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HELL GYÖRGY

a fordítás helye a római oktatásban
(és Cicero fordításai)

Félreértések elkerülése érdekében mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy az aláb-
biak nem sorolhatók se az oktatáselméletbe, se a kultúrával foglalkozó tudományok 
körébe, hanem a fordítás kérdéseit érintik a fordítás történetének keretein belül. Azért 
tartom fontosnak ezt előrebocsátani, mert az utóbbi időkben sok olyan cikk jelent meg 
és jelenik meg a fordítás kérdéseiről, amelyek a tudomány és a kultúrák alakulásával 
foglalkozó szakemberektől származnak (például Kontler). Mivel sokak szerint a for-
dítás kérdését nem csak a nyelvészet tette népszerűvé, hanem az említett tudományok 
is, könnyen arra gondolhatnánk, hogy a fordítás kérdése talán nem is a nyelvészet te-
rületére tartozik, hanem sokkal inkább a pedagógia, a kultúra tudományai és az antro-
pológia körébe. A kérdés részletesebb elemzése nélkül most csak egyetlen szempontot 
kívánok felhozni amellett, hogy a fordítás kérdéseit a nyelvészet jogosan tekinti  
a maga vizsgálódási területének.

A pedagógiatörténet és a kultúrák közötti viszonyok kérdésével foglalkozó írások a 
fordításokat mindig adatokként használják fel a maguk érvelésében, és sosem kérde-
zik meg, tulajdonképpen mi is a fordítás. Ha gondolatmenetükben néha mégis előke-
rül ez a kérdés, akkor azzal válaszolnak rá, hogy nem tudják, mi a fordítás, nem is 
lehet megmondani, mi tekinthető fordításnak, hanem egyszerűen fordításnak kell te-
kinteni mindent, amit annak mondanak (Flotow 2001: 10). Egy ilyen állásfoglalás 
mögött viszont az a meggyőződés húzódik meg, hogy a fordítás lényegének kérdése 
nem az ő hatáskörükbe tartozik, azzal foglalkozzon a nyelvészet. Ugyanakkor a nyel-
vészet viszont joggal használ föl pedagógiai, eszmetörténeti vagy a kultúrát érintő 
ismereteket adatként akkor, amikor a fordítást magyarázni kívánja. Előadásomban is 
ezt szeretném tenni. Kérdésem az: hogyan érthető meg Cicero fordítási módja a római 
oktatás elveiből és gyakorlatából.

Cicero az első fordító, akinek fordításairól és fordítási gyakorlatából a legtöbbet tu-
dunk. Voltak már őelőtte is jelentős fordítások, de azok értékeléséhez sokkal kevesebb 
adat áll rendelkezésünkre, mint Cicero esetében: fordításaiból kellő mennyiségű szö-
veg maradt ránk, jól ismerjük mind a forrást képező szövegek, mind a célszövegek 
nyelvét, és a korábbi fordításokkal szemben most, a fordítások történetében első alka-
lommal azokat a szövegeket is jól ismerjük, amelyeket Cicero lefordított. Ilyenformán 
mindazok az adatok rendelkezésünkre állnak, amelyek a fordítások nyelvészeti elem-
zéséhez szükségesek. Ráadásul olyan szövegek és szövegrészletek is ránk maradtak, 
amelyekben Cicero saját fordításainak szükségességéről és az eközben követett fordí-
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tási módokról ír. Ezek közül a szövegek közül a szakkönyvek a leggyakrabban az egyik 
fordításának előszavában található sorokat idézik, amelyben kijelenti, „… nem tol-
mácsként hanem mint szónok fordítottam: megtartottam a gondolatokat, a gondolatok 
sajátosságait és alakzatait, ám anyanyelvünk szokásainak megfelelő szavakat válasz-
tottam. Eközben nem tartottam szükségesnek szóról szóra fordítani, mégis megtartot-
tam a szavak minden jellegzetességét és kifejezőerejét. …” (De opt. gen. or. 5: 14–15) 
Ezekre a szavakra hivatkozva a fordítási szakkönyvek úgy könyvelik el Cicerót, mint 
aki elsőnek ismert föl két lehetséges fordítási módot – a szó szerintit és a jelentés sze-
rintit –, melyek közül tudatosan az utóbbit alkalmazta mint jobb megoldási lehetőséget. 
Híres fordításelméleti könyvében, a Bábel után-ban George Steiner négy nagy kor-
szakra osztja a fordítás történetét, amelyek közül „… [a]z első szakasz alkalmasint 
Cicero híres axiómájával kezdődik – miszerint nem verbum pro verbo, azaz »szóról 
szóra« kell fordítani …” (Steiner 1975: 206). Steiner szavai Cicerónak előbb idézett 
szövegrészletéből származnak, és azt értelmezik úgy, hogy a szó szerinti fordítást, me-
lyet Cicero nem tartott szükségesnek a maga részére, nem „kell” alkalmazni, hanem 
sokkal inkább a vele szemben álló másikat, mely a szavak minden jellegzetességét és 
kifejezőerejét tartalmazza. Ezzel a megállapításával Steiner nem csak a saját egyéni 
nézetét fejezte ki, hanem egy általában elfogadott véleményt, amely még ma is él.

