
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 

  
 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 
 
 

Sato Noriko 
 

A vállalati és üzleti tolmács kettős lojalitása 
a magyar-japán és a japán-magyar 
interperszonális kommunikációban 

 
 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bárdosi Vilmos CSc, egyetemi tanár 

Fordítástudományi Doktori Program 

Program vezetője: Prof. Dr. Klaudy Kinga DSc, habilitált egyetemi tanár 

 

A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk: 

Elnök: Prof. Dr. Klaudy Kinga DSc, habilitált egyetemi tanár 

Opponensek: Dr. Vihar Judit PhD, egyetemi docens 

Dr. Székács Anna PhD, főiskolai tanár  

Tag: Dr. Szili Katalin CSc, habilitált egyetemi docens 

Titkár: Dr. Papp Andrea PhD, egyetemi docens 

Póttagok: Dr. Heltai Pál CSc, habilitált egyetemi docens  

Dr. Faludy Kinga PhD, főiskolai tanár     

 

Témavezető és tudományos fokozata: 

Prof. Dr. Hidasi Judit CSc, habilitált egyetemi tanár 

 

Budapest, 2014 



2 
 

EREDETISÉGI NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott Sato Noriko, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori 

Iskolájának hallgatója büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

 

 

A vállalati és üzleti tolmács kettős lojalitása 

a magyar-japán és a japán-magyar interperszonális kommunikációban 

 

című PhD-disszertáció saját szellemi munkám, az abban hivatkozott szakirodalom 

felhasználása a forráskezelés szabályai szerint történt. Kijelentem továbbá, hogy a 

disszertációt kizárólag a fenti egyetemhez nyújtom be. 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Budapest, 2014. május 25. 

  



3 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetemet szeretném kifejezni dr. Klaudy Kinga professzor asszonynak, a 

Fordítástudományi Doktori Program vezetőjének, aki bevezetett a fordítástudományba. 

Szeretném megköszönni dr. Hidasi Judit professzor asszonynak, aki évek óta támogatja 

munkámat, hogy elvállalta a témavezetést, és hasznos tanácsaival irányított. Az ő segítségük 

és tanácsaik nélkül ez a disszertáció nem születhetett volna meg. Hálás vagyok a program 

oktatóinak, elsősorban dr. Klaudy Kingának, dr. Fóris Ágotának, dr. Heltai Pálnak, dr. Károly 

Krisztinának, és dr. Szabari Krisztinának, hogy feltárták előttem a fordítástudomány és a 

tolmácsoláskutatás színes világát, és hozzásegítettek ahhoz, hogy kidolgozhassam kutatásom 

elméleti hátterét és módszereit. Külön köszönet illeti dr. Szili Katalint, aki bevezetett a 

pragmatika és az interkulturális kommunikáció tudományába. Hálával tartozom dr. Polcz 

Károlynak, aki sok jó hasznos tanácsadással sokat segített a disszertáció elkészítésében. Végül, 

de nem utolsósorban köszönetemet fejezem ki a Budapesti Gazdasági Főiskola 

Külkereskedelmi Kar vezetőségének, hogy PhD-tanulmányaimat anyagilag és szakmailag is 

támogatta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Tartalom 
 

Bevezető………………………………………………………………………………. 7 
  1. Kutatási háttér ……………………………………………………………………. 7 
  2. Problémafelvetés………………………………………………………………….. 10 
  3. A kutatás célja ……………………………………………………………………. 14 
  4. Kutatási kérdések…………………………………………………………………. 15 
  5. A kutatás hipotézisei……………………………………………………………… 15 
  6. A disszertáció felépítése…………………………………………………………... 16 
  
1. A kutatás elméleti háttere………………………………………………………… 18 
  1.1. Terminusok jelentősége a tolmácsolásban és kulturális különbségek 

megnyilvánulása a japán és a magyar nyelvben…………………………….….. 
 

18 
  1.2. A tolmácsolás és a tolmács terminus definíciója az európai szakirodalomban… 20 
     1.2.1. A tolmács szó eredete Európában és Magyarországon……………………... 21 
     1.2.2. A tolmácsolás terminus definíciója az európai szakirodalomban ………….. 21 
  1.3. A tolmácsolás és a tolmács terminus definíciója a japán szakirodalomban......... 28 
     1.3.1. A tolmács szó eredete Japánban ..…………………………………………... 29 
     1.3.2. A tolmács szó változása és jelentése, illetve a fogalom átalakulása a japán 

történelemben….……………………………………...……………………... 
 

31 
     1.3.3. A tolmács szó új változatának megjelenése a XIX. században …….………. 34 
     1.3.4. A tolmács szó a mai japán köznyelvben és a szaknyelvben………………... 35 
     1.3.5. A tolmácsolás terminus definíciója a japán szakirodalomban……………… 36 
     1.3.6. A tolmács mint terminus kérdése..………………………………………….. 38 
  1.4. A tolmácsolás- és a tolmácsfajták tipologizálása ………………………………. 39 
     1.4.1. A tolmácsolásfajták és a tolmácsfajták tipologizálása Európában………….. 39 
     1.4.2. A tolmácsolásfajták és a tolmácsfajták taxonómiája Japánban……………... 42 
  1.5. A tolmács szerepének kutatása a fordítástudományban..……………………….. 46 
     1.5.1. A tolmács szerepéről az európai szakirodalomban…………………………. 47 
     1.5.2. A japán kutatások…………………………………………………………… 54 
     1.5.3. A magyarországi kutatások…………………………………………………. 57 
  1.6. Alapfogalmak..………………………………………………………………….. 58 
     1.6.1. A tolmácsolási etika és norma a fordítástudományban……………………... 59 
     1.6.2. A tolmács társadalmi szerepe: Erving Goffman terminusai Cecilia 

Wadensjö tanulmánya nyomán……………………………………..……….. 
 

62 
     1.6.3. Funkció és lojalitás: a lojalitás definíciója…………………………………. 62 
     1.6.4. Összegzés………………………………………………………………….... 64 
  1.7. A japán kultúra, a nyelvi kommunikáció és az üzleti kommunikáció …………. 64 
     1.7.1. A magyarországi japán kiküldöttek, a magyar alkalmazottak és a magyar 

tolmácsok kommunikációs nehézségei…………………...…………………. 
 

65 
     1.7.2. A japán kultúra és kommunikáció alapjai…………………………………... 70 
     1.7.3. A japán nyelvi kommunikáció alapvető sajátosságai……………………….. 87 
     1.7.4. A japán üzleti kommunikáció sajátosságai…………………………………. 91 
     1.8. Összegzés……………………………………………………………………... 97 
  
2. Kérdőíves felmérés a tolmácsolás etikájáról, a tolmács szerepéről és 

lojalitásáról………………………………………………………………………....  
 

98 
  2.1. Az adatközlők ……. ……………………………………………………………. 99 
  2.2. A vállalati és üzleti tolmácsok véleménye a tolmácsolásról és saját szerepükről. 103 
     2.2.1. A hűség fontossága…………………………………………………………. 106 



5 
 

     2.2.2. A tolmács semlegessége…………………………………………………….. 106 
     2.2.3. A beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési 

készség.………………………………………..…………………………….. 
 

107 
     2.2.4. A magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete.. 108 
     2.2.5. Magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti 

tolerancia, nyitottság........................................................................................ 
 

109 
     2.2.6. Kulturális magyarázat………………………………………………………. 110 
     2.2.7. A tolmács kommunikációt előmozdító szerepe…………………………….. 111 
     2.2.8. Törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval)…………………. 112 
     2.2.9. Törődés a főnökkel és a kollégákkal………………………………………... 113 
     2.2.10. A vállalati és üzleti tolmácsok véleményének összegzése a tolmácsolásról 

és saját szerepükről………………………………………………………… 
 

113 
  2.3. A tolmácsok véleménye a lojalitásról……………………................................... 120 
  2.4. A tolmács lojalitása és a pragmatikai transzfer………………………………… 128 
  2.5. Összegzés……………………………………………………………………….. 132 
  
3. A korpuszelemzések elméleti háttere…………………………………………… 138 
  3.1. Pragmatikai transzfer, pragmatikai kiigazítás…………………………………... 138 
  3.2. Brown és Levinson udvariassági stratégia modellje …………………………… 143 
  3.3. Usami Mayumi diskurzus-udvariassági modellje .……………………………... 146 
  3.4. A fordító láthatatlansága………………………………………………………... 150 
  3.5. Nyílt és rejtett fordítás ………………...…………………………………........... 150 
  3.6. A japán tiszteletiségi nyelv fordítása…...…………...………………………….. 152 
  3.7. Személyes névmás használata a japán nyelvben ……………………...………... 154 
  3.8. A japán megszólítási rendszer…………………………………………………... 156 
  
4. Párhuzamos korpuszelemzés …………………………………………………….. 159 
  4.1. A vizsgálatban használt korpuszok és adatok ………………………………….. 159 
     4.1.1. A vizsgálaton részt vevő tolmácsok személyi adatai……………………….. 160 
     4.1.2. Az elemzés megbízhatósága, érvényessége és reprezentativitása…………... 161 
  4.2. A dicséret beszédaktusa – a szociopragmatikai kiigazítás és az explitáció 

alkalmazása –…………………………………………………………………… 
 

162 
      4.2.1. A szituáció és a megoldások……………………………………………….. 162 
      4.2.2. Elemzés…………………………………………………………………….. 163 
  4.3. Konvencionális fatikus beszédaktus – a pragmalingvisztikai kiigazítás és az 

explitáció alkalmazása………………………………………………………….. 
 

164 
     4.3.1. A szituáció és a megoldások………………………………………………... 165 
     4.3.2. Elemzés……………………………………………………………………... 166 
  4.4. Konvencionális fatikus beszédaktus, a zárszó fordítása...……………………… 168 
     4.4.1. A szituáció és a megoldások…………...…………………………………… 169 
     4.4.2. Elemzés……………………………………………………………………... 170 
  4.5. A kérés beszédaktusa – a tiszteletiségi nyelv és a pragmalingvisztikai 

kiigazítás…………………………………………………………………..…… 
 

171 
     4.5.1. A szituáció és a megoldások………………………………………………... 173 
     4.5.2. Elemzés……………………………………………………………………... 174 
  4.6. Az elutasítás beszédaktus ……………………...……………………………….. 178 
     4.6.1. A szituáció és a megoldások………………………………..………………. 179 
     4.6.2. Elemzés……………………………………………………………………... 180 
  4.7. A személyes névmás, a birtokos személyragozás használata, és az udvariasság 

összefüggése a fordításban …………………………………………………….. 
 

183 



6 
 

     4.7.1. A szituáció és a megoldások………………………………………………... 184 
     4.7.2. Elemzés……………………………………….…………………………….. 185 
  4.8. A tiszteletiségi nyelv használata, a megszólítás és az udvariasság összefüggése. 186 
     4.8.1. 1. a szituáció és a megoldások: japán nyelvről magyar nyelvre……………. 187 
     4.8.2. Elemzés...…………………………………………………………………… 188 
     4.8.3. 2. a szituáció és megoldások: magyar nyelvről japán nyelvre……………… 191 
     4.8.4. Elemzés...…………………………………………………………………… 193 
  4.9. E-mail fordítása, udvariasság és elutasítás diskurzus........................................... 197 
     4.9.1. A szituáció és a megoldások………………………………………………...  197 
     4.9.2. Elemzés……………………………………………………………………... 199 
  4.10. Összegzés……………………………………………………………………… 206 
  
5. A vállalati és üzleti tolmács szerepe és lojalitása – félig strukturált 

mélyinterjú elemzése alapján……………………………....................................... 
 

210 
  5.1. A kutatás módszere és az adatgyűjtés…………………………………………... 210 
  5.2. A vállalati és üzleti tolmács szerepe……………………………………………. 211 
     5.2.1. A vállalati és üzleti tolmácsok sokszínű munkaköre……………………….. 211 
     5.2.2. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács kommunikációközvetítő szerepe…… 214 
     5.2.3. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács moderátori szerepe ………………… 226 
     5.2.4. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács mint informátor vagy interkulturális 

kommunikációs tanácsadó ……………………...…………………………... 
 

228 
     5.2.5. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács mint a jó légkör megteremtője……… 234 
  5.3. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács viszonya az ügyfelekhez – melyik 

oldalon álljon a tolmács, és kihez legyen lojális?................................................. 
 

236 
     5.3.1. A tolmács lojalitása a szűkebb értelemben vett tolmácsolásban..…………... 238 
     5.3.2. A tolmács lojalitása a tágabb értelemben vett tolmácsolásban……………... 241 
  5.4. Összegzés……………………………………………………………………….. 246 
  
6. A kutatás összegzése………………………………………………………………. 249 
  6.1. Az empirikus kutatás eredményei………………………………………………. 249 
  6.2. Tolmácsolási nehézségek és ezek oka a vállalati és üzleti dialógus 

tolmácsolásban, magyar-japán nyelvpárban...………………………………….. 
 

249 
     6.2.1. A kérdőíves felmérés során feltárt nehézségek……………………………... 250 
     6.2.2. A párhuzamos korpuszelemzésben feltárt nehézségek és ezek oka………… 250 
     6.2.3. A mélyinterjú elemzésében feltárt nehézségek és ezek oka………………… 252 
  6.3. A vállalati és üzleti dialógus tolmácsolás professzionális normái, a 

tolmácsolási etika magyar-japán nyelvpárban……….…………………………. 
 

254 
  6.4. A kutatás korlátai és jövőbeni kiterjesztése…………………………………….. 254 
  6.5. A kutatás értékelés……………………………………………………………… 255 
  6.6. A kutatás jelentősége……………………………………………………………. 256 
  
Függelék……………………………………………………………………………… 257 
  
A táblázatok és ábrák jegyzéke……………………………………………………... 268 
  
Irodalom……………………………………………………………………………… 271 

 
 

 



7 
 

Bevezető 

 
1. Kutatási háttér 

A 20. század második felében megindult globalizáció hatására egyre több japán 

vállalat telepedett le külföldön, ahol a japánok számos kulturális súrlódást éltek át a 

munkahelyükön a helyi dolgozókkal. Magyarországon az 1990-es évektől nőtt meg jelentősen 

a japán érdekeltségű vállalatok száma.1 Közülük a legtöbb cég termelői szférában működik. A 

Magyarországra kiküldött japánok számára a vállalatok tolmácsot biztosítanak, főként magyar 

anyanyelvűeket. Ahogy a Magyarországon befektető japán cégek és a japán érdekeltségű 

kisebb-nagyobb vállalatok száma nőtt, úgy sokasodtak a tolmácsolási események és a 

tolmácsolás fajtái is. Így érthető, hogy a magyar-japán nyelvpárban történő tolmácsolás 

területén is a rendszerváltást követően következett be gyökeres változás. A japánok eleinte 

angol tolmácsokat alkalmaztak, utóbb rájöttek, hogy angol nyelven keresztül nem tudnak jól 

kommunikálni. A termelés bővítésével egyidejűleg az idegen nyelven nem vagy gyengén 

beszélő japán és magyar dolgozók mellé szükségessé váltak japánul jól beszélő alkalmazottak, 

illetve vállalaton belüli magyar-japán tolmácsok. A japán cégek elkezdtek felvenni japánul 

beszélő magyar, illetve magyarul beszélő japán dolgozókat általános munkakörökbe vagy 

kizárólag tolmácsolási munkakör betöltésére.  

Noha az 1990-es évektől egyre növekedett a vállalati és üzleti tolmácsok iránti kereslet, 

ezekben az években még nagyon kevés magyarul beszélő japán élt itt, és a japánul jól beszélő 

magyarok száma is viszonylag korlátozott volt.2  Magyar-japán, japán-magyar tolmácsképzés 

akkor sem volt Magyarországon és most sincs. Valószínűleg ezért történt, hogy több japán 

cég, valamint a JETRO (Japan External Trade Organization) budapesti irodája is rendszeresen 

megkeresett bennünket a Budapesti Gazdasági Főiskolán, hogy ajánljunk olyan végzősöket 

tolmács munkakörre, akik jól beszélnek japánul. A munkakör betöltésének nem volt feltétele 

a tolmács képesítése, sem a diploma. Ez annak tudható be, hogy a tolmácsok iránti kereslethez 

képest nem volt elegendő hivatásos tolmács. Voltak olyan vállalatok, ahol gyakran japánul 

beszélő magyar vagy magyarul beszélő japán idegenvezetőket, japán nyelvoktatókat, japán 

szakos magyar diákokat vettek fel alkalmi vagy részmunkaidős munkába tolmácsként. Akár 

                                                           
1 A JETRO, Japan External Trade Organization felmérése szerint 2013-ban kb. 120 japán érdekeltségű vállalat 
működött Magyarországon (JETRO: http://www.jetro.go.jp/world/europe/hu/#basic letöltve 2014. 2. 10). 
2 Japán nyelvismeretet, szakmai japán nyelvvizsgát nyújtó közgazdász képzés Magyarországon az 1980-es évek 
közepétől máig csak a Külkereskedelem Főiskolán, illetve jogutódján a Budapesti Gazdasági Főiskolán folyik. 
Az 1990-es években bölcsészképzésben még csak az ELTE japán szakán szerezhettek diplomát, a Károli Gáspár 
Református Egyetemen csak 2000 óta végeznek a diákok japán szakon. 

http://www.jetro.go.jp/world/europe/hu/#basic
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állandó, akár alkalmi, akár ideiglenes munkát végeztek, a tolmácsok többsége nem végzett 

semmiféle tolmácsképzést munkaköre betöltése előtt. A japán vállalatoknál az a szokás, hogy 

a munkát a dolgozó munkába állása után, munkavégzés közben sajátítja el, nem is nagyon 

fontos, hogy munkába állás előtt legyen szaktudása vagy szakképzettsége az adott területen. 

(Kivételt képeznek a műszaki vagy más speciális szaktudást, valamint szakképzettséget 

igénylő szakmák.) A tolmács munkájáról úgy vélekednek, hogy legyen csak valamennyi japán 

vagy magyar nyelvtudása a jelöltnek, és ez elég, majd megtanulják a helyszínen a szaknyelvet, 

a terminusokat. Vagyis a japánok nem is igényelnek szakképzett tolmácsokat, szeretik 

maguknak kiképezni őket. Ebben az esetben elvárják tőlük a cég iránti lojalitást, ami 

egyszerre jelenti a cégen belül a vezetők iránti és a saját cég iránti lojalitást. 

A vállalatoknál a tolmácsok segítsége mellett is számos (nyelvi, kulturális, 

kommunikációs, lojalitással kapcsolatos) tolmácsolásbeli nehézség merült fel. Sok magyar 

tolmács a helyszínen szembesül a nyelvi közvetítés nehézségei mellett a japánok érthetetlen 

viselkedésével vagy igényeivel, más szóval, a japánokkal való érintkezés és kommunikáció 

nehézségeivel. Ezt tanúsítja egy korábbi kutatás (Wakai et al. 2007) is. Ennek következtében 

a tolmácsoknak saját erejükből kell megküzdeniük a problémákkal. Ezért éreztem fontosnak, 

hogy kutassam a tolmácsolás nehézségeit, a tolmács szerepét és a tolmácsolási etikát magyar-

japán nyelvpárban a vállalati és üzleti tolmácsolás terén.  

A japán érdekeltségű vállalatoknál előforduló kommunikációs nehézségek nemcsak 

Magyarországra jellemzőek, hanem általában megfigyelhetőek minden külföldön letelepedett 

japán érdekeltségű vállalatnál, ahol nem csak japán anyanyelvűeket alkalmaznak. Azoknál a 

japán vállalatoknál, ahol nem japán anyanyelvűek is dolgoznak, megjelentek a kultúra és a 

szokásbeli különbözőségéből és a munkahelyi kommunikáció elakadásából fakadó problémák 

(Tsuji 2006: 133). Az Amerikában és Kínában letelepedő japán cégek munkakörülményeiről 

végzett kutatás azt mutatta ki, hogy a japánok és az amerikaiak, illetve a japánok és a kínaiak 

között nehézségek vannak a kultúraközi kommunikációban (Nishida 2007).3  Ott, ahol eltérő 

kulturális háttérrel és anyanyelvvel rendelkező munkatársak dolgoznak együtt a hatékony 

munkavégzéshez és az eredményességhez az egyik jelentős tényező a zökkenőmentes 

munkahelyi kommunikáció. 

                                                           
3 A japánok többek között nehézségnek tartják az amerikaiak és a kínaiak utasítási és a tájékoztatási módszerét, a 
kínaiak különösen a tárgyalási stílust és a vita módszert, a csapatmunkához való hozzáállást, illetve az 
információ megosztást. Az amerikaiak és a kínaiak a japán főnökkel és a japán kollégákkal folytatott 
kommunikációról panaszkodtak.  Az amerikaiak különösen nehéznek érzik a japánok információ megosztási 
módját, a kommunikációt és a japánok elutasítási startégiáját. A kínaiak viszont a beszámolási mód különbségeit, 
a nyelvhasználatot és az etikettet tartották nehéznek (Nishida 2007). 
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A többnyelvű munkahely zökkenőmentes kommunikációjához tolmács alkalmazására 

van szükség. A japán vállalatoknál egyelőre kevesen ismerik fel, hogy több nyelven folyó 

tárgyalás esetén a tolmács személye a tárgyalás sikerét befolyásolhatja. Nagyon fontos, hogy 

a megbízó és a tolmács közösen ismerje fel, hogy a tárgyalásnál a gördülékeny kommunikáció 

kettőjük közös munkájának eredménye (Tsuji 2006: 139). Unno Motoo (2002) Thaiföldön és 

Kínában letelepedett japán érdekeltségű vállalatoknál végzett interkulturális menedzsmentre 

vonatkozó kutatást. Ő a vállalatoknál és az üzleti világban alkalmazott tolmácsok jelentőségét 

hangsúlyozza. Azt írja, a japán munkáltatónak fel kell ismernie, hogy „a tolmácsnak hatalma 

van” (Unno 2002: 169).4  Felhívja a figyelmet arra a veszélyre, ha a tolmács a saját hatáskörét 

túllépi, akkor képes manipulálni az információt, amit az ügyfelektől szerzett. Szerinte emiatt a 

tolmács hatékony alkalmazásához a tolmács hatalmát csökkentő intézkedésekre van szükség, 

ugyanakkor amennyiben hatékonyan alkalmazzák a tolmácsokat, akkor a kommunikáció 

jobban fog menni (Ibid: 169). Trompenaars (1996) szerint a kollektivista szellemű 

országokban a tolmács lehet akár főtárgyaló (top negotiator) is (Trompenaars 1996: 57).  

A nyelvek és kultúrák közötti kommunikációban dolgozó tolmácsoknak nemcsak 

nyelvi, hanem kulturális különbségekből adódó nehézségei is lehetnek. Minél nagyobb a 

kulturális különbség a küldő és a befogadó között, annál nagyobb a félreértés esélye a 

kultúraközi kommunikációban (Adler 2009: 80). A japán és a magyar kultúra közötti 

távolságot figyelembe véve a kultúraközi különbségből adódó téves kommunikáció esélye 

sokkal nagyobb, mint két szomszédos ország esetében. Nida és munkatársai szerint minél 

nagyobb a különbség két nyelv kulturális háttere között, annál többet kell változtatni a 

kifejezési formán a célnyelv felszíni szintjén, hogy a forrásnyelvi szöveg tartalma átmenjen. 

Ennek tipikus példájaként az angol-japán nyelvpár fordítását említik (Nida, et al. 1973: 10–

11).  

Kondo Aya (2005) japán kutató arra figyelmeztet, hogy a nemzetközi színtéren 

dolgozó üzletemberek kommunikációs kompetenciájához a nyelvi kommunikációs 

kompetencia mellett szükséges a nem verbális kommunikáció és az üzleti szokások ismerete 

és gyakorlása is (Kondo 2005: 42). Még a japánul jól tudó külföldiek is nehezen értik és 

nehezen fogadják el a japánok kommunikációs stílusát, például a japánok körkörös tárgyalási 

technikáját vagy tárgyalás közben a frontális ütközés elkerülését célzó témaváltást (Ibid: 48).   

                                                           
4 „Tsūyaku niwa pawā ga aru. 通訳にはパワーがある” (Unno 2002: 169). Unno ebben a tanulmányban a 
tolmácsot „a menedzsment hatékony eszközének” nevezi, és a tolmács hatékony alkalmazására öt tanácsot ad a 
megbízónak:1.  ne használjon homályos kifejezést! 2. használja hatékonyan a csendet! 3. helyesen ítélje meg a 
tolmács képességét! 4. Nézzen utána, hogy az az ötlet vagy fogalom, amit említeni készül létezik-e a 
célkultúrában! 5. beszéljen a tárgyalás előtt a tolmáccsal a félreértés minimalizálása érdekében! (Ibid: 169–170). 
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Ezekből a kutatásokból arra lehet következtetni, hogy a tolmácsoknak a kommunikációs 

nehézségek nyelvtől és kultúrától függően eltérő jellegével és mértékével számolniuk kell, és 

az általuk közvetített kommunikációban ennek nehézségeire előre fel kell készülniük. Az 

üzleti tárgyalásnál vagy a vállalaton belüli tolmácsolásnál a tolmácsnak rendkívül fontos 

szerepe van. Japánban azonban a tolmács társadalmi presztízse nem túl magas. Ez látszik az 

elnevezésből is (Torikai 2001: 132).  A japán köznyelvben a tolmácsot a tsūyaku-nak 

(tolmácsolás, tolmács) hívják, szemben a hon’yakuka-val (fordító), amely a hon’yaku 

(fordítás) + -ka (szakembert jelentő utótag) összetételből áll. A tény, hogy a tsūyaku szó 

mellet nincs szakembert jelentő utótag mutatja a tolmácsszakma helyzetét. A 

tolmácsszakmáról nincs világos kép a köztudatban. Sokszor úgy képzelik, aki idegen nyelven 

tud, az tud tolmácsolni is. A japán nyelvben hagyományosan az idegenvezető és a tolmács 

között sincs nagy különbség. Kurita Akiho 1975-ben megjelent Hogyan legyünk tolmácsok 

(Tsūyaku ni naru niwa 通訳になるには ) című könyvében például az újságíró szerző a 

tolmácsszakmát három kategóriára osztja: az egyik az idegenvezető gaidotsūyaku 

(idegenvezető-tolmács), a másik a kaigitsūyaku (konferenciatolmács) a harmadik a 

kōshōtsūyaku (tárgyalási tolmács) (Kurita 1975: 118). Az első és az utóbbi kettő közötti 

különbséget a tevékenységük céljában látja: az előbbi célja az idegenvezetés, az utóbbi kettőé 

a beszédtartalom átvitele, de mégis mindhárom szakma elnevezésében a tsūyaku (tolmács) szó 

szerepel, ami az indoeurópai nyelvekben nem szokásos. Magyarországon sem egységes a 

tolmácsokról alkotott kép, de abban mindenki egyetért, hogy az idegenvezető és a tolmács 

külön-külön szakma. Ez rávilágít a japánok idegen nyelvről és idegen kultúráról alkotott 

véleményére.  

Amikor a Magyarországra kiküldött japánok tolmács segítségével kommunikálnak a 

magyarokkal, a tolmácsoknak szembesülniük kell a két kultúra kommunikációs sajátosságain 

túl azzal is, hogy a japánok mit gondolnak a tolmácsokról.  

Magam is gyakran hallok tolmács kollégáimtól és a japánoktól ezekről a 

kommunikációs nehézségekről, a tolmács terminus problémájáról, illetve saját magam is 

tapasztaltam ezeket a nehézségeket és problémákat tolmácsként, nyelvtanárként és a 

kommunikációs tréningek során, melyeket 2005 óta tartok magyaroknak és japánoknak itteni 

japán érdekeltségű vállalatoknál.  

 

2. Problémafelvetés  

 Nyelvtanári gyakorlatom során gyakran szembesültem tanítványaimnál olyan hibákkal, 

amelyek nem nyelvtani, hanem nyelvhasználati hibák, főként interkulturális pragmatikai 
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hibák voltak. Egyik tanítványom mesélte például, hogy egyszer, amikor Japánban a 

kollégiumi szobájába ment vissza, a szobatársa éppen evett, mire ő „jó étvágyat” kívánt 

japánul. Ő legalábbis azt hitte, hiszen azt a szót használta, amit a japánok mondanak, ha enni 

kezdenek. A szobatársa viszont meghökkent, rémült arcot vágott. A meghökkenés abból 

adódott, hogy a japánok nem szoktak a másik embernek jó étvágyat kívánni, a tanítványom 

által használt kifejezés arra vonatkozik, hogy az, aki enni kezd, megköszöni az ételt azoknak, 

akik készítették. Ha a beszélő nem eszik, és mások esznek, akkor másnak nem mond semmit. 

Ezért hökkent meg a szobatárs: azt hitte elkívánta tőle a magyar lány az ételt. Ez tipikus 

pragmatikai transzfer hiba, amit a japán nyelvkönyvekben korábban nem tanítottak, és mi 

nyelvtanárok sem figyeltünk rá, egészen addig, amíg ezt az incidenst nem hallottuk. 

2005 óta interkulturális kommunikációs tréninggel is foglalkozom. A magyarországi 

japán érdekeltségű vállalatoknál végzett tréningek során minden alkalommal megkérdezem a 

magyar és a japán résztvevőktől, hogy milyen kulturális és kommunikációs nehézségeik 

vannak az érintkezés során, milyen jó tulajdonságokat látnak a másik félben. Számos 

nehézséget soroltak fel mindkét oldalon. A magyar dolgozók a japánok kommunikációs és 

kulturális viselkedésére panaszkodtak, többek között azt mondták, hogy nincs humorérzékük, 

a japánok nem tudnak korrekt módon tájékoztatni, nem tudnak nemet mondani, nem fejezik ki 

magukat világosan, és az ellenvéleményeket nem fogadják el. A japán dolgozók a magyar 

dolgozók viselkedéséről azt mondták, hogy sok a mentegetőzés és a kifogás, a magyarok nem 

tudnak logikusan szöveget szerkeszteni, sokat beszélnek össze-vissza, nem tűrik a kritikát, 

szidást, nem jegyzetelnek, nincs felelősségérzetük, nincs közösségi érzés bennük és nem 

válaszolnak világosan. A tréningek során azt is hallottam, hogy több japán érdekeltségű 

vállalatnál alakult ki frusztráció a magyar és a japán dolgozók körében, egymás iránt 

bizalmatlanok, nem értik egymást, annak ellenére, hogy ott vannak a tolmácsok. Ezekkel a 

nehézségekkel a tolmácsoknak saját erejükből kell megküzdeniük.  

Tolmácsolási gyakorlatomban is számos nehéz kommunikációs esettel találkoztam. 

Többek között egyszer, amikor autós utazás közben a magyar beszélő egy magyar anyósviccel 

akarta felvidítani a japán hallgatót, akkor ezt úgy fordítottam, hogy megmagyaráztam a 

hallgatónak, a magyar kultúrában az anyós szerepeltetése általában a vő és anyósa közötti 

viszonyra utal. Arra a Japánban ritka viszonyra, ami a családba bekerült, és fiú utód 

hiányában adoptált vő és anyósa között fennáll.5 A magyarázat után már nem volt annyira 

vicces a dolog, bár valamennyire elmosolyodott a japán hallgató. Felmerült bennem a kérdés, 

                                                           
5 Japánban általában az anyós szerepeltetése a meny és anyósa közti konfliktusra utal. 
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vajon tolmácsként helyesen viselkedtem-e. Nem kellett volna magyarázat nélkül fordítani? 

Nem kellett volna ezt a nemi diszkriminációs viccet eltusolni, és valami hasonló japános 

viccet kitalálni, és azt elmesélni? Erre sajnos nem voltam képes. Vajon milyen lehetősége van 

ilyenkor a tolmácsnak? Egyszer egy válóperhez mentem tolmácsolni hivatalos idézéssel a 

bíróságra. A japán férfi ügyfél rögtön jelezte nekem, hogy ő tolmácsnőben nem bízik meg, 

mert biztosan a magyar feleség oldalán tolmácsolok majd, és a legközelebbi tárgyalásra saját 

tolmácsaként férfitolmácsot hozott. Pedig nem ismertem egyiküket sem előtte. Volt olyan 

konkrét esetem is, amikor a beszélő olyan közmondást idézett, amit nem ismertem. Nagyon 

kínos volt visszakérdezni, mégis visszakérdeztem, hogy miről van szó. Volt, hogy mimikával 

jeleztem, nem ismerem ezt a közmondást, és a beszélő rögtön megmagyarázta más 

kifejezéssel. A tolmács időnként találkozik olyan ügyféllel, aki eleve feltűnően lenézi a másik 

felet, és úgy is beszél vele. Ilyenkor tolmácsolás közben a tolmács elgondolkozik azon, hogy 

az, aki egy bizonyos szervezetet képvisel, jogosan viselkedik-e így a másikkal szemben. A 

tolmács mint ember, szeretné kijavítani a lenéző megnyilatkozást, de elvileg ezt nem szabad. 

Más tolmácsok ilyenkor vajon mit tesznek? Az is előfordult, amikor egy hivatalban 

tolmácsoltam egy japán delegációnak, hogy egy kérdésre a magyar fél hosszadalmasan kezdte 

magyarázni az előzményeket, miközben én hallottam az idegeskedő japán ügyfelek morgását, 

alig győzik kivárni, hogy az előadó elmondja a lényeget. A tolmács azt fordítja, ami elhangzik, 

de ebben a helyzetben mondhatom-e a beszélőnek, hogy a hallgató rövid választ kér tőle, 

vagy szólhatok-e a hallgatónak, hogy ez a fajta előadásmód a magyar kultúrában így szokásos. 

A japánok először a lényeget mondják el, és utána, ha szükséges, akkor beszélnek a 

részletekről, és nem a kezdet kezdetétől indulnak el. Ezek a nyelvi, szövegalkotási, 

interkulturális pragmatikai és interkulturális nehézségek határozzák meg, hogy a tolmács 

mennyire tolmácsol hűségesen, és ez egyben a tolmács saját munkájáért vállalt felelősségének 

kérdése is. 

 Adódnak lelki nehézségek is. Előfordul, hogy egy bűncselekménnyel megvádolt 

embernek kell tolmácsolni a rendőrségen. A megbízó a magyar rendőrség, de a vádlott egy 

japán. Nem biztos, hogy ő követte el a cselekményt. A tolmács sajnálja az ártatlanságát 

hangoztató honfitársát, de a megbízója a magyar rendőrség. Tárgyilagosan igyekszik 

tolmácsolni, de lelkileg ez nagy teher.  

Gyakran hallom magyar anyanyelvű tolmácskollégáimtól, hogy ők csak tolmácsok, 

nem fordítók, ennek ellenére a gyárban lefordíttatják velük az írott anyagot, pedig ez elvileg 

nem az ő munkakörükhöz tartozik. Azt is mesélik, hogy a japánokkal való tárgyalásokon a 

levezető szerepét is el kell játszaniuk, mert a japánok nem tudnak rendesen tárgyalni, a 



13 
 

tolmácsnak kell a tárgyalást vezetnie. Mások viszont azt mondják, ez nem a tolmács feladata. 

Ezek a nehézségek arról a vitás kérdésről szólnak, hogy a tolmácsnak mi a feladata és kit 

képvisel. Képviseli-e mindkét ügyfelét, és ezt az ügyfelek is így gondolják-e. 

A tolmácsok igyekeznek úgy dolgozni, hogy megfeleljenek saját és az ügyfelek 

elvárásainak. Azonban a tolmácsok fent említett panaszai mutatják, hogy a tolmácsolás 

megbízója, az ügyfél és a tolmács között eltérések vannak az elvárások tekintetében és a 

tolmács feladatára és szerepére vonatkozóan. Vajon jogosak-e a tolmácsok panaszai? Ha csak 

tolmácstarifa szerint fizetik őket, akkor vajon nem kell írott szöveg fordításával 

foglalkozniuk? Szabad-e beavatkoznia az ügyfelek tárgyalási folyamatába? Nem kell 

szigorúan megtartania a pártatlanságot, a semlegességet? Kell-e lojalitást vállalni valamelyik 

félhez, vagy mind a kettőhöz? Melyik oldalon áll a tolmács?  

Ezek a tolmács feladatára, szerepére vonatkozó lényeges kérdések, amelyek a 

tolmácsolás vagy a tolmács terminus definícióját és etikai vonatkozásait is érintik, és végső 

soron a tolmácsolás minőségét határozzák meg. Ki a jó tolmács, illetve mi a jó tolmácsolás? 

Ki az, aki ezt meghatározza? Ha a tolmácsolást szolgáltatásnak tekintjük, akkor a 

szolgáltatásra mint termékre és annak minőségére minőségbiztosítási szabályok vonatkoznak. 

„Az ISO 9004-2 szerint (1992:9) a minőség a termék vagy szolgáltatás azon tulajdonságainak 

és ismertetőjegyeinek összessége, amelyek az előre rögzített vagy feltételezett elvárások 

teljesítésére való alkalmasságot határozzák meg” (Szabari 2002: 106). Egy terméknél 

nemcsak a fogyasztók, hanem gyártók, szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó részéről is 

keletkeznek elvárások. A tolmácsolásnál mind a megbízó, mind az ügyfelek, mind pedig a 

tolmács részéről megfogalmazódik minőségi elvárás. Más szóval a tolmács teljesítményét, 

hasonlatosan a szolgáltatás minőségének értékeléséhez, annak alapján ítélik meg, hogy 

mennyire felel meg a megrendelő, a megbízó, az ügyfél elvárásainak illetve ehhez képest mik 

a tolmács elvárásai saját magától. Ha a négy fél elvárásai megegyeznek, akkor a tolmácsnak 

egyszerű dolga van, mert egységes mércének kell megfelelnie. Ha a négy fél elvárásai 

különböznek, akkor nehéz eldöntenie, melyikük elvárásának feleljen meg. Különösen azért, 

mert a minőség viszonylagos, a legtöbb ügyfélnek „csak nagyon pontatlan, hiányos és 

többnyire szubjektív elvárásai vannak a tolmácsolás minőségét illetően” (Szabari 2002: 106).  

Ha az elvárások és a követelmények eltérőek, akkor már a kiinduló pontban félreérthetik 

egymást, mindenki másként képzeli el a tolmácsolást, más minőséget vár. A profi tolmácsok 

ugyanakkor maguk is eldönthetik saját tapasztalataik alapján, hogy ki a jó tolmács, és mi a jó 

tolmácsolás (Shlesinger 1989:114; Chesterman 1993; Szabari 2002; Torikai 2008a: 367).  
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3. A kutatás célja 

Kutatásomat a fent említett személyes nyelvtanítási tapasztalat, az interkulturális 

kommunikációs tréningek alatt megismert szituációk és saját tolmácsolási tapasztalataim 

indították el. A tapasztalt nehézségek késztettek arra, hogy vizsgáljam és kiderítsem, milyen 

nehézségekkel küzdenek a vállalati és üzleti tolmácsok magyar-japán nyelvpárban, mi a 

tolmács szerepe és milyen tolmácsolási normát és etikát alkalmaznak. A kutatás fő célja az, 

hogy a fent említett kérdések megvilágításával és feltárásával, a vizsgálati eredmények 

fényében könnyíteni tudjak a tolmácsok kommunikációs és egyéb nehézségein, valamint 

másokat is további kutatásra ösztönözzek e témában.  

A kutatási területet leszűkítem a vállalati és üzleti dialógus tolmácsolásra magyar-

japán nyelvpárban. A norma különbözik a társadalomtól és a kultúrától függően (Toury 1995), 

és eltérhet a tolmácsolási környezettől függően is. A konferenciatolmácsolás, a 

médiatolmácsolás, az üzleti dialógus tolmácsolás, illetve a közösségi tolmácsolás, ezen belül a 

bírósági tolmácsolás és az egészségügyi tolmácsolás között eltérőek lehetnek az elvárások 

tolmácsolási etika és norma tekintetében (Harris 1990; Angelelli 2004b; Mizuno 2005; 

Torikai 2008a). Magyarországon a magyar-japán tolmácsolási események többsége is erre a 

területre esik. 6  A vizsgálati tárgyat is leszűkítem a dialógus-tolmácsok munkájának 

elemzésére, mivel a japán felhasználók véleményének megvizsgálása külön terjedelmes 

kutatást igényelne.  

A kutatás másik célja rávilágítani az vállalati és üzleti belüli tolmácsok kulturálisan 

beágyazott helyzetére és szerepére. Konkrétan vizsgálom a magyar-japán tolmácsok elvárásait 

a tolmácsolási normáról és etikáról, ennek megfeleltetését saját feladatukkal és szerepükkel. 

Tudni szeretném, hogy mit gondolnak saját semlegességükről, pártatlanságukról. Van-e 

kulturális különbségekből keletkező problémájuk, és ha van, hogyan oldják azt meg.  

Anthony Pym (1995) a fordítási módszerről szóló cikkében felhívja a figyelmet az ún. 

rejtett terminusra (hidden term), az élő fordító (living translator) jelentőségére, kritizálva a 

német filozófus Friedrich Schleiermachert és követőit, akik azon vitatkoznak, hogy mihez 

legyen hű a fordítás, a forrásnyelvi vagy a célnyelvi normához. Ez a fajta dichotómia a 

tolmácsolásban is megtalálható. A tolmácsolás minőségéről vagy a tolmácsolási etikáról 

szólva mindig azon folyik a vita, hogy melyik a jobb, a forrásnyelvhez vagy a célnyelvhez hű 

tolmácsolás. 1990-es évektől kezdően azonban a dialógustolmácsolás kutatásának fejlődése 

                                                           
6  „Az egyes nyelvterületek, ill. kultúrkörök között nagy különbségek vannak az egyes tolmácsolásfajták 
gyakorisága és elterjedtsége tekintetében” (Szabari 2002: 83). 
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rávilágított a tolmács jelentőségére a tolmácsolásban. A dialógustolmácsolás nehézségeinek 

feltérképezéséhez szükség van a vállalati és üzleti tolmács szerepének tisztázására.  

 Az üzleti tolmácsok kettős lojalitását a magyar tolmácsokkal készített kérdőíves 

felmérés és interjú segítségével, valamint a tolmácsokkal végeztetett fordítás és lektorálás 

elemzése alapján vizsgálom, a kigyűjtött adatok elemzésén keresztül. A magyar-japán 

tolmácsolásra vonatkozó tolmácsolási normák vizsgálatával és feltárásával a tolmácsolás 

minőségének és színvonalának javításához járulhatok hozzá, valamint talán a tolmácsok 

munkafeltételeinek, munkakörülményeinek javulásához is. A dolgozat eredményei 

hasznosíthatók a tolmácsképzésben is. 

 
4. Kutatási kérdések 

Disszertációm központi témája a tolmács lojalitása. Ezen keresztül vizsgálom a 

tolmácsolás nehézségeit, szerepét és etikáját. Kutatásom során az alábbi kérdésekre kerestem 

választ: 

1. Milyen nehézségekbe ütköznek a tolmácsok magyar-japán nyelvpárban?  

2. Vajon a nehézségek oka a magyar-japán nyelvpárból következő sajátosságokban rejlik-e? 

3. Visszavezethetőek-e ezek a nehézségek (legalább részben) interkulturális pragmatikai 

okokra? 

4. Hogyan oldják meg a tolmácsok a kulturális különbségekből adódó problémákat? 

5. Milyen szerepet tölt be a magyar-japán nyelvpárban működő vállalati-üzleti tolmács? 

6. Milyen tolmácsolási etikája van magyar-japán nyelvpárban a vállalati-üzleti dialógus-

tolmácsoknak? 

7. Az ún. dialógus-tolmács szerepének és lojalitásának valamint a tolmácsolási etikának 

tisztázása hozzájárulhat-e a tolmácsolási nehézségek enyhítéséhez?   

 

5. A kutatás hipotézisei 

Kutatásaim során az üzleti tolmácsok kettős lojalitását vizsgálom, magyar-japán és 

japán-magyar interperszonális viszonyban. A tolmács elképzeli a rá osztott szerepet, és ennek 

megfelelő tolmácsolási etikát alkalmaz a két személy, illetve a két felhasználó fél közötti 

kommunikációban. Elképzelései szerint mindkét személyhez, illetve felhasználó félhez lojális 

lehet. A magyar-japán és a japán-magyar interperszonális kommunikációban azonban a 

tolmács általában az egyik kultúrához tartozik, és ez a tény befolyásolhatja a tolmácsolási 

etikáról és az elvállalt szerepről alkotott véleményét. Ugyanakkor a felhasználóknak is sajátos, 
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kulturálisan kötött elképzelései vannak a tolmácsok szerepéről és a tolmácsolási etikáról, azaz 

a tolmácsokra vonatkozóan saját elvárásai vannak. 

 A tolmácsolás nemcsak nyelvi közvetítő, hanem kultúraközvetítő tevékenység is. A 

tolmács és a felhasználó a saját kultúrájából hozott értékrend szerint gondolkodik és 

cselekszik. Sajátos elképzeléseik vannak a tolmácsi normáról és a tolmácsolás etikájáról. A 

tolmács igyekszik megfelelni a felhasználók igényeinek, de a saját kultúrájából hozott érték és 

norma korlátozza abban, hogy mindkét fél igényeit kielégítse.  

Hipotézisem: A közvetlen interperszonális kommunikációban dolgozó, vállalati 

tolmács a tolmácsolási esemény során az egyik félhez lesz lojális. Ez lehet a dialógus-

tolmácsok tolmácsolási nehézségeinek egyik okozója.   

Magyar-japán tolmácsolásban a japán felhasználók gyakran hiszik azt, hogy a tolmács 

csak nyelvi közvetítő, miközben a gyakorlatban elvárják tőle, hogy közvetítői szerepet is 

betöltsön a japán és a magyar kultúra között, és képviselje a saját vállalati hagyományait, 

miközben ez nem tudatosodik sem a felhasználókban, sem a tolmácsokban. A tolmács által 

megélt nehézségek forrása valószínűleg a kulturális eltérésből, a tolmácsolási normafelfogás 

különbözőségéből és a tolmács lojalitásának megítéléséből fakad.   

 

6. A disszertáció felépítése 

 Az 1. fejezetben áttekintem a téma kutatásának elméleti hátterét. Először 

összefoglalom a terminus jelentését a tolmácsolásra és a tolmácsra vonatkozóan. Történelmi 

áttekintést adok a tolmácsolás és a tolmács szó kialakulásáról és definiálom az európai és a 

japán szakirodalom tükrében. Ezt követően tisztázom a tolmácsolás- és tolmácsfajtákat az 

európai és a japán szakirodalomban.  Majd rávilágítok a tolmácsolási etikára a tolmács 

szerepének elemzésén keresztül a hazai és a japán kutatások tükrében. Végezetül a kutatáshoz 

használt fogalmak tisztázása után a japán kultúra, nyelvi kommunikáció és üzleti 

kommunikáció sajátosságait foglalom össze a hazai és a japán szakirodalom alapján. 

 A 2. fejezetben kvantitatív kutatásként a megszerkesztett kérdőíves felmérés 

eredményeit 7  mutatom be és elemzem ezeket. Ennek során a tolmácsolás nehézségeiről, 

etikájáról, a tolmács szerepéről és lojalitásáról kértem véleményt a magyar anyanyelvű 

tolmácsoktól és a japán munkáltatóktól.  

                                                           
7 A magyarországi magyar-japán nyelvpárban dolgozó tolmácsok száma mintegy hetven-nyolcvan főre tehető. 
Ebből 29 tolmács válaszolt a kérdőívekre. Statisztikailag szignifikáns eredmények az adatok szűkössége miatt 
nem kimutathatóak, csak tendenciákra utalnak. 
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 A 3. fejezetben ismertetem a magyar-japán nyelvpárban készült korpuszelemzés 

elméleti alapját, az elemzéshez alkalmazott pragmatikai megközelítést, az udvariassági 

modelleket, különböző fordítási stratégiai modelleket, a japán tiszteletiségi nyelv, a japán 

megszólítás és a japán személyes névmás használatának sajátosságait. 

 A 4. fejezetben a tolmácsokkal készített párhuzamos korpusz elemzését mutatom be. 

Részletesen megvizsgálom a nyelvi udvariasság kérdését és a tolmács nyelvi viselkedését. 

Nyolc szituációban elhangzott vagy leírt beszédaktus, párbeszéd illetve e-mail fordításán, 

lektorálásán keresztül bemutatom a tolmácsolás nehézségeit, a lojalitás kérdését és végül a 

tolmács szerepét.  

 Az 5. fejezetben kvalitatív kutatásként 7 tolmáccsal készített mélyinterjú eredményeit 

ismertetem. Elemzem a tolmács problémáit, szerepét, lojalitását és a tolmácsolási etika 

kérdését. 

 A 6. fejezet a kutatás eredményeit összegezi és értékeli. 
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1.  A kutatás elméleti háttere 
 

Mielőtt megvizsgálnánk a kettős lojalitást az üzleti tolmácsolásban, a japán-magyar és 

a magyar-japán interperszonális kommunikációban, először tisztázzuk a terminus 

használatának jelentőségét a tolmácsolási gyakorlatban, és ezt követően áttekintjük a 

tolmácsolással és a tolmács definíciójával, a tolmács szerepével, a tolmácsolás etikájával, a 

tolmácsolási normával és a tolmács lojalitásával, valamint a japán kommunikáció 

sajátosságaival kapcsolatos korábbi kutatásokat.  

 

1.1. Terminusok jelentősége a tolmácsolásban és kulturális különbségek 

megnyilvánulása a japán és a magyar nyelvben 

 

A tolmácsolási eseményben szerepet játszó szereplők a szakmai közösségből 

(tolmácsokból) és a köznyelv használóiból, azaz az ügyfelekből (a megbízókból, a 

felhasználókból, a tárgyalópartnerekből) állnak. Ha a tolmácsolásról és a tolmácsról a szakmai 

körök által meghatározott, és az ügyfelek által használt terminus megegyezik, akkor a 

tolmácsolás értékelését a tolmács és az ügyfelek hasonló mércék alapján végzik, és ennek 

tekintetében nincs vita. Amikor azonban a tolmács és az ügyfelek között eltér a terminus 

értelmezése, akkor a tolmács teljesítményének értékelésében vita keletkezhet.  

Fóris (2005) a terminológiai normák létének szükségességét hangsúlyozza. Állítása 

szerint a szaknyelvi normák, ezen belül a terminológiai normák nemcsak az ezeket használó 

szakmai közösségek (múlt, jelen és jövőbeli) közötti zökkenőmentes kommunikációban 

játszanak fontos szerepet, hanem a lexikográfiai és a terminológiai munkákban, illetve a 

szakfordításokban is. Sőt, felhívja a figyelmet arra a veszélyre, ha az elfogadott szakmai 

terminus helyett a köznyelvben általánosan megengedett szinonimákat alkalmaznak, az adott 

szöveg jelentése megváltozhat (Fóris 2005: 92–93).  

Ugyanakkor a tolmácsolási eseményben a terminus kérdése nemcsak a szakmai és nem 

szakmai közösség közötti fogalmi eltéréséből adódhat, hanem a kultúrák eltéréséből is. 

Pöchhaker szerint „a tolmács státusa tükrözi a más kultúrabeliekről és az interkulturális 

kapcsolatokról az adott társadalomban elterjedt gondolatot” (Pöchhaker 2008: 68. Szerző 

ford.). A tolmácsolás és a tolmács terminus esetében szintén hasonlóan gondolkozhatunk. 

Egyes terminusok kialakulását nem csupán a nyelv, hanem a kultúra is nagymértékben 

befolyásolhatja. Mivel a tolmáccsal bővített kommunikáció a kultúrák találkozási mezején 
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történik, egyes szakterminusok kultúraközi megfeleltetése fontos kérdéssé alakulhat. Erre utal 

Bérces a szaknyelvi gondokkal kapcsolatosan. „Több esetben a jelentős kulturális és nyelvi 

különbségek a fogalmi–terminológiai megfeleltetésben különleges nehézségeket 

támasztanak...” (Bérces 2006: 26). A tolmácsolás a két nyelv közötti kommunikációban zajlik, 

a szereplők kulturális háttere különbözik, ebből kifolyólag a szereplők a tolmácsról, a 

tolmácsolásról, a nyelvi közvetítőről és a kulturális közvetítőről alkotott felfogása is 

különbözhet, azaz a terminus használata, illetve a terminus jelentése eltérhet a szereplők 

értelmezésében.  

 Andrew Chesterman (1993) a Fóris-féle (2005) szaknyelvi és köznyelvi terminus 

különbözőségéből adódó problémát a fordítástudomány szempontjából, a fordítási normák 

szemszögéből közelíti meg. Ő a fordítási normákat professzionális és elvárási normákra osztja 

fel. Ez a tolmácsolásra is alkalmazható. Az előbbi normák a szakmai viselkedés által 

meghatározott normák. Nevezhetjük ezeket produkciós normáknak is, melyek egyrészt a 

felelősségi normákból, azaz a fordítási lojalitásból vagy az etikai normából, másrészt az 

optimális kommunikáció elérését megcélzó kommunikációs normákból, és harmadrészt a 

fordítók (tolmácsok) által eldöntött mérték alapján létrejövő két szöveg közötti viszonyokat 

meghatározó normákból tevődnek össze. Ezeket a normákat követik a profi fordítók és 

tolmácsok. Az utóbbi normák a befogadó elvárási normái, melyeket produktum normáknak is 

nevezhetünk. Ezeket szintaktikai, szemantikai és pragmatikai elvárási normákra bonthatjuk, 

melyek az adott célkultúrában, adott időben érvényesek. (Chesterman 1993: 1–20). 

Chesterman fordítási normáit a tolmácsolásra alkalmazva, a tolmács lojalitását illetően 

meg kell vizsgálnunk a professzionális tolmácsok által meghatározott professzionális 

normákat is és az ügyfelek (egyszerre a beszélők és a hallgatók, esetleg megbízók) elvárási 

normáit is. 

A fordítás és a tolmácsolás egyrészt a szakmai körök és a köznyelv használói közötti 

hármas kommunikáció, másrészt a két nyelv és a két kultúra találkozási/érintkezési illetve 

ütközési/kereszteződési mezője. Ha egy-egy terminus jelentésének értelmezése erőteljesen 

függ az értelmező közösség kulturális hagyományaitól, akkor a tolmácsolási eseményeken 

részt vevő, különböző kultúrában élők másképpen értelmezik a tolmácsolási munkát. 

Ráadásul a munkáltató (megbízó vagy felhasználó) saját elvárási normát támaszt a 

tolmácsolással szemben, a munkavállaló (tolmács) pedig a professzionális norma alapján 

dolgozik. Ez azt jelenti, hogy itt a szakmai és a nem szakmai, illetve a kulturális különbség 

miatt a két mezőn két mérce, tehát a tolmácsolás illetve a tolmács terminusával kapcsolatosan 

összesen négy fajta mérce létezhet. Más szóval a tolmácsolással és a tolmáccsal kapcsolatos 
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terminus és fogalom esetén dupla nehézség áll fenn; egyrészt a két kultúra közötti eltérések, 

másrészt a szakmai közösség és a nem szakmai közösség közötti eltérések. Véleményem 

szerint a tolmácsolási nehézségek okainak felkutatásához, és végül a tolmáccsal bővített 

hatékony és célirányos kommunikáció sikeréhez szükség van egyrészt a Chesterman által 

bevezetett professzionális és elvárási normák összevetésére, illetve a Fóris-féle szaknyelvi és 

a köznyelvi normák összehangolására.  

Például az e disszertáció tárgyát képező magyarországi japán érdekeltségű vállalatok 

esetében nem biztos, hogy pontos leírást találunk a tolmácsokra vonatkozó munkaköri 

kötelességekről, ahogy azt magyar részről elvárhatnánk. A kulturális különbségek miatt 

lehetséges az, hogy japán részről ez nem is elvárás. Előfordulhat, hogy a tolmácsolást, mint 

feladatot a munkaköri leírásnál feltüntetik, vagyis azt, hogy a tolmácsolást el kell végezni, de 

azt már nem definiálják, hogy a tolmácsolás szó alatt mit értenek. A japán munkáltatók, japán 

értelmezés és szokás szerint alkalmazzák állandó munkatársként a tolmácsokat. Ezzel 

szemben a magyar tolmácsok tartalmilag más munkára számíthatnak.  A kultúraspecifikus 

kommunikáció szabályai és szokásai mellett a terminus eltérő értelmezése is nehezítheti a 

tolmácsok munkáját.  

Ezért a tolmácsok szakmai követelményeire, az etikai kódexre vonatkozó terminusok 

tisztázása nagyon lényeges kérdés. Ha nem egyezik meg a tolmácsolás és a tolmács terminus 

jelentése a két különböző kultúrában nevelkedett tolmács és az ügyfelek között, akkor nem 

tudjuk elérni az ügyfelek által elvárt célirányos tolmácsolási eredményt.  

 

1.2. A tolmácsolás és a tolmács terminus definíciója az európai szakirodalomban 

 

 Az előző fejezetben a terminus definíciójának fontosságát tárgyaltuk. Ahogy Cynthia 

B. Roy (1993/2002) is kiemeli, a definiálás az egyetlen mód a tolmácsolás magyarázatára8. A 

tolmácsolás és a tolmács definíciói szorosan összefüggnek a tolmácsolás és a tolmács 

szerepével, a tolmácsolási eredmény megítélésével. Hiszen azt, hogy ki a tolmács és mi a 

tolmácsolás abból állapítjuk meg, hogy mit csinál a tolmács és mi folyik a tolmácsolás közben, 

illetve mi a tolmácsolás eredménye és következménye. Ezért mielőtt az empirikus kutatására, 

a kérdőíves felmérések és az interjúk elemzésére rátérnénk, tekintsük át, hogy a 

szakirodalomban hogyan definíálják a tolmácsolás és a tolmács terminusokat.  

 

                                                           
8 ”…definitions are only one way of explaining the interpreting event” (Roy 1993/2002: 346). 
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1.2.1. A tolmács szó eredete Európában és Magyarországon  

Először is vizsgáljuk meg a tolmács szó eredetét. A tolmácsolás „a világ második 

legősibb mestersége” (Szabari 2002: 15), illetve az ember legősibb tevékenységeinek az 

egyike, amely a beszéd megjelenésével egy időben keletkezett (Hell 2007: 87). Már az i. e. 3. 

évezredben, az ókori Egyiptomban is dolgoztak tolmácsok: Elefantine grófjai használták a 

„dragománok elöljárója”, azaz a „tolmácsok vezetője” címet (Szabari 2002: 18; Pöchhacker 

2008: 25).  Sőt Hérodotosz egyik művéből tudjuk, hogy ott a tolmácsok tekintélyes társadalmi 

ranggal rendelkeztek: az ország hét, örökösödéssel fennmaradó társadalmi tagolódásában a 

hatodik helyet foglalták el az adószedők előtt a papok, a harcosok, a tehénpásztorok, a 

kanászok és a kereskedők után (Hell 2007: 86). Magának a tolmács szónak a germán, 

skandináv és szláv nyelvi eredete az i. e. 1900 körüli akkád nyelvre vezethető vissza. Az 

angolul tolmácsot jelentő dragoman az akkád eredetű targumanu-ból származik.  Az angol 

interpreter szó viszont a latin interpres szóból ered, de szemantikai eredete tisztázatlan. A 

latin interpres szó olyan személyt jelent, aki a jelentést magyarázza, vagy megértet másokkal 

olyan dolgot, amit nem értenek meg (Pöchhacker 2008: 3–4). Tulajdonképpen ez a szó a 

tolmács és a tolmácsolás lényegét jól tükrözi. 

A tolmácsolás történetéről Magyarországon is már többen végeztek kutatásokat 

(Szabari 2002; Bóna 2005; Hell 2007, 2009), többek között magyar vonatkozásban is (Jantsits 

2007). Szabari Krisztina a magyar tolmács szó eredetét az i. e. 2. évezred körüli kisázsiai 

mitannisz nyelv talami szavára vezeti vissza. Ez a szó továbbjutott az északi török nyelvbe, 

ebből született a tilmac szó, amely „olyan közvetítő személyt jelent, aki lehetővé teszi a 

megértést két különböző nyelvet beszélő fél között” (Szabari 2002: 17). Innen került a magyar 

nyelvbe, majd a közép-felnémet nyelven keresztül a 13. században alakult ki a tolmetsche 

Ibid: 17). 

Ezek alapján láthatjuk, hogy a magyar tolmács szó igazán sok nép nyelvén keresztül a 

nyelvek érintkezése során alakult ki, és vándorolt tovább.  

 

1.2.2. A tolmácsolás terminus definíciója az európai szakirodalomban 

 

Európában a fordítás, illetve a tolmácsolás mivoltával már az időszámításunk előtti 1. 

századbeli Cicero óta sokan foglalkoztak (Snell-Honby 1995: 9–11), de a fordítástudomány, 

mint diszciplína csak a 20. század második felében alakult ki (Klaudy 1997a: 17). A 

fordítástudományon belül tolmácsoláskutatással önálló kutatási ágazatként, „az egyenjogú és -
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rangú részterület”-ként először 1960-as években Otto Kade német tolmács, a Lipcsei Egyetem 

fordítástudományi kutatója kezdett el foglalkozni (Szabari 2002: 37–38). A 

konferenciatolmácsolás mint szakma az 1940-es években kezdett kialakulni, és az első 

tolmácsképző iskolák is nagyjából ekkor, egy időben jöttek létre Európában, pl. Genfben, 

Bécsben, Münchenben és Párizsban (G. Láng 2002: 13). A tolmácsolás gyakorlati tanítása 

terén az 1950-es években megjelentek az első tananyagok az ENSZ egykori főtolmácsa, Jean 

Herbert (1952), J.F. Rozan (1956), és G. Ilg (1959) tollából, valamint megjelent E. Paneth 

(1957) M. A. disszertációja is a konferenciatolmácsolásról, amely az első tudományos 

kutatásnak tekinthető (Gile: 1992: 149).  

 

1.2.2.1. A korai kutatások – rangbeli megkülönböztetések 

A tolmácsolást és a tolmácsot már korábban is megkülönböztették a fordítástól és a 

fordítótól, de többnyire a tolmácsolást az irodalmi és a tudományos szövegek fordításához 

képest alacsonyabb szintű gyakorlati szövegekkel való foglalkozásnak tekintették (Szabari 

2002: 38).  

Az első elméleti munka Cicerótól származik. Hell (2009) tanulmányából tudhatjuk 

meg, hogy Cicero a tolmácsolást a műveltség és a tudás tekintetében megkülönbözteti a 

fordítástól. Cicero számára a tolmácsolás az egyéni döntéseken nem alapuló, szószerinti 

átültetés révén műveletlen tevékenység, és a tolmács „az ékes beszéd szempontjából 

képzetlen” (Hell 2009: 4), hiszen „általában csak a grammatikai osztályokat végezte el, ahol 

az ékesszólás ismereteit nem tudta elsajátítani” (Ibid: 8). Ezzel szemben a fordítás az egyéni 

döntéseken alapuló magas műveltséget igénylő irodalmi tevékenység, amely az eredeti 

szöveget „újjá alakítja az új nyelv szellemének és kultúrájának megfelelően” (Ibid: 10), és a 

fordító, a retorikai oktatásban a fordítási gyakorlatokon keresztül megszerezhette azokat az 

ismereteket, amelyek alapján a szöveget meg tudja változtatni saját elgondolásai alapján (Ibid: 

8).  

A 19. századi német filozófus evangélikus lelkész és teológus Friedrich 

Schleiermacher is a tolmácsolást a fordításhoz képest alacsonyabb rangú tevékenységnek 

ítélte meg. Az 1813-ban a Berlini Királyi Akadémián tartott „A fordítás különféle 

módszereiről” című előadásában megkülönböztette a puszta tolmácsot (Dolmetscher) és a 

voltaképpeni fordítót (Uebersetzer), illetve a puszta tolmácsolást az igazi, voltaképpeni 

fordítástól.  Szerinte a tolmács az üzleti életben tevékenykedik, és ott az írásos tevékenység is 

tolmácsolásnak, egy szóbeli közvetítés lejegyzésének tekinthető. Álláspontja szerint az 

újságcikkek és a „szokványos” útleírások fordítása is a puszta tolmácsoláshoz áll igen közel, 
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mivel ezek is „tisztán elbeszélő vagy leíró jellegű írások” (Schleiermacher 1813/2007: 120–

121). Ezzel szemben a voltaképpeni fordító a tudomány és a művészet terén tevékenykedik. 

