárulása a fordítási tevékenység tudatossá válásához vitathatatlan. 
Azon a fejlődési fokon, amikor ez a tudat már jelen van, a spontán fordítás 
nem jelentkezik, jelképesen szólva, tiszta formájában. Ekkor a természetes 
fordításnak már az a szerepe, hogy hozzájáruljon az üzenet átviteléhez az 
egyik kódrendszerből a másikba. A gyerek fordítási tevékenysége, amelynek 
kezdetben játék jellege volt, olyan tevékenységgé válik, aminek helye van a 
többnyelvű kommunikáció rendszerében. 

Fordította: 
Katona Edit 
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