Kérdéses, hogy valóban így kell-e, illetve csak így lehet-e az idézett kijelentést ér-
telmezni. Ha ugyanis az idézet szerzőjéhez, Ciceróhoz fordulunk, azt találjuk, hogy ő 
nem egészen így értelmezte saját szavait. Megtalálható ugyan nála a kettéosztás, de 
nem kizárólag abban a formában, amelyik a szó szerinti fordítást a jelentés szerintivel 
állítja szembe, hanem úgy, hogy ő „nem tolmácsként hanem mint szónok” fordít.  
A kétféle lehetőséget Cicero tehát nem a szigorúan nyelvi értelemben felfogott szó-
szerintiség és nem-szószerintiség (jelentés-szerintiség) kettősségében látja, hanem a 
tolmács és a szónok viszonyában, azaz egy olyan különbségben, amely műveltségnek, 
tudásnak, képzettségnek a következménye. Szavai valódi ellentétet tartalmaznak, míg 
a szó szerinti fordításnak nem ellentéte a jelentés szerinti fordítás. Ha így lenne, akkor 
az elsőnek jelentés nélkülinek kellene lennie, ami nyilván képtelenség. Egymást kizá-
ró, illetve egymással valóban szemben álló fordítási változatoknak számítanak viszont 
azok, melyek egyike egy beszédében művelt, a másik viszont egy beszédében nem 
művelt szerzőtől származik. Cicero szavai már hosszú idő óta a rendelkezésünkre 
állnak, de csak mostanában figyeltek föl arra, hogy fordítási módját a kultúráltság és 
az eszmeiség felől lehet igazán megmagyarázni (Copeland 1991: 9). A figyelmetlen-
ség már azért is érdekes, mert Cicero másutt egyértelműen tudtunkra adja, mennyire 
a képzettség szintjének különbözőségében látja a fordításokban mutatkozó eltérése-
ket: a tolmácsot indisertus-nak, azaz az ékes beszéd szempontjából képzetlennek,  
a szónokot viszont disertus-nak, képzettnek tartja (De fin. III: 15). A jelzőknek ebből 
az ellentétéből még inkább arra kellett volna következtetnünk, hogy Cicero művelt-
ségbeli különbségeket lát a tolmácsolás és a fordítás között, és az oktatásra vezeti 
vissza a kétféle megoldás közötti eltéréseket. Érdemesnek látszik tehát annak utána-
nézni, mi jellemezte Róma oktatását Cicero idejében, azaz a császárság megalakulása 
előtti és az azt követő időszakban.

A rómaiak oktatási rendszere a görögök oktatási gyakorlatára nyúlik vissza. A gö-
rögöket az oktatás kérdései a Kr. előtti V. században kezdték behatóan érdekelni  
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a szofisták tevékenysége nyomán. A sikeres beszéd oktatása közben ők tették a nyelv-
re vonatkozó első olyan megállapításokat, amelyeket a grammatika körébe lehet so-
rolni. Prótagorasz tud a főnevek neméről, említést tesz az igemódokról és egy kisebb 
munkát írt Orthoepeia címen, amelyben a metaforának nem tekinthető szavak listáját 
adta. Egy másik szofista, Prodikusz a definíciókról írt. Platón Kratylosz-ából tudjuk, 
hogy a szavak etimológiáját is vizsgálták, valamint megállapították, hogy a teljes ér-
tékű megnyilatkozásban, a logosz-ban mindig egy főnév és egy ige kapcsolata talál-
ható meg. Kiterjedt vitákat folytattak arról, hogy a szavak egy természetes folyamat-
nak vagy emberek közötti megegyezésnek a termékei-e (Kennedy 1994: 26–28).

A gyerekek oktatása 6–7 éves korukban kezdődött. Az iskolai foglalkozásokon be 
kellett tanulni a betűk alakját, nevét, a szótagok kiejtését, majd a szavak és mondatok 
olvasását. Rengeteg diktált szót és szöveget írtak le és javítottak ki, költeményeket, 
prózai részleteket tanultak meg kívülről. Mindez évekig tartott, ami nem meglepő, ha 
arra gondolunk, hogy a szövegeket akkoriban nem szavankénti bontásban írták le, 
hanem mindent egybeírva, megszakítások nélkül, és a gyerekeknek az ilyen összefüg-
gő sorokban kellett (hangzásuk és jelentésük alapján) a mondatokat és a szavakat 
felismerni és elkülöníteni. Az olvasás és az írás megtanulása után (kb. 9–10 éves ko-
rukban) a gyerekek a grammaticus-ok osztályaiba, egy középfokúnak nevezhető okta-
tási szakaszba kerültek, ahol egyéb tárgyak (testnevelés, geometria, zene) mellett 
nyelvi és irodalmi ismereteiket bővítették. A Kr. előtti II. század végén megjelentek az 
első grammatikák (retorikákat már az V. század végéről is ismerünk), amelyekből a 
részletesebb tananyagok is kiolvashatók. Dionysziosz Thrax munkája tisztázta az 
alapvető (ma is érvényes) nyelvtani kategóriákat, bevezette a tanulókat az értékesnek 
elismert költemények és prózai alkotások megértésébe, és megnevezte a napi foglal-
kozásnak azt a hat egységét, melyet a grammatikusnak el kellett végeznie a gyerekek-
kel. Ezek: 1) hangos olvasás a metrumok érzékeltetésével, 2) a szövegben található 
alakzatok azonosítása, 3) a ritka szavak jelentésének tisztázása a történelmi vonatko-
zásokkal együtt, 4) etimológiai összefüggések levezetése, 5) főnevek és igék ragozása 
és 6) a szerző bemutatása (Kennedy 1994: 83). Az utolsónak említett feladat egyfajta 
irodalmi elemzést jelentett, melybe a tárgyalt mű tartalmának írásbeli kifejtése is be-
letartozhatott (Marrou 1950: 223–242).