Tehát a fordítást a tolmácsolásnál magasabb szinten helyezi el. 

 

1.2.2.2. A tolmácsolás, mint a fordítás egyik altípusa – az írásbeliség és a szóbeliség 

közötti megkülönböztetés 

Hagyományosan a tolmácsolást a fordítás egyik altípusának, szóbeli fordításnak 

tekintették. A tolmácsolástudomány első kutatója, Kade (1968) az általános 

fordítástudományt (Translationswissenschaft): fordítástudományra 

(Übersetzungswissenschaft), és tolmácsolástudományra (Dolmetschwissenschaft) osztotta (G. 

Láng 2002: 80). 

Gyakorló tolmácsok viszont már korábban észrevették ezt a különbséget. Az ENSZ 

egykori főtolmácsa, Jean Herbert (1952/1968) például az írásbeliség és a szóbeliség közötti 

megkülönböztetésben látja a fordítás és a fordító, illetve a tolmácsolás és a tolmács közötti 

különbséget9.  

A Párizsi iskola képviselője, a tolmácsolás folyamata interpretatív modelljének 

(theorie de sens) kidolgozója, Danica Seleskovitch (2009) is azt hangsúlyozta a tolmács és a 

fordító közötti különbség tisztázására, hogy „a fordítás az írott szöveget írott szövegre, míg a 

tolmácsolás a szóbeli üzenetet szóbeli üzenetre alakítja át. A kettő közötti különbség lényeges” 

(Seleskovich 2009: 4. Szerző ford.).  

Magyarországon Klaudy Kinga is a tolmácsolást tág értelemben vett fordítás egy 

fajtájának tekinti (Klaudy 1997a: 29).  „A tolmácsolás terminus a fordítással ellentétben csak 

a folyamatot (process) jelöli: hangzó forrásnyelvi szöveg megértésének (dekódolás), a 

forrásnyelvi szövegről a célnyelvi szövegre való áttérésnek (transzkódolás) és hangzó 

célnyelvi szöveg megalkotásának (kódolás) folyamatát” (Klaudy 1997b: 193). Tehát itt 

Klaudy felhívja a figyelmet egyrészt az írásbeliség és a szóbeliség, másrészt a folyamat és az 

eredmény közötti különbségre.  

Richard Brislin (1976) a jeltolmácsolást is magában foglalva, a tolmácsolást a 

gondolatok és az eszmék egyik nyelvről a másik nyelvre való átvitelének tekinti („the transfer 

of thoughts and ideas from one language to another”), akár szóbeli, akár írásbeli, akár jel 

alapú fordításról van szó (Brislin 1976:1; Roy 1993/2002: 346).  

                                                           
9 ”In the present-day jargon of international organizations, the words translate, tarnslations, tarnslator are used 
when the immediate result of the work is a written text; and the words interpret, interpreter, interpretation when 
it is a speech delivered orally” (Herbert 1952/1968: 1). 



24 
 

1.2.2.3. Az idő és tér alapú megközelítés: a korrigálhatóság és a megváltoztathatatlanság 

különbsége 

 Seleskovich könyvében (2009) a két tevékenység szóbeliségre és írásbeliségre 

vonatkozó különbözősége mellett hangsúlyozza a korrigálhatóság és a változtathatatlanság 

tekintetében meglévő különbséget. Felhívja a figyelmet arra, hogy a fordításnál az egyszer 

lefordított szöveg sokáig megmarad, a tolmácsolás során ezzel szemben az egyszer lefordított 

szöveg rögtön elvész, és e miatt a tartalom sokkal fontosabb, mint a nyelvi formák. Azt állítja, 

hogy a tolmácsolásnál elvárják a rögtönzést, és a cél a fordításhoz képest sokkal inkább 

meghatározó (Seleskovich 2009: 4). 

A már említett Kade (1968) is a rögtönzés (immediacy) tulajdonságával különbözteti 

meg a tolmácsolást, mint a nagybetűvel írt Fordítás egyik altípusát, a kis betűs fordítástól, és 

nem a szóbeliséggel, illetve a beszélt nyelv szóbeli közvetítésének tulajdonságával 

(Pöchhacker 2008: 4–5).  

A szöveg rögtönzés illetve megmaradó jellege meghatározza a szöveg korrigálásának 

vagy változtatásának lehetőségét. A német funkcionalista fordításelmélet egyik nagy alakja, 

Hans J. Vermeer könyvében (1978) a fordítást a szöveg korrigálhatóságával, míg a 

tolmácsolást a szöveg megváltoztathatatlanságával definiálta (hivatkozik rá Nord 1997: 104; 

Szabari 2002: 40).  

Ezekhez hasonlóan Franz Pöchhacker a 2004-ben megjelent Introduction Interpreting 

Studies című jelentős művében megkülönbözteti a tolmácsolást a fordítástól az „éppen ott és 

akkor” kifejezésével (Pöchhacker 2008: 4–5). 

 

1.2.2.4. A korai kultúraspecifikus megközelítés 

 Wilhelm von Humboldt (1767-1835) volt az, aki felismerte az összefüggést a nyelv és 

a kultúra, illetve a nyelv és a viselkedés között. Számára a nyelv dinamikus tevékenység, 

ugyanakkor a beszélő kultúrájának és egyéniségének kifejezése, aki a nyelven keresztül 

felfogja a világot (Snell-Hornby 1995: 40). 

A Benjamin L. Whorf féle nyelvi relativizmusból következhetett a fordítás 

lehetetlenségének dogmája, mellyel szemben Roman Jakobson (1966) azt állította, hogy a 

kultúra eltérésétől függetlenül minden kognitív tapasztalat/megismerés közölhető egy másik 

nyelven, csak az különbözik lényegesen a nyelvek között, hogy mit kell kifejezni (Jakobson 

1966: 234, 236). 

Azonban arra, hogy a nyelvpárok közötti kulturális távolság és különbözőség jelentős 

hatást gyakorol a fordítás módjára és a stratégiájára, E. A. Nida, C. R. Taber és N. S. Brannen 
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közös műve (1973) hívta fel a figyelmet. Szerintük a fordításban a forrásnyelvi szöveg 

tartalma megőrzése érdekében meg kell változtatni a kifejezési formákat, de az, hogy 

mennyire kell megváltoztatni, az a két nyelv illetve kultúra közötti távolságtól függ. Ebből 

kifolyólag a legegyszerűbb az angol és a német nyelv között fordítani. Az angol-magyar 

nyelvpár esetében már elég nagy formai módosításra van szükség, de mind a két nyelv 

hasonló kulturális háttérrel rendelkezik, ezért nem nagy a torzítás. Az angol-hindu fordítás 

esetében viszont a kifejezések torzítása sokkal nagyobb lesz, mint az angol-magyar 

nyelvpárnál, mert hiába tartozik mindkét nyelv az indoeurópai nyelvcsaládhoz, a két nyelv 

eltérő világnézettel és más kulturális háttérrel rendelkezik. Ennek alapján a szerzők az angol-

japán nyelv közötti fordítást a legbonyolultabb esetként említik, mert ez a két nyelv mind a 

nyelv, mind a kultúra szempontjából nagyon távol áll egymástól (Nida, Taber és Brannen 

1973: 10–11). Ebből a szempontból a magyar-japán nyelv közötti fordítás az angol-japán 

fordításához hasonlóan az egyik legnehezebb feladat lehet a fordító, illetve a tolmács számára. 

Nida, Taber és Brannen megállapítása (1973), amely a kifejezések formai 

változtatásaira utal, tulajdonképpen Klaudy terminusát használva (1997b) az ún. átváltási 

műveletekre vonatkozott. Nida és munkatársai a forrásnyelvi szöveg fontosságával szemben a 

célnyelv és a célnyelvi kultúra, illetve a célnyelvi befogadó figyelembe vételét szorgalmazták, 

ezért ezt korai kultúraspecifikus megközelítésnek is tekinthetjük. 

 

1.2.2.5. Funkcionalista és interkulturális kommunikációs megközelítés 

Az 1970-es években a nyelvésztben paradigmaváltás ment végbe: a kontextus, a 

szituáció, a funkció és a kommunikáció aspektusai kerültek a kutatások előterébe. Ennek 

hatására a fordítástudományban is a korábbi ekvivalenciákra összpontosuló vizsgálatok 

helyett egy kommunikációs megközelítés terjedt el. Nagyobb jelentőséget kaptak a funkció, a 

szándék, a cél, a szituáció, a kontextus, a kultúra és a kommunikáció paraméterei.  

Ennek egyik képviselője, Vermeer (1989/2004) a fordítási folyamat legfontosabb 

tényezőjeként a kommunikációs célt, a szkoposzt emelte ki. A Szkoposz (Skopos) görög szó, 

célt jelent. Vermeer ezt a fogalmat a fordítástudományban alkalmazva dolgozta ki a 

Skopostheorie-t, azaz a szkoposz-elméletet. A szöveg funkciója minden szituációban más, 

ezért a cél is mindig más (Klaudy 1997a:207). A szkoposz-elméletben a szöveg funkciója, 

kommunikációs célja mellett a kultúra játszik jelentős szerepet a fordítás folyamatában, mert 

„a szituációk nem univerzálisak, hanem a kulturális közegben beágyazottak” (Nord 1997: 1). 

Ezért a szövegek mindig az adott kultúrákba ágyazottak, illetve kultúraspecifikusak (Szabari 

2002: 40).  
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Vermeer mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a fordítás nem csupán nyelvi kérdés (a 

matter of language), hanem elsősorban kulturális transzfer (a cross-cultural transfer). Szerinte 

a nyelv a kultúra lényeges része, és a fordítás egy funkcionálisan, kulturálisan és nyelvileg új 

körülmények között végzett cselekvés (an action), illetve egy kultúraközi esemény (a cross-

cultural event) (Vermeerre hivatkozik Snell-Honby 1995: 42–46).  

A funkcionalista elmélet szerint a fordításban a hierarchikus szabályok érvényesek; a 

legfontosabb a fordítás célja, utána az intratextuális koherenciaszabály, amely a célnyelvi 

szöveg érthetőségére irányul, és ezt követi az intertextuális hűségszabály, amely a 

forrásnyelvi szöveghez való viszonyát jelenti (Szabari 2002: 41–42). A tolmácsolás és a 

tolmács definíciója szempontjából a funkcionalista és az interkulturális megközelítés 

lényegesen új szemléletet hozott a definíciót illetően. A kultúra közvetítésének jelentősége a 

korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott, mert a fordítás nemcsak a gondolatot és az eszmét viszi 

át, hanem a kultúrát is. Ez azt jelentheti, hogy a tolmácsolás a két fél között „éppen ott és 

akkor” történő esemény nyelvi és kulturális közvetítése (Pöchhacker 2008: 4). 

Pöchhacker (1992) a funkcionalista felfogás alapján a konferenciatolmácsoláshoz 

holisztikusan közelít. Beaugrande és Dressler definíciója (1981) nyomán Pöchhacker a 

konferencia egészét sajátos társadalmi és szituációs kontextussal rendelkező egységnek tekinti, 

vagyis egy sajátos textualitással rendelkező kommunikációs eseménynek. A kommunikációs 

eseménynek mindig van sajátos kommunikációs célja, sajátos rendszere és hallgatósága, és 

ezek a tényezők hatnak egymásra és hálózatban kapcsolódnak egymáshoz (Szabari 2002: 80–

82; Pöchhacker 2008: 165). Ezt nevezi Pöchhacker hiperszövegnek (Hypertext), amely 

kiemeli az eseményben részt vevő valamennyi összetevő interakcióját (Pöchhacker 2008: 

165). A konferenciatolmácsolás a megbízás elfogadásával kezdődik, és a tolmácsnak 

„figyelembe kell venni, pl. a megrendelő körülményeit, elvárásait, indítékait, és a célnyelvi 

szöveggel kapcsolatos minden információt” (G. Láng 1999: 88). 

Christiane Nord (1997) a funkcionalista elmélet alapján a fordítás fajtáiról egy 

taxonómiát készített és megpróbálta definiálni a fordítást. A fordítást három szemszögből 

vizsgálja: 1) azok a kommunikációs formák, amelyek a nyelvi és a kulturális akadályokat 

áthidalják; 2) a szereplők, akik az interkulturális kommunikációban tevékenykednek; és 3) a 

szituációk, ahol az interkulturális kommunikáció folyik.  

Azt állítja, hogy a fordítás a fordításos (translational) interakció egyik formája. A 

kommunikáció interperszonális interakció, és a kommunikációs interakciók mindig időben és 

térben korlátozott helyzetekben történnek. Minden helyzetnek történelmi és kulturális 

dimenziói vannak, amelyek meghatározzák a szereplők verbális és nem verbális viselkedését, 
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tudásukat, egymás iránti elvárásaikat, a helyzet értékelését, egymást és a világot szemlélő 

álláspontjukat (Nord 1997:16). A fordító lehetővé teszi a különböző kultúrájú közösségekhez 

tartozók közötti kommunikációt. Ők hidalják át a helyzetek közötti réseket, ahol a verbális és 

nem verbális viselkedés, az elvárások, a tudás és a perspektívák különbségei a két fél közötti 

kommunikációhoz nem nyújtanak közös fogódzót (Ibid: 17). Nord különbséget tesz a 

fordításos (translational) tevékenység és a fordítás között. A szűk értelemben vett fordítás 

mindig bizonyos fajta forrásszöveget használ, viszont a fordításos (translational) tevékenység 

forrásszöveg nélkül történik, és magában foglalja a kultúraközi tanácsadást és a kultúraközi 

technikai instrukciókat is. Ezt az utóbit a kulturális tanácsadó (culture consultant) végezheti 

(Ibid: 17). 

A fordítás interperszonális interakció. Az interakcióban résztvevők bizonyos 

funkcióval vagy szereppel rendelkeznek. Ezek a szerepek kölcsönös kapcsolatok összetett 

hálózatán keresztül egymással össze vannak kapcsolódva. (Nord 1997: 19–20). Nord a 

tolmácsolási szituációban részt vevő szereplőket a következőképpen különböztette meg: az 

ügyfél, akit kezdeményezőnek (initiator) nevez. Ehhez hozzáadja a megbízót (commisioner) és 

a célnyelvi szöveg végső felhasználóját. Nord Holz-Manttarit idézve megmagyarázza, hogy a 

kezdeményező az, aki valóban igényli a célnyelvi szöveget, és a megbízó az, aki a fordítót 

kéri, hogy a címzett számára bizonyos célra célnyelvi szöveget alkosson. A megbízó a 

célnyelvi szöveg megalkotása során előírhatja a szöveg formátumát és lehet terminológiára 

vonatkozó követelése is (Ibid: 20). Az írott nyelvi fordítástól eltérően tolmácsolás esetén e két 

szereplő egymást felváltja szerepében. A két fél mind a két szerepet betöltheti. 

A fordítás kommunikációs aktus. Nord szerint a kommunikációt jelek segítségével 

hajtják végre, amelyek lehetnek verbálisak és nem verbálisak, és ezek a jelek 

konvencionálisak és egyben kultúraspecifikusak (Nord 1997: 22–23). A fordító a célnyelvi 

közönségnek jeleket produkál. Ha a fordító a forrásnyelvi kultúra készletéből kivett jeleket 

használja, akkor ezek a célnyelvi kultúra szempontjából félreérthetőek.  

A fordítás interkulturális aktus, eltérő kultúrák tagjai között konkrét szituációban 

történik (Nord 1997: 23).  

A fordítás a szövegfeldolgozás aktusa. Mivel Nord a német funkcionalista irányzathoz 

tartozik, úgy gondolja, hogy eltérően a korábbi nyelvészeti fordítástudományi irányzatoktól és 

az ekvivalencia-elmélettől, nem a forrásnyelvi szöveg az elsődleges, döntő kritérium, hanem 

ez csupán a fordító által használt különböző információk egyike (Nord 1997: 25).  

Végül Nord a fordítást szándékolt tevékenység-nek (purposeful activity) (Nord 1997: 

1) és közvetített kultúraközi kommunikációnak (mediated intercultural communication) 
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nevezte (Ibid: 18). Szabari (2002) Nord taxonómiája alapján így ír a tolmácsolásról: 

„személyek közötti, szándékos, közvetített, verbális, interkulturális interakció, olyan 

interkulturális kommunikációs helyzet tehát, amely bővül a professzionális közvetítővel, a 

tolmáccsal” (Szabari 2002: 80). Ebben a folyamatban a nem verbális jelek is fontos 

funkciókat töltenek be, és ezért a tolmácsolás során figyelmet kell rájuk fordítani, mert ezek a 

kultúrától függően más-más jelentést öltenek (Poyatos 1997). Szabari a szóbeli 

kommunikációt „totális kommunikáció”-nak nevezi, amelyben az adó és a vevő közvetlen 

kapcsolatban vannak, így a nem verbális jelek jelentősége is nagyobb lesz (Szabari 2002: 76).   

Magyarországon a fordítástudományban illetve a tolmácsoláskutatásban az 

interkulturális kommunikációs megközelítés fontosságára G. Láng tanulmánya (1997) hívta 

fel a figyelmet. Tanulmányában főleg Geert Hofstede holland antropológus négy kulturális 

dimenziója alapján vizsgálta angol/amerikai és magyar beszélők beszédét politikai és üzleti 

megbeszéléseken, ahol kétnyelvű tolmácsolás zajlott. Megállapította, hogy a viszonylag 

kisebb kulturális távolságban élő magyarok és az angolok/amerikaiak között is eléggé nagy 

eltérések találhatók a résztvevők magatartását illetően, és hangsúlyozta a tolmács kultúraközi 

közvetítői szerepét (G. Láng 1997: 131). 

A magyar-japán üzleti és vállalati tolmácsolásra nézve a szereplők közötti egyenlőtlen 

hatalmi viszonyok és a szociokulturális háttér nagy különbözősége jelentősen befolyásolhatja 

a tolmácsolás folyamatát és a tolmács teljesítményét. Ennek oka, hogy a tárgyalás, illetve a 

kommunikáció folyamatát befolyásolják az ügyfelek elvárásai, beleértve a tolmácsot is, az ő 

saját gondolatai a tolmácsolásról és a tolmács szerepéről, a szereplők társadalmi háttere és 

hierarchikus megoszlása. Tehát mindennek vizsgálatához szükséges az interkulturális 

kommunikációs megközelítés. 

 

1.3. A tolmácsolás és a tolmács terminus definíciója a japán szakirodalomban 

 

Az európai nyelvekben és a magyar nyelvben megjelenő tolmács és tolmácsolás 

terminusok az ókori népek vándorlásait, az egymással való érintkezésüket és a latin 

művelődés elterjedését mutatják. Ezzel szemben a japán tolmács szó a kínai kultúra Japánban 

való elterjedését, illetve az ókori Kína, Korea, Kínától északkeletre fekvő Parhe és Japán 

közötti nemzetközi kapcsolatokat tükrözi.  

A 20 kötetes legnagyobb japán értelmező szótárban, a Nihon Kokugo Daijiten-ben 

(Japán értelmező nagyszótár: 1972/2001) előforduló legrégebbi tolmács szó a tsūji (通事, 通詞, 

通辞). Ebben a szótárban az első előfordulás 840. szeptember 23-ra datálódik, amikor egy 
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akkori kormányiratban kínai nyelvű tolmácsot, daitōtsūji-t említenek (Nihon Kokugo Daijiten 

2001: 222). Az utóbbi időben azonban a japán tolmácsolás történetének kutatása előrehaladt, 

és ennek köszönhetően megjelent egy tanulmány az ókori japán tolmácsokról (Yuzawa 2001). 

Yuzawa tanulmánya szerint a japán tolmácsok létéről már 840. előtt is írtak a japán hivatalos 

történelmi krónikákban és a törvénytárban. 

Japánban a kezdeti idők óta tevékenykedhettek nyelvi közvetítők. Hiszen amióta kb. i. 

e. 500. és i. e. 400. között a kontinensről átkerült rizstermelés elterjedt Japán délnyugati 

részén fekvő Kyūshū sziget északnyugati részén, azóta állandósult a kontinenssel való 

kapcsolat. A kontinensről induló kivándorlási hullám a VII. századig kb. 1000 éven keresztül 

folytatódott (Hanihara 1996: 143). A III. és a IV. században koreai írástudók Japánba hozták a 

kínai írást, és a VI. és VII. századra az elit osztály már széles körben használta a kínai 

írásjegyeket (Kondo és Wakabayashi 2004: 485–494). Különösen a VII. századtól a X. 

századig terjedő időszakban Japán viszonylag élénk nemzetközi kapcsolatokat tartott fenn a 

környező országokkal, és ehhez nélkülözhetetlen volt a tolmácsok léte.  Japánba a különböző 

környező távol-keleti vidékekről és országokból több küldöttség érkezett rendszeresen 

(Totman 2006: 104).10 Nemcsak Japánba érkeztek külföldiek, hanem japánok is indítottak 

hivatalos küldöttséget Kínába és Parhéba (Yuzawa 2001: 60–89; Kawai 2008: 84–85).11  A 

Kínába induló küldöttségekhez buddhista szerzetesek, különböző tudósok, művészek és 

műszaki szakemberek csatlakoztak, akik közül többen ott folytatták tanulmányaikat 

(Reischauer 1995: 28). Ezeknek a küldöttségeknek tolmácsokra volt szükségük.  Az akkori 

Távol-Keleten a lingua franca a kínai nyelv volt (Yuzawa 2001: 89).12  

 

1.3.1. A tolmács szó eredete Japánban 

A tolmácsot jelentő az osa vagy a wosa szó először a VII. század elején jelenik meg. 

Az első utalás az előbb említett Nihonshoki-ban található, amelyben a következőket írták: 

„607. július 3-án Ono no Omi Imokót a Szui-birodalom udvarába küldjük. Tolmáccsá Kura no 

Tsukuri no Fukurit nevezzük ki” (Yuzawa 2001: 90). A tolmács szakmát osa-nak vagy wosa-

                                                           
10  A Nihonshoki (720.), az első japán hivatalos történelmi krónika a VII. századtól kezdődő időszakra 
vonatkozóan, az akkori Japán fővárosaiba érkező látogatókról ír részletesen. A krónika az emishik (az ainuk) és a 
sushenek Észak-Japánból, a hayatók a déli Kyūshū szigetről, a yakuk, a tanék, az amamik, és a tokák a Ryūkyū 
szigetekről, valamint a Koreai-félsziget országaiból (Kayából, Koguryóból, Pekcséből, Szillából), illetve a kínai 
Szui és Tang Birodalomból érkező követségeiről ír. 
11 A japán császári udvar 600. és 894. között 20 alkalommal indított hivatalos küldöttséget Kínába, amelyekben 
általában 500 fő 4 hajóval indult útnak. Japánból Parhéba 728. és 811. között, míg Parhéból Japánba 727. és 922. 
között indultak a küldöttségek (Yuzawa 2001).  
12 A Kínába irányuló küldöttségben viszont szillai, amami és egyéb nyelvi tolmácsok voltak. Ezekre a különböző 
nyelvi tolmácsokra azért volt szükség, mert a Tang-dinasztiához különböző útvonalakon keresztül jutottak el a 
japán küldöttségek, és az út menti országokban kellett az ottani emberekkel kommunikálniuk (Yuzawa 2001: 92). 
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nak hívták. Egyesek szerint az osa vagy wosa szó koreai eredetű, de ezt még senki sem 

erősítette meg. A kifejezésre kétfél írást (訳語, 通事) használtak, de a kettő közötti különbség 

sem ismeretes (Ibid: 90).13  

Nemcsak a Nihonshoki-ban, hanem a Nihonshoki-t is beleértve a Rikkokushi-ban, a 

720. és 901. között megjelent hat japán hivatalos történelmi krónikában, amit a japán császári 

udvar állított össze, és a 10. században megjelent Engishiki törvénytárban is a 

küldöttségekben kinevezett tolmácsok nevét említik, és a tolmácsokat különböző udvari 

rangokban tisztelték (Yuzawa 2001: 67–72). 14  Ezek azt tanúsítják, hogy a tolmácsok 

társadalmi rangja, státusza nem volt nagyon alacsony, a japán császári udvar elismerte a 

tolmács jelentőségét, és a japánok számára a tolmács sem nem névtelen, sem nem láthatatlan, 

sőt inkább a hivatalos japán történelmi feljegyzésben szerepelni méltó, fontos funkciót betöltő 

hivatalos személy volt.  

A küldöttséget kísérő hivatalos tolmácsok feladata nemcsak a nyelvi közvetítés volt, 

hanem a célországbeli idegenvezetéstől kezdve, a helyi tartományi hivatallal való 

adminisztrációs eljárásokon, a küldöttek bevásárlásainak segítésén át, a hajóvásárláson 

keresztül egészen a konzuli munkáig terjedt. Ezért a tolmácsoknak nemcsak nyelvi 

kompetenciával kellett rendelkezniük, hanem különböző szakmai ismeretekkel és 

információgyűjtési képességgel is, emellett közigazgatási készségre is szükségük volt 

(Yuzawa 2001: 122–123).  

 

 

                                                           
13 Fukuri Kínából bevándorolt törzsből származott. Nem írják, milyen nyelven tolmácsolt, de a származása révén 
nyilvánvalóan kínaiul tolmácsolhatott. 
14 Például a 838-as Kínába utazó japán küldöttségben legalább négy tolmács ment, két japán és két szillai. A 
876-os 29. parhei küldöttséghez  Kasuga no Yakanarit nevezték ki kínai tolmácsnak. Őt először nagyon alacsony 
28. udvari ranggal (az összesen 30 rangból) nevezték ki tolmácsnak, de közel 20 év múltán már a 6. udvari felső 
rangot (a legmagasabb rangot, amit tolmácsként elérhetett) kapta (Yuzawa 2001: 67–72). Az Engishiki 
törvénytárban a nagykövettől a jegyzőkig, mind nemesi, jó családból származó magasabb udvari rangú 
hivatalnokok voltak. A nagykövet 4. és a jegyző 7. rangú volt. A tolmács a magas rangúak alatt az első helyet 
foglalta el, ugyanolyan udvari ranggal rendelkezett, mint a hajóskapitány, illetve a parhei vagy szillai küldöttség 
esetében magasabb rangú volt, mint a hajóskapitány. A tolmácsokat mindig a jegyző után sorolták fel. Az 
Engishiki törvénytárból két dolgot lehet megtudni. Egyrészt, hogy a Japán és Kína, illetve a Japán és Parhe 
közötti tolmácsolásban a tolmácsoknak (訳語) nem voltak státuszbeli, rangbeli különbségeik, míg a koreaiakkal 
folytatott diplomáciai tárgyalásokban a tolmácsoknak volt rangbeli differenciálódásuk.  Másrészt az előbbi 
tolmácsokra a 訳語 kínai írásjegyeket használták. Viszont a koreaiakra (szillaiakra és pekcseiekre) a 通詞 
írásjegyeket használva különböztették meg a tolmácsokat. A főtolmácsot a jegyzővel azonos rangban a jegyző 
után sorolták fel. Utána a hajóskapitánnyal és az orvossal azonos rangban a segédtolmács következik. A 
főtolmács után a kínai tolmács is látható a jegyzővel azonos rangban, de a felsorolásban előtte szerepel. E mellett 
a jegyző alatti rangban a parhei, a pekcsei, a hajóskapitányi, a segédtolmács szerepel a felsorolásban azonos 
rangban. A Szillából jövő küldöttségeknél a következő rangok között státuszbeli különbségek lehettek: főtolmács 
> kínai tolmács > tolmács > parhei tolmács > pekcsei tolmács > hajóskapitány tolmácsa > segédtolmács (Ibid: 
91–92). 
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1.3.2. A tolmács szó változása és jelentése, illetve a fogalom átalakulása a japán 

történelemben 

 

 A tolmács szó az ókor után sokáig nem jelenik meg. A japán értelmező nagyszótárban 

a következő előfordulása 1219-re tekint vissza, amikor egy irodalmi műben kínai tolmácsról, 

a tōtsūji-ról esik a szó. A X. századtól ugyanis Kína politikai zűrzavara miatt Japán 

külkapcsolata elhalványult. A tolmácsok újramegjelenése a 16. századra tehető, amikor 

megjelentek a nyugati emberek Japánban. 15  A portugálok jelentős kereskedelmi 

tevékenységet bontakoztattak ki, ráadásul a Japán és Kína közötti közvetítő kereskedelmet is 

ők bonyolították le ebben az időben. Röviddel a portugál hajók megjelenése után, 1549-ben 

érkezett Japánba a dél-kyūshū-i Kagoshimába Malakkából Xavéri Ferenc jezsuita hittérítő. 

Xavéri révén jutott el első ízben a kereszténység Japánba. Mintegy két éven keresztül 

folytatott hittérítő tevékenységet, őt követően sorra érkeztek a jezsuitákon kívül ferences, 

domonkos, Ágoston-rendi hittérítők. A kyūshū-i hűbérurak védelmezték a kereszténységet, 

abból a megfontolásból kiindulva, hogy hasznukra válhat az európaiakkal folytatott 

kereskedelem. Néhányan közülük föl is vették a keresztény hitet, ennek következtében az a 

köznép körében is elterjedt. Ezt az is elősegítette, hogy a misszionáriusok keresztény 

templomokat, iskolákat, kórházakat, árvaházakat létesítettek (Reischauer 1995: 77–79).  A 

keresztény misszionáriusok intenzív tevékenysége mellett a XVI. század közepén a Kyūshū 

sziget nyugati részén lévő Hirado volt Japán nemzetközi kereskedelmi központja, és ott 

kínaiak, koreaiak, portugálok, spanyolok, hollandok és angolok fordultak meg. A japánok a 

kínaiakkal kínaiul és az európaiakkal portugálul vagy spanyolul kommunikáltak. A XVII. 

század elején Hiradóban az angol és a holland kereskedőházak egymás után nyitották meg 

kapuikat, de akkor még a portugál volt a közvetítő nyelv. Az akkori tolmácsok nemcsak 

japánok voltak, hanem hollandok és koreaiak is, akik még önállóan tevékenykedtek holland és 

portugál nyelvismeretükkel (Nadamitsu 2007: 78).  

A japán értelmező nagyszótár azt tanúsítja, miszerint az 1563-ban megjelent műben, a 

Gyokujinshō-ban a kínai tolmácsolásra a tsūzu szó, a Japánban megjelent legrégebbi latin 

betűs dokumentumban,  a Santos no Gosagveo no Uchi Nuqigaqi-ban (1591) a tçŭzu szó 

található. A jezsuita hittérítők által készített történelmi jelentőségű, az első, európai nyelvvel 

párosított japán szótárban, a japán-portugál szótárban is (Vocabvlario da Lingoa de Iapam), 

amelyet 1603-1604-ben Nagasakiban adtak ki portugál latin betűs írással, a tsūzu szó fordul 

                                                           
15 Az első európaiak Japánban 1543-ban egy dél-kyūshūi kis szigetre, Tanegashimára sodródott portugál hajó 
személyzetének tagjai voltak.  
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elő a tolmácsra (Nihon Kokugo Daijiten 1972/2001: 226). Egy 1596-os dokumentumban a 

tsūkō szó (Ibid: 220), egy 1623-as dokumentumban a tsūji szó található (Ibid: 222). 

Mindegyik tolmácsot jelentett. A közös elemet, a tsū (通) írásjegyet már az ókorban a VII. 

században használt osa vagy wosa szó leírásánál használták, csak a XVII. században más lett 

az olvasata.16  

A XVII. század elején a korábbi önálló, szabadúszószerű tolmácsi hivatást az akkor 

hatalomra került Tokugawa sógunátus a külföldiek befolyásának ellenőrzése és a 

külkereskedelem monopolizálása érdekében megszüntette. Szigorú tolmácsintézményi 

rendszert épített ki, amelyben a tolmácsok helyi köztisztviselőkként szolgáltak közvetlenül az 

edoi sógunátusnak, és diplomáciai illetve külkereskedelmi ügyletekkel foglalkoztak. A 

rendszer kezdete 1604-re tehető, amikor először neveztek ki hivatalos kínai tolmácsot, a 

tōtsūji-t (Hayashi 2010: 1–4). Több mint 70 kínai származású tolmácscsalád küzdött a 

körülbelül tíz hivatalos tolmácsi közhivatalnoki státuszért. Azok, akiknek nem sikerült 

megszerezniük a hivatalos köztisztviselői rangot, segédtolmácsként tevékenykedtek a 

hivatalos tolmácsok mellett. Időközben fokozatosan hozták létre a bonyolult tolmácsi rangok 

hierarchiáját és növelték a tolmácsi státuszok számát. Ez a hivatás a tolmácscsaládokban 

apáról fiúra öröklődött. Így alakult ki – először a kínai nyelvi tolmácsoknál – a tolmácsi 

intézményrendszer (Ibid: 1–9). 

Miután Japán 1641-től elzárkózási politikát folytatott, attól kezdve hivatalosan csak a 

Nagasakiban lévő kis szigetecskén, Dejimában engedték meg a japánoknak a nyugatiakkal 

való kapcsolattartást, ezen belül is csupán korlátozott számú hollanddal. A korábbi holland 

nyelvi magántolmácsokat a kínai tolmácsokhoz hasonlóan fokozatosan kezdték el kinevezni 

helyi hivatalos holland tolmács-köztisztviselőkké, orandatsūji-kká.17 Az egész Edo-korszakon 

keresztül (1603-1867) körülbelül 30 család adta a rendszernek öröklődési alapon a hivatásos 

tolmácsokat. Bonyolult hierarchiájuk az 1660-as évekre alakult ki (Nadamitsu 2007: 79).18   

A japán tsūji (tolmács) szó megértéséhez fontos szempont, hogy milyen munkát 

végeztek ezek a tolmács-köztisztviselők, és hogy milyen ranggal rendelkeztek. 

                                                           
16 A tsū (通) írásjegy a ’jár’, ’halad’, ’folyik’ szó megfelelője, a -ji (事, 詞, 辞) írásjegy megfelelője pedig 
a ’dolog’ vagy ’szó’.   
17  Ennek kezdete 1609-re tekint vissza, amikor Hiradóban létrehozták a holland kereskedőház kirendeltségét, és 
a korábbi portugál nyelvi tolmácsok, a nanbantsūji–k helyett a holland nyelvi tolmácsok, az orandatsūji-k 
jelentek meg (Torikai 2007: 273). 
18 A tolmácsokat tapasztalatuk és képességeik alapján négy kategóriába sorolták: általában egy főtolmács volt, 
négy kistolmács, 11 gyakorló tolmács és 12 belső tolmács, és a legalacsonyabb rangú belső tolmácsokat nem 
lehetett hivatalos holland nyelvi tolmácsnak, orandatsūji-nak nevezni (Nadamitsu 2007: 79).  
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Először is, mivel idegen nyelvet abban az időben nagyon kevesen tanultak és tudtak, 

ezeknek a „hivatalos tolmács köztisztviselőknek”, a tsūji-knak lehetőségük volt idegen 

kultúrával, műveltséggel és idegen tudományokkal ismerkedniük. Így aztán ők nemcsak 

szóbeli közvetítéssel, tolmácsolással foglalkoztak, hanem írásbeli közvetítéssel, írott 

fordítással is. A fordítási munkához tartozott a külföldi hírek megszerzése, lefordítása, a 

sógunátus részére való átküldése, a holland hajók személyzetének listázása, a hajó 

rakományának részletes leírása (Nadamitsu 2007: 79).  

Másodszor, ezek a holland nyelvi tolmácsok nem egyszerűen nyelvi közvetítéssel 

foglalkoztak, hanem elvégezték a Japán és Hollandia közötti külkereskedelemmel foglalkozó 

köztisztviselők munkáját is. Ehhez a munkakörhöz tartozott a bejövő hajók hovatartozásának 

ellenőrzése (mivel csak kínai és holland hajóknak volt szabad engedélyezni a kikötését), a 

hajórakományok ellenőrzése és árazása. Emellett a két tolmácsirodában éjjel-nappal két 

műszakban dolgoztak, az egész évről naplót kellett vezetniük, és a fontos iratokat 

pecsétjükkel kellett ellátniuk. A holland kereskedelmi kirendeltség vezetőjét az edói sógun 

audienciájára is ők kísérték el, és az edói nyugati tudományos kutatókkal való találkozáson a 

nyelvi közvetítői munkát is ők végezték. Továbbá a külföldiek ellenőrzése, a tiltott vallás, a 

kereszténység ellenőrzése, és a Dejimában állomásozó hollandokról való gondoskodás is az ő 

feladatuk volt. Nekik nem volt szabad önálló, magán külkereskedelmi tevékenységet 

folytatniuk nyereség szerzésért. Tulajdonképpen a Nagasaki-beli hivatalos tolmács 

köztisztviselők a japán kormány hivatalnokai voltak, akik a holland és a kínai nyelv 

ismeretével külkereskedelmi, közhivatalnoki, adminisztrációs munkát végeztek, akik 

vámhivatali ügyekkel is foglalkoztak, lefordították a hivatalos leveleket és okiratokat 

(Nadamitsu 2007: 79). 

Harmadszor, ezek a kínai és holland nyelvi tolmácsok nem a központi sógunátus által 

a fővárosból, Edóból kiküldött köztisztviselők, hanem a Nagasaki tartomány kormányzója alá 

tartozó, Nagasakiban felvett városi köztisztviselők voltak. A szamurájok osztályán belül az 

orandatsūji-k társadalmi rangja alacsony volt. Ez derül ki az egyik magas rangú szamurájnak 

a tolmácsképző iskola alapításával kapcsolatos javaslatából. Csak a XIX. században ismerték 

el az orandatsūji-k munkájának és a feladatának a jelentőségét (Nadamitsu 2007: 87–88).  

Annak ellenére, hogy ezek a tolmácsok élvezték a privilégiumokkal járó pozíciót a 

külföldi kultúra és tudomány legújabb információinak megszerzése tekintetében, nem volt 

önálló döntési jogkörük, és társadalmi rangjuk nem volt magas. Ők kormányhivatalnokok 

voltak, és emiatt a mai tolmácsolási etikához tartozó pártatlanság és a titoktartási kötelezettség 

kérdései nem jöhettek szóba (Nadamitsu 2007: 89; Hayashi 2010: 2). Éppen ezért az e 
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disszertációban vizsgálandó kérdés, a tolmács kettős lojalitásának kérdése, az akkori tsūji 

esetében nem fogalmazódik meg. Ők mindig határozottan az egyik oldalon álltak, a kormány 

érdekét képviselték, amely felé köztisztviselőként teljesítették kötelezettségüket. 

Ugyanakkor a hollandok saját tevékenységük megkönnyítése érdekében nagyon 

szívesen átadták a japán tolmácsoknak a nyugati tudományos ismereteket. Ezáltal ezek a 

tolmácsok különösen fontos szerepet játszottak az idegen nyelvek oktatásának fejlesztésében, 

nyelvtankönyvek és szótárak szerkesztésében, a nyugati orvosi és tudományos ismeretek 

fejlődésében, és egész Japánban való elterjesztésében (Semizu 2001: 133–134; Torikai 2008a: 

59–60). Vagyis, tulajdonképpen ők a kormányhivatal oldalán álltak mint köztisztviselők, 

azonban tevékenységük hatása átlépve az egyszerű tolmács tevékenységi körének határát, az 

egész ország tudományos életének fejlődését meghatározta. 

 

1.3.3. A tolmács szó új változatának megjelenése a XIX. században 

 

 Japánban az 1868-as Meiji-restaurációval a korábbi feudális Tokugawa-sógunátus 

szamuráj-rendszere összeomlott, és a korábbi bezárkózási politika helyett megnyitották a 

kaput a külföldi országok előtt, és teret engedtek az idegen hatásoknak. Az új kormány 

gazdasági és kulturális politikája révén, az ún. Bunmei Kaika (civilizáció és felvilágosodás) 

jelszavával erőteljesen megindult a nyugati kultúra, a fejlett tudományos és műszaki 

eredmények befogadása. Ebben nagy szerepet játszottak a fordítások. Ennek következtében a 

fordított szövegek nagy hatást gyakoroltak a modern japán nyelv kialakulására. Olyannyira, 

hogy akkor a japán nyelv szintaktikailag és lexikailag erőteljesen átalakult a hirtelen 

megsokasodott műszaki, természettudományi, irodalmi és kulturális témájú fordítások révén. 

Yanabu Akira japán nyelvész szerint a Meiji restauráció előtti japán nyelvben a mondatok 

alany nélkül sorakoztak. A mondatok fő elemei az állítmányok voltak. A Meiji restauráció 

után a japán nyelvben különös új jelenségként megjelent a harmadik személyű névmás, 

amelyet szintén nyugati szövegek fordítása során alkottak az irodalmárok, tudósok, fordítók 

(Yanabu 1998: 8–17). Ezen kívül stilisztikailag is sokat változott a nyelv. A korábbi írott 

nyelvi stílus helyett megindult az írott és beszélt nyelv egyesítésének mozgalma, melyet 

irodalmárok kezdeményeztek, akik a nyugati irodalom fordításával is foglalkoztak. Emellett a 

tudományos és a műszaki szövegek fordítása során a japánok számára új fogalmak fordítására, 

illetve megalkotására volt szükség (Yanabu 1998). Ez azt jelenti, hogy a fordítók egyfajta 

nyelvújító szerepet játszottak.  A tolmácsok is nagyobb mozgásteret kaptak, hiszen a bővülő 

diplomáciai kapcsolatok révén, a tolmácsok a külföldön lévő konzulátusokon és követségeken 
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is tevékenykedtek. Új elnevezések jelentek meg: a tsūyaku (tolmácsolás, az első megjelenése 

az 1890-es Büntetőeljárási Törvénykönyvben), a tsūyakukan (tolmácshivatalnok 1895-ben) 

külföldön lévő japán konzulátusokon és követségeken tolmácsolással foglalkozó hivatalnok, a 

tsūyakusei a külföldön lévő japán konzulátusokon és követségeken tevékenykedő alacsony 

rangú írnok. Ezeket az újabb szavakat még a II. világháború előtt a tsūji szóval párhuzamosan 

használták, de a II. világháborút követően a tsūji szót már nem használták, helyette újabb szó 

jelent meg; a tsūyakunin, a tolmácsszemély, azaz a tolmácsolással foglalkozó személy. Ez a 

tsūyakunin szó főleg jogi tartalmú, törvénykönyvekben szerepel (Nihon Kokugo Daijiten 

1972/2001: 233). 

 

1.3.4. A tolmács szó a mai japán köznyelvben és a szaknyelvben 

 

 A mai japán köznyelvben a magyar tolmács szó megfelelőjeként a tsūyaku szót 

alkalmazzák. Ugyanakkor az utóbbi időben a gyakorló tolmácsok és a kutatók előszeretettel 

használják a tsūyakusha szót. Ugyanis a tsūyaku szó magát a tolmácsolási tevékenységet is 

jelenti, és a szakemberek ezt nehezményezve, az alapszóhoz hozzátették a –sha-t, a 

szakembert kifejező szuffikszumot.19  Tehát, ha a tsūyakusha szót szó szerint fordítjuk, akkor 

a tolmácsolás (tsūyaku) + személy (sha) lesz.  

Ennek a történetnek előzménye van. A japán oktatási minisztérium egyik tanácsadó 

testülete, a Kokugo Shingikai (Japán Nemzeti Nyelv Tanácsadó Bizottsága), amely a 

minisztérium felé nyelvpolitikára vonatkozó javaslatokat tesz, 2000 decemberében benyújtott 

egy javaslatcsomagot az oktatási miniszternek, mely a tolmács japán terminus változásának 

dokumentuma. A tolmácsoláskutatók és gyakorló tolmácsok javaslatára hivatalosan 

megváltoztatták a tolmács szót. Mégpedig úgy, hogy hivatalosan itt fejezték ki a tolmácsot 

először a tsūyakusha szóval. Viszont a köznyelvben máig a tolmácsra a tsūyaku szó az 

elterjedtebb. A fordítóra a hon’yaku (fordítás) + sha (személy) = a honyakusha szót, a 

műfordítóra pedig a hon’yaku (fordítás) + ka (személy) = a hon’yakuka szót használjuk. A -

ka szuffikszum a magasan kvalifikált művészt jelenti. Például az író japánul sakka, a művész 

geijutsuka, a zenész ongakuka stb.  

 Ugyanakkor a Nihon Kokugo Daijiten-ben (Japán értelmező nagyszótár: 1972/2001) a 

magyar tolmács szónak több megfelelője található: a tsūyaku (通訳) mellett a tsūji  (通事, 通詞, 

通辞), a tsūzu (通事), a tsūkō (通口), a tsūyakukan (通訳官), a tsūyakusei (通訳生), a tsūyakunin 

                                                           
19 Például az ’orvos’ japánul isha vagy ishi, a –shi utótag szintén a szakembert jelenti. 
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(通訳人), a tsūben (通弁, 通辯). Ezek a szavak különböző történelmi korszakokban használt 

szavak. Némelyiket ma már nem szoktuk használni, viszont említésre méltó, hogy ebben az 

1972-ben szerkesztett szótárban nem találhatjuk a tsūyakusha (通訳者) szót. Tehát a 2000-ben 

hivatalosan bevezetett tsūyakusha (通訳者) szó teljesen új keletű, és a köznyelvben még nem 

terjedt el. Torikai szerint a tsūyakusha szó bevezetése a hivatalos dokumentumokban a 

tolmács szakma elismeréseként és tekintélyének növelésére szolgált a japán társadalomban 

(Torikai 2001).  

Ez úgy is értelmezhető, hogy az eddig a köznyelvben használt tolmács szó, a tsūyaku a 

gyakorló tolmácsok és a tolmácsolástudomány kutatói számára elfogadhatatlan, nemkívánatos 

szó volt, vagyis a tolmács szakma társadalmilag nem volt megfelelően elismert, legalábbis ők 

úgy gondolták. Úgy is mondhatjuk, hogy az új szó egyfajta szaknyelvi terminus, amely a 

szakemberek által előállított szaknyelvi norma alapján jött létre.  „A norma olyan szokásos 

nyelvhasználatot jelent, amely a normatív erő révén orientáló mintaként működve előírja, 

illetve szankcionálja a kívánatos, illetve nemkívánatos nyelvhasználatot” (Heltai 2004: 413). 

Tehát a tsūyakusha szót a szaknyelvi norma szerint fogják használni a szakmabeliek, viszont a 

köznyelvbe még nem jutott be. Ugyanakkor „a köznyelvi normák a nyelvi fejlődés során 

alakultak ki, mint a nyelvhasználat célszerűségét, egyértelműségét és gazdaságosságát 

biztosító mechanizmusok” (Fóris 2005: 93). 

 

1.3.5. A tolmácsolás terminus definíciója a japán szakirodalomban 

 

Japánban jelenleg a tolmácsok 75%-át japán–angol tolmácsok teszik ki. A tolmácsokra 

vonatkozó igények 40 %-a üzleti, 20 %-a tudományos jellegű események tolmácsolása, és 

15 %-a a hivatalos és a magánjellegű nemzetközi kapcsolatok eseményein történő tolmácsolás 

(Shiina és Hirataka 2006: 8). 

Ugyanakkor van aki szerint Japánban a tolmácsolás mint szakma nem létezett, képzési 

tapasztalataik sem voltak, eltérően az európai hagyománytól. 1990-es években még azt írták, 

hogy a tolmácsszakma teljesen üzletszerűen működött, és korábban nem érdekelt senkit a 

tolmácsolás tudományos kutatása (Pinkerton 1994: 13). Ezt tanúsítja az a tény, hogy Japánban 

bárki lehet tolmács. Ahhoz, hogy valaki tolmács legyen, nem kell külön sem képesítés, sem 

engedély. Ha valaki képes tolmácsolni, és megbízzák vele, megkapja a fizetését, akkor már 

tolmácsnak minősül. Éppen ezért megjelentek a tolmácsolással kapcsolatosan főleg a szakmát 

megismertető gyakorlati és bevezető jellegű könyvek, amelyekben gyakorlati jellegüknél 

fogva inkább a tolmácsok szerepéről esik szó, azonban a tolmácsolás maga, vagy a tolmács 



37 
 

definíciója nem kerül szóba. A témák között szerepeltek az általános tolmácsolási ismeretek, 

vagy a tolmácsolási technikák, a közösségi, a jogi, vagy a bírósági tolmácsolás tudnivalói, a 

jogi terminusok.20   

Az 1990-es évek közepétől kezdően a tolmácsok által megjelentetett esszé jellegű 

művek nagy népszerűségre tettek szert, vagy díjat kaptak,21 amelyek felhívták a figyelmet a 

tolmácsszakmára.  

A fordítástudomány és a tolmácsoláskutatás terén azonban csak az 1990-es évek 

végétől jelennek meg egymás után jelentős művek,22 és főleg 2005 után a fontos európai 

tudományos művek fordításai.23 Torikai Kumiko neves japán tolmács és tolmácsoláskutató, 

aki a Japán Tolmácsoláskutatási Társaság (The Japan Association for Interpretation Studies) 

elnöke is volt, a tolmácsolást „a szóbeli üzenet más nyelvre átváltott szóbeli bemutatásaként” 

(Torikai 1994: 155), vagy „a szóbeli szöveg fordításaként” (Torikai 2005: 611) definiálja. 

Azonban ez kivétel. Általában a definíciót el szokták kerülni. Inkább a tolmács mibenlétéről, 

szerepéről írnak, a tolmácsolásfajták felsorolása mellett, a tolmácsolás történetét, a 

                                                           
20Az első gyakorlati jellegű, a tolmácsolásról szóló átfogó kézikönyv 1961-ben jelent meg Japánban, amelyet 
Fukui Haruhiro és Asano Tasuku írt. Az óta is, amelyek megjelentek, többnyire gyakorlati jellegű, a tolmácsolást 
ismertető könyvek voltak. 1990-ben és 1997-ben a bírósági tolmácsolásról több gyakorlati jellegű kézikönyv 
jelent meg a japán Legfelsőbb Bíróság Főtitkársága szerkesztésében. Ez arra utal, hogy míg korábban a 
konferenciatolmácsolásról volt több irodalom, most a bírósági és jogi tolmácsolás növekedett meg jelentősen. 
1998-ban megjelent a tolmácsolásról szóló bevezető jellegű könyv, amelyet Kitabayashi Toshiharu, Sugiyama 
Yasushi, Bonang Richard és Nishimura Tomomi írt Hajimete manabu Honyjaku to Tsūyaku – Gengo 
Komyunikeison Nyūmon – (A fordítás és a tolmácsolás első leckéje – bevezetés a nyelvi kommunikációba –. 
Tokyo: Shohakusha) címmel. Mizuno Makiko 2001-ben megjelent könyve, a Tsūyaku no Jirenma – Tsūyaku ni 
Naritai hito to Tsūyaku wo Yatoitai Hito notameno Komyunikēshonron (Tolmács dilemmája - Kommunikáció 
elmélet azoknak, akik szeretnének tolmácsok lenni vagy felvenni tolmácsot. Tokyo: Nihon Tosho Kankokai) is az 
előző könyvhöz hasonlóan bevezető jellegű könyv, azonban a másik könyve már kimondottan a közösségi 
tolmácsolásról szól. Címe a Komyunitii Tsūyaku Nyūmon (Bevezetés a közösségi tolmácsolásba. Osaka: Osaka 
Kyoiku Tosho). A másik fontos jogi tolmácsolásról szóló bevezetőmű már az ezred forduló után 2008-ban 
jelenik meg Tsuda Mamoru szerkesztésben. Címe a Hōmu Tsūyaku Hon’yaku toiu Shigoto (Jogi tolmácsolási és 
fordítási foglalkozások. Osaka: Osaka Daigaku Shuppankai, 2008), amely széles körben ismertetik a jogi 
tolmácsolás és fordítás mibenlétét. 
21 Yonehara Mari, egy neves japán-orosz konferenciatolmács könyvet írt, amely 1994-ben jelent meg, és 95-ben 
megkapta a tekintélyes Yomiuri újság irodalmi díját, és nagy népszerűségre tett szert. Címe Fujitsuna Bijo ka 
Teishukuna Busu ka (Hűtlen szépség, vagy szemérmes csúfság?). A másik szintén nagyon híres japán-angol 
konferenciatolmács, Torikai Kumiko könyve 1998-ban jelent meg. Címe Rekishi o Kaeta Goyaku (A történelmet 
megmozgató félrefordítás).  
22 Takeda Kayoko fordítástudományi kutató tanulmánya 2008-ban jelent meg Tōkyō Saiban ni okeru Tsūyaku 
(Tolmácsolás a tokiói háborús perben) címmel. Szintén 2008-ban látott napvilágot Torikai Tsūyakusha to Sengo 
Nichibei Gaikō (Tolmácsok és a háború utáni japán-amerikai diplomáciai kapcsolatok.) című műve. 2010-ben 
pedig interjúgyűjtemény jelent meg a hokkaidói gyakorló tolmácsokról, amely a vidéken tevékenykedő 
tolmácsok nehézségeiről és sikereiről számol be. 
23  Többek között 2008-ban jelent meg a Pöchhacker tanulmányának, az Intruducing Interpreting Studies 
(London & New York: Routledge, 2004) japán fordítása. 2009-ben Jeremy Munday tanulmánya, az Introducing 
Translation Studies (New York: Routledge, 2008) és Danica Seleskovitch műve, a L’interpréte dans les 
conférences internationales (Lettres Modernes, 1968) is megjelent japánul. 2010-ben Anthony Pym 
tanulmányának fordítása, az Exploring Translation Theories (New York: Routledge, 2010) jelent meg Japánban. 
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tolmácsolási technikákat és a tolmácsolás folyamatát ismertetik. Az utóbbi időben az 

interkulturális aspektussal is egyre többet foglalkoznak. 

 

1.3.6. A tolmács mint terminus kérdése 

 

 Ezek után összefoglalva elmondható, hogy a tsūji szó a szó szigorú értelmében 

magyarul nem tolmácsnak fordítható, hanem inkább fordító-tolmácsnak. A mai japán 

nyelvben megkülönböztetjük a tsūyakusha (tolmács) szót a hon’yakusha (fordító) szótól, de 

az akkori tsūji szónak más fogalmi tartalma volt. A fogalmi rendszer nyelvenként eltér, a 

fordítás a szó szinten lehetséges, de a fogalmi szinten nem (Fóris 2005: 25). A „jelentős 

kulturális és nyelvi különbségek a fogalmi-terminológiai megfeleltetésben különleges 

nehézségeket támasztanak” (Bérces 2006: 26).  Éppen ezért a különböző nyelvekben kialakult 

terminusok eltérhetnek fogalmi szinten és ez okozhatja a problémát. A terminus és 

terminológia kérdései főleg a szaknyelvi területen fogalmazódnak meg (Fóris 2005: 11–25). 

Azonban egy olyan régi szakmai elnevezés, mint a tolmács, a terminus kérdéseihez hasonlóan 

a kultúra sajátosságait tükrözi, és ezért a két szó, a magyar tolmács szó és a régi japán, Edo-

korszakbeli megfelelője, a tsūji, fogalmi szinten eltér, és eltérhet a mai nyelvben használatos 

tsūyakusha szó is. Más szóval egy adott szó, egy adott szakma, mint a tolmács, a nyelvtől 

függően másképpen értelmezhető.  

Ha viszonylag egymáshoz közel álló európai nyelvek esetében a szakszavak fogalma 

nyelvenként különbözik, akkor a nyelvileg és kulturálisan nagy távolságban álló két nyelv 

esetében, az eredetét tekintve olyan régi időkre visszanyúló szó, mint a tolmács fogalma mást 

jelenthet Európában és Japánban, és az ebből keletkező probléma halmozottan jelentkezhet. 

Ez viszont a tolmácsok számára a munkavégzésük során nehézségeket okozhat. Ugyanis 

másképpen értelmezheti a munkát a munkáltató (megbízó vagy felhasználó) és a 

munkavállaló (tolmács), ha nem írják le pontosan a munkaköri kötelességeit, márpedig a 

kulturális különbségek miatt lehetséges az, hogy az egyik kultúrában erről nem is szokás írni. 

Különösen a tolmácsolást illetően, a munkaköri leírásnál feltüntethető, hogy el kell végeznie a 

tolmácsolást, de arról általában sehol nem esik szó, hogy a tolmácsolás szó alatt mit értünk. 

A magyarországi japán érdekeltségű vállalatoknál például a japán munkáltatók a japán 

értelmezés szerint, a japán szokások szerint alkalmaznak alkalmi vagy állandó munkatársként 

tolmácsokat, a magyar tolmácsok viszont tartalmilag más munkára gondolnak. Ez nemcsak a 

tolmácsok munkaköri leírását érinti, hanem a tolmácsolás tartalmát is, hogy mit, hogyan 

közvetít, illetve az egész tolmácsolási esemény lefolyását, és végső soron a szakmai 
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követelményeket és az etikai kódexet érintő nagyon lényeges kérdésről van szó. Egy olyan 

szakma esetében, mint a tolmács, aminek keretében eltérő kultúrák találkoznak, és amin 

keresztül folyik a kommunikáció, egy terminus fogalmának értelmezése kulcsfontosságú a 

gördülékeny kommunikáció létrehozása érdekében.  

Az egyes tolmácsolásfajták gyakoriságát és elterjedtségét illetően a kultúrák között 

nagy különbségek vannak (Szabari 2002: 83). Ezeknek a tolmácsolásfajtáknak a különbségei 

is rávilágíthatnak az egyes kultúrák sajátosságaira a tolmács és a tolmácsolás definíciójára 

vonatkozóan. Pöchhaker szerint a tolmács társadalmi státusát tükrözi, hogy az adott 

kultúrában hogyan ítélik meg a más kultúrabelieket, és mi a véleményük az interkulturális 

kapcsolatokról (Pöchhaker 2008: 68). Ezek általában a társadalomtól és kultúrától függően 

eltérnek. Eszerint a tolmács társadalmi státusza társadalmanként különbözik.  

Ezért először megvizsgáljuk, hogy Japánban és Európában a kutatók milyen felfogást 

alkottak a tolmács szerepéről, a tolmácsolási normákról és etikáról. 

 

1.4. A tolmácsolás- és a tolmácsfajták tipologizálása  

 

Európában is Japánban is a tolmácsolásfajtákról már több kutató próbált felállítani 

tipológiát, vagy taxonómiát különböző osztályozó elvek szerint. Szabari Krisztina (2002) a 

tolmácsolásfajtákra vonatkozóan fontos megjegyzést tesz: „az egyes nyelvterületek, ill. 

kultúrkörök között nagy különbségek vannak az egyes tolmácsolásfajták gyakorisága és 

elterjedtsége tekintetében” (Szabari 2002: 83). Érdemes tehát megvizsgálnunk, hogy valóban 

különböznek-e ezek a tolmácsolásfajták, vagy pedig egységes-e az erre vonatkozó taxonómia 

meghatározása és rendszerezése mind a két régióban.  

 

1.4.1. A tolmácsolásfajták és a tolmácsfajták tipologizálása Európában 

A tolmácsolásfajták áttekintését először a 70-es évek végén, a 80-as évek elején a 

lipcsei iskola kezdte meg Kade vezetésével. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyakorlat és a 

köznyelv számos tolmácsolásfajtát különböztet meg, de a klasszifikáció kritériumai rendkívül 

következetlenek: hol a hely, hol a kommunikációs esemény, hol az időbeli viszony, hol a 

tolmácsolás iránya, hol a tolmácsolandó szöveg adja a megkülönböztetés alapját (Szabari 

2002: 83).  

Pöchhacker szerint „a tolmácsolás prototípusa” az üzleti tolmácsolás (Pöchhacker 

2008: 9). A korai tanulmányok egyik szerzője, Henri van Hoof (1962) az üzleti tárgyalást az 
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összekötő tolmácsoláshoz (liaison interpreting) sorolja. Később ezt az összekötő tolmácsolás 

kategóriát az ausztrál Gentil et al. (1996) a konferenciatolmácsolással szemben a szociális 

tolmácsolásra használta. A szociális tolmácsolás jellemzőit Szabari az alábbiak szerint 

foglalja össze. „A szociális tolmácsolás során a kommunikációs partnerek közel vannak 

egymáshoz, szociális státusbeli különbségük nagy, az információ, amivel rendelkeznek, 

nagyon különböző” (Szabari 2002: 84).  

A kanadai kutató, Brian Harris (1994) mód és funkció alapján csoportosította a 

tolmácsolást (hivatkozik rá Szabari 2002: 85–86). A tolmácsolás módja alapján két kategóriát 

állít fel: vizuális nyelvi tolmácsolás és hangtolmácsolás. Az előbbi a jeltolmácsolás, az utóbbi 

a technikai berendezés igénybe vétele szerint: a berendezést nem igénylő tolmácsolásból (a 

fülbesúgásos és a hangos tolmácsolás) és a berendezéses tolmácsolásból (a szinkron- és az élő 

feliratos tolmácsolás) áll. A hangos tolmácsoláshoz az összekötő, a félkonszekutív, a 

konszekutív, vagy az összefoglaló tolmácsolás tartozik. Aztán tovább osztályozza a 

tolmácsolás iránya, a kódváltás gyakorisága, a tolmácsolási helyzettől való távolság alapján. 

A funkció alapján pedig a konferenciatolmácsolást, a bírósági, a katonai és a kísérő 

tolmácsolást különbözteti meg (Szabari 2002: 85–86). 

Pöchhacker (2008) két sajátos osztályozó elv alapján megpróbálja kategorizálni a 

tolmácsolásfajtákat. Az egyik osztályozó elv a társadalmi kontextus illetve keret (setting), a 

másik az emberek közti interakció.  

Az előbbi elv alapján két kategóriát állít fel. Az egyik kategória alá tartoznak az eltérő 

nyelvet beszélő közösség közti nemzetközi szintű közvetítések, pl. az összekötő tolmácsolás 

(liaison interpreting), amelynek az egyik legrégebbi alfaja az üzleti tolmácsolás (business 

interpreting), a diplomáciai tolmácsolás (diplomatic interpreting) és a hadi tolmácsolás 

(military interpreting). A másik kategória alá tartoznak az eltérő nyelvet beszélő közösséghez 

tartozó emberek közti közvetítések, ilyen a bírósági tolmácsolás (court interpreting), a hallás 

sérültek számára oktatásban biztosított jeltolmácsolás (educational interpreting), a közösségi 

tolmácsolás (community interpreting) vagy a közszolgálati tolmácsolás (public service 

interpreting), a kulturális tolmácsolás (cultural interpreting főleg Kanadában), az 

egészségügyi tolmácsolás (healthcare interpreting), az orvosi tolmácsolás (medical 

interpreting), a kórházi tolmácsolás (hospital interpreting) és a jogi tolmácsolás (legal 

interpreting). Ezen kívül harmadik kategóriaként van hibrid tolmácsolás, amely a nemzetközi 

és a társadalmon belüli közvetítést összeköti, ilyen a médiatolmácsolás (media interpreting) 

vagyis a műsorközvetítés tolmácsolása (broadcasting interpreting, főleg TV interpreting). Ez 



41 
 

azért hibrid kategória, mert idegen nyelvű adást bizonyos közösség tagjai számára fordít, de a 

tolmácsolás témája, vagyis tartalma a nemzetközi (Pöchhakcker 2008: 9–11). 

A másik osztályozó elv, az emberek közti interakció szerint is lehet kategorizálni a 

tolmácsolásfajtákat. Ennek alapján szintén két kategóriát állít fel Pöchhacker. Ez egyik 

kategóriához tartozik a két ügyfél közti közvetítést végző bilaterális tolmácsolás (bilateral 

interpreting), vagy a dialogus tolmácsolás (dialogue interpreting). A kettő nem teljesen 

ugyanaz. Az előbbi a közvetítés kettős irányultságát hangsúlyozza, az utóbbi a kommunikáció 

módját. Mindkettőnek az összekötő tolmácsolással van kapcsolata. A másik kategóriába 

tartozik a konferenciatolmácsolás (conference interpreting), vagyis a nemzetközi 

konferenciatolmácsolás (international conference interpreting), amelyen több ország 

képviselői vesznek részt, és egy ember tart előadást (beszédet) több hallgató számára 

monológszerűen, amit fordítanak (Pöchhakcker 2008: 12–14). 

