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aim of the paper is to show that declarative knowledge about the linguistic dimension of the 
translation process (i.e. translation-specifi c metalinguistic knowledge) is an integral part of the 
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of translation service provision.

Keywords: cognition, metalinguistic knowledge, translation operations, translation 
procedures, translation competence

1. Bevezetés

A fordítás folyamata olyan jelenség, amely több dimenzióban is értelmezhető: a megren-
delő és a fordító (mint nyelvi szolgáltató) vonatkozásában értelmezhető szolgáltatási fo-
lyamatként; a közlő és a befogadó, valamint a fordító (mint nyelvi közvetítő) vonatkozá-
sában értelmezhető kommunikációs folyamatként; a fordító (mint nyelvi munkát végző 
hivatásos nyelvhasználó) vonatkozásában pedig értelmezhető munkafolyamatként és 
nyelvhasználatként. A fordítási folyamat megnyilvánulásának mindezen dimenziói kö-
zül azonban a nyelvi dimenzió tekinthető a legelemibbnek, hiszen minden esetben a 
fordítói nyelvhasználatra épül az a szolgáltatás, amely egy adott munkafolyamat révén, 
illetve az annak eredményeképpen létrejövő célnyelvi szöveg révén lehetővé teszi a kom-
munikációt a forrásnyelvi közlő és a célnyelvi befog adó között. Ennek megfelelően a 
minőségi nyelvi szolgáltatás biztosítása szempontjából alapvető fontosságú, hogy a pro-
fesszionális fordító olyan magas szintű nyelvi kompetenciával rendelkezzen, amely ké-
pessé teszi őt akár a legszigorúbb megrendelői elvárásoknak is megfelelő, prémiumminő-
ségű célnyelvi szövegek alkotására. Ez a fajta professzionális nyelvi kompetencia pedig 
egyszerre gyökerezik procedurális tudásban (kellően fejlett nyelvi készségekben) és dek-
laratív tudásban (a nyelvvel, illetve a nyelvműködéssel kapcsolatos alapos ismeretekben). 
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Míg a készségszintű nyelvhasználat jelentősége többé-kevésbé evidens, addig a nyelvre 
vonatkozó tudás jelentőségéről, azaz a metanyelvi ismeretekkel való rendelkezés haszná-
ról a szakmabeliek körében ritkán fogalmazódnak meg érdemi kijelentések.

A fentiekben foglaltakkal összefüggésben a jelen tanulmány célja rávilágítani arra, 
hogy a fordítási folyamat nyelvi dimenziójára vonatkozó deklaratív tudás a professzioná-
lis fordító tudásának fontos részét képezi, és több szempontból is jelentőséggel bír. A for-
dításspecifi kus metanyelvi ismeretek relevanciájával kapcsolatos kijelentések megalapo-
zásaként a tanulmány először kijelöli a vizsgálódás tárgyát képező jelenségek körét, majd 
áttekintést nyújt arról az átfogó elméleti keretről, amely lehetőséget kínál a komplex 
fordítási folyamat részletes konceptualizálására. Ezt követően kerül sor a fordításspecifi -
kus metanyelvi ismeretek hasznának szemléltetésére szolgáló megállapítások megfogal-
mazására – a fordítói kompetenciafejlesztés, a fordítói tudatosság, valamint a fordítói 
kommunikáció kérdésére összpontosítva. 

1.1. A vizsgált jelenségek körének meghatározása
A tanulmányban a fordítás és a fordítási folyamat terminusok az írott szövegek interling-
vális írásbeli fordításának folyamatát jelölik. Ennek megfelelően a vizsgált jelenségek 
köre nem terjed ki az egyéb modalitásokban megvalósuló interlingvális fordításra (a szó-
beli szövegek szóbeli fordítására, az írott szövegek szóbeli fordítására, a szóbeli szövegek 
írásbeli fordítására), valamint a fordítás egyéb megnyilvánulási formáira (pl. az intraling-
vális fordításra vagy az interszemiotikus fordításra) sem.

A tanulmány az egyéni fordítás folyamatának nyelvi dimenziójára fókuszál, így a 
fordítási folyamat fogalma az egyén nyelvműködésében megvalósuló folyamatként értel-
mezendő. Ebből adódóan a fordítási szolgáltatás szempontjából meghatározó egyéb 
szakemberek (pl. lektorok vagy korrektorok) szerepe nem képezi vizsgálat tárgyát, mint 
ahogyan a fordítás produktuma (a fordított szöveg), a fordítási folyamat egyéb dimen ziói 
(a szolgáltatási és a kommunikációs dimenzió) és a fordítás különböző aspektusai (kul-
turális, technikai, etikai stb. aspektusai) sem.