A grammatikus osztályokhoz kapcsolódva, de náluk valamivel később, 13–15 éves 
kortól kezdődött el megkülönböztetett oktatási módként a szónokok képzése. A rétori 
iskolák nem versekkel, hanem prózai szövegekkel foglalkoztak, központi tananyag-
ként az érvelés technikáját, a szövegek megszerkesztését és díszítését, azaz a szóké-
pek, az alakzatok felhasználását tanulták. Haladottabb szinten, a retorikai elméletek-
nek megfelelően a beszédanyag összegyűjtése (inventio), elrendezése, stilisztikai 
megformálása, betanulása és előadása képezte az elméleti foglalkozások és gyakorla-
tok anyagát. A tanárok kézikönyvekből adták elő a tudnivalókat vagy a maguk jegy-
zeteit használták, a hallgatók jegyzeteket készítettek és azokból tanultak. Írásbeli 
vizsgákról nem tudunk, de arról igen, hogy a tanulóknak élőszóban declamatio-k for-
májában kellett bizonyítaniuk elméleti és gyakorlati ismereteiket. A beszéd témáját a 
tanár adta meg, a hallgatók a megfelelő anyaggyűjtés és az anyag elrendezése után a 
megírt szónoklatot benyújtották a tanárnak, majd a hiányosságok megbeszélése és 
kijavítása után előadták. A vizsgaszónoklat lehetett tanácsadó beszéd vagy perbeszéd. 
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Az első esetben a jelölt egy mitológiai vagy történelmi személynek adott tanácsot arra 
vonatkozólag, mit tegyen egy adott helyzetben (például Agamemnon áldozza-e fel 
Iphigeniát vagy sem); a második feladattípus egy bírósági beszéd elkészítése volt, 
amihez rendelkezésre bocsátották az esetre, az alkalmazható törvényekre és az érintett 
személyekre vonatkozó adatokat (Kennedy 1994: 84; Marrou 1950: 268–282).

A rómaiak kiteljesedett formában vették át a császárság előtt mintegy százötven 
évvel a görög oktatási rendszert, de oktatási gyakorlatukban és az oktatásról alkotott 
nézeteikben több szempontból eltértek a görög mintától: oktatóik közül sokan görö-
gök voltak, a tanítási órákon a latin mellett a görög is használatos volt, és a görögöktől 
eltérően vélekedtek a grammatikai és a retorikai oktatás viszonyáról. Az első két elté-
rés bizonyos mértékben összefüggött egymással, a harmadik a római élet sajátossága-
ira és oktatáselméleti nézetekre vezethető vissza.

A császári korszak első két évszázadában a Római Birodalom kétnyelvű országnak 
számított. Ebben az időszakban olyan sokan tudtak görögül a rómaiak közül, hogy 
Juvenalis görög városnak nevezte Rómát. Sok gyerek a görög nyelv ismeretében nőtt 
fel, sőt előbb tudott görögül, mint latinul. Quintilianus szerint: „Jobb, ha a gyerek a 
görög beszéddel kezdi, mert a latint, amelyet többen használnak, akkor is magába 
fogja szívni, ha mi nem akarjuk, de azért is, mert előbb kell beavatni a görög tudo-
mányba, ahonnan a miénk is származik. …” (Quintilianus I.1,12: 73) A görögöt „… a 
latinnak is követnie kell és hamarosan együtt kell haladniuk. Így lesz az, hogy miköz-
ben egyforma gonddal kezdjük mindkét nyelvet tanítani, egyik sem árt a másiknak.” 
(Quintilianus I.1,14: 74) A tanulók kétnyelvűsége következtében a grammatikai osz-
tályokban nem csak a latin irodalom termékeit használták fel tananyagnak, hanem  
a görögét is. A görögnek és a latinnak ez a közös használata vezetett oda, hogy a gram-
matikai iskolákban az irodalmi mű elemzése és tartalmának elmondása fordítás jelle-
get kapott.