Ha a Pöchhakcker-féle kategorizálást vesszük alapul, akkor a japán-magyar üzleti és 

vállalton belüli tolmácsolás az előbbi osztályozó elv alapján az összekötő tolmácsoláshoz 

(liaison interpreting), az utóbbi elv alapján a bilaterális tolmácsoláshoz (bilateral interpreting), 

vagy a dialógus tolmácsoláshoz (dialogue interpreting) tartozna. 

Ahogy Kade fogalmazott, a kutatók saját elveik alapján tipologizálják a 

tolmácsolásfajtákat. Magyarországon Szabari (2002) főbb tolmácsolásfajtaként a következő 

hármat ismerteti könyvében: a szociális és az összekötő tolmácsolás (a tolmácsolási hely 

alapján a szociális tolmácsolás, viszont a tolmácsolási mód szerint az összekötő tolmácsolás), 

a konferenciatolmácsolás (a módja szerint felsorolható a szinkron-, a konszekutív vagy a 

fülbesúgásos tolmácsolás) és a médiatolmácsolás (az elektronikus média) (Szabari 2002: 83–

85).  

G. Láng (2002) a tolmácsképzés szempontjából (kit, mire és hogyan képezzük) 

megkülönbözteti az általános összekötő tolmácsolást, melyet a tárgyaló felek közötti 

közvetlen kapcsolatteremtés jellemez, továbbá ennek két altípusát, a kísérőtolmácsolást és a 

közösségi (közszolgálati) tolmácsolást. Az összekötő tolmácsolás mellett második kategória, a 

szaktolmácsolás, amely „konszekutív módon, 3-4 perces gondolati egységekben történik” (G. 

Láng 2002: 50). G. Láng harmadik kategóriája a konferenciatolmácsolás.  

Az üzleti tolmácsolás G. Láng tipológiája szerint a második kategóriához tartozik, 

amelyben a szaktolmács „olyan felsőfokú végzettségével is rendelkező szakember, aki 

tárgyalásokon, előadásokon vagy kétnyelvű (politikai, gazdasági, szakmai stb.) 

tanácskozásokon tolmácsolást végez” (Ibid: 50). G. Láng hangsúlyozza a szaktolmácsi 

munkák kulturális közvetítő szerepét, mivel a két fél tárgyalási és viselkedési konvenciói 
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eltérnek (Ibid: 50). Ezeket a tolmácsolási helyzeteket úgy jellemzi, hogy „hasonló státuszú, 

képzettségű, szociális helyzetű, általában jól informált személyek állnak szemben egymással, 

akik (extrém eseteket eltekintve) igyekeznek egymással együttműködni a kommunikáció 

sikere érdekében” (Ibid: 50). A témánk, a magyar-japán vállalati és üzleti tolmácsolás 

azonban nem egészen ehhez a kategóriához tartozik, mert a cégen belüli tolmácsolásban eltérő 

státuszú, képzettségű személyek állnak szemben egymással, akik nem biztos, hogy 

igyekeznek egymással együttműködni a kommunikáció sikere érdekében.  

A Dictionary of Translation Studies (Shuttleworth, M. és Cowie, M. 1997) szerint az 

összekötő tolmácsolás az üzleti találkozón, hivatalos látogatáson vagy nem hivatalos 

beszélgetésen szerepel (Shuttleworth és Cowie 1997: 93). Tehát az üzleti tolmácsolás az 

összekötő tolmácsolás egyik altípusa. 

 

1.4.2. A tolmácsolásfajták és a tolmácsfajták taxonómiája Japánban 

 

 Japánban, ha a tolmácsolásfajtákról van szó, akkor ez általában a tolmácsolás módja és 

helye szerinti taxonómiát jelent. Ezért a japán szakirodalom felsorolja a szinkron-, a 

konszekutív, a fülbesúgásos, a blattolásos, valamint a késleltetett szinkrontolmácsolást (Tsuji, 

K. és Tsuji, S. 1994; Ueda 2000; Nishimura 2003; Torikai 2005; Nagata 200724; Rikkyo 

Egyetem 200825). A kommunikációs helyzet, az esemény helye vagy a japán szakirodalomban 

legtöbbnyire megjelenő tolmácsi munkákra felállított, vagyis tevékenységközpontú tipológia 

ugyanakkor nagymértékben eltér Japánban és Európában. Az utóbbi tipológiának jó példája 

Nishimura (2003) taxonómiája. A tolmácsolási technika szerinti tipologizálás (a szinkron-, a 

konszekutív, valamint a késleltetett szinkrontolmácsolás) mellett a japán tolmácsolásszakma 

tíz tolmácsolásfajtát sorol fel a tolmácsolás helye alapján. Az első a konferenciatolmácsolás, a 

második a műsorközvetítési tolmácsolás, a harmadik a rendőrségi és a bírósági tolmácsolás, a 

negyedik a vállalatlátogatási és üzleti tolmácsolás, az ötödik a vállalaton belüli tolmácsolás, a 

hatodik a tolmács-idegenvezető, a hetedik a kísérőtolmácsolás, a nyolcadik a művészeti 

tolmácsolás, a kilencedik a légitársasági tolmácsolás, a tízedik a tolmácshosztesz. (Ezek közül 

néhány Európában nem szerepel tolmács műfajként vagy önálló tolmács műfajként.) Japánban 

nemcsak Nishimuránál, számos tolmácsképző iskola által meghirdetett szakmai tájékoztatón 

                                                           
24 http://nikka.3.pro.tok2.com/tuuyakusagyoo.htm. 2007. 10. 29. 
25 http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-1.html. 2008. 10.15. 

http://nikka.3.pro.tok2.com/tuuyakusagyoo.htm.%202007.%2010.%2029
http://nikka.3.pro.tok2.com/tuuyakusagyoo.htm.%202007.%2010.%2029
http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-1.html.%202008.%2010.15
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is többnyire a fenti tolmácsolásfajták szerepelnek (Langage Line Service 200826; Space Alc 

200827).  

Itt jól lehet látni a japán és az európai tolmácsolásszakma taxonómiájának 

különbségeit és sajátosságait. Először is az üzleti tolmácsolás és a vállalaton belüli 

tolmácsolás külön kategóriát képez. Az üzleti tolmácsolás japán értelmezésébe tartozik a 

külföldi delegációk céglátogatása, a továbbképzés és a külsős üzleti tárgyalás. A vállalaton 

belüli tolmácsolás a cég munkatársai közötti kommunikációt segíti. Az utóbbi esetében a 

tolmács ugyanolyan tolmácsolást végez, mint az előző kategória vállalatlátogatási tolmácsa, 

csak sok esetben ezt a cég alkalmazottjaként teszi. A tolmácsolás mellett sokszor feladata 

lehet az írott szöveg fordítása és a titkári munka is. Ez a fajta megkülönböztetés az európai 

tipológiában nemigen fordul elő, és Magyarországon sem különböztetik meg. Japánban 

viszont nagyon elterjedt. Főleg ott, ahol élénkek a nemzetközi kapcsolatok, de nincs sok 

idegen nyelvet jól beszélő alkalmazott. A 90-es évektől kezdődően azonban a Magyarországra 

letelepült japán érdekeltségű vállalatoknál ez a fajta tolmácsolási munka nagyon elterjedt. 

Szinte minden japán feldolgozóipari cég alkalmaz ilyen jellegű tolmácsot. Ahol sok tolmácsra 

van szükség, ott alkalmaznak állandó munkatársként tolmácsot, de egyidejűleg nem állandó 

munkatársakat is felvesznek időszaki tolmácsként. Az utóbbitól is ugyanolyan munkát várnak 

el a munkáltatók (Wakai et al. 2007). Ebből adódóan a tolmács munkát a japán megbízók és a 

magyar tolmácsok másképpen képzelik el, ezáltal a tolmácsolás eredményét is másképpen 

értékelik a kommunikációban résztvevők. Nishimura (2003) hangsúlyozza, hogy ezeknek a 

tolmácsoknak a munkavégzésében rendkívül fontos szerepet játszik a szakmai ismeret és a 

saját vállalathoz való lojalitás (Nishimura 2003: 168–180). Fontos kérdés, hogy ez a lojalitás 

mit jelent a gyakorlatban tolmácsolás közben.   

Japánban a külföldi turisták számára idegenvezetést végző tolmács-idegenvezető és 

tolmácshosztesz munkája is a tolmácsszakma része. A tolmács-hosztesz olyan személy, aki 

vásárokon, kiállításokon és bemutatókon a kiállított termékek bemutatását vagy a látogatók 

útbaigazítását végzik idegen nyelven. Itt nem követelik meg az idegen nyelv magas fokú 

ismeretét (Nishimura 2003: 178). Ezzel szemben Európában sem az idegenvezető, sem a 

hosztesz nem minősül tolmácsnak.  

Japánban nincs állami tolmácsvizsga, csak egy JIA (Japán Tolmácsok Társasága) által 

tartott vizsga van, így aztán jogilag bármilyen képesítés nélkül tolmácsolhat bárki, és lehet 

például tolmács-idegenvezető, vagy tolmácshosztesz. Ennél a munkánál nem a tolmácsolási 

                                                           
26 http://www.netspeed.co.jp/quality_data/rinri_code.html. Letöltve: 2008. 10. 15. 
27 http://www.alc.co.jp/eng/hontsu/t-wakaru/index.html  Letöltve: 2008.06.20.  

http://www.netspeed.co.jp/quality_data/rinri_code.html
http://www.alc.co.jp/eng/hontsu/t-wakaru/index.html


44 
 

képesség a legfontosabb, hanem az, hogy a japán történelemről, földrajzról és kultúráról 

idegen nyelven magyarázatot tudjanak adni. Ezért a képzés tartalma erősen eltérhet az európai 

tolmácsképzésben megszokottól (Nishimura 2003: 178). Valószínűleg Japánban azért van ez 

így, mert itt nagyon kevesen tudnak jól idegen nyelvet. Ezért aztán ha valaki jó idegen 

nyelvtudással rendelkezik, eleve szakemberként kezelik. Továbbá hagyományosan is azokat a 

munkákat, amelyekhez idegennyelv-tudás kellett, a tolmácsszakmához számították. Ennél a 

munkánál nem a tolmácsolási képesség a legfontosabb, hanem az, hogy a japán történelemről, 

földrajzról és kultúráról idegen nyelven magyarázatot tudjanak adni. Ezért a képzés tartalma 

erősen eltérhet az európai tolmácsképzésben megszokottól (Ibid: 178). Bár Japánban bárki 

dolgozhat tolmácsként vizsga nélkül is, ezzel szemben a tolmács-idegenvezetői képesítést 

csak az állami tolmács-idegenvezetői országos vizsga sikeres teljesítése után kaphatják meg, 

aminek sikeraránya csupán a vizsgázóknak a 6 %-a. Ezért a vizsga presztízse igen magas. 

Magyarországon azért van annyi félreértés a hazai és a japán utazási irodák között, mivel 

nálunk az idegenvezetői és a tolmács feladatok jól elkülönülnek.  

Nishimura (2003) szerint a kísérő tolmács egy újabb külön kategória. Kísérő 

tolmácsolást G. Láng is megkülönböztet (G. Láng 2002: 46), szerinte a kísérő tolmács 

feladata a külföldi VIP-vendég látogatása során, az egész program alatt, többek között a 

vásárlástól az étkezésekig mindenhová elkísérni a vendéget, és a program szervezésében is 

részt kell vennie. Japánban a szívélyes vendéglátási képesség (verbális kommunikációs 

formájában is) fontosabb, mint a magas fokú tolmácsolási képesség. A jó fellépés, a kellemes 

megjelenés, a segítőkészség és a széles körű információszerzési képesség fontos követelmény 

(Nishimura 2003: 178).  

A híres japán fordításkutató Torikai (2005) az egyik japánnyelv-oktatási lexikon, 

fordításról és tolmácsolásról szóló rovatában ismerteti a főbb tolmácsolásfajtákat. Először a 

tolmácsolás technikája szerint osztályoz: szinkron- és konszekutív tolmácsolást sorol ide. 

Utána mint foglalkozást veszi alapul, tehát főbb tolmácsfajtákat kategorizál (Torikai 2005: 

611). Konferenciatolmács, aki nemzetközi konferenciákon főleg szinkrontolmácsolást végez, 

médiatolmács, aki kizárólag a tv programjaiban szerepel, közösségi tolmács, akit összekötő 

tolmácsnak, vagy dialógus-tolmácsnak is szoktak hívni (bírósági tolmács, rendőrségi tolmács, 

egészségügyi tolmács) (Ibid: 611).  

Egyébként a bírósági tolmácsolást illetően Japánban az utóbbi 10 évben a tolmácsot 

igénylő rendőrségi és bírósági ügyek száma tízszeresére nőtt. Ezért megyei szinten a 

rendőrség, az ügyészség, a bíróság és az ügyvédi kamara nyelvenkénti listát készít, és ennek 

alapján alkalmanként folyik a megbízás. Ugyanakkor Japánban még nincs hivatalos jogi és 



45 
 

bírósági tolmács-fordítóra vonatkozó akkreditációs rendszer. Japánban a jogi tolmács-

fordítótól négy képességet követelnek meg: a japán jogi rendszer és törvények ismeretét, a 

pontosságot, a pártatlanságot, és a megbízhatóságot (titoktartást) (Nishimura 2003: 176–177).  

Többféle kategorizálást mutattam be a tolmácsolás, mint szakma szempontjából az 

eddigiekben, de még több van, ha a tankönyveket, vagy szakkönyveket figyeljük. A 

tolmácsolási szakmába bevezető japán tankönyvekben, szakkönyvekben, az üzleti 

tolmácsolásról szóló cikkekben, és a tolmácsképző iskolai honlapokon a fentieknél jóval több 

tolmácsfajta található. Ilyen például az ipari tolmács, a tárgyalási tolmács (Ueda 2000: 192–

193).  

A fentiek alapján mondhatjuk, hogy van eltérés a tolmácsfajtára vonatkozó japán és 

európai tipológiában (1. táblázat).  

 
1. táblázat   

Tolmácsfajták tipológiája Magyarországon és Japánban 
 

Magyarországon Japánban 
I. szociális és összekötő tolmács  
  (dialógus-tolmács, közszolgáltatási tolmács) 
  (nem osztályozható konszekutív 

tolmácsként, mert nem használják a 
jegyzetelési technikát) 
a) üzleti tolmács     
b) közösségi tolmács 
c) kísérő tolmács 
d) bírósági tolmács 

I. közösségi tolmács 
   (összekötő tolmács)   
   (dialógus-tolmács) 
 
a) jogi tolmács 

a/1. bírósági tolmács 
a/2. rendőrségi tolmács 

b) egészségügyi tolmács 

II. konferenciatolmács (szinkron-, 
konszekutív, fülbesúgásos) 

II. konferenciatolmács (főleg szinkron-) 
 

III. médiatolmács III. médiatolmács (szinkron-, konszekutív,   
       fülbesúgásos) 

 IV. tárgyalási tolmács (szinkron-, 
konszekutív) 

 V. vállalati tolmács 
 VI. tolmács-idegenvezető 
 VII. kísérőtolmács 
 VIII. repülőjáratokon dolgozó tolmács 
 IX. tolmács-hosztesz 
 X. rendezvénytolmács 
 XI. VIP-kísérő tolmács 
 XII. általános tolmács (könnyű tolmácsolási  

        munkát végez) 
   (Sato 2009: 248) 
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Ahogyan azt Szabarinál láthattuk, az egyes tolmácsolásfajták gyakoriságának és 

elterjedtségének a kultúrkörök közötti különbsége meghatározó (Szabari 2002: 83). A 

köznyelvben egyértelműen értelmezett tolmácsolásra vonatkozó terminusok mást jelenthetnek 

az egyik országban, mint a másikban, és ez az eltérés az egész tolmácsszakmát, a szakma 

tartalmát is befolyásolhatja. Fontos ezt értelmezni a tolmácsképzés szempontjából is. Bár G. 

Láng azt írja, hogy a tolmácsolásfajtáknak megfelelő feladatok ellátására kell a diákokat 

felkészíteni, de a képzés során ritkán van mód a tolmácsolás fajtánkénti specializációjára (G. 

Láng 2002: 45). Ha azonban a szakmai terminus eltér a két kultúra nagy távolsága miatt, 

akkor a terminus jelentésének eltéréséből adódó tartalmi különbségekre fel kell hívni 

figyelmet a tolmácsképzésben. 

 

1. 5. A tolmács szerepének kutatása a fordítástudományban 

 

Mizuno és munkatársai összefoglalták a tolmács szerepéről végzett európai és japán 

kutatásokat, mely azt mutatta, hogy a kutatók négy kérdéskörrel foglalkoztak behatóbban: 

nyelvi kommunikáció, kultúra, tolmácsolási eseményben résztvevők közötti hatalmi viszony 

és a tolmács szerepkörének bővülése (Mizuno et al. 2011: 159–160). A nyelvi 

kommunikációs kérdéskörben végzett tanulmányok témái a pontos, teljes és szöveghű 

tolmácsolás, a tolmács semlegessége, a szószerinti fordítás, a beszélő kijavításának esete, 

magyarázat hozzáfűzése, kihagyás, stíluseltolódás, egyszerűsítés, szabad fordítás, az 

interakció koordinálása, az interakcióban résztvevők szerepe, diskurzusellenőrzés, személyes 

névmás használata egyes szám első személyben stb. A kultúra kérdéskörében végzett 

kutatások a kultúra közvetítésének kérdését tárgyalták. A hatalmi viszonyra vonatkozó 

kérdéskörhöz tartozó tanulmányok a betegek vagy menekültek jogaival, valamint az ügyfél 

érdekképviseletével kapcsolatos kérdésekről szóltak. A tolmács szerepkörével foglalkozó 

tanulmányok az egészségügyi tolmácsok láthatóságáról, a jogi terminusok magyarázatáról, a 

kiegészítő kérdésfeltevésről, vagy a rendőr képviseletében fellépő tolmács kérdéséről szóltak 

(Ibid: 160).  

Az ENSZ első főtolmácsa, Jean Herbert az első, aki a tolmács szerepéről tolmácsolási 

tankönyvnek is tekinthető tolmács kézikönyvének első fejezetében (1952/1968) a 

konferenciatolmács feladatáról így ír: 

 

„A tolmács feladata az, hogy az egyéneket és a közösségeket segítse a mélyebb tudás 

elérésében és egymás jobb megértésében, és ami talán még ennél is fontosabb, egymás 
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jobb megbecsülésében. Továbbá, hogy elősegítse a megegyezést a felek között, ha azok 

arra törekednek.” (Herbert 1952/1968: 3)28  

 

Ebből kiolvasható, hogy nézete szerint a konferenciatolmácsnak a semlegesség pozíciójában 

kell szolgálnia az ügyfeleket. Annál is inkább, mert így folytatja: 

 

„A tolmácsnak mindig küldetését kell szem előtt tartania. Fő célját nem a pénzkereset 

vagy egyéb, a szakmájából adódó előnyök kell, hogy motiválják. Ebből a szempontból, 

a mai világunk egyik legmagasztosabb és legalkotóbb foglalkozásának tarthatjuk a 

konferencia tolmácsét.” (Ibid: 3)29 

 

Vagyis a tolmácsnak nem a pénzkeresés a fő célja. Vizsgáljuk meg, Herbert után hogyan 

alakult a tolmácsok semlegességére és pártatlanságára vonatkozó szakmai és felhasználói 

felfogás, illetve etika! Vajon ezek az elképzelések érvényesek-e más tolmácsolásfajták, 

például a vállalati és üzleti tolmácsolás esetében is?   

 

1.5.1. A tolmács szerepéről az európai szakirodalomban 

 

A történelem során különböző szituációkban mindig a kétnyelvű beszélő vállalta a 

tolmács szerepét. Ilyen volt az üzenetközvetítő, az idegenvezető vagy a tárgyaló (Pöchhacker 

2008: 177–178). A tolmácsok szerepének fontosságával már az ókorban tisztában voltak az 

uralkodók. Hérodotosz beszámolt arról, hogy Egyiptomban az öröklődésen alapuló hét 

társadalmi osztály közül a tolmácsok az adószedők előtt a hatodik helyet foglalták el (Hell 

2007: 86).   

 

1.5.1.1. A szakmai szervezetek etikai kódexei 

A tolmács szerepét csak a 20. században fogalmazták meg, amikor a tolmácsszakma 

professzionálissá vált (Pöchhacker 2008: 178). Kialakultak a professzionális tolmácsokat 

tömörítő szakmai szervezetek, és ennek megfelelően a szakma tekintélyének fenntartása 

                                                           
28 ”The mission of the interpreter is to help individuals and communities to acquire a fuller knowledge and a 
deeper undestanding of one another, and, what is still more important, a greater respect for one onother. Also to 
come to an agreement if thye should want to do so.” (Herbert 1952/1968: 3) 
29 ”The interpreter should always be conscious of his mission. His main purpose should never be either to earn 
money or to gain the more subtle satisfactions which his profession can offer. Viewed from this angle, 
conference interpretation is one of the loftiest and most constructive occupations in the world of to-day.” (Ibid: 
3)  



48 
 

érdekében létrehozták a szervezet tagjaira vonatkozó etikai előírásokat és szabályokat.

 Ezekben a leírásokban szerepelnek a legfontosabb követelmények, mint a pártatlanság, 

a semlegesség, a titoktartás és ezek jól mutatják a tolmácsok szerepéhez kötődő feladatokat. 

Például az 1953-ban Genfben megalakult nemzetközi tolmácsszervezet, a 

Konferenciatolmácsok Nemzetközi Egyesülete, (AIIC, Association Internationale des 

Interprètes de Conférence), mely a világon a legrégebbi és a legtekintélyesebb, szakmai 

kódexének első szakaszában előírja a pontos és hűséges tolmácsolást, a szakmai tudást és a 

titoktartást (Horváth 2002: 187). Az ausztrál tolmácsok és fordítók szervezete, az AUSIT 

(Australian Institute for Interpreters and Translators) is titoktartást, szakmai tudást és 

semlegességet ír elő etikai kódexében, és a német tolmácsok és fordítók szervezete, a BDÜ 

(Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer) kódexe is hasonló előírásokat tartalmaz 

(Ibid: 200–205). Mindenekelőtt az 1. paragrafusában az olvasható, hogy "1.§ A tolmács és 

fordító köteles foglalkozását tárgyilagosan, pártatlanul és lelkiismeretesen gyakorolni......" 

(Ibid: 205). Ausztráliában az összekötő tolmácsolásról szóló tankönyvben azt írják elő, hogy a 

pontos tolmácsolás érdekében nem szabad a mondandóból sem kihagyni, sem hozzáadni 

semmit, és kultúra-közvetítői szerepet sem szabad vállalni (Pinkerton 1994: 9–10). 

Svédországban hivatalos előírás, hogy a dialógus-tolmácsnak kötelező úgy tolmácsolni, hogy 

minden elhangzottat közvetíteni kell, azt is, amit mondtak, és ahogyan mondták (Wadensjö 

1993b: 355).  

 Érdekes módon Herbert (1952) kézikönyve mást ír, eszerint a tolmácsnak az eredeti 

beszédnél jobb beszédet kell produkálnia. Ez nem felel meg a pontos fordítás 

követelményének. Sőt javasolja, hogy a tolmács legyen aktív és kezdeményező a 

kommunikáció gördülékenysége érdekében (Herbert 1952/1968: 76). 

 

1.5.1.2. A politikai pártatlanság kérdése  

 A tolmácsoláskutatásban a 60-as évektől kezdődő empirikus kutatások főleg a 

konferenciatolmácsolást vették alapul, és az akkor végzett kísérleti kutatások30  ugyanúgy, 

mint a megfigyeléses kutatások, főleg a tolmácsolási folyamatokra irányultak (Gile 1998).  

Ez alól kivétel volt az egykori kelet-német kutató, Kade, aki az 1960-as években a 

tolmács semlegességével kapcsolatban helytelenítette a tolmácsok ideológiai semlegességét. 

                                                           
30 A kísérleti pszichológiai, kognitív pszichológiai, pszicholingvisztikai, vagy neurolingvisztikai megközelítéssel 
végzett kutatások a tolmácsolási folyamatokra, a memória működésére, a hallgatás és a beszéd egyidejűségére, 
az információfeldolgozásra fókuszáltak, arra hogy mi történik az agyban, a ’fekete dobozban’ a két- és több 
nyelvűek esetében stb (Szabari 2002: 63–71). 
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Világnézete (marxizmus-leninzmus) alapján azt hangsúlyozta, hogy a tolmácsnak a 

munkásosztály érdekeit kell képviselnie (Pöchhacker 2006: 199–200). A 

tolmácsoláskutatásban az ideológia egészen az 1990-es évek végéig nem volt kutatás tárgya, 

amíg nem foglalkoztak a kultúraközi interakció kérdéseivel (Ibid: 191). Pöchhacker 2006-os 

tanulmánya újra felvetette a tolmácsok pártatlanságának kérdését. Cikkében feltárta a 

tolmácsok és az ideológia szoros összefüggését, és megkérdőjelezte a tolmácsok ideológiai 

pártatlanságát, semlegességét a nácik, Hitler, vagy az antikapitalista Babel mozgalom 

önkéntes tolmácsaira hivatkozva. Sőt azt állította, hogy a történelem során az egyes tolmácsok 

nem az ügyfelek között álló köztes (in-between) emberek voltak, hanem bizonyos ideológián 

belül dolgoztak, és bizonyos politikai rezsimet szolgáltak (Ibid: 205). Éppen ezért 

szükségesnek tartja, hogy a professzionális szervezeteknek, tolmácsképző intézeteknek és a 

kutatóknak a tolmácsok pártatlanságával, valamint a professzionalizmus és társadalmi 

elkötelezettség közötti viszonnyal kell foglalkozniuk (Ibid: 205).  

 E disszertáció tárgya az üzleti tolmácsolás. Az üzleti és a gazdasági világban a hatalmi 

kérdés az egyik legjelentősebb tényező a tolmács szerepével kapcsolatban. Pöchhacker 

felvetése a pártatlanságról, a semlegességről, más szóval a tolmács lojalitásáról 

elgondolkodtató az üzleti tolmácsoláskutatás számára is. Hiszen itt mindig a társadalmi, a 

gazdasági és az interperszonális hierarchia és a hatalom a tolmácsolási szituáció 

meghatározója.  

 

1.5.1.3. A tolmács homályos és konfliktusos szerepe 

 Térjünk vissza a tolmács szerepéről szóló kezdeti kutatásokra. A tolmács szerepével a 

70-es években kezdtek foglalkozni. Többek között a korai kutatások közül az első és az egyik 

legkiemelkedőbb tanulmány az amerikai szociológus, R. Bruce W. Anderson (1976/2002) 

cikke, amely azért volt kiemelkedő, mert a tolmácsolást és a tolmács szerepét szociológiai 

megközelítéssel, kultúraközi interakciós hálózatban, egyfajta társadalmi tevékenység 

szemszögéből vizsgálta.  

Anderson a tolmácsolást legalább három partner közötti interakciós hálózatban (the 

structure of triadic relationship) látja, és ebben a tolmácsot a kulcsfontosságú szerepet játszó 

középen álló embernek (man in the middle) tekinti (Anderson 1976/2002: 214). 

Tanulmányában kifejtett gondolatai a hármas interakcióról, a középen álló emberről, a 

kétnyelvű emberről, az interakcióban aktívan résztvevő emberekről későbbi, a tolmács 

szerepével foglalkozó tanulmányok alapjául szolgáltak (például Wadensjö 1998 és Mason ed. 

2001).  
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Anderson (1976/2002) a középen álló ember gondolat alapján a tolmácsot olyan 

embernek tekinti, aki egyrészt gyakran van az ügyfelek konfliktusos elvárásainak alávetve, 

másrészt az egynyelvű ügyfeleivel szemben az egyedüli kétnyelvű emberként a 

kommunikációs eszközök monopolizált birtokában a kommunikációt befolyásoló nyelvi 

hatalommal rendelkezik (Anderson 2002: 210). Éppen ezért a tolmácsnak aktív szerepet 

tulajdonít. 

Ugyanakkor hangsúlyozza a tolmács szerepében a homályosságot és a konfliktust, 

mert a tolmács két ügyfélnek kötelezi el magát, és ezek a kötelezettségek nem egészen 

összeegyeztethetők (Anderson 2002: 211). A tolmács szerepe sokszor nincs tisztázva, sokszor 

nem világos, mit kell végeznie, és gyakran többet várnak el tőle, mint amire a tolmács számít, 

vagy amit tud. A tolmács szerepének tisztázásához tudni kell, hogy puszta visszhang (mere 

echo) legyen, vagy tanácsadó (advisor), kell-e ügyfelét a bizalmas megjegyzésekről is 

informálnia, vagy a szöveghez kell ragaszkodnia. (Ibid: 212).  

A professzionális tolmácsok körében a tolmácsolási etika és a gyakorlatok 

szempontjából írásos előírások születtek a tolmács szerepére vonatkozóan. Ezek szerint a 

tolmácsnak pontos, teljes, szöveghű tolmácsolást kell végeznie, és tilos bármilyen 

szituációban a kommunikáció fő irányítójának lenni. A tolmács a két beszélő között teljesen 

semleges státust tölt be, mint egy nem emberi lény (Pöchhacker 2008: 178). Volt, aki a 

tolmácsra úgy tekintett, mint aki az egyik nyelven elhangzottakat a másik nyelven majdnem 

szó szerint fordítja, vagy mint aki úgy nyújt szolgáltatást két embernek, mint a csatorna vagy 

a híd, amin keresztül a kommunikáció létrejön közöttük (Ibid: 178). A tolmács szerepét 

gyakran géphez, ablakhoz, hídhoz vagy telefonhoz szokták hasonlítani, mivel a tolmácsnak 

pártatlanul, semlegesen és az üzenet szándékának megváltoztatása nélkül, érzés- és 

elfogultságmentesen kellene az üzenetet továbbítania (Roy 1993/2002: 347). Más szóval a 

tolmácsnak nem szabad a témát irányítania, sem változtatni azon, sem saját kérdést feltennie, 

sem véleményt mondani vagy tanácsot adni. Ezért születtek különböző metaforák a tolmács 

szerepére vonatkoztatva: hűséges visszhang, csatorna, vezeték, transfer gép, közvetítő szalag, 

modem, input és output robot stb. (Pöchhacker 2008: 178).  

 

1.5.1.4. A tolmács kultúraközvetítő szerepe  

Vermeer (1986), német funkcionalista nyelvész álláspontja szerint a fordítás nem 

csupán a nyelvi probléma. Snell-Hornby Vermeer szkoposz-elmélete hatására hangsúlyozza a 

80-as évektől a kultúra fontosságát a fordításban, és azt, hogy a fordító legyen jártas mind a 

két kultúrában. Kifejti, hogy a fordítónak egyszerre bilingválisnak és bikulturálisnak kell 
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lennie (Snell-Hornby 1995: 42). Nord, Vermeer követője, a fordítást céltudatos 

tevékenységnek nevezi (Nord 1997: 1). Ezzel a nézettel, vagyis hogy a tolmács nemcsak 

nyelvi, hanem ideális esetben kultúraközvetítő is, más kutatók is egyetértenek (Klaudy 1997a, 

1997b; Kondo és Tebble 1997; G. Láng 1997). Ugyanakkor az 1970-es évek végén, a 80-as 

évek elején a jeltolmácsolás kapcsán elismerté vált az a nézet, mely szerint a tolmács nyelvek 

és kultúrák között kommunikál, tehát legyen kétnyelvű és kétkultúrájú (Roy 2002: 351). 

A 80-as évek végétől kezdődően a közösségi (jogi, bírósági, rendőrségi, egészségügyi, 

iskolai stb.) tolmácsolási események számának növekedése és elterjedése előmozdította a 

tolmács szerepére irányuló kutatásokat. A tolmácsolási eseményt, a tolmács szerepét egyre 

többen kezdték szociológiai, etnográfiai alapú megközelítéssel kutatni (Mizuno et al. 

2011:155). A 90-es évektől az interkulturális kommunikáció kutatásainak köszönhetően a 

tolmácsoláskutatásban is kezd elterjedni a kultúraközi megközelítés. A kutatási területek a 

tolmácsok társadalmi szerepére, illetve a tolmácsolási tevékenységre, mint társadalmi aktusra 

irányulnak (Roy 1993/2002, 2000; Wadensjö 1993a, 1998; Mesa 2000; Angelelli 2004a, 

2004b, 2008; Rudvin 2007).  

A tolmácsolási eseményben részt vevő tolmács szerepére vonatkozó kutatásokhoz 

jelentősen hozzájárult a svéd tolmácsoláskutató, Wadensjö munkássága (1993b, 1998). 

Wadensjö volt az, aki Mikhail Bakhtin nyelvfilozófiai gondolataiból merítve interakciónak 

definiálta a közösségi tolmácsolást, és dialógus-tolmácsnak nevezte a közösségi tolmácsot. 

1993-as tanulmányában orosz-svéd tolmácsolási felvételeket elemzett. A svéd rendőrségen 

történt 20 beszélgetést vizsgálva olyan konklúzióra jutott, hogy a dialógus-tolmács az 

információk átvitele folyamán kétféle munkát végez. Az egyik a továbbítás (relaying aspect), 

amely szerkesztésnek is értelmezhető: a tolmács a forrásnyelvi szöveget kibővíti, kihagy 

belőle részeket, behelyettesíti vagy összefoglalja. A másik a koordinálás (co-ordinating 

aspect), amely alapján a tolmács a forrásnyelvi szöveget szándékosan implicit módon a 

metakommunikáció eszközeivel, vagy explicit módon magyarázat hozzáfűzésével fordítja 

(Wadensjö 1993b: 357).  

 Wadensjö a dialógus-tolmács szerepét a társadalmi kontextusban látja (Wadensjö 

1993b: 356), és balettmetaforával kommunikációs pas de trois-nak nevezi a tolmács által 

közvetített kommunikációt (Wadensjö 1998). 

Roy (1993/2002) jeltolmács tapasztalatai alapján hangsúlyozza a tolmácsok 

kultúraközi és interperszonális szerepét. Azt állítja, hogy a legtöbb gyakorlott tolmács 

tapasztalat alapján tudja, hogy a nyelvi szerkezet változtatásánál többet tesz, valójában a 

nyelven belül kulturális alkalmazkodást (adjustment) hajt végre. Mivel a két fél nem tud 
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közös nyelvet, ezért egyedül a tolmács az a résztvevő, akinek lehetősége van az esemény 

irányát és eredményét befolyásolni, és maga az esemény nem csupán mechanikus, technikai 

jellegű, hanem interkulturális és interperszonális is (Roy 2002: 352).  

Bistra Alexieva (1997) bolgár kutató az interakcióban részt vevők kultúraspecifikus 

szociális helyzetét hangsúlyozva kidolgozott a tolmáccsal közvetített eseményekre egy 

multiparaméteres tipológiát. Ebben kiemeli, hogy minél nagyobb a két kultúra közötti 

távolság, annál fontosabb a tolmács feladata, szerepe31. Claudia Angelelli (2004a), aki 293 

USA-beli, kanadai és mexikói konferencia-, bírósági és egészségügyi tolmáccsal készített 

kérdőíves felmérést a tolmács szerepének láthatóságáról vagy láthatatlanságáról, a tolmács 

szerepére vonatkozóan a professzionális szervezetek és iskolák előírásai és a kultúraközi 

kommunikációs esemény valósága közötti eltérésre hívja fel a figyelmet. Célja a tolmácsolási 

etika elmélete és a megvalósuló gyakorlati helyzet feltárása volt (Angelelli 2004a: 26). 

Angelelli (2004a) elemzése azt mutatta, hogy a tolmácsok bizonyos fokig érzik 

láthatóságukat és szerepüket a kommunikációban. 

  
„…bizonyos megelégedettséggel  (hol erősebben, hol  gyengébben)  érzékelték azt, 
hogy szerepük van a bizalomépítésben; a kölcsönös tisztelet kialakításában; mind az 
érzelem, mind az üzenet kommunikálásában; a kulturális különbségek 
megmagyarazásában;  a kommunikációs folyamat vezérlésében;  és/vagy az egyik 
félhez történő igazodásban annak az interakciónak a során, amelyben részt vesznek.”  
               (Angelelli 2004a: 82)32  
 
Mason (2001) a közösségi tolmácsolást hármas interakciónak nevezi, amelynek 

jellegzetességei nemcsak a közösségi, hanem az üzleti, diplomáciai vagy média interjú 

tolmácsolására is érvényesek, és egyszerűen mítosznak nevezi a bírósági tolmács 

láthatatlanságát (Mason 2001: ii). Mette Rudvin (2007) olasz kutató hangsúlyozza, hogy a 

közösségi tolmácsolásban a tolmács szerepét a felhasználó intézmények szükséglete dönti el, 

ezért a tolmács szerepének meghatározása nem univerzális (Rudvin 2007: 66). Szerinte a 

közösségi tolmácsolás mint foglalkozás, a fordító és a kultúra közvetítő közötti kontinuumon 

helyezkedik el (Ibid: 67). 

                                                           
31 A hat paraméter: az átvitel módja, a résztvevők, a téma, a szövegtípus, a térbeli és időbeli megnyilvánulás és a 
cél (Alexieva 1997: 218–233).  
32 ”…to some content (sometimes greater, sometimes lesser), they perceived that they play a role in building  
trust, facilitating mutual respect, communicating affect as well as message, explaining cultural gaps, controlling  
the communication flow, and/or aligning with one of the parties to the interaction in which they participate” 
(Angelelli 2004a: 82). 
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Mostanában a tolmács szerepét a bírósági tolmácsoláson kívül is sokkal tágabb 

értelemben fogják fel a kutatók. Az egészségügyi tolmácsolás terén is több kutatás született, 

amelyek a tolmácsnak szélesebb szerepkört tulajdonítanak. Ilyen például a kulturális bróker 

(cultural broker), vagy a betegek jogi képviselője (advocate), akinek az a szerepe, hogy a 

beteg-orvos viszony hatalmi egyensúlytalanságát korrigálja (Pöchhacker 2008: 178–179).  

Több, a közösségi tolmácsolással foglalkozó kutatás kimutatta, hogy a tolmács nem 

láthatatlan lény, hanem a tolmácsolási eseményben aktívan részt vevő személy, aki 

kompenzálja, korrigálja, bővíti, összefoglalja, helyettesíti a forrásnyelvi beszédet, koordinálja 

az interakciót, és közvetíti a két fél kultúráját (Berk-Seligson 1988/2002; Wadensjö 

1993b/2002, 2001; Hale 2001; Mason 2001, Mason és Stewart 2001; Angelelli 2004a, 2004b).  

Az üzleti tolmács szerepével kapcsolatban a holland Fons Trompenaars (1996) mint 

nemzetközi üzleti tanácsadó, a kultúraközi menedzsment szemszögéből hívja fel a figyelmet 

arra, hogy az európai üzleti tolmácsolásnál általában a tolmácsot szokták semlegesnek tartani, 

ezzel szemben a kollektivista kultúrákban szocializálódott tolmács a saját nemzetéhez 

(csoportjához) húz, és emellett megpróbálja feloldani a kulturális félreértéseket (Trompenaars 

1996: 57).  

David Katan (1999) a tolmács kultúraközvetítő szerepét hangsúlyozza az Angol 

Kereskedelmi és Ipari Hivatal (British Department of Trade and Industry) kiadványában 

(1994), arra hivatkozva, hogy a fordítónak és a tolmácsnak szüksége van a professzionális 

kultúraismeretre (Katan 1999: 15). 

A tolmács mindkét ügyfele felelős személyként saját szándékkal és elvárással 

rendelkezik. Amikor az ügyfelek szándékai és elvárasai ütköznek, előfordulhat, hogy a 

tolmács konferansziéként működik, a társalgás folyamatát kezeli és lehetővé teszi, hogy a 

felek megértsék egymást. Vagy cultural interface-ként lehetővé teszi és konkretizálja a 

kultúrák találkozását, együttélését és harmonizálását (Pöchhacker 2008: 67–68).   

Európán kívül egy török kutató, Seyda Eraslan Gercek (2008) 33  is foglalkozott a 

tolmácsok szerepével. Ő a felhasználók és a tolmácsok véleménykülönbségét vizsgálta a 

tolmácsok konszekutív konferenciatolmácsolásban betöltött szerepéről.  52 felhasználóval 

(end-user) és 16 tolmáccsal töltetett ki kérdőívet, és arra kereste a választ, hogy vajon a 

konszekutív konferenciatolmács kultúraközvetítő (cultural mediator) vagy lelkiismeretes 

fordító-e (scrupulous translator) (Gercek 2008: 1). Az elemzés után két következtetést vont le. 

Az egyik az, hogy a konferencián részt vevő felhasználók és tolmácsok normatív felfogása a 

                                                           
33

 http://www.kuleuven. be/cetra/papers/papers.html. Letörtve: 2007. 10. 15. 

http://www.kuleuven/
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tolmács szerepére vonatkozóan más, mint a tolmács tipikus szerepére vonatkozó elvárás. 

Mind a felhasználók, mind a tolmácsok a tolmács normatív szerepét úgy értelmezték, hogy 

legyen a tolmács az eredeti szöveghez hű, és legyen az interakcióban semleges. Ezzel 

szemben mindkét fél elvárta a tolmács aktív szerepét, ha szükséges, avatkozzon be az 

eseményekbe. A másik konklúzió az, hogy a tolmácsok aktívan részt vesznek az 

interakciókban (Gercek 2008: 26).  

Törökországban tehát a konferenciatolmácsokról kiderült, hogy gyakorlatilag 

kultúraközvetítő szerepet töltenek be, annak ellenére, hogy a tolmácsok szerepére vonatkozó 

hivatalos és elvi követelmények, normák ezt nem írják elő.  

 

1.5.2. A japán kutatások 

 

 Japánban a tolmácsok a VII. századtól kezdődően wosa néven fontos szerepet 

játszottak, bírták az uralkodók elismerését, és részt vettek a Kínával, Koreával és Parhéval 

való nemzetközi kapcsolatok fenntartásában. 

Vizsgáljuk meg, mit írnak a kutatók ma Japánban a tolmács szerepéről, és mit 

mondanak a szakmai szervezetek. Jelenleg Japánban bárki dolgozhat tolmácsként, nem kell 

államilag elismert tolmácsképesítés, sem állami tolmácsvizsga. Ennek természetes 

következményeként Japánban nem létezik professzionális tolmács szakmai szervezet. Van 

ezzel szemben államilag elismert tolmács-idegenvezető országos vizsga34, és 17, a kormány 

által is elismert tolmács-idegenvezető szervezet, közülük a legnagyobb a Tolmács-

idegenvezetők Országos Szervezete (Nihon Kankou Tsūyaku Kyokai, Japan Guide 

Association). A tolmács-idegenvezető japán megnevezése tsūyakuannaishi (通訳案内士) A 

tolmácsok saját belátásuk és etikájuk szerint végzik munkájukat. Általánosságban elmondható 

azonban, hogy a japán tolmácsok az európai ACCI, az ausztrál AUSIT vagy a NAATI 

(National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) etikai kódexe szerint 

szoktak dolgozni, és a japán egyetemeken is ezeket tanítják alapkövetelményként35. Nagata 

Sae, kínai-japán tolmács, aki több japán egyetemen tanít konferenciatolmácsolást és 

fordítástudományt, azt írja, hogy a tolmács és a fordító nem mutathatja meg saját magát, 

mivel közvetítői szerepben van (Nagata 2008)36. Mizuno Makiko, aki professzionális tolmács 

és egyetemi oktató, szintén hangsúlyozza, hogy a közösségi tolmácsolásban mennyire fontos a 
                                                           
34 A Japan National Tourism Organization JNTO által szervezett tolmács-idegenvezetői állami vizsgát 10 idegen 
nyelvből lehet letenni. http://www.mlit.go.jp/common/000058991.pdf 
35 http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-12.html. 2008. 10.15. 
36 http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-1.html. 2008. 10.15. 

http://www.mlit.go.jp/common/000058991.pdf
http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-12.html
http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-1.html.%202008.%2010.15
http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-1.html.%202008.%2010.15
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titoktarás, a pontos fordítás és a semlegesség (Mizuno 2008)37. Fukui Haruhiro és Asano 

Tasuku (1961), neves tolmácsok az 1960-as évekből, hangsúlyozták, hogy nem szabad a saját 

szubjektív véleményt belekeverni a tolmácsolásba. Erősen ellenzik az ún. segítőkész 

tolmácsolást, azaz az elhangzott szöveg összefoglalását, valamint magyarázat hozzáfűzését 

(Fukui és Asano 1961: 5–6). Ez a nézet változni látszik az 1970-es évektől kezdve. Több 

neves japán tolmács, mint Nishiyama Sen, Muramatsu Masumi, és Yonehara Mari ellenkező 

álláspontot képviselnek. Ők úgy vélik, hogy a tolmácsok szerkesztett fordítása jobb 

tolmácsolást eredményez (Yonehara 1998/2002). A japán tolmácsközvetítő irodák 

legfontosabb követelménye az, hogy a tolmács tegyen eleget a felhasználók, ügyfelek 

elvárásainak (Pinkerton 1994: 13). Yoko Pinkerton (1994), Ausztráliában tevékenykedő 

tolmács és tolmácsoláskutató azt írja, hogy a hagyományos ausztrál tolmácsolási etikát, 

miszerint a tolmácsnak be kell tartania a pontos fordítást és a semlegességet, az üzleti 

tolmácsolásnál nem lehet követni (Ibid: 13).  

 A japán tolmácsoláskutatás mintegy 25 éves múltra tekint vissza, ahogy a neves japán 

tolmács, Torikai (2008b) Pöchhacker Intruducing Interpreting Studies című könyvének japán 

fordításában, az utószóban írja (Torikai 2008b: 255). Az 1980-as évekig nem volt jelentős 

kutatás. 1991-ben azonban megalakult a Japán Tolmácsolás-elméleti Kutatótársaság (The 

Japan Association for Interpretation Studies, Nihon Tsūyaku Riron Gakkai 日本通訳理論学会) 

és elindította szakfolyóiratát, a Tsūyakuriron Kenkyū-t (Interpreting Research 通訳理論研究). 

Azóta különböző témákban egyre több kutatás született. Többek között a kognitív 

pszichológiai megközelítésű információ-feldolgozásról, a jegyzetkészítésről, az üzleti 

tolmácsolásról, a bírósági tolmácsolásról és a tolmácsképzésről (Kondo és Mizuno 1995). 

2000-ben megalakult a Japán Tolmácsolás- és Fordítástudományi Társaság, (日本通訳翻訳学

会). Ők a korábbi Tsūyakuriron Kenkyū (Interpreting Research) helyett új folyóirattal, a 

Tsūyaku Hon’yaku Kenkyū-vel (Interpriting and Translation Studies) segítik a kutatásokat 

Japánban.  

A japán tolmácsoláskutatás egyik fő területe az üzleti vagy vállalati tolmács 

szerepének kérdése. A japán szerzők közül többen a tolmácsot nemcsak nyelvi közvetítőnek 

tartják, hanem egyéb funkciókat is tulajdonítanak neki (Tanimoto 1988; Lactorin Inoue 1991; 

Torikai 1994; Tsuji és Tsuji 1994; Pinkerton 1994, 2001; Nishimura 2003; Kumagai 1999; 

Shiina és Hirataka 2006; Takimoto 2006, 2007; Tsuji 2006; Wakai et al. 2007; Nagata 200838; 

Hiratsuka 2010). Ez talán azzal indokolható, hogy a japánok az üzleti életben sem tudnak 

                                                           
37 http://homepage2.nifty.com/hirotsu-ken/HOTnews/hotnews/070111community.htm. 2008. 10. 15. 
38 http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-12.html. 2008. 10.15. 

http://homepage2.nifty.com/hirotsu-ken/HOTnews/hotnews/070111community.htm.%202008.%2010.%2015
http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-12.html
http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-1.html.%202008.%2010.15
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igazán jól kommunikálni angolul, és inkább tolmácsot kérnek fel, valamint a japán 

kommunikáció nyugatitól eltérő jellegzetességei miatt a tolmácsokra több feladat hárul.  

 Az egyik jellegzetes megközelítés az, hogy az üzleti tolmácsot kultúraközi 

kommunikátornak (intercultural communicator) nevezik. Lactorin Inoue (1991) azt 

hangsúlyozta, hogy a tolmács a kommunikáció specialistája, és hogy a jövő tolmácsa a 

korábbi láthatatlan szerep helyett a kultúrák közötti kölcsönös megértés érdekében tanácsokat 

adó és irányítást is végző tolmács lesz (Laktorin Inoue 1991: 33). Torikai (1994) is világosan 

kifejti, hogy „a jövő nagy feladata az, hogy a tolmácsolás és a fordítás hídszerep legyen az 

eltérő kultúra megértése érdekében” (Torikai 1994: 173. Szerző ford.)39. Nishimura (2003) 

szerint „Helyes azt mondani, hogy a tolmács nem nyelvi szakember, inkább kommunikációs 

szakember” (Nishimura 2003: 181. Szerző ford)40.  

 A már említett Nagata egyrészt tanítja a titoktartást, a pontos fordítást és a 

semlegességet, másrészt azt írja, hogy az üzleti tárgyalásnál, a kísérő tolmácsolásnál a 

tolmácstól elvárt szerep nemcsak a nyelvi információ továbbítása, hanem a kommunikációban 

való aktív részvétel is. A közösségi tolmácsolásban a jövőben szükség lesz a kultúrák közötti 

közvetítésben jártas koordinátorokra (Nagata 2008)41. Shiina Kayo és Hirataka Fumiya (2006) 

interjút készített gyakorlott üzleti tolmácsokkal a tolmács szerepéről, és hasonló konklúziókra 

jutott, mint Wadensjö. Véleményük szerint az üzleti tolmácsok kultúraközvetítő szerepet 

töltenek be azáltal, hogy változtatnak a fordításon, hozzáadnak vagy kihagynak szavakat, 

megváltoztatják a kifejezést, tanácsot adnak, háttérinformációval szolgálnak, közvetítői és 

konferanszié szerepet játszanak. Tehát a tolmácsok szükség szerint interkulturális segítő 

(intercultural facilitater) szerepét töltik be. 

 Kondo Masaomi, angol-japán professzionális tolmács és tolmácsoláskutató véleménye, 

miszerint ezeket a kulturális ismereteket a tolmácsolás felhasználóinak, illetve a tolmács 

ügyfeleinek tudniuk kell, és nem a tolmácsoktól kell számon kérni, némileg eltér az 

eddigiektől (Kondo 1992: 62).  

Yonehara (1998/2002) neves orosz-japán tolmács Hűtlen szépség vagy hűséges 

csúfság (Fujitsuna bijo ka teishukuna busu ka不実な美女か貞淑なブスか) címmel írt könyvet. 

Megfogalmazása szerint a tolmács ideális esetben szöveghű tolmácsolást végez, és szépséges 

szöveget alkot a célnyelven, a gyakorlatban azonban többnyire vagy szöveghű a fordítás, de 

                                                           
39 「通訳・翻訳の役割を『異文化理解のための橋渡し』と明確に位置づけることが、今後の大きな課

題であろう。」(Torikai 1994: 173). 
40 「通訳とは言語のスペシャリストというよりはむしろ、コミュニケーションのスペシャリストとい

う呼び方のほうが適切であるようだ。」(Nishimura 2003: 181). 
41 http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-12.html. 2008. 10.15. 

http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-12.html
http://www.geocities.jp/nagatasae/rikkyo-1.html.%202008.%2010.15
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„csúf” a szöveg vagy a szöveg „szépséges”, de nem szöveghű a fordítás. A szituáció és a 

felhasználó függvénye, hogy melyik jön létre.   

Tehát Japánban az üzleti tolmácsolásnál eltérnek az elvárási normák az ACCI, az 

AUSIT vagy a NAATI professzionális szakmai normáitól. Ugyanakkor a közösségi 

tolmácsolásnál inkább az európai és amerikai szakmai szervezetek követelményeit fogadják el. 

Ha a japánok és az euro-amerikai ügyfelek közötti tolmácsolásra kerül sor, és mások az 

elvárások, akkor a tolmácsnak nehéz dolga lesz.  

 

1.5.3. A magyarországi kutatások 

 

Magyarországon a tolmácsok szerepéről, különösen üzleti tárgyalás esetében G. Láng 

(1997) végzett kutatásokat. Ő az interkulturális kommunikáció szemszögéből vizsgálta a 

témát, és hangsúlyozta az összekötő, vagyis a dialógus-tolmács kultúraközi közvetítő szerepét 

(G. Láng 1997: 131). Szerinte Magyarország és a nyugati országok között meglehetősen kicsi 

a kulturális távolság, ráadásul közöttük a 90-es évektől kezdődően erősödik az üzleti, 

gazdasági és jogi terminológiai közeledési folyamat. Ennek ellenére néhány kulturális 

különbség fennmarad, és ezért a tolmácsoknak a továbbiakban is vállalniuk kell a kultúrák 

közötti közvetítői szerepet (Ibid: 131). A tolmács kultúraközvetítői szerepének fontosságát 

hangsúlyozza a közösségtolmácsolásban is (G. Láng 2002: 49). 

A japán-magyar tolmácsolást illetően először Wakai és munkatársai (2007) végeztek 

kuatásokat a tolmácsolási nehézségekről. Hét kezdő japán-magyar tolmácsot kérdeztek meg, 

milyen nehézségekkel találkoznak munkájuk során. A szerzők egyetemi oktatók, és a 

megkérdezett tolmácsok a szerzőknél tanultak, vagy tanulnak jelenleg is. A legtapasztaltabb 

4,2 éves, a legkevesebb 3 hónapos tolmácsi tapasztalattal rendelkezett. Tanulmányukban ez 

olvasható:  

 

„Először is valamennyi alany hangsúlyozta a japán és a magyar fél 

kommunikációjában a tolmács harmóniamegőrző és szabályozó szerepkörének 

fontosságát. A tolmács nem csak egyszerűen – gondolkodás nélkül – adja át a beszélő 

információit. A tolmács nagyon figyel arra, hogy a kommunikáció gördülékenyen 

menjen, ezért a beszélő sajátosságai, logikája, hiányosságai, kulturális különbségeiből 

adódó félreértések elkerülése érdekében, az emberi kapcsolatok figyelembe vételével 

információt töröl, magyarázatot hozzáfűz, javít.” (Wakai et al.: 170) 
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Ebből kiderül, hogy a megkérdezettek egyetértenek abban, hogy a tolmácsnak a 

legfontosabb a „harmóniamegőrző és szabályozó” szerepköre, és a tolmács vállaljon 

láthatólag aktív szerepet. Szerintük ez lenne a tolmács valódi szerepe, de a japán vállalatoknál 

„nem értik meg a tolmács munkáját, nem tartják be (a japánok) az általános kommunikációs 

normákat”, és ha ez így van „akkor nem tudják kiaknázni a (tolmácsok) tudásukat, és ez még 

nagyobb teherként nehezedik rájuk” (Wakai et al. 2007:177). Ugyanakkor szerepel a 

tanulmányban egy leírás, egy három éves tolmácsolási tapasztalattal rendelkező 

interjúalanyról, aki azt mondta, hogy „a tolmács élőgép, amit szükség esetén be lehet 

kapcsolni, ha végeztünk, akkor meg ki lehet kapcsolni”. Egy másik, egy éves és két hónapos 

tapasztalattal rendelkező interjúalany szerint „a tolmács rövid életű fogyasztóeszköz, gyorsan 

elkopik” (Ibid:171). Ebből a tanulmányból tehát kiderül, hogy bár a tolmácsok maguk is 

átlátják az ideális tolmács szerepét, ennek ellenére valódi helyzetük ezzel nem egyezik meg, 

úgy érzik, őket gépnek tekintik. 

Összefoglalva, Európában és Japánban egyaránt a professzionális tolmácsok szakmai 

szervezetei etikai kódexben írják elő a semlegességet, a pártatlanságot és a pontos fordítást. 

Ez Chesterman (1993) terminusát használva a szakmai norma. Ugyanakkor az 1990-es 

évektől kezdően Európában, főleg a közösségi tolmácsolással kapcsolatban, és Japánban az 

üzleti tolmácsolásban, egyre több kutatás tárta fel a tolmács aktív és látható részvételét, illetve 

annak szükségességét a tolmács által közvetített kommunikációban. Hangsúlyozzák többek 

között a diskurzus szerkesztését, koordinálását, valamint a kultúrák közötti közvetítő funkciót. 

Ez azt jelentheti, hogy nagyobb figyelmet kezdtek fordítani az interakcióban részt vevő 

ügyfelek elvárásaira, azaz Chesterman terminusa szerinti elvárási normákra. Sőt olyan 

tanulmány is megjelent, amely a tolmács politikai és ideológiai pártatlanságát és 

semlegességet kérdőjelezi meg.  

 

1.6. Alapfogalmak 

  

A szakirodalom számos olyan fogalmat tisztáz, melyek segítik disszertációm 

témájának kifejtését. Ilyen fogalom a tolmácsolási etika és norma, a tolmács szerepe, és a 

tolmács lojalitása.  
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1.6.1. A tolmácsolási etika és norma a fordítástudományban 

 

A tolmács lojalitásának kérdése a tolmácsolási etikát és normát érintő kérdés. A 

fordítás etikai kérdéskörét több megközelítésből is kutatták már (Williams és Chesterman 

2002). Amikor a tolmács tolmácsol, akkor bizonyos elvek vagy konvenciók, erkölcsi 

szabályok vagy társadalmi irányelvek alapján, más szóval bizonyos tolmácsolási etika és 

norma alapján dolgozik. E disszertáció fő témája a tolmács lojalitása is tolmácsolásetikai 

kérdés, a lojalitás a tolmács etikai felelősségének tekinthető (Williams és Chesterman 2002: 

23). Az írott nyelv fordításában a fordító a szöveg szerzője és a közönség, vagyis az olvasók 

között közvetít, és ez a folyamat egyirányú. Tolmácsolás esetén a felek egyszerre küldők és 

fogadók, és felváltva váltják az üzenetet a tolmácson keresztül. Mason (2001) terminusát 

használva hármas interakció (triadic exchanges) lép fel. Ráadásul az összekötő (face-face), 

vagy dialógus tolmácsolásban a két fél a politikai, társadalmi, kulturális vagy gazdasági 

hatalmi hierarchiában gyakran feljebb vagy lejjebb helyezkedik el, és ebben a hatalmi 

viszonyban egy tolmácsnak nehéz mind a két félhez teljesen lojálisnak maradnia. Ugyanis a 

tolmács sem tudja kivonni magát a hatalmi viszonyokból, tartozhat valamelyik félhez, esetleg 

valamelyik félnek alárendeltje lehet. A vállalati tolmácsok esetében ez nagyon is 

befolyásolhatja a tolmács mindkét fél iránti lojalitását, mivel ott a tolmács pozíciója gyakran 

egy szervezeti (vállalati, politikai vagy társadalmi) hierarchia része, és esetleg az egyik fél a 

megbízó maga.  Ilyenkor ütközhet lojalitás szempontjából a tolmácsetika elmélete és a 

megvalósuló gyakorlat.  

 Theo Hermans (1996) a normát társadalmi és kulturális valóságnak nevezi, és nem 

csak a fordítás aktuális folyamatára vonatkoztatja, hanem annak a teljes transzfer operációjára 

(Hermans 1996: 26). A normák pszichológiai és társadalmi entitások, amelyeknek 

társadalmilag szabályozó funkciója van. Ilyenek a szabályok és a konvenciók (Ibid: 26), de 

ezek erősebb és előíróbb szabályok, mint a társadalmi konvenciók (Ibid: 29). A normák a 

fordításban döntő szerepet játszanak. Amikor a fordító fordít, akkor folyamatosan döntéseket 

kell hoznia, amelynek folyamatát nagymértékben a normák irányítják. Ez egy döntéshozatali 

folyamat, amely a fordító fejében zajlik, így a fordító által alkalmazott normák rejtve 

maradnak, közvetlenül nehéz megközelíteni (Ibid: 28). Ez az állítás a tolmácsolásra is 

érvényes, hiszen a tolmács éppen ott, azonnali döntéshozatalnak van kitéve, és a lojalitás, 

mint tolmácsolási norma, véleményem szerint a tolmácsolási produktumban lényeges 

tényezőként szerepel.  
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Disszertációmban a tolmácsokkal készített kérdőíves felmérések és interjúk alapján 

nem az előíró tolmácsolási etikát, hanem a tolmácsok által értelmezett tolmácsolási etikát és 

normát szeretném megvilágítani. Klaudy (1997b) megfogalmazásában a norma a tolmács által 

„bizonyos korban, bizonyos stílusban, bizonyos körülmények között gyakran megvalósított, 

szokásos megoldások halmazát jelenti” (Klaudy 1997b: 34). Arra azonban, hogy a normák 

konkrétan milyen elemekből állnak, Chesterman (1993) világított rá. Mivel a Chesterman-féle 

fordítási norma felépítése fontos támpontot ad a tolmács lojalitásával kapcsolatban is, ezért 

ezt részletesebben kívánom bemutatni.  

A norma funkciója az, hogy szabályozza az emberek viselkedését, és meghatározza a 

normától való eltérés elfogadható határait, valamint, hogy megteremtse és fenntartsa a 

társadalmi rendet (Chesterman 1993: 5). A normák alapvetően elvárásokként működnek. A 

nyelvi és nyelvhasználati normák elsősorban technikai normák. A technikai normáknak két 

típusát különbözteti meg: a produkciós normát, amely az alkotási módszerrel és folyamattal 

foglalkozik, és a produktum normát, amely a folyamat eredményét szabályozza. A normákat 

két tényező érvényesíti, az egyik a jóváhagyó szerv, a másik maga a norma léte (Ibid: 5–6). 

 Bizonyos normák az interakciós helyzetből adódó problémamegoldásnak is 

tekinthetők. A fordítási norma is pontosan ilyen norma. A fordítási normát egyrészt a 

kompetens professzionális fordítók hozzák létre, akiknek fordítási viselkedése standard 

jellegű, másrészt a megfelelő minőségű, kompetens és professzionális fordító által létrehozott 

fordítások, amelyek az elvárt minőségű modellt képviselik (Chesterman 1993: 7–8).   

Chesterman (1993) szerint a professzionális normák a kompetens professzionális 

viselkedés által alkotott normák. Ezek egyben produkciós normák, amelyek a fordítási 

folyamatban elfogadott módszereket és stratégiákat irányítják (Ibid: 8). Az összes 

professzionális norma a következő három magasabb rendű normának van alárendelve. Az első 

a felelősségi norma: lojalitás a szerző, a megbízó és a jövendő olvasók felé. A másik a 

kommunikációs norma: az optimális kommunikáció megvalósítása a szerző és/vagy megbízó 

és a jövendő olvasók között. A harmadik a viszonyi norma: a megfelelő kapcsolatok 

létrehozása a forrásnyelvi és célnyelvi szöveg között. A professzionális normákat legalábbis 

részben az implicit norma-hatóságok (a fordítótanárok, a vizsgáztatók, a kritikusok, maguk a 

professzionális fordítók) érvényesítik. Ezeket a normákat meglévő irányelveknek tekintik, 

amelyeket követni szoktak a fordítók (Ibid: 9–10).  

Ha ezt a normaelméletet a tolmácsolásra alkalmazzuk, akkor az implicit 

normahatósághoz tartoznak a professzionális tolmácsok is.  
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Az elvárási normákat viszont a fordítás befogadói hozzák létre, amelyek produktum 

jellegűek. Ezek az elvárási normák a professzionális normák fölött uralkodnak, és nem az 

aktuális hatóságok, hanem a célnyelvi olvasók bizonyos kommunikációs helyzetben 

szentesítik. Ezt a fajta normát három altípusra, azaz szemantikai, szintaktikai és pragmatikai 

elvárási normákra bonthatjuk, amelyek az adott célkultúrában, az adott időben érvényesek. A 

fordítók az elvárási normáknak próbálnak megfelelni. Ez a jó anyanyelvi szövegeknek való 

megfelelés normája (Chesterman 1993: 8–10). 

