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Opponensi vélemény 
Károly Krisztina: Szövegkoherencia a fordításban 

című MTA doktori értekezéséről 
 

 Az értekezés szövege – kutatott témájához illően – koherens: a legtöbb olyan 

szempontot következetesen dolgozza ki, amely mondanivalójának egészét szolgálja.  És 

semmi olyan szempontnak nem ad teret, amely kétségbe vonná gondolatmenetének irányát. 

Ez a szerzői magatartás általában érthető és helyeselhető, hiszen nem engedi meg az 

értekezés szerkezetének fellazulását (amiért az olvasó csak hálás lehet). De gondot is 

okozhat (mint a jelen esetben), ha egy szempont értelmezését, amely az értekezés 

témájának lényegéhez tartozik, az empirikus vizsgálatban tudatosan mellőz. Az empirikus 

rész az ellentétpárokban megidézett kutatói vélekedések közül következetesen azokat 

mellőzi, amelyek a vizsgálat gondolatmenetének jellegzetes hiányára utalnának. 

1. Az értekezés témája és szerkezete 

 A terjedelmes (260 oldalas) értekezés témáját és szerkezetét célszerű a szerző 

megfogalmazásában ismertetni. 

„Ennek a könyvnek a középpontjában a fordítás mint a szövegalkotás egy sajátos 

formája áll, és azon belül a szövegalkotás egy kulcselemének, a szövegkoherenciának a 

célnyelvi megteremtése/újrateremtése a témája.” ( 9. o.) 

„A kötet bevezető fejezete a kutatás tárgyát, célkitűzéseit, elméleti orientációját, 

valamint a vizsgált nyelveket, műfajt tisztázza. A második fejezetben kerül sor az ún. komplex 

fordítási szövegelemző modell bemutatására, valamint a modell kidolgozásához vezető 

elméleti és módszertani munka részleteinek kifejtésére. A harmadik fejezet tárgyalja a 

fordítási szövegelemző modellt alkalmazó empirikus vizsgálatok korpuszát adó fordításfajta 

(a sajtófordítás) és műfaj (a hírszöveg) egyedi sajátosságait. Az ezután következő fejezetek 

(4., 5., 6. és 7.) a kohéziós, az ismétlés-, a topik-, a retorikai, valamint a műfaji szerkezet 

(angol) célnyelvi reprodukcióját vizsgáló empirikus elemzéseket mutatják be. (…) Az utolsó 

(8.) fejezet összegzi a kötet vállalásait és eredményeit: értékeli a komplex fordítási 

szövegelemző modellt, és rámutat arra, hogy alkalmazásával milyen, tudományelméleti 

szempontból lényeges leíró és magyarázó jellegű hipotézisek megfogalmazása válik lehetővé 

a koherencia és a fordítás további kutatása számára. Ezt a koherencia-eltolódások, az ezeket 

kiváltó szövegszintű fordítói stratégiák, valamint a fordítási univerzálék vonatkozásában 

kapott eredmények összehasonlító elemzése követi, majd a fejezet a kutatás egészének 

értékelésével zárul a szövegtudomány és a fordításkutatás szempontjából.” (Előszó 12–3. o.) 

Mivel az értekezést nagy érdeklődéssel többször is átolvastam, előrebocsátom, hogy 

az értekezés témája, a téma kidolgozása megfelel annak az összegzésnek, amelyet fent az 

értekezés Előszavából idéztem. Közelebbről a téma alábbi vonatkozásairól szólok:  A téma 
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szakirodalmáról, A vizsgált korpusz műfajáról, A szöveg nyelvi kidolgozottságáról, A 

tartalomközpontú szövegekről, Az implicit következtetésekről,  A koherencia-eltolódások 

vizsgálatának értelméről 

 

 

 