A római iskolák rendjéről, az oktatás tananyagáról Quintilianus Szónoklattan-a 
alapján alkothatunk képet magunknak. Ő ugyan Kr. u. 94 körül (azaz mintegy 150 
évvel Cicero után) írta nagy munkáját, de iskolai kérdésekben megbízható forrásnak 
számít, mert korának oktatási rendszere egyezett azzal, amelyet Cicero is ismert. 
Institutio oratoria (Szónoklattan) című munkájának első könyvében Quintilianus ar-
ról ír, hogy a gyerekek nagyon helyesen a gyermekmesék folytatásának számító 
Aesopus-i történetekkel kezdik az olvasást az iskolákban és a (latin vagy görög) szö-
veg elolvasása után először egyszerű megfogalmazásban („… sermone puro …”  
– tiszta, egyszerű szavakkal) mondják el, illetve írják le a történet tartalmát, majd so-
ronként haladva „… mutatis verbis …” (más szavakkal, illetve más nyelven) értelme-
zik a szöveget. Csak ezután térnek rá egy szabadabb átírásra, melyben megrövidíthe-
tik vagy kibővíthetik az eredetit (Quintilianus I.9,2: 126). (A mutatis verbis kifejezés-
nek „más nyelven”-nel való fordítása (Copeland 1991: 23) egybecseng Quintilianusnak 
azzal a kijelentésével, amelyet a föntebb idézett részben a tanulók párhuzamos nyelv-
tudásáról mondott.)

A szöveg értelmezési módja a grammatikai osztályokban szóelemzést jelentett.  
A költemény tárgyalása során a grammatikus ismertette a verslábakat, meghatározta  
a szavak szófaját, a szövegben található alakzatokat, azaz olyan ismereteket közölt, 
amelyek egyedi szavakra vagy szavak kapcsolatára vonatkoznak. Mivel azonban  
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a tanulók nem csak latin, hanem görög szöveget is olvastak, a tartalmat mindkét 
nyelvben szavakra is le tudták bontani, ami az elemzést egyfajta szó alapú fordítássá 
alakította át. Mindez jól beleillett a grammatikai osztályok tananyagába, mely a szó-
tagok ejtésén, a szövegek betanulásán és a versek skandálásán kívül a szavak formai 
és tartalmi elemzését tartalmazta. A római kor grammatikája a szavak tudománya volt: 
a formai, tartalmi, illetve stilisztikai jellegzetességek fölismerésén túl nem adott szem-
pontokat az irodalmi mű egészének értékelésére, és arra sem, hogyan lehet arról önál-
ló véleményt kialakítani. Ezeknek a készségeknek az elsajátítása a retorika területére 
tartozott, a grammatika feladata: „A szótagolás, a gondos szófejtés, a regék idézgeté-
se, a verselés törvénye és ritmizálása.” (Seneca: 379)

Mielőtt rátérnénk a retorikai oktatásba beiktatott fordítások kérdésére, rögzítsük 
még egyszer, milyen különbségeket találtak Rómában a grammatika és a retorika kö-
zött. Quintilianus szerint a grammatikai oktatásnak kettős célja van: a helyes beszéd 
szabályainak megtanítása és a költők magyarázása (Quintilianus I.4,2: 84). Fordítás-
nak nevezhető feladatokat a tanulók a célkitűzés második részéhez (az enarratio-hoz) 
kapcsolódva kaptak, amikor a latin vagy görög irodalmi szöveget saját szavakkal kel-
lett elmondani, illetve egyszerű formában megfogalmazni. A grammatikával szemben 
a retorika nem a helyes beszédre, hanem a jó és eredményes beszédre tanított 
(Quintilianus II.16,11: 190), és útmutatásokat adott arra vonatkozólag, hogyan kell a 
szöveget az anyag összegyűjtésével és elrendezésével a megfelelő módon kialakítani, 
majd előadni. Ezeknek a célkitűzéseknek az eléréséhez a szónoknak megfelelően bő 
és alkalmas szókinccsel, szövegalakító készséggel és hatásos előadói készségekkel 
kellett rendelkeznie, amit csak évekig tartó tanulással, a híres rétorok beszédeinek 
tanulmányozásával és sok gyakorlással lehetett elsajátítani. A grammatikai iskolákat 
mindkét országban megkülönböztették a retorikai iskoláktól, de a két oktatási sza-
kaszt Rómában sokkal élesebben állították szembe egymással, mint a görögöknél. 
Ennek oka abban keresendő, hogy a római világban a közéleti tisztségek betöltéséhez 
sokkal inkább megkívánták a rétori képzettséget, mint a görögöknél, nagyobb volt  
a rétorok tekintélye és természetesen annak az oktatásnak a társadalmi rangja is, ame-
lyikben a szükséges ismereteket el lehetett sajátítani. Tovább növelte a szónoki munka 
nagy tekintélyét az értelmiségi körökben egy elterjedt nézet, mely a szónoki beszédet 
gyakorlati fontossága mellett elméletileg is jelentőssé tette.