Az elvárási normákat a tolmácsolásban az ügyfelek, azaz mindkét beszélő fél hozza 

létre. Ezeket is felbonthatjuk szemantikai, szintaktikai és pragmatikai elvárási normákra. A 

tolmácsok az ügyfelek elvárási normáinak próbálnak megfelelni.  

Ugyanakkor véleményem szerint az elvárási normákat illetően a fordítás és a 

tolmácsolás között nagy különbség van. Mivel az előbbinél az üzenet, azaz a szerző által 

alkotott írott szöveget a fordító egyirányúan közvetíti az olvasóknak, addig a tolmácsolásban 

az üzenet kétirányú oda-vissza jár a tolmácson keresztül, és a két fél egyszerre a forrásnyelvi 

szöveg alkotója és a célnyelvi szöveg befogadója is. Ebben a helyzetben a résztvevők (a 

tolmács és a két fél) között állandóan hármas interakció lép fel, ezáltal elvárási normák 

mindkét nyelv és kultúra oldaláról keletkeznek. Tehát a két nyelv nyelvi és kulturális elvárási 

normái ütköznek a tolmácsolás folyamán. A tolmács ki van téve a két oldalról jövő sajátos 

elvárási normáknak. Az üzleti és a vállalati tolmácsolásban a résztvevők közötti, illetve a 

tolmács és a résztvevők közötti hatalmi viszonyok az elvárási normákat a lojalitás 

szempontjából befolyásolhatják. 

Pym (1993) fontos megjegyzést tett a tolmácsolási etikával és normával, illetve a 

lojalitás kérdésével kapcsolatban. Pym nem ért egyet a Nord (1991) érvelésével, miszerint a 

fordítási konvenciók és etikák kultúraspecifikusak, valamint interkulturálisak is, és a fordítók 

általában nem a kultúrán belül, hanem a kultúrák közötti találkozási pontokon vagy 

határzónákban dolgoznak, a fordítás természete a kultúra határait átlépi és megváltoztatja 

(Pym 1993: 5). Pym a Nord-féle gondolatban a kulturális imperializmus veszélyét látja, mert 

úgy gondolja, hogy amennyiben a fordító a domináns forrásnyelvi kultúrához tartozik, 

könnyebben aláveti magát a forrásnyelvi kultúra konvencióinak (Ibid: 4).  

Az üzleti és vállalati tolmácsolási eseményekre vonatkoztatva Pym felvetése jogosnak 

tűnik. Ezekben az esetekben gyakran a tolmács anyagilag, kulturálisan vagy hatalmi 

viszonyok szempontjából valamelyik fél iránt elkötelezett lehet.  
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1.6.2. A tolmács társadalmi szerepe: Erving Goffman terminusai Cecilia Wadensjö 

tanulmánya nyomán 

 

 A tolmács lojalitásának kérdése nemcsak az előző fejezetben említett tolmácsolási 

etika és norma kérdése, hanem a tolmács által közvetített interakcióban résztvevő 

személyeknek a tolmácsokról, a tolmácsok szerepéről alkotott felfogásának kérdése is. Ebben 

a tekintetben hasznosnak tűnik Goffman (1961) társadalmi szerep modellje, úgy, ahogyan azt 

Wadensjö (1998) tanulmányában értelmezi. Goffman terminusai alapján a beszélők (ügyfél, 

tolmács) egyidejűleg több szerepet betöltő szereplők (Wadensjö 1998: 82). A szerep normatív 

szerepből, tipikus szerepből és szerep teljesítményből áll (Ibid: 83).  

A normatív szerep a szakmai szervezetek hivatalos szabályaiban, kódexeiben vagy a 

tolmácsképzésben elsajátított normákban, alapelvekben fogalmazódik meg (Wadensjö 1998: 

83). A tolmács tipikus szerepe a rutinszerű viselkedésre utal, azaz a tolmácsok a tipikus 

körülmények kezelésére rutinszerű viselkedést fejleszthetnek ki (Ibid 83). A harmadik 

aspektus a ténylegesen teljesített szerepet jelenti, amely magában foglalja az adott helyzet 

körülményeit és a szereplő egyéni stílusát (Ibid. 83). Tulajdonképpen egyéni irányelvekről 

van szó. Végül is a tolmács teljesítményét illetően a tolmács személyisége is meghatározó 

tényezőként működik.  

Wadensjö különös figyelmet fordít az interakcióban résztvevő más szereplők 

fontosságára. Más szereplőnek nevezi a tolmács által közvetített interakcióban a hallgatóságot, 

a beszélőket és a felhasználókat (Wadensjö 1998: 83). A tolmácsnak mindig számolnia kell 

azzal, hogy milyen benyomást kelt a teljesítménye, és ez megfelel-e a felhasználók 

elvárásainak. A szerep teljesítmény bizonyos szocio-pszichológiai következménnyel bír (Ibid: 

83). A fenti három aspektus a tolmácsolási szituációtól, a szereplőktől és a tolmács egyéni 

jellemétől függően sokszor eltér egymástól. Ezt az eltérést nevezi Goffman a szerep 

távolságnak.  

 

1.6.3. Funkció és lojalitás: a lojalitás definíciója 

 

 A lojalitás szót először Nord (1997) használta tanulmányában. Ha a fordítás történetét 

áttekintjük, akkor kortól és helytől függően különböző vélemények vannak arról, hogy mi a jó 

fordítás. Van olyan kultúra, melyben az olvasó elvárását részesítik előnyben, de van olyan is, 

ahol a forrásnyelvi szöveg formai hűségéhez is ragaszkodnak (Nord 1997: 123–124). A 

Vermeer-féle szkoposz-modellben a fordítás célja szentesíti a fordításban alkalmazott 
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eljárásokat. Hiába ismeri el a hűség fontosságát Vermeer, a hűség iránti igény mégis a 

szkoposz-szabálynak van alárendelve. Nord azért vezette be a lojalitás fogalmát a funkció 

mellett, hogy korrigálja a Vermeer-féle túlságosan szkoposz-központú radikális 

funkcionalizmust (Nord 2007:1). A szűk értelemben vett nyelvi megközelítéssel szemben, 

ami a forrásnyelvi szöveg autonómiáját vagy tekintélyét hangsúlyozza, a szkoposz-elmélet 

nem tartja a forrásnyelvi szöveg nyelvi és stílusbeli sajátosságait a fordítás mércéjének (Ibid: 

2).  

 Ugyanakkor a lojalitás a tolmácsolási normákhoz is tartozik, mert ahogy korábban 

tárgyaltuk, a tolmács egy adott pillanatban, az adott szituációban, adott kontextusnak 

megfelelően kell, hogy meghozza az általa legjobbnak vélt döntéseket a tolmácsolási normák 

alapján. A lojalitás, ahogy definiálja: 

 

„Lojalitás: Az a felelősség, amit a fordítók tanúsítanak partnereik iránt a fordítási 

interakcióban. A lojalitás kétoldalú kötelezettséget kíván meg a fordítótól mind a 

forrás-oldal, mind a cél-oldal irányában, mindvégig szem előtt tartva a két érintett 

kultúrában előadódó kultúra-specifikus fogalmak közötti különbségek fordítási 

sajátosságait.” (Nord 1997: 140)42 

  

Nála a lojalitás a fordítói felelősséget jelenti, amit a fordító mind a két fél iránt érez a 

fordítási interakcióban. A lojalitás elkötelezi a fordítót bilaterálisan mind a két félnek. Nord a 

kultúraspecifikus fogalom magyarázatára (Nord 1997: 123) vezette be ezt a fogalmat. A 

fordítók a két kultúra között közvetítői szerepet játszanak, és így minden szereplőnek, az 

eredeti szöveg alkotóinak, a fordítás megbízóinak, a célnyelvi szöveg befogadóinak speciális 

felelősséggel tartoznak (Nord 2007: 2–3).  

A lojalitás fogalmát nem szabad összekeverni a hűség fogalmával, ami általában a 

forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg közötti kapcsolatokra, a nyelvi vagy a stilisztikai 

hasonlóságra utaló intertextualitás fogalom. A hűség fogalmából hiányoznak a szereplők 

kommunikatív intenciói és/vagy elvárásai. A lojalitás az emberek közötti társadalmi 

kapcsolatokra vonatkozó interperszonális kategória (Nord 1997: 125). Itt a fordító feladata az, 

hogy a két kultúra között közvetítsen, és a közvetítés nem azt jelenti, hogy egy 

kultúrspecifikus fogalmat ráerőltessen más kultúrabeli közösség tagjaira. A lojalitás azt is 

                                                           
42  ”Loyalty: The responsibility translators have toward their partners in translational interaction. Loyalty 
commits the translator bilaterally to the source and target sides, taking account of the diffirence between culture-
specific concepts of translation prevailing in the two cultures involved.” (Nord 1997: 140) 
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jelenti, hogy a célnyelvi szöveg célja meg kell, hogy egyezzen az eredeti alkotó szándékaival 

(Ibid: 125).  

Nord a lojalitást vizsgálva nagy hangsúlyt fektet a fordítási interakcióban a partnerek 

közötti bizalmi kapcsolatokra. Ha az eredeti alkotó biztos abban, hogy a fordítók tiszteletben 

tartják az alkotó kommunikatív érdekeit és szándékait, akkor meg lesznek elégedve a 

célnyelvi kultúrában szükséges változtatásokkal vagy adaptációkkal. Ha az ügyfelek vagy a 

befogadók biztosak abban, hogy a fordító az ő kommunikatív igényeiket is figyelembe veszi, 

akkor elfogadnak olyan fordítást is, amely eltér az elvárásaiktól. Ez a bizalom erősíti a fordító 

társadalmi tekintélyét (Nord 2007: 3) 

 

1.6.4. Összegzés 

 

A tolmács nemcsak a nyelvet, de a kultúrát is közvetíti. A tolmács a két felhasználó fél 

közötti kommunikációban elképzeli a rávonatkozó szerepet és az ennek megfelelő 

tolmácsolási etikát. Ebben az esetben a közvetítő elvileg semleges pozícióban van, mind a két 

fél iránt lojalitást kell tanúsítania. A japán-magyar és a magyar-japán interperszonális 

kommunikációban azonban a tolmács általában az egyik kultúrához tartozik, amely lehet 

dominánsabb vagy kevésbé domináns, vagy olyan társadalmi vagy szervezeti státusban 

dolgozik, amely magasabb vagy alacsonyabb, mint a felhasználóké. Ez a tény befolyásolhatja 

a tolmácsolás etikáról és az elvállalt szerepről alkotott véleményét, illetve magát a gyakorlati 

megvalósulást. Ugyanakkor a felhasználóknak is saját kulturálisan kötött elképzeléseik 

vannak a tolmácsok szerepéről és tolmácsolás etikájáról, vagyis saját elvárásaik vannak. Így 

tehát a tolmácsok és a felhasználok elvárásai ütközhetnek. Ha a tolmácsolás etikai kérdéseivel 

foglalkozunk, akkor a lojalitás fogalma fontos szerepet játszhat. Dolgozatomban szeretném 

feltárni, hogy a magyar-japán gyakorló tolmácsok milyen etika és norma alapján, milyen 

mértékű lojalitással dolgoznak. 

 

1.7. A japán kultúra, a nyelvi kommunikáció és az üzleti kommunikáció sajátosságai  

 

 Annak érdekében, hogy megértsük a japán üzleti kommunikáció sajátosságait, különös 

tekintettel a magyar-japán viszonylatra, vagyis hogy meghatározhassuk, mely momentumok 

jelentősek ezek közül a magyarok számára, a szűkös szakirodalom feldolgozása mellett 

felmérést kellett végeznünk. Korábban japán-amerikai és japán-kínai viszonylatban született 

egy tanulmánykötet, amelyben a japán érdekeltségű kínai, illetve amerikai vállalatokban 
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végzett felmérések alapján rávilágítottak a japán, a kínai és az amerikai üzleti viselkedés 

jellegzetességeire, a japán-kínai és a japán-amerikai dolgozók közötti kommunikációs 

nehézségekre, az egymás közötti (kultúraközi) kommunikációban felmerülő súrlódásokra 

(Nishida. ed. 2007). Így tehát magyar-japán viszonylatban ezeket a sajátosságokat most 

adatgyűjtés alapján próbáljuk feltérképezni. Lehet ugyan, hogy ennek a felmérésnek az adatai 

és eredményei statisztikailag nem lesznek relevánsak, de annyiban feltétlenül érvényesek, 

hogy magyar-japán relációban a jellegzetességeket megmutatják. 

 

1.7.1. A magyarországi japán kiküldöttek, a magyar alkalmazottak és a magyar 

tolmácsok kommunikációs nehézségei  

 

Annak érdekében, hogy képet kapjunk a japán-magyar üzleti és vállalti tolmácsok 

szerepéről, tisztázni kell azt, hogy a magyar tolmács milyen nyelvi és nem nyelvi (kulturális) 

kommunikációs sajátosságokkal szembesül. Ezt egy konkrét felmérés adatai alapján próbáljuk 

összegezni. 

2005. február 6-án az egyik Magyarországon működő japán érdekeltségű feldolgozó 

ipari vállalatnál interkulturális kommunikációs tréninget tartottam 29 japán kiküldött dolgozó 

részére. Ugyanazon a napon magyar kolléganőm is hasonló tréninget tartott a magyar vezetők 

és középvezetők számára. Ennél a vállalatnál több magyar tolmácsot alkalmaznak, akik 

részmunkaidőben vagy teljes állásban dolgoznak. A tréning elején megkérdeztük az összes 

résztvevőtől, hogy milyen kommunikációs vagy kulturális nehézségekkel, illetve 

pozitívumokkal találják magukat szemben a munkavégzés során. A magyar résztvevőktől azt 

kértük, hogy írják le sorban és szabadon egy papírra a japán kollégák pozitívumait, ahogy 

eszükbe jut, a japán résztvevőktől pedig azt kértük, hogy írják le a magyar kollégák 

pozitívumait. Utána hasonló módon a negatívumokat is kérdeztük.  

A magyar dolgozók a japánok pozitívumaként a következő 12 tételt sorolták fel:  

(1) fegyelmezettek (2) alaposak (3) hosszú távon gondolkoznak (4) nincs hierarchia, hanem 

egyenlőség van (5) az üzemi kollégák segítőkészek (ezzel szemben a vezetőség tagjai nem) 

(6) stabil munkahely (7) munkahelyi biztonság (8) tisztaság, rend, fegyelem (leszámítva a 

túlzásokat) (9) kitartás (10) tanulási lehetőség (11) az üzleti vacsora pontosan kezdődik és 

pontosan fejeződik be (12) japánok között is van viszály és konfliktus. 

Vagyis a magyarok úgy ítélik meg, hogy a japánok fegyelmezettek, alaposak, (az üzemi 

kollégák) segítőkészek. Ezek a tulajdonságok megbízhatóságot sugallnak, és jó munkahelyi 

légkört biztosítanak. A megbízhatóság a tolmácsolás munkáját segítő és könnyítő tényező. A 
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harmadik pont, a hosszú távú gondolkodás szintén a munkahelyi biztonságot, a hosszú távú 

tervezés lehetőségét biztosítja a dolgozóknak. Ez is a tolmácsolás körüli légkört javítja. A 

negyedik pont, miszerint nincs hierarchia, hanem egyenlőség van, abból következhet, hogy a 

vezetők is ugyanolyan egyenruhában dolgoznak, együtt étkeznek, és látszólag közvetlenek. 

Ahogy azonban a magyarok a japánok negatív tulajdonságairól beszélnek érzékelhető, hogy 

nem érzik úgy, mintha a japánok velük egyenlően bánnának.  

 A japánok szintén 12 pozitívumot soroltak fel a magyarokról: 

(1) engedelmesek (2) segítőkészek (3) elég jól beszélnek angolul (4) nem alázatosak és nem 

szervilisek az ügyfelekkel szemben (5) japánbarátok (6) barátságosak (7) elég szorgalmasak 

(8) ismerősökből álló hálózataik vannak (9) becsületesek (10) családcentrikusak (11) erős a 

tanulási szándék bennük, magas a tanulási motivációjuk (12) erős a kutatás iránti lelkesedésük. 

 A japánok számára tehát a magyarok engedelmesek, segítőkészek, japánbarátok, és 

barátságosak. Ezek a pozitívumok a két fél közötti jó viszony kialakításában segítenek, a 

tolmácsoláshoz jó légkört, hátteret biztosítanak. Az hogy a magyarok elég jól beszélnek 

angolul, nem jelenti azt, hogy tolmácsolásra nincs szükség, hiszen bonyolult tárgyalást vagy 

értekezletet tolmács segítsége nélkül nem tudnak lebonyolítani. Ez inkább azt jelenti, hogy a 

két fél a mindennapi egyszerű szituációkban tolmács segítsége nélkül is tud kommunikálni, és 

ez által közvetlen kapcsolatot tud kialakítani. Az hogy a magyarok nem alázatosak és nem 

szervilisek az ügyfelekkel szemben, erénynek számít. Azt jelenti, hogy a magyar dolgozók 

határozottan tudnak viselkedni, ami a japánok számára nehezen menne, ezért ebben a 

helyzetben megbízhatónak érzik a magyarokat, ami szintén megnyugtató hátteret nyújt a 

tolmácsnak. 

Ezekkel a pozitívumokkal szemben a magyarok a következő nehézségeket érezték a 

japánok viselkedésében. Ez 19 pontban foglalható össze:  

(1) bizalmatlanság (2) a helyiek alsórendűként való kezelése (3) inkorrekt tájékoztatás a 

magyarok és a japánok között (4) a nyelvtudás hiánya (5) a hierarchikus és a demokratikus 

gondolkodás különbsége (6) prioritások különbsége (eredmény, prezentáció) (7) hosszú 

döntési folyamat, egyeztetés (8) nincs humorérzékük (9) nem fejezik ki magukat világosan és 

az ellenvéleményeket nem fogadják el (10) tárgyaláson a japánok egymás között japánul 

beszélnek (11) nem tudnak nemet mondani (12) uniformizálás (sapka, csík stb.) (13) szakmai 

kompetencia kérdései (14) 5S 43  merevsége, fölösleges szabályok megléte (15) kreativitás 

hiánya (16) a szabályok betartása pozíciófüggő, vagyis aki magasabb pozícióban van, az nem 
                                                           
43 A munkahelyi tisztaság és a rendezett körülmények megőrzésére hozott szlogen: Seiri整理(rend), Seiton整頓

(rendrakás), Seisō清掃 (takarítás), Seiketsu清潔(tisztaság), Shitsuke躾 (rászoktatás a szabályok betartására). 
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tartja be (17) a tárgyalás pontosan kezdődik, de végtelenül sokáig folytatódik (18) a japánok 

nem segítettek a kollégájuknak, amikor rosszul lett a munkahelyen (19) túl sok tréninget 

tartanak. 

Az első 11 tétel a japánok sajátos kommunikációs stílusa és az eltérő kultúra miatt a 

magyaroknál negatívumként jelenik meg, pedig ha megismerik a japánok gondolatmenetét, 

kommunikációs stílusát, és megtanulják ezek megfelelő kezelési stratégiáit, akkor 

könnyebben tudják kezelni ezeket a nehézségeket. A következő alfejezetben a nehézséget 

okozó jellegzetes viselkedési szokásokról, a kommunikációs stílusról, a japánok 

gondolkodásmódjáról lesz szó, amit a japán-magyar tolmácsnak feltétlenül ismernie kell 

munkába állása előtt. 

A japánoktól kapott negatív válaszokat pedig a következő 20 pontban foglalhatjuk 

össze:  

(1) sok a mentegetőzés és a kifogás (2) nem jegyzetelnek (3) nincs felelősségérzetük (4) nincs 

közösségi érzés bennük (5) nem tűrik a kritikát, szidást (6) kevés a kezdeményezés, nincs 

önálló véleményük, várják az utasítást (7) úgy beszélnek, mintha jobban tudnák, ill. ismernék 

a dolgokat; beképzeltek (8) nem válaszolnak világosan (9) befelé fordulók (10) nem tudnak 

logikusan szöveget szerkeszteni; össze-vissza és sokat beszélnek, ahogy az eszükbe jut (11) a 

határidőket nem tartják be  (12) a középvezetők vezetői kompetenciája rossz (13) nincs 

kitartásuk (14) családcentrikusak, a munka másodlagos (15) nem tartják be a szabályokat (16) 

individualisták, nem tudják megosztani a tudást a kollégáikkal (17) a feletteseik kívánságai 

szerint tevékenykednek (18) időbeli pontatlanság (19) nem takarítanak (20) pénzfüggő 

(erkölcstől független) viselkedés. 

 Látható, hogy a magyarok családcentrikus magatartását az egyik japán pozitívumnak, 

a másik japán negatívumnak ítéli, vagyis ugyanazon kultúrán belül is eltérő a megítélés. A 

japánok számára régen és sokszor most is lehetetlennek számít a hétvégi túlórázás 

visszautasítása, a hivatalos munkaidő utáni azonnali hazaindulás vagy a gyakori szabadság 

betegség miatt. A hagyományos japán munkavégzési morál nem engedi a magánszféra 

bevitelét a munkahelyre, ugyanakkor a fiatal japán dolgozók számára irigylésre méltó ez a 

családcentrikusság.  

A Magyarországon dolgozó japánoknak is könnyebb lenne a nehézségeket kezelni, ha 

ismernék a magyar mentalitást, a magyarok jellegzetes kommunikációs stílusát és 

gondolatmenetét. Magától értetődő, hogy a tolmácsnak ismernie és értenie kell ezeket a 

japánok számára nehéznek tűnő magyar viselkedési formákat is, hogy a két fél közötti 

kommunikáció gördülékenyen menjen a tolmácsolás során. 



68 
 

Természetesen nem biztos, hogy mindenütt, ahol magyarok és japánok dolgoznak 

együtt, teljesen ugyanolyan benyomások érnének. Ez részben a dolgozók egyéniségétől, 

korosztályától, természetétől is függ, ugyanakkor a válaszok érdekes módon a 

szakirodalomban megírt japán kommunikációs és viselkedésbeli sajátosságokat tükrözik. 

Azóta több japán érdekeltségű vállalatnál tartott kommunikációs tréningnél is hasonló 

vélemények hangzottak el.44   

Sok esetben a különböző kultúrában felnőtt emberek közötti kommunikáció során adódó 

nehézségek nem a közvetítő nyelv használatából fakadnak, hanem a kommunikáció során 

megnyilvánuló, a kommunikáló fél kultúráját tükröző magatartásból, nyelvi és nem nyelvi 

viselkedésből illetve annak értelmezéséből. Az emberek saját kultúrájukból kiindulva ítélik 

meg a másik ember viselkedését. A félreértés abból adódik, hogy nem értjük a partner 

viselkedésének okát, illetve viselkedéséhez más okokat társítunk. Gyakran az egyén hibájának, 

rossz természetének tulajdonítjuk ezeket a viselkedési formákat. Hajlamosak vagyunk emiatt 

egyszerűen a másikat hibáztatni. Ahhoz, hogy a nyelv és kultúra közvetítője, a tolmács ne 

essen ilyen csapdába, ezeket a tulajdonságokat, a kulturális különbségeket fel kell térképeznie, 

meg kell ismernie, tudatosítania kell, hogy mikor és hol keletkezhet kulturális összeütközés.  

Hidasi Judit a hagyományosan homogén társadalomban élő japánok viselkedéséből 

adódó kommunikációs félreértésekre hoz példákat könyveiben. Egyebek között például 

bemutatja „a külföldiek legnagyobb kétségbeesését” okozó nem verbális kommunikációs 

technikát, az ishin-denshin 以心伝心-t, mely szavak nélküli kommunikáció, vagyis azt jelenti, 

hogy a japánok többet hagyatkoznak a ki nem mondott üzenetekre (Hidasi 2004: 75). A japán 

kommunikációban „az attitűdök nyelvi megfogalmazása jelentkezik a verbális 

kommunikációban, míg az érdemi információ gyakorta kimondatlanul marad” (Ibid: 76). Ez 

az európai kultúrán nevelkedett embereket félreértéshez vezetheti vagy zavarba hozhatja, mert 

az érdemi üzenetet ki kell következtetnie a nyelvi megfogalmazáson túl a nem verbális 

kommunikációs jelek alapján. Hidasi a japánokkal való kulturális összeütközés másik 

jellegzetes forrásának a szemkontaktus hiányát tartja, illetve említi a lehunyt szemmel történő 

hallgatás okozta konfliktust is (Ibid: 105).45 Hidasi hangsúlyozza „a kultúra mélyen rejtőző és 

működő gondolkodás és értékrend” megismerésének fontosságát a kultúrák közötti sikeres 

kommunikáció érdekében, mivel „a tudatalattiban működő gondolkodás és értékrend 
                                                           
44 2011. április 1.-én az A. cégnél (Tatabánya), 2011. szeptember 30.-án az M. cégnél (Ercsi). 
45  „Emlékezetes eset volt az, amikor Japánban egy üzleti tárgyalásról az arab delegáció nagy dérrel-dúrral 
egyszerűen kivonult. Zokon vették ugyanis, hogy a japán tárgyalásvezető „szunyókál”, mialatt ők beszélnek 
hozzá. Ez valójában nem a figyelem hiányát jelenti. Lehunyt szemmel ugyanis – mint ezt a zenehallgatás 
gyakorlatából is tudjuk – a hallási percepció erősödik, és ennek megfelelően jobban lehet figyelni.” (Hidasi 
2004: 105) 
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meghatározza a társadalom működését, és ezen belül is az interperszonális és társas 

viselkedést” (Ibid: 12).     

A magyarországi magyar-japán üzleti tolmácsok nehézségeiről Wakai et al. (2007) 

felméréséből tudhatunk részletesebben. A szerzők 2006-ban vidéki gyárban, irodában és 

üzemben dolgozó tolmácsokkal készítettek interjút. A 7 interjúalany (3 férfi és 4 nő) közül 

egy férfi és egy nő diplomás. Az előbbi 3 éves, az utóbbi 2 év és 4 hónapos munka-

tapasztalattal rendelkezett. A többi alany még negyed-, ötödéves japán szakos egyetemista 

volt. Közülük a legnagyobb tolmács tapasztalattal rendelkezőnek (nő) 4 év és 2 hónapos, míg 

a legrövidebb tapasztalattal rendelkezőnek (férfi) csak 3 hónapos munkatapasztalata volt. A 

többinél 4 hónapos (férfi), 2 éves (nő), 1 év és 2 hónapos (nő) munkatapasztalatot 

regisztráltak. Elemzésük alapján a szerzők bemutatják a magyar-japán tolmácsok nehézségeit 

és az általuk fontosnak tartott tényezőket. 

Megállapították, hogy a tolmácsokat a kommunikáció harmóniamegőrző és szabályozó 

szerepének elvárása nyomasztja. Ezt alapvetően a tolmácsolási munkával kapcsolatos 

félreértés, illetve a megértés hiánya, valamint az interakció, az előzményismeret és az idő 

hiánya, illetve a szaktudás hiányossága okozhatja (Wakai et al. 2007: 173). Más szóval az 

interjú-alanyok azt a problémát vetették fel, hogy eltérő a tolmácsolás mibenlétének és a 

tolmács szerepének értelmezése a japánok és a magyarok között.  

A tolmács harmóniamegőrző és szabályozó szerepkörének fontosságát kiemelik a 

kutatók, de vajon mennyire általános ez a fajta tolmácsszerepkör a nem kezdő, gyakorlott 

üzleti/vállalati tolmácsok körében?  A szerzők szerint a „tolmács nagyon figyel arra, hogy a 

kommunikáció gördülékenyen menjen, ezért a beszélő sajátosságai, logikája, hiányosságai, 

kulturális különbségeiből adódó félreértések elkerülése érdekében, az emberi kapcsolatok 

figyelembe vételével információt töröl, magyarázatot fűz hozzá, javít” (Wakai et al. 2007: 

170). Ez az állítás világosan értelmezi a tolmács szerepét. Vajon ez lenne az üzleti tolmácsok 

normája? Mit jelent az „emberi kapcsolatok figyelembe vétele”? Vajon az interakcióban 

résztvevők egymás közötti viszonyára utal? Ha erről van szó, akkor a tolmács kilététől, illetve 

a tolmács és a két fél kapcsolatától függően más-más lesz a tolmácsolt szöveg? Ezeket a 

kérdéseket gyakorlott tolmácsokkal készített interjúk alapján szeretném tisztázni. 

 

1.7.2. A japán kultúra és kommunikáció alapjai  

 

A nyelv és a kultúra egymás közötti viszonyával a 18-19. századi német filozófustól, 

Humboldttól kezdve, a 20. századi nyelvészeken (például Sapír és Whorf) keresztül több 
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európai filozófus és nyelvész foglalkozott. A kommunikáció és a kultúra szoros kapcsolatáról 

Edward T. Hall amerikai antropológus írt terjedelmes köteteket (1959, 1966, 1976). Dell 

Hymes volt az, aki a kommunikációs kompetencia fogalmát elsőként megalkotva azt állította, 

hogy a kommunikáció egyik alapja a nyelvi kompetencia, a másik pedig a szociokulturális 

kompetencia (Hymes 1972). Michael Canale és Merrill Swain (1980), továbbá Michael 

Canale (1983) Hymes gondolatát tovább fejlesztve azt hangsúlyozza, hogy a kommunikációs 

készség egyik alapelme a szociokulturális kompetencia. Lyle Bachman (1990) pedig olyan 

kommunikációs kompetencia modellt fejlesztett ki, amelynek az egyik alapja a pragmatikai 

kompetencia, amely az illokúciós kompetenciából és a szocioligvisztikai kompetenciából áll.  

Ahogy Clair Kramsch (1998) fogalmaz, a nyelv a kulturális valóság megtestesülése és 

tükrözője (Kramsch 1998: 3). A nyelvben tükröződik a kulturálisan meghatározott percepció 

rendszere és a világnézet. És fordítva, a nyelv is meghatározza a kultúrát és a 

gondolkodásmódot. A kultúra elemei a szókincsben és a nyelvtanban egyaránt megjelennek. 

Például a japán nyelvben az alany nem annyira fontos, el lehet hagyni (Shimamori 2007: 44), 

illetve gyakran el is szokták hagyni. Az egyik japán nyelvész, Kanaya Takehiro szerint a 

japán nyelvnek nincs is szüksége alanyra (Kanaya 2002). Nemcsak az európai nyelvészek, a 

japánok is régóta foglalkoznak a nyelv és a kultúra viszonyával (Suzuki 1973; Ikegami et al. 

1994; Shimamori 1998, 2007 és mások). A tolmácsok ezekre a kulturális elemekre figyelve 

végzik a munkájukat.  

 

1.7.2.1. Közösségtudat, közösség iránti elkötelezettség 

 A japánok kommunikációját az interperszonális viszonyok határozzák meg (Kitade 

1996: 39). A japánoknál az interperszonális viszony mindig mindenhol a közösségben 

működik. „Mindenki tartozik valamilyen csoportba, közösségbe” (Hidasi 1998: 140). A 

japánok számára egyik legfontosabb érték a hozzájuk tartozó közösség iránti elkötelezettség. 

A közösséghez való tartozás és annak tudata a japán kultúra alapja, legfontosabb pillére. Az 

egyéni érdekek, az egyéni ambíciók helyett a közösségért érzett felelősség, a közösséggel 

történő azonosulás a jellemző.  

A japánok nyelvi és nem nyelvi viselkedésének és a kommunikációjuk sajátosságának 

alapját ez a közösségtudat képezi és határozza meg. 

Közösség lehet a család, az iskola, a munkahely, a hobbikör, sportkör, vallási közösség, 

vagy más. Japánban a családi közösséget nem feltétlenül a vérségi kötelék tartja össze, 

sokszor egy bizonyos funkcionális szál, az öröklődés biztosítása. A kínai és a koreai 

családrendszertől eltérően a japán családrendszer alapja lehet a funkcionális kapcsolat, 
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amelynek az öröklési vonal (a családfa) megőrzése és folytatása a legfontosabb feladata, ezért 

támogatják a nem vér szerinti örökbefogadást is (Minamoto 1993c: 18). Ez azt is jelenti, hogy 

a család is csak egy közösség a közösségek között, szerepe funkcionális. Ezért a „családi 

kapcsolatoknál és kötődéseknél is fontosabb a munkahelyi, az életközösségi hovatartozás 

tudata. A főnök beosztottjaiért felelősséget vállal és érez – hosszú távon, akár egy életre is; 

cserébe a beosztottak feltétlen lojalitására számíthat. Az egyéni érdekek, az egyéni ambíciók 

helyett a közösségért érzett felelősség és a közösséghez való tartozás, valamint az azzal 

történő azonosulás a jellemző. Ennek kialakulása az iskolai oktatással veszi kezdetét és a 

munkahelyen folytatódik” (Hidasi 1998: 140). 

Miért és hogyan alakult ki ez a tudat? A válasz Japán természeti, földrajzi adottságaiban 

és történelmében keresendő. Japán az eurázsiai kontinenstől keletre a Japán-tenger és a 

Csendes-óceán között fekvő 4 fő szigetből és 6852 kis szigetből álló ország. Az ország 

területének a 72%-a hegyes-dombos vidék a maradék pedig 27% síkság. Az ország 

területének 66,8%-át erdő borítja.46  Honshū sziget közepén húzódik a Japán-Alpok 3000 

méter magas vonulata. Legmagasabb hegye a Fuji 3776 méter magas alvó vulkán. A 

szigetsorban sok a vulkán. A hegyvidéken a lejtősség mértéke nagy, és nagyok a felszín 

egyenlőtlenségei. E miatt a terület jelentős része nem alkalmas lakóhelynek, ezért az emberek 

a tengerparton, illetve a folyók partján alakítottak ki szántóföldeket, és itt élnek összezsúfolva. 

A szűk lakóterülettel rendelkező szigetországban az embereknek meg kellett tanulniuk, hogy 

a kis közösségben harmonikusan kell élni. Ehhez feltétlenül szükség volt a társadalmi rend 

szigorú fenntartására. „Így alakult ki az érzelmek – különösen a negatívak – nyílt 

kimutatásának kerülése” (JETRO 2007: 5). 

Az ország belső természeti adottsága mellett Japán fekvése is hozzájárult a japánok 

közösségorientált viselkedésének kialakulásához. Ősi idők óta a japán történelmet az ország 

megnyitásának és bezárkózásának váltakozása jellemzi. Ennek köszönhetően politikai, 

társadalmi és kulturális szinten egyaránt az idegen hatás is hol erősen, hol gyengébben 

jelentkezik, vagy pedig egyáltalán nem érte az országot. 

Kína a történelme során állandóan szétszakadt és újraintegrálódott, és amikor sikerült 

egyesítenie a birodalmat, akkor mindig a környező országok meghódítására indult. Japánt 

azonban a 200 km-es Tsushima-szoros meglétének köszönhetően egészen a 13. századi 

mongol támadásig nem érte közvetlen támadás. Ugyanis Japán elég messze van ahhoz a 

kontinenstől, hogy a kontinensről nagy katonai támadás ne érje, ugyanakkor elég közel is van, 

                                                           
46 Finnország 65,8 %, Brazília 65,2%, Svédország 59,3%, Németország 30,7%, Kína 14,3%. 
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hogy a magas civilizáció az emberi mobilitáson keresztül bejusson az országba. Kína nem 

hódította meg Japánt, Japán viszont saját politikai elhatározásából érintkezett Kínával. A 

japánok a kínai kultúrát és civilizációt erőteljesen átvették és saját ízlésüknek megfelelően 

átformálták. A kezdeti időktől az évszázadok folyamán bevándorolt külföldieket is a 7. 

századig beolvasztották a japán etnikumba. Japán szerencsésen elkerülte a nyugati hatalmak 

gyarmatosítását. A japánok saját igényeik szerint meg tudták válogatni, mely idegen 

kultúrából mit vegyenek át, és szükség esetén az országhatárt be is tudták zárni az idegen 

hatás kizárására. Amikor az ország megnyitotta kapuit, erőteljesen és előszeretettel vették át 

az idegen kultúra elemeit, majd a bezárkózási időszakban át tudták dolgozni saját ízlésüknek 

megfelelően. Így sikerült megőrizni a társadalom viszonylagos etnikai homogenitását, és 

kialakítani a sajátos japán kultúrát és vele az identitást. 

A közösség iránti elkötelezettség felvállalása történelmi előzményekre nyúlik vissza. A 

paraszti társadalomban a rizstermesztéshez nélkülözhetetlen öntözővíz ellenőrzéstől, és 

szabályozástól kezdve a mezőgazdasági munkák nagy részét közösen végezték a falvakban. A 

12. században kialakult feudalista rendszerben a hűbérurak és alattvalóik közötti viszony a 

földbirtoklás, később különböző jutalmak révén alakult és fejlődött ki. Ezek nem voltak vér 

szerinti közösségek, hanem a helyi lakosokból, különböző rangú, különböző családokból álló 

közösségek. A szamuráj rétegnél a hűbérurak iránti tiszteletet chū 忠-nak, a családfő iránti 

tiszteletet és elkötelezettséget kō 孝-nak hívták. A köznép egyszerre több nem vér szerinti 

közösséghez is tartozott. A faluhoz, a városhoz, vagy a tartományi közösséghez, különböző 

vallási, szakmai, munkahelyi közösségekhez, de tartozhatott egyszerre több kulturális 

társasághoz is. Ha a közvetlen családban a szülő iránti tiszteletről és elkötelezettségről van 

szó, akkor azt oyakōkō 親孝行-nak nevezik, de ha a nem vér szerinti közösség tagjainak 

egymás iránti elkötelezettségéről beszélnek, akkor ennek a neve giri 義理. A szamurájok, a 

köznép, a közösségek tagjai egyaránt a kitartást, az egymás iránti elkötelezettség felvállalását 

tartották a legfontosabb erkölcsnek. 

Már az amerikai antropológus Ruth Benedict is felfigyelt erre. Kifejti, hogy a japánok a 

giri 義理-t nem a kínai konfucianizmusból, nem a buddhizmusból vették át, hanem a giri 義理

„egy sajátos japán kategória. Ha nem vesszük figyelembe a giri 義理-t, nem lehet megérteni a 

japánok viselkedési normáit” (Benedict 1972: 155. Szerző ford.).  A japán értelmező szótár 

szerint a giri義理 jelentése „1. helyes út, helyes viselkedés 2. társadalmi vagy interperszonális 

viszonyban betartandó helyes út 3. az emberi kapcsolatok fenntartása érdekében másokkal 

szemben kötelezően végzendő cselekvés 4. jelentés 5. nem vér szerinti rokon által kötött, a 

vér szerinti rokonnal azonos kapcsolat” (Matsuura ed.: Daijirin 1989: 653. Szerző ford.). 
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Mivel mindenki valamely csoporthoz (esetleg többhöz) tartozik, a japán ember az 

interperszonális kommunikációban mindig szem előtt tartja a giri 義理-t, illetve érzi a giri 義理

-t a csoport többi tagja iránt.  

 

1.7.2.2. Harmóniára és társadalmi rendre törekvés, alkalmazkodási képesség 

 A japánok közösségi tudatához szorosan kapcsolódik az erős alkalmazkodási képesség. 

Ha az ember kis zárt közösségben harmonikusan szeretne élni, akkor feltétlenül 

alkalmazkodnia kell a többiekhez. Nem viheti végig önkényesen a saját akaratát. Ennek a 

képességnek a kialakulásához újra csak Japán természeti adottságai adnak magyarázatot. 

Japán a monszunövezetbe tartozik. Négy évszak van, nyáron és télen egyaránt sok a csapadék. 

(Az éves csapadék kb.1,700 mm.) Japánt a kezdetektől állandóan természeti csapások érték. A 

tájfun, a vulkánkitörés, a cunami, a földrengés, a földcsuszamlás és ezek sorozata az itt élő 

emberekben a természettől való félelmet váltotta ki. Így alakult ki a természettel való 

együttélés életformája és filozófiája. A több istenhívő sintoizmus ezt jól mutatja. A 

csapatmunkát igénylő rizstermesztés is a természet, az időjárás függvénye. Az embereknek a 

természethez és a közösség többi tagjához alkalmazkodva lehetett csak éltben maradniuk.47 

Az emberek az aktivitás helyett inkább a passzivitást, a természet meghódítása és 

manipulálása helyett a természethez való alkalmazkodást választották. Itt az élet és a halál is 

folytonos, nincs közte határ. A közösségorientált japánok kommunikációjukban nem bíznak a 

nyelvben, inkább a szavak nélküli megértést, a beleérzést kedvelik. Határozottság helyett 

mindent homályba szeretnének borítani. Ezt a japán kultúrát Haga Yasushi nyelvész, 

antropológus homorú típusú kultúrának nevezi, szemben az euro-ázsiai domború típusú 

kultúrával (Haga 2005: 17).  

Japánban „az egyet nem értését vagy a saját, eltérő véleményét túlzottan hangoztató 

személy a közösségi egyetértés megzavarójának, illetve éretlennek számít” (JETRO 2007: 5).  

A közösségben az egyes embernek nem szabad feltűnőnek lennie, a közösség elvárásának kell 

megfelelni (Condon 1980: 215).  A közösségorientált gondolkodásuk miatt a japánok nem 

szeretik sem a nyílt kritikát, sem a vitát. A vitát elkerülik. Nem szoktak nyíltan nemet 

mondani, mert az arcvesztéshez vezet. Ebből fejlődött ki a japánok jellegzetes döntési és 

tárgyalási technikája, a ringi 稟議 és a nemawashi 根回し, amelyről később még lesz szó. A 

                                                           
47 A jellegzetes japán szellem, a monono aware ものの哀れ a mulandóság szépsége is az állandó természeti 
katasztrófák létéből következik. ’Minden dolog elmúlik.’ ’Nincs állandóság, a szépség, a fiatalság, a felszínes 
dolgok mind elmúlnak, csak a belső szépség, tisztaság és az erkölcsösség marad meg.’ 
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tárgyalás nem a vita, hanem az egyetértés helye. Akárhol vannak, akármi történik, a harmónia 

érdekében a japánok hajlamosak alkalmazkodni.  

A kommunikációban a harmóniára való törekvés, a nem, vagy más negatív szó 

elhagyása a frontális ütközés és a vita elkerülését eredményezi. J. Condon szerint a hétköznapi 

beszédben sem nagyon kényszerítenek ki olyan helyzetet, hogy igent vagy nemet kelljen 

mondani. Előfordul, hogy elhangzik az igen, de ez gyakran nemet jelent, és ritkán fordul elő, 

hogy nyíltan nemet mondanak (Condon 1980: 215). 

Ez a japán kultúra egyik legnagyobb kihívása a tolmács számára, hiszen a japán 

nyelvben igen gyakran különböző nyelvi és nem nyelvi eszközök felhasználásával a nem szó 

elhangzása, vagy tagadó szerkezet nélkül is hordozhat egy mondat tagadó jelentést. 

 

1.7.2.3. A honne 本音 és a tatemae建前  

A közösségtudat a japánok vélemény nyilvánításánál is megmutatkozik. A közösségi 

harmónia fenntartása érdekében a japánok nem mindig azt mondják, amit gondolnak. Vagyis 

eltérés van az adott helyzethez legjobban illő módon kifelé hangoztatandó vélemény (tatemae

建前) és a valódi érzés, személyes vélemény (honne本音) között. A japán beszélő a tatemae建

前 hangoztatásával harmóniát szeretne teremteni a közösségben, hogy minden 

zökkenőmentesen menjen. Mivel az őszinte vélemény kinyilvánításával valakit kellemetlen, 

azaz akár arcvesztéses helyzetbe sodorhatna, ezért ezt szeretné elkerülni. A kereszténységben 

gyökerező kultúrákban felnőtt emberek a tatemae 建 前 -t gyakran őszintétlenségnek, 

kétszínűségnek, illetve sunyiságnak ítélik meg. Ezzel szemben a japánok ezt egyfajta 

„kenőanyag”-ként használják az egyén és a közösség közötti harmónia fenntartása érdekében 

(Hidasi 2012: 6–7). 

Tárgyalások során sokszor előfordul, hogy a japán fél hivatalosan elfogadja a partner 

követelését az ütközés elkerülése érdekében, legalább is úgy tesz, mintha elfogadná, de 

valójában a lelke mélyén nem fogadja el. (Tōyama 1996: 11–14).  

A tolmács szempontjából ez a fajta kommunikációs stílus szintén nagy kihívást jelent, 

hiszen a beszélő szándékának megértése a tolmács feladata (Torikai 2008a: 270; Mouri 2010: 

88). Japán beszélő esetében lehetséges, hogy a beszéd szándéka más, mint a ténylegesen 

elhangzott megnyilatkozás. Ráadásul, ahogy Torikai írja, a beszélő szándéka megértésének 

folyamatában elkerülhetetlen a tolmács értelmezése, és amit a tolmács a beszélő szándékának 

tekint, az nem más, mint annak eredménye, amit a tolmács a beszélő szándékaként értelmezett 

(Torikai 2008a: 270).  
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1.7.2.4. A hierarchia tiszteletben tartása 

A japán társadalomban a hierarchikus viszonyok tiszteletben tarása és megőrzése a 

konfucianizmus öröksége (Hidasi 1998: 139). Ez a munkahelyen és az iskolában a rangidősek, 

tapasztaltabbak, idősebbek vagy előbb belépettek iránti tiszteletben és megbecsülésben 

nyilvánul meg. A férfiak és a nők kapcsolatában is a konfucianizmus és a buddhizmus 

hatására alakult ki a férfiak felsőbbrendűsége (Endo 1997: 30, 42).  A hierarchikus társadalmi 

viszonyok a japán nyelvben a tiszteletiségi nyelv formájában jutnak kifejezésre (Shimamori 

2007: 44). 

Az üzleti élet meghatározó viszonyai a vevő-eladó, az anyacég-leányvállalat, a központ-

fiókiroda, a felettes-beosztott, a rangidős-fiatalabb kolléga közötti viszonyok. A tárgyaláson a 

kontextusnak (hely, résztvevők erőviszonya, kor és nem stb.) megfelelő tiszteletiségi nyelvet 

illik használni. Két cég közötti üzleti tárgyaláson a japánok azt várják a partnertől, hogy 

ugyanolyan életkorú és beosztású embereket küldjön a tárgyalásra. Így egyértelmű a 

hierarchikus viszony, és könnyebb a megfelelő tiszteletiségi nyelvhasználat is. Ezért a 

japánok számára olykor nehéz a náluk fiatalabb vagy idősebb, esetleg női partnerrel folytatott 

megbeszélés. A tárgyaláson legtöbbször elsőként a legmagasabb beosztásban lévő személy 

kezdi a beszédet és ő is zárja le a tárgyalást (JETRO 2007: 6).  

A tolmácsolás során alkalmazott (vagy nem alkalmazott) tiszteletiségi (honorifics) 

illetve udvariassági (politeness) nyelv hatásával már több kutató foglalkozott, főleg a bírósági 

tolmácsolással kapcsolatban (Berk-Seligson 1988/2002; Mason és Stewart 2001). Kiderült, 

hogy a tanúvallomás más-más hatást gyakorol az esküdtszék döntésére az udvarias szavak 

használatától (vagy nem használatától) függően, továbbá annak megítélésében, hogy a 

tanúvallomások hitelesek, meggyőzőek, vagy nem, vagyis arra, hogy pozitív vagy negatív 

benyomást keltenek. Az üzleti és vállalati tolmácsolás esetén is, mivel interperszonális 

dialógus tolmácsolásról van szó, a beszédszándéknak megfelelő tiszteletiségi nyelv használata 

kulcsfontosságú a célnyelvi produkcióban. 

A japán nyelvben a hierarchia tiszteletben tartásához tartozik az a szokás, hogy a 

rangban feljebb állót vagy az idősebb embert közvetlenül nem illik megdicsérni. Ilyen dicséret 

az idősebb vagy rangidős ember méltóságát sérti. Ez a szociopragmatikai kérdés gyakran nagy 

nehézséget okoz a japán nyelvtanulóknak (Hidasi 2006: 59), és a tolmácsok számára szintén 

nagy kihívást jelenthet japán nyelvre való tolmácsolás során. Amikor a forrásnyelvben 

megdicsérik a japán beszédpartnert, aki a beszélőnél idősebb vagy rangidős, és ezt a tolmács 

úgy adja vissza, hogy szó szerint dicséri a beszédpartnert, akkor ezzel esetleg éppen megsérti.  
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Döntéshozatalnál, véleménynyilvánításokban és értékítéletben az idősebbek, és ezért 

tapasztaltabbak tanácsaira, ismereteire készséggel támaszkodnak és azokat többnyire 

tiszteletben tartják (Hidasi 1998: 139).  

A meghajlásnál az alacsonyabb rangú mélyebben hajol, mint a magasabb rangú. 

Névjegy cserénél mindig előbb a magasabb beosztásban lévők nyújtják át egymásnak 

névjegyüket. A magasabb és az alacsonyabb rangú emberek között először az alacsonyabb 

rangú, illetve a látogató nyújtja névjegyét, illetve egyszerre nyújtják azokat.  

Az autóban lévő ülések is a hierarchia szerint vannak rangsorolva. A gépkocsivezető 

mögötti ülés a legmagasabb rangúé, míg az “anyósülés” a legalacsonyabb rangúnak jár. Ez az 

ülésrend kultúrafüggő. Amerikában ha a vendéglátó saját maga vezeti az autót, akkor az 

“anyósülés” a vendégé (Muro 2001:15). Mary Muro, a japán-amerikai kultúraközi 

kommunikáció egyik kutatója, saját tapasztalatát írja meg könyvében. Amikor az USA-ban 

japán férfiakat kísért tolmácsként, amerikai szokás szerint először be akart ülni a hátsó ülésre, 

de félúton érezte, hogy ez nem jó így, és félrehúzódott. A csoportot vezető férfi aztán dühösen 

oda ült, ahova először a tolmács akart ülni. Ezek a nem verbális kommunikációhoz tartozó 

elemek is fontos tudnivalók a tolmácsok számára. Ha a tolmácsolási eseményben részt vevők 

közül valaki, akár az ügyfelek, akár a tolmács valamelyikük kultúrájának nem megfelelő 

viselkedést tanúsít, nem szándékosan, illetve szándékával ellentétben, akkor az érintettek 

bizalmát is eljátszhatja ezzel a magatartással.   

 

1.7.2.5. Az uchi-soto ウチ・ソト rendszer 

Több japán szociolingvisztikával foglalkozó kutató kutatta a japán mentalitás egyik 

rendezőelvének tartott uchi-soto ウチ・ソト rendszer, és a japán nyelv kapcsolatát (Ide 1986; 

Kubota 1990; Shimamori 1998, 2007). Az uchi-soto ウチ・ソト rendszer a világ szerkezetét 

írja le, külső és belső világra bontva azt. Ide megfogalmazása alapján (Ide: 1986) az uchi-soto

ウチ・ソト rendszer a japán ember szerepét, helyét mutatja be a többiekhez, az őt környező 

világhoz képest. A belső (uchi ウチ) körbe én tartozom, és a hozzám legközelebb állók, a 

családom, a legszűkebb baráti köröm. A külső (soto ソト) kör mindazokból áll, akivel az én 

folyamatos, vagy alkalmi kapcsolatban áll (orvos, bolti eladó, tanár, ügyfél, munkahelyi 

felettes). Az uchi ウチ körön belül az én világa nem zárt világ, mint nyugaton, hanem „az én 

mintegy felolvad, eggyé válik a hozzá közel álló, vele bizalmas viszonyban lévő, azonos 

szinten álló családtagjaival, barátaival, kollégáival. Ehhez képest a soto ソト kör és az uchi ウ

チ kör között erős a határvonal, a soto ソト körből igen nehéz átkerülni az uchi ウチ körbe” 

(Székács 2003: 113).  
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Az 1. ábrán a szaggatott vonal a könnyen átjárható, ingadozó határvonalat jelöl, a 

folytonos vonal pedig az átjárható, szigorú határvonalat. „A japán társadalomban az egyén és 

ugyanannak a csoportnak a tagjai közötti határ csupán szimbolikus, szinte egy függöny, amely 

könnyen felhúzható. Ugyanakkor a belső és a külső világ szigorúan elhatárolt, mintha fal 

lenne ott, amely miatt a külső körből a belső körbe való bejutás nagyon nehéz. Ez azt jelenti, 

hogy a belső körhöz tartozók könnyen kikerülhetnek onnan, viszont a külső személyt nehezen 

fogadják be belső személyként, még évekre nyúló ismeretség után is” (Shimamori 2007: 45–

46. Szerző ford.). 

 

1. ábra.  
A belső és külső kör fogalma a japán társadalomban és a nyugati társadalomban  

(Simamori 2007: 45 nyomán a szerző) 
 

 

 

 

Az uchi-soto ウチ・ソト rendszer, illetve a két fogalom megkülönböztetése számos 

nyelvi jelenségre gyakorol hatást, mert ez az ellentét alapvető a japán gondolkodásban 

(Simamori 2007: 46). 

A klasszikus japán nyelvben például megkülönböztették a tulajdont jelentő partikulák 

(ga és no) használatát. Az előbbit a beszélőhöz közel álló belső körhöz tartozókra, az utóbbit a 

beszélőhöz távolabbi általános tárgyakra, dolgokra és emberekre használták (Shimamori 

2007: 46). 
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Nemcsak a klasszikus, de a mai japán nyelvben is az énnek a soto ソト világban 

lévőkkel szemben udvariasan, tisztelettudóan kell beszélnie és viselkednie, ugyanakkor 

szerényen és alázatosan kell szólnia saját magáról és uchi ウチ körének tagjairól. Akivel az 

énnek nincs kapcsolata az egyik körbe sem tartozik (Shimamori 1998: 62). Ezekkel a körön 

kívüli emberekkel szemben az én teljesen közömbös magatartást tanúsít (Székács 2003: 113).  

Az uchi-sotoウチ・ソト rendszer használatával válnak egyértelművé az interperszonális 

viszonyok (Shimamori 1998: 62). A japán mentalitást a relatív kategóriák hatják át az 

abszolút kategóriák helyett. A szituáció, a helyszín, a többi jelenlévő hivatali rangja vagy 

egymáshoz viszonyított státusza, az adott személynek a többi jelenlévőhöz fűződő viszonya, 

vagy pedig a magán (baráti) környezet függvénye az, hogy valaki udvarias-e vagy sem. 

„Japánban a szituáció – a „mikor”, a „hol” – függvénye az, hogy valaki udvarias-e vagy sem” 

(Hidasi 1998: 142). Ezt úgy fogalmazhatjuk át, hogy Japánban a szituáció, illetve a kontextus 

– a mikor, a hol, a kinek, a miért, a milyen célból – függvénye az, hogy valaki hogyan 

viselkedik másokkal szemben, hogyan kommunikál. A relatív kommunikáció okozza, hogy 

egy munkahelyi szituációban az én a munkahelyi főnökével soto ソト viszonyban kommunikál, 

míg ugyanevvel a főnökkel, ha vendég van jelen, akkor a főnök az uchi ウチ kategóriába 

átkerül.  

Ezért ez a relatív kommunikáció jelentős terhet ró a tolmácsra, mert állandóan figyelnie 

kell a beszédpartnerek és a beszédben szereplő összes személy hovatartozására, és ennek 

megfelelő módon kell megválogatnia és ragoznia szavakat. 

A családi uchi ウチ-körben zajló kommunikációban az embereknek nem kell tekintettel 

lenniük a giri 義理-re. Nyugodtan beszélhetnek, viselkedhetnek, akár el is engedhetik magukat 

(rábízván magukat a másik fél jóindulatára). A japán vállalati viszonyrendszerek sokban 

hasonlítanak a családi viszonyokhoz, mivel érvényesül a hierarchia, a paternalizmus, de 

érvényesül vállalaton belül az uchi-soto ウチ・ソト viszony is. Ezért van ebben a rendszerben 

is jelen a giri 義理.    

A giri 義理, az uchi-soto ウチ・ソト rendszeren belül működő elkötelezettség vállalása a 

tolmács számára a lojalitás szempontjából lényeges interperszonális tényező. Ha giri 義理-

viszony van a tolmács és az egyik ügyfél között, az befolyásolhatja a tolmács lojalitását. Az 

üzleti tolmácsolás két fél, azaz a két kör között zajlik. Kérdés, hogy a két fél közötti 

kommunikációt közvetítő tolmács semleges személyként lép a kommunikációba, vagy az 

egyik körhöz tartozó, belső emberként. Ha a körhöz tartozóként, akkor vajon az esetleges giri

義理 -viszony mennyire befolyásolhatja őt lojalitás szempontjából? Másképp fogalmazva, 
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képes-e a tolmács, amikor bekapcsolódik egy tárgyalásba, végig semleges személyként 

cselekedni? Ügyfelei is tisztában vannak-e semleges státusával, vagy úgy érzik, hogy a 

tolmács szükségszerűen valamelyik közösség tagja? Úgy is feltehetjük a kérdést, hogy a japán 

fél nem várja-e el a tolmácstól hogy valamelyik csoporthoz, közösséghez tartozzon, és 

viselkedésében a giri 義理-t? A tolmács hiába szeretne semleges lenni két fél között, vagy 

szeretne esetleg mindkét félhez lojális lenni, ha valamelyik fél úgy gondolja, hogy a tolmács 

szükségszerűen csak az egyik félhez tartozhat. Így aztán feltételezhető, hogy a giri 義理 a 

tolmácsolás során is kihathat a tolmácsok és az ügyfelek közötti interperszonális kapcsolatra.  

 

1.7.2.6. Forma és formalitás 

A forma (kata 型) a japán kultúra és társadalom egyik sajátos kulcsfogalma (Minamoto 

1993a, 1993b, 1993c, 1993d; Hidasi 1998; Székács 2009). Az ősi japán vallás, a sintó alapja a 

forma, vagyis a megfelelő módon, megfelelő formában, keretek között történő végrehajtás 

koncepciója. A japán művészettől kezdve az erkölcsön és az eszmén keresztül a japánok 

mindennapi életét áthatja a forma. A forma ilyen mértékű tisztelete gyakran lehet konfliktus 

forrása is. A JETRO kiadványában erre jellegzetes példát találunk. 

A japán felettes kiadja az utasítást: „Csinálják ezt így!”, és ahhoz semmilyen 

magyarázatot nem fűz. A dolgozók zavara csak nő, amikor az okokat firtató kérdésre a japán 

felettes csak ennyit mond: „Mert 30 éve vagyok a szakmában, és mert azt mondom maguknak, 

hogy ezt csinálják így” (JETRO 2007: 7). A felettes azt várta el a dolgozóktól, hogy 

magyarázat helyett lessék el tőle a tudnivalókat. Számára ez magától értetődő, azért 

hivatkozik arra, hogy neki ezt joga van kérni.  

A tolmács sok esetben kerül abba a helyzetbe, hogy ő maga tisztában van az iménti 

példában bemutatott viselkedés kulturális hátterével, de információval, hogy semleges 

maradjon, nem szolgálhat.  

A hagyományos japán tanulási metódus mindig a mester másolása volt. Azt a formát 

kellett megtanulni, amit a mester használt. Nem volt szabad kérdezni, mert a forma, a kata 型

tanulásával meg lehet tanulni mindent. Jól érthető mindez, ha a hagyományos japán 

művészetet (nó színház, kabuki színház, teaszertartás művészete, virágkötészet, kalligráfia 

stb.), vagy a hagyományos harcművészetet (karate, kendó, dzsúdó, aikidó stb.) nézzük. A 

szabályokat és a formát állandóan ismételve gyakorolják be a mozdulatokat, amíg tökéletesen 

el nem sajátítják, és mire a formát megtanulják, kész a tartalom is. Aki a formát tökéletesen 

megtanulta, az természetes módon tudja a megszokott formát áttörni, és új formát alkotni. Az 

ajándék gyönyörű csomagolása, az öltözködés szigorú szabályai, a japán étel művészi tálalása, 
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„a külsőségek iránti igényesség nyilvánul meg az élet minden területén.” „A japán kultúrában 

a forma fontosabb, mint a tartalom” (Hidasi 1998: 150). 

Az üzleti életben a japán vásárlók a csomagolás esztétikai hibája miatt visszaküldik a 

félvezetőket. A japánok úgy gondolják, hogy az esztétikai hibák magának a folyamatnak a 

hibáira utalnak, végeredményben pedig azt jelzik, hogy valószínűleg a terméknek a 

minőségével is probléma lehet. A forma fizikai és szellemi értelemben egyaránt értendő, 

fizikai értelemben a megjelenés maga. Ez a fajta forma-felfogás a japán kultúra és 

kommunikáció egyik legfontosabb eleme.  

Ha nem értjük a forma fontosságát a japánoknál, akkor nem érthetjük, hogy miért 

ragaszkodnak a japánok a megszokott rend megtartásához, a megszokott formájú írásos 

anyagokhoz, a szóban való oktatás helyett a példák fizikai bemutatásához.  Ez nehezítheti a 

japánokkal való kommunikációt.  

 

1.7.2.7. Kontextusérzékeny kommunikáció        

 A japán kommunikáció sajátosságaival foglalkozó kutatók közül E.T. Hall Silent 

Language (1959) című művének kultúrafelfogása (magas és alacsony kontextus, mono-és 

polikronikus időfogalom) nagy hatást gyakorolt a japán kommunikációval foglalkozó későbbi 

kutatókra (Condon 1980; Gudykunst és Ting-Toomey 1988; Hofstede 1991; Samovar és 

Porter 1991/1992; Gudykunst, ed. 1993; Hashimoto és Ishii 1996; Kitade 1993; Hidasi (ed.) 

1998; Hidasi 1999, 2004; Muro 2001; Székács 2003).  

E. T. Hall a kultúra és a kommunikáció szoros összefüggéséről végzett hosszú kutatása 

során 1959-ben kiadott tanulmányában a kultúrát a következőképpen határozta meg: „culture 

is communication”, azaz a kultúra kommunikáció (Hall 2001: 130). Hall kultúráról szóló 

nézeteiben teljesen új szempontokra mutatott rá. Alaptétele, hogy az emberek a másoktól 

érkező szóbeli, írásbeli vagy egyéb üzeneteket közös tudásuk alapján értelmezik, és ez az 

értelmezés az értelmező kulturális beállítódásait, értékeit és gondolkodásmintáit tükrözi. 

Éppen ez a közös tudás teszi lehetővé, hogy az üzenet mellett annak környezete, körülményei, 

a verbális kommunikáció mellett a nem-verbális kommunikáció is az értelmezés részévé 

váljon. E. T. Hall szerint az egy kultúrához tartozók kommunikációjuk során éppen ezeket a 

közös segítőeszközöket használják mondanivalójuk egyértelmű közléséhez és értelmezéséhez. 

Természetesen nemcsak a testbeszéd, hanem a kommunikáció környezetében, 

körülményeiben rejlő minden apró mozzanat hordozhat magában hasonló információt, mely 

az értelmezést segíti. Hall a kommunikációban nagy hangsúlyt fektetett a kontextusra. Ahol 

az értelmezéshez nem kell sok kimondott, leírt, részletesen megfogalmazott információ, ott 
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magas kontextusú kultúráról beszél E. T. Hall. A magas kontextusú kultúrákban „az emberek 

egymással szoros kapcsolatban állnak, …itt az információt széles körben közösen birtokolják, 

és ez által az egyszerű üzenet is mélyebb jelentést kaphat” (Hall 1989: 39. Szerző ford.). 

Ezzel szemben az alacsony kontextusú kultúrában az emberek kevésbé kapcsolódnak össze, 

sőt egymástól elkülönülve, individualizált módon élnek (Ibid: 39). A magas, illetve alacsony 

kontextusú kultúrában az emberek magas, illetve alacsony kontextusú kommunikációt 

folytatnak.  

E. T. Hall szerint a kontextus olyannyira fontos a kommunikációban, hogy az emberi 

interakció mivoltát a kontextus foka határozza meg. A magas kontextusú interakcióban az 

információ már előre programozva van az üzenetfogadóban és a környezetben, és ezért a 

továbbított üzenet csak minimális információt tartalmaz. Ezzel szemben az alacsony 

kontextusú interakcióban az előre nem programozott információ pótlása érdekében az 

információ többsége a kódolt üzenetben van (Hall 1989: 101).  