A tanulmány témája szempontjából a fordító által végzett fordítás folyamatának 
teljes egésze jelentőséggel bír, így a releváns jelenségek körébe nemcsak a szegmensszintű 
reprodukció (azaz a munkamemóriában megvalósuló szó-, tagmondat- vagy mondat-
szintű átvitel/transzfer) megnyilvánulásai, hanem a szövegfeldolgozás és a szövegalkotás 
különféle megnyilvánulásai is beletartoznak (lásd 1. táblázat). Ennek megfelelően előtér-
be kerül számos különböző mechanizmus, amely a forrásnyelvi szöveg első betűjének 
fordítói feldolgozásával kezdődő és a célnyelvi szöveg utolsó írásjelének fordítói feldolgo-
zásáig terjedő fordítási folyamatban érvényesülhet. Ezt az összetett folyamatot, illetve a 
folyamat egyes elemeit és tényezőit több fordításkutató vizsgálta és vizsgálja – lásd pl. 
Bell (1991), Campbell–Wakim (2007), Göpferich–Jääskeläinen (2009), House (2011), 
Jakobsen (1999), Jääskeläinen–Tirkkonen-Condit (1991), Malmkjær (2000), Shreve–
Angelone (2010). A folyamatorientált fordításelméleti kutatások többsége azonban a 
fordítási folyamat produktív, illetve reproduktív mechanizmusainak vizsgálatára helyezi 
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a hangsúlyt, és elsősorban a célnyelvi szövegalkotási technikákkal foglalkozik, mégpedig 
anélkül, hogy fi gyelmet (vagy kellő fi gyelmet) szentelne a folyamatot meghatározó re-
ceptív mechanizmusoknak, azaz a fordítói szövegfeldolgozásnak. Emellett az is megálla-
pítható, hogy a fordítói szövegfeldolgozással kapcsolatos kutatások száma relatíve ala-
csony, ami különösen meglepő, ha fi gyelembe vesszük, milyen szignifi káns szerepe van 
az olvasásnak a fordítás folyamatában – abban a komplex folyamatban, amely minden 
esetben szükségszerűen olvasással kezdődik (a forrásnyelvi szöveg áttekintésére szolgáló 
szövegfeldolgozás formájában), és szükségszerűen olvasással is végződik (a célnyelvi szö-
veg ellenőrzésére szolgáló szövegfeldolgozás formájában). A fordítás folyamatát ilyen 
módon keretbe foglaló olvasás ugyanakkor azért is fokozottan releváns a folyamat egésze 
szempontjából, mert az olvasási mechanizmusok a fordításban nemcsak egyetlen, hanem 
számos különböző formában megnyilvánulnak, és több fordításspecifi kus jellemzővel is 
bírnak (ahogyan arról az 1. és a 2. táblázat is tanúskodik). A vonatkozó tényezők egy 
részéről például Dudits (2005, 2006, 2007, 2011, 2018); Göpferich–Jakobsen–Mees 
(2008); Macizo–Bajo (2004, 2006, 2009); Mossop (2001); Shreve et al. (1993); vala-
mint Washbourne (2012) tanulmányai nyújtanak áttekintést.

2. A fordítási folyamat művelet- és eljárásalapú konceptualizálása

A fordítási folyamat kommunikációs aktus keretében megnyilvánuló interlingvális és in-
terkulturális nyelvi közvetítés, amely egy forrásnyelvi szöveg célnyelvi szöveg formájában 
történő reprodukálása révén valósul meg (a fordítás reproduktív folyamatként való értel-
mezéséről lásd Englund Dimitrova 2005). A forrásnyelvi szöveg célnyelvi szöveg formá-
jában történő reprodukálása sokrétű folyamat, amely a nyelvi, illetve nyelvileg kódolt 
információk recepciójával, produkciójával és transzferálásával összefüggő nyelvi felada-
tok teljesítésére szolgáló különböző fordítási eljárások elvégzésére épül, illetve a különbö-
ző eljárások részét képező – receptív, produktív és transzferálási – fordítási műveletek 
végrehajtásán alapszik. A fordítás folyamatában tehát az adott fordítási aktus szempont-
jából releváns két nyelv használatát implikáló kognitív és nyelvi folyamatok alapvetően 
fordítási műveletekbe és az azokból álló fordítási eljárásokba szerveződő módon mennek 
végbe. Ennek megfelelően a kognitív folyamatok, a nyelvi folyamatok, a fordítási műve-
letek és a fordítási eljárások együttesen alkotják a nyelvi dimenzióban értelmezett fordí-
tás komplex folyamatát, amelyben a kognitív folyamatok, a nyelvi folyamatok, a fordí-
tási műveletek és a fordítási eljárások egymáshoz való viszonya hierarchikus. Ezt a 
hierarchikusságot szemlélteti az 1. ábra. 
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1. ábra: A fordítási folyamat hierarchikussága

