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nyelvi univerzálék mintájára) vannak fordítási
univerzálék, majd elgondolkodhatunk azon,
milyen jellegűek ezek, milyen módon, milyen
fogalmi-terminológiai rendszer segítségével
írhatók le, milyen következtetések levonását
teszik lehetővé, milyen hozadékuk van az általános fordítástudomány szempontjából stb.
Mindenképpen szólnunk kell még Klaudy
Kingának közvetlenül a fordítás oktatásával, a
fordítás mindennapi gyakorlatával kapcsolatos
publikációiról, amelyeket a kötet VII. fejezete
gyűjt egybe. Ilyen a fordítási hiba fogalma,
amely mögött olyan fontos elméleti kérdések
húzódnak meg, mint a fordítási kompetencia
mibenléte, mi számít fordítási hibának, kinek a szempontjait kell figyelembe venni a
fordítási hiba értékelésekor, hogyan értékeljük a fordítási hibát a mindennapi életben, a
fordítóképzésben és a vizsgán stb. Nem lehet
eléggé hangsúlyozni ennek a szerző által „ideális alkalmazott nyelvészeti kutatási témának”
nevezett területnek a fontosságát, hiszen itt
rengeteg a szubjektív, az irracionális tényező,
a vélekedéseken alapuló értékítélet, ahol nem
nélkülözhetjük a hozzáértő szakember segítségét. Éppen ezért Klaudy Kinga könyvét bátran ajánlhatjuk nemcsak a gyakorló fordítók,
tolmácsok, mű- és szakfordítók, kontrollszerkesztők, nyelvoktatók, de a nyelv hivatásos
szakemberei (lexikológusok, szótárkészítők,
fordításelmélet-írók, alkalmazott nyelvészek,
kutatók stb.) figyelmébe is.
Albert Sándor
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Johann Wolfgang Goethe Charlotte von
Steinnek írt levelében 1807. december 4-én
bocsánatot kért az ’érdekes’ (interessant) di-

vatszó használatáért. Az interkulturalitás és
az interkulturális kommunikáció virágzása
már olyan szintre jutott, hogy tudományos
divatszavaknak is nevezhetnénk őket, a recenzens mégis meri állítani, hogy az itt bemutatandó publikáció valóban érdekes.
A mű érdekessége abban rejlik, hogy a szerző nem híg szociológiai és politológiai statisztikákkal és közhelyekkel „szórakoztatja” az olvasót, amivel minden sztereotípiát meg annak
az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani, hanem
nyelvészeti, nyelvelméleti háttérrel arra vállalkozik, hogy a kultúra és a kommunikáció viszonyáról a XXI. századi tudományos színvonalon
adjon nem szakértőknek is érthető magyarázatot és elemzési módszertárat.
A fenn említett két cím két alapvetően hasonló publikációt idéz. A Japánban megjelent
változat a felújított változat.
A szerző a bevezetésben teljességre törekszik, és kifejti, hogy célja egy olyan elmélet vázolása és olyan módszerek leírása,
amelyek segítségével a kulturális megfigyelőkészségünk fejlődhet. Ennek megalapozásához felsorolja a kultúra látható szimbólumait, azaz a tárgyakat és a nyelvet, valamint
a rejtett kulturális szimbólumokat, mint a tér,
az idő és hozzáfűzném a bühleri értelemben
a személy kezelésére vonatkozó szabályokat.
A kommunikáció kulturális hátteréhez felsorolja az érzékelésbeli és a kikövetkeztetett
hiedelmeket, az emberi értékrendeket és az
ebből levezetett társadalmi szabályokat, normákat és törvényeket, majd rátér az érzelmek,
attitűdök és elvárások szerepére. A szimbólumok, metaforák, közmondások és mítoszok
leírásával az iskolai oktatás is foglalkozik, de
az emocionális intelligencia manapság sem
iskolai tananyag. Ezért igenis fontos, hogy
legalább felnőtt korunkban foglalkozzunk az
idegen kultúrák megfigyelésével és elemzésével, mivel ez ahhoz is hozzájárulhat, hogy
az ember a saját környezetét és kommunikációs szokásait is alaposabban érzékelje.
Tudományos értelemben az interkulturális
kommunikáció gyakran „nemzeti” szinten jelenik meg, de a sikeres csoportkommunikáció
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vagy egyéni kommunikáció feltételei ugyanazok. Így hát ezt a könyvet épp az emeli ki
az interkulturális kommunikáció bevezetőinek tengeréből, hogy szerzője megalapozott
nyelvészeti, kommunikációs és szemiotikai
ismeretekkel rendelkező tudós.
