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A kötet szerzőjének neve jól ismert mindazok 
előtt, akik a magyar–orosz kontrasztív nyel-
vészet, illetve a kontrasztív fordítás-stiliszti-
ka kérdéseivel foglalkoznak, hiszen Lőrincz 
Juliannának több mint száz publikációja je-
lent meg az elmúlt évtizedekben az ezekhez  
a tudományterületekhez tartozó témákból.  
A szerző az egri Eszterházy Károly Főiskola 
Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tan-
székének oktatója, korábban hosszú időn át 
az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mel-
lett működő Stíluskutató csoportnak a tagja.

Lőrincz Julianna Kultúrák párbeszéde 
című könyve „keletkezéstörténeti szempont-
ból” két nagy egységre tagolódik. Az első az 
az összefoglaló jellegű elméleti rész, amely 
ebben a munkában jelenik meg először; a 
második egységbe az elmúlt években megje-
lent és többnyire e munka jellegének megfe-
lelően átdolgozott tanulmányok tartoznak. 
Bocsássuk előre: a két egységet − tehát az 
alapozó-bevezető, fordításelméleti részt és a 
műfordítás-stilisztikai, elemző dolgozatokat 
tartalmazót − sikerült úgy egybefűzni, hogy a 
különböző időkben és alkalmakkal keletke-
zett írások összekapcsolásával a szerző telje-
sen egységes szemléletű, koherens munkát 
hozott létre.

Igaza van Lőrincz Juliannának a bevezető-
ben megfogalmazott (ám túlzottan is szerény) 
minősítéssel: semmiképpen „nem haszonta-
lan” napjainkban egy ilyen jellegű műfordí-
tás-elméleti és műfordítás-stilisztikai munka. 
Ugyanis egy ilyen szintézis – amely egyrészt 
tájékoztatást ad a mai nyelvészeti és iroda-
lomtudományi megközelítésekről ebben a 
tárgykörben, másrészt pedig elemzésekkel is 
igazolja, alkalmazza és megvalósítja mindazt, 
amit elméletben bemutat – sok szempontból 
és sokak számára nyújthat világos, áttekinthe-
tő eligazítást az érintett témák alapozó megis-
meréséhez, vagy éppen ösztönzést a tovább-

gondoláshoz, a bővebb vagy esetleg másféle 
kidolgozáshoz. Munkáját egyébként Lőrincz 
Julianna elsősorban a műfordítás-elmélet, a 
műfordítás-stilisztika és a műfordítás-kritika 
iránt érdeklődő kutatóknak, hallgatóknak 
szánja, de számít a műfordítások elmélete, il-
letve a versek fordításai iránt érdeklődő, egyéb 
szakterületeken tevékenykedő kutatók és a la-
ikusok érdeklődésére is.

A kötet öt fejezetre tagolódik, ám ehhez 
rögtön hozzá kell tennünk, hogy az öt fejeze-
tet még viszonylag terjedelmes „praktikus” 
– sőt igen praktikus, a könyv használhatósá-
gát nagy mértékben segítő és ezzel az értékét 
is növelő – részek követik (pp. 144−221). 
Közülük az első a Fordítási terminológiai fo-
galomtár, amelyet a Felhasznált irodalom 
jegyzéke, a Tárgy- és névmutató, illetve a 
Mellékletek követ. Az utóbbi részben Lőrincz 
Julianna először röviden bemutatja a kötet-
ben elemzett versek műfordítóit, majd − igen-
csak helyeselhető módon − közli a kötetben 
elemzett versek szövegeit is.

Az első, Fordításelméleti alapfogalmak 
című fejezetben tömör, jól eligazító áttekintést 
kapunk ennek a tudományágnak a történetéről 
és jelenéről. Lőrincz Julianna mindenekelőtt 
értelmezi az idetartozó legjelentősebb fogal-
makat, és bemutatja az ezekhez tartozó főbb 
nézeteket is: fordításelmélet, transzlatorika, 
traduktológia, illetve maga a fordítás, a fordí-
tási folyamat, fordítói kompetencia, fordítási 
művelet. Mindezt közérthetően, ám mégis tu-
dományos megalapozottsággal teszi. Ezután 
árnyaltan elemzi a szövegtipológia és a fordí-
tás, a nyelvi norma és a fordítói norma, a 
protoszöveg és a me taszöveg viszonyát. Ter-
mészetesen külön kifejtést − alfejezetet − kap 
Az ekvivalencia kérdése a fordításban. Mind-
ezek alapján azt mondhatjuk, hogy lényegében 
egy zárt, kerek összképet ad a szerző a fordí-
táselmélet legfontosabb kérdésköreiről.