Az 1. ábra a fordítási eljárások, a fordítási műveletek, a nyelvi folyamatok és a 
kognitív folyamatok közötti hierarchikus viszonyrendszer kétféle megközelítésben való 
értelmezését is lehetővé teszi. Az egymásba ágyazottságot szemléltető ábrázolásmód elő-
ször is arra világít rá, hogy a fordítás folyamatának alapját kognitív folyamatokra épülő 
nyelvi folyamatok képezik – és ezekre a nyelvi folyamatokra épülnek a fordítási művele-
tek, a fordítási műveletekre pedig a fordítási eljárások. Ezenkívül az ábra azt is tükrözi, 
hogy a fordítás folyamatában a kognitív folyamatok nyelvi folyamatokban bomlanak ki, 
a nyelvi folyamatok pedig fordítási műveletekben, a fordítási műveletek pedig fordítási 
eljárásokban. Mindazonáltal bármelyik megközelítésben értelmeződik is a fordítás folya-
mata, a folyamat különböző szintjeinek viszonyrendszeréből az is következik, hogy a 
fordítási folyamat a nyelvi dimenziójában több absztrakciós szinten is leírható (ti. a kog-
níció, a nyelvműködés, a fordítási műveletek és a fordítási eljárások szintjén). Az alábbi-
akban ezeknek az absztrakciós szinteknek a bemutatása, azaz a kognitív folyamatok, a 
nyelvi folyamatok, a fordítási műveletek és a fordítási eljárások fogalmának meghatáro-
zása, illetve a különböző műveletek és eljárások taxonómiájának táblázatos áttekintése 
következik. 

2.1. Kognitív folyamatok
A kognitív folyamatok az emberi megismerés általános kontextusában olyan alapvető 
mentális mechanizmusok, amelyek az érzékelés és az észlelés eredményeképpen az elmé-
ben leképeződő információk (mentális reprezentációk) feldolgozása, tárolása, előhívása 
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és felhasználása révén lehetővé teszik a gondolkodás szempontjából meghatározó külön-
böző mentális feladatok végrehajtását – például a tudatosítást, az azonosítást, az összeha-
sonlítást, a következtetést, a döntést, a problémamegoldást (vö. Neisser 1976). A kogni-
tív folyamatok egy része automatikus (fi gyelmet nem vagy csak részben igénylő) folyamat, 
más része kontrollált (fokozott fi gyelmet igénylő) folyamat (lásd Czigler 2007). 

2.2. Nyelvi folyamatok
A nyelvi folyamatok olyan kognitív folyamatok, amelyek a mentális nyelvi reprezentáció 
különböző szintjein (ún. grafémikus, morfémikus, lexikai, szintaktikai, szemantikai, 
pragmatikai reprezentációs szint) megvalósulva biztosítják a nyelvi, illetve nyelvileg kó-
dolt információk recepcióját, azaz dekódolását és/vagy értelmezését, valamint a nyelvi 
információk produkcióját, azaz kódolását és/vagy kifejezését (vö. Warren 2013). A for-
dítás keretében egymással kombinálódva ugyanezek a nyelvi folyamatok teszik lehetővé 
a nyelvileg kódolt információk transzferálását (a forrásnyelvi dekódolás és/vagy értelme-
zés és a célnyelvi kódolás és/vagy kifejezés egymással közvetlen kölcsönhatásban álló 
megvalósulását). A nyelvi folyamatok lehetnek részben vagy egészben automatikus (azaz 
kognitív/fi gyelmi kapacitásokat kevésbé igénylő) folyamatok vagy részben vagy egészben 
kontrollált (azaz kognitív/fi gyelmi kapacitásokat fokozottabban igénylő) folyamatok 
(lásd Németh 2006).

2.3. Fordítási műveletek
A fordítási művelet receptív és/vagy produktív nyelvi folyamatokon alapuló olyan nyelvi 
művelet, amely a két nyelv használatát implikáló fordítás folyamatában a nyelvi recepci-
óval, produkcióval vagy transzferálással összefüggő nyelvi feladatok teljesítésére (pl. de-
kódolásra, jelentésazonosításra, verbalizálásra, grafémikus kódolásra) szolgál. Kognitív 
szempontból a fordítási műveletekben verbális (forrásnyelvi és/vagy célnyelvi) és/vagy 
nonverbális (azaz analóg és/vagy fogalmi és propozicionális jellegű) mentális reprezentá-
ciók egyaránt szerepet játszanak, illetve játszhatnak; a műveletek végrehajtása pedig tör-
ténhet részben vagy egészben automatikusan (azaz kognitív/fi gyelmi kapacitásokat ke-
vésbé igénylő módon) vagy részben vagy egészben kontrolláltan (azaz kognitív/fi gyelmi 
kapacitásokat fokozottabban igénylő módon). 