A téma szakirodalmáról   

 A szerző a téma empirikus vizsgálatához létrehozott korpusz nyelvészeti 

megközelítéséhez nyelvészeti modellt hozott létre, amelynek a nemzetközi – főleg angol – 

szakirodalma igen bőséges, s ezt a bőséget Károly Krisztina meggyőzően feldolgozta: bő 

kontextussal lefordította, és szabatos magyarsággal értelmezte. Ebben a munkában nemcsak 

a feltűnően gazdag anyag hívja fel az olvasó elismerő figyelmét, hanem az a – jóindulatúan – 

elfogult vélemény is, hogy szakmai becsületességében némileg önmaga érdeke ellen 

dolgozott. Saját, dominánsan nyelvészeti szempontú empirikus vizsgálatához nem csupán a 

saját törekvését erősítő szakirodalmat mutatta be, hanem azt is, ami lényegében a téma 

nyelvészeti megközelítése ellen szól. Így állt elő az a helyzet, amelyben a mai, modern 

koherencia-elméletek (kognitív, funkcionális, szemiotikai) pártfogó áttekintése után ezektől 

meg kellett válnia. Idézem e történet három jellemző szakaszát. 

 „Értelmezésemben a koherencia (mint általános összetartó erő) funkcionális és 

kognitív természetű jelenség, s mint ilyen, meghatározó összetevőjének tekintem a szöveg 

értelmezőjét”– írja a szerző az 55. oldalon. 

„A szövegelemző modell elméleti kiindulási pontját az a korábbiakban részletezett – a 

közelmúlt kognitív-pszichológiai kutatásain alapuló – állítás képviseli, miszerint a 

szövegstruktúra, ha nem is kizárólagos módon, de jelentős mértékben befolyásolja a 

megértést, és ezáltal a koherenciát. Mint láttuk, e felfogás értelmében a koherencia egyes 

összetevői magában a szövegstruktúrában követhetők nyomon, míg mások a befogadó és a 

szöveg által közvetített információk közötti interakciókban.” (65. o.)  

„Nem célom a koherencia minden egyes összetevőjének, minden meghatározó 

tényezőjének (így például a befogadó és a szöveg által közvetített információk közötti 

interakciónak is) a vizsgálata. A szövegtudomány jelenlegi ismeretei mellett ez nem is 

kívánatos vagy lehetséges cél. Amire a következőkben kísérletet teszek, az egy olyan fordítási 

szempontú szövegelemző modell kialakítása, amely lehetővé teszi a koherencia azon 

összetevőinek azonosítását, elemzését, s ez által fordítási »működésük« alaposabb 

megértését, amelyek a szöveg struktúrájában követhetők nyomon.” (66. o.) 

 

 A vizsgált korpusz műfaja 
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A vizsgálat fontos összetevői közül egyik domináns összetevő a vizsgált korpusz 

műfaja. „A korpusz ún. elemző típusú újságcikkekből áll, amelyek, az esettanulmányok 

tanúsága szerint, a hírszövegekre jellemzően fejtik ki – lineárisan és hierarchikusan 

szerveződő elemek egymásutánjában – az eseményeket, következésképp a hírszöveg műfaj 

egy alműfajának tekinthetők.” (10. o.) A korpusz egyrészt meggondolt, tudatos választás 

eredménye, hiszen mind az elméleti általános feladat, mind a bizonyító, empirikus 

vizsgálatokat jól szolgálja. Ugyanakkor nem kevés gondot is okoz, tudniillik „rátelepszik” az 

egész vizsgálatra: a lehetséges választások közül a kutatónak azzal kell dolgoznia, amelyet a 

korpusz műfaja a „nyereség” biztonságával eleve felkínál. Ezek közül itt legfeltűnőbb a 

vizsgálati eszközök explicit nyelvi eszköz volta, amely eleve érdektelennek állítja be a 

szövegjelentés implicit tényezőit. 

A téma aktuális sajátossága, hogy Károly Krisztina a forrásnyelvi szöveggel veti egybe 

a célszöveget, majd ezek szövegstruktúra-alkotó eszközeit veti egybe egymással. Ajánlatos 

lenne azonban e két szöveg íróinak/olvasóinak viszonyait is egybevetni egymással. 