A gyakorlati és elméleti tevékenységeket, az ismeretek, a tudás különböző fajtáit 
elsőnek a görög filozófusok osztályozták és értékelték. Arisztotelész a Nikomakhoszi 
etikájában három csoportra osztja az emberi tudást: az első csoportba az episztémé 
jellegűeket sorolja (NE 6.3, 1139b32), a másodikba a fronészisz típusúakat (NE 6.5, 
1140a26–31), a harmadikba a valós eredményekre vezető ars jellegűeket. Az utóbbiak 
közé a mesterségbeli tudás különböző fajtái sorolhatók: az orvosláshoz, a költészet-
hez, illetve az egyéb művészeti vagy mesterségbeli tevékenységekhez szükséges is-
meretek. Az episztémikus tudás ezzel szemben elméletileg bizonyított ismereteket 
jelentett, melyek törvényszerű összefüggéseken alapulnak és bizonyíthatóan érvénye-
sek. Ezek közé tartozik például a geometria, a matematika, az asztronómia és a filozó-
fia. A második csoportba a döntést, egyfajta okosságot, bölcsességet igénylő tudást 
sorolta Arisztotelész, ami a cselekvési célok és az elérésükhöz elvezető eszközök 
megválasztására terjed ki, például a politikában, a gazdálkodási tevékenységben,  
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a hadvezetésben vagy éppen a szónoklásban. Nem kétséges, hogy itt olyan tudásról 
van szó, mely nem végérvényes szabályokból származik, hanem lehetőségek közötti 
okos választás eredménye, és sikeresen csak magas fokú emberi intelligenciával és 
bölcsességgel szerezhető meg.

Azzal, hogy Arisztotelész a szónoki ismereteket az ilyen fronészisz jellegű tudásfaj-
ták közé sorolta, különösen Rómában növelte meg a retorika tekintélyét. Mivel a re-
torika Cicero szerint a kitűzött célhoz vezető utat jelöli meg, és nem csak az egyénnek, 
de a közösségnek is tud hasznos tanácsokat adni, a legnemesebb emberi tevékenysé-
gek közé számít, és a legértékesebb emberi tudást testesíti meg (De officiis I.43,153; 
idézi Copeland 1991: 16). A rétori tudást adó, illetve a rétori tudásra felkészítő oktatás 
így Rómában fölötte állt minden más oktatási fajtának, és különleges elbírálást kapott. 
A megkülönböztetés elsősorban a retorika és a grammatika egymás közötti viszonyá-
ra vonatkozott. Az utóbbi alapfokú és általános ismereteket nyújtott, előkészítő jelle-
gű volt, így a retorikai oktatásnak mintegy megalapozó részét képezte. A két tantárgy 
oktatási anyaga elkülönült egymástól, ami azt is megkívánta, hogy mindegyik, de fő-
ként a grammatika maradjon meg saját keretei között. Quintilianus helyteleníti, hogy 
a grammatikusok esetenként túllépik saját hatáskörüket és egy kibővített stilisztika 
mellett még szövegszerkesztést is tanítanak, de elismeri, ennek az is oka, hogy Rómá-
ban a retorika tanítói alkalmanként kihagyják a tanulmányi anyagból az erre vonatko-
zó ismereteket. „Szokássá vált és napról napra gyakoribb jelenség, hogy a tanítvá-
nyokat az ékesszólás tanáraira – a latinokra mindig, de néha még a görögökre is – 
később bízzák, mintsem az ésszerű lenne. Ennek két oka van: a rétorok, legalábbis a 
mieink, kötelességük egy részét mellőzték, a grammatikusok pedig mások feladatát 
vállalták magukra.” (Quintilianus II. 1,1: 147)

A retorika és a grammatika közötti különbségek, valamint a tananyag körül folyta-
tott viták ismeretében most már érthetővé válik, miért kapcsolja össze Cicero a tol-
mács fordítási módját egy szószerintiséggel. A tolmács, aki indisertus, hiszen általá-
ban csak a grammatikai osztályokat végezte el, ahol az ékesen szólás ismereteit nem 
tudta elsajátítani, maradjon a szavaknál. Nincs „följogosítva” arra, hogy a szövegen 
saját elgondolásai alapján bármit változtasson, mert ehhez neki csak a retorikai okta-
tásban szerezhető ismeretek és a retorikai oktatás keretében elvégzendő fordítási gya-
korlatok adhattak volna elég alapot. Horatiusnak, aki az Ars poetica-ban a költőknek 
ad tanácsokat műveik elkészítésére vonatkozóan, szintén a grammatika keretében 
végzett fordítások járhattak az eszében, amikor kijelenti: „Publica materies privati 
iuris erit, si / non circa vilem patulumque moraberis orbem / nec verbo verbum curabis 
reddere fidus / interpres …” azaz: „Rég ismert anyagot joggal mondhatsz magadénak, 
/ csak ne időzz hosszan – taposott úton toporogva, / s szórul szóra ne is visszhangozz 
régi regéket …” (Horatius: 332).