A részint Vinay–Darbelnet (1958/1995), Klaudy (1999, 2003, 2004) és Dudits 
(2011, 2017, 2018) terminusainak adaptálása nyomán megnevezett fordítási műveletek 
teljes rendszerét az 1. táblázat szemlélteti (a vonatkozó fordításelméleti terminológiai 
kérdésekről lásd Chesterman 2005). Az egyes műveletek neve az adott művelet funkció-
ját és/vagy eredményét hivatott tükrözni, és nem utal arra, hogy a művelet végrehajtása 
közben milyen mentális reprezentációk (forrásnyelvi, célnyelvi és/vagy nonverbális rep-
rezentációk) aktiválódnak, illetve kerülnek egymással kölcsönhatásba a fordító munka-
memóriájában. Ennek megfelelően például a transzkódolás terminus nem úgy értelme-
zendő, hogy a fordító az adott forrásnyelvi reprezentációt a vonatkozó nonverbális 
reprezentáció tudatosulása nélkül felelteti meg a korrespondáló célnyelvi reprezentáció-
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nak, hanem úgy, hogy a célnyelvi verbalizáláshoz – automatikusan vagy kontrollált mó-
don – a vonatkozó forrásnyelvi elemnek rendszerszinten megfeleltethető célnyelvi ele-
met választja, vagy átírást/átvételt alkalmaz (vö. Seleskovitch 1978, Tirkkonen-Condit 
2005). 

R eceptív fordítási műveletek
• Fordítási áttekintő olvasás
• Fordítási szövegértő olvasás
• Fordítási szövegalkotási célú olvasás
• Fordítási ismeretszerző olvasás
• Fordítási kereső olvasás
• Fordítási összehasonlító olvasás
• Fordítási ellenőrző olvasás
• Fordítási korrektúraolvasás

Produktív fordítási műveletek
• Fordítási produkciós írás
• Fordítási modifi kációs írás
• Fordítási reciklációs írás
• Fordítási facilitációs írás

Transzferálási fordítási műveletek
Interlingvális
transzkódolás

Interlingvális
lexikai transzformáció

Interlingvális
grammatikai transzformáció

• Szó szerinti fordítás
• Transzliteráció
• Transzkripció
• Tükörfordítás

• Lexikai explicitáció
• Lexikai implicitáció
• Lexikai addíció
• Lexikai omisszió
• Lexikai asszociáció
• Lexikai disszociáció
• Lexikai moduláció
• Lexikai kompenzáció
• Lexikai normalizáció

• Grammatikai explicitáció
• Grammatikai implicitáció
• Grammatikai addíció
• Grammatikai omisszió
• Grammatikai moduláció
• Grammatikai transzpozíció
• Grammatikai redisztribúció
• Grammatikai integráció
• Grammatikai szeparáció
• Grammatikai normalizáció

1. táblázat: A fordítási műveletek rendszere

2.4. Fordítási eljárások
A fordítási eljárás receptív, produktív és/vagy transzferálási fordítási műveletekből (azaz a 
fordítási folyamat keretében zajló receptív és/vagy produktív nyelvi folyamatokon alapu-
ló nyelvi műveletekből) álló olyan műveletsorozat, amely a szövegreprodukálás átfogó 
céljának alárendelt valamely specifi kus cél megvalósítására szolgál a két nyelv használatá-
val járó fordítás folyamatában. A fordítási eljárásban az adott eljárás alapját képező fő 
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fordítási műveletek sorozata kiegészítő fordítási műveletekkel és kognitív segédfolyama-
tokkal kombinálódik, illetve kombinálódhat. Kiegészítő fordítási műveleteknek azok a 
fordítási műveletek minősülnek, amelyek az adott fordítási eljárás alapját képező fő for-
dítási műveletek végrehajtását az eljárás során elősegítik. Kognitív segédfolyamatoknak 
pedig azok az alapvető kognitív folyamatok (pl. tudatosítási, választási, döntési folyama-
tok) tekinthetőek, amelyek az adott eljárásban szerepet játszanak. A fordítási folyamaton 
belüli specifi kus célok megvalósítására szolgáló fordítási eljárások teljes rendszerét a 2. 
táblázat szemlélteti (vö. Superceanu 2004 procedure terminusa, továbbá a vonatkozó ter-
minológiai kérdésekről lásd Klaudy 2014). 

Fordítási eljárások
• Fordítási szövegáttekintési eljárás
• Fordítási szövegértési eljárás
• Fordítási szöveges ismeretszerzési eljárás
• Fordítási szövegelem-keresési eljárás
• Fordítási szövegreprodukciós eljárás
• Fordítási szöveg-összehasonlítási eljárás
• Fordítási szövegellenőrzési eljárás
• Fordítási szövegmódosítási eljárás
• Fordítási szövegkorrektúrázási eljárás