A multikulturalitás, interkulturalitás, transz
kulturalitás vitaköre egyre inkább arra fejlődik, hogy a globalizáció érdekében a transz
kulturális struktúrák: a lehetséges szimbiózisok
érdeklik a különböző tudományos projektumokat. Nyilvánvalóan nem nagyon produktív gondolkodás a „saját” és az „idegen”
merev csatája, ennek ellenére fontos hangsúlyozni, hogy az egyéni, a csoportos és a nemzetközi kommunikációban ugyanaz a személy
egyszerre lehet „saját” és „idegen”. Az eddigi nyelvészeti és szemiotikai előmunkálatok
pedig elég jó eszköztárat adnak ahhoz, hogy
kimutathassuk, hogy gyakran ugyanazon a
nyelven és kultúrán belül is lehetnek olyan
nagy különbségek, amelyek a multikulturális
környezetben is megjelenhetnek.
Hogy konkrét példát említsek, a mosoly
mint testbeszéd igencsak ismert kulturális
különbség, de kontextustól függően sok szinten értékelhető. Amikor a mi egyetemünkön a
japán szakon1 bevezették a tanároknak a diákok által történő értékelését, akkor azt hittem,
hogy majd a japán kollegákkal kapcsolatban
megjegyzik a diákok, hogy indokolatlanul túl
sokat mosolyognak. De egyáltalán nem így
történt, hanem kiderült, hogy a diákok igenis
örülnek, ha a japán tanárok kellemetlen szituációban is inkább mosolyognak; viszont negatívan megjegyezték, hogy a német tanerők
közül néhányan még akkor se mosolyognak,
amikor a diákok jót mondanak. Hosszas beszélgetés után kiderítettük, hogy a létező
egyéni különbségek mellett az látszik, hogy a
német tanerők szerint a diákok már felnőttek,
és nem kell őket nevető arccal dicsérgetni,
míg a japán kollegák ragaszkodtak ahhoz,
hogy ez „iskolai szituáció”, a tanárok buzdító
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szerepet vesznek át, és nevető arccal biztatják a szegény nebulókat. Míg a külföldiek
a japán mosolyt gyakran olyan technikának
interpretálják, ahol is a kellemetlen szituáció
elkerülésére indokolatlanul, sőt néha némi sunyisággal nevet valaki, addig az adott esetben
a diákok megértették, hogy a japán kollegák
a nevetéssel próbálják enyhíteni azt a hatalmi
előnyüket, hogy ők már tudnak japánul: tehát
itt egy „bagatellizációs” technikáról van szó,
mint a szerző említi a 104. lapon.
A szerző ugyan hosszabb ideig élt Japánban, sőt ott megkapta a külföldieknek megadható legmagasabb kulturális kitüntetést is;
de ebben a művében nem csak a japánokkal
való kommunikációval foglalkozik, hiszen a
sikeres transzfer feltételei mindenütt felhasználhatóak, és az oly sok egzotikummal felruházott Japán sem különleges eset.
Ha például a nemzetközi komikusok világáról elgondolkodunk, nem csoda, hogy
a gyermeki szinten kommunikáló Mr. Bean
mindenütt, még Japánban is nagy sikert ér el,
hisz’ testbeszéde szinte univerzális; viszont
az amerikai Borat című film sok helyen, ahol
ennek a marcangoló iróniája nem ismeretes és
az auto- és hetero-sztereotípiáknál „political
correctness” uralkodik, nagy botrányt okozott (Hidasi 2004: 79).
A nemzetközi élet megterhelő oldalairól is
beszámol a szerző, ugyanakkor optimista nézeteket vall. Származástól függetlenül vannak
emberek, akik nagy kommunikációs tehetségek, és ezt idegen környezetben is jól tudják
alkalmazni. De mit ajánl a szerző azoknak,
akik úgy érzik, hogy nagyon sok konfliktust
élnek át, és javítani szeretnének ezen?
Hidasi David Hoopes (1981) modelljéből
indul ki, és szakaszos eljárást ajánl. Így ha
az interkulturális folyamatot szakaszokra tagoljuk, akkor minden esetben fejleszthetők a
készségek: etnocentrizmus, tudatosítás, megértés, elfogadás-tiszteletben tartás, értékelés-megbecsülés, szelektív alkalmazás, aszszimiláció-alkalmazkodás, bikulturalizmusmultikulturalizmus. Meg kell azonban említeni, hogy minden ilyen irányú igyekezet
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kudarccal végződhet, ha a kommunikáció
résztvevőinek társadalmi erőviszonyai – még
a XXI. században is – nagyon eltérőek (lásd
dzsender-különbségek, vagy a nagy és a kis
nemzetek problémája).