A retorikai oktatás részleteinek vizsgálata érdekében Quintilianushoz kell fordul-
nunk. Az Institutio oratoria X. könyvének bevezetésében megígéri, hogy az adott fe-
jezetben a szónoki képesség megszerzéséhez szükséges ismeretekkel fog foglalkozni. 
Legelső tanácsként a fordítást ajánlja: „Vertere Graeca in Latinum veteres nostri 
oratores optimum iudicabant”. Azaz: „Régi szónokaink a görögről latinra való fordí-
tást találták a legjobb módszernek” (Quintilianus 10.5,2: 693). Ezt tanácsolta szerinte 
Lucius Crassus, és ezt tette Cicero, amikor Platónnak és Xenophonnnak a könyveit 
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fordította le latinra. A fordításokkal növelhetjük tárgyismeretünket, hiszen a görögök 
rengeteg kérdésről írtak már művészi változatosságban, amit csak válogatott szókincs-
csel lehet latinul visszaadni; gazdagíthatjuk szóképeink készletét egyrészt úgy, hogy 
átvesszük a görög kifejezéseket, másrészt azzal, hogy nekik megfelelőt találunk a la-
tinban. Quintilianushoz hasonlóan szinte azonos szavakkal tanácsolja ugyanezt az if-
jabb Plinius egyik barátjának: „Utile in primis, et multi praecipiunt, vel ex Graeco in 
Latinum vel ex Latino vertere in Graecum.” (Epistulae 7.9.1) („Sokak tanácsának 
megfelelően mindenekelőtt görögből latinra, illetve latinból görögre kell fordítani.”– 
H.Gy. fordítása) Az ezt követő mondatban Plinius azt is fölsorolja, milyen előnyökkel 
jár a fordítás: „Quo genere exercitationis proprietas splendorque verborum, copia fi-
gurarum, vis explicandi, praeterea imitatione optimorum similia inveniendi facultas 
paratur; simul quae legentem fefellissent, transferentem fugere non possunt. 
Intelligentia ex hoc et iudicium adquiritur.” (Epistulae 7.9.2–3). Azaz: „A gyakorlás-
nak ez a fajtája díszesebbé teszi szókincsünket, bővíti alakzataink számát, fejleszti 
értelmezési képességeinket, a legjobbak utánzásával hasonló szövegek megalkotására 
készít fel, mert amin olvasás közben felületesen átsiklunk, arra fordítóként felfigye-
lünk. A fordítás bővíti ismereteink körét és segít helyes döntéseket hozni.” (H.Gy. 
fordítása) Tehát a szókincs és a kifejezések gazdagítása mellett a fordításokkal a tanu-
lók fejleszthetik a kérdések megfogalmazására, kifejtésére irányuló képességeiket, sőt 
a legjobbak munkáihoz hasonló szöveg létrehozásával szónoki képességeiket is gaz-
dagítják. Amikor Quintilianus megadja a tanulmányozásra érdemes szónokok sorát, 
közöttük nem csak latin, de görög nyelvűeket is fölsorol. „Tehát tőlük és más olvasás-
ra érdemes szerzőktől kell a szókincset, a változatos alakzatokat, a szófűzés fortélyait 
megtanulnunk, majd pedig mindazon stílusbeli erényekre összpontosítanunk figyel-
münket, melyek minta gyanánt szolgálhatnak. Bajosan lehetne ugyanis kétségbe von-
ni, hogy a művészet jelentős részben az utánzáson alapul. Mert igaz, hogy a kigondo-
lás (invenire) volt először, s ez a legfontosabb, de az is igaz, hogy amit egyszer jól ki-
gondoltak, érdemes követni.” (Quintilianus X.2,1: 680) A retorikai oktatásban a 
fordítás éppen az utolsónak említett oktatási feladathoz, a hasonló szövegek létreho-
zásához, az imitáció kérdéseihez kapcsolódott a legközvetlenebb módon.

Az imitáció fogalma a görög mimézis hatására alakult ki a latin irodalmi tudatban. 
Platón és Arisztotelész egyformán a valóság utánzását értették a mimézisen, azzal az 
eltéréssel, hogy a „valóság” nem teljesen ugyanazt jelentette a számukra. A latin reto-
rikusok az elhangzott, leírt szónoklatokból csak a mintaszerűnek tekintett beszédeket 
tartották utánzásra méltónak. A régiek és a fiatalok közötti kapcsolatra Rómában több-
féle formában nyílott lehetőség: egyrészt biztosítani kellett a folytonosságot a latin 
irodalmon belül, másrészt szembe kellett nézni azzal a kihívással, amelyet a meghó-
dított görögök fejlett irodalma jelentett Róma számára. Az első feladat egy adott nyel-
ven belüli irodalmi folytonosság helyzetéből adódott és a generációk közötti kapcso-
lat alakításában keresett megoldást. Ebből a célból a tanulók a rétori iskolákban fel-
dolgozták a régi szónokok beszédeit, melyeket aztán saját szavakkal fogalmaztak meg 
újra. Quintilianus helyteleníti azok véleményét, akik ellenzik az ilyen gyakorlatokat. 
Ő azt szeretné, „… hogy a paraphraszisz ne puszta átfogalmazás legyen, hanem erő-
próba és vetélkedés ugyanazon gondolati tartalom kifejezésében. …” (Quintilianus 
X.5,5: 693–694) A saját irodalmon belüli utánzáskor egy természetes fejlődésről van 
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szó, ami abban nyilvánul meg, hogy egy új nemzedék beszédmódja átveszi, de meg is 
változtatja elődeinek beszédmódját és a beszéd értékelésével kapcsolatos álláspontját. 
A régi értékek átvételével és megújításával kapcsolatban mondja Quintilianus: „S ha 
valaki ehhez még saját kútfőből is hozzá tud tenni oly módon, hogy a fogyatkozásokat 
helyrehozza, a fölöslegeset eltávolítja, akkor megleltük azt, akit kerestünk: a tökéletes 
szónokot. Ennek éppen napjainkban volna a legtöbb lehetősége arra, hogy megvaló-
sítsa önmagát, amikor az ékesszólásnak sokkal több mintaképe áll rendelkezésünkre, 
mint amennyi megadatott azoknak, akik ma is a legnagyobb mintaképeknek számíta-
nak. Hírnevüket ez is öregbíti majd, hogy ezt mondják róluk: fölülmúlták elődeiket, 
utódaikat pedig tanították.” (Quintilianus X.2,28: 685)