2. táblázat: A fordítási eljárások rendszere

2.5. A teljes fordítási folyamat művelet- és eljárásalapú konceptualizálásának előnye
A tanulmányban felvázolt hierarchikus taxonómiában mindazon fordítási műveletek és 
fordítási eljárások konceptualizálódnak (illetve konceptualizálhatóak), amelyek a forrás-
nyelvi szöveg első betűjének fordító általi feldolgozásával kezdődő és a célnyelvi szöveg 
utolsó írásjelének fordító általi feldolgozásáig terjedő komplex fordítási folyamat során 
potenciálisan megnyilvánulhatnak. A taxonómia tehát nem korlátozódik a munkame-
móriában megvalósuló szó-, tagmondat- vagy mondatszintű átvitel/transzfer különféle 
fajtáinak osztályozására. Ennek az átfogó megközelítésnek az alapját pedig az a meggyő-
ződés képezi, hogy a fordítás komplex folyamatában a szövegfeldolgozási és a szövegal-
kotási mechanizmusok épp olyan jelentősek, mint azok az átviteli mechanizmusok, ame-
lyekre a fordítóképzésben és a fordításkutatásban fokozott fi gyelem irányul (Magyaror-
szágon elsősorban Klaudy Kinga meghatározó munkássága nyomán). Éppen ezért 
elengedhetetlen, hogy a fordítási tevékenységre való elméleti refl exiónak minden olyan 
jelenség tárgyát képezze, amely a fordítás folyamata szempontjából fontos. Ha pedig fi -
gyelembe vesszük, hogy a fordítás folyamatában kétségkívül a nyelvi folyamatok a leg-
fontosabbak, akkor kijelenthető, hogy a nyelvi közvetítésben szerepet játszó nyelvi folya-
matokkal kapcsolatos deklaratív tudás (mint fordításspecifi kus metanyelvi tudás) külö-
nösen relevánsnak tekinthető. Ennek a metanyelvi tudásnak a fejlesztéséhez járulhat 
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hozzá a tanulmányban bemutatott fogalmi keret, amely lehetőséget kínál a fordítási fo-
lyamatban megnyilvánuló különböző szintű mentális folyamatok és az azok közötti ösz-
szefüggések és kölcsönhatások konceptualizálására egyaránt. Habár a vonatkozó össze-
függések és kölcsönhatások részletezése meghaladja a tanulmány kereteit, a fordítás fo-
lyamatának művelet- és eljárásalapú értelmezése talán önmagában is elegendő a 
vonatkozó jelenségek tudatosításának elősegítéséhez. Ezeknek a jelenségeknek a fókusz-
ba kerülése pedig egyúttal felhívhatja a fi gyelmet arra, hogy szükség lehet azoknak a 
transzferálási műveletekre korlátozódó fogalmi kereteknek a kitágítására, amelyeket pél-
dául Pym (2016) taxonómiája kínál az általa nemes egyszerűséggel csak a fordítási meg-
oldások (translation solutions) terminussal illetett jelenségek kategorizálására.

3. A fordításspecifi kus metanyelvi ismeretek szerepe és haszna

A fordításspecifi kus metanyelvi ismeretek a professzionális fordítás több fontos vetületé-
hez is köthetőek: 1) meghatározóak a professzionális fordítók képzése (a kompetencia-
fejlesztés) szempontjából; 2) a professzionális fordítói munkavégzéshez szükséges kogni-
tív kontroll (a tudatosság) lényeges elemét képezik; továbbá 3) hozzájárulnak a 
professzionális fordítási szolgáltatás keretében zajló kommunikációs folyamatok (a fordí-
tói kommunikáció) hatékonyságának és eredményességének biztosításához. Ennek meg-
felelően a tanulmány alábbi részei annak illusztrálására szolgálnak, hogy a fordítással 
kapcsolatos metanyelvi ismeretek hogyan egészítik ki a fordításhoz szükséges procedurá-
lis tudást, illetve hogyan járulnak hozzá annak megfelelő (célirányos, stratégikus) alkal-
mazásához – akkor, amikor valaki fordítani tanul (3.1 pont); akkor, amikor valaki fordít 
(3.2 pont); és akkor, amikor valaki a fordításról kommunikál (3.3 pont). A metanyelvi 
ismeretek praktikus szerepére és hasznára vonatkozó megállapítások természetesen an-
nak tudatában fogalmazódnak meg, hogy a procedurális tudást, azaz a készségszintű 
fordítói nyelvhasználatot nem helyettesítheti a fordítónak a nyelv működésével, illetve 
konkrétan a fordítási műveletekkel és eljárásokkal kapcsolatos deklaratív tudása. 