Legszembetűnőbb különbségük, hogy a célszöveg olvasója – miközben értelmezi azt – 

akarva-akaratlanul nemcsak e két szöveg nyelvi eszközeivel dolgozik, hanem a forrásnyelvi 

szöveg általa feltételezett szándékával is, amit egybe vet a forrásnyelvi szöveg – általa 

elképzelt – valóságtartalmával is. Az 5. számú ábráról (66. o.) ennek a valóságrésznek a 

képviselője hiányzik. A hiány jelentősége különböző műfajú szövegek esetében emiatt is 

(vagy főleg emiatt) tér el egymástól. Jelen esetben (újságszövegekről van szó) ez az eltolódás 

minimális, s ez is oka lehet annak, hogy Károly Krisztina a jelentés mögötti valóságdarabot 

(Petőfi S. János szóhasználatában relátumot) figyelmen kívül hagyhatta.  

 

A szöveg nyelvi kidolgozottsága 

Elképzelhető-e olyan nyelvi képződmény, amelynek a kohezivitása oly mértékben 

kidolgozott, hogy szövegségének elfogadásához nincs szükség az általa utalt világdarab 

képmására. Igen, ez az az eset, amikor a szöveg kidolgozottsága a benne megjelenített 

világdarabról szóló tudás nyelvi eszközeit explicitté teszi. Ez a kérdés egyébként a 2. és 8.3. 

számú téma explicitációs hipotézissel – valamint a szövegműfaj fontos szerepével – hozható 

összefüggésbe. „Az újságszöveg kvantitatív vizsgálatának vizsgálati adatai nem támasztják alá 

az explicitációs hipotézist” (255. o.), és ez nem véletlen. A fordítási szöveg – a benne 

megjelenített tényállás-konfiguráció következtében – maga annyira explicit, hogy célnyelvi 

megfelelője a fordítótól nem igényli a fordítási szöveg explicitebb kidolgozását. Egy olyan 

szövegmű, amely (pl. érvelő műfajban) többet épít a szövegben megjelenített valóságdarab 

képmásának felidézésére, ezt a felidézést a használt nyelvi eszközök gazdagabb és 

explicitebb kifejtésével pótolná. 

A vizsgálat feladata annak feltárása, hogy a célnyelvi szövegekben miféle 

grammatikai-lexikai eszközök, milyen arányban, hogyan, miért, mennyire mozdulnak el a 

forrásnyelvi használatukhoz képest. Mivel az empirikus vizsgálat nemcsak kvalitatív, hanem 
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kvantitatív is, a vizsgálat elemeinek explicit elemeknek kell lenniük; ennek következtében 

nem tárgya a vizsgálatnak a nyelvi eszközök implicit jelenléte, vagyis az a tudás, amelyet a 

forrásszöveg írója az olvasójáról általában feltételez.  

    

             A tartalomközpontú szövegek 

            Több tanulságot is rejt magában az a megjegyzés, amelyet a szerző a 

tartalomközpontú szövegek kapcsán mond. „Az ilyen szövegeknél a tartalom állandó kell, 

hogy maradjon, ezért olyan fordítási módszert kell választani, ami megőrzi a célnyelven a 

forrásnyelvi szöveg tartalmát. Fontos továbbá az is, hogy a nyelvi megformálásban a célnyelv 

jellemzői legyenek az uralkodók, mert az olvasó csak akkor tudja értelmezni a szöveg 

tartalmát, ha az számára ismerős, megszokott nyelvi formában jelenik meg.” (123. old.) 

           Az idézett gondolatmenetben több tanulság is rejlik. Az elsőt kérdésként lehet 

megfogalmazni: talán nem így van? Igazságát természetesen nem lehet vitatni, különösen itt 

nem, a hírszöveg mint műfaj vonatkozásában. De például egy orvosi szöveg esetében, ahol a 

célnyelvre történő fordításban az „ismerős, megszokott nyelvi forma” ugyancsak magas 

szintű követelmény, de önmagában korántsem elegendő. Ha elegendő lenne, akkor nem 

működnének az orvosegyetemeken szakfordítói képzések. Az orvosi szövegek esetében az 

ismerős, megszokott nyelvi formával együtt a szövegben megjelenítendő/megjelenített 

valóságrész szakmai szintű ismerete is elengedhetetlenül szükséges. (Nem véletlen, hogy a 

kutatónak készülő orvostanhallgatók másoddiplomaként a szakfordítói képzést is fölveszik. 