Milyen veszély alakulhat ki, ha két eltérő kontextusban kommunikáló fél kerül 

egymással kommunikációs interakcióba? Hall figyelmezteti az alacsony kontextussal 

kommunikáló embert, hogy fel kell készülnie a magas kontextusú kultúrából ahhoz, hogy 

sikeresen kommunikálni tudjon egy magas kontextussal kommunikáló emberrel (Hall 1989: 

127). 

A japánok viselkedésének és kommunikációjának egymásnak ellentmondó jellege van: 

egyik a magas kontextusú kultúrában jellegzetes viselkedés, a másik az alacsony 

kontextusúban. Az előbbi a közvetlen, melegszívű, barátságos, és az emberi kapcsolatot 

fontosnak tartó viselkedés. A másik ennek az ellenkezője: a formalitást, a tárgyilagosságot, és 

a társadalmi státust fontosnak tartó viselkedés. Hivatalos szituációban vagy rituális helyen 

másokkal szemben távolságot tartanak, az érzelmeiket nem mutatják ki, és a partner szociális 

státusát figyelembe véve cselekszenek. A külföldiek általában az utóbbi viselkedéssel 

találkoznak, de valójában a lelkük mélyén nem kedvelik ezt az alacsony kontextusú 

viselkedést. Erre utal, hogy a japánok egy szűk szobában képesek együtt aludni sok emberrel 

és a nyilvános fürdőben is kedvelik a mezítelen együttlétet (Hall 1989: 66–69).  

 L. A. Samovar és R. E. Porter (1991) szerint a japánok az összes megvizsgált nép 

közül a legmagasabb kontextusú kultúrával rendelkeznek (svájci német <német <skandináv 

<amerikai <francia <angol <olasz <spanyol <görög <arab <japán). A kutatók összefoglalják a 

két fajta kommunikáció jellegzetességeit, amelyek a japán kultúrára jellemzőek. (1) A magas 

kontextusú kultúrában az információ közvetett módon, a fizikai kontextusban vagy az emberi 

kapcsolatokban van, és nem a nyelvi üzenetben. Ezzel szemben az alacsony kontextusú 
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kultúrában az információ többsége világosan a nyelvi üzenetben van, ezért az ott élők a 

verbális kommunikációt kedvelik és az információt világos nyelvre kódolják. (2) A magas 

kontextusú kultúrában információforrás a szituáció vagy a környezet is, a verbális 

kommunikáció kevésbé. A magas kontextusú kultúrához tartozók jól olvasnak a szituációból, 

a környezetből. (3) A magas kultúrához tartozó emberek úgy érzik, hogy hozzájuk hasonlóan 

mások is megértik a nem nyelvi kódot, ezért az alacsony kontextusú kultúrához tartozó 

emberekkel is szűkszavúan kommunikálnak (Samovar és Porter 1991/1992: 231–232). 

E. Hall és M. Hall szerint természetesen az egyes kultúrákban egyéni különbségek 

vannak a háttér-információ betöltési folyamatának, a kontextus kialakításának szükségletét 

illetően, de mivel mindenki a kontextus szintjének befolyása alatt van, ezért érdemes azzal 

foglalkozni, hogy az adott ország kultúrája magas vagy alacsony kultúrához tartozik (Hall, E. 

és Hall, M. 1990: 7). Hallék a magyarokról ugyan nem tesznek említést, ellenben Falkné 

szerint a magyarok a magasabb kontextusú kultúrához tartoznak (Ibid: 6).  Bár mind a 

magyarok, mind a japánok a magas kontextusú kultúrához tartoznak, a két kultúra 

kontextusának foka és mivolta különbözik, így a kommunikáció okozhat nehézséget.  

Kitade Ryo japán nyelvész (1996) a kommunikáció és a japán interperszonális 

viszonyok összefüggéséről szóló cikkében hangsúlyozza a kontextus jelentőségét a 

kommunikációban. Kitade E. T. Hall nyomán a kontextust úgy definiálja, hogy „az összes 

fizikai, társadalmi, pszichológiai és időbeli körülményt jelenti, amelyben a kommunikáció 

történik, és ami egyben befolyásolja a kommunikáció formáját és tartalmát” (Kitade 1996: 41. 

Szerző ford.). A japán kultúrában hagyományosan az emberek szoros kapcsolatban éltek, 

közös viselkedési normák szabályozták a közösség tagjait, a kommunikáció formáit és 

szabályait mindenki jól ismerte, és az információt is közösen birtokolták. Ezért az egyszerű 

üzenet is mély jelentéssel bírhatott. Ezzel szemben az alacsony kontextusú kultúrában a 

közösség tagjai által közösen birtokolt információ korlátozott, ezért az egyénnek világos 

üzenetet kell megfogalmaznia, és a beszélő szándékát a nyelvi kód segítségével kell 

továbbítania (Ibid: 41).  

Buda (1998) is azok közé tartozik, akik a kontextusnak jelentőséget tulajdonítanak. 

Véleménye szerint a kontextus „a kommunikáció hatékonyságát felfokozza, hiszen ez által 

bonyolult összefüggésekre, jelentésekre elegendő csupán utalni valamilyen jelzéssel, nem 

szükséges ezeket részletesen kifejezni. Az utalás az emberi kommunikáció egyik fontos 

művelete… Az utalásos kontextus felidézés az emberi tranzakciókban szinte megalkotja, 

létrehozza a kommunikációs szituációt” (Buda 1998: 9). Szerinte „a kontextus hatalmas közös 

kódrendszer, amely azonnali megértést és azonnali közvetlen választ tesz lehetővé” (Ibid: 10).  
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A magas kontextusú kultúrák között is felállíthatók fokozatok. Amennyiben egy 

tolmácsolási interakció során az egyik fél magasabb kontextusú kultúrához tartozik, akkor őt 

zavarni fogja az egyenesen témába vágó, világos kifejezéssel mindent tisztázni akaró 

alacsonyabb (kevésbé magas) kontextusú másik ügyfél kommunikációs stílusa, viselkedése,  

és durvának, udvariatlannak fogja tartani. Mint ahogy a lényegtelen fecsegésekkel teli, 

mindent homályba borító, nem egyenes kifejezéseket használó magasabb kontextusú 

kultúrabeli ember viselkedése a másik fél számára őszintétlen, komolytalan benyomást kelt.  

 

1.7.2.8. Korlátozott kódú kultúra 

E. T. Hall fogalmai jól illeszkednek Basil Bernstein (1971) fogalmaihoz. Bernstein két 

fajta kommunikációs stílust különböztet meg: az egyik az alaposan kidolgozott (elaborated) 

kód, a másik a korlátozott (restricted) kód. A japán kommunikációs stílust korlátozott kódú 

kommunikációnak nevezhetjük. Ennél a kódnál az interperszonális viszonyok a fizikai és a 

pszichológiai körülményektől, a kulturális kontextustól függenek, és arra támaszkodnak, 

ezáltal a nyelvi üzenetek korlátozottak. Ez E. T. Hallnál a magas kontextusú kultúrának felel 

meg. Ezzel szemben az alaposan kidolgozott kódú kultúrában a kommunikáció nem 

támaszkodik a kulturális kontextusra, és ezért a nyelvi kommunikáció szerepe jelentősebb. Ez 

E. T. Hall fogalmai szerint az alacsony kontextusú kultúrára jellemző (Condon 1980: 248–

252). 

 

1.7.2.9. Az awase 合わせ, az összehangolás kultúrája 

Egy japán politológus, Mushanokoji Kimihide (1967) a digitális kultúrát az erabi 選び

kiválasztás kultúrájának, míg az analóg kultúrát az awase合わせ összehangolás kultúrájának 

nevezi. A kiválasztás típusú gondolkodás alapja az, hogy az ember és a környezete közötti 

kapcsolatokat, illetve a környezetet szabadon tudják manipulálni. Ezzel szemben az 

összehangolás típusú gondolkodás alapja az, hogy az ember a környezethez alkalmazkodva 

saját magát változtatja. A japán stílusú tárgyalás például az utóbbihoz tartozik, míg az 

amerikai az előbbihez. „Az awase 合わせ  kultúrában az emberek nemcsak a természeti 

környezethez igazítják magukat, hanem a szociális környezethez is, konkrétan a velük 

érintkezésben lévőkhöz, és ugyanakkor elvárják másoktól is ezt a fajta awase 合わせ  -t, 

összehangolódást” (Condon 1980: 242. Szerző ford.). Ezért a japán típusú tárgyalási 

technikában elkerülik a direkt kifejezések használatát, ellentétben az amerikai típusú 

tárgyalási technikával, ahol nem kedvelik a homályos kifejezéseket.  
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1.7.2.10. Az enryo 遠慮 és a sasshi 察し kultúrája 

Mivel a kontextusfüggő kultúrában nem lehet csak szavakra és nyelvi kifejezésekre 

támaszkodni a szöveg értelmezésében, ezért az emberek a nyelvi kifejezések hallatán 

egyidejűleg a kontextust is értelmezik, és holisztikus megközelítéssel kikövetkeztetik a 

szövegből a tartalmat. Ezt a kikövetkeztetést japánul sasshi 察し-nak nevezik. A japánul 

folytatott kommunikációban automatikusan, mindig és állandóan sasshi 察し művelet történik 

az értelmezés során, és fordítva: el is várják a saját nyelvi kifejezés sasshi 察し módú 

értelmezését a másik féltől. Van egy japán közmondás, ami mutatja és oktatja a helyes 

kommunikációt: „Ichi o kīte jū o shiru.一を聞いて十を知る。” azaz „Egyet hall és tízet ért.”. 

Hagyományosan a japánok nyelvi életének sajátosságai közül a legfigyelemreméltóbb 

az a szellem, mely szerint jó, ha nem beszélünk, és nem írjuk le a dolgokat (Kindaichi 1975). 

A japánok régen úgy tartották, hogy a kimondott szó bajt okozhat, rossz szellemet szül. A 

szamurájok körében közönségesnek, alsóbbrendűnek ítélték azt, aki az érzelmeit kimondja, 

kimutatja. Kindaichi szerint hagyományosan a japán nyelvben elég sok olyan szó létezik, 

amely a beszélgető partner érzelmeinek kikövetkeztetésére utal. Ilyen például a misadameru 

見定める(meggyőződik), ki o mawasu 気を回す(túl sokat sejt), mitōsu 見通す (sejt), sassuru 察す

る (kikövetkeztet), oshihakaru 推し量る(találgat), minuku 見抜く(belelát, átlát), miyaburu 見破

る(rájön), vagy a mitetoru 見て取る(belelát, átlát) stb. (Kitade 1996: 42). A japánok közötti 

kommunikáció alapja máig a „nem beszélni”, valamint az a sajátosság, hogy „úgy megy át az 

üzenet, hogy nem is akarják továbbítani” (Ibid: 42. Szerző ford.). Tulajdonképpen nincs 

szükség nyelvi kifejezésre, a befogadó az üzenetet sasshi 察し-val értelmezi, kikövetkezteti 

anélkül, hogy a nyelvi kifejezést hallotta volna.  

A japánok hagyományos interperszonális normaként az üzenet befogadásakor a sasshi-

t (kikövetkeztetés 察 し ), az üzenet kibocsátásakor az enryo-t (tartózkodás 遠 慮 ), a 

kommunikációs stratégiáját alkalmazzák (Ishii et al. 2002: 127). Ahhoz, hogy ez a fajta 

kommunikáció jól működjön, az összes résztvevőnek magas empátiára van szüksége. Ha az 

egyiknél hiányzik az empátia, akkor nem jön létre sikeres kommunikáció (Ibid: 45). 

Ishii et al. (2002) véleménye az, hogy Japánban a nyelvnek, mint olyannak általában 

alacsony az értéke. Ezért Japánban hagyományosan nem fejlődött a retorika. Ehelyett nagyra 

értékelik az emberi kapcsolatokban és az interperszonális kommunikációban az aprólékos 

formákat és a protokolláris szabályokat, valamint elvárnak egy kikövetkeztetési képességet, 

amellyel a szituációban rejlő hangulatból információt olvasnak ki, azaz kikövetkeztetik a 

partner mondanivalóját (Ibid: 90).   
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Vajon mit tehet a tolmács, ha ilyen beszélgetést kell közvetítenie? Ebből is következik, 

hogy a tolmács nemcsak nyelvi közvetítő, hanem kultúraközvetítő is. A nagy kérdés azonban 

az, hogy a tolmács mennyire, milyen szinten tudja közvetíteni a szavak és nyelvi kifejezések 

mögötti kontextusfüggő szöveg jelentését. Ezzel pedig a tolmács szövegértelmezésének 

kérdéséről van szó. Meddig mehet el a tolmács az értelmezésben, hol a határ?  

 

1.7.2.11. Hofstede kultúrakategóriái 

 A kiváló holland interkulturális kommunikácikutató, Geert Hofstede (1995) az 1960-

as évek végén kezdett foglalkozni a kulturális különbségekkel. Feldolgozta a világ 50 

országában működő IBM alkalmazottainak adatait, és 1980-ban megjelentette a kutatás 

eredményét. Ebben 5 kulturális dimenzióba helyezi a nemzeti kultúrákat, és jellegüket a 

dimenziókon belül fokokban érzékelteti. A japán kultúrát közepesen nagy hatalmi távolságú 

(54 pont), inkább kollektivista (individualista pont szerint 46 pont), erős bizonytalanság-

kerülő (92 pont), maszkulin (95 pont) és hosszú távú gondolkodású (80 pont) társadalomnak 

mutatja be, ahol magas kontextusú kommunikáció érvényesül, lassú a döntéshozatal 

folyamata, és jobban értékelik a harmóniát és az együttérzést, mint az uralkodást vagy a 

versenyt. Véleményem szerint a társadalom maszkulin jellegét adó jellemzők közül nem 

minden illik a japán kultúrára. Például a pénz és az anyagi dolgok nagyra értékelése, vagy a 

vezető beosztásban lévőktől elvárható határozott véleménynyilvánítás, továbbá az ellentétek 

kíméletlen harccal való megoldása stb., nem jellemző a japán kultúrára. Nem a maszkulinitás, 

hanem a férfi központúság jellemző Japánban, ahol a vezető beosztásban lévők között a nők 

aránya rendkívül alacsony, például az országgyűlési és önkormányzati képviselőnők arányát 

tekintve. A Világbank adatai szerint Japánban az országgyűlési képviselőknek csak 8 

százaléka nő, Magyarországon 9 százalék, szemben a svéd 45, a finn 43, a norvég 40, és a 

belga 39 százalékkal.48 Ha tárgyaló partnerként nő, ráadásul fiatal nő lép be, kissé zavarba 

hozza a japánokat, és a tárgyalás elején nem tekintik egyenlő tárgyalási partnernek. 

Vizsgálandó kérdés, hogy ha a tolmács nő, akkor megkülönböztetik-e, vagy nem.  

  Vessük össze a japán adatokkat a magyarokkal! Az összehasonlítást a Hofstede 

Központ 49  adatainak segítségével, interneten keresztül elvégezhetjük. A magyar kultúrát 

közepes hatalmi távolságú (46 pont a japán 54 ponthoz hasonlóan), individualista (80 pont a 

japán 46 ponttal szemben), erős bizonytalanság-kerülő (82 pont a japán 92 ponttal szemben), 

                                                           
48 http://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS (2014.05.10.) 
49 Hofstede Centre http://geert-hofstede.com/japan.html (2013.1.16) 

http://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
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maszkulin (88 pont a japán 95 ponthoz hasonlóan) és nem hosszú távú gondolkodású (50 pont 

a japán 80 ponttal szemben) társadalomnak mutatja.  

Hofstede, a japán kultúrát közepes hatalmi távolságúnak ítéli, azzal indokolva ezt, 

hogy a japán kultúrában nincs senki, aki képes döntést hozni, mint a többi hierarchikus 

társadalomban, és a japán oktatásban jellemző az esélyegyenlőség hangoztatása. Véleményem 

szerint Hofstede állításával szemben a japán kultúra igen hierarchikus. Igaz, hogy kevés olyan 

vezető van, aki egyedül dönt, a beosztottjai jóváhagyása nélkül, de ettől függetlenül, a 

hatalom többnyire a rangidős és korosabb férfiaknál összpontosul. A magyar kultúrában 

Hofstede állítása szerint decentralizált a hatalom, és a vezetők a csoporttagok tapasztalataira 

támaszkodnak. Az alkalmazottak elvárják, hogy kérjenek tanácsot tőlük. Az ellenőrzést nem 

szeretik, és direkt módon folyik a kommunikáció. Ezért közepes a hatalmi távolság indexe. 

Ezzel szemben Falkné Hofstede nyomán végzett saját kutatása alapján a magyar kultúrát 

viszonylag nagy hatalmi távolságú kultúrának tartja, mivel a magyarok a top-down 

megközelítést alkalmazzák a vállalat vezetésében, és formális kultúrának ítéli a franciához 

hasonlóan (Falkné 2008: 200). Az individualizmust illetően Hofstede szerint a magyar index 

igen magas. Az alkalmazó és az alkalmazott közötti kapcsolat kölcsönös előnyökön alapuló 

szerződés jellegű. A vállalati vezetés az egyének vezetése. Falkné ezzel szemben azt állítja, 

hogy a magyar inkább kollektivista, bár a városokban és a fiatalok körében inkább 

individualista tendencia figyelhető meg (Ibid: 193). 

A magyar bizonytalanságkerülés index viszonylag magas. Hofstede szerint ilyen 

kultúrában az embereknek érzelmileg van szükségük a szabályokra, még ha soha nem 

működnek, akkor is. Az idő pénz, az emberek elfoglaltak, és keményen dolgoznak. Az egyéni 

motivációnál fontos a biztonság. Falkné is egyetért vele. Magyarország földrajzi helyzete és a 

viharos történelme bizonytalanságot hozott az országnak, így érthető az, hogy az emberek 

hajlamosak elkerülni az bizonytalanságot (Falkné 2008: 193). 

A maszkulin-feminin mutatónál a magyar kultúra eléggé maszkulinnak tűnik, ahol a 

vezetők határozottak és öntudatosak. Itt a tőkén, a pénzen, a versenyen és a teljesítményen 

van a hangsúly, és a konfliktusokat harccal oldják meg. Falkné viszont a magyar és a brit 

illetve az USA kultúra között nem talált különbséget a maszkulinitást illetően (Falkné 2008: 

198), bár azt írja, hogy a magyarok megszokták a férfi dominanciát (Ibid: 194). 

Végül a hosszú távú gondolkodás mutatójánál Hofstede 50 ponttal közepesen hosszú 

távú gondolkodású kultúrának nevezi a magyart. Falkné szerint a magyarok a nyugat-

európaiakhoz és az USA-beliekhez képest hosszú távú gondolkodásúak (Falkné 2008: 198). 
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1.7.3. A japán nyelvi kommunikáció alapvető sajátosságai 

 

Kindaichi (2003) szerint a japánok nyelvi életének egyik legfontosabb jellemzője a 12. 

század óta, hogy lehetőleg nem beszélnek, nem írnak, és amikor mégis muszáj beszélni, akkor 

azt minimalizálják (Kindaichi 2003: 17–26). A japán nyelvi kommunikáció alapvető 

jellemzőit az alábbiak szerint foglalja össze.  

(1) A fent említettekkel ellentétben a japánok szeretik a pletykát;  

(2) kedvelik a ki- és elhagyásokat; 

(3) kevés a szexualitással kapcsolatos, ellenben sok az ürülékkel kapcsolatos 

szitokszó; 

(4) a szerény kifejezéseket kedvelik; 

(5) mindent fel akarnak jegyezni, naplót vezetnek;  

(6) nem nagyon tudják elvontan kifejezni magukat; 

(7) a természet jelenségeiben az életet tükröztetik; 

(8) hosszú az üdvözlés, felvezetés; 

(9) gyenge a vitatkozási készségük; 

(10) nagyra értékelik az arc megőrzését; 

(11) nagyra értékelik, ha van előttük példa; 

(12) elkerülik a nemet; 

(13) végig az alázatos és szerény viselkedést várják el; 

(14) ha kritikai észrevételük van, azt nem a valódi tartalomra, hanem a kifejezés 

módjára utalva kritizálják;  

(15) a bocsánatkérésnél nem a valódi bocsánatkérésre koncentrálnak, hanem a 

hangnemre, a mimikára és a viselkedésre;   

(16) a legfontosabb dolgot a beszéd végén mondják el; 

(17) a beszéd felépítésénél először a bevezetést és utána a fő témát mondják el; 

(18) szeretik az indirekt kifejezéseket; 

(19) a konklúziót homályba borítják; 

(20) a határozott állítást elkerülik, inkább a tagadva kérdezés módszerét kedvelik; 

(21) gyakran használnak duplatagadást; 

(22) nem világos az alany, mondat közben változik az alany; 

(23) gyakran használnak utalószavakat; 

(24) a szövegben a szünetet tisztelik; 
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(25) gyermekkoruktól úgy nevelik a gyerekeket, hogy ügyeljenek az 

arckifejezésükre, legyen visszafogott a mimikájuk, és ismerjék meg a kis partner 

viselkedéséből annak érzelmeit stb.  

A fenti 25 pontban a japán kommunikáció olyan sajátosságait foglalta össze Kindaichi, 

amelyek a japán-magyar tolmácsoknak is kihívást jelentenek. 

 

1.7.3.1. Homályos, közvetített, kétértelmű kifejezésmód 

 A zárt közösségben élő japánok nem szerették az ismerősök közötti frontális ütközést. 

A nyílt vita és ütközés elkerülése a nyelvi kifejezéseknél is megjelenik. „Az abszolút 

kategóriákban való fogalmazás a japán nyelvtől, nyelvhasználattól is idegen. A japán 

nyelvben a megfogalmazások sem nem fehér, sem nem fekete, lehetőleg homályos 

kifejezésekben történnek” (Hidasi 1998: 142). A japán nyelvben erre a „sem nem fehér, sem 

nem fekete” színre külön szó létezik, ez a tamamushi 玉虫 (színváltó) . Arra utal, hogy az, ami 

egyik nézetben, fénytörésben fehér, a másikban lehet más színű is. Vagyis a kifejezéseknél is 

kerülni érdemes az egyértelmű direkt kifejezéseket, és lehetőséget kell adni a többértelmű, 

bizonytalan megfogalmazásra. Ezzel a kétértelműen fogalmazott, homályos stílussal élnek az 

üzletemberek is a tárgyalásokon, és ezzel a nyugati embereket sokszor bizonytalanságban 

hagyják (Ibid: 142). A vállalati tolmácsok ilyen stílusú kifejezésekkel nemcsak üzleti 

tárgyalásokon találkoznak, hanem a mindennapos értekezleteken, az üzemi beszélgetések 

során is.  

 

1.7.3.2. A tiszteletiségi nyelv  

A konfucianizmus hatására a japán társadalom hierarchikus és vertikális szerkezetű, 

ahogy Nakane Chie nyomán a japánok nevezik: tate shakai タテ社会 (verikális társadalom) 

(Nakane 1973). Ebben az erősen hierarchikus társadalomban a kor, a nem és a társadalmi rang, 

betöltött pozíció, státus alapján, azok bonyolult rétegződése szerint megkülönböztetik az 

embereket, és elvárják a tiszteletet felfelé, az idősebbek felé, és a férfiak felé. Mint ahogy a 

nyelv a kulturális valóságot tükrözi (Kramsch 1998: 3), úgy a japán nyelv is visszatükrözi ezt 

a szerkezetet. E közösségorientált társadalomban az emberek az uchi-soto ウチ・ソト

rendszernek megfelelően, a személyek közötti viszonyok távolságának állandó ellenőrzése 

mellett létesítenek kapcsolatot, kommunikálnak. Ezt tükrözi az igen bonyolult tiszteletiségi 

nyelvi rendszer. Egyszerre fejezik ki nyelvileg nyíltan a tiszteletet a kor- és rangidőseknek, 

illetve a távol álló (soto ウチ) személyeknek, miközben maga a beszélő magáról és a hozzá 

tartozó belső közösség (uchi ソト) tagjairól szerény, alázatos nyelvi kifejezéssel kommunikál. 
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Ezzel a tiszteletiségi nyelvrendszerrel vertikálisan és horizontálisan egyszerre mutatják be az 

interperszonális viszonyokat.  

 

„A japánok közötti kommunikációt alá- és fölérendeltségi viszony maximális 

figyelembe vétele is jellemzi. A kommunikációban résztvevőket a társadalomban (a 

munkahelyi, családi hierarchiában) elfoglalt helyük, koruk és nemek szerint más-más 

tiszteleti forma, nyelvi kifejezési mód illeti meg. További szempont a tiszteleti kifejezések 

alkalmazásában a kommunikáló felek egymáshoz való viszonya, vagyis, hogy ismerik-e 

egymást, es ha igen, milyen fokú az ismeretség.” (Székács 2003: 110) 

 

Japánul a tiszteletiség nyelvének használata nélkül nem lehet kommunikálni. Először is 

a beszédszintet kell megválasztani (grammatikai szint). El kell dönteni, mely tiszteleti szavak 

használhatók (lexikai szint). A döntést a beszélő és a partner közötti társadalmi és lelki 

(mennyire közelinek érzi az illetőt) távolság felmérése előzi meg. A társadalmi távolságot a 

kor, a társadalmi státus, és a nem, valamint a kontextus szempontjából mérik fel. A magyar 

nyelvben választunk a tegeződés, a magázódás vagy az önözés között (grammatikai szint), 

ennek megfelelően használjuk a személyes névmást (te, maga, ön) is (lexikai szint). Ezzel 

szemben a japán nyelvben nincs személyragozás, ezért a tiszteleti nyelv segítségével fejezik 

ki, hogy „ki beszél kivel, továbbá, hogy a beszélő felek milyen viszonyban lehetnek 

egymással, illetve azzal, akiről (vagy amiről) beszélnek” (Székács 2003: 111). 

Az igen bonyolult emberi viszonyok kifejezésére a japán tiszteletiségi nyelvnek három 

kategóriája van: sonkeigo 尊敬語 (tiszteleti), kenjōgo 謙譲語 (alázatos) és teineigo 丁寧語

(udvarias) forma. A 2007. február 2-tól hatályos, a japán Művelődési Minisztérium Kulturális 

Tanácsa által életbe léptetett tiszteletiségi nyelvi irányvonal 50  viszont öt kategóriát 

különböztet meg: a tiszteleti, az alázatos és az udvarias mellett megjelenik az alázatost 

kiegészítő teichōgo丁重語 (előzékenyen udvaris nyelv), és az udvariast kiegészítő bikago 美化

語 (eufemizáló forma, illetve udvariassági előtag).  

A tolmácsnak a tiszteleti nyelv kontextusában otthon kell lennie, dekódolni a szinteket, 

és úgy visszaadni a beszélő mondanivalóját. Akkor okoz ez nehézséget, amikor a két nyelv 

nem rendelkezik hasonló szintű tiszteletiségi nyelvvel, és a kevesebb kategóriával rendelkező 

nyelvből, mondjuk a magyarból a több kategóriával rendelkező nyelvre, mondjuk a japánra 

                                                           
50 http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/bunkasingi/pdf/keigo_tousin.pdf 
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fordítunk. A japán tiszteletiség nyelve nem abszolút, hanem relatív, a szituációtól és a 

kontextustól függően változó kategória.  

 

1.7.3.3. Az aizuchi 相槌, a verbális visszajelzés  

 A japán kultúrában a szemkontaktus kerülendő, mivel a direkt szembenézés kihívást, 

agresszivitást kelt. Az élénk, lendületes gesztusokat, a határozott mimikát, a szemkontaktust 

elkerülik, helyette folytonos mosollyal és gyakori verbális visszajelzéssel reagálnak. A 

folytonos mosoly eltakarja az igazi érzelmeket, és ezáltal el lehet kerülni, hogy egy váratlan 

érzelmi hullám tönkretegye a beszélők közötti harmóniát. A verbális visszajelzés a 

szemkontaktust helyettesíti. Ennek a verbális visszajelzésnek több variációja van, pl. sō  desu 

ka (vagy úgy), naruhodo (aha, értem),  sō sō (aha) stb. A japán nyelvben pontosan a 

szemkontaktus hiánya miatt jóval több a visszajelzés, mint más nyelvekben. „Gyakorlatilag 

minden elhangzott gondolati egység (kb. 5-6 szavas szintagma) után elhangzik” (Hidasi 1998: 

143). Igen gyakran a visszajelzést a hai (igen), hai, hai (igen, igen), szavakkal fejezik ki, ami 

a kommunikációban sok félreértést okoz, mivel nem egyetértést jelent, hanem csak annyit: 

figyelek, hallom az elhangzottakat. A japánok sokszor angolul kommunikálva is ezt a japánul 

megszokott visszajelzést alkalmazzák, időről időre yes szóval jeleznek vissza, és ez már sok 

nyugatit félrevezetett (JETRO 2007: 23). A tolmács problémája ebben az esetben az, hogy az 

igen-t igennek, vagy visszajelzés-jellegűnek fordítja.  

 

1.7.3.4. A csönd jelentősége és jelentése 

A japán kultúrában jelentős helye van a csöndnek. Hagyományosan úgy tartották, 

hogy a sok beszéd vagy a sok fecsegés nem művelt embernek való. A hallgatás nem kínos a 

japánok számára, az a gondolkodás jele. Az elmélyülés, a gondolat-összeszedés szakaszát 

jelzi. Ha egy megbeszélés, tárgyalás során a japán fél hosszasabban csöndbe marad, az a 

nyugati partnert nagyon zavarba hozza (JETRO 2007: 31). Különösen félreérthető, ha lehunyt 

szemmel követik a beszélgetést. A szem lehunyása pedig a koncentrálás, az odafigyelés jele, 

nincs benne sértő szándék. Mivel a nyugatiak számára a folyamatos beszéd közé ékelt hosszas 

hallgatás olyan benyomást kelt, mintha valami nem menne jól, kellemetlen érzést kelt, 

igyekeznek elkerülni, és keresik a szavakat, meg akarják törni a csendet. Ahogy Hidasi írja, a 

hallgatást „kényelmetlennek vagy kínosnak érző külföldi gyakran esik abba a hibába, hogy 

szellemeskedéssel vagy – még rosszabb – sürgetéssel igyekszik feloldani a csöndet. 

Célravezetőbb eljárás a türelmes kivárás, ezeknek a csöndeknek tudniillik funkciója van” 
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(Hidasi 1998: 143). Adhat-e a tolmács ilyen esetben tanácsot, tehet-e javaslatot a sürgetéssel, 

a türelmetlen közbeszólással kapcsolatban? 

 

1.7.3.5. A szóbeli és írásbeli kommunikáció sajátosságai 

Japánban a szóbeli kommunikáció helyett előnyben részesítik az írásbeli 

kommunikációt (Condon 1980: 214). Az üzleti tárgyalásra a napirendről, a háttér-

információkról számos írásos anyagot készítenek előre, majd részletes jegyzőkönyv, 

emlékeztető készül utána. A felvételi vizsgán csak írásbeli vizsga van. Még az iskolai szülői 

értekezleten is részletes írásos anyagot osztanak ki a tanárok. A vizuális üzenettovábbítást 

nagyra értékelik (a prezentációnál a táblázatot, ábrát, színes képet, szöveges magyarázatot 

stb.). Előadást, ünnepi beszédet gyakran az írott anyag felolvasásával végzik.  

Ezzel szemben Magyarországon a személyes és verbális kommunikációt fontosnak 

tartják. Előadást, ünnepi beszédet nem felolvasnak, hanem fejből mondják. Az írott 

dokumentumok csak személyes emlékeztetők. A magyarok nem szeretnek feljegyzést, 

napirendet, tárgyalási jegyzőkönyvet írni. Ha a magyar dolgozóktól nem kérnek határozottan 

jegyzetet vagy írásos beszámolót, ők nem készítenek önként ilyeneket. A magyarok 

szeretnének mindent szóbeli kommunikációval elintézni. 

A magyar-japán nyelvpárosban fordító tolmács számára ez is nagy kihívás, hiszen 

gyakran fordul elő, hogy a tolmács a magyar beszélőtől hiába kéri előre az előadás szövegét, 

mivel az nincs is. Ugyanakkor a japán beszélő az előre megírt előadás szövegét olvassa fel, de 

azt meg nagyon gyorsan.   

 

1.7.4. A japán üzleti kommunikáció sajátosságai 

 

 Annak a tolmácsnak, aki japánoknak tolmácsol üzleti vagy vállalati szituációban, 

ismernie kell a japán üzleti kommunikáció sajátosságait, mert a nyelvi kommunikációs 

stratégiákon túl számos speciális, az üzleti és tárgyalási szituációra jellemző különleges 

stratégiával, módszerrel találkozhat. Ilyen a ringi 稟議 és a nemawashi 根回し technikája, a 

döntéshozatal japán módja, a szituációfüggő magatartás, a jellegzetes japán gondolkodásmód 

és tárgyalási technika, az információ áramlás japán módja, a munkahelyi hatalmi távolság 

megnyilvánulási formái.  
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1. 7.4. 1. A ringi 稟議 rendszer és a nemawashi 根回し 

Az összehangolás (awase 合わせ ) kommunikációs stílusa a japánok mindennapi 

életében gyakran megmutatkozik (Condon 1980). Ha egy adott ügyet végre kell hajtani, az 

ügy lebonyolítása előtt az összes érintettel szóban ismertetik az ügyet, és mindenkitől 

jóváhagyást kérnek. Ez a fajta viselkedés a hivatalos vagy az üzleti tárgyalásoknál és 

értekezleteknél a döntéshozatal folyamatában is megjelenik. Mivel mindenhol, így a 

tárgyaláson is el akarják kerülni a nyílt frontális ütközést, a vitatkozást, ezért a tárgyalás 

zökkenőmentes és előnyös lefolyása érdekében, úgy készülnek elő a tárgyalásokra, hogy nem 

hivatalos helyen, általában személyesen az érintettekkel, megismertetik a tervet, és 

rábeszéléssel vagy kompromisszummal előzetesen juttatják konszenzusra a résztvevőket. Így 

a tárgyalásoknál a döntéshozatal nem a nyílt aktív vitán keresztül, hanem az összes résztvevő 

jóváhagyásával, egyetértésével zökkenőmentesen és gyorsan bonyolódik le. Ezt az előzetes 

egyeztető szokást japánul nemawashinak (gyökereztetés) nevezik, eredetileg a faátültetésnél 

végzendő előkészítési munkát jelentett. A vállalatoknál ezt a folyamatot írásban rögzítik úgy, 

hogy az érintettek körével körlevélben ismertetik a megvitatandó témát, és mindegyik érintett 

felelős személy egyetértését, jóváhagyását kérik, amit pecsétjükkel igazolnak. Ezt a 

folyamatot hívják ringinek (JETRO 2007: 10–11). 

A nemawashi 根回し -val és a ringi 稟議 -vel a Magyarországon működő japán 

vállalatok alkalmazottai is megismerkednek rögtön munkába állásuk után. Azonban e 

szokások mögött rejlő japán kommunikációs stílus, japános gondolkodás, a japán kultúra 

ismerete nélkül az idegen hamar elveszítheti türelmét az érthetetlen hosszadalmas 

döntéshozatali folyamat vagy a nyílt vita kerülése miatt. Ha a tolmács vagy az ügyfelei még 

nem ismerik jól a jellegzetes japán kommunikációs stílusokat, akkor a tárgyalás, illetve a 

kommunikáció kudarcba fulladhat. Kérdés, vajon a japán-magyar tolmácsok elég 

felkészültek-e nemawashi 根回し és a ringi 稟議 interpretálására.   

 

1.7.4. 2. Döntéshozatal japán módja 

A japán döntéshozatali folyamat a top-down (felülről lefelé) és a bottom-up (lentről 

felfelé) kombinációjában zajlik. A döntéshozatal tárgyának általános irányát, és későbbi sorsát 

föntről határozzák meg. A dolgozóktól ugyanakkor elvárják, hogy részletesen dolgozzák ki a 

konkrétumokat, vagyis azt, hogy ezt az irányt hogyan lehet megvalósítani. A dolgozók 

javaslatot tesznek a menedzsmentnek, akik ezt vagy jóváhagyják, vagy nem. A döntéshozatali 

folyamatban érintett összes személyt előre be kell vonni, és mindenkinek benne kell lennie a 

döntéshozatali folyamatban (Hidasi 1998: 139). 
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Ezzel szemben Magyarországon hagyományosan top-down a döntéshozatali folyamat. 

A dolgozóktól elvárják, hogy a kérdéssel kapcsolatban beszámolókat és javaslatokat 

készítsenek a vezetők számára. A menedzsment felelős a döntéshozatalban a nagy stratégiai 

kérdésekben. Az időben hatékony és egyenes döntéshozatalt nagyra értékelik. A dolgozók 

addig várnak, ameddig a menedzser meg nem hozza az utolsó döntést, de utána azt várják a 

vezetőktől, hogy az eredményről konzultáljanak velük. A mindennapi működési kérdésekről 

nem kell konzultálniuk a vezetőkkel, ha a probléma helyben megoldható. 

 

1.7.4. 3. Szituációfüggő magatartás 

A honne és a tatemae kettős vélemény léte a japánok szituációfüggő magatartásában jól 

megmutatkozik. A „How are you?” kérdésre a japánok mindig úgy válaszolnak, hogy „Fine, 

thank you”, még akkor is, ha komoly bajuk van. A közösség harmóniája érdekében a saját 

bajukkal nem akarják a hallgatót kellemetlen helyzetbe hozni, ezért inkább elfojtják azt. 

Ilyenkor nem mondják ki igazi érzéseiket, inkább hivatalos véleményüket, érzésüket 

hangoztatják. A magyarok hasonló esetben valószínűleg száz bajt sorolnának fel. 

Az üzleti életben a japánokkal üzleti kapcsolatban álló külföldiek gyakran 

panaszkodnak a tájékoztatás és véleménykérés nehézségeire. Előfordult, hogy egy európai cég 

marketingigazgatója egy jelentős japán ügyfél látogatása után panaszként hozta fel, hogy a 

partner cég kereskedelmi igazgatója „semmilyen stratégiával nem rendelkezik”. Később 

azonban kiderült, hogy ez a benyomás akkor alakult ki benne, amikor a céghez menet az 

autóban, arra a kérdésére, hogy „És hogy mennek a dolgok X ügyfélnél?”, a japán igazgató 

csak annyit válaszolt, hogy „Minden a legnagyobb rendben van.”. A japán igazgató később 

elképedve hallotta a panaszt, hisz ő a kérdést csak udvarias érdeklődésnek vélte, és ennek 

megfelelően maga is csak egy általánossággal válaszolt. A japánok ilyesfajta magatartását, 

tehát a tatemae-t az európaiak őszintétlenségnek vagy kétszínűségnek ítélik (JETRO 2007: 8). 

 

1.7.4.4. Jellegzetes japán gondolkodásmód és tárgyalási technika  

A japánoknak a közösségi harmónia megőrzésére való törekvése, senkit megsérteni 

nem akaró magatartása három sajátos kommunikációs formában nyilvánul meg. Az üzenet 

átadásában (homályos megfogalmazás), az információ kibocsátásában (fokozatos részenkénti 

kiáramoltatás) és a sajátos érvelésben, az okfejtés módjában (kör-körös, spirális megközelítés) 

(Hidasi 1999: 123). Az európai vagy amerikai kommunikációban a precíz és pontos 

megfogalmazás, illetve információátadás alapvető követelmény. Ha prezentálnak, 

mondanivalójuk lényegét az elején világosan megfogalmazzák és logikusan levezetik a 
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konklúzióig. Az európai vagy amerikai érvelés vagy okfejtés lineáris módon történik. Ezzel 

szemben a japán kommunikációban a spirális, kör-körös megközelítést alkalmazzák. 

Tulajdonképpen ezt Hofstede szerint a bizonytalanság kerülése okozza. Szeretnének tudni a 

problémáról, mielőtt megtörténne, illetve amikor még kicsi a probléma. Megpróbálják 

megelőzni a kellemetlenségeket, amennyire lehet. Menet közben egy-egy témát különböző 

szemszögből, több oldalról közelítenek meg, újra és újra rátérnek. A kérdéseket nem lépésről 

lépésre oldják meg, hanem holisztikusan a tárgyalás végén egyszerre tisztázódik minden 

kérdés, és megoldásra kerül. A prezentációnál a beszélő mondanivalóját, a fontos információt 

fokozatosan, különböző szemszögből mutatják be, ezért a hallgató csak a végén jön rá, hogy 

mit is akart mondani a beszélő (Hidasi 1998: 147; Hidasi 1999: 122, 140, 176). Mivel ehhez 

még más sajátos nem nyelvi kommunikációs eszköz is hozzájárul, a tárgyalások során nagy a 

veszélye a félreértésnek.  

Kérdés, hogy a tolmács a lineáris és a kör-körös megközelítés ütközését hogyan tudja 

kezelni, kell-e egyáltalán kezelnie. Ugyanakkor a japánoknál „sokszor nem azzal van baj, 

amit mondunk, hanem azzal, ahogyan ezt tesszük. A megfelelő stratégiával a 

legkellemetlenebb hírt, az ellentétes véleményt is el lehet fogadtatni, míg a legártatlanabb 

információ is kommunikációs kudarchoz vezethet a rossz »csomagolás« miatt” (Székács 

2003: 159). Ebből következik, hogy az „újracsomagolással” foglalkozó tolmácsnak mekkora 

lehet a felelőssége, illetve a hatalma.  

 

1.7.4.5. Az információ áramlása 

E. Hall és M. Hall szerint a magas kontextusú kultúrabeli embert felbosszantja, ha az 

alacsony kontextusú kultúrából jövő ember túl sok információt ad neki, hisz ez számára 

fölösleges. A túl sok információ azt az érzést kelti benne, mintha lekezelnék vagy lenéznék őt. 

Ugyanakkor, ha a magas kontextussal kommunikáló ember az alacsony kontextusúnak nem 

ad elég információt, akkor ez olyan érzést kelt, mintha ködösítenék előttük az információt, 

vagy kizárnák abból (E. Hall és M. Hall 1990: 9).  

Unno Motoo (2002) a tárgyalástechnikát, ezen belül az információ áramlását vizsgálva a 

japánokat emberi kapcsolatra orientált, az amerikaiakat feladatmegoldásra orientált 

kategóriába sorolja (Unno 2002: 82). A kevésbé kontextusérzékeny kommunikációjú, 

feladatorientált kultúrában nevelkedett üzletemberek rendszerint csak a tudni kell típusú 

információkra összpontosítanak. Ezek azokat az információkat jelentik, amelyeket szerintük 

az adott feladat végrehajtásához okvetlenül tudniuk kell. A japánok viszont a jó tudni típusú 

információt gyűjtik. A kérdések, kérések nem mindig egy adott konkrét dologra vonatkoznak, 
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hanem egyszerűen az igényelt információk kiindulási pontját jelentik. A tárgyaláson, esetleg a 

tárgyalás szünetében elhangzó személyes információkra vonatkozó kérdés célja a 

bizonytalanság kerülése és a hosszú távú együttműködés. A japánok számára a 

tárgyalópartner személyes információi (honnan jött, hol végzett, a cégéhez tartozó vállalatok 

rendszere, adatai stb.) fontos tárgyalási eszközt jelentenek, amellyel megítélik a partner 

megbízhatóságát, és kiszámítják cselekedeteit (Hill et al. 1994: 214–215). 

A külföldi üzleti partnerek gyakran panaszolják, hogy a japán üzlettársaktól érkező 

kérdések, kérések nem egyértelműek. A JETRO kiadványa ezt azzal magyarázza, hogy a 

külföldiek sokszor az információkérés okát sem értik, így a konkrét kérdésre ugyan 

válaszolnak, de hozzá plusz információt nem adnak. Nem számítanak arra, hogy a japánok 

átfogó információt szeretnének, miközben töredék jellegű kérdéseket tesznek fel. Így aztán 

nem a japánok által elvárt átfogó módon válaszolnak, reagálnak, aminek következtében 

viszont a japánok kénytelenek a kívánt információ, reakció eléréséig újra és újra kérdezni, 

kérni. Fordított esetben azok a külföldiek viszont, akik információkat kapnak japán 

üzlettárasaiktól, gyakran úgy érzik, hogy ellepik őket a részletek, a háttérinformációk. 

„Ahelyett, hogy a legfontosabb szempontok tényekkel és példákkal alátámasztott tömör 

összegzését kapnák, úgy érzik, hogy elvesznek a mindenféle kifejezett következtetés nélkül 

szolgáltatott háttér információk örvényében. A japánok nem ritkán a háttér információk 

fokozatos adagolásán keresztül szeretnének eljutni a lényeghez” (JETRO 2007: 15). 

Condon (1980) a szöveg felépítésével kapcsolatban vizsgálatot végzett amerikai és japán 

diákoknál. Ennek alapján a japánok gondolatmenetét kör-körösnek tekinti (Condon 1980: 

201). A vizsgálatot 70 japán és 39 amerikai egyetemista körében végezték. A diákok kaptak 

öt mondatot (A, B, C, D, E) a világ túlnépesedési problémájáról, és ezeket sorrendbe kellett 

rakniuk. Az amerikai diákok 56%-a az A-t rakta elsőnek, míg a japánok közül csak 35%. A 

japánok 35%-a a D-t választotta elsőnek, az amerikaiak közül csak ketten választották ezt. Az 

amerikaiak 17%-a az A után a B-t jelölte, a japánok közül pedig senki. Amikor megkérdezték 

(japán nyelven) a japán diákok véleményét az amerikai diákok körében kialakult válaszok 

sorrendjéről, illetve hogy a legtöbbek által jelölt válasz (A-D-C-B-E) a „nagyon jó”, a „jó” és 

a „nagyon furcsa és nem logikus” közül melyik, akkor a japán válaszok harmada „nagyon 

furcsa és nem logikus” volt (Ibid: 202–204).  

Ez csak egy kísérlet, és természetesen ebből általános következtetést még nem lehet 

levonni. A kísérletet többször, különböző témájú szövegekkel és különböző korú kérdezettel 

meg kellene ismételni. Ugyanakkor figyelemre méltó is. Részben ez is mutatja, hogy a szöveg 

felépítésével kapcsolatba hozható kulturális különbség a szöveg logikai értelmezését 
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negatívan befolyásolhatja. Vagyis különböző kultúrával rendelkező felek közötti tárgyalás, 

vagy beszélgetés során az a tény, hogy a beszélő hogyan kezdi mondanivalóját, 

befolyásolhatja a hallgató érzéseit, ez által nyelvi reakcióját is. Ha ebbe a folyamatba a 

tolmács konszekutív módon bekapcsolódik, vajon hogyan oldja meg a szituációt?  A célnyelvi 

logika szerint átszerkeszti azt, vagy a forrásnyelvi logika szerinti sorrendet megtartva fordít?  

 

1.7.4.6. A hatalmi távolság megnyilvánulása a munkahelyen 

 A japán társadalom hierarchikus és közösségi orientációs jellegénél fogva a családi 

kötődésnél fontosabb a munkahelyi kötődés, az életközösségi hovatartozás, és a közösséget a 

paternalista szellem uralja (Hidasi 1998: 140).  A japán vállalatnál dolgozó magyarok gyakran 

panaszkodnak arra, hogy a japán felettesek durván beszélnek velük. Ez egyrészt azért van, 

mert éreztetik a hierarchiában betöltött szerepüket, másrészt mert paternalista szemléletűek, 

ezért úgy érzik, hogy nyugodtan beszélhetnek, akár durván is, ahogyan egy családfő beszél. A 

japán társadalomban (vállalatnál, szervezetben vagy az iskolában) a rangon, a pozíción és a 

koron kívül a sempai 先輩  (a szervezetbe korábban belépett) és a kōhai 後輩  (a később 

belépett) kapcsolata is meghatározza a viselkedést, az emberi kapcsolatokat és a 

kommunikációt. A társadalmi pozíció a vállalati pozíción alapul, amely gyakran a kortól függ. 

Az újoncot, még az idősebb vagy magasabb képzettségűt, illetve jobb képességűt is, 

alacsonyabb kōhai 後輩 szintűként kezelik, amíg meg nem szerzi a tiszteletet és a bizalmat 

magának. A munkahelyen a rangidősnek szabad mogorván és nyersen beszélnie a rangban 

alacsonyabbal (Akasaka 1996: 93). Kérdés, vajon a gyakorlott tolmács pragmatikai 

szempontból az ilyen fajta beszéd illokúciós erejére is figyel-e, és ha figyel rá, kell-e reagálnia 

rá. 

A japánok a dolgozók munkavégzéséről nem igen adnak verbális visszajelzést, sem 

pozitívat, sem negatívat. Ha nagyon tetszik a dolgozók teljesítménye, akkor sem dicsérik. A 

beosztottat a főnöke ugyanakkor a többiek előtt szokta szidni. A megszidott beosztott 

általában azonnal bocsánatot kér. Ettől nem romlik a főnök és a beosztott kapcsolata, hiszen a 

szidás nem a személyre irányul, hanem a tettére. A szidás után a főnök, mintha mi sem történt 

volna, visszatér a korábbi magatartásához. 

Magyarországon ezzel szemben a tiszteletet nem a hierarchiában elfoglalt pozíció 

alapján szerzik meg, hanem a tudás, a szaktudás, a tapasztalat és a személyiség alapján. A 

főnök és beosztottja viszonya egyszerre lehet távolságtartó (top-down döntéshozatal), 

ugyanakkor barátságos hangnemű a személyes kapcsolatok terén. A magyarok rangtól, 
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hatalmi távolságtól függetlenül a nyilvános kritikát arcvesztésnek és a személy elleni 

támadásnak érzik.  

 

1. 8. Összegzés 

 

Ebben a fejezetben áttekintettem a kutatás elméleti hátterét. Mivel a tolmács szerepe 

szorosan összefügg a tolmács terminus definíciójával először ezt vizsgáltam a szakirodalom 

tükrében. Kitértem a tolmácsolási etika kérdésére, és ennek nemzetközi értelmezésére. A 

tolmács és a tolmácsolás terminus eredetére és jelentőségére vonatkozó európai és japán 

kutatások alapján megvizsgáltam a fogalmak eltérő értelmezését is Magyarországon és 

Japánban. A további elemzéshez Nord (1997) fordítás és tolmácsolás definícióját és lojalitás 

fogalmát emeltem ki. Mivel a kutatásom a két nyelvet és a két kultúrát áthidaló tolmácsolásról 

szól, ezért részletesen foglalkoztam a japán nyelvi és üzleti kommunikáció sajátosságaival, 

különösen az interperszonális kapcsolatok fenntartását szolgáló tiszteletiségi nyelvvel.  
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2. Kérdőíves felmérés a tolmácsolás etikájáról, a tolmács szerepéről és 

lojalitásáról 
 

A kutatási kérdések vizsgálatához 2011 és 2013 között végeztem adatgyűjtést. Az 

üzleti tolmácsolás helyszíni rögzítése – mivel a tárgyalás vagy a megbeszélés többnyire üzleti 

titoknak minősül – szinte lehetetlen. Ezért a tolmácsolási nehézségek és a lojalitás 

felderítésére egyrészt strukturált kérdésekből álló kérdőíves felmérést végeztem 29 vállalati 

tolmáccsal és 4 japán munkáltatóval, másrészt kvalitatív kutatásként félig strukturált 

mélyinterjúkat is készítettem 7 magyar anyanyelvű japán tolmáccsal. E mellett 7 tolmácstól 8 

diskurzus fordítását, lektorálását kértem. A fordítás elemzése és a kérdőíves felmérés 

eredménye segítségével megvizsgálom a tolmács lojalitásának kérdését.  

Ebben a fejezetben a vállalati tolmácsok közreműködésével készített kérdőíves 

felmérés eredményét mutatom be a tolmácsolás etikájáról, valamint a tolmács szerepéről és 

lojalitásáról. A kérdőíves felmérést e-mailen keresztül végeztem. Több tolmácsnak úgy 

küldtem el kérdéseimet, hogy kértem, továbbítsák kollégáiknak, és végül 29 tolmácstól jött 

válasz. A kérdőív összesen nyolcvan kérdésből áll. A kérdőívben (1. függelék) a vállalati és 

üzleti tolmácsolás etikájáról és a tolmács szerepéről, illetve a tolmácsolási nehézségekről és a 

semlegességről51  kérdeztem a tolmácsok véleményét. A felmérés a tolmácsok gondolatait 

tükrözi az említett kérdésekben, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy valódi tolmácsolási 

szituációban is a leírtak szerint viselkednek.  

Chesterman fordítási norma modellje szerint (1993) a lojalitás a fordítók szakmai 

normáihoz tartozik, és azonos a felelősségi normával. Szerinte a fordítói norma két fajta 

normából áll: professzionális és elvárási norma. A professzionális normákat a kompetens 

szakmai viselkedés alkotja, amelyet az implicit normahatóságok, azaz a professzionális 

fordítók, a fordítást oktató tanárok, a vizsgáztatók, a kritikusok érvényesítenek (Chesterman 

1993: 8–9). Ezeket három alkategóriába sorolja: felelősségi normák (interperszonalitás, 

lojalitás), kommunikációs normák (interkulturalitás), és viszony normák (intertextualitás). 

Ezeket a szakmai normákat az elvárási normák irányítják, amelyeket a célközönség érvényesít, 

és ennek is három alkategóriáját különbözteti meg: szemantikai, szintaktikai és pragmatikai 

norma (Ibid: 9).  

Tolmácsolás esetén implicit normahatóság lehet a professzionális tolmács, a 

tolmácsolást oktató tanár, és a vizsgáztató. Vajon létezik-e Magyarországon ilyen implicit 

                                                           
51 A semlegességet pártatlanság értelemben használtam a felmérésben. 
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normahatóság a tolmács szakmában magyar-japán nyelvpárosításban?  E nyelvpár esetében 

tolmácsképzés még nincs az országban, ezért a tolmácsok többsége nem részesült 

tolmácsképzésben a felsőoktatásban. A tolmácsok tehát vagy japán szakot végeztek az 

egyetemen, vagy valamely más módon tanulták a japán nyelvet. Magyarországon nagyon 

kevesen oktatnak magyar-japán tolmácsolást. Évente egy-két ember kap tolmácsképesítést. 

Tulajdonképpen nagyon kevés olyan lehetőség van, amelyben a tolmácsolási normákat 

érvényesítheti az implicit szakmai hatóság. Ezért tartottam szükségesnek egy közvélemény-

kutatást a professzionális tolmácsok körében a tolmácsolási normákat illetően, vagyis annak 

kutatását, hogyan tolmácsolnak ma Magyarországon a tolmácsok magyar-japán nyelvpárban. 

A Magyarországon tevékenykedő japán munkáltatóknál is végeztem kérdőíves 

felmérést. Szétküldtem a japán érdekeltségű vállalatoknak, de sajnos csak négy helyről jött 

vissza válasz.  Mivel ezek a válaszok is fontosak, ezért felhasználtam elemzésemben. A japán 

munkáltatóknak kiküldött kérdőívek kérdéseinek tartalma eltér a tolmácsoknak küldött 

kérdőívtől. Például megkérdeztem tőlük, hogy mi a magyar-japán anyanyelvű tolmácsok 

előnye és mi a hátránya, ha van, és milyen problémák merülnek fel velük kapcsolatban. A 

négy japán munkáltató véleménye kevés, de úgy gondolom, hogy a kis minta ellenére 

érdemes megvizsgálni ezeket összehasonlítási alapként. Különösen azért, mert az anonimitás 

miatt a japán munkáltatók őszinte véleménye kiolvasható, amelyhez egyébként nagyon nehéz 

lenne hozzájutni.  

 

2.1. Az adatközlők  

 

A 29 magyar tolmács közül 18 fő nő, 9 fő férfi, és 2 fő neme nem volt jelölve (2. ábra). 

Több a tolmácsnő, mint a férfi, de nem biztos, hogy ez az arány (66,6% nő és 33,3% férfi) 

igaz az összes magyar-japán tolmácsra, mivel az adatközlők száma nem egyezik meg a 

Magyarországon tevékenykedő összes magyar tolmács számával. A kérdőívet visszaküldő 

mind a négy japán adatközlő felső vezetői pozícióban lévő férfi.  

A kor szerinti megoszlás (3. ábra): három huszonéves nő, tizenkét harmincas nő, két 

negyvenes nő, egy hatvanas korú nő, egy huszonéves férfi, hat harmincas férfi, egy ötvenes 

férfi, egy hatvanas korú férfi, egy huszonéves ismeretlen nemű, és egy azonosíthatatlan 

tolmács. Legtöbben vannak a harmincas nők (tizenkét fő), őket követik a harmincas férfiak 

(hat fő). A legfiatalabbak huszonévesek és a legidősebbek a hatvanasak. Ebből az derül ki, 

hogy a felmérésben részt vevő tolmácsok többsége (77%) húszas, harmincas éveiben járó 

fiatal tolmács. Mivel Magyarországon nincs magyar-japán tolmácsképzés, ezek a fiatal 
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tolmácsok munka közben gyakorolják a tolmácsolást. A tolmácsolási teljesítmény 

szempontjából az életkor is számít, de a megszerzett tapasztalat, a gyakorlatban töltött idő 

nagyon fontos.  

A négy japán munkáltató esetében mind a négy férfi, két fő a negyvenes korosztályhoz, 

illetve egy-egy fő az ötvenes, hatvanas korosztályhoz tartozik.  

 
2. ábra 

A magyar adatközlők nem szerinti megoszlása (%) 
 

                     

 
 

3. ábra 
A magyar adatközlők kor szerinti megoszlása (%) 
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A munkáltatók magyarországi tartózkodási ideje, külföldön szerzett tapasztalatai és 

idegen nyelvi ismerete nagyon fontos tényező a tolmács teljesítményének megítélésében. A 

tartózkodási időt illetően a japánok kiküldetése általában háromtól öt évig terjedő időre szól. 

A négy munkáltató közül ketten mindössze egy évet töltöttek Magyarországon, egy japán két 

évet, és egy négy évet. Azok is sok tapasztalatot szereztek a magyar tolmácsokról, akik egy 

éve élnek itt, hiszen minden nap találkoznak velük. A külföldi munkatapasztalatot illetően egy 

fő Kínában töltött három évet, és egy másik hét évet töltött az USA-ban. Ennek ellenére 

nyelvismeret tekintetében ketten kezdő szinten vannak angolból, az, aki az USA-ban volt, az 

angolt közép szinten ismeri, és egy fő nem nyilatkozott nyelvtudásáról. Tehát hárman minden 

nap a tolmács segítségére szorulnak, és a negyedik japánnak is szüksége van tolmácsra egy 

komoly tárgyalásnál. Ez a helyzet a japán munkáltatóknál általános. Kevés japán munkáltató 

van a magyarországi japán érdekeltségű feldolgozó ipari vállalatoknál, aki jól beszél angolul. 

A tolmácsok kor és nem szerinti megoszlását a 4. ábra mutatja.  

A 5. ábra a tolmácsok szakmai tapasztalatát mutatja. A legkevesebb két és fél év, a 

legtöbb több mint negyven év tapasztalat. Az öt év alatti tolmács tapasztalattal rendelkezők 

száma tíz, ez a megkérdezett tolmácsok egyharmadát teszi ki. A hat év és tíz év közötti 

tapasztalattal rendelkezők száma tizenkettő. Ez több mint egyharmaduk. A tizenegy év fölötti 

tapasztalattal rendelkezők száma pedig hét. Öt év folyamatos tolmácsolásból meglehetősen 

sok tapasztalatot tudnak szerezni a tolmácsok. 
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4. ábra 
Az adatközlők kor és nem szerinti megoszlása (%) 

 

      
 
 

 

 

5. ábra 
A tolmácsolási tapasztalat év szerinti megoszlása (fő) 
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2.2. A vállalati és üzleti tolmácsok véleménye a tolmácsolásról és saját szerepükről 

 

A kérdőíves felmérésben első kérdéskörként megkérdeztem, hogy mi a véleményük a 

tolmácsolásról, mit tartanak fontosnak (1. függelék 1. kérdés). A felmérés eredményeit az 2. 

és 3. táblázat mutatja. Az 2. táblázatból a magyar anyanyelvű tolmácsok véleményét, a 3.-ból 

a japán munkáltatókét ismerjük meg. Chesterman (1993) elvárási normája alapján harminc 

állításról kértem a tolmácsokat, jelöljék, mennyire fontos számukra az egy négyes skálán (4: 

nagyon fontos (NF), 3: fontos (F), 2: nem nagyon fontos (NNF), 1: nem fontos (nf)). Ezek az 

állítások megmutathatják, mit gondolnak a tolmácsok, és mit a japán munkáltatók 

professzionális tolmács normának, illetve, hogy van-e eltérés a kétféle vélemény között.  

Összegezésemben, ha a tolmácsok többsége nagyon fontosnak vagy fontosnak tart egy 

tényezőt, illetve a két jelölés számának összege 80% fölött van, akkor azt a tényezőt a 

professzionális norma elemének tekinthetjük, de legalábbis ahhoz vezető erős tendenciát 

mutatónak. 

A magyar tolmácsok és a japán munkáltatók véleményének összehasonlításakor 

számolni kell azzal, hogy a japán munkáltatóktól kapott válaszok száma kevés, ezért az 

összehasonlítás eredménye csak tendenciára utalhat.  
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2. táblázat 
A tolmácsok véleménye a tolmácsolásról és saját szerepükről (fő és %) 

(4: nagyon fontos, 3: fontos, 2: nem nagyon fontos, 1: nem fontos) 
 

 4 3 2 1/nem 
jelölt 

1. szép, stílusos fordítás 5(17,24) 16(55,17) 8(27,58) 0 
2. beszédkészség 21(72,41) 8(27,58) 0 0 
3. akcentus nélküli szép kiejtés 3(10,34) 9(31,03) 16(55,17) 1(3,44) 
4. könnyen érthető hang 10(34,48) 18(62,06) 1(3,44) 0 
5. logikai követhetőség 25(86,20) 4(13,79) 0 0 
6. jelentés követhetősége 22(75,86) 7(24,13) 0 0 
7. könnyen érthető fordítás 22(75,86) 7(24,13) 0 0 
8. nyelvhelyesség 2(6,89) 26(89,65) 1(3,44) 0 
9. a szakkifejezések pontos használata  6(20,68) 22(75,86) 1(3,44) 0 
10. megfelelő stílus használata 8(27,58) 18(62,06) 3(10,34) 0 
11. teljes információ átadása, nonverbális információt is 
beleértve 

10(34,48) 17(58,62) 2(6,89) 0 

12. forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolás 11(37,93) 15(51,72) 3(10,34) 0 
13. beszélőkkel szemben semleges fordítás 9(31,03) 15(51,72) 5(17,24) 0 
14. kritikával szemben szerénység, alázatosság, elfogadó 
készség 

6(20,68) 22(75,86) 1(3,44) 0 

15. írott szöveg alkotása, vállalaton belüli dokumentumok 
készítése 

5(17,24) 18(62,06) 3(10,34) 2/1 

16. bőséges felkészítés, előkészítés 10(34,48) 12(41,37) 6(20,68) 0/1 
17. koncentrálóképesség 21(72,41) 7(24,13) 1(3,44) 0 
18. nyugodt lelkiállapot 13(44,82) 14(48,27) 1(3,44) 0/1 
19. külső kinézet, megjelenési mód, ruházat 5(17,24) 19(65,51) 4(13,79) 0/1 
20. prezentációs készség 6(20,68) 19(65,51) 3(10,34) 1(3,44) 
21. tárgyalási készség 7(24,13) 13(44,82) 8(27,58) 1(3,44) 
22. új technológia és új környezet iránti nyitottság, 
alkalmazkodási készség 

7(24,13) 18(62,06) 4(13,79) 0 

23. vita során higgadt tud maradni, és különbséget tud 
tenni a beszélő személye és a vita tárgya között  

16(55,17) 11(37,93) 2(6,89) 0 

24. beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás 
iránti megértési készség    

18(62,06) 11(37,93) 0 0 

25. magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások 
bőséges ismerete  

13(44,82) 14(48,27) 2(6,89) 0 

26. kommunikációkoordináló képesség 9(31,03) 19(65,51) 0 1(3,44) 
27. magyar-japán kulturális különbségek megismerése és 
azok iránti tolerancia, nyitottság 

17(58,62) 11(37,93) 1(3,44) 0 

28. törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, 
megbízóval) 

4(13,79) 18(62,06) 5(17,24) 2(6,89) 

29. törődés a főnökkel és a kollégákkal 3(10,34) 13(44,82) 12(41,37) 1(3,44) 
30. kulturális magyarázat  6(20,68) 17(58,62) 5(17,24) 1(3,44) 
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3. táblázat 
A japán munkáltatók véleménye a tolmácsolás etikájáról és a tolmács szerepének 

fontosságáról (4 fő) 
(4: nagyon fontos, 3: fontos, 2: nem nagyon fontos, 1: nem fontos) 

 
 4 3 2 1 
1. szép, stílusos fordítás 1 2 1 0 
2. beszédkészség 0 4 0 0 
3. akcentus nélküli szép kiejtés 0 1 2 1 
4. könnyen érthető fordítás 1 2 0 1 
5. logikai követhetőség 1 1 2 0 
6. jelentés követhetősége 2 1 1 0 
7. könnyen érthető hang 0 2 2 0 
8. nyelvhelyesség 1 1 2 0 
9. a szakkifejezések pontos használata  1 1 2 0 
10. megfelelő stílus használata 0 3 1 0 
11. teljes információ átadása nonverbális információt is beleértve 1 1 2 0 
12. forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolás 2 0 2 0 
13. beszélőkkel szemben semleges fordítás 4 0 0 0 
14. kritikával szemben szerénység, alázatosság, elfogadó készség 3 1 0 0 
15. írott szöveg alkotása, vállalaton belüli dokumentumok készítése 1 1 2 0 
16. bőséges felkészítés, előkészítés 1 2 1 0 
17. koncentrálóképesség 1 1 2 0 
18. nyugodt lelkiállapot 1 2 1 0 
19. külső kinézet, megjelenési mód, ruházat 1 1 2 0 
20. prezentációs készség 0 2 2 0 
21. tárgyalási készség 0 3 1 0 
22. új technológia és új környezet iránti nyitottság, alkalmazkodási készség 1 2 1 0 
23. vita során higgadt tud maradni, és különbséget tud tenni a beszélő 
személye és a vita tárgya között  

2 2 0 0 

24. beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési 
készség    

1 3 0 0 

25. magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete 2 1 1 0 
26. kommunikációkoordináló képesség 1 2 1 0 
27. magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti 
tolerancia, nyitottság 

0 4 0 0 

28. törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval) 0 3 1 0 
29. törődés a főnökkel és a kollégákkal 0 4 0 0 
30. kulturális magyarázat  0 2 2 0 
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2.2.1. A hűség fontossága 

 

Először a hűségre (6. ábra) vonatkozó kérdések eredményeit tekintjük át. A 

forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolásról tizenegy tolmács (37,93%) jelezte, hogy nagyon 

fontosnak tartja, tizenöt tolmács (51,72%), hogy fontosnak tartja, három (10,34%) azt írta, 

hogy nem nagyon fontos, és senki nem gondolta, hogy nem lenne fontos. Ennél a tényezőnél a 

nagyon fontos és a fontos jelölést összeadva 89,65%-ot kapunk. Így a forrásnyelvi beszédhez 

hű tolmácsolás a professzionális norma felé mutató tendencia lehet.  