3.1. Fordításspecifi kus metanyelvi ismeretek és a fordítói kompetenciafejlesztés
A fordításban szerepet játszó kognitív és nyelvi folyamatok praktikus jelentőségének tu-
datában megállapítható, hogy a fordító kognitív és nyelvi kompetenciája fokozottan 
meghatározza a többkomponensű fordítási kompetenciát (amelyre az elmúlt évtizedek-
ben fokozott fi gyelem irányult a fordításkutatók körében és különösképpen a PACTE 
Group néven ismert kutatócsoport részéről – pl. PACTE Group 2000, 2003, 2008, 
2014). A fordítás folyamatának nyelvi dimenziójához köthető procedurális tudás kiala-
kítása mellett azonban a nyelvi dimenzióval kapcsolatos deklaratív tudás, azaz a fordí-
tásspecifi kus metanyelvi ismeretek átadása, illetve megszerzése is szerves részét képezi a 
fordítóképzés keretei között megvalósuló kompetenciafejlesztésnek (lásd pl. Bergen 
2009). A fordítási folyamatot alkotó fordítási eljárásokkal és fordítási műveletekkel, va-
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lamint az azok alapját képező nyelvi és kognitív folyamatokkal kapcsolatos ismeretek 
pedig a kompetenciafejlesztés két fő aspektusa, a hatékonyság és az eredményesség szem-
pontjából egyaránt meghatározónak tekinthetőek. A hatékonyság vonatkozásában 
mindezen funkcionális elméleti ismeretek közvetítésének jelentősége abban áll, hogy a 
fordítóképzésben részt vevő leendő fordítónak a megfelelő deklaratív tudásra szert téve 
lehetősége nyílik a fordításhoz szükséges procedurális tudás célirányos megszerzésére. 
A heurisztikus módszerekkel ellentétben a deklaratív tudásra épülő stratégikus tapaszta-
latszerzés egyik legfőbb előnye pedig az, hogy segítségével a kompetencia kialakítása és 
fejlesztése rövidebb idő alatt megvalósítható, mint a próba-szerencse módszere révén. Az 
eredményesség vonatkozásában ugyanakkor a deklaratív tudás, illetve konkrétan a meta-
kogníció jelentőségét az adja, hogy az abból fakadó tudatosság fokozott biztosítékot je-
lent a fordítás szempontjából különösen fontos proceduralizáció megfelelőségére, vagyis 
arra, hogy a leendő fordító helyesen tanulja meg, illetve gyakorolja mindazoknak a for-
dítási műveleteknek és fordítási eljárásoknak a végrehajtását, amelyeknek az idővel kész-
ségszintűvé váló végrehajtása majd alapvetően meghatározza egyéni fordítási kompeten-
ciáját. A fordítás folyamatának művelet- és eljárásalapú megközelítésével összefüggésben 
egyúttal azt is érdemes megjegyezni, hogy a folyamat műveletekre és eljárásokra való 
tagolása egyrészt átláthatóbbá teszi a meglehetősen összetett fordítási folyamatot, más-
részt lehetőséget kínál a folyamat során teljesítendő különféle nyelvi feladatok, illetve a 
vonatkozó receptív, produktív és transzferálási mechanizmusok tudatosítására. A komp-
lex jelenséget alkotó nyelvi komponensek ilyen módon való előtérbe kerülése pedig le-
hetővé teszi a specifi kus, azaz az egyes nyelvi részkompetenciák fejlesztésére fókuszáló 
célirányos kompetenciafejlesztést. 

3.2. Fordításspecifi kus metanyelvi ismeretek és a fordítói tudatosság
A fordítás folyamatával kapcsolatos metanyelvi ismeretek jelentőségéről önmagában már 
az is tanúskodik, hogy az elmúlt évtizedben a fordításkutatók körében fokozott érdeklő-
dés mutatkozott a fordítói metakogníció iránt – ezt a tudományos érdeklődést példázza 
többek között Alves (2005), Angelone (2010), Angelone–Shreve (2011), Bergen (2009), 
Echeverri (2015), valamint Fernández–Zabalbeascoa (2012) tanulmánya is. A vonatko-
zó kutatások nyomán pedig megállapítható, hogy habár a professzionális fordítókra jel-
lemző fordítói nyelvhasználat esetében kiemelt jelentősége van a procedurális tudásnak, 
illetve a nyelvi folyamatok fokozott proceduralizálódottságának (azaz a készségszintű 
nyelvhasználatnak), az eff ajta procedurális tudás mellett kiemelten fontos mindaz a dek-
laratív tudás is, amely a különféle nyelvi folyamatokra vonatkozik (vö. Turi, Németh és 
Hoff mann 2014). A metanyelvi ismeretek jelentősége konkrétan abban áll, hogy lehető-
vé teszik a fordító számára, hogy tudatos kontrollt gyakoroljon a munkamemóriájában 
végbemenő különböző nyelvi folyamatok felett (pl. stratégiatervezés, stratégiaellenőrzés 
és stratégia módo sítás révén), ezzel is elősegítve a nyelvhasználattal összefüggő kognitív 
feladatok megoldását (vö. Cs. Czachesz 1998). A fordításban ezeknek a kognitív felada-
toknak a többsége a mentális reprezentációk három fajtájának feldolgozására épül: a fo-
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galom- és/vagy képzetalapú, propozicionálisan és/vagy vizuálisan kódolt nonverbális rep-
rezentációk feldolgozására; a forrásnyelvi verbális reprezentációk feldolgozására; és a 
célnyelvi verbális reprezentációk feldolgozására. A tudatos kontroll pedig – a legtágabb 
értelmezésben – azt jelenti, hogy a fordító képes az információk feldolgozása és felhasz-
nálása szempontjából korlátozott kapacitású elméjének mentális erőforrásait megfelelő-
en allokálni, azaz fi gyelmével az aktuális ingerek és intenciók által determinált kognitív 
feladatra, illetve az adott feladat megvalósítása céljából releváns mentális reprezentációk-
ra összpontosítani (a két nyelv használata esetén aktiválódó nonverbális és nyelvi repre-
zentációk összefüggéseiről lásd Navracsics 2011). A legelemibb kognitív mechanizmu-
sok szabályozását szolgáló eff ajta tudatosság azért is különösen fontos, mert a fi gyelem, 
az észlelés és az emlékezet különféle mechanizmusai nemcsak pozitív (facilitáló) hatást 
gyakorolhatnak a fordítás folyamatára, hanem adott esetben olyan negatív (inhibitáló) 
hatással is bírhatnak, amelynek következményei a fordított szövegben akár konkrét hi-
bák formájában is megnyilvánulhatnak (lásd Dudits 2017). A fordítói tudatosság ugyan-
akkor nem korlátozódik a nyelvműködést alapvetően meghatározó kognitív mechaniz-
musok tudatos kontrolljára, hanem kiterjed a fordítói döntéshozatalra is – többek között 
akkor, amikor a fordító a fordítási folyamat különböző szakaszaiban, illetve pontjain el-
határozza, hogy milyen fordítási eljárásokat alkalmazzon, és eldönti, hogy az egyes eljá-
rások keretében milyen fordítási műveleteket hajtson végre. 