A görög és a latin irodalom között meglévő színvonalbeli különbségek külön fel-
adatokat jelentettek a római rétoriskolák számára. Mivel a görög szónokok példakép-
nek vehető beszédeit csak akkor lehetett a saját, latin irodalmon belül is példaképnek 
tekinteni, ha latin nyelvű változatukban is azok voltak, a fordítást is be kellett venni 
az oktatás és a tanulás gyakorlatába (Bonner 1977: 251). A görög szónoklatok feldol-
gozásával a rétori iskolák új feladatokat kaptak, hiszen most nem a generációk folyto-
nosságát kellett szervezett formában biztosítani, hanem azt a kulturális különbséget 
kellett megszüntetni, amely a két irodalmat a nyelvi különbségen túl elválasztotta 
egymástól. Egy győztes hatalom kultúrájában sem maradhatott sokáig alárendelt hely-
zetben a legyőzöttel szemben. Amikor Horatius helyteleníti a máshonnan származó 
anyagok szóról szóra történő átvételét, akkor szavaiból nem csak azt olvashatjuk ki, 
hogy a kulturális különbségeket egy szó szerinti fordítással nem lehet megszüntetni, 
hanem azt is, hogy az átvétel lehetősége az átvevő nyelv magas színvonalát is bizo-
nyítja. „Mint hadi virtussal, híres fegyverrel amit nyert, / annyit nyerne hazánk dallal, 
ha poéta-hadunkban / nem volnának, akik restek kicsiszolni a verset.” (Horatius: Ars 
poetica, 285–91) Horatius szerint a különbség tudatának egy olyan fordításban kell 
kifejeződnie, amely az eredeti görögöt – mivoltának és színvonalának megtartása 
mellett – rómaivá változtatja.

A fordítás Cicero szerint rétori tevékenység, célja egy olyan beszéd kialakítása, 
mely megtartja a mintának tekintett eredeti szöveget, de azt újjá is alakítja az új nyelv 
szellemének és kultúrájának megfelelően. Ez a felfogása egyértelműen kiolvasható a 
bevezető részben idézett szavainak folytatásából: „Nec enim ea me adnumerari lectori 
putavi oportere, sed tamquam appendere. Hic labor meus hoc assequetur, ut nostri 
homines quid ab illis exigant, qui se Atticos volunt, et ad quam eis quasi formulam 
dicendi revocent intellegant.” (De opt. gen. or. 5: 15) Az idézett két mondat szinte 
összegezve tartralmazza mindazt, ami Cicero egész fordítói világát jellemzi. Utal az 
utánzó fordítása által elérendő célokra, és arra a módra is, ahogyan fordításait végzi. 
Fordítási célkitűzéseit a második mondatban fejti ki: Munkámmal meg szeretném mu-
tatni honfitársaimnak, mit várjanak el azoktól, akik attikai szónoknak mondják magu-
kat és azt is, mihez viszonyítsák beszédmódjukat (H.Gy. fordítása). Fordítási módját az 
ezt megelőző első mondatban közli: Azt gondoltam ugyanis, hogy a szavakat az olva-
só számára nem leszámolni kell, hanem lemérni (idézi Szent Jeromos: 90). A szöveg-
részben használt két ige közül az első, az adnumerari azt a fordítási módot adja meg, 
amelyet nem használ és ahogyan nem akar fordítani, a második, az appendere pedig 
azt, ami jellemzi a fordítását. A szótárak szerint az appendere jelentése ’felfüggeszteni, 
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lemérni, súlyának megfelelően kiosztani/alkalmazni, (szavakat) megválogatni’, amit 
a megelőző ige, az adnumerari jelentésével (‘fölsorolni, leszámolni, odaosztani, hoz-
zászámolni’) kell szembeállítani. Mindkét szó a régi gazdasági tevékenység, a csere-
kereskedelem korának szókincséből származik, az első (appendere) még abból az 
időszakból, amikor a csereértékként elfogadott fémet súlyra egyeztették a kapott áru 
értékével, a második már egy későbbi időszakból, a pénz megjelenésének korából 
való, amikor az ellenértéket érmékben leszámolva kellett megadni. Az adnumerari 
egy meglehetősen mechanikus tennivalóra, az érmék kiszámolására utal, az appendere 
egy ennél sokkal összetettebb ténykedésre: az áru mérlegelő értékelésére, ami – mivel 
a szubjektív felbecsülés lehetőségét is tartalmazza – nagyobb hozzáértést, több önálló-
ságot és személyhez kötött felelősséget igényel. Ha az elemzett szavakat most metafo-
rikus jelentésátvitellel a fordításra vonatkoztatjuk, akkor az adnumerari, a pénzérmék 
leszámolásával megvalósított csereüzlet a szó szerinti fordítást jelenti, az appendere 
pedig azt a sokkal összetettebb eljárást, amikor a két különböző nyelvű szöveget (vagy 
szövegrészletet) a ’nyelvi súlyuk’-nak megfelelően kell azonos értékre hozni. Az idé-
zett szöveg szerint Cicero ezt a második megoldást tekinti feladatának.