Ugyanakkor a japán munkáltatók véleménye megoszlott ebben a kérdésben. Kettő 

nagyon fontosnak, másik kettő nem nagyon fontosnak ítélte. 

 

6. ábra 
A hűség fontossága (%) 

(NF = nagyon fontos, F = fontos, NNF = nem nagyon fontos, nf = nem fontos) 
 

 
 

2.2.2. A tolmács semlegessége 

 

A tolmács semlegességére vonatkozóan a következő eredményt kaptuk (7. ábra). A 

„beszélőkkel szemben semlegesen fordít” állítást kilenc tolmács tartotta (31,03%) nagyon 

fontosnak, tizenöt tolmács (51,72%) fontosnak, öt tolmács (17,24%) nem nagyon fontosnak, 

és egyik tolmács sem állította, hogy nem fontos. A nagyon fontos és fontos jelölés számának 

összege 82,75%. Tehát a semleges fordítást is tekinthetjük a magyar-japán tolmácsok 

38% 

52% 

10% 

0% 

NF

F

NNF

nf



107 
 

professzionális normája felé mutató tendenciának. A semlegességet a négy japán munkáltató 

is egységesen nagyon fontosnak ítéli meg, és számukra ez elvárás. 

Ugyanakkor a tolmácsok 17%-a nem tartja nagyon fontosnak a semlegességet, 10%-a 

pedig a hűséget. Pedig a semlegesség kérdése a dialógus tolmácsolásban nagyon fontos 

szerepet játszik, lényeges, hogy a tolmács mikor, kinek, hogyan fordítsa az elhangzott 

beszédaktusokat, és mit fordítson az elhangzott beszédaktusokból. Például, ha az egyik ügyfél 

egy csoport, akkor a csoporton belül egymás között elhangzott megnyilatkozásokat le kell-e 

fordítaniuk a másik félnek vagy nem. Ha igen, ezt a tolmácsolási eseménykor vagy az 

esemény után tegye meg. Az erősen indulatos, vagy durva megnyilatkozásokat úgy, ahogy 

van, fordítsa, vagy az indulatot nem kell átvenni (különös tekintettel arra, ha az egyik 

kultúrában szokás indulatosan megnyilvánulni, de a másik kultúrában nem). Ha magyarázatot 

kell fűzni egy információhoz, például kulturális eltérések miatt, ezt csak az egyik félnek tegye 

a tolmács, vagy mindkét félnek, illetve egyáltalán ne fűzzön semmihez semmiféle 

magyarázatot. 

 
7. ábra 

A tolmács semlegessége (%) 
(NF = nagyon fontos, F = fontos, NNF = nem nagyon fontos, nf = nem fontos) 

 

 
 

2.2.3 A beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség  

 

 A beszélők iránti empátiát és a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készséget 

(8. ábra) tizennyolc tolmács (62,06%) tartotta nagyon fontosnak, tizenegy (37,93%) fontosnak, 
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vagyis azt, hogy nem fontos, vagy nem nagyon fontos, nem jelölte senki. A pozitív jelölések 

összege 100%. Ezért a beszélők iránti empátiát és a magyar-japán gondolkodás iránti 

megértési készséget a professzionális norma felé mutató tendenciának tekinthetjük. Ezt a 

kérdést a japán munkáltatók is egységesen fontosnak vélik, tehát számukra ez elvárási norma.  

 

8. ábra 
A beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség (%) 

(NF = nagyon fontos, F = fontos, NNF = nem nagyon fontos, nf = nem fontos) 
 

 
 

2.2.4. A magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete  

 

A magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismeretéről (9. ábra) 

tizenhárom tolmács (44,82%) állította, hogy nagyon fontos, tizennégyen (48,27%) érezték 

fontosnak, és ketten (6,89%) nem nagyon fontosnak. A nagyon fontos és fontos válaszok 

összesen 93,09%-ot tesznek ki, így a magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások 

bőséges ismeretének kérdésköre is a professzionális norma felé mutató tendenciának 

tekinthető. A japán munkáltatók véleménye megosztott. Ketten nagyon fontosnak, egy 

fontosnak és egy nem nagyon fontosnak ítéli meg, tehát nem állapítható meg, hogy ez a 

kérdéskör elvárási norma lenne számukra. 
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9. ábra 
A magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete (%) 
(NF = nagyon fontos, F = fontos, NNF = nem nagyon fontos, nf = nem fontos) 

 

 
 

2.2.5. Magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti tolerancia, 

nyitottság 

 

A kulturális különbségek megismeréséről és a toleranciáról, nyitottságról (10. táblázat) 

szóló kérdésre tizenhét tolmács (58,62%) felelte, hogy nagyon fontos, tizenegy (37,93%), 

hogy fontos, egy (3,44%) tartotta nem nagyon fontosnak. A nagyon fontos és fontos válaszok 

összesen 96,55%-ot tesznek ki, ami azt jelenti, hogy a magyar-japán kulturális különbségek 

megismerése, kulturális különbségek iránti tolerancia és a nyitottság a tolmácsok számára 

szintén a professzionális norma felé mutató tendencia. A japánok véleménye szerint 

egységesen fontos ez a kérdés, tehát számukra ez elvárás. A nagyon fontos és fontos válaszok 

összesen 96,55%-ot tesznek ki, ami azt jelenti, hogy a magyar-japán kulturális különbségek 

megismerése, kulturális különbségek iránti tolerancia és a nyitottság a tolmácsok számára 

szintén a professzionális norma felé mutató tendencia. A japánok véleménye szerint 

egységesen fontos ez a kérdés, tehát számukra ez elvárás. 
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10. ábra 
Magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti tolerancia, nyitottság (%) 

(NF = nagyon fontos, F = fontos, NNF = nem nagyon fontos, nf = nem fontos) 
 

 
 

2.2.6. Kulturális magyarázat 

 

A tolmácsoktól megkérdeztem, mennyire fontos szerintük az, hogy kulturális 

magyarázattal szolgáljanak (11. ábra), amelyet a vállalaton belül az ügyfelek kérhetnek a 

tolmácsolási eseményen kívül.  

11. ábra 
Kulturális magyarázat (%) 

(NF = nagyon fontos, F = fontos, NNF = nem nagyon fontos, nf = nem fontos) 
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Hat tolmács (20,68%) tartotta nagyon fontosnak, tizenhét (58,62%) fontosnak, öt 

(17,24%) nem nagyon fontosnak, és egy tolmács (3,44%) volt, aki szerint ez nem fontos. A 

kulturális magyarázatot nagyon fontosnak és fontosnak tartó tolmácsok aránya 79,3%. Ez az 

arány 80% alatt van, ezért határesetnek tekinthető, de nem mutat határozott tendenciát. A 

japánok véleménye is megoszlik, ketten fontosnak és ketten nem nagyon fontosnak ítélik. 

 

2.2.7. A tolmács kommunikációt előmozdító szerepe 

 

 A tolmács kommunikációt előmozdító szerepéről (12. ábra), kommunikáció-

koordináló képességről kilenc tolmács (31,03%) jelezte, hogy nagyon fontosnak ítéli, 

tizenkilenc tolmács (65,51%) fontosnak, és egy tolmács (3,44%) írta azt, hogy nem fontos. A 

tolmácsok 96,54% tartotta tehát fontosnak, sőt nagyon fontosnak ezt a kérdést, tehát a többség 

véleménye az, hogy a tolmácsoknak kommunikációt előmozdító szerepe van. Ezért a 

kommunikációkoordináló képesség a professzionális normához vezető tendenciának tűnik. A 

japán munkáltatók véleménye ebben a kérdésben megint megosztott, egy gondolja nagyon 

fontosnak, ketten fontosnak és volt egy munkáltató, aki azt írta, nem nagyon fontos. 

 
12. ábra 

A tolmács kommunikációt előmozdító szerepe 
(NF = nagyon fontos, F = fontos, NNF = nem nagyon fontos, nf = nem fontos) 
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2.2.8. Törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval) 

 

 Ha elfogadjuk Pöchhacker (1992) nyomán, hogy a konferenciatolmácsolás aktusa a 

megbízatás kezdetétől a konferencia végéig tart, akkor a vállalati tolmácsolás a tolmács 

alkalmazásával kezdődik, és a munka befejezéséig tart. Ezalatt a tolmács viselkedését és 

teljesítményét befolyásolhatja a munkahelyi kollégákkal, főnökökkel, illetve a tárgyalási 

partnerekkel alakuló interperszonális viszony. Ezért megkérdeztem, hogy mennyire fontos a 

törődés52 a beszélőkkel, akik lehetnek a tárgyalási partnerek, vagy a megbízók (13. ábra). A 

válaszok szerint a törődést nagyon fontosnak ítélte négy tolmács (13,79%), fontosnak 

gondolta tizennyolc (62,06%), míg öten (17,24%) azt írták, hogy nem nagyon fontos és két 

tolmács (6,89%) szerint ez a kérdés egyáltalán nem fontos. A válaszok meglehetősen 

megoszlanak, a nagyon fontos és a fontos válasz összesen sem éri el a 80%-ot (pontosan 

75,85%), ezért nem tekinthetjük egyértelműen a szakmai norma felé vezető tendenciának. 

Ugyanakkor a négy japán munkáltató közül három fontosnak és egy nem nagyon fontosnak 

tartja. Vagyis ebből arra következtethetünk, hogy a japán munkáltatók azért elvárják a 

törődést. 

 
13. ábra 

A törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval) 
(NF = nagyon fontos, F = fontos, NNF = nem nagyon fontos, nf = nem fontos) 

 

 
 

                                                           
52 A japán társadalomban az erős hierarchia alapján a beosztott kötelessége odafigyelni a főnökére, felettesére, 
biztosítani a jó hangulatot, ellenőrizni, hogy adott-e a munkához minden feltétel, biztosítani a körülményeket. 
Ezt nevezem törődésnek dolgozatomban.  
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2.2.9. Törődés a főnökkel és a kollégákkal 

 

A törődés kérdéskörét leszűkítettem a főnökkel 53  és a kollégákkal való törődés 

fontosságára is, mivel feltételeztem, hogy a lojalitás kérdéséhez közelebb hoznak (14. ábra). 

A válaszok szerint csak három tolmácsnak (10,34%) nagyon fontos a főnökkel és a 

kollégákkal törődés, tizenhárom tolmács (44,82%) szerint fontos, ugyanakkor tizenketten 

(41,37%) nem tartják nagyon fontosnak, és egy tolmács (3,44%) volt, aki szerint nem fontos a 

törődés. Vagyis a főnökkel és kollégákkal való törődést kevesebb tolmács (55%) tekintette 

fontosnak, vagy nagyon fontosnak, mint a beszélőkkel, a tárgyalási partnerrel és a 

megbízókkal való törődést (76%). Szakmai normának tehát ez semmiképpen nem tekinthető. 

 
14. ábra 

Törődés a főnökkel és a kollégákkal 
(NF = nagyon fontos, F = fontos, NNF = nem nagyon fontos, nf = nem fontos) 

 

 
 

2.2.10. A vállalati és üzleti tolmácsok véleményének összegzése a tolmácsolásról és saját 

szerepükről 

 

A 4. táblázat a tolmácsok által nagyon fontosnak ítélt témakört állítja sorrendbe. A 

tolmácsok több mint 70%-a nagyon fontosnak tartja a logikai követhetőséget (86,20%), a 

jelentés követhetőségét (75,86%), a könnyen érthető fordítást (75,86%), a beszédkészséget 

(72,41%) és a koncentrálóképességet (72,41%). Ezek a tényezők a nyelvi és érzelmi képesség 
                                                           
53 Főnöknek (jōshi上司) tekintem a vezetőket, feletteseket és mindazokat, akik magukat a tolmács főnökének 
tekintik. Ez japánul egyértelmű kifejezés, a tolmácsok pontosan értették, hogy mit jelent.  
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kategóriájába esnek. Ezen kívül a tolmácsok több mint fele nagyon fontosnak gondolja még a 

beszélők iránti empátiát, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készséget (62,06%), a 

magyar-japán kulturális különbségek megismerését, a toleranciát, nyitottságot a különbségek 

iránt (58,62%), valamint azt, ha a tolmács a vita során higgadt tud maradni, és különbséget 

tud tenni a beszélő személye és a vita tárgya között (55,17%).  

 

4. táblázat 
A tolmácsok és munkáltatók által nagyon fontosnak ítélt témakörök, a tolmácsok és 

munkáltatók száma szerint  (T = tolmács, 29 fő, M = munkáltató, 4 fő) 
 

 
T (/29) M (/4) 

logikai követhetőség 25 1 
jelentés követhetősége 22 2 
könnyen érthető fordítás  22 1 
beszédkészség 21 0 
koncentrálóképesség  21 1 
beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség    18 1 
magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti tolerancia, nyitottság  17 0 
vita során higgadt tud maradni, és különbséget tud tenni a beszélő személye és a vita tárgya 
között   16 2 
nyugodt lelkiállapot 13 1 
magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete  13 2 
forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolás 11 2 
könnyen érthető hang 10 1 
teljes információ átadása nonverbális információt is beleértve  10 1 
bőséges felkészítés, előkészítés 10 1 
beszélőkkel szemben semleges fordítás 9 4 
kommunikációkoordináló képesség 9 1 
megfelelő stílus használata 8 0 
tárgyalási készség 7 0 
új technológia és új környezet iránti nyitottság, alkalmazkodási készség 7 1 
a szakkifejezések pontos használata  6 1 
kritikával szemben szerénység, alázatosság, elfogadó készség 6 3 
prezentációs készség 6 0 
kulturális magyarázat 6 0 
szép, stílusos fordítás 5 1 
írott szöveg alkotása, vállalaton belüli dokumentumok készítése 5 1 
külső kinézet, megjelenési mód, ruházat 5 1 
törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval) 4 0 
akcentus nélküli szép kiejtés 3 0 
törődés a főnökkel és a kollégákkal 3 0 
nyelvhelyesség 2 1 
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Ebből következően a tolmácsoknak elsősorban a tartalmi megértéssel kapcsolatos 

tényezők (a jelentés követhetősége, a könnyen érthető fordítás, a beszédkészség) nagyon 

fontosak, ezt követően a tolmácsoláshoz szükséges érzelmi tényezők (az empátia, a tolerancia, 

a nyitottság, a higgadtság, a nyugodtság). Ezzel szemben a nyelvhelyességet kevesen, csak 

ketten tartják nagyon fontosnak.  

A japán munkáltatók ugyanakkor, ahogy a 4. táblázaton látszik, mind a négyen 

egyöntetűen a semleges fordítást tartják nagyon fontosnak. Valószínűleg nekik ezzel 

kapcsolatban rossz tapasztalatuk lehetett korábban, ez kiderül abból, amit a magyar tolmácsok 

rossz tulajdonságaként említenek, vagyis a kétségüket a tolmácsok pártatlansága iránt. A 

négyből három munkáltató nagyon fontosnak tekinti a kritikával szembeni szerénységet, 

alázatosságot, elfogadókészséget. Korábban megtartott vállalati interkulturális 

kommunikációs tréningek során gyakran hallottam japán dolgozóktól, hogy magyar 

beosztottjaikat nem lehet kritizálni, mert megsértődnek, kifogással élnek, és soha nem 

fogadják el a kritikát. Valószínűleg ilyen tapasztalatuk a magyar tolmácsok esetében is 

lehetett. 

Ha összevetjük a japán munkáltatók és a magyar tolmácsok véleményét, 

megfigyelhetjük, hogy miközben a japán munkáltatók egyhangúan hangsúlyozzák a 

tolmácsok semlegességének fontosságát, és elvárják a tolmácsok kritikával szembeni szerény, 

visszafogott, elfogadó magatartását, addig a magyar tolmácsok kevesebb, mint a fele tartja az 

előbbit nagyon fontosnak, az utóbbit pedig mindössze a tolmácsok egyötöde.  

A 5. táblázat a tolmácsok által fontosnak ítélt témakört állítja sorrendbe. A legtöbb 

tolmács a nyelvhelyességet (89,65%) tartja fontosnak. Ezt követi a szakkifejezések pontos 

használata (75,86%). Emellett a tolmácsok több mint fele fontosnak tartja a megjelenést, a 

ruházatot (65,51%), a prezentációs készséget (65,51%), az új technológia és új környezet 

iránti nyitottságot, az alkalmazkodási készséget (62,06%), a megfelelő stílus használatát 

(62,06%), a könnyen érthető hangot (62,06%), a szép, stílusos fordítást (55,17%), és a teljes 

információátadást a nonverbális információval együtt (55,17%). A beszélőkkel szemben 

semleges fordítást és a forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolást a tolmácsok 51,72%-a jelölte 

fontosnak. 

A tolmácsok többsége elsősorban a nyelvi tényezők (a nyelvhelyesség és a precíz 

terminológia) fontosságát jelezte, ezt követték a magatartással kapcsolatos tényezők 

(szerénység, prezentációs készség, koordinálási készség), és csak ez után a nem verbális 

tényezők (a tolmács megjelenése, hangja).   
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5. táblázat 
A tolmácsok és munkáltatók által fontosnak ítélt témakörök, a tolmácsok és munkáltatók 

száma szerint (T = tolmács, 29 fő, M = munkáltató, 4 fő) 
 

  T (/29) M (/4) 
nyelvhelyesség 26 1 
a szakkifejezések pontos használata  22 1 
kritikával szemben szerénység, alázatosság, elfogadó készség 22 1 
kommunikációkoordináló képesség 19 2 
prezentációs készség 19 2 
külső kinézet, megjelenési mód, ruházat 19 1 
könnyen érthető hang 18 2 
megfelelő stílus használata 18 3 
új technológia és új környezet iránti nyitottság, alkalmazkodási készség 18 2 
írott szöveg alkotása, vállalaton belüli dokumentumok készítése 18 1 
törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval) 18 3 
teljes információ átadása nonverbális információt is beleértve 17 1 
kulturális magyarázat 17 2 
szép, stílusos fordítás 16 2 
forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolás 15 0 
beszélőkkel szemben semleges fordítás 15 0 
nyugodt lelkiállapot 14 2 
magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete 14 1 
tárgyalási készség 13 3 
törődés a főnökkel és a kollégákkal 13 4 
bőséges felkészítés, előkészítés 12 2 
beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség    11 3 
magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti tolerancia, nyitottság  11 4 
vita során higgadt tud maradni, és különbséget tud tenni a beszélő személye és a vita 
tárgya között   11 2 
akcentus nélküli szép kiejtés 9 1 
beszédkészség 8 4 
jelentés követhetősége 7 1 
könnyen érthető fordítás  7 2 
koncentrálóképesség  7 1 
logikai követhetőség 4 1 

 

A négy japán munkáltató egységesen fontosnak véli a beszédkészséget és a magyar-

japán kultúra közötti különbségek ismeretét, azok iránti toleranciát, nyitottságot, valamint a 

főnökkel és kollégákkal való törődést (5. táblázat). A két utóbbi tényező megjelölése érthető, 

hiszen japánokról és munkáltatókról van szó, ezek az ő elvárásaik. Három munkáltató a 

megfelelő stílus használatát, a tárgyalási készséget, a beszélők iránti empátiát, a magyar-japán 

gondolkodás iránti megértési készséget, a beszélőkkel való törődést tekinti fontosnak. A 
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munkáltatók szemszögéből fontos tényezők között itt is szerepel az interkulturális 

gondolkodás és a törődés kérdése.  

A két csoport összehasonlítása szempontjából érdekes, hogy míg a tolmácsok számára 

a nyelvi tényezők fontosak, és ezeket csak egy japán munkáltató tartja fontosnak, addig a 

főnökkel és a kollégákkal való törődés, a kulturális különbségek megismerése és azok iránti 

tolerancia, nyitottság inkább a japán munkáltatók számára fontos, míg a tolmácsoknak csak 

kevesebb, mint a fele gondolja így. 

A 4. és 5. táblázat eredményeit összevetve megkapjuk azokat a készségeket, 

tulajdonságokat, amiket a tolmácsok nagyon fontosnak, fontosnak ítélnek, tehát saját 

maguktól is elvárnak. A százalékos arányszámok azt is megmutatják, hogy ebben a 

megítélésben mennyire egységes a tolmácsok véleménye. Mindenki egyöntetűen fontosnak, 

illetve nagyon fontosnak tartja a logikai követhetőséget, a jelentés követhetőségét, a könnyen 

érthető fordítást, a beszédkészséget és a beszélők iránti empátiát, a japán–magyar 

gondolkodás iránti megértési készséget (a tolmácsok 100%-ának véleménye szerint). Ez után 

jön a koncentrálóképesség, a kommunikációt előmozdító képesség, a magyar-japán kultúra 

közötti különbségek megismerésére irányuló törekvés, a tolerancia és nyitottság (96,55%-os 

arányban). A nyelvhelyességet, a szakkifejezések pontos használatát és a kritika szerény 

elviselését szintén a tolmácsok 96,55%-a érzi fontosnak vagy nagyon fontosnak. 90% felett 

van a teljes információ átadásának, a magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások 

bőséges ismeretének megítélése (93,1%). A forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolás, a 

megfelelő stílus használata a tolmácsok 89,65%-ának számít fontosnak vagy nagyon 

fontosnak. A prezentációs készséget, az új technológia és új környezet iránti nyitottságot, 

alkalmazkodási készséget valamivel kevesebben értékelik fontosnak (86,20%), míg a külső 

kinézet, a megjelenési mód, a ruházat és a beszélőkkel szembeni semleges fordítás éppen 

hogy meghaladja a 80%-ot (82,75%).  

 A munkáltatói oldal (japán) és a munkavállalói oldal (magyar) egy kérdésben 

tekinthető viszonylag egységesnek. A beszédkészség az, amely a négy japán munkáltatónak is, 

és a tolmácsoknak is fontos.  A munkáltatók mind a négyen fontosnak ítélik a semleges 

fordítást, a kritikát szerényen elviselő magatartást, azt, ha a tolmács a vita során higgadt tud 

maradni, és különbséget tud tenni a beszélő személye és a vita tárgya között, a beszélők iránti 

empátiát, a magyar-japán gondolkodás iránti megértést, a magyar-japán kulturális 

különbségek ismeretét, a törődést a főnökkel és a kollégákkal. Érdekes és érthető, hogy az 

elvárások között sok olyan van, ami az empátiás készséget, törődést, a kulturális különbségek 
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ismeretét várja a tolmácstól. A főnökkel, kollégákkal való törődés a tolmácsoknál nem 

tartozik a fontos pontok közé.  

A 6. táblázat azt mutatja, mi az, amit a tolmácsok úgy ítéltek, hogy nem nagyon fontos.  

 

6. táblázat 
A tolmácsok és munkáltatók által nem nagyon fontosnak ítélt témakörök, a tolmácsok és 

munkáltatók száma szerint  (T = Tolmács, 29 fő, M = munkáltató, 4 fő) 
 

  T (/29) M (/4) 
akcentus nélküli szép kiejtés  16 2 
törődés a főnökkel és a kollégákkal  12 0 
szép, stílusos fordítás  8 1 
tárgyalási készség 8 1 
bőséges felkészítés, előkészítés 6 1 
törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval) 5 1 
kulturális magyarázat  5 2 
beszélőkkel szemben semleges fordítás 5 0 
külső kinézet, megjelenési mód, ruházat 4 2 
új technológia és új környezet iránti nyitottság, alkalmazkodási készség 4 1 
prezentációs készség 3 2 
megfelelő stílus használata 3 1 
írott szöveg alkotása, vállalaton belüli dokumentumok készítése 3 2 
forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolás 3 2 
teljes információ átadása nonverbális információt is beleértve 2 2 
magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete  2 1 
vita során higgadt tud maradni, és különbséget tud tenni a beszélő személye és a vita tárgya 
között   2 0 
akcentus nélküli szép kiejtés 1 2 
a szakkifejezések pontos használata 1 2 
kritikával szemben szerénység, alázatosság, elfogadó készség 1 0 
könnyen érthető hang 1 0 
nyugodt lelkiállapot 1 1 
magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti tolerancia, nyitottság  1 0 
koncentrálóképesség  1 2 
kommunikációkoordináló képesség 0 1 
beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség    0 0 
beszédkészség 0 0 
jelentés követhetősége 0 1 
könnyen érthető fordítás  0 0 
logikai követhetőség 0 2 
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Ilyen az akcentus nélküli szép kiejtés (16 fő), a főnökkel és a kollégákkal való törődés 

(12 fő), a semleges tolmácsolás és a kulturális magyarázat kérdése (5-5 fő) és a forrásnyelvi 

beszédhez hű tolmácsolás (3 fő). Ezek szerint a tolmácsok egy része az interperszonális 

tolmácsolással kapcsolatos kérdéskörök jelentőségét nem tartja fontosnak.  

A semlegességet nem nagyon fontosnak jelölő tolmácsok a húszas, harmincas 

generációhoz tartoznak, és munkatapasztalatuk 3 és 12 év között van, vagyis nem teljesen 

kezdők.  Ez meglepő, mert azt mutatja, hogy még 12 éves tolmácsgyakorlattal is tekintheti 

egy tolmács a munkáltatók által elvárt semlegességet nem nagyon fontosnak. A logikai 

követhetőség, ami a tolmácsoknak nagyon fontos, a munkáltatóknál a nem nagyon fontos 

kategóriába kerül. A nyelvhelyességet, a szakkifejezések pontos használatát két munkáltató 

szintén nem nagyon fontosként értékelte.  

A 7. táblázatból kiderül, hogy elég kevés olyan tényező van, amit a nem fontos 

kategóriához tartozónak éreznek a tolmácsok és a munkáltatók. Mindössze két tolmács vélte, 

hogy az írott szövegalkotás és a beszélőkkel törődés nem fontos, holott ez a munkáltatók 

számára fontos kérdés. A japán munkáltatók általában kérik, hogy a tolmács a szigorúan vett 

tolmácsoláson kívül az ügyfelekkel is törődjön, figyeljen a munkahelyi interperszonális 

kapcsolatok gondozására.  
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7. táblázat 
A tolmácsok és munkáltatók által nem fontosnak ítélt témakörök, a tolmácsok és munkáltatók 

száma szerint (T = Tolmács, 29 fő, M = munkáltató, 4 fő) 
 

  T (/29) M (/4) 
írott szöveg alkotása, vállalaton belüli dokumentumok készítése  2 0 
törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval)  2 0 
törődés a főnökkel és a kollégákkal 1 0 
akcentus nélküli szép kiejtés  1 1 
prezentációs készség  1 0 
tárgyalási készség  1 0 
kulturális magyarázat  1 0 
kommunikációkoordináló képesség  1 0 
könnyen érthető hang  0 1 
beszélőkkel szemben semleges fordítás 0 0 
bőséges felkészítés, előkészítés 0 0 
megfelelő stílus használata 0 0 
szép, stílusos fordítás 0 0 
forrásnyelvi beszédhez hűséges tolmácsolás 0 0 
teljes információ átadása nonverbális információt is beleértve 0 0 
magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete  0 0 
vita során higgadt tud maradni, és különbséget tud tenni a beszélő személye és a vita 
tárgya között    0 0 
nyelvhelyesség 0 0 
a szakkifejezések pontos használata  0 0 
kritikával szemben szerénység, alázatosság, elfogadó készség 0 0 
új technológia és új környezet iránti nyitottság, alkalmazkodási készség 0 0 
nyugodt lelkiállapot 0 0 
magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti tolerancia, nyitottság  0 0 
koncentrálóképesség  0 0 
külső kinézet, megjelenési mód, ruházat 0 0 
beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség    0 0 
beszédkészség 0 0 
jelentés követhetősége 0 0 
könnyen érthető fordítás  0 0 
logikai követhetőség 0 0 

 

2.3. A tolmácsok véleménye a lojalitásról  

 

A tolmácsok lojalitására vonatkozó kérdéseimben nem használtam a lojalitás szót, 

mert úgy éreztem, nem ismerik a terminust, helyette a közérthető semlegesség szót 

használtam.   
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A tolmács semlegességére vonatkozó kérdésre viszonylag egységesen, 29-ből 28-an 

válaszolták azt, hogy elvileg semlegesen kell tolmácsolni, ha vállalaton belül főnök és 

beosztottja között tolmácsolnak. Csak egy tolmács gondolta azt, hogy a főnök oldalán kell 

tolmácsolni. Ő megjegyzést is írt, mely szerint ő törekszik arra, hogy a tolmácsolás után vagy 

ha lehetséges előtte, a főnöknek elmondja a fontosabb észrevételeket, a kulturális 

különbségből adódó nézeteltérések, véleménykülönbségek hátterét.  

Ugyanakkor a 8. táblázat adatai azt mutatják, hogy a semleges tolmácsolásról szóló 

majdnem egységes elvi álláspont a gyakorlatban mégsem annyira egységes.  

 

8. táblázat 
A tolmács semlegességére vonatkozó válasz (Főnök és beosztott között) 

 
Ha vállalaton belül tolmácsol főnök és beosztottja között, a 
gyakorlatban …………….………………………tolmácsol. 

szám 
(4 japán munkáltató) 

a. mindig a főnök oldalán 0 (1) 
b. gyakran a főnök oldalán 1 
c. néha a főnök oldalán 5 
d. mindig a beosztott oldalán 0 
e. gyakran a beosztott oldalán 0 
f. néha a beosztott oldalán 4 
g. semlegesen  (* egy fő: tárgyilagosan) 21 (3) 

 

Mivel a kérdésre több választ is bejelölhettek, a válaszok száma meghaladja a 

megkérdezett tolmácsok számát. 21 tolmács (72,41%) válaszolta azt, hogy a gyakorlatban is 

semlegesen tolmácsol főnök és beosztottja között. Többen nyilatkoztak úgy, hogy néha a 

főnök, vagy a beosztott oldalán tolmácsolnak. Érdekes felfigyelni arra, hogy bár volt olyan a 

tolmácsok között, aki az elvi kérdésre azt válaszolta, hogy a főnök oldalán kell tolmácsolni, a 

gyakorlatban ő sem jelölte, hogy mindig a főnök oldalán tolmácsolna. A munkáltatók között 

is volt, aki úgy tapasztalta, hogy a tolmács a főnök oldalán tolmácsol. (Azt nem derült ki, 

hogy ez esetleg elvárás lehetett-e.) 

A tolmács semlegességére vonatkozó második kérdés a magyar-japán relációra 

kérdezett rá. Amikor egy tolmács vállalaton belül tolmácsol magyar és japán ember között, a 

tolmácsok egybehangzó válasza szerint elvileg semleges álláspontról kell, hogy tolmácsoljon.  

Arra a kérdésre, hogy mi a helyzet a gyakorlatban, a válaszok a 9. táblázatban láthatók. 

Bár elvileg mindenki a semlegesség mellett foglalt állást, a gyakorlatban mégis azt látjuk, 

hogy nem egységesek a tolmácsok. A 29-ből 21 tolmács (72,41%) felelte, hogy elvileg is 

gyakorlatilag is semlegesen tolmácsol. A többiek szituációtól függően váltogatják 
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álláspontjukat. Egy tolmács gyakran tolmácsol a japán fél oldalán, és egy a magyar fél oldalán, 

négyen néha a japán oldalon, és öten néha a magyar fél oldalán tolmácsolnak.  

A négy japán munkáltató közül egy azt válaszolta, hogy gyakorlatilag mindig a főnök 

oldalán tolmácsol a tolmács. 

 
9. táblázat 

A tolmács semlegességére vonatkozó válasz (Japán és magyar partner között) 
 

Ha vállalaton belül tolmácsol japán és magyar ember között, a 
gyakorlatban …………….………………………….tolmácsol. 

szám 
(4 japán munkáltató) 

a. mindig a japán oldalán 0 
b. gyakran a japán oldalán 1 
c. néha a japán oldalán 4 
d. mindig a magyar oldalán 0 
e. gyakran a magyar oldalán 1 
f. néha a magyar oldalán 5 
g. semlegesen  (* egy fő: tárgyilagosan) 21 (3) 
h. a japán és a magyar fél kilététől függően (tolmács jóban van 
vele, vagy nincs) 

(1) 

 

A főnök-beosztott és a magyar-japán fél közötti tolmácsolás eredményei nagyon 

hasonlóak. Arra utalnak, hogy a tolmácsok egy része, bár a semlegességet fontos elvnek tartja, 

a gyakorlatban mégis hajlik arra, hogy a főnök vagy a beosztott, a japán vagy a magyar fél 

oldalán tolmácsoljon, vagyis, hogy az egyik félhez legyen lojális. Ez valószínűleg 

pszichológiai nehézséget okozhat nekik, mert mindig fel kell mérniük az adott helyzetet, a 

hierarchiaviszonyokat. Érdemes megfigyelnünk az egyik japán munkáltató megjegyzését, 

mely szerint a tolmács lojalitása attól függ, hogy fűzi-e valamilyen kapcsolat az egyik 

oldalhoz, jóban van vele vagy sem. Ebből arra lehet következtetni, hogy a tolmács az ügyfelek 

hatalmi viszonyait, a társadalmi távolságot és egyéb tényezőket figyelembe véve viselkedik. 

A tolmács lojalitásával kapcsolatban megkérdeztem a tolmácsokat, mit tesznek, ha a 

beszélő beszédében (a fordítandó szövegben) hibás információt találnak (1. függelék 14. 

kérdés). Tizenkilenc tolmács (65,51%) válaszolta, hogy „vissza kell kérdezni, és utána 

kijavítva fordítani”.  Tíz tolmácsnak (34,48%) az volt a véleménye, hogy „úgy, ahogy a 

beszélő mondta, hibásan kell lefordítani”.  A kérdést azért tettem fel, mert kíváncsi voltam 

arra, hogy a tolmács az intertextuális hűséget tartja-e fontosnak vagy a kommunikáció 

gördülékeny menetét, a beszélő és a hallgató iránti felelősségét. Az előbbi válasz a tolmács 

lojalitását, az utóbbi inkább a szöveghűséget hangsúlyozza. Kiderült, hogy a tolmácsok 

kétharmada a lojalitás, egy harmada a hűség mellett áll.  



123 
 

A négy japán munkáltató válasza egységes: szerintük „vissza kell kérdezni, utána 

kijavítva fordítani”, vagyis egyértelműen a lojalitást értékelik. 

A lojalitás a fordítási stratégián keresztül jön létre. A fordított szövegekben 

nyelvpártól vagy fordítási iránytól függetlenül a fordítási folyamathoz köthető jellemzők 

figyelhetők meg, amelyeket Mona Baker (1993) fordítási univerzálénak54 nevez. Köztük az 

explicitség növelése függ össze leginkább a tolmács lojalitásával. A kérdőívben 

megkérdeztem, hogy a tolmácsok erre törekszenek-e tudatosan. Lojalitás szempontjából ez 

fontos tényező. Hiszen ha a tolmács felelősséget vállal az ügyfelek közötti zökkenőmentes 

kommunikációért, akkor igyekszik minél érthetőbb szöveget alkotni, és ezért szoktak a 

tolmácsok magyarázatot fűzni az elhangzó szöveghez. 

A tolmácsolt szövegek explicitség növeléséről két kérdést tettem fel. Az egyik kérdés 

(1. függelék 26. kérdés) azt tudakolja, hogy ki kell-e egészíteni a beszélő szövegét, ha 

kevésnek találja az információt ahhoz, hogy a hallgatóság jobban értse. Tizenhét tolmács 

(58,62%) igennel, tíz (34,48%) nemmel válaszolt, és két tolmács nem adott választ.  

A négy japán munkáltatóból három igennel, egy nemmel felelt, és ez arra utal, hogy a 

japán ügyfelek általában igénylik a kiegészítő információt.  

A másik kérdés (1. függelék 37. kérdés) arra vonatkozott, hogy kell-e magyarázatot 

fűznie a tolmácsnak az elhangzottakhoz, amennyiben úgy érzi, hogy a hű tolmácsolást a 

hallgatóság a két kultúra közötti különbségből adódóan nem érti. Erre a kérdésre huszonhét 

tolmács mondott igent, ketten nem adtak választ. Ebből kikövetkeztethető, hogy a tolmácsok 

többsége a zökkenőmentes kommunikáció érdekében az explicitség stratégiáját alkalmazza. 

Tehát ezek a tolmácsok mindkét ügyfél iránti felelősséget vállalnak, az explicitség stratégiáját 

alkalmazzák, hogy a hallgatóság a beszélő mondanivalóját maradéktalanul megértse.  

Az egyértelműségre való törekvés is az egyik fordítási univerzálé. Erről is kérdeztem a 

tolmácsokat (1. függelék 36. kérdés). Kíváncsi voltam, hogy ha a beszélő valamit implicit 

módon szeretne kifejezni, akkor hogyan viselkednek. Huszonhárom tolmács (79.31%) szerint 

„a beszélő implicit módon kifejtett beszédszándékát is le kell fordítani”. Négyen (13.79%) azt 

válaszolták, hogy „csak az explicit módon megfogalmazottakat kell lefordítani”. Két tolmács 

nem adott választ. A tolmácsok 80%-a igyekszik a beszélő mondanivalóját egyértelművé 

tenni. Ezzel a magatartással a tolmács a kommunikáció gördülékenységét szeretné növelni, és 

                                                           
54 Mona Baker (1993) felsorolja a fordítási stratégia univerzális jellemzőit:1. az explicitség mértékének növelése 
a forrásnyelvi szöveghez képest, illetve a fordítás eredményeképpen keletkezett célnyelvi szöveghez képest, 2. 
az egyértelműségre és egyszerűsítésre való törekvés, 3. a konvencionális értelemben vett grammatikai jól 
formáltságra való törekvés, 4. a forrásnyelvi ismétlések elkerülése vagy átfogalmazása, 5. a célnyelvi jellemzők 
túlzott használata, 6. bizonyos nyelvi jellemzők speciális eloszlása a fordított szövegben (Baker 1993). 
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így biztosítani mindkét ügyfél iránti lojalitását. Ugyanakkor ennél a stratégiánál fennáll a 

veszély, hogy a tolmács rosszul értelmezi a beszélő mondanivalóját, és így továbbítja a 

hallgatóság felé.  

A négy japán munkáltató válasza egységesen igen volt, vagyis elvárják az implicit 

beszédszándék fordítását is a tolmácstól. 

A japán munkáltatóktól megkérdeztem, hogy mi az előnye a magyar anyanyelvű 

tolmácsoknak. Ketten úgy válaszoltak, hogy a magyar tolmácsoktól elvárhatják a magyar 

kultúrára és szokásokra vonatkozó kiegészítő információt. A harmadik szintén azt válaszolta 

erre a kérdésre, hogy tőlük megtudhatják a magyarok és a japánok közötti értékrendbeli 

különbségeket (a munkára vagy a felelősségtudatra vonatkozóan), és hogy jól ismerik 

Magyarországot és a városokat. Tehát a japán munkáltatók elvárják, hogy a tolmácsok 

kulturális és szokásbeli kiegészítő információt adjanak japán főnökeinek.  

A tolmácsokat megkérdeztem, hogy a célnyelvi kultúrának és a szituációnak 

megfelelően másképpen kell-e fordítani a durva kifejezéseket (1. függelék 20. kérdés). A 

tolmácsok többsége (72,41%) igennel válaszolt és csak egynegyedük (24,13%) válaszolt 

nemmel (10. táblázat). A tolmácsok többsége megpróbálja a beszédaktus illokúciós erejét a 

célnyelvi normához igazítani. Ezáltal mind a két félhez igyekszik lojális lenni. 

 

10. táblázat 
A beszélő által használt durva kifejezéseket a célnyelvi kultúrának és a szituációnak 

megfelelően másképpen kell-e fordítani? 
 

 

 

 

   

A következő kérdéskörben a tolmács kommunikációs koordinátor szerepét akartam 

körbejárni. Ha a tolmács az egyik vagy mindkét ügyfélhez lojális, akkor tesz-e valamit a 

tolmácsoláson kívül az egyik vagy mindkét fél érdekében a zökkenőmentes kommunikáció 

előmozdításáért. Azt kérdeztem (1. függelék 21. kérdés), hogyan viselkedik a tolmács, ha 

szemben álló két ügyfél (véleménykülönbség, ellentétek) között kell tolmácsolnia (11. 

táblázat).  

11 válaszadó a semlegesség mellett áll (a. válasz), vagyis vallja a mindkét fél iránti 

felelősséget, lojalitást. Ezzel szemben egy tolmács (nő) kifejezetten vállalja az egyik félhez, a 

tolmácsot alkalmazó félhez való lojalitást. A b. (2 fő) és a c. válasz (16 fő) esetében a tolmács 

válasz válasz száma (/29 fő) % 
Igen 21 72,41 
Nem 7 24,13 
Nem jelölt 1 3,44 
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felvállalja a kommunikációs koordinátor szerepét, hogy a két ügyfél közötti szembenállás ne 

erősödjön. Ez a viselkedés túlmegy az európai értelemben vett tolmács hatáskörén. Az egyik 

tolmács talán ezért választotta egyszerre az a. és a c. választ is. Különösen figyelemre méltó 

az, hogy a harminc válaszból tizennyolc (60%) a b. vagy a c. választ jelölte meg. Vagyis nem 

semlegesen tolmácsolnak. A b. válasznál szűkítik az információt, a c. válasznál  explicitté 

teszik. Az a. válasz nem szerinti megoszlása hat férfi és öt nő, ezzel szemben a b. választ két 

nő adta, a c. választ négy férfi és tíz nő, és két válasznál ismeretlen a nem. Tehát a férfi 

tolmácsoknál több a semlegesség pozícióját vállalók száma, mint a koordinátor szerepét 

vállalóké. Tolmácsnők empatikusabbak, közülük többen vannak, akik vállalják a 

kommunikációs koordinátor szerepét.  

 
11. táblázat 

Szemben álló felek közötti tolmácsolásban hogyan viselkedik a tolmács 
 

tolmács viselkedése válasz száma 
(/30) 

% 

a. ahogy a beszélő mondja, úgy kell lefordítani 11 36,66 
b. az érzelmi kifejezéseket kihagyva csak az információt kell 
továbbítani 

2 6,66 

c. úgy kell tolmácsolni, hogy ne mélyüljön a két fél szembenállása, 
közvetíteni kell a két fél álláspontját 

16 53,33 

d. a tolmácsot alkalmazó fél érdekét képviselve kell tolmácsolni 1 3,33 
 

A négy japán munkáltató véleménye megoszlik: ketten igénylik, hogy a tolmács úgy 

közvetítsen, hogy a szembenállás ne mélyüljön (c. válasz). A másik két fél ezt nem igényli, az 

egyik az a. választ, tehát a semlegességet, a másik a b. választ, tehát a szűkítést választotta.   

 A tolmácsok lojalitáson túlmutató kommunikációs koordinátori szerepére vonatkozik a 

félreértések elkerülésére irányuló kérdésem (1. függelék 15. kérdés). Ha félreértés veszélyét 

érzi a tolmács, megpróbálja-e magyarázattal a félreértést elkerülni. Erre huszonkét (75,86%) 

tolmács mondott igent és hét (24,13%) nemet (12. táblázat).  

 

12. táblázat 
Ha félreértés veszélyét érzi a tolmács, megpróbálja-e magyarázattal a félreértést elkerülni?  

 
 
 
 

 

 

válasz válasz száma (/29 fő) % 
Igen 22 75,86 
Nem 7 24,13 
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A következő kérdés (1. függelék 17. kérdés) is a kommunikáció gördülékenyebbé 

tételét érinti. Vajon úgy kell-e tolmácsolni, hogy a tolmácsolás helyszínén jobb legyen a 

hangulat? Húsz tolmácsnak (68,96%) az a véleménye, hogy nem kell úgy fordítani, nyolc 

tolmács (27,58%) igennel válaszolt, és egy tolmács nem adott választ (13. táblázat). Látszik a 

válaszokból, hogy vannak tolmácsok, akik a saját szerepüket kiterjesztik, de majdnem 

háromszoros azoknak a véleménye, akik szerint erre nincs szükség. A japán munkáltatók 

véleménye fele-fele arányban megoszlik.  

 

13. táblázat 
Úgy kell-e tolmácsolni, hogy jobb legyen a tolmácsolás helyszínén a hangulat? 

 
 

 

A tolmácsolás helyszínén a hangulat az ügyfelek közötti interperszonális viszonyt, 

ezáltal a tolmácsolási eseményt befolyásoló lelki tényező. Ha a tolmács az ügyfelek 

kommunikációs szándékát jól ítéli meg, és ennek alapján úgy tolmácsol, hogy jobb legyen a 

hangulat, akkor teljesíti az ügyfelek iránti felelősségét. Viszont ha az ügyfelek 

kommunikációs szándékától függetlenül a tolmács önálló döntése alapján úgy viselkedik, 

mint kommunikációs koordinátor, akkor a tolmács hatáskörét túllépve teljesen önálló 

harmadik félként lép a kommunikációba. Ennek a határát nehéz megítélni. Mindenesetre a 

tolmácsok egyharmada igyekszik úgy tolmácsolni, hogy jobb legyen a hangulat.  

A magyar anyanyelvű tolmácsokkal kapcsolatos gondokról kérdeztem a japán 

munkáltatók véleményét. Az egyik munkáltató azt írta, hogy a magyar anyanyelvű tolmács, 

tolmácsok 55  időnként nem fordítják a magyar ügyfelek egymás közötti beszélgetését. Ez 

annak az egyik nagyon evidens bizonyítéka, hogy a japán munkáltató szerint a tolmácsnak a 

japán munkáltató oldalán kell állnia, és a magyar beosztottak egymás közötti beszélgetéseit is 

folyamatosan fordítania kell. Elvileg a tolmács a két ügyfél között közvetít, ebben a 

szituációban a japán munkáltató mégis azt várja el, hogy hozzá legyen lojális. Azt nem is 

feltételezi, hogy a japán munkáltatók egymás közötti beszélgetéseit is lefordíthatja a magyar 

felek számára.  

                                                           
55 A japán nyelvű válaszokból nem derül ki, hogy egy tolmácsról vagy többről van szó. 

válasz válasz száma (/29 fő) % 
Igen 8 27,58 
Nem 20 68,96 
Nem jelölt 1 3,44 
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A magyar tolmács ugyanakkor nem érzi szükségesnek, hogy a magyarok egymás 

közötti beszélgetését fordítsa. A tolmács úgy gondolja, őt arra kérték, hogy magyar kollégái 

és japán főnökei között tolmácsoljon, nem arra, hogy a tárgyaláson a magyarok között 

elhangzó magánbeszélgetést mind japánra fordítsa a japán főnöknek. A magyarok egymás 

közötti beszélgetését azért is magánbeszélgetésnek tekinti, mert a magyarok tudják, hogy a 

japánok nem értik a magyar beszédet, és elhangozhatnak olyan magánvélemények is, 

amelyeket egyébként nem a nyilvánosságnak szánnak.  

Ebben az esetben szakadék van a tolmács, a magyar ügyfelek, és a japán főnökök 

között a tolmácsolási normával kapcsolatban. A két ügyfél és a tolmács között az elvárási 

norma nem azonos. Ha a tolmács a megbízás alapján egyértelműen kimondja, hogy ő csak az 

egyik oldalhoz lojális, akkor a könnyen teljesíti az egyik fél elvárási normáját. Azonban erről 

nincs semmilyen írásos utasítás, se megbízás, és ha két fél elvárási normája eltér, akkor a 

tolmács nem tud megfelelően dolgozni, mert az egyik ügyfél mindig elégedetlen a 

teljesítményével. Ez a tolmács munkáját nagyon megnehezíti. Ezért lenne fontos tisztázni a 

tolmácsnak és az ügyfeleknek, hogy a tolmács kihez legyen lojális. 

A másik japán munkáltató a magyar anyanyelvű tolmács rossz tulajdonságáról ír. 

Rossz tulajdonságnak veszi, hogy a magyar tolmács azokat a magyar kollégáit, akikkel jóban 

van, előnyben részesíti, ugyanakkor a japán központban feljelenti azt a magyar főnökét, akivel 

rossz viszonyban van. Ezek lehetnek egyedi esetek és nem általánosíthatók, hiszen csak egy 

munkáltató jelezte. Ez az eset mégis azt bizonyítja, hogy némelyik magyar tolmács 

egyértelműen magyar kollégái érdekét képviselve a magyarok, illetve a beosztottak oldalán 

tevékenykedik, a japán és magyar főnökkel szemben. Ez a tolmács csak az egyik félhez lojális.  

A tolmács kommunikációt előmozdító szerepét szeretném megvilágítani a következő 

kérdéssel (1. függelék 27. kérdés). A tárgyalás vagy a konferencia folyamatára figyelve, ha 

észrevesz valamit, akkor vajon kell-e szólni a szervezőnek. Húsz tolmács felelt (68,96%) 

igennel, hét tolmács (24,13%) nemmel, két tolmács pedig nem adott választ (14. táblázat).  

 
14. táblázat 

Ha a tárgyalás vagy a konferencia folyamatára figyelve észrevesz valamit a tolmács, kell-e 
szólnia a szervezőnek? 

 
 
 

 
 

 

válasz válasz száma (/29 fő) % 
Igen 20 68,96 
Nem 7 24,13 
Nem jelölt 2 6,89 
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A tolmácsok több mint kétharmada úgy viselkedik, mintha a tárgyalás vagy a konferencia 

egész folyamatát a tolmácsolás részének tekintené. A tolmácsnak az egész tolmácsolási 

eseményre kiterjedő figyelme véleményem szerint tulajdonképpen a tolmács felelősségének 

kérdése. A tárgyalás vagy a konferencia folyamata, szervezése a tolmácsolási háttér 

biztosítását érinti, és ettől is függ a jobb tolmácsolási teljesítmény. Ez az ügyfelek iránti 

lojalitás megvalósításának egyik alapja. 

 

2.4. A tolmács lojalitása és a pragmatikai transzfer 

 

A fordítástudományban „a pragmatikai transzfer terminus azt jelenti, hogy a fordító a 

forrásnyelvi forma megtartásával idegenszerű megnyilatkozást hoz létre. Ez 

pragmalingvisztikai vagy szociopragmatikai okokra vezethető vissza” (Polcz 2012: 223). Az 

idegen nyelvet tanulók egyik legnehezebb feladata az adott nyelv pragmalingvisztikai és 

szociopragmatikai56 stratégiájának elsajátítása. A tolmácsolásban a pragmatikai ismeretek az 

interkulturális kommunikációs ismeretekhez tartoznak. Amikor eltérő kulturális csoportokhoz 

tartozó emberek interakcióba lépnek, akkor interkulturális kommunikáció jön létre (Hidasi 

2004: 33), amelyben sokszor abból adódóan keletkeznek a problémák, hogy „a 

valóságérzékelésünket és a valósághoz való viszonyunkat a kultúránk, ezen belül is az adott 

kultúra nyelve határozza meg, és ennek szűrőjén keresztül értelmezzük és értjük meg a 

hozzánk érkező információkat” (Ibid: 28). A tolmácsolás nem más, mint közvetített 

interkulturális kommunikáció (mediated intercultural communication) (Nord 1997: 18). A 

tolmács is más kultúrához tartozik, mint legalább az egyik ügyfele, ezért a tolmács sem 

mentes e probléma alól, mert „a kultúraközi interakciókban a beszélgetőpartnerek saját 

kultúrájuk viselkedési sémáit követik, amikor idegen kultúrájú kommunikációs cselekvéseket 

értelmeznek” (Földes 2007: 20). A tolmácsolásban még a gyakorlott tolmácsok számára is a 

pragmatikai kiigazítás az egyik legnehezebb feladat. Polcz (2012) Blum-Kulka (1989) alapján 

írja, hogy az eltérő nyelvi viselkedés szükségessé teheti a pragmatikai kiigazításokat 

(pragmatic adjustments) akkor, amikor két nyelv kontaktusba kerül egymással, így a fordítás 

során is (Polcz 2012: 7).  

                                                           
56 Leech (1983) szerint a pragmatika két alfajtára bontható, pragmalingvisztikára és szociopragmatikára (Szili 
2004: 99). Leech (1983) művére hivatkozva Szili Katalin (2004) a pragmalingvisztika és a szociopragmatika 
közötti különbséget következőképpen írja le: a pragmalingvisztika „azokkal az eszközökkel foglalkozik, 
amelyekkel egy adott nyelv rendelkezik az illokúciók létrehozásához”, a szociopragmatika pedig „a pragmatika 
szociológiai arculata, s annak mikéntjét tanulmányozza, hogy egy pragmatikai tevékenység (kérés, elutasítás 
stb.) hogyan rendelődik hozzá a specifikus társadalmi feltételekhez” (Szili 2004:99). 
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A célkultúra pragmatikai ismeretein és annak megfelelő alkalmazásán nagymértékben 

múlik a tolmács lojalitása, semlegessége. A célnyelv és a célnyelvi kultúra pragmatikai 

ismereteinek hiánya félreértést okozhat, és ez a tolmács teljesítményére nagy hatással lehet. 

Ez nemcsak a bírósági tolmácsolásban, hanem a vállalati és üzleti dialógus tolmácsolásban is 

nehéz feladat.  Felsőfokú nyelvtani ismeretekkel és ezek problémamentes használatával is 

gyakran okoz nehézséget egy egyszerű kérés japánul, ha nincs meg a japán pragmatikai 

ismeret (Hidasi 2006: 58). 

Kérdőíves formában megtudtam a tolmácsoktól, hogy mi a legnehezebb feladat a 

magyar-japán tolmácsolásban. Előre megadtam 21 tényezőt (1. függelék. 38. kérdés), amely 

eddigi tolmácsolási gyakorlatomban számomra olykor problémát okozott, vagy amiről 

feltételeztem, hogy problémát okozhat. Kértem a tolmácsoktól, hogy a 21 tényező közül ötöt 

válasszanak ki, azokat, amik számukra gondot okozott. A 21 tényező a 15. táblázatban látható. 

Ezenkívül szabadon írhattak egyéb nehézségeikről is. Véleményem szerint a 21 tényező közül 

a következő tíz tényező okozhat nehézséget a pragmatikai kiigazítás során. 1. A japánok 

sajátos kommunikációs stílusa (célzott, rejtett kifejezés, sejtetés a sorok között stb.). 2. A 

japán nyelv sajátosan homályos kifejezései. 3. A japános és a magyaros gondolkodásmód 

fordítása. 4. A tiszteleti (alázatos) nyelv fordítása. 5. Szó vagy mondatrész, különösen az 

alany kihagyása. 6. A japán és a magyar tárgyalási technika különbsége. 7. A beszélő, a 

hallgató és a tolmács közötti emberi viszony, illetve az erőviszony. 8. Az érzelemkifejezés 

különbözősége a japánok és a magyarok között. 9. A durva szavak fordítása. 10. A japánok 

nem tudnak nemet mondani, tagadási stratégiák.  

A legtöbb tolmács a szükséges információ hiányát jelölte a legnagyobb nehézségnek. 

A vállalati tolmácsnak nap mint nap, reggeltől estig rendelkezésre kell állnia, bármikor jöhet 

hirtelen tolmácsolási kérés. Egyszeri üzleti tolmácsolás esetén is gyakran előfordul, ha 

tolmácsközvetítő irodán keresztül jön a megbízás, hogy a majdani tolmácsoláshoz nincs 

semmi információ. Pedig Nord (1997) hangsúlyozza a tolmácsoláshoz szükséges információ 

fontosságát a fordítás céljának meghatározásához, erre szolgál a fordítási tájékoztató57 (Nord 

1997: 60).  

 

 

 

                                                           
57 A fordítási tájékoztató a következő információt tartalmazza: a (szándékolt) szöveg funkciói, a célnyelvi szöveg 
címzettei, a szöveg befogadás (várható) ideje és helye, a szöveg átviteli eszköze illetve a szöveg keletkezésének 
és befogadásának a motivációja (Nord 1997: 60). 



130 
 

15. táblázat 
A magyar-japán tolmácsolás legnehezebb feladatai (többszöri jelölés) 

 
  jelölések 

száma 
1 tolmácsoláshoz szükséges információ hiánya       17  
2 japánok sajátos kommunikációs stílusa (célzott, rejtett kifejezés, sejtetés a 

sorok között stb.)     
13 
 

3 japán nyelv sajátosan homályos kifejezései 12 
4 japános és magyaros gondolkodásmód fordítása                 11 
5 szakkifejezés (terminus)   11 
6 tiszteleti (alázatos) nyelv fordítása        10 
7 szó vagy mondatrész, különösen az alany kihagyása 10 
8 vicc és közmondás fordítása   10 
9 japán és magyar tárgyalási technika különbsége                  9 

10 tájszólás megértése            6 
11 beszélő, hallgató és tolmács közötti emberi viszony, illetve erőviszony                                       6 
12 kevés a felkészülési idő                            5 
13 hosszú üdvözlés        3 
14 kulturális reália és a tulajdonnevek fordítása      3 
15 érzelemkifejezés különbözősége a japánok és a magyarok között                  3 
16 koncentrálóképesség            2 
17 kulturális tanácsadás és magyarázat         2 
18 felhasználók magatartása a tolmáccsal szemben                                                  2 
19 durva szavak fordítása 2 
20 japánok nem tudnak nemet mondani, tagadási stratégiák     1 
21 dupla tagadás gyakori használata 0 

Egyéb 
 

nyelvileg vagy tartalmilag hiányos vagy logikátlan szöveg tolmácsolása, szemben álló 
álláspontok áthidalása   

 szakirányú háttérismeret hiánya, pl. villamosmérnöki vagy gépészmérnöki ismeretek 
 Szimultán tolmácsolás, mert egyszerre két- vagy többfelé koncentrálva kell gyorsan és 

lehetőleg értelmesen tolmácsolni. Miközben a tolmács befogadja a forrásnyelvből az 
információt, máris át kell alakítania a célnyelvre, úgy hogy még végig sem hallgatta a 
mondatot, ráadásul gyakran úgy kívánja meg a mondat, hogy eltérő legyen a szerkezete, ill. 
a szavak sorrendje. 

 A japán fél, tapasztalatom szerint, egyszerre aprólékos, összegző és előremutató terv szerint 
tárgyal. A magyar fél, ezt túlzásnak tartja, sokszor nagyvonalúsodik, sokkal kevésbé 
jegyzetel, a japán fél azt szeretné, ha a döntés 100%-os támogatást kapna, a magyar fél beéri 
a többséggel, a magyarok szerint a japánok túl sokat egyeztetnek, a japánok szerint a 
magyarok nem fordítanak elegendő időt az értekezletekre. A tolmácsolási technika 
természetesen változik. Másként viszonyulok ahhoz a partnerhez, akit először látok, 
ilyenkor a szó szerint, minél tárgyilagosabban, minél semlegesebb stílusban, de 
természetesen a kölcsönös megértést szem előtt tartva fordítok. Más a helyzet, mikor egy 
folyamatos munkában veszek részt, amikor ismerem az adott tárgyalás témájának előéletét, 
ismerem a résztvevők előzetes véleményét és van elképzelésem – mert rákérdeztem –, ki 
miért és mit akar elérni az adott megbeszélésen. A semlegesség a kitűzött cél, csak amikor 
valamelyik fél, az előző megbeszéléshez képest megváltoztatta a véleményét, és azt a rossz 
fordításra próbálja hárítani, akkor nehéz megőrizni kívülállóságomat, persze nem 
lehetetlen…   

 

Tulajdonképpen nemcsak tapasztalatlan fordítók, hanem gyakorlott tolmácsok számára 

is nagyon fontos a fordítási tájékoztató. Ennek ellenére a gyakorlatban a tolmácsolást az 
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információhiány nehezíti legjobban. Az információszolgáltatás az ügyfelek, a megbízó, 

vállalati tolmácsolás esetén a vállalaton belül a tolmácsolásért felelős személyek feladata, 

rajtuk sok múlik. Ugyanakkor maguk a tolmácsok is tudathatják a felhasználókkal a háttéri 

információk fontosságát, és ragaszkodhatnak az információhoz. 

A második legtöbb jelölést a japánok sajátos kommunikációs stílusa kapta, amit 

tizenhárom tolmács jelölt a legnehezebb feladatnak. Ezt követően tizenkét tolmács a 

homályos japán nyelvi kifejezéseket érezte nagyon nehéznek. A japános és a magyaros 

gondolkodásmód fordítását tizenegy tolmács, a tiszteleti (alázatos) nyelv fordítását és a 

szavak, mondatrészek kihagyását tíz tolmács gondolta nehéznek. Kilencen a legnehezebb 

feladatnak a japán és a magyar tárgyalási technika különbözőségét tartották. Hatan az emberi 

viszonyok és az erőviszonyok kérdését tekintik bonyolultnak. És végül három tolmács az 

érzelemkifejezés különbözőségét, kettő a durva szavak fordítását, egy pedig a japánok 

tagadási stratégiáit tartja nehéznek.   

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a magyar anyanyelvű tolmácsok a pragmatikai 

kiigazítást az egyik legnehezebb feladatnak tekintik a tolmácsolás során.   