3.3. Fordításspecifi kus metanyelvi ismeretek és a fordítói kommunikáció
A fordító kognitív és nyelvi mechanizmusokkal kapcsolatos deklaratív tudása nemcsak a 
fordítási kompetencia és performancia szempontjából releváns, hanem a fordítási mun-
kafolyamat hatékonyságát és eredményességét tekintve is. A fordítási folyamatot megelő-
ző, a folyamat közbeni, valamint a folyamatot követő szakmai kommunikáció megfele-
lősége ugyanis többek között attól is függ, hogy a fordító képes-e szakszerűen 
verbalizálni a fordítási folyamattal és a fordítási produktummal kapcsolatos mindazon 
gondolatait (igényeit és észrevételeit), amelyek közvetlen vagy közvetett módon össze-
függésben állnak a vonatkozó folyamatot determináló különféle kognitív és nyelvi me-
chanizmusokkal. Az eff ajta metanyelvi tudásra épülő fordítói kommunikáció például 
különösen fontos szerepet játszik a célnyelvi szöveg elvárt minőségével kapcsolatos meg-
állapodásban, valamint a szövegminőséget alapvetően befolyásoló fordítói szövegellenőr-
zés praktikus feltételeinek biztosításában – akár a folyamatban részt vevő egyéb szakem-
berekkel (projektmenedzserrel, terminológussal, lektorral stb.), akár a megrendelővel 
kommunikál a fordító. A szakszerű kommunikáció jelentőségére ugyanakkor nemcsak a 
gyakorlati tapasztalatok nyomán, hanem az elméleti szakemberek által kidolgozott kom-
petenciamodellek alapján is lehet következtetni. A fordítás jelenségével kapcsolatban 
verbalizálható tudást ugyanis mind a PACTE Group néven ismert kutatócsoport, mind 
pedig a mesterszintű fordítóképzéssel foglalkozó európai uniós szakértői csoport (EMT 
Expert Group) kompetenciamodellje magában foglalja. A PACTE Group (2000, 2003, 
2008, 2014) a fordítással kapcsolatos tudásnak (knowledge about translation) nevezi azt 
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a deklaratív tudást, amely a fordítással összefüggő kijelentések megfogalmazását lehetővé 
teszi a fordító számára. Ezzel szemben az európai uniós szakértői csoport (EMT Expert 
Group 2009) a szolgáltatásnyújtási kompetencia (translation service provision) részének 
tekinti annak a metanyelvnek az ismeretét (vö. Klaudy 2014), amelynek alkalmazásával 
a fordító a megrendelővel kommunikál. Bármilyen terminus jelöli is azt a kompetenciát, 
amelynek révén a fordító (mint nyelvi szolgáltató) a megrendelővel kommunikál, a két 
fél közötti közlésfolyamatok a nyelvi szolgáltatás komplex folyamatának különböző fázi-
saiban több általános szempontból is relevánsak – az alábbiak szerint.

• A kommunikációs folyamatok a fordítási folyamatot megelőző fázisban meg-
határozóak a megbízás létrejötte szempontjából, illetve determinálják a meg-
bízás kereteit és feltételeit. 

• A kommunikációs folyamatok a fordítási fázisban meghatározzák a célnyelvi 
szöveg jellemzőit. 