Ebben előreláthatóan kutatói pályájuk egészen sajátos, leszűkített témájú saját cikkeik 

fordítóinak is készülnek.) Tehát ellenőrizhetőbb hasonlatot kínál az orvosi szakfordítói 

képzés, amely köztudottan az orvosképzéssel párhuzamosan folyik. A legfogósabb fordítói 

feladatot nem a sajátos nyelvi szerkezetek, fordulatok adják, hanem annak a konkrét 

anatómiai, fiziológiai, neurológiai stb. tünetnek, esetnek a beható orvosi ismerete, amiről a 

forrásnyelvi (vagy a magyar célnyelvi) szöveg szól. Az írás/fordítás nyelvi sikerét elsősorban 

nem a két szöveg nyelvi megfelelése igazolja, hanem a szövegben nyelvi eszközökkel 

megjelenített anatómiai stb. valóság (s a róla szóló írott vagy fordított szövegben megjelenő 

adekvát szakmai tudás).  „Ma miről kell írnom?” – kérdezi a forrásnyelvi szöveg írója, és 

„Miről szól a szöveg, amelyet angolra kell fordítanom?” – kérdezi a fordító. Mindketten a 

tárgyról már addig meglévő tudásukat (s a róla alkotott véleményüket) mozgósítják, s írói–

fordítói munkájuk során ez a tudás lesz az igazodási pontjuk. 

        E kiélezett példa nyilván nem kívánja eltúlozni sem a szöveg felszíni szerkezetének, sem 

pedig e felszíni szerkezetben megjelenített aktuális valóságrész szerepét. Szerepük aránya és 

megjelenítő eszközeik tipikussága műfajonként is szóródik. A hírszöveg olyan szövegműfaj, 

amely a műfajban s szövegtémáiban meglehetősen tájékozott olvasókat feltételez, akiknek a 

tudatában nem kell különösebben árnyalni a szövegben megjelenített valóságrész képmását. 

A szövegkutató az orvosi, a jogi vagy az egyéb tudományok, szakmák szövegeiben a 

szövegben szereplő valóságrész írói és fordítói ismeretével, valamint a (valamennyire) ismert 

olvasói réteg valóságismeretének feltételezett szintjével számol, s ezek arányát latolgatva 
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alakítja ki kutatási apparátusát. Úgy tűnik számomra, hogy Károly Krisztina figyelmét a 

hírszöveg mint műfaj erőteljesen irányította a kohezivitás felé, s így kevesebb figyelme 

maradt a koherencia jegyeinek elméleti mérlegelésére. Önmagában ez még nem okozna 

gondot, az már inkább, ahogy a koherencia értelmezésének elméleti változataiban a kognitív, 

logikai megközelítések mellé áll; a téma kísérleti, empirikus vizsgálatát azonban leszűkíti a 

„szövegstruktúrában nyomon követhető összetevőire”. 

 

 Implicit következtetések  

Mann és Thompson koherencia-felfogásának egyik példapárját (104. o.) érdemes 

logikailag kibontani.   

(6) Nagyon szeretek régi autókat gyűjteni. A kedvencem az 1899-es Duryeám.  

(7) Nagyon szeretek régi autókat gyűjteni. Kedvencem az 1977-es Toyotám. 

„Mann és Thompson a két mondatpárral a második pár inherens voltára kíván 

rámutatni” – állapítja meg Károly Krisztina: hiszen a „régi autó” 1920-körül kezdődik, s ez a 

Toyota csak 1977-es. 

Erre a kétkedő következtetésre van egy személyes példám is az orosz nyefty és a 

magyar kőolaj fordítási egybevetése kapcsán. Mintegy 40 évvel ezelőtt egyik kollégámat 

készítettem fel orosz nyelvvizsgára. Fordításának orosz szövegében egyik leggyakoribb főnévi 

szóalak a nyefty (kőolaj) volt. Ezt a szót a kolléga (magyar analógiával) nemcsak kőolajnak, 

hanem étolajnak is értette, sőt hibásan az étolaj mellett döntött: „A külkereskedelem az 

étolajjal jó üzletet kötött.” 