Összegezve az elmondottakat azt mondhatjuk, hogy a fordítás mint külön tantárgy 
nem szerepelt ugyan a római oktatási rendszerben, de az oktatás gyakorlatában mind 
a grammatikai, mind a retorikai képzésben helyet kapott. A két képzési forma – a 
grammatikai és a retorikai – között részben az elvégzendő tananyagban, részben a két 
iskolatípus elismertségében volt jelentős különbség, ami az ott tanított fordítást jelle-
gében is, de értékében is jelentősem megkülönböztette egymástól: a grammatikai osz-
tályokban végzett fordítások egy szó alapú átültetést alapoztak meg, a retorikai osztá-
lyok viszont egy teljes, irodalmi értékű fordítási módhoz nyújtottak ismereteket. 
Mindez jól kiolvasható Cicerónak a fordításról alkotott véleményéből.

A római oktatás kérdéseinek végső lezárása előtt érdemesnek látszik még egyszer 
visszatérni a retorikai tudás besorolásának kérdésére, hogy abból néhány következte-
tést vonhassunk le mind a régi, mind a mai fordításelmélet megállapításaira vonatko-
zólag. Arisztotelész fronészisz jellegűnek vette a Nikomakhoszi etikában a retorikát, 
de nem nyilatkozott arról, hova sorolná a grammatikát: az episztémikus tudományok 
közé, a fronészisz tulajdonságúak közé, vagy az ars-ok közé. Quintilianus egy rövid, 
szinte mellékes megjegyzés formájában elméletinek, azaz episztémikusnak nevezi az 
olyan tudományokat, amelyek megismerésből származnak, amelyek sorában példa-
ként az asztronómia mellett a grammatikát is megemlíti (Quintilianus II.18,1; idézi 
Murphy 1974: 26). Ha ezt a kijelentést nem az ő egyéni véleményének tekintjük, ha-
nem egy olyannak, amelyik kora fölfogását is képviseli ebben a kérdésben, akkor 
feltehetjük, hogy Cicero sem gondolta másként. A grammatika episztémikus ismeret, 
melynek keretében megfontolásnak és egyéni döntésnek nincs helye, mert megállapí-
tásai végleges és igazolható törvényszerűségeket képviselnek. (Ennek a fölfogásnak a 
legtisztább képviselőit a nyelvészeten belül a modisták és a generatív grammatikusok 
között találjuk meg.) Amikor Cicero a fordítást a rétor foglalkozási körébe utalja és a 
retorikai tudás részévé teszi, akkor azt is kifejezésre juttatja, hogy a fordítások mindig 
egyéni és alkalmi döntések nyomán születnek meg, fronészisz jellegűek, és róluk, 
mibenlétükről, a számukra szükséges és rájuk jellemző tulajdonságokról a grammati-
ka és annak szabályai alapján teljes értékű véleményt mondani nem lehet. Milyen 
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következtetést vonhatunk le mindebből mostani helyzetünkre? A tárgyalt korszak 
nyelvelméleti és grammatikai fölfogását természetesen nem lehet veszélytelenül al-
kalmazni a mai időkre. Cicero korában a grammatika és a retorika – mint láttuk – két 
külön ismereti területnek számított, jellegükben különböztek egymástól, és a köztük 
meghúzott határokat nem lehetett megjegyzések nélkül átlépni. A fordítások döntéses 
jellege Cicero számára nem okozott gondot, hiszen a fordítói munkát a retorika rész-
területének tekintette. Ma azonban a fordítás a nyelvészet alkalmazott területének szá-
mít, és egy olyan tudomány részét képezi, amelyik általánosságban episztémikus jel-
legűnek tartja magát. Éppen ezért nem lehet meglepő, hogy vannak nyelvészek (tipi-
kus képviselőjük Mounin), akik lehetetlennek tartják a teljes értékű fordítást, hiszen 
törvényszerűen igazolható összefüggéseket várnak el a fordítandó és fordított szöveg 
között. Mivel a mi felfogásunk szerint a fordítás egyrészt a nyelvészet tudományága, 
másrészt valóban egyéni döntések sorozatán alapul, meg kellene tudni indokolni, ho-
gyan helyezkedik el egy esetenkénti személyes döntésre épülő nyelvi anyag vizsgála-
ta a (döntés kérdését nem vizsgáló) nyelvészeti kutatások egészében.
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