• A kommunikációs folyamatok a fordítási folyamatot követő fázisban a vonat-
kozó adminisztratív teendők ellátásának részét képezik, továbbá szükség esetén 
lehetőséget adnak a célnyelvi szöveg megfelelőségének alátámasztására, illetve 
a szöveg igény szerinti módosítására.

4. Konklúzió

A fordítás produktumának, a fordított szövegnek a minőségével kapcsolatban általában 
szigorú elvárások fogalmazódnak meg a megrendelők részéről (függetlenül attól, hogy 
milyen minőségi szintű szolgáltatást rendel az adott ügyfél a nyelvi szolgáltató, illetve a 
hivatásos fordító kínálatából). Ennek egyik általános oka az, hogy a globalizáció és az 
informatika az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben hozzájárult számos olyan jelen-
ség kialakulásához és elterjedéséhez, amelynek a kiaknázása a potenciális megrendelők 
számára lehetővé teszi a fordítói hivatást gyakorló szakemberek által nyújtott szolgáltatá-
sok közvetlen vagy közvetett módon történő kiváltását (vö. Massarado–Van der Meer 
2017). Ebből a szempontból a legmeghatározóbb világszintű jelenség az idegen nyelvet 
beszélő emberek számának szignifi káns növekedése, amelynek eredményeképpen a köz-
léshelyzetek egy jelentős részében ma már nincs szükség interlingvális és interkulturális 
nyelvi közvetítésre (azaz sok szöveget le sem kell fordítani). Ha pedig a kommunikálni 
szándékozó felek mégsem képesek azonos nyelven kommunikálni egymással, könnyen 
találhatnak egy harmadik személyt, aki mindkét fél nyelvét ismeri, és a két nyelvet be-
szélők esetében adottnak tekinthető természetes fordítási készsége révén le tudja fordíta-
ni a közlő üzenetét a befogadó számára. Szöveget fordítani tehát nemcsak hivatásos for-
dítók tudnak, hanem laikusok is, akik közül sokan akár rendszeresen is fordítanak (lásd 
Zachar 2017). A megfelelő képesítéssel nem rendelkező fordítók ugyanakkor számos 
fordítási, illetve szakfordítási feladat esetében nem jelentenek érdemi konkurenciát a 
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képesített fordítók, illetve szakfordítók számára. Az intézményes fordítóképzés térnyeré-
se következtében ugyanakkor egyre növekszik azoknak a hivatásos fordítóknak a száma, 
akik a szakképzés keretei között professzionális kompetenciákra tesznek vagy tehetnek 
szert – így az egyes szakmabeliek egyre több szakmabelivel versenyeznek a nyelvi szolgál-
tatások piacán. A szakembereknek emellett manapság már azzal is számolniuk kell, hogy 
bizonyos típusú szövegek esetében a megfelelő előszerkesztéssel és utószerkesztéssel kom-
binált gépi fordítás alternatívát jelenthet egyes megrendelők számára (vö. Mohácsi-Go-
rove 2017).

A fenti megállapítások nyomán kijelenthető, hogy a fordítói szakma esetében a 
professzionalitás kritériumainak való megfelelés különösen nagy jelentőséggel bír a szá-
mos okból kifolyólag kiélezett piaci versenyben. Habár a professzionális nyelvi szolgálta-
tások piacán való boldogulás többek között olyan általános tényezőktől is függ, mint a 
kínált szolgáltatások köre vagy a szolgáltatások díja, a fordított szövegek minőségének 
biztosítására még abban az esetben is kiemelt fi gyelmet fordítanak a nyelvi szolgáltatók, 
ha a megrendelők esetleg nem tartanak igényt prémiumminőségű fordításra. Éppen 
ezért alapvető fontosságú, hogy a professzionális fordító nyelvi kompetenciája magasabb 
szintű legyen, mint az átlagos nyelvhasználó nyelvi kompetenciája. A jelen tanulmány 
pedig arra kívánt rávilágítani, hogy ennek a magas szintű nyelvi kompetenciának a pro-
cedurális tudás (a kimagasló nyelvi készségek) mellett az a fajta deklaratív tudás is részét 
képezi, amely fordításspecifi kus metanyelvi ismeretek formájában meghatározza a fordí-
tói kompetenciafejlesztést, a tényleges fordítási tevékenységet és a fordítói kommuniká-
ciót egyaránt. Mindezzel összefüggésben végezetül az is megállapítható, hogy a fordítási 
folyamat nyelvi mechanizmusainak megismerése, illetve a fordítói elmeműködésre irá-
nyuló tudatos refl exió különösképpen is javára válhat mindazoknak a gyakoroló szakem-
bereknek, akik nem a felsőoktatási intézményekben zajló fordítóképzés keretei között 
sajátították el a mesterséget, és ezért nem feltétlenül rendelkeznek megfelelő szintű me-
tanyelvi ismeretekkel.
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