A kérdőíves felmérésben más, a pragmatikai transzferrel kapcsolatos kérdéseket is 

feltettem. Az egyik kérdés a szerénységi nyelv használatára vonatkozik (1. függelék 33. 

kérdés). Vajon hogyan fordít, ha úgy gondolja, hogy a japánok által használt alázatos 

kifejezés magyarra fordítva nem lenne érthető? Három válaszlehetőséget adtam. a. Akkor is le 

kell fordítani, úgy, ahogy van. b. Természetesen hangzó kifejezésre átjavítva kell magyarra 

fordítani58. c. Ezt a részt ki kell hagyni. Huszonkilenc tolmácsból huszonöt (86,20%) a b. 

variációt jelölte. Két tolmács az a.-t, és egy tolmács egyszerre jelölte a b.-t és a c.-t. Egy 

tolmács tartózkodott. Vagyis a kettős jelöléssel együtt, a természetes kifejezésre fordítást 

választók száma huszonhat fő. Ez 89,65%-ot jelent. Ezek szerint a tolmácsok mintegy 90%-a 

igyekszik magyarul természetes kifejezésre átjavítva fordítani a japán szerénységi nyelvet, 

azaz a célnyelvi  pragmatikai követelményeknek megfelelően próbálnak tolmácsolni.  

A következő kérdés (1. függelék 20. kérdés) a beszélő durva kifejezésére vonatkozik. 

Az ilyen kifejezést a célnyelvi kultúrának és a szituációnak megfelelően másképpen kell-e 

fordítani? Erről a kérdésről már nem volt annyira egységes a tolmácsok véleménye. 

Huszonegy tolmács (72,41%) válaszolt igennel, hét tolmács (24,13%) nemmel, egy tolmács 

pedig tartózkodott. Még egy kérdés (1. függelék 19. kérdés) érintette ugyanezt a témakört. 

                                                           
58 Például: Heiso yori osewani natte orimasu. Raishūno kayōbini ukagawasete itadakimasu. a. válasz szerint: 
Folyamatosan gondoskodik rólunk. Bátorkodnék látogatást tenni Önöknél jövő kedden. b. válasz: Köszönjük az 
együttműködést. Jövő kedden felkeresem Önöket. c. válasz: Jövő kedden felkeresem Önöket. 
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Hogyan fordítja az indulati kifejezéseket (a harag megnyilvánulását vagy a szidást)? Két 

válaszlehetőségből lehetett választani: a. Semlegesen kell fordítani. b. Először vissza kell 

kérdezni, hogy szabad-e így fordítani, ahogy elhangzott, utána kell lefordítani. Tizennégy 

tolmács (48,27%) az a. mellett voksolt, tizenöt tolmács pedig (51,72%) a b. mellett. 

Tulajdonképpen fele-fele arányban megoszlott a tolmácsok véleménye. Ebből az derül ki, 

hogy a tolmácsok számára nem egyértelmű az indulati kifejezések fordítása, illetve erről nem 

alakult ki egységes vélemény a tolmácsok között. Tehát ebben az esetben közöttük nincs 

egységes tolmácsolási norma.  

A japán kultúrában megengedett viselkedés az, hogy a magasabb rangú és idősebb 

férfi nyilvánosság előtt durva szavakkal hangosan szidja fiatalabb kollégáit. A szidással nem 

jár súlyos anyagi következmény vagy felelősségre vonás. Ellentétben az európai kultúrában 

megszokottal, a fiatalabb ember arcát sem veszíti, mivel a fiatalabb alacsonyabb rangban van, 

és természetes az, hogy hibát követ el. A hibáért jár a szidás, és ez így természetes. Azonban 

ha Kínában, vagy az európai kultúrában ezt a japán szokást gyakorolja a japán főnök, akkor ez 

nagy konfliktus forrása lehet. Ezt a tolmácsok is érzik, a tolmácsok 24,13%-a mégsem végzi 

el a pragmatikai kiigazítást (ellentétben a szerénységi nyelv esetével), pedig a magyar nyelv 

köztudottan nagyon gazdag durva szavakban, káromkodásban, míg a japán nyelvben kevés 

ilyen van. A két nyelvben használt érzelmi kifejezések illokúciós ereje nagymértékben 

eltérhet. Ennek valószínűleg több oka lehet. Egyrészt nehéz megítélni az adott szituációban, 

az adott kontextusban, az adott ember érzelmi beszédaktusának illokúciós erejét. Másrészt a 

kultúra specifikus érzelmi kifejezés illokúciós ereje nem nagyon ismert a tolmácsok körében. 

Harmadrészt a tolmács a beszélő kommunikációs szándékának közvetítésekor a célnyelvi és a 

forrásnyelvi pragmatikai követelmények közötti eltérésre nem nagyon szokott figyelni. Pedig 

az érzelmi kifejezések tolmácsolásának kérdése az interperszonális tolmácsolásban 

kulcsfontosságú.  

 

2.5. Összegzés 
 
 A huszonkilenc tolmáccsal és négy japán munkáltatóval végzett kérdőíves felmérés 

eredménye alapján rávilágíthatunk a tolmácsok professzionális tolmácsolási normáira, a négy 

japán munkáltató elvárásaira, valamint a tolmácsokról alkotott véleményükre. A 

Magyarországon tevékenykedő magyar-japán nyelvpárosításban dolgozó vállalati tolmácsok 

létszámáról nincs hivatalos adat, de valószínűsíthető, hogy számuk nem haladja meg a száz 

főt. Mivel nincs pontos adat, a huszonkilenc tolmács véleményét is figyelemre méltónak 
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tartom. A huszonkilenc tolmács 77%-a negyven év alatti fiatal, de tapasztalat szempontjából a 

tolmácsok 62%-a öt évet meghaladó tapasztalattal rendelkezik. A legtöbb tapasztalattal 

rendelkező több mint negyven éve tolmácsol. Ezért véleményük a magyar-japán 

tolmácsolásra vonatkozóan hivatkozási alapnak tekinthető.  

A négy japán munkáltató véleményéből viszont nem lehet általánosítani, csupán 

összehasonlítási alapnak, fontos adatnak tekinthetjük. Ugyanakkor egy képet, tendenciát 

mégis mutat, rávilágít az elvárás és a gondolkodás eltéréseire, ezért a disszertációban 

szükségesnek tartottam felhasználni. 

A felmérésből megismerhettük a magyar-japán nyelvpárosításban dolgozó magyar 

tolmácsok professzionális normáját, a norma felé mutató tendenciát. A tolmácsok szerepére 

vonatkozóan a tolmácsok által nagyon fontosnak ítélt témakörök közül az első négy nyelvi 

témakör59, és ezt a tolmácsok 70%-a jelölte (4. táblázat). A nyelvi témakör után a tolmácsok 

lelkiállapotára, magatartására vonatkozó témakörök60 következnek. A tolmácsok lojalitásának 

gyakorlásához nélkülözhetetlen pragmatikai ismeretekre vonatkozó témakörökhöz tartozik a 

magyar és a japán kultúraközi különbségek ismerete, és a különbségekre vonatkozó tolerancia, 

nyitottság. A tolmácsok több mint fele, 17 fő (58,62%) ítélte nagyon fontosnak. A magyar és 

a japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások alapos ismeretét viszont csak 13 fő (44,82%), 

a tolmácsok kevesebb, mint fele érzi nagyon jelentősnek. A lojalitás kérdését feszegető 

témakörök, mint a forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolás (csak 11 fő, 37,93%) és a 

beszélőkkel szemben semleges fordítás (9 fő, 31,03%) szintén megosztotta a tolmácsokat.  

A tolmácsok által fontosnak és a nagyon fontosnak ítélt témakörök összesítéséből 

kiderül, hogy a tolmácsok egységesen a nyelvi teljesítményt tartják a legfontosabbnak (16. 

táblázat). A nyelvi tényezőket tehát tekinthetjük japános tolmácsaink professzionális 

tolmácsolási normájának. Ezzel szemben a pragmatikai ismeretekre vonatkozó témakört nem 

minden tolmács ítélte fontosnak, sőt, vannak, akik nem ismerik el ennek fontosságát. A 

fordítási hűségre, illetve a semlegességére vonatkozó kérdésekre sem egységes a válasz. A 

tolmácsok közül hárman a hűség, öten a semlegesség jelentőségét nem ismerik fel, pedig ezek 

a tolmácsolás teljesítményét, annak megítélését befolyásoló, fontos tényezők. Valószínű tehát, 

hogy ennek a kérdésnek a fontossága a magyar-japán tolmácsok körében nem annyira ismert, 

nem szerepel a normájukban. A tolmács magatartását érintő témakör jelentőségére 

vonatkozóan a tolmácsok véleménye megint csak eltér, különösen a főnökkel, illetve az 
                                                           
59  Logikai követhetőség (86,20%), jelentés követhetősége (75,86%), könnyen érthető fordítás (75,86%) és 
beszédkészség (72,41%). 
60 Koncentrálóképesség, beszélők iránti empátia, magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség (62,06%), 
vita során higgadt tud maradni (55,17%), nyugodt lelkiállapot (44,82%). 
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ügyfelekkel való törődést illetően. Ez a véleménymegoszlás rávilágít arra, hogy a magyar 

tolmácsok, bár a törődés a főnökökkel, és az ügyfelekkel a munkahelyi interperszonális 

viszonyokat japán érdekeltségű cégeknél jelentősen befolyásolja, mégsem tekintik 

normajellegűnek a tolmácsolásban.   

 

16. táblázat 

A tolmácsok által nagyon fontosnak és fontosnak ítélt témakörök összesítése,  

a tolmácsok száma és aránya szerint (29 fő, %) 
 

  29 fő % 
beszédkészség                                               29 100 
logikai követhetőség                           29 100 
jelentés követhetősége 29 100 
könnyen érthető fordítás 29 100 
beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség    29 100 
nyelvhelyesség 28 96,55 
könnyen érthető hang 28 96,55 
pontos szakkifejezés használata 28 96,55 
kritikával szemben szerénység, alázatosság, elfogadó készség 28 96,55 
koncentrálóképesség  28 96,55 
kommunikációkoordináló képesség  28 96,55 
magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti tolerancia, 
nyitottság  28 96,55 
magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete  27 93,10 
vita során higgadt tud maradni, és különbséget tud tenni a beszélő személye és a vita 
tárgya között     27 93,10 
nyugodt lelkiállapot   27 93,10 
teljes információ átadása nonverbális információt is beleértve  27 93,10 
forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolás 26 89,65 
megfelelő stílus használata   26 89,65 
prezentációs készség    25 86,20 
új technológia és új környezet iránti nyitottság, alkalmazkodási készség  25 86,20 
beszélőkkel szemben semleges fordítás   24 82,75 
külső kinézet, megjelenési mód, ruházat 24 82,75 
kulturális magyarázat    24 82,75 
írott szöveg alkotása, vállalaton belüli dokumentumok készítése   23 79,31 
törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval) 22 75,86 
bőséges felkészítés, előkészítés 22 75,86 
szép, stílusos fordítás   21 72,41 
tárgyalási készség 20 68,96 
törődés a főnökkel és a kollégákkal   16 55,17 
akcentus nélküli szép kiejtés 12 41,37 
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A munkáltatók által nagyon fontosnak és fontosnak ítélt témakörök összesítése mutatja, 

hogy a munkáltatók hét kérdésben voltak egy véleményen (17. táblázat).  

 

17. táblázat 
A munkáltatók által nagyon fontosnak és fontosnak ítélt témakörök,  

a munkáltatók száma és aránya szerint (4 fő, %) 
 

 
4 fő % 

törődés a főnökkel és a kollégákkal    4 100 
beszélőkkel szemben semleges fordítás    4 100 
beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség    4 100 
beszédkészség  4 100 
magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti tolerancia, 
nyitottság  4 100 
kritikával szemben szerénység, alázatosság, elfogadó készség    4 100 
vita során higgadt tud maradni, és különbséget tud tenni a beszélő személye és a vita 
tárgya között   4 100 
magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete  3 75 
nyugodt lelkiállapot 3 75 
könnyen érthető fordítás    3 75 
jelentés követhetősége    3 75 
törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval) 3 75 
könnyen érthető hang  3 75 
bőséges felkészítés, előkészítés 3 75 
tárgyalási készség   3 75 
kommunikációkoordináló képesség 3 75 
megfelelő stílus használata 3 75 
új technológia és új környezet iránti nyitottság, alkalmazkodási készség  3 75 
szép, stílusos fordítás 3 75 
pontos szakkifejezés használata 2 50 
koncentrálóképesség 2 50 
prezentációs készség 2 50 
kulturális magyarázat 2 50 
forrásnyelvi beszédhez hű tolmácsolás 2 50 
írott szöveg alkotása, vállalaton belüli dokumentumok készítése 2 50 
külső kinézet, megjelenési mód, ruházat 2 50 
teljes információ átadása nonverbális információt is beleértve 2 50 
nyelvhelyesség 2 50 
logikai követhetőség 2 50 
akcentus nélküli szép kiejtés  1 25 

 

Számukra elengedhetetlen a munkahelyi légkör harmóniája miatt a főnökkel és 

kollégákkal való törődés, a semlegesség kérdése, az empatikus gondolkozás, a kulturális 
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különbségek ismerete, a beszédkészség, a kritikával szemben mutatott szerény viselkedés és a 

higgadtság. Ebből a hét kérdésből négy lelki, magatartásbeli kérdés 61 , egy nyelvi 62 , egy 

pragmatikai63 és a semlegesség kérdése. Vagyis valami olyanból alakul ki a tolmácsok iránti 

elvárásuk, ami alapvetően a hozzáállással, a tolmács beállítottságával, nyitott, empatikus, 

törődő magatartásával van kapcsolatban. Így aztán nem véletlen talán, hogy a szöveghű 

fordítást csak ketten ítélték nagyon fontosnak vagy fontosnak.  

 A tolmácsok semlegességére illetve pártatlanságára vonatkozóan kiderül (1. függelék. 

4.-7. kérdés), hogy a tolmácsok 27,58%-a (8 fő) a gyakorlatban valamelyik ügyfél, a főnök, 

vagy a beosztott oldalán, esetleg a japán vagy a magyar oldalon állva tolmácsol. Így érthető, 

hogy a semlegességre vonatkozó kérdést sem tekintette mindenki fontosnak, ahogy érthető 

egy munkáltató panasza is, aki azt írta megjegyzésében, hogy van olyan tolmács, aki a társai 

érdekeit képviseli.  

Vessük össze a tolmácsok és a munkáltatók válaszait! Egységesen fontosnak három 

kérdést értékelnek: a beszélők iránti empátiát, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési 

készséget és a beszédkészséget. Ezeket tehát normaként és elvárásként is tekinthetjük. Ezzel 

szemben a két csoport között feltűnő eltérések figyelhetők meg a tolmácsok magatartására 

vonatkozóan. A főnökkel való törődés csak a munkáltatóknak fontos, a tolmácsok fele nem 

osztja ezt a véleményt. Így van ez a tolmács lojalitását biztosító semlegességgel is, míg a 

munkáltatói oldalnak a semleges fordítás egységesen nagyon fontos, ezáltal elvárási 

normának tekinthető, addig a tolmácsok véleménye nem egységes. A tolmácsok egységesek a 

nyelvi teljesítésére vonatkozóan, ez náluk professzionális norma, ugyanakkor a 

munkáltatóknál a beszédkészséget leszámítva a nyelvi teljesítésről a vélemények megoszlanak. 

A tolmács és a megbízók közötti, a tolmács szerepére illetve a tolmácsolás etikájára 

vonatkozó véleménykülönbségből számos teljesítménybeli, értékelésbeli szakadék keletkezhet 

a tolmács és megbízói között. Ez lehet a tolmácsok számára a tolmácsolási nehézségek egyik 

forrása. 

A kérdőíves felmérés alapján a tolmács lojalitását érintő további kérdésekben sem 

egységes a tolmácsok véleménye. A forrásnyelvi szövegben lévő információ kiegészítésével 

kapcsolatban (1. függelék 26. kérdés) 17-10 arányban, a tolmács viselkedéséről a szembe 

állók felekkel (10. táblázat) 11:16 arányban, a hibás információ továbbításával kapcsolatban 

(1. függelék 14. kérdés) 10:19 arányban, illetve, a hangulat befolyásolásával kapcsolatos 
                                                           
61 A főnökkel és kollégákkal való törődés, az empatikus gondolkozás, a kritikával szemben mutatott szerény 
viselkedés és a higgadtság. 
62 Beszédkészség 
63 Kulturális különbségek megismerése 
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kérdésben (12. táblázat) 20:8 arányban megoszlik a tolmácsok véleménye. Az eltérő 

vélemények eltérő viselkedést eredményeznek, amit az egyik ügyfél helyesnek, míg a másik 

helytelennek ítél. Ez is a tolmácsok munkáját nehezítő tényező. 

A célkultúra pragmatikai ismereteit a tolmácsok majdnem egységesen fontosnak 

tartják, tehát ez professzionális normának tekinthető. Ugyanakkor a felmérésből az is kiderül, 

hogy a pragmatikai ismeretek bizonyultak szinte a legnehezebb feladatnak. Az általam 

felsorolt nehézségek közül a sajátos japán kommunikációs stílus kapta a második legtöbb 

jelölést. De nehéznek tartották a japán nyelv sajátosan homályos kifejezéseit, a magyaros és a 

japános gondolkodásmód fordítását, a tiszteletiség nyelvének fordítását, a magyar-japán 

tárgyalási technika különbségét és a tolmácsolásban résztvevők közötti emberi és 

erőviszonyokat. Ezek a tényezők a fordítás során végrehajtandó pragmatikai kiigazítás sikerét 

befolyásolhatják. 

Ezért úgy gondolom, hogy fontos lenne még két kérdést alaposabban tisztázni. 

Egyrészt, hogy a tolmácsok kihez lojálisak és hogyan, másrészt pedig hogyan oldják meg a 

pragmatikai kiigazítást a gyakorló tolmácsok. Ezekre a kérdésekre a következő két fejezetben 

nyolc tolmáccsal készíttet hét diskurzus fordításán és a tolmácsokkal készített interjúkon 

keresztül részletesen keresem a választ. 
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3. A korpuszelemzések elméleti háttere  
 

Ebben a fejezetben a pragmatikai szempontból elvégzett korpuszelemzés elméleti 

hátterét kívánom megvilágítani. Korábban kifejtettem, hogy a tolmácsnak milyen kultúraközi 

kommunikációs nehézségekkel kell megküzdenie. A nehézségek okozója a köztesnyelvi64 

pragmatika, illetve az interkulturális pragmatika, vagyis az idegen nyelvi kultúrában érvényes 

pragmatikai norma elsajátítása. Az interkulturális pragmatikai kutatások kezdete az 1960-as 

évekre nyúlik vissza, amikor a beszédetnográfusok felfigyeltek a kommunikáció és a kultúra 

kapcsolatára, illetve a kulturális identitás és a nyelvhasználat összefüggéseire (Szili 2004: 

100). Arra a gondolatra jutottak, hogy „a beszélőközösségek sajátos, rájuk jellemző, általuk 

kimunkált mintákat követnek a beszédjükben” és „a különféle kultúrák tagjai eltérően 

ítélhetik meg ugyanazt a helyzetet, másképpen oszthatják fel a két fél közötti szociális 

távolságot” (Ibid: 101).  

 

3.1. Pragmatikai transzfer, pragmatikai kiigazítás 

 

A tolmács pragmatikai ismeretei a forráskultúra és a célkultúra intralingvális és 

interkulturális ismeretein, illetve az ügyfelekről alkotott ismeretein alapszanak. 65  A 

pragmatikai ismeretek hiánya félreértést okozhat, és a kihatással lehet a tolmács 

teljesítményére. Jenny Thomas (1983) a nyelvtanulók pragmatikai hibáit két típusra osztja: 

pragmalingvisztikai és szociopragmatikai hibára. Ha „a tanuló nyelvileg rosszul fejezi ki 

magát az adott szituációban”, akkor a hiba pragmalingvisztikai, míg ha „nyelvileg helyesen, 

de a társadalmi elvárásoknak nem megfelelően nyilvánul meg”, akkor szociopragmatikai hibát 

vét (Szili 2004: 102). A tolmács az ügyfelek iránti lojalitást a forráskultúra és a célkultúra 

pragmatikai ismeretein és stratégiáján keresztül gyakorolja. A lojalitás függ attól is, hogy a 

tolmács mennyire tudja sikeresen kiigazítani a pragmatikai transzfert. A pragmatikai 

transzfert két altípusra osztható: a pragmalingvisztikai transzferre és a szociopragmatikai 

transzferre (Leech 1983; Thomas 1983; Kasper 1992; Földes 2007; Polcz 2012). Polcz (2012) 

                                                           
64  A köztesnyelv (interlanguage) Selinker (1972, 1992) terminus olyan nyelvi rendszert jelent, amely se az 
anyanyelvhez, se a célnyelvhez nem tartozik (Kondo 2009: 73).  
65  Az azonos nyelvközösséghez tartozók beszédaktusaiban megfigyelhető változatosságnak három okát 
fogalmazza meg Szili. Az egyik az intralingvális ok, amely „a különféle szituációkban megtestesülő társadalmi 
kényszer eltérő módon befolyásolhatja a résztvevők nyelvhasználatát”, a másik az interkulturális ok, amelyben 
egy kultúra képviselői ugyanabban a helyzetben nyelvileg hasonlóképpen viselkednek, a harmadik pedig az 
individuális ok, amely nem, életkor, iskolázottság szintjétől függően változtathatja az egyén nyelvhasználatát 
(Szili 2004: 105). 
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Kasper (1992) nyomán a pragmaligvisztikai transzfert és a szociopragmatikai transzfert az 

alábbiak szerint definiálja. 

 

„A pragmalingvisztikai transzfer azt jelenti, hogy az anyanyelvi mintázatok illokúciós 

ereje és a bennük tükröződő nyelvi udvariasság hatással van az idegen nyelvi 

produkcióra, a szociopragmatikai transzfer pedig azt, hogy a nyelvtanulók az idegen 

nyelvi, vagyis a célnyelvi kontextust – a beszédpartnerek közötti hatalmi viszonyokat és 

a társadalmi távolságot, illetve a szituáció egyéb jellemzőit – a saját kultúrájukban 

előforduló hasonló szituációk alapján ítélik meg” (Polcz 2012: 222). 

 

A nyelvet közvetítő tolmács egyben a kultúrát is közvetíti. Emellett különböző 

társadalmi rétegekhez tartozók között tolmácsol. Azt is mondhatjuk, hogy a tolmács gyakran a 

két nyelv, a két kultúra és a társadalmi rétegek ütközési pontjában dolgozik. Különösen igaz 

ez japán nyelvi tolmácsolás esetén, hiszen a japán nyelvben a beszélőnek a nyelv felszíni 

szintjén világosan, explicit módon grammatikailag és lexikailag is jelölnie kell a beszélő és a 

hallgató közötti társadalmi kapcsolatot (Yonezawa 2013: 11–12) 66 . A japán nyelv e 

sajátossága miatt mind a pragmalingvisztikai, mind a szociopragmatikai ismeretek 

kulcsfontosságúak a társadalmi interakcióban közvetítőként működő tolmácsok számára.   

A tolmácsolást az interakciók társadalmi és szituációs viszonyai szempontjából 

viszonylag nem túl régen kezdték kutatni. Kevés olyan kutató van, aki a tolmács 

megnyilatkozásait mint szöveget elemzi komplett diskurzusesemények részeként (Pöchhacker 

2008: 165).  A fordítástudományban a diskurzuselemzés jelentős eredményeket hozott az 

1990-es évek körül (Blum-Kulka 1986; Hatim &Mason 1990, 1996; Baker 1992; Fawcett 

1997; House 1997). A diskurzuselemzésben azt vizsgálják, hogyan továbbítják a jelentést, a 

társadalmi és hatalmi viszonyokat a fordítás során. E megközelítés Halliday rendszeres-

funkcionális nyelvtana (systematic functional garmmar) alapján kutatja a nyelvet mint 

kommunikációt, társadalmi és kulturális keretben (Munday 2009: 138–139). Ennek egyik 

eredménye Julian House (1997) a fordítás minőségét értékelő funkcionális-pragmatikai 

modellje. House modelljében a funkcionális ekvivalencia megteremtését tekinti a fordítás-

értékelés központi kritériumának, ugyanis a fordítás a forrásnyelvi szöveg szemantikailag és 

pragmatikailag ekvivalens szöveggel való helyettesítése a célnyelvben (House 1997: 31).  

                                                           
66 http://japaninstitute.anu.edu.au/sites/default/files/u6/26_Yoko_Yonezawa-JSAA2013.pdf Letöltve: 2014. 03. 
31. 

http://japaninstitute.anu.edu.au/sites/default/files/u6/26_Yoko_Yonezawa-JSAA2013.pdf
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Az 1990-es évektől kezdően a tolmácsoláskutatásában is jelentős eredmények születtek 

a diskurzus-kutatás keretében (Wadensjö1993b/2002, 1998; Roy 2000). Roy és Wadensjö 

munkássága a tolmácsoláskutatásban egy új paradigmát, a dialógus diskurzus alapú interakció 

(dialogue discourse-based interaction) paradigmáját hozta létre (Pöchhacker 2008: 92). 

Wadensjö (1998) a kontextus szerepét és az interakció dinamikáját hangsúlyozza az 

interperszonális kommunikációban. Wadensjö világosan rámutat a két funkció, a fordítás és a 

koordinálás együttlétére a dialógus tolmácsolásban. 

Roy és Wadensjö mellett más kutatók is végeztek szociolingvisztikai és pragmatikai 

kutatást, hogy diskurzus alapú elemzéssel megvizsgálják a tolmácsolást mint interakciót és 

közvetítést, ezek funkcióit, a tolmácsolás szerepét és a tolmácsolási normákat.  Az elsők 

között volt Susan Berk-Seligson (1988/2002) és Sandra Hale (1999, 2001) bírósági 

tolmácsolás kutatása, amelyben külön-külön kimutatták az udvariasság hatását a bírókra és az 

esküdtszék tagjaira a tanúk kihallgatása során. A japán nyelv vonatkozásában az utóbbi 

időben jelentek meg szociolingvisztikai és pragmatikai kutatások a bírósági jegyzetek alapján 

(Yoshida 2007; Nakamura 2008; Mouri 2010). A vállalati és üzleti tolmácsolás területén is 

több kutatás született (Takimoto 2007, 2009, 2012). A magyar-japán nyelvpár esetében még 

alig van hasonló kutatás.  

 A vállalati és üzleti tolmácsok szerepét és a tolmácsok lojalitását a pragmatikai 

transzfer szemszögéből is meg lehet vizsgálni. Egyrészt érdekes pragmalingvisztikai 

szempontból, mennyire hat az anyanyelv és a benne tükröződő nyelvi udvariasság a 

tolmácsok produkciójára, és milyen hatással van ez a tolmács lojalitására. Másrészt 

szociopragmatikai szempontból is vizsgálható az, ahogyan a tolmács megítéli a célnyelvi 

kontextust (például a két ügyfél közötti hatalmi viszonyt vagy a társadalmi távolságot) a saját 

kultúrájában előforduló hasonló szituációk alapján, illetve a szituáció egyéb jellemzőinek 

hatása hogyan tükröződik a tolmácsok produkciójában, és ez mennyire befolyásolja a tolmács 

lojalitását.  

 A tolmácsolási szituáció vizsgálatára a legautentikusabb anyag egy valódi szituáció 

hangfelvétele lenne, de ehhez az üzleti titoktartás miatt nehéz hozzájutni. Így a valódi 

tolmácsolási szituáció helyett azt a módszert választottam, hogy olyan beszédaktusokat 

fordíttatok, illetve lektoráltatok több tolmáccsal, amely a saját tolmácsolási és nyelvtanári 

gyakorlatom során problematikusnak bizonyult. Ezt követően a lefordított illetve lektorált 

beszédaktusokat és szövegeket a forrásnyelvi beszédaktussal, szöveggel összevetve a 

pragmatikai transzfer szempontjából összehasonlítom.  
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Elemzési szempontként a pragmaligvisztikai és szociopragamatikai mozzanatok közül 

az udvariasságra fókuszáltam. Elsősorban azért esett a választás az udvariasságra, mert a 

kérdőíves felmérésből kiderült, hogy az adatközlő tolmácsok a pragmatikai kiigazítást az 

egyik legnehezebb feladatnak tekintik a fordításban. Másrészt azért, mert a dialógus 

tolmácsolásában mint a vállalati és üzleti tolmácsolás esetében is, a tolmács hármas 

interakcióban (a két ügyfél és a tolmács) dolgozik, és ebben a hármas játékban a nyelvi 

udvariasság szerves eleme, elengedhetetlen része a sikeres interperszonális és interkulturális 

kommunikációnak, és ennek konkrét vizsgálata magyar-japán nyelvpárosításban még nem 

történt meg. A tolmács által lefordított célnyelvi szöveg udvariassága befolyással lehet a két 

fél közötti rövid és hosszú távú interperszonális kapcsolatok alakulására, a kapcsolat 

fenntartására, fejlődésére, esetleges tönkretételére is.  

A nyelvi udvariasság és a fordítás közötti összefüggéseket tárgyaló cikkében House 

(1998) azt írja, hogy a nyelvi udvariasság az interperszonális ekvivalencia elérésének egyik 

fontos alkotóeleme (House 1998: 64). Az udvariasságot az emberi interakció egyik alapvető 

társadalmi irányelvének tartja.  

Thomas (1998) felhívja a figyelmet arra, hogy az udvariasság nem azonos a 

tiszteletadással, a kettőt nem szabad összekeverni, bár kapcsolat van közöttük (Thomas 1998: 

167). A nyelvi formák és a beszédaktusból származó udvariasság között azonban nincs 

összefüggés (Ibid: 170). Az udvariasságot a kontextus, illetve a beszélő és a hallgató közötti 

viszony határozza meg (Ibid: 172). Azért tartom fontosnak tisztázni ezt, mert a 

diskurzuselemzés során kiderül, hogy az udvariassági kifejezés használata ellenére is hathat a 

fordított szöveg udvariatlannak. Másrészt a tiszteletadás és az udvariasság megjelenítésére 

szolgáló nyelvi eszközök is nyelvenként különböznek. A japán nyelv gazdag tiszteletiségi 

nyelvi kifejezésekben és ezek a kifejezések lexikailag és grammatikailag másképpen 

illeszkednek a nyelvi rendszerbe, mint a magyar nyelvben. A magyar nyelv a tiszteletiségi 

nyelvrendszer tekintetében az ún. T/V67  rendszerű nyelvek közé tartozik. „Legjellemzőbb 

nyelvi jegyei kétségkívül a 2. személyű magázó névmások, valamint a hozzájuk kapcsolható 

vagy nélkülük használt tiszteletet kifejező megszólításformák” (Szili 2000: 263). A japán 

nyelvben viszont a névmások használata kerülendő a tiszteletadásban (Suzuki 1973). A 

magyar-japán interperszonális tolmácsolási szituációban ezt a különbséget is át kell hidalnia a 

tolmácsnak. 

                                                           
67 A francia tu/vous tegező, illetve magázó formák rövidítéséből származó elnevezés (Szili 2000: 263). 
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Nehézséget okozhat az is, hogy a japán köznyelvben e két fogalmat (tiszteletiség, 

udvariasság) keverik. A tiszteletiségi nyelv a magasabb társadalmi rangú vagy az idősebb 

személyek iránti tiszteletet kifejező nyelvi eszköz. Szili Katalin (2000) is felhívja a figyelmet 

a két fogalom közötti különbségre. Azt írja, hogy „a tiszteletadás azt a respektust jelenti, 

amelyet mások iránti érzünk magasabb társadalmi rangjuk, státuszuk, koruk stb. miatt, ilyen 

módon tulajdonképpen a familiaritás ellentéte” (Szili 2000: 263). Az udvariasság 

megfogalmazásában „a másokkal szembeni figyelmesség megnyilvánulásának általánosabb 

módja, részét képezik ugyan a tiszteletadás formái, de jóval több annál” (Ibid: 263).  

Usami Mayumi (2002a) japán nyelvész az udvariasságot „az emberek közötti 

zökkenőmentes kapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében használt nyelvi 

viselkedésként” (Usami 2002a: 100. Szerző ford.) definiálja. Nakamura Sachiko (2008) japán 

nyelvész Usamihoz hasonlóan az udvariasságot „társadalmi interakcióban megnyilvánuló, 

mások iránti interperszonális figyelmesség kifejezésének” (Nakamura 2008: 98. Szerző ford.) 

tartja. Tehát az udvariasság nem a nyelvhasználat eszközeinek meglétét vagy hiányát jelenti, 

hanem a nyelvhasználat hatását az interperszonális kommunikációra. Usami szerint az 

udvariasság nem az udvariassági nyelvi eszközök fokozott használatából adódik, hanem abból, 

hogy a megnyilatkozás mennyire kellemes a hallgatónak (Ibid: 100–101).  

Hét tolmács fordításán, lektori munkáján keresztül vizsgálom meg azt, hogy milyen 

stratégiával igazítják ki a tolmácsok a pragmalingvisztikai és a szociopragmatikai transzfert, 

milyen szerepet játszanak a tolmácsolás során, hogyan alakítják ki a semlegesség illetve a 

lojalitás légkörét, és végül a tolmácsok melyik ügyfél iránt lojálisak. Ahogy az előző 

fejezetben tárgyaltuk, a tolmácsok egyharmada úgy érzi, hogy tolmácsolás közben az egyik 

ügyfél oldalán tolmácsol, azaz az egyik félhez lojális. Hipotézisem az, hogy a tolmácsok erre 

a hatalmi viszonyok és a magyar-japán közeg miatt kényszerülnek. Ez lehet a dialógus 

tolmácsolási nehézségek egyik oka. Ez a lefordított szövegekben és a tolmácsok konkrét 

viselkedésében kimutatható. 

A korpuszelemzéshez elméleti háttérként Brown és Levinson (1987) udvariassági 

modelljét, valamint Usami (2002c) diskurzus-udvariassági modelljét használom. Emellett a 

fordítástudomány területén Mona Baker (1993) fordítási univerzálé gondolatát, Lawrence 

Venuti (1995) fordítói láthatatlanság, honosító (domestication), elidegenítő (foreignization) 

fordítási stratégia fogalmát, Klaudytól (1997b) az átváltási műveletek terminusait, Nordtól 

(1997) a lojalitás fogalmát és House-tól (1997) a rejtett (covert) és a nyílt (overt) fordítás 

fogalmát alkalmazom. Ezek mellett a japán tiszteletiségi nyelv és megszólítás pragmatikai 

követelményeinek kutatása is elemzésem alapjául szolgál.  
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3.2. Brown és Levinson udvariassági stratégia modellje 

 

 Elemzésemben Brown és Levinson (1987) udvariasságelméletében szereplő 

terminusokat használom, nevezetesen a negatív (távolító/tartózkodó) és a pozitív (közelítő) 

udvariassági stratégia fogalmát. Brown és Levinson (1987) Goffman (1967) arc (face) 

teóriája alapján kidolgozta az udvariasság univerzális elméletét. Az arc náluk központi 

fogalom (Brown és Levinson 1987: 61). Goffman az arcot „társadalmilag elfogadott 

tulajdonságok jegyében felvázolt önkép”68-nek definiálta (Goffman 1967: 5. Szerző ford.).  

Brown és Levinson (1987) Goffman nyomán továbbfejlesztette az arc fogalmát. 

Modellszemélyt állítanak fel az elméletükben, aki racionálisan viselkedik. Abból a 

feltételezésből indulnak ki, hogy az arc az egyén önbecsülésének, önképének szimbóluma és 

az udvariasság annak a megnyilvánulása, mi módon, milyen stratégiákkal igyekszünk 

hallgatónk arcát fenyegetni vagy megőrizni, a magunkét pedig védeni. Minden 

modellszemélynek két féle alaparca van: egy pozitív és egy negatív arc (Brown és Levinson 

1987: 59). A negatív arc, vagyis a tartózkodó/távolító arc minden kompetens felnőttnek 

alapvető igénye és vágya arra, hogy mások ne korlátozzák, ne nyomják el, és szabadon 

cselekedhessen (Ibid: 61–62). A pozitív arc, vagyis a közelítő/kedvező arc 69  pedig az 

egyénnek az a vágya, hogy mások szeressék, fogadják el a cselekedeteit, és nagyra értékeljék. 

A beszédpartnerek közös érdeke, hogy egymás arcát fenntartsák. Előfordulhat azonban, hogy 

néhány beszédaktus megsérti vagy fenyegeti az arcukat. Ezeket az aktusokat arcfenyegető 

aktusnak (face-threatening acts, FTA) nevezik (Ibid: 59–60). Emiatt a gördülékeny 

kommunikáció érdekében arcvédő tevékenységeket kell végrehajtaniuk bizonyos stratégiákkal. 

Szerintük az udvariasság annak a kinyilvánítása, hogy a beszédpartnerek szeretnék elkerülni 

egymás arcának fenyegetését.   

Az ember a beszédaktus során eldöntheti az arcfenyegetés mértékének csökkentése 

érdekében, hogy milyen stratégiával őrizze meg önmaga és beszédpartnere arcát. A beszélő 

valamilyen társalgási stratégiához folyamodik. A stratégiát a beszélő három paraméter alapján 

választja ki. A három paraméter (1) a társadalmi távolság (D-distance), (2) a relatív hatalom 

(P-power) a beszélő és a hallgató között és (3) a tehertétel (R-ranking of impositions), aminek 

súlyát, kockázatát az adott kultúra határozza meg70 (Brown és Levinson 1987: 76). 

                                                           
68 „Face is an image of self delineated in terms of approved social attributes” (Goffman 1967: 5). 
69 A positive és a negatív terminus, valamint a többi angol terminus magyar fordításait Szili Katalin nyomán 
(Szili 2007) használom.  
70 Brown és Levinson az arcfenyegetés mértékét az alábbi képlettel számítja ki: 
    Wx = D(S,H) + P (S,H) + Rx 
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E kalkuláció Brown és Levinson szerint valószínűleg minden kultúrában érvényes. A 

beszélő nyelvi udvariasság szempontjából öt stratégia közül választ cselekvési stratégiát. A 

választás alapja Brown és Levinson (1987) szerint a fenti három paraméter kalkulációja (7. 

lábjegyzet). Az öt stratégia a következő (15. ábra). 1. Direkt módon fenyegeti a beszédpartner 

arcát (without redressive action, baldly, Szili terminusai szerint az arcfenyegetés pőrén) (Szili 

2007: 10–11), 2. Pozitív udvariassággal végez arcfenyegető aktust (positive politeness), 3. 

Negatív udvariassággal végez arcfenyegető aktust (negative politeness), 4. Nem nyíltan végez 

arcfenyegető aktust (off record, Szili terminusai szerint mikorofon mellé) (Ibid: 11–12), 5. 

Egyáltalán nem végez arcfenyegető aktust (doing no FTA) (Brown és Levinson 1987: 60). Az 

első, második és harmadik stratégia nyílt, illetve explicit módon (on record, Szili fordítása 

szerint mikrofonba) (Ibid: 10) végrehajtott arcfenyegető aktus, míg a negyedik stratégia 

implicit módon (off record, Szili fordítása szerint mikrofon mellé) (Ibid: 11–12) végrehajtott 

arcfenyegető aktus. 

 

15. ábra 
 Arcfenyegető aktusok (FTA) stratégiájának kiválasztását meghatározó körülmények  

(Brown és Levinson 1987: 60, a magyar terminusok Szili 2007: 10–11 nyomán) 
 

kisebb (lesser) 
                                                                                                1. arcfenyegetés pőrén 
                                                                                                   (without redressive action, baldly) 
                                                               mikrofonba                                                               
                                                                (on record)                                                             2. pozitív udvariasság 

    (positive politeness) 
                           Végez FTA-t                    arcfenyegetés orvoslása 
                            (Do the FTA)                                               (with redressive action) 

                                        3. negatív udvariasság 
                                                              4. mikorofon mellé                                                    (negative politeness) 

                            (off record)                                           
                                                                     
 
                           5. Nem végez FTA-t (Don’t do the FTA) 

 
 
nagyobb (greater) 
 

 

Amikor a beszélő az arcfenyegető aktust végrehajtja, és szeretné minimalizálni a 

nyelvi cselekedet által jelentett arcfenyegetést, akkor az említett stratégiák közül a következő 

háromhoz folyamodhat. Pozitív udvariassághoz (2. stratégia), negatív udvariassághoz (3. 

stratégia), és nem nyílt arcfenyegető aktushoz (4. stratégia). Minél magasabb a beszélő által 

                                                                                                                                                                                     
    Weightness: arcfenyegetés aktus mértéke, Distance: távolság, Speaker: beszélő, Hearer: hallgató,  
    Power: hatalom, Ranking: tehertétel (Brown és Levinson 1987: 76). 

A
z arcvesztés kockázatának 

kalkulálása 
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jelentett arcfenyegetés kockázata annál magasabb sorszámú stratégiát választ (Brown és 

Levinson 1987: 60). A 2. és a 3. stratégiával az arcfenyegetés súlyának, kockázatának 

csökkentését explicit módon végzi. Ezt Szili (2007: 10–11) magyarul az arcfenyegetés 

orvoslásának nevezi.  

 A 2. pozitív (közelítő/kedvező) udvariassági stratégia a beszédpartner pozitív arcára 

ható megközelítés, amellyel kifejezi azt, hogy kedveli és szereti, figyel rá stb. Konkrétan a 

beszédpartner kedvébe járó stratégiáról van szó (dicséret, együttérzés kifejezése, 

beszédpartner iránti tisztelet kifejezése). Ehhez a beszédpartnereknek együtt kell működniük.  

A 3. negatív (tartózkodó/távolító) stratégia viszont konvencionális udvariassági 

kifejezések és a tisztelet jelölésére szolgáló elemek segítségével csökkenti az arcfenyegetést. 

(Szili 2007). Brown és Levinson (1987) szerint a tiszteletiségi nyelvhasználat negatív 

udvariasság stratégia. A 4. nem nyílt, azaz implicit módon végrehajtandó stratégia 

segítségével indirekt módon jeleníti meg a beszélő a szándékát (Szili 2007:11–12).  

 Udvariasság szempontjából explicit módon két stratégia használható az arcfenyegetés 

orvoslására. A pozitív (közelítő/kedvező) udvariassági stratégia és a negatív 

(tartózkodó/távolító) stratégia. Brown és Levinson további bontást végez a kategóriákon belül, 

tizenöt pozitív (közelítő) udvariasság stratégiát 71 , és tíz negatív (távolító) udvariasság 

stratégiát72 állít fel. Ezek közül elemzésemhez a következő terminusokat használom. Pozitív: 

1. Figyelj a hallgató érdekeire, kívánságaira stb.!; 2. Túlozz! (Érdeklődést, szimpátiát stb.); 15. 

Adjál ajándékot (javakat, rokonszenvet, megértést, együttműködést) a hallgatónak!, Negatív: 

1. Légy konvencionálisan közvetett!; 2. Kérdezz, biztosíts!; 6. Mentegetőzz!; 7. 

Személytelenítsd el mind a beszélőt, mind a hallgatót!  

                                                           
71 1. Figyelj a H (hallgató) érdekeire, kívánságaira stb.! (Notice, attend to H <his interests, wants, needs, goods>), 
2. Túlozz (érdeklődést, szimpátiát stb.)! (Exaggerate <interest, approval, sympathy with H>), 3. Fokozd H 
érdeklődését! (Intensify interest to H), 4. Alkalmazz csoporton belüliségre utaló azonosítókat, megszólításokat, 
zsargont, dialektust! (Use in-group identity markers), 5. Törekedj egyetértésre! (Seek agreement), 6. Kerüld a 
nézeteltérést! (Avoid disagreement), 7. Feltételezz közös platformot, tudást, menj elébe H kívánságának! 
( Presuppose/raise/assert common ground), 8. Viccelj! (Joke), 9. Jelezd, hogy ismered H igényeit, és törődsz 
velük! (Assert or presuppose S’s knowledge of and concern for H’s wants), 10. Kínálj, ígérj! (Offer, promise), 
11. Légy optimista! (Be optimistic), 12. Vond be a tevékenységbe H- is! (Include both S and H in the activity), 
13. Adj vagy kérj indoklást! (Give <or ask for> reasons), 14. Feltételezz vagy állítás kölcsönösséget! (Assume or 
assert reciprocity), 15. Adjál ajándékot H-nak! (Give gifts to H <goods, sympathy, understanding, cooperation>) 
(Brown és Levinson 1987: 102; Szili 2007: 11 nyomán).  
72 1. Légy konvencionálisan közvetett! (Be conventionally indirect), 2. Kérdezz, biztosíts! (Question, hedge), 3. 
Légy pesszimista H-val szemben! (Be pessimistic), 4. Minimalizáld az Rx tolakodást! (Minimize the imposition, 
Rx), 5. Add meg a tiszteletet! (Give defence), 6. Ismerd be a tolakodást, mentegetőzz! (Apologize), 7. 
Személytelenítsd el mind a beszélőt, mind a hallgatót! (Inpersonalize S and H: Avoid the pronouns ’I’ and ’you’), 
8. Az arcfenyegető aktust mint általános szabályt fogalmazd meg! (State the FTA as a general rule), 9. 
Névszósíts!  (Nominalize), 10. Mikrofonba vállalj magadra adósságot, vagy ne verd H-t adósságba! (Go on 
record as incurring a debt, or as not indebting H) (Brown és Levinson 1987: 131; Szili 2007: 11 nyomán). 
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Brown és Levinson (1987) elméletét a 90-es évektől a keleti nyelvek kutatói kezdték 

kritizálni (Szili 2007: 13). Szolgalmazták, hogy az arc univerzalitása mellett vegyék 

figyelembe az egyes kultúrák sajátosságait. E kutatók egyike, Ide Sachiko (1989) úgy véli, 

hogy a japán nyelvben a szituációtól függően a nyelvi forma kiválasztása normatív módon 

történik és korlátozott, ezáltal a beszélőnek nincs lehetősége stratégiát választani (hivatkozik 

rá Usami 2002b: 99). Usami nem ért egyet Idével, aki az udvariasságot a tiszteletiségi nyelv 

használatával azonosítja, és a stratégiaválasztást tudatos cselekedetnek tekinti (Ibid: 99).  

Szerinte egy tiszteletiségi nyelvvel rendelkező nyelv esetében a tiszteletiségi nyelv elvei a 

mondat szintjén korlátozzák a nyelvhasználatot, de a diskurzus szintjén nem biztos, hogy a 

beszélő tudatosan választja az udvariassági stratégiákat (visszajelzés, aizuchi gyakori 

használata, beszédszint manipulációja). Usami azt hangsúlyozza, hogy Brown és Levinson 

elméletét a tiszteletiségi nyelvvel rendelkező japán nyelvre is lehet alkalmazni, mert az 

udvariasság nemcsak a tiszteletiségi nyelv használatával jön létre, hanem diskurzus szintjén 

érvényesül (Ibid: 100).  

 

 3.3. Usami Mayumi diskurzus-udvariassági modellje 

 

Usami diskurzus-udvariassági modelljét (2002c) is alkalmazom elemzésemben. Olyan 

pragmatikai udvariasságfogalomról vagy -modellről van szó, amely magában foglalja mind a 

mondat szintjén érzékelhető, mind csak a diskurzus szintjén felfogható udvariasságot. A 

tolmácsolásban az udvariasság vagy az udvariatlanság az egész diskurzus szintjén 

értelmezhető. 

 Usami (2002a) az udvariasságot interperszonális kommunikációs viselkedésként fogja 

fel. Ezért az udvariasságot nem a nyelvi forma, hanem az ember nyelvi viselkedése felől 

közelíti meg. Az ember nyelvi viselkedése magában foglalja a nyelvi forma kiválasztását 

(milyen szintű tiszteleti formát használ, vagy nem használ) és a diskurzus szintű viselkedést 

(discourse behavior) is. Például a megnyilatkozás tartalmának összhangja a kontextussal, a 

társalgási téma bevezetési módja, a beszédszint eltolódása és a társalgás irányítási módja stb. 

Szerinte csak úgy lehet megvizsgálni a megnyilatkozás hatását, ha a megnyilatkozás körül 

zajló egész diskurzust elemezzük, amelyben a megnyilatkozás megtörtént, annak funkciójával 

és hatásával együtt, a mondatszintű nyelvi forma mellett (Usami 2002c). Usami ezt a 

megközelítést diskurzus-udvariasságnak (discourse politeness) nevezi, és úgy definiálja, hogy 

„azon elemek funkcióinak teljes dinamikája, beleértve a mondat szintű elemeket is, amelyek a 
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mondat vagy a beszédaktus szintjén nem, csak a hosszabb diskurzus szintjén értelmezhetőek” 

(Usami 2002c: 107. Szerző ford.). 

Brown és Levinson (1987) elmélete szerint az udvariasság-stratégia a beszédpartner 

elleni arcfenyegetés súlyának, kockázatának a csökkentése, vagyis a gördülékeny 

kommunikáció érdekében végzett nyelvi viselkedés. Usami (2002h) viszont az interakció 

szemszögéből vizsgálja a diskurzust, ezért a megnyilatkozások illetve a diskurzus hatása felől 

közelíti meg az udvariasság kérdését. Szerinte az udvariasság nem más mint az arcfenyegetés 

súlyára, kockázatára vonatkozó, a beszélő és a hallgató kalkulációja közti eltérések alapján 

végrehajtott nyelvi aktus (Usami 2002h: 115).  

Usami szerint a diskurzus udvariasságnak két kategóriája van: az abszolút udvariasság 

(zettaiteki poraitonesu 絶対的ポライトネス) és a relatív udvariasság (sōtaiteki poraitonesu 相対

的ポライトネス ) (16. ábra). Az abszolút udvariasságot jelölt udvariasságnak (marked 

politeness) is nevezi. Az abszolút udvariasság az arcfenyegetés súlyára, kockázatára 

vonatkozóan a beszélő és a hallgató előkalkulációi közötti eltérések alapján keletkező nyelvi 

cselekedet. A jelölt udvariasság megfelel a Brown és Levinson (1987) féle arcfenyegetést 

orvosló aktusnak. 

 

16. ábra  
A diskurzus-udvariasság (Usami 2002f: 101. Szerző ford.) 

 
abszolút udvariasság (jelölt udvariasság, arcfenyegetést orvosló aktusként) 

diskurzus-  
udvariasság 

relatív udvariasság (jelöletlen udvariasság állapotából kiindulva, a diskurzusban 
végrehajtott jelölt cselekedetek alapján értelmezhető) 

 

Ennek a cselekedetnek háromféle hatása lehet: pluszhatás, udvarias (purasu kōka プラス効果), 

semleges hatás (nyūtoraru kōka ニュートラル効果) és mínuszhatás, udvariatlan (mainasu kōka 

マイナス効果) (17. Ábra, Usami 2002g: 97).  

A beszélő és a hallgató előre kiszámítja az arcfenyegetés súlyát, kockázatát és a két fél 

számításai közötti eltérés idézi elő az udvariasságot vagy az udvariatlanságot. Ha a beszélő 

kalkulációja több mint a hallgatóé, akkor a túlzott udvariasság miatt mínuszhatás jön létre. Ha 

kevesebb, akkor is mínuszhatás várható. Csak akkor lesz semleges, vagy pluszhatás (udvarias), 

ha a két beszédpartner előkalkulációja majdnem azonos.    
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17. ábra 
 Az udvariasság értéke (poraitonesu chi ポライトネス値) és az udvariasság hatása 

(poraitonesu kōka ポライトネス効果) (Usami 2002g: 97. Szerző ford.) 
 
                       A beszélő és a hallgató  
      +1             kalkulációja közötti eltérés                        megfelelő cselekedet                    udvariasság hatása 
 
 
           
           
          α 
  0         
          α 
 
 
 
   
     –1          B: beszélő, H: hallgató, (sz): előkalkuláció, α: megengedett eltérés 

 

 A relatív udvariasság, jelölt (marked) és jelöletlen (unmarked) udvariasságból áll (18. 

ábra). A jelöletlen udvariasságot alapértelmezettnek (default) nevezi, amely olyan nem 

udvarias állapot, amely ha hiányzik vagy ha sok van belőle, akkor udvariatlannak értelmezi a 

hallgató. Az udvariasságot az alapértelmezett állapottól való eltérés idézi elő. A relatív 

udvariasság csak diskurzus szintjén értelmezhető (Usami 2002e: 99–102). 

Míg Brown és Levinson modelljében az udvariasság fogalma csak a pluszhatásra 

vonatkozik, addig Usami modelljében a semleges hatás és a mínuszhatás is az udvariassághoz 

tartozik, és csak a diskurzus keretében értelmezhető. Ezt a hatást a beszélő és a hallgató által 

becsült arcfenyegetés mértékének eltérése váltja ki.  

A jelöletlen udvariasságfogalom felállításával Usami olyan keretet biztosított, 

melyben azokat az aktusokat lehet mínusz udvariasságnak tekinteni, amelyek az udvarias 

nyelvhasználat vagy a tiszteletiségi nyelvhasználat segítségével, az alapértelmezési állapotból 

való kilépéssel, a hallgató arcát szándékosan fenyegetik, vagy szándékosan nem végeznek 

arcfenyegető aktust (Usami 2002g: 100). 

Usami szerint az udvariassággal kapcsolatos összes nyelvi viselkedést fel lehet fogni 

aszerint, hogy szándékos vagy nem szándékos. A szándékos arcfenyegetési aktusok az 

udvariasság ellentétének, interperszonális nyelvi támadásnak tekinthetők. A nem szándékos 

arcfenyegetési aktusok lehetnek egyéniek vagy a kultúrák közötti kulturális különbségekből 

adódóak, és a figyelmesség hiányaként foghatók fel Usami elméletében (Usami 2002g: 101).  

 

 

(1) 1 ≥ B(sz) –H(sz) > 0 + α 
 

vártnál intenzívebb nyelvi aktus (túl 
udvarias, ezáltal valójában szemtelen) 
 

mínuszhatás 

 
(2)  B(sz) – H(sz) = 0 ± α 

 
 megfelelő cselekedet (megfelelő) 

 
semlegeshatás 

pluszhatás 

 
(3) –1 ≤ B(sz) – H(sz) > 0– α 

vártnál kevesebb nyelvi aktus 
(udvariatlan) 

 

 
mínuszhatás 
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18. ábra   
Diskurzus-udvariasság elmélet (Usami 2002f: 102. Szerző ford.) 

 
A diskurzus-udvariasság kategóriái és elemzési szempontjai 

 
 

Az abszolút udvariasság 
(jelölt udvariasság) 

 A relatív udvariasság 
(jelölt és jelöletlen udvariasság) 

 
 

 
A beszélő és a hallgató kalkulációja 

közötti eltérés az arcfenyegetés 
mértékében. Ennek alapján a valódi 

hatás kalkulációja. 
 

 
 

A jelölt nyelvi aktusok 
meghatározása 

 
 

A jelölt udvariasság 
valódi hatásának azonosítása 

(1) ≥ B(sz) – H(sz) > 0 + α         
        vártnál intenzívebb nyelvi aktus 
        (túl udvarias, ezáltal valójában 
        szemtelen) 
                                      mínuszhatás 
(2)  B(sz) – H(sz) = 0 ± α          
        megfelelő cselekedet (megfelelő) 
                                      semlegeshatás 
                                      pluszhatás 
(3) –1 ≤  B(sz) – H(sz) > 0 – α       
       vártnál kevesebb nyelvi aktus 
       (udvariatlan) 
                                     mínuszhatás 
B: beszélő  
H: hallgató 
(sz): előkalkuláció  
α: megengedett eltérés 

 A jelölt nyelvi aktusok hatásának 
meghatározása  

(a kontextus és a megnyilatkozások tartalmát 
figyelembe véve) 

(1) Pluszhatás (jelölt udvariasság) 
     Olyan hatás, melyet a hallgató 
kellemesnek, formálisnak vagy udvariasnak 
érez. 
(2) Semlegeshatás (jelöletlen udvariasság) 
     Olyan nyelvi diskurzus hatás, mint a 
propozicionális tartalom hangsúlyozása vagy a 
téma változtatása 
(3) Mínuszhatás (jelölt udvariasság) 
     Olyan hatás, melyet a hallgató 
kellemetlennek vagy udvariatlannak érez. 

  

Usami modellje eredetileg egynyelvű szöveg elemzésére készült. Mégis alkalmasnak 

tartom tolmácsolási szituáció vizsgálatára, mégpedig a célnyelvi szöveg elemzésére. Egyrészt 

azért, mert segítségével az udvariasság elemzése a diskurzus szintjén végezhető el. A 

tolmácsolási esemény során a hármas interakció miatt nehéz az udvariasságot egy-egy 

megnyilatkozás alapján elemezni. A tolmácsolási eseményt egy diskurzusnak kell tekinteni. 

A jelöletlen udvariasság 
alapértelmezett állapotának 

meghatározása 
(Az alapértelmezett állapot a jelöletlen 

nyelvi aktusokból képződik) 
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Másrészt Usami modellje tartalmazza a japán nyelvben olyan fontos, de Brown és Levinson 

elméletéből hiányzó kategóriát a semleges és mínusz udvariasság fogalmát. Míg Brown és 

Levinson csak a beszélő oldaláról foglalkozik az udvariassággal, addig Usami a beszélő és a 

hallgató közötti interakció szempontját helyezi előtérbe. Ezáltal a dialógus-tolmács lojalitását 

az udvariasság szemszögéből elemezhetjük.  

 

3.4. A fordító láthatatlansága  

 

Venuti (1995) volt az, aki a két alapvető fordítói stratégiával, a honosítással 

(domestication) és az elidegenítéssel (foreignization) együtt tárgyalja a fordító 

láthatatlanságának és láthatóságának kérdését (Venuti 1995: 16–20). Venuti ezt a két 

terminust a fordítói etika kérdésének felvetése érdekében vezette be. Ugyanis e két stratégia 

alapvetően a fordítandó szöveg kiválasztását és a fordítási módszert érintő fordító etikai 

magatartásra vonatkozik (Ibid: 19). 

Venuti ezt a fogalmat Friedlich Schleimacher (1813) elmélete alapján az etnocentrikus 

angol-amerikai fordítási kultúra ellen, a marginális kisebbségi kultúra javára dolgozta ki. Az 

angol-amerikai fordítási kultúrára a honosítás fordítási stratégiája jellemző (Venuti 1995: 16, 

20). Schleiermacher hasonlata szerint a honosítási stratégia az írót viszi az olvasóhoz, míg az 

elidegenítési stratégia az olvasót az íróhoz (Schleiermacher 1813/2007: 128). 

Venuti szerint a honosítási stratégiát a gördülékenység (fluency), míg az elidegenítési 

stratégiát az ellenállóság (resistancy) jellemzi (Ibid: 19). A honosítási stratégiánál a fordító 

gördülékenyen fordít, ennek következtében láthatatlanná válik. Az elidegenítési stratégiánál 

viszont szándékosan idegenszerű elemet hagy meg a fordító, így a célnyelvi olvasó az 

értelmezés során ellenállásba ütközik. Ennek eredményeképpen a fordító jelenléte láthatóvá 

válik.  

 

3.5. Nyílt és rejtett fordítás 

 

House (1998) a fordítás értékelésére funkcionális ekvivalencia modellt alkotott, mely a 

nyelvi udvariasság és a fordítás közötti összefüggéseket elemzi. Azt állítja, hogy a fordítási 

ekvivalencia megteremtésére és értékelésére a különböző kontextuális tényezőket kell 

megvizsgálni (House 1998: 63–64). Ezek egyike a nyelvi udvariasság, mely az 

interperszonális ekvivalencia elérésének egyik fontos alkotóeleme (Ibid: 64). Az 

interperszonális funkcionális ekvivalencia megteremtéséhez számos pragmatikai dimenziót 
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kell figyelembe venni. A fordító először elemezi a forrásnyelvi szöveget a nyelv, a regiszter 

és a műfaj szintén. House-nál, Halliday (1994) hármas regiszter-rendszerét követve, a 

regiszter a diskurzusmezőből (field of discourse), a diskurzushangvételből (tenor) és a módból 

(mode) áll. Halliday a nyelvnek három alapvető metafunkciót tulajdonít: tartalmi (ideational), 

interperszonális (interpersonal) és textuális (textual) (hivatkozik rá Kovácsné Dudás 2008: 

55). A diskurzushangvétel az interperszonalitást fejezi ki. Az udvariasság a 

diskurzushangvétel mentén jelenik meg.  

A fordítást House funkcionális ekvivalencia szempontjából két típusra osztja: nyílt 

(overt) és rejtett (covert) fordításra. A nyílt fordításban a fordító feladata, hogy „a fordítás 

világosan fordításnak látszódjon” (House 1998: 65. Szerző ford.). Itt a fordítónak nagy 

szerepe van, mert neki kell eljuttatnia a célnyelvi kultúra tagjaihoz ugyanazt a kulturális hatást, 

ami a forrásnyelvi kultúra tagjaira hatott eredetileg. Az udvariasság a diskurzushangvétel 

dimenziójában jelenik meg (Ibid: 65).  

Ezzel szemben a rejtett fordításban teljesen más a helyzet. A fordító megpróbálja 

újrateremteni a beszédeseményt és újraalkotni a célnyelvi szövegben az eredeti szöveg 

funkcióját (House 1998: 67). House szerint ezzel a stratégiával lehet elérni az igazi (real) 

funkcionális ekvivalenciát (Ibid: 66). A rejtett fordítás a célnyelvben ugyanolyan szerepet tölt 

be. A fordító feladata az eredeti szöveg átalakítása (transmutation), ő maga rejtve marad a 

háttérben. A fordító nem viszi el a célnyelvi kultúra tagjait a forrásnyelvi diskurzus világába, 

ezért kell funkcionális ekvivalenciát teremtenie. Rejtett fordítás esetén a fordító kulturális 

szűrőt (cultural filter) alkalmaz, amellyel a társadalmi és az udvariassági norma különbségei 

kiszűrhetők. A rejtett fordításnál a kulturális szűrő fogalma a döntő. A funkcionális 

ekvivalencia elérése érdekében a nyelv, a szöveg és a regiszter szintjén változásokat hajt 

végre a fordító, és ennek eredményeként az eredetitől távol álló szöveget hoz létre. 

Olyannyira, hogy a rejtett fordítást gyakran fogadják el eredeti szövegnek a célnyelvben (Ibid: 

66).  

A nyílt vagy a rejtett fordítás a pragmalingvisztikai és a szociopragmatikai transzfer 

vagy kiigazítás végrehajtása során is megvalósulhat. Ha a fordító a pragmalingvisztikai 

transzfer végrehajtásával fordít, akkor a nyílt fordítással az idegenszerűséget érezteti a 

hallgatóval. Ez kockázatos művelet, mert udvariatlannak minősülhet. Ilyenkor a fordító 

látható, ezért a hallgató vagy udvariatlannak tartja a forrásnyelvi beszédaktust vagy 

egyszerűen a fordító hibájának tartja. Ha a fordító pragmaligvisztikai kiigazítást hajt végre, de 

szociopragmatikai transzfer végrehajtásával fordít, akkor mivel a fordító láthatatlan marad, 

rejtett fordítás lesz, mely lehet sikeres, de minősülhet udvariatlannak is a célközönség 
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szemében. Ennek egy Magyarországon sikeresen megvalósított példája az IKEA marketing 

stratégiájában használt megszólítási forma, a tegezés.  A magyar célközönséget sikeresen 

átvitte a svéd kultúrába, és a tegező megszólítás elterjedt, elfogadottá vált. Japánban ez a 

stratégia nem tudott maradéktalanul, egyértelműen megvalósulni, a megszólításokban 

kiigazításra volt szükség, a svéd kultúra helyett a japánhoz alkalmazkodtak. Problémát 

jelenthet, ha a nyelv felszíni szintjén az idegenszerűség nem érezhető, miközben a 

kontextusnak nem megfelelő célnyelvi beszédaktus jön létre. A fordító akkor lojális mindkét 

ügyfeléhez, ha nemcsak a pragmalingvisztikai, hanem a szociopragmatikai kiigazítást is 

végrehajtja.  