A szerző a bevezetőben megemlíti, hogy a
könyv húsz év kutatói és tanári munkájának
eredménye, s így ajánlásom is kettős. A könyv
mindkét változata érdekes a nemzetközi munkakörben dolgozóknak és tanulóknak is, akik
szeretnének képet kapni a kulturális különbségekről és a transzkulturális folyosó megteremtésének lehetőségéről. Emellett a könyv nagyon érdekes lehet az interkulturális kommunikáció oktatóinak is, hisz a szerző az utolsó
fejezetben felsorolja az oktatási tapasztalatait
és felvázolja a leghatásosabb módszereket.
Eschbach-Szabó Viktória
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Sok könyvről szokták mondani, hogy hiánypótló, de Károly Krisztina Szövegtan és fordítás című könyve esetében valóban erről van
szó. Magyarországon még nem fordult elő,
hogy valaki a szövegnyelvészet teljes eszköztárának birtokában vette volna szemügyre a
fordítás kérdéseit, és a nemzetközi szakirodalomban sincs rá sok példa.
Interdiszciplináris kutatások esetében nem
mindegy, hogy ki honnan érkezik, mi a tudományos alapképzettsége. A fordításkutatók,
akiknek az a céljuk, hogy a szubjektív fordítói döntések mögött objektív törvényszerűségeket vagy legalább tendenciákat tárjanak fel,
sok különböző tudomány fogalmi apparátusát
és eszköztárát használják fel az őket érdeklő
témától függően. Belecsipegetnek a pragmatikába, a szemantikába, az interkulturális nyelvészetbe, de ritkán fordul elő, hogy valaki már
bedolgozta magát egy tudományterületbe, és
úgy válik fordításkutatóvá. Kézenfekvő lenne

például a fordítás kutatásának összekapcsolása a kognitív nyelvészettel, még sincs olyan
kutató Magyarországon, aki eredményes kognitív nyelvészeti kutatások után beledolgozta
volna magát a fordítástudományba.
Károly Krisztina, az ELTE Angol-Amerikai Intézetének habilitált egyetemi docense és Nyelvpedagógiai Doktori Iskolájának
vezetője kiválóan ismeri a szövegnyelvészet
hazai és nemzetközi szakirodalmát. A fordítástudománnyal való kapcsolat lehetőségeit
a szövegtani kutatások négy jól kiválasztott területén vizsgálja: a kohéziókutatás, a
témastruktúra-kutatás, a műfajkutatás és a
makrostruktúra-kutatás területén.
Mindezt megelőzi egy bevezető fejezet,
melyben a szerző tisztázza a szövegnyelvészet,
szövegtan, szövegkutatás, diskurzuselemzés
terminusok tartalmát és egymáshoz való viszonyát. Ugyancsak ebben a bevezető fejezetben
fejti ki saját szöveg-megközelítési alapállását,
melynek lényege, hogy a szöveget elsősorban
nem produktumnak, hanem folyamatnak tekinti. Ezt nem ő találta ki, hiszen Dressler és de
Beaugrande magyar fordításban is olvasható
könyve óta deklaráció szinten ez csaknem közhelynek számít, de kevesen viszik végig következetesen az elemzésben is. Károly Krisztina
következetesen végigelemzi az eredeti szövegalkotás és a fordítási szövegalkotás jellemző
vonásait, és nagyon alaposan elemzi azt a kérdést, hogy a fordítási szövegalkotásban a fordító szerepe mennyire produktív és mennyire
reproduktív. Ezt a részét a könyvnek különösen
nagy érdeklődéssel olvastam, hiszen én is többször foglalkoztam az elsődleges és másodlagos
szövegalkotás különbségeivel (Károly Krisztina
egyébként nem használja ezt a két terminust),
de a könyvben sok új szempontot találtam a
fordítási szövegalkotás modelljének leírásához.
Megemlítendő még, hogy bármilyen különös
is, de a magyar fordítástudományi szakirodalom eddig nem használta a „fordítási szöveg”
terminust. Azt sokan elmondtuk, hogy a fordítás szövege nem rosszabb, nem jobb, mint az
eredeti szöveg, csak más, ezért érdemes kutatni,
de nem neveztük „fordítási szöveg”-nek.