A második, A műfordítás-elmélet alapkér-
dései című fejezetben Lőrincz Julianna a mű-
fordítás speciális kérdéseit vizsgálja részlete-
sen, ezen belül tisztázza a műfordítás fogal-
mát, a műfordítás és az irodalmi fordítás 



126 Könyvszemle

egymáshoz való viszonyát, áttekintően be-
mutatja, milyen sajátos készségek kellenek 
ahhoz, hogy valaki jó műfordító legyen. Kü-
lön fejezetet kap a szépirodalmi szöveg és a 
fordított szövegvariáns egyenértékűségének 
sokat vitatott témája.

A harmadik nagyobb egységben a magyar 
műfordítás-irodalom történetének rövid átte-
kintését kapjuk. Jól ismert, hogy a magyar kul-
túra történetében milyen meghatározó jelentő-
sége volt a középkortól kezdődően egészen 
napjainkig a műfordításoknak és a műfordítás-
ról való gondolkodásnak. Lőrincz Julianna 
nyomán csak egy-két nagy nevet hadd emeljek 
ki itt: Sylvester János, Károli Gáspár, Arany Já-
nos, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth 
Árpád. A közelmúlt és napjaink műfordítói kö-
zül például Erdődi Gábor, Erdélyi Z. János, Rab 
Zsuzsa kerülnek szóba. Meg kell jegyezni, hogy 
Lőrincz Julianna − érdeklődésének megfelelő-
en − elsősorban a szláv, azon belül is mindenek-
előtt az orosz irodalom fordítóit mutatja be.

A negyedik nagy fejezet tárgya a műfordí-
tás-stilisztika. A szerző, szintén csak helye-
selhető módon, először itt is az alapfogalma-
kat tisztázza. Ennek keretében értelmezi a 
műfordítás és stílus viszonyát, majd a funkci-
onális stilisztika Szathmári István által kidol-
gozott elemzési módszerére építve mutatja be 
azt a hat szintet, amelyet különösen figyelem-
be kell vennie a műfordítónak és a műfordí-
tást elemzőnek. Szintén kiemelendő az, hogy 
a korábbiakhoz hasonlóan megint egészen a 
legfrissebb szakirodalomig, legújabb kutatási 
eredményekig jut el az áttekintés. Ezt a feje-
zetet annak bemutatásával zárja Lőrincz Juli-
anna, hogy miképpen értelmezi a műfordítás-
kritikát a modern filológia.

Az utolsó, ötödik nagy fejezet műfordítás-
stilisztikai tanulmányokat foglal magában. 
Ez a fejezet két további részre tagolódik, az 
elsőben orosz, egészen pontosan: Jeszenyin-
versek magyar fordításait, a másodikban ma-
gyar versek orosz és angol fordításait vizs-
gálja a szerző különböző megközelítésekben. 
A magyar versek fordításai között főként Pe-
tőfi-művekkel, ezeken kívül pedig Pilinszky 
és József Attila alkotásaival találkozunk. Az 
elemzésekben alkalmazott gazdag és termé-
keny szempontrendszerből néhány jellemző 
megközelítést emelek ki: a kommunikatív 
ekvivalencia kérdései, a motívumrendszer és 
a képrendszer a fordításokban, kontrasztív 
alakzatvizsgálat, a forrásnyelvi szöveg sze-
mantikai és pragmatikai szintjének módosu-
lásai a műfordítási folyamatban.

Összegezve hadd emeljem ki újra a kötet 
néhány fő jellemvonását, értékét: széles körű 
tájékozódás a fordításelmélet, a műfordítás-
elmélet és műfordítás-stilisztika korszerű 
szakirodalmában; a különböző felfogások és 
eredmények tömör, világos bemutatása; a 
szerző által alapul felhasznált elméleti háttér 
egységessége; valamint nem utolsósorban  
a mindig következetes törekvés az elemzés és 
a leírás maximális pontosságára. Mindezek 
alapján jó szívvel ajánlhatjuk a munkát az 
érintett tudományágak kutatói mellett első-
sorban azoknak, akik az oktatás különböző 
szintjein (a felsőoktatástól egészen az általá-
nos iskolai oktatásig) találkoznak műfordí-
tásokkal, és ezekkel kapcsolatos munkájuk-
hoz biztos elméleti eligazítást és mintául 
szolgáló elemzéseket kívánnak kapni.

Pethő József