 A fordító az első szövegbekezdés fordításán könnyen túljutott, mivel az a téma 

kereskedelmi vonatkozásairól szólt, amikor azonban a második bekezdésben beúszott a 

tengeri kikötőbe egy tankhajó, kollégám azonnal kapcsolt: a tankhajó nem étolajat szállít, 

hanem kőolajat: A külkereskedelem a kőolajjal jó üzletet kötött.” 

 „A második mondatot – alkalmazva Petőfi S. János érvelését – az egyik esetben 

összekapcsolja az, hogy az általuk utalt tényállásokat (tankhajó, kőolaj) szerves egységet 

képező tényállásoknak tudjuk tartani” (A szemiotikai textológia elnevezésű szövegtani 

diszciplína megokoltságáról, jellemző jegyeiről és alkalmazásáról. MTA, 2014. 9. o.): a 

tankhajó és az étolaj azonban (mint szállító eszköz és szállítmány) a valóságban nem alkot 

szerves egységet, a nyelvi megnyilatkozás tehát nem koherens. 

 Az old tymer és nyefty példák tanulsága, hogy a befogadó nemcsak a két szöveg 

egymásnak való megfelelését/eltolódását értelmezi, hanem a szövegek viszonyát a bennük 

megjelenített valóságdarabhoz is. Nemcsak további vizsgálatra van tehát szükség (amiként 

egyébként jogosan Károly Krisztina írja dolgozatának lezárásaként), hanem olyan rendszerre, 

amelyben a szövegstruktúra lexikai-grammatikai eszközeivel utalt tényállás-konfigurációk 

elemeit a befogadó találja (vagy nem találja) egymással összefüggőknek. 
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              A koherencia-eltolódások vizsgálatának értelme 

             A szakirodalomnak az értekezésben idézett – a szerző szerint is – vitatott kérdése az 

ottaninál is tanulságosabb konfliktusra utal. Értekezésében a szerző ugyanis itt a hírszövegek 

jelentésére (információtartalmára) hivatkozik, mint az – ami ha megváltozik –, egyedül a 

szövegstruktúrában tetten ért koherencia-eltolódások révén változik meg. Idézem: 

         „A részelemzések tisztázzák – a vizsgált műfaj vonatkozásában – a szakirodalom egy 

kapcsolódó, vitatott kérdését: a forrásszöveghez való lojalitás jelentősége tekintetében arra 

mutatnak rá, hogy bár a fordításokra összességében a forrásszöveghez való hűség a jellemző, 

a szövegstruktúrában tetten ért koherencia-eltolódások révén a fordítás során megváltozik a 

hírszövegek jelentése (információtartalma). Következésképp a teljes tartalmi hűség nem 

igazolható.”  (11. o.) 

              Az idézetből látható, hogy a célnyelvi szövegnek a forrásnyelvi szöveghez való 

hűségét két, egymástól igencsak különböző szempontból lehet mérlegelni. Egyik szempont a 

célszöveg (szövegstruktúrában mért) teljes vagy némileg eltolódott koherenciája az 

(ugyancsak a szövegstruktúrában mért) forrásnyelvi szöveg koherenciájához képest; a másik 

szempont a célszöveg jelentésének hűsége a forrásnyelvi szöveg jelentéséhez. 

              E második szempont több szempontból is tanulságos, mivel itt a két megközelítési 

mód átszövi egymást. Az értekezésben a célszöveg jelentését/jelentésváltozását is a 

szövegstruktúrában tetten ért koherencia-megfelelések és eltolódások nyelvi eszközeivel 

(azaz jórészt szintaktikai és lexikai eszközökkel) mérik; jóllehet -- egy másik, pl. szemantikai 

megközelítésben – a szöveg jelentése nyelvi eszközeinek megfelelését mindenekelőtt a 

szövegben megjelenített valóságrész (Petőfi S. J: tényállás-konfiguráció) képmásához való 

viszonya minősíti.  

 

 A fentiek alapján a doktori munka tudományos eredményeit elegendőnek tartom 

az MTA doktori cím megszerzéséhez. A nyilvános vita kitűzését javaslom. 

 

Szeged, 2015. szeptember 12.  

                                                                                                   

                                                                                                                        Békési Imre SZTE 

                                                                                                                        professor emeritus 

 

 

 

 