 

3.6. A japán tiszteletiségi nyelv fordítása 

 

 A pragmatikai szempontú korpuszelemzés előtt tekintsük át a japán és a magyar 

tiszteletiségi nyelvrendszert, hogy lássuk, milyen szisztémát kell a tolmácsoknak összefésülni 

ahhoz, hogy létrejöjjön a pragmaligvisztikai és a szociopragmatikai kiigazítás, és ez milyen 

hatással van a tolmács lojalitására. 

A japán tiszteletiségi nyelvvel több magyar kutató is foglalkozott (Hidasi 1998, 1999; 

Kiss Sándorné 1998; Székács 2003). A japán tiszteletiségi nyelv rendkívül gazdag lexikai és 

grammatikai nyelvi elemekben. Ez a japánok gondolatvilágát, gondolkodásmódját tükrözi. A 

hagyományos konfuciánus gondolkodás harmóniára törekszik, ezért a társadalmi hierarchia 

fenntartását hangsúlyozza, és a társadalmi rangban feljebb állók és idősebbek iránti 

tiszteletadást kötelezővé teszi a nyelvben is. Ennek tükrében a beszélőnek a vertikális alá- és 

fölérendeltséget mind a megszólításban, mind a referenciatengely mentén (akivel és akiről 

beszél), nyelvi eszközökkel kell kifejeznie (Székács 2003: 111). Egyidejűleg horizontális 

szinten működik a korábban már tárgyalt belső-külső kör (uchi-soto ウチ・ソト) rendszere, 

melyben a japánok közösségi tudata nyilvánul meg. Ez egy sajátos relatív nyelvhasználatot 

követel meg. A beszélőnek attól függően, hogy ő maga ki, milyen pozícióban van, hogy ki a 

hallgatója, és az milyen pozícióban van, a beszélő számára mely körhöz tartozik, milyen 

szituációban, hol vannak, vagyis a kontextus egésze határozza meg a tiszteletiség nyelvének, 

nyelvi eszközeinek használatát. Ha bármely paraméter megváltozik, akár a helyszín is, a 

használandó tiszteletiségi nyelvi eszközök is változnak. A belső (uchi ウチ) körhöz azok 

tartoznak, akik iránt bizonyos szinten felelősséggel tartozom. A legszűkebb családom, 

rokonságom, baráti köröm, de a munkahelyi környezetemben is lehetnek belső körömhöz 

tartozók. A többiekkel szemben, akik a külső (soto ソト) körhöz tartoznak, kötelező a 



153 
 

tiszteletiség nyelvi eszközeinek használata. Mivel a saját felelősségem körébe tartozókat a 

belső körhöz tartozónak tekintjük, azért a belső kör határa relatív módon tágulhat a 

szituációtól függően. Konkrét példán érzékeltetem a relativitást. X japán vállat beosztottja, 

saját osztályvezetőjével (akivel viszonya a hierarchia miatt külső körös viszony) a vállalatnál 

mindig viszonyuknak megfelelően tiszteletiségi nyelven kommunikál. Mikor azonban 

változik a helyszín, és Y vállalatnál tárgyalnak együtt, megváltozik a felállás: a beosztott és az 

osztályvezetője belső körbe kerül (közös vállalat, közös felelősség), és az Y vállalatbeli 

partnereket illetik a külső körnek járó tiszteletiségi nyelvi eszközök.   

 A tiszteletiségi nyelvet a japán nyelvben keigo 敬 語 -nak nevezik. A keigo 

hagyományosan, azaz a japán közoktatásban használatos iskolai grammatika szerint három 

kategóriából áll a lexika és a grammatika síkján (Kikuchi 1999: 289). 1. Tiszteleti nyelv 

(sonkeigo尊敬語), amely a beszédpartner illetve a referenciális személy iránti tiszteletet fejezi 

ki. 2. Szerény/alázatos nyelv (kenjōgo 謙譲語), amely a beszélő és a beszélő köréhez tartozók 

lekicsinylését fejezi ki. 3. Udvariassági nyelv (teineigo 丁寧語), amely a beszédpartner iránti 

udvariasságot fejezi ki (Nomoto 1999).  Az 1. és a 2. kategóriához tartoznak az igei ragozó 

formák, igei lexika, illetve főnevekhez, melléknevekhez és határozószókhoz kötendő tiszteleti 

illetve szerény/alázatos előtagok (oお, goご). A 3.-hoz tartoznak az udvariassági toldalékok 

(desu です , masu ます , gozaimasu ございます ), és az udvariassági előtagok (o, go). Az 

udvariassági toldalékok között van különbség udvariassági fokban, a gozaimasu a 

beszédpartner iránti különleges udvariasságot fejezi ki.   

A japán nyelvészetben nem alakult ki egységes taxonómia a japán tiszteletiségi 

nyelvről, mivel a japán nyelvészek újabban a keigo 敬語-t már nem csak hármas taxonómiában, 

hanem négyes vagy ötös, vagy ennél is több73 felosztásban tárgyalják. Kikuchi Yasuto (1999) 

japán nyelvész összefoglalja Tsujimura Toshiki (1988) nyelvész négyes taxonómiáját, mely 

mára széles körben elfogadottá vált. Tsujimura az udvariassági nyelvet (teineigo 丁寧語) 

udvariassági nyelvre (teineigo 丁寧語 ), ami az udvariassági toldalékokat (desu, masu, 

gozaimasu) jelenti és eufemizáló formára (bikago 美化語), ami az udvariassági előtagokat 

jelenti (o, go) bontja (Kikuchi 1999: 302. Szerző ford.). Miyaji Yutaka (1976) és Oishi 

Hatsutaro (1983) nyelvészek a szerény nyelvből két kategóriát állítanak fel: szerény nyelv 

(kenjōgo 謙譲語) és előzékenyen udvarias nyelv (teichōgo 丁重語) kategóriát (szerző ford.). Ez 

utóbbi olyan igei lexika, amely nem magát a beszélőt kicsinyíti le a beszédpartnerrel szemben, 

                                                           
73 Kabaya, Kawaguchi és Sakamoto (1999) a tiszteleti nyelvben három alkategóriát, a szerény nyelvben öt 
alkategóriát és az udvarias nyelvben három kategóriát különböztet meg (Kabaya, Kawaguchi, Sakamoto1999: 
105).  
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hanem egyszerűen a beszédpartnerrel szembeni udvariasságot és előzékenységet fejezi ki 

(Kikuchi 1999: 276–307).   

A japán mint idegen nyelv oktatásában a tiszteletiségi nyelvet (keigo 敬語 ) öt 

kategóriára bontva szokták tanítani (lásd 19. ábra).  

 

19. ábra  
A japán tiszteletiségi nyelv rendszere (Iori, et. al. 2001 nyomán a szerző) 

 
                                                     Tiszteleti nyelv74  

                      (sonkeigo尊敬語) 
                      Referenciális, és beszédpartner iránti  
                                    tiszteletiségi nyelv (sozai keigo素材敬語)     

                  Szerény/alázatos  
                                  nyelv75 

                 (kenjōgo謙譲語) 
        
                      Udvariassági nyelv76 
Tiszteletiségi                               (teineigo丁寧語)     
    nyelv           Beszédpartner iránti tiszteletiségi nyelv                  
(keigo敬語)            (taisha keigo対者敬語)                    

   Előzékenyen udvarias     
                nyelv77 

                                                                   (teichōgo丁重語) 
          Eufemizáló forma78 (bikago美化語)                                                        

 

3. 7. Személyes névmás használata a japán nyelvben 

 

A japán nyelvben a személyes névmás használata sok tekintetben eltér az indoeurópai 

nyelvektől és a magyar nyelvtől is. Kinsui Satoshi (1988) japán nyelvész a japán nyelv 

személyes névmásairól azt írja, hogy használatuk nem gyakori, különösen a harmadik 

személyre való utalás esetén. A személyes névmás elkerülésének sokféle módja van, például a 

név, a becenév, a titulus, a beosztás, a foglalkozás, a szerep, a rokonság fok stb. használatával. 

A személyes névmás alkalmazása csak egy ezek közül, és nem annyira kedvelt (Kinsui 2000: 

100). A harmadik személyű személyes névmás mint a kare 彼 (ő, férfi), a kanojo 彼女(ő, 

nőnem), a shi 氏(ő) és a karera 彼ら(ők), használata tehát korlátozott és hagyományosan 

                                                           
74 Igei ragozó formák, igei lexika illetve a főnevekhez, a melléknevekhez és határozószóhoz kötendő tiszteleti 
előtagok (o, go). 
75  Igei ragozó formák, igei lexika illetve a főnevekhez, a melléknevekhez és határozószóhoz kötendő 
szerény/alázatos előtagok (o, go). 
76 Az ige -masu toldalékos alakja és a desu copula. 
77 Mindig -masu toldalékos alakban áll az ige. Idetartozik többek között a gozaimasu, az orimasu, az itashimasu .  
78 Olyan udvariassági előtagok mint az o és go, amelyek hozzáadásával az adott főnevek elegánsabban és 
szebbén hangzanak. Ezekkel nem fejeznek ki sem a beszédpartner, sem a referenciális személy iránti tiszteletet, 
sem udvariasságot.  
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gyakran helyettesítik a mutató névmás alkalmazásával.79 Amikor a kare 彼 kínai írásjegy 

bekerült a japán nyelvbe a háromfokozatú mutató névmás közül a harmadik, vagyis az a 

mutató névmás funkcióját kapta meg (Yanabu 1998).80 A 19. század közepétől, amikor Japán 

modernizációja során nagymennyiségű nyugati tudományos és irodalmi művet fordítottak 

japánra, akkor ezt a kare 彼  kínai írásjegyet kezdték használni az indoeurópai harmadik 

személyű személyes névmás megfeleltetésére (Ibid: 146). Ekkorra datálható a harmadik 

személyű személyes névmások elterjedése. Első és második személyben a személyes névmás 

használatát, vagy elkerülését a beszélő illetve a referáló személy társadalmi viszonya, neme, 

helyzete határozza meg, elkerülésére gazdag variációval rendelkezik a japán nyelv (Ibid:100).  

A japán Állami Nyelvtudományi Intézet (Kokuritsu Kokugo Kenkyūjo国立国語研究所) 

szerkesztésében 1964-ben megjelent legtekintélyesebb szókincs lista, a Bunrui Goihyō Word 

List by Semantic Principles szerint a mai japán nyelvben 47 féle egyes és többes szám első 

személyű személyes névmás létezik. Egyes és többes szám második személyű személyes 

névmás esetén 54 félét tüntetnek fel, míg harmadik személyű névmás mindössze 4 variációra 

korlátozódik a már említett ok miatt (Kokuritsu Kokugo Kenkyūjo. Bunrui Goihyō 2004: 82). 

Miyake Ko (1976) japán nyelvész szerint a japán személyes névmást első személyben 

öt dolog jellemzi. Először, hogy sokféle van. Másodszor, hogy nincs olyan személyes névmás 

első személyben, amit minden szituációban használni lehetne. Harmadszor, hogy a japán 

nyelv története során a személyes névmást eleinte első személyben a beszélő szerénykedő 

jelentésben használta, de időközben jelentésváltozáson esett át, és megjelent egy a 

beszédpartnert lenéző jelentésárnyalat. A negyedik jellemző az, hogy a személyes névmást 

helyettesíti a titulus, a családi viszonyt vagy a társadalmi rangot kifejező lexika. Végül az 

ötödik jellemző az implicit kifejezési mód, vagyis a mondatban alanyként szereplő első 

személyű személyes névmást kihagyják (Miyake 1976: 113)81. Ennek az okait abban látja, 

hogy a japán nyelvben nincs személyi igeragozás, nem különül el világosan a beszélő (alany) 

és a beszédpartner (tárgy) és használata a hallgatóban olyan benyomást kelt, mintha a beszélő 

                                                           
79 A japán nyelvben a mutató névmási rendszer három fokozatú: a közelre mutató ko こ(ez), a távolra mutató so 
そ(az), és a látótávolságon kívül eső, de ismert dologra, fogalomra mutató a あ (az). A háromfokozatú rendszert 
a kutatók eltérően magyarázzák. Az egyik legismertebb japán nyelvész Sakuma Kanae (1951) szerint a ko こ(ez) 
a beszélő felségterületét, a so そ(az) a hallgató felségterületét, az a あ(az) pedig az ezeken kívüli területet mutatja. 
Egy másik kiemelkedő nyelvész Mikami Akira (1955) megkülönböztet külön ko és so tartományt a beszélőnek 
és a hallgatónak, míg a beszélő és a hallgató együttes tartománya az a lesz, és ez független a beszélő és a 
hallgató külön tartományaitól (Kinsui 2000: 102). 
80 A kínai nyelvben a mutató névmások kétfokozatúak. 
81 http://sjsrom.ec-net.jp/studrom/011/studrom_011_011.pdf.  Letöltve: 2014. 3. 30. 

http://sjsrom.ec-net.jp/studrom/011/studrom_011_011.pdf
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erőszakoskodna (Miyake 1976: 114).82 Ez utóbbi pragmatikai szempontból nagyon lényeges 

tényező.  

 

3.8. A japán megszólítási rendszer 

 

A megszólítási rendszer is a nyelvi udvariasság egyik megnyilvánulása. Az 

elemzéshez használt korpuszban különböző megszólítások szerepelnek. Ezért a pragmatikai 

transzfer vizsgálatánál szükségünk van a magyar és a japán megszólítás különbségeinek 

elemzésére is.    

A japán megszólításról részletesen ír Kiss Sándorné Székely Ilona (1998). A japán 

nyelv rendkívül változatos nyelvi elemeket használ a megszólításra. Ezek közül a 

leggyakoribbak a következők: személynév szerint (teljes névvel, csak vezetéknévvel, csak 

utónévvel); név és -sama さま  vagy -san さん 83  stb. utótaggal; családi és rokonsági 

kapcsolatokat jelző szavakkal a családtól kifelé (különbözik a saját és másé) és a családon 

belül befelé irányultságaként másképpen a társadalmi állás szerint; foglalkozás 

megnevezésével, gyakran  -san  toldalékkal együtt; beosztás és társadalmi pozíció szerint, 

csak pozíció vagy beosztás vagy pozíció és beosztás -san  utótaggal együtt (kivéve sensei せん

せい84, amihez nem tesznek utótagot); anata あなた (te/maga) második személyű személyes 

névmás (ha a beszélő nem ismeri partnerének sem a nevét, sem a társadalmi pozícióját);  

általános értelemben: obocchama おぼっちゃま  (kisfiú), onēsan おねえさん  (nővérkém), 

ojiichanおじいちゃん (bácsi), obāchan おばあちゃん (néni) stb., vagy  okyakusama おきゃくさ

ま (vendégeink), minasama みなさま (kedves mindnyájan) stb. (Kiss Sándorné 1998: 138–

142). Ezeket a nyelvi elemeket a beszédszituációtól, a beszélő és a beszédpartner nemétől és 

korától, a beszédpartnerek közötti hatalmi, társadalmi és pszichológiai távolságtól függően 

kell alkalmaznia a beszélőnek, figyelembe véve azt is, hogy a beszédpartner illetve az, akiről 

beszélnek melyik körhöz (belső-külső kör) tartozik a beszélőhöz képest (Székács 2003).  

A megszólítás kérdésével japán-magyar nyelvpárosításban Somodi Júlia (2009, 2013) 

foglalkozott. A fordítási univerzálékat kutatta, és arra a következtetésre jutott, hogy irodalmi 

fordítás esetén a japán megszólítás magyar nyelvre való átültetése a személyes névmások 

grammatikai egyszerűsítésével jár, emellett lexikai és grammatikai gazdagodás is 

megfigyelhető (Somodi 2009). 2013-as cikkében a fordító jelenlétét vizsgálta, és úgy találta, 
                                                           
82 Miyake (1976) és Takeharu (2009) is említi, hogy a második személyű személyes névmást (anata) idősebb és 
magasabb rangú személyhez szólva nem lehet használni (Miyake 1976: 114, Takeharu 2009: 185). 
83 -san, -sama jelentése: úr, asszony, kisasszony, megszólításnál. A san-nal udvariasabb a sama. 
84 sensei jelentése: tanár/-nő, doktor úr, doktornő, képviselő asszony/úr, stb., kvalifikált személy megszólítása. 
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hogy a fordító jelenléte jól kimutatható a megszólítás nyelvi elemeinek fordításán keresztül a 

japán filmszövegekben.  

A megszólítást a tolmácsolás témakörében magyar-japán, japán-magyar 

vonatkozásában viszont még nem tanulmányozták. Mivel a megszólítás a felek közötti 

vertikális (hatalmi) és horizontális (familiáris) interperszonális viszonyok tükrözője, a tolmács 

által közvetített eseményben a tolmács egyik elsődleges előkészítési feladata az, hogy 

eldöntse, hogyan fordítsa a felek egymás közötti megszólítását a célnyelven. A hatalmi és 

familiáris viszonyok tükrében a megszólítás fordítása lelki befolyást is gyakorolhat a 

tolmácson keresztül tárgyalókra. Ezért a tolmács megszólítás választása rövid és hosszú távon 

a felek közötti interperszonális kapcsolatának javára válhat, de ronthat is a kapcsolaton.  

Suzuki Takao (1973) japán nyelvész munkásságának különösen fontos hozzájárulása a 

témához a megszólítási szavak használatának rendszerezése a japán nyelvben. Suzuki szerint 

a japán megszólítási kifejezések használata elsősorban a családon belüli hierarchikus 

viszonyokon alapszik. Ez a rendszer terjed ki a társadalomra is. A rendszer a magasabb rangú, 

pozíciójú és idősebb, valamint az alacsonyabb rangú és fiatalabb dichotómiája alapján 

működik. A megszólításra három szabály van. Az első szabály az, hogy a beszélő nem 

szólíthatja meg személyes névmással a magasabb rangút vagy idősebbet. Ezzel szemben a 

fölöttes vagy idősebb minden további nélkül megszólíthatja a beosztottat vagy fiatalabbat 

második személyű személyes névmással (Suzuki 1973: 155). Egyébként a személyes főnév 

használata túl direktnek számít a japán nyelvben, ezért lehetőleg kerülni kell a használatát 

(Liu 2009: 184)85. Ez a magyar nyelv gyakorlatától erősen eltér. A magyar megszólításban 

gyakori önözés vagy magázás japán nyelvre fordítás kreativitást igényel.  A második általános 

szabály az, hogy a társadalmi rangban feljebb lévőt titulussal szólítják meg, például sensei 先

生 , kachō 課長  (osztályvezető asszony/úr). Fordítva ez sem alkalmazható, a tanár nem 

szólíthatja meg diákját a diák (seito 生徒) szóval (Suzuki 1973: 155–156). A harmadik szabály, 

hogy a személynévvel (vezetéknév) szólítjuk meg a társadalmilag magasabb rangú személyt, 

és hozzátesszük a titulusát (Ibid: 156). 

Suzuki (1973) a megszólításnak két funkcióját különíti el, a vokatívuszi funkciót és a 

pronominális funkciót. A vokatívuszi funkciót betöltő szavak a beszédpartner figyelmét keltik 

fel és érzelmeire hatnak, a pronominális funkcióban lévő szavak pedig olyanok, amelyek a 

mondatban alanyként vagy tárgyként funkcionálnak, de tartalmilag a beszédpartnerre utalnak 

(Suzuki 1973: 146–147). A vokatívuszi funkciót betöltő szavakhoz tartoznak a beszédpartner 

                                                           
85 http://www.hokuriku-u.ac.jp/establishment/library/pdf/kiyo33/koku5.pdf.  Letöltve: 2014. 3. 30. 

http://www.hokuriku-u.ac.jp/establishment/library/pdf/kiyo33/koku5.pdf
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iránti érzelmet sugalló kifejezések. A pronominális funkcióban lévő szavakhoz tartoznak a 

személyes névmások mellett a szerepkifejező szavak is.  

A japán megszólítási rendszer legfőbb jellemzőinek egyike a nevek után illesztett 

utótag vagy toldalék (szuffixum) használata, amely eltér a magyartól. Az utótag használata az 

interakcióban résztvevők társadalmilag elfoglalt helyétől és körhöz tartozástól függően 

változik. Többféle személynév után alkalmazott utótag létezik a mai japán nyelvben, a 

legismertebb a következő négy: -samaさま, -san さん, -chanちゃん/-kunくん . A négy közül a 

-sama utótag a legformálisabb. A formális levélcímzésnél és a levélben történő 

megszólításnál is ezt használják. A -san a -sama-nál kevésbé formális, mindennapos. A -sama 

utótag formális szituációban, a -san utótag pedig informális és tegezésnek megfelelő 

viszonyban használatos. A -chan utótag becéző megszólítás, ahogy a -kun utótag is, de ez 

utóbbi főleg fiúgyerekekre vonatkozik.   

A japán nyelvvel foglalkozó nyelvészek közül többen vették át Suzuki taxonómiáját 

(Yui 200786; Liu 2009; Somodi 2009, 2013), ezért én is ezeket a meghatározásokat követem. 

A disszertációmban elemzésre kiválasztott szituációkba mindkét típusú megszólítási 

kifejezést felvettem: vokatívusz funkciót betöltő szóként a levél címzettjének megszólítását, 

pronominális funkciós szóként a shachō 社長 (igazgató asszony, igazgató úr), a kaichō 会長 

(elnök asszony, elnök úr), az anata あなた (te/maga) szerepel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
86

 http://web.uvic.ca/~hnserc/IAPL/journal/J2012/03yui.pdf.  Letöltve: 2014. 01. 01. 
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4. Párhuzamos korpuszelemzés 
 

A második fejezetben tárgyalt kérdőíves felmérésemből kiderült, hogy bár a tolmácsok 

többsége elméletileg mindkét ügyfélhez lojálisan kíván fordítani, a gyakorlatban 

egyharmaduk érzi úgy, hogy az egyik fél oldalán áll, azaz az egyik félhez lojális. Az elmélet 

és a gyakorlat szétválása a dialógus tolmácsolás nehézségeinek egyik okozója lehet. A 

jelenség nyelvi oldala a lefordított szövegekben és a tolmácsok konkrét viselkedésében 

kimutatható. Az alábbiakban nyolc szituáció alapján, leírt vagy elhangzott beszédaktuson, 

illetve e-mail fordításon keresztül vizsgálom ezt. 

 

4.1. A vizsgálatban használt korpuszok és adatok 

 

A vizsgálatra magyar-japán nyelvpárban forrásnyelvi szövegeket és beszédaktusokat, 

valamint ezeknek a tolmácsok által lefordított illetve lektorált célnyelvi megfelelőit 

használom. Baker (1995) nyomán a forrásnyelvi és a célnyelvi szövegekből álló korpuszt 

nevezhetjük párhuzamos korpusznak (Baker 1995: 230). Általában nagy mennyiségű 

elektronikus formában összegyűjtött anyagról van szó. de a fordítástudományban a kisebb, 

kézi anyagot is korpusznak nevezik (Ibid: 225). Saját vizsgálati anyagomat Baker (1995) 

nyomán párhuzamos korpusznak nevezem. A korpusz hét forrásnyelvi beszédaktusból, egy 

forrásnyelvi e-mail szövegből, és ezeknek a lefordított illetve lektorált célnyelvi változataiból 

áll. A korpuszgyűjtésre hét tolmácstól kértem segítséget. A választ hét tolmácsból hatan e-

mailen keresztül jutatták el hozzám, egy tolmács pedig interjút adott. Mindannyian magyar 

anyanyelvűek. Tehát az A nyelvük magyar, bár egyik tolmács bilingvisnek vallotta magát. A 

státusuk különböző. Ketten vállalati tolmácsok, ketten szabadúszó tolmácsok és kettő 

részmunkaidős vagy alkalmi tolmács, aki egyben nyelvtanár is. Egy ma már nem dolgozik 

tolmácsként, de régen sokat tolmácsolt. Azt kértem tőlük, hogy a diskurzusokat fordítsák le A 

vagy B nyelvről a másikra. Emiatt a korpusz nem ott és akkor készült pillanatnyi eredményt 

tartalmaz, tehát a vizsgálat kísérleti jellegű. Ugyanakkor mivel a fordítás során a 

tolmácsoknak volt idejük gondolkozni, a korpusz jól mutatja tolmácsolási stratégiájukat, 

valamint gondolkodásmódjukat és álláspontjukat a stratégiáról. Ez alól kivétel az a tolmács, 

aki egy interjú keretében fordította a szöveget. Ezért az ő fordításai a pillanat művei, de nem 

tekinthetők valódi helyzetben készült anyagnak, hiszen ez a tolmácsolás olyan, mintha 

kísérleti laboratóriumban készült volna.  
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A párhuzamos korpuszok használatával kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy ez 

a vizsgálat nem előíró, hanem a leíró jellegű. Nem az a célom, hogy megállapítsam, hogy a 

fordítások helyesek voltak-e vagy sem, hanem az, hogy kiderítsem, hogyan küzdik le a 

fordítók a nehézségeket, milyen szerepet töltenek be a fordítás során, és végül, hogy kihez 

lojálisak. 

Mivel valódi tolmácsolási szituációt nem vehettem fel, az egyes megnyilatkozások 

mellé leírtam az adott megnyilatkozás keletkezési körülményeit és szereplőit, kvázi 

kontextusba helyezve így, bár a valódi tolmácsolási helyzethez képest még mindig kevesebb 

információt kaptak a tolmácsok. A szükséges mennyiségű háttér-információ kérdésére 

elemzés közben kitérek. A megnyilatkozásokat és az e-mailt diskurzusnak 87  nevezem. A 

vizsgálathoz használt forrásnyelvi és célnyelvi beszédaktusok és az e-mail egy fajta 

kontextualizált diskurzusnak tekinthető, mert bizonyos terjedelmű kontextust megadtam 

(szereplők neme, kora, a szituáció stb.). A fordítandó anyagokat úgy állítottam össze, hogy 

felhasználtam saját tolmácsolási tapasztalataimat, nyelvtanári gyakorlatomat, és a korábban 

problematikusnak bizonyult kérdéseket beleszerkesztettem. Az elemzéshez a tolmácsok által 

lefordított szövegeket használom. Egy tolmács kivételével a többieknek volt idejük 

gondolkodni a fordításon, hiszen e-mailen küldtem a fordítandó szöveget. Ez azért fontos, 

mert a tolmács nem hivatkozhat időhiányra, ha rossz vagy hibás a fordítás. Úgy gondolom, 

hogy világosabban látjuk a tolmácsok által ideálisnak tartott stratégiát, ha a fordítási idő nem 

befolyásolja őket. Ugyanakkor az eltérő feltételek miatt nem biztos, hogy a tolmácsok 

ugyanolyan nyelvi viselkedést tanúsítanak, mintha élőben zajlana a tolmácsolás.    

 

4.1.1. A vizsgálaton részt vevő tolmácsok személyi adatai 

 

 A vizsgálatra hét tolmácstól kértem nyolc diskurzusfordítást. Hatan e-mailben küldték 

el a fordítást, egy tolmács az interjú helyszínén fordította le a kísérleti szöveget. A hét tolmács 

nem szerinti bontásban hat nő és egy férfi. Kor szerinti elosztásban mindenféle korosztály 

képviselteti magát: egy fő huszonéves, két fő harmincas, két fő negyvenes, egy ötvenes, és 

egy fő hatvan fölötti. Tolmácsolási tapasztalatuk is széles skálán mozog: egy fő három éves, 

egy fő hét éves, három fő tíz éves, egy fő harmincnégy éves, egy fő negyven éves 

tapasztalattal rendelkezik. Hét tolmács közül hat magyar anyanyelvű és egy bilingvis. Kettő 

több éven keresztül élt Japánban, és egy jelenleg is Japánban él.  

                                                           
87 A diskurzus „…társadalmi interakcióban történő nyelvhasználat” (Pöchhacker 2008: 164). 
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A tolmácsok részletes státusleírása: 

1. Huszonéves nő: 3 éves tapasztalattal, jelenleg állandó munkatárs tolmácsként egy 

feldolgozóipari cégnél. 

2. Harmincas nő: 7 éves tapasztalattal, jelenleg Japánban él, ma már nem dolgozik 

tolmácsként, de korábban tolmácsolt feldolgozóipari cégnél, és nyelvet is tanított. 

3. Harmincas férfi: 10 éves tapasztalattal, szabadúszó tolmács, időnként szokott 

tolmácsolni az üzleti világban és a feldolgozóiparban. 

4. Negyvenes nő: 10 éves tapasztalattal, részmunkaidős tolmács egy feldolgozóipari 

cégnél, és egyben nyelvtanár. 

5. Negyvenes nő: 10 éves tapasztalattal, jelenleg állandó munkatárs tolmácsként egy 

feldolgozóipari cégnél. 

6. Ötvenes nő: 34 éves tapasztalattal, szabadúszó tolmács, aki gyakran vállal 

tolmácsolási munkát hosszabb és rövidebb távon feldolgozóipari cégnél. 

7. Hatvanas nő: 40 éves tapasztalattal, szabadúszó tolmács és egyben nyelvtanár, 

időnként szokott tolmácsolni az üzleti világban. 

 

4.1.2. Az elemzés megbízhatósága, érvényessége és reprezentativitása 

 

Az alkalmazott elemzési módszernek van előnye és hátránya. A tolmácsok által 

lefordított diskurzusokból kiolvasható tolmácsolási stratégiájuk, tolmácsolási szokásaik, és 

nyelvi viselkedésük. Ezekből megtudhatjuk, hogy ideális körülmények között a tolmácsok 

hogyan fordítanák a diskurzust, milyen szerepet játszanak a kommunikációban, és melyik 

ügyfélhez lojálisak. Ugyanakkor ezek az anyagok nem ott és akkor készült pillanat művei, 

ezért a tolmácsok tudattalan nyelvi viselkedését nem tudjuk vizsgálni. Emiatt az elemzés 

eredményei nem tükrözhetik azt, hogyan viselkednek a tolmácsok ténylegesen ott és akkor. 

Más szóval az elemzés megbízhatósága és az adatok érvényessége némileg 

megkérdőjelezhető, mivel nem valódi tolmácsolási szituációról, hanem e-mailen vagy interjú 

alapján történt tolmácsolásról van szó.  Más részt a minta nagyon kicsi, nem reprezentatív, így 

csak tendenciára utalhat. Azonban mivel magyar-japán nyelvpárban ebben a témában nincs 

más hozzáférhető minta a korábban említett körülmények miatt, és magyar-japán 

vonatkozásban nincs hasonló kutatás sem, ezt a vizsgálatot kiindulásnak kell tekinteni, és 

szükség van további vizsgálatra is.   
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4.2. A dicséret beszédaktusa – a szociopragmatikai kiigazítás és az explitáció 

alkalmazása – 

 

Az első korpusz a dicséret beszédaktus fordításáról készült.  A magyar nyelvben a 

dicséret Brown és Levinson (1987) terminusával pozitív/közelítő udvariassági stratégia88. A 

japánok viszont általában inkább előnyben részesítik a negatív/tartózkodó/távolító 

udvariasság stratégiáját a pozitív/közelítő udvariassággal szemben (Kaku 2008: 22). A japán 

szociopragmatikai norma szerint a dicséret hierarchikus, vertikális viszonyban valósul meg 

(Hidasi 2006: 59). Az idősebb és magasabb rangú dicsérhet fiatalabbat, beosztottat, fordítva 

azonban nem szabad. Ha nem így teszünk, akkor a japán nyelvben a dicséret szavaival 

megsérthetjük a hallgatót. Ha valaki mégis felfelé szeretne dicséretet mondani, akkor a 

dicséret után rögtön magát a beszélőt lekicsinyítő és szerénykedő beszédaktusnak kell 

következnie, vagyis a negatív/távolító udvariassághoz kell folyamodni. Tsuda alábbi példája 

ezt jól mutatja (Tsuda 1994: 85). 

 

„Sutekina o-uchi ne. O-taku ni kurabetara, uchi nante misuborashikute.”  

 „Milyen gyönyörű a házad. Ehhez képest a miénk olyan vacak!”  

 

4.2.1. A szituáció és a megoldások 

 

Az első szituáció, amelyet a tolmácsoknak japánra kellett fordítaniuk a következő volt: 

egy japán mesterszakács, Tanaka (60 éves) nagy sikert aratott egy japán főzőkurzuson az 

egyik budapesti főzőiskolában. Az óra után odament hozzá egy húsz éves magyar 

szakácstanonc lány és ezt mondta.  

 

(1) Magyar forrásnyelvi szöveg: A mai óra nagyon jó volt, és nagyon tetszett. 

 

Alább megadjuk a japán nyelvű fordításokat (zárójelben a magyar nyelvűt).   

(1a)  Kyō no kōsu ga totemo kyōmibukai naiyō de, taihen benkyō ni narimashita. 

        今日のコースがとても興味深い内容で、大変勉強になりました。 

        (A mai kurzus nagyon érdekes tartalmú volt, és sokat tanultam belőle.) 

 

                                                           
88 Szerintük a negatív stratégiák közül a 2. stratégiához tartozik: Túlozz! (Exaggerate) (Brown és Levinson 1987: 
104–106).  



163 
 

(1b) Kyō no jugyō wa arigatō gozaimashita. Totemo benkyō ni narimashita. 

         今日の授業はありがとうございました。とても勉強になりました。 

         (Köszönöm szépen a mai órát. Sokat tanultam belőle.) 

 (1c) Kyō no kōshūkai wa totemo benkyō ni narimashita. 

         今日の講習会はとても勉強になりました。 

         (A mai kurzusból sokat tanultam.) 

(1d) Kyō no jugyō wa tottemo omoshirokatta desu. Sensei ni kanshashiteimasu. 
        今日の授業はとっても面白かったです。先生に感謝しています。 

        (A mai óra nagyon élvezetes volt. Nagyon hálás vagyok a mesternek.) 

(1e) Kyō no o-keiko wa totemo subarashikatta desu. Arigatō gozaimasu. 
     今日のお稽古はとても素晴らしかったです。ありがとうございます。 

        (A mai óra igen csodálatos volt. Köszönöm.) 

(1f) Kyō wa arigatō gozaimashita. Subarashī ressun deshita. 
        今日はありがとうございました。素晴らしいレッスンでした。   

     (Köszönöm szépen ezt a mait. Csodálatos óra volt.) 

(1g) Kyō no jugyō wa tottemo yokatta. Tottemo ki ni irimasita. 
        今日の授業はとってもよかった。とっても気にいりました。 

        (A mai óra nagyon jó volt. Nagyon tetszett.) 

 

4.2.2. Elemzés 

 

A fordítási eredmények szempontjából a 7 tolmács két csoportra oszlott. Az egyik 

csoportnál (1a, 1b, 1c) a Klaudy (1997b) féle átváltási műveletek kategóriái szerint 

jelentésfelcserélés (1997b) történt (ige: benkyō ni narimashita = sokat tanultam belőle). A 

benkyō ni narimashita az ige benkyō ni naru udvarias stílusú múlt idejű alakja, amely Brown 

és Levinson (1987) negatív udvariassági stratégiái közül a Légy konvencionálisan közvetett! 

(Be indirect!, Brown és Levinson 1987: 130–144. Ford. Szili 2007: 11) kiválasztását jelenti, 

és ez megfelel a japán szociopragmatikai normának. A tolmácsok a célnyelvi normának 

megfelelően egyszerre alkalmaztak pozitív és negatív stratégiát (1a, 1b), vagy csak negatív 

udvariassági stratégiát (1c). Ennek köszönhetően a célnyelvi normának megfelelő udvarias 

megnyilatkozások jöttek létre. Sikerült a szociopragmatikai kiigazítást elvégezniük. A rejtett 

fordítások során funkcionális ekvivalencia jött létre (House 1998). A jelölt udvariassággal 

plusz udvariasság jött létre (Usami 2002f). A tolmácsok itt a honosító fordítás során 
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láthatatlanok (Venuti 1995). A tolmácsok mind a két ügyfélhez lojálisak, más szóval 

semlegesek. 

A másik csoport (1d, 1e, 1f, 1g) viszont a forrásnyelv szociopragmatikai szabályai 

alapján pozitív udvariassági stratégiával végzi a dicsérő megnyilatkozás fordítását. Három 

tolmácsnál (1d, 1e, 1f) hangzik el a köszönet, az (1d)-nél a kanshashiteimasu, az (1e)-nél az 

arigatō gozaimasu, és az (1f)-nél az arigatō gozaimashita, ami az eredeti szövegben nem 

szerepelt. Ebben a helyzetben a köszönet megfogalmazása a forrásnyelvi szociopragmatikai 

normának felel meg, és valószínűleg ezért toldották be. A célnyelvben a köszönetet kifejező 

arigatō (köszönöm) kifejezés használata a beszélő örömének a kifejezése (Sakuma 1983, 

Kaku 2008: 21), amellyel a hallgató tetteiből származó örömet és a hallgató iránti elismerését 

fejezi ki. Az (1d) esetében az omoshirokatta (élvezetes volt), az (1e)-nél a subarashikatta 

(csodálatos volt), az (1f)-nél a subarashī (csodálatos) és az (1g)-nél a yokatta (jó volt) a 

pozitív/közelítő udvariassági stratégia példája, amely ha utána nem következne a beszélőt 

lekicsinyítő kifejezés, akkor tulajdonképpen az idősebb tanár számára udvariatlan volna. Ez 

esetben a beszélő/tolmács kalkulációja az arcfenyegetés fokára kisebb volt a hallgató 

kalkulációjánál (Usami 2002c). Ennek következtében mínusz udvariasság, azaz 

udvariatlanság keletkezett.  

A második csoport fordítása is hibátlanul hangzik japánul a nyelvi felszínen. A 

hallgatót, a szakácsmestert mégis meglephette a fordítás, azt gondolhatta magában, „hogy 

dicsérhet engem, fiatal lány létére?!”. A célnyelven ugyanis nem hangzik idegenszerűség. 

Mivel a pragmaligvisztikai követelményeknek megfelelően fordítottak a tolmácsok, tehát 

láthatatlanok. Szociopragmatikai transzfer történt, a hallgató nem érzi, hogy a tolmácsolás 

során eltolódások mentek volna végbe. E csoport tolmácsai a beszélő oldaláról közelítenek a 

fordításban, de egyik félhez sem voltak lojálisak, hiszen nem sikerült megteremteniük a 

funkcionális ekvivalenciát a célnyelven. 

 

4.3. Konvencionális fatikus beszédaktus – a pragmalingvisztikai kiigazítás és az 

explitáció alkalmazása  

 

A második feladatban azt a szituációt kell megoldania a tolmácsnak, amikor a 

forrásnyelvi kifejezés megfeleltetésére nem alkalmazható tükörfordítás a célnyelven. 

Konkrétan a magyar nyelvi jó étvágyat kifejezést kell japán célnyelvre fordítani, és a 

nehézség abból adódik, hogy a japánok evés előtt nem szoktak jó étvágyat kívánni. A 

magyaroknál evés előtt nemcsak az asztalnál ülők kívánnak egymásnak jó étvágyat, hanem 
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azok is, akik nem esznek, de látják, hogy mások esznek. A jó étvágyat tulajdonképpen egy 

konvencionális fatikus kifejezés, alkalmazása pozitív udvariassági stratégia (Brown és 

Levinson 1987). A japánok viszont evés előtt az asztalnál egyáltalán nem kívánnak jó 

étvágyat a többi asztalnál ülőnek, hanem alázatosan kifejezik hálájukat a vendéglátónak és 

azoknak, akik az ételt készítették azzal a kifejezéssel, hogy itadakimasu (alázatosan 

elfogyasztom). Ez szintén konvencionális fatikus kifejezés. Az itadakimasu a morau (kap) ige 

udvarias stílusú szerény alakja, amelyben a beszélő saját magát kicsinyítve tiszteletét fejezi ki 

a hallgatónak és a témában érintett személy(ek)nek. Tehát a tiszteletiségi nyelv használata a jó 

étvágyattal szemben negatív udvariassági stratégia. Ha mindenki eszik az asztalnál, a magyar 

jó étvágyat fordításaként a tolmács használhatja az itadakimasu kifejezést, mivel a szituáció 

megegyezik. Abban az esetben viszont, ha a beszélő nem, csak a hallgató eszik, akkor nem 

használhatja az itadakimasu-t, hiszen akkor az azt jelentené, hogy a beszélő el szeretné venni 

a hallgatótól az ételét, és meg szeretné enni azt. 

A nyelvtanulók a jó étvágyat kifejezést általában a szituáció azonossága miatt mindig 

itadakimasu-ra fordítják, de vajon a gyakorlott tolmácsok hogyan oldják meg ezt a szituációt?  

 

4.3.1. A szituáció és a megoldások 

 

A második feladatban a következő a szituáció. Dr. Kovács meglátogatta Tanaka 

professzort Japánban, partner intézményükben. Tanaka professzor szerette volna bemutatni őt 

kolléganőjének, Dr. Yamadának, ezért megkeresték őt. A szobához érve kopogtattak. Yamada 

kinyitotta az ajtót, majd beengedte a két vendéget szobájába. Kovács rögtön látta, hogy 

Yamada éppen eszik, mert az asztalon ott volt az ebédje. Mielőtt Yamada elnézést kért volna, 

hogy evés közben fogadja őket, Kovács automatikusan jó étvágyat kívánt. 

 

(2) Magyar forrásnyelvi szöveg: Jó étvágyat!  

 

Alább megadjuk a japán nyelvű fordításokat (zárójelben a magyar nyelvűt).   

(2a) (2b) O-shokujichū sumimasen.  
               お食事中すみません。  

           (Elnézést kérek, hogy evés közben.)                      

Az O-shokujichū főnévben lévő o- a shokujichū főnév tiszteletet kifejező előtagja.  
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(2c) O-shokuji no tokoro mōshiwake gozaimasen.  

          お食事のところ、申し訳ございません。           

        (Alázatosan kérek elnézést, hogy evés közben.) 

        A mōshiwake gozaimasen a mōshiwakenai (elnézést kér) kifejezés különlegesen udvarias 

alakja.  

 (2d) Shokujichū sumimasen. 食事中すみません。  

         (Bocsánat, hogy evés közben.) 

 (2e) O-shokujichū mōshiwake arimasen.  お食事中、申し訳ありません。   

         (Elnézését kérem, hogy evés közben.) 

A mōshiwake arimasen a mōshiwakenai (elnézést kér) kifejezés udvarias alakja.  

A (2e) tolmács megjegyzése: „Kovácsnak szólok, hogy a japán nyelvben nincs a 

másiknak jó étvágyat kívánó kifejezés.”           

(2f) Bonapeti. ボンアペティ。 

        (Jó étvágyat!) 

A (2f) tolmács megjegyzése: „amikor hirtelen bejövünk, akkor már nem lehet azt 

 mondani, hogy meshiagatte kudasai (tessék fogyasztani!), se azt, hogy itadakimasu.”  

(2g) Go-yukkuri dōzo!  ごゆっくりどうぞ。 

(Tessék csak, nyugodtan.) 

A Go-yukkuri a yukkuri határozószó tiszteleti alakja go- előtaggal. 

 

4.3.2. Elemzés 

 

Ennél a szituációnál a tolmácsok fordítását négy csoportra oszthatjuk. Az első 

csoporthoz négy tolmács (2a, 2b, 2c, 2d), a többihez egy-egy tolmács (2e, 2g, 2f) tartozik. 

Ezeknél a fordításoknál a célnyelvi szociopragmatikai norma szerint megtörtént a jelentés 

felcserélése: a jó étvágyat kifejezésből elnézést kérek, hogy evés közben lett.  

 A tiszteletiségi nyelvhasználatot illetően a tolmácsok (2a, 2b, 2c, 2e, 2g) különböző 

fokú tiszteleti nyelvi elemeket választottak. Az o-shokujichū-ban a négy fordításban (2a, 2b, 

2c, 2e) megtalálható az o- tiszteleti előtag. A mōshiwake arimasen (2e) a mōshiwakenai 

kifejezés udvarias alakja, a mōshiwake gozaimasen (2c) viszont a mōshiwakenai kifejezés 

különlegesen udvarias alakja. A sumimasen (2a, 2b, 2d), a sumanai (elnézést kérek) udvarias 

stílusú alakja. Nyelvi udvariasság szempontjából a (2c) fordítása udvariasabb, mint a (2a), a 

(2b) és a (2e), mert a (2c) használja a mōshiwake gozaimasen kifejezés különlegesen udvarias 
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alakját. Mind a négy fordítás bocsánatkérésként kategorizálható, vagyis az arcfenyegetés 

orvoslása negatív udvariassággal (Brown és Levinson 1987).89  

A japán kulturális norma szerint megfelelőbb és udvariasabb elnézést kérni, azaz 

negatív stratégiát alkalmazni, mint pozitív stratégiát. Ezért, bár a (2d) fordításban nincs sem 

tiszteleti, sem szerénységi nyelvi elem, így is udvarias a bocsánatkérés. Ez Usami modellje 

(2002f) alapján elemezhető. A (2a), (2b), (2c), (2d) és a (2e) fordítás mindegyikében van a 

beszédpartner arcfenyegetését orvosló nyelvi cselekedet, azaz bocsánatkérés. Ezekben a 

fordításokban a tiszteletiségi és a szerény nyelv lététől függetlenül a negatív stratégia 

alkalmazásával a beszélő többet kalkulált előre, mint a hallgató. Ennek következtében 

pluszhatás jött létre. Ezért érzékeli a hallgató a fordítást udvariasnak. 

  A fordításokban nem érezhető idegenszerűség. A tolmácsok a honosító vagy rejtett 

fordítás révén láthatatlanok. Sikerült végrehajtaniuk a pragmatikai kiigazítást, ezáltal 

funkcionális ekvivalenciát is létrehoztak. A fordítások mind a két félhez lojálisak és a 

tolmácsok semlegesek. 

 (2e) fordítása is a célnyelvi szociopragmatikai norma szerint született 

jelentésfelcseréléssel, bocsánatkérés beszédaktussal. Ezzel honosító és rejtett fordítást végzett. 

Ugyanakkor megjegyzést fűzött, kommentálta a fordítást. Az ügyfélnek a két kultúra közötti 

különbséget magyarázta meg, illetve kulturális tanácsot adott. E nélkül is megoldható lett 

volna a helyzet, mégis hozzáfűzött magyarázatot. Ezzel a nyelvi cselekedettel (2e) egy 

láthatatlan síkból előlépett egy látható síkba, elvállalva a kulturális tanácsadó szerepét a 

magyar beszélő felé. Ezzel a tettével feltűnően inkább a magyar fél oldalán fordít, de maga a 

fordítás mind a két félhez lojális.  

 (2g) fordítása egészen más stratégiát alkalmaz. Nem elnézést kér, hanem biztosítja 

jóindulatáról a hallgatót, kéri, folytassa nyugodtan az evést. Így a forrásnyelvi 

megnyilatkozáshoz hasonló jelentésű fordítás jött létre. Ez megfelelni látszik Brown és 

Levinson pozitív/közelítő udvariasság stratégiáiból a tizenötödik, Adjál ajándékot H-nak!90 

stratégiával, ezen belül a megértéssel (Brown és Levinson 1987).  

 (2g) fordításában tiszteletiségi nyelvet is alkalmaz, mégpedig díszítő nyelvi előtagot (a 

go-yukkuri-ból a go-). Mivel ez se nem tiszteleti, se nem szerény nyelvi kategória, a pozitív 

udvariasság (Brown és Levinson 1987) használata ellenére ez a fordítás kevésbé udvarias, 

mint az előbbi fordítások. Usami (2002f) modellje szerint elemezhető a jelenség. Azáltal lett 

                                                           
89 Ez a Brown és Levinson által felállított tíz stratégia közül a 6. a bocsánatkérés (Apologize) stratégia (Brown és 
Levinson 1987: 131). 
90 15. Give gifts to H (goods, sympathy, understanding, cooperation) (Brown és Levinson 1987: 102). 
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kevésbé udvarias, hogy a beszélő nem pozícionálta magát tiszteleti vagy szerény nyelvi elem 

használatával a hallgató alá, csak megértéséről biztosította. Ezáltal a beszélő előkalkulációja 

elmarad a hallgató előkalkulációjától. Ennek következtében a fordítás mínusz udvariasság, 

azaz udvariatlan lett (Usami 2002f). A japán kultúrában a váratlan vendégnek mindig 

udvariasnak kell lennie. 

(2g) megoldásában a felszíni nyelvi formát illetően a forrásnyelvi pragmatikai 

normának megfelelően pozitív udvariasságot alkalmaz, és ezért kissé érezhető az 

idegenszerűség. Mondhatjuk, hogy kissé nyílt fordítással fordította a szöveget. A tolmács 

inkább a beszélő oldalán fordít, de a fordítás nem teljesen lojális sem a beszélőhez, sem a 

hallgatóhoz. Így a tolmács közömbösnek, illetve semlegesnek mondható.    

(2f) tolmács tolmácsolási stratégiája tipikusnak mondható, általában, ha egy magyar 

anyanyelvű tolmácsnak hirtelen nem jut eszébe a célnyelvi japán megfeleltetés, akkor angol 

vagy francia szóval helyettesíti azt. Az adott kifejezés a gasztronómiával kapcsolatos, 

valószínűleg ezért választotta a tolmács a francia Bon appétit-t! kifejezést. Ő tehát francia 

nyelvű megfeleltetéssel fordított. Mivel a japán hallgató számára teljesen idegenszerű és 

szokatlan a tolmács megnyilatkozása, ez egy tipikus nyílt fordítás (House 1987). Az egzotikus 

Bonapeti kifejezéssel a tolmács a hallgatót viszi az idegen kultúrához az idegenítő 

(foreignization) stratégiáját alkalmazva (Venuti 1995). Ennek következtében a tolmács 

láthatóvá vált. Az idegenítő stratégia illetve a nyílt fordítás olyan út, amely a beszélőt 

lehetőség szerint meghagyja a maga eredeti helyén, és a hallgatót mozdítja el a beszélő felé. 

Lehet ugyanakkor, hogy a hallgató nem is érti, mit jelent a Bonapeti kifejezés, és akkor 

sikertelen a fordítás. (2f) a beszélő oldalán fordított, és a beszélőhöz lojális.  

A fatikus beszédaktus fordításánál kiderült, ha a tolmács a forrásnyelvi 

szociopragmatikai norma szerint a beszélő oldalán állva fordít, akkor kellemetlen érzést kelt a 

hallgatóban, amely később befolyásolja a két ügyfél kapcsolatát. Amikor a pragmatikai 

kiigazítás sikeres végrehajtása mellett az egyik ügyfélnek magyarázatot, háttér-információt ad 

a tolmács, akkor a tolmács láthatóvá válik, és úgy fordít, mintha az egyik oldalon állva 

fordítana, de valójában a tolmácsolás mind a két ügyfélhez lojális. Ebben az esetben a tolmács 

kulturális tanácsadóként cselekszik. 

 

4.4. Konvencionális fatikus beszédaktus, a zárszó fordítása 

 

A harmadik szituáció a társalgást befejező zárszó beszédaktus fordítása. Baker (1992) 

felhívja a figyelmet a kultúrák közötti udvariasság-felfogás különbségeire és az udvariassági 
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kifejezések fontosságára a fordításban. Azt írja, hogy bizonyos kultúrákban a Grice féle 

Minőség és Mód maximát felülírja az udvariasság maximája: Légy udvarias! (Grice 1997: 

218) Ennek példájaként említi Baker Nixon amerikai elnök és Sato, japán miniszterelnök 

1970-ben, az USA és Japán csúcstalálkozóján történt félrefordítást Loveday (1982) korábbi 

művére hivatkozva. Amikor Nixon elnök aggodalmát fejezte ki Sato miniszterelnöknek a 

japán textil túlzott mértékű exportja miatt, Sato úgy válaszolt, hogy zensho shimasu, ami szó 

szerint azt jelenti, hogy „I’ll handle it as well as I can”.91 Az nem derült ki a mai napig sem, 

hogy a tolmács pontosan hogyan fordított. Mindenesetre Nixon elnök úgy értelmezte, hogy 

„I’ll take care of it.”. Sato miniszterelnök viszont egyszerűen udvarias társalgás-lezárásnak 

szánta ezt a megnyilatkozást. Ez a félreértés súlyos diplomáciai következményekkel járt a két 

ország között. Ugyanis, Nixon elnök további lépéseket várt Japán részéről, de nem történt 

semmi. Emiatt a két ország kapcsolata súlyosan megromlott. Baker annak a példájaként említi 

az esetet, hogy bizonyos fordítási kontextusban az udvariasság fontosabb a pontosságnál 

(Baker 1992: 233–234).  

Amikor a célnyelvi kultúrában nincs hasonló jelentésű társalgást befejező záró 

kifejezés, amely szó szerinti fordításban a forrásnyelvi megnyilatkozástól eltérő illokúciós 

aktust idéz elő, akkor nagy a jelentősége a tolmács fordításának.  

 

4.4.1. A szituáció és a megoldások 

 

 A tolmácsoknak az alábbi szituációt kellett megoldaniuk. Egy japán vendég hivatalos 

látogatás után elbúcsúzik magyar vendéglátójától (zárójelben a japán szöveg magyar 

fordítása): 

 

(3) Japán forrásnyelvi szöveg:  

Nihon ni o-koshi no sai wa zehi uchi nimo asobini kite kudasai. 
日本にお越しの際は、ぜひうちにも遊びに来てください。 

(Kérem, feltétlenül látogasson meg, ha Japánban jár!) 

 

Alább megadjuk a magyar nyelvű fordításokat.   

 

                                                           
91 Torikai (2007) erről a félrefordításról és ennek a következményéről részletesen ír. A tolmácsolást egy japán 
diplomata végezte. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy a tolmács hogyan fordította Sato miniszterelnök 
megnyilatkozását. Több variációt említenek. Például „I will examine the matter in a forward looking manner”. 
Azonban valószínűbbnek tartják, hogy a tolmács azt fordította, hogy „I’ll do my best”(Torikai 2007: 36–38).  
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(3a) Ha esetleg Japánban járna, még az is előfordulhat, hogy találkozunk. 

(3b) Remélem, Japánban is lesz alkalmunk találkozni. 

(3c) Kérem, látogasson meg, ha Japánban jár! 

(3d) Ha felénk jár, látogasson meg bennünket! 

(3e) Ha esetleg Japánban jár, feltétlenül látogasson meg! 

(3f) Legközelebb, ha Japánban jár, akkor feltétlenül keressen meg!  

(3g) Nagyon örülök, hogy találkoztunk. Ha Japánban jár, feltétlenül keressen meg! 

 

4.4.2. Elemzés 

 

Ennél a feladatnál a forrásnyelvi megnyilatkozás, a meghívás utasító/direktív és 

elkötelező/komisszív illokúciós aktus 92 , de a beszédaktus pragmatikai jelentése társalgást 

befejező zárszó, amely egyfajta fatikus funkciót tölt be. A megnyilatkozás fatikus 

funkciójának ismerete a pragmalingvisztikai ismeretekhez tartozik. Sok fatikus kifejezés a 

beszédaktus propozicionális tartalmától függetlenül nem szó szerint értelmezendő (Kato 2004: 

112).  

A fordítások itt két csoportra oszthatók. Az egyik csoport (3a, 3b) a még az is 

előfordulhat (3a) és a Remélem, … lesz alkalmunk (3b) nyelvi elemekkel a meghívás 

jelentését felcserélte másra a funkcionális ekvivalencia megteremtése érdekében. A 

forrásnyelvi komisszív illokúciós aktus direktségét indirekt asszertív aktusra váltották. Ennek 

köszönhetően a direktség szintje csökkent. Negatív/távolító/tartózkodó udvariassági 

stratégiához folyamodva csökkentették a célnyelvi beszédaktus direktségi szintjét (Brown és 

Levinson 1987). Ez a negatív stratégiák közül a hetedik: Személytelenítsd el mind a beszélőt, 

mind a hallgatót!93 Így sikerült pragmalingvisztikai kiigazítást végezniük, és a forrásnyelvi 

kifejezés funkcionális ekvivalenciáját, a konvencionális zárszó jelentését létrehozni a 

célnyelvben. A tolmácsok mind a két félhez láthatatlanul lojálisan cselekedtek. 

A másik csoport esetében (3c, 3d, 3e) viszont a szó szerinti fordítás miatt a 

forrásnyelvi szöveg direktsége átment a célnyelvi szövegbe. (3e) és (3f) a fordításban a 

feltétlenül nyelvi elemmel még jobban megerősíti a célnyelvi beszédaktus direktségi szintjét. 
                                                           
92  John Searle (1985) terminusa. Searle az illokúciós aktus öt osztályát különbözteti meg: az 
állítók/asszertívumok (assertives), az utasítók/direktívumok (directives), az elkötelezők/komisszívumok 
(commissives), a kifejezők/expresszívumok (expressives) és a kinyilatkoztatók/deklarációk (declarations) (Searle 
1985: 12–20). 
A meghívás a nyelvi felszínen utasító, de valójában a beszélő elkötelezettségét fejezi, ezért a két illukúciós aktus 
hibridjének tekintem. 
93 7. Inpersonalize S and H: Avoid the pronouns ’I’ and ’you’ (Brown és Levinson 1987: 190–206; Szili 2007: 
11 terminológiájával). 
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Itt nem történt meg a pragmaligvisztikai kiigazítás, de a célnyelvi szöveg nem hangzik 

idegenszerűen, emiatt a fordítás félrevezetheti a hallgatót. A funkcionális ekvivalencia nem 

jött létre. Ebben a helyzetben a tolmácsok a beszélő oldalán állva fordítottak, de egyik félhez 

sem lojálisak. 

(3c) és (3d) célnyelvi szövege mellőzte a feltétlenül határozószó alkalmazását, a 

célnyelvi beszédaktusoknak még sincs olyan implikációjuk, hogy ez a forrásnyelvi 

megnyilatkozás egyszerűen csak fatikus jelentésű lenne. Végül (3c), (3d), (3e) és (3f) csak a 

beszélő oldalán állva fordítottak, de egyik félhez sem lojálisak. 

(3g) fordítása esetén a forrásnyelvben nem szereplő nyelvi elemek (Nagyon örülök, 

hogy találkoztunk) betoldásával explicitáció figyelhető meg, mely a magyar célnyelvi 

kultúrában előírt konvencionális fatikus megnyilatkozás, és pozitív (közelítő) udvariassági 

stratégia (Brown és Levinson 1987). Ezzel a pozitív udvariassági stratégiával a funkcionális 

ekvivalenciát akarta megteremteni a tolmács a célnyelvi szövegben. Ugyanakkor az 

utasító/direktív és elkötelező/komisszív illokúciós aktus végrehajtásával ez nem sikerült. 

Ezáltal nem hajtotta végre a pragmalingvisztikai kiigazítást, bár a célnyelvi norma szerint 

kellőképpen udvarias szöveget hozott létre. Így nem sikerült megteremtenie a funkcionális 

ekvivalenciát a célnyelvben. (3g) a beszélő oldalán állva fordít, de egyik félhez sem lojális.  

 Ha a tolmács nem ismeri a célnyelvi pragmaligvisztikai normát, és a beszédaktus 

direktségi szintjét figyelmen kívül hagyva szó szerint fordít, akkor nemcsak a funkcionális 

ekvivalencia nem jön létre a célnyelven, hanem a hallgatót is félrevezetheti, és végül a két fél 

közötti kapcsolat romlásához vezethet. 

 

4.5. A kérés beszédaktusa – a tiszteletiségi nyelv és a pragmalingvisztikai kiigazítás  

 

A negyedik szituációban a kontextus megköveteli a konvencionális tiszteletiségi nyelv 

használatát a japán célnyelvben.  A megnyilatkozás, amit a tolmácsok lefordítottak, kérés. A 

kérés „a beszélőnek arra irányuló szándékát jeleníti meg, hogy hallgatója megtegyen valamit” 

(Szili 2002: 12). Az eredeti forrásnyelvi szöveg illokúciós aktusa szerint utasító/direktív 

(Searle 1985). A beszélő azt kéri a tolmácstól, hogy továbbítson telefonon egy üzenet a kell 

segédige használatával. 

A kérésnek több stratégiája van. Szili Katain vezetésével az ELTE Központi Magyar 

Nyelvi Lektorátusa pragmatikai vizsgálatot végzett.  Azt kutatták, hogy ki, milyen társadalmi 

viszonyban, milyen stratégiával hajt végre kérést (Szili 2004). A kérés beszédaktus 

vizsgálatának alapját egy 1982-ben indított, nyolc nyelven feldolgozott kutatás, a CCSARP 
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(Cross-cultural Study of Speech-Act Realization Patterns) adta94 (Ibid: 107). Az interkulturális 

pragmatika területén pedig többek között német-angol nyelvpárban Gill Woodman (2003) 

végzett hasonló kutatást a BMW és a Rover dolgozói körében. Kérés beszédaktus témakörben, 

japán-angol nyelvpárban számos interkulturális pragmatikai kutatás született. Tanaka (1988) 

az Ausztráliában élő japán anyanyelvű angol nyelvtanulók kérési stratégiáját, Takahashi 

(1996) a japán kérés beszédaktus angol fordítását vizsgálta.  

A CCSARP a kérés stratégiáit kilenc osztályra osztja. A kérési szándéknak a 

közvetlenségi skálán leginkább direkt megjelenítési módjától a legközvetettebbig az egyestől 

a kilencig terjedő skálán. A kilenc osztály a következő: 1. származtatott mód (mood 

derivable); 2. explicit performatívum (explicit perfomative); 3. beágyazott performatívum 

(hedged perfomative); 4. származtatott lokúció (locution derivable); 5. akaratkinyilvánítás 

(want statement); 6. javaslattevő forma (suggestory formula); 7. előkészítő (preparatory); 8. 

erős célzás/utalás; 9. gyenge célzás (mild hint). Az első öt osztályt összefoglalóan kivetőnek 

(impositive) nevezik, a hatodik, hetedik osztályt hagyományosan közvetettnek (conventionally 

indirect) és a nyolcadik, kilencediket célzónak (hints) (Szili 2004: 108–109).  

 A feladatban használt kell segédige a 3. beágyazott performatívumhoz tartozik, 

Meglehetősen magas a direktségi szinttel. Szili kutatása alapján a magyarok kérés 

stratégiájában meghatározó szerepet játszik az első, a harmadik és a hetedik stratégia (Szili 

2004: 109). Tehát a kell segédige használata a magyarok kérésnyelvi cselekedeteiben 

gyakoriaknak mondhatók. A kell szó szószerinti japán fordítása a -naito ikenai vagy a -

nakerebanaranai segédige és jelentése a japán értelmező szótár szerint elkötelezettség 

(Kindaichi, et al. Shinmeikai Kokugo Jiten 2000: 1040). Ezért az idősebb és magasabb rangú 

beszédpartner cselekedetére a tükörfordítás direkt alkalmazása nagyon magas 

arcfenyegetésnek minősülő nyílt arcfenyegetési cselekedet (Brown és Levinson 1987), Szili 

terminusával arcfenyegetés pőrén (Szili 2007: 10–11). Ezért a japán nyelvi norma szerint 

közvetlen használata kerülendő az üzleti partner részéről. Tehát a célnyelvben azonos 

szándékkal más direktségi szintű beszédaktust kell létrehoznia a tolmácsnak.  

Korábbi kutatások szerint japán nyelvterületen a kérés stratégiája általában 

bocsánatkéréssel (sumimasen) kezdődik (Kumagai 2003). A japánok a kérésnél nagy lelki 

terhet éreznek a beszédpartnerrel szemben, ezért a beszédpartner terhének csökkentésére 

                                                           
94 A CCSARP az anyanyelviek és az idegen nyelvet tanulók nyelvhasználatát vizsgálta, és eredményeit 1989-ben 
adták ki a szerzők, Blum-Kulka, House, Kasper. A CCSARP a későbbi köztesnyelvi pragmatikai kutatásokra 
nagy hatást gyakorolt, az adatgyűjtés módjára és a beszédaktusok stratégiai osztályozására több kutatás 
alkalmazta (Kondo 2009: 76). 
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bocsánatkéréshez folyamodnak (Umu 2004)95. A bocsánatkéréssel a beszélő alázatosságát 

fejezi ki, mindezt a beszélgetés gördülékenysége érdekében. A bocsánatkérésen kívül a másik 

fontos stratégia a feltételes mód használata: esetleg ha neked/Magának/Önnek jó (moshi 

yokattara), ha lehet (dekitara) (Ri 2008: 125). 

 

4.5.1. A szituáció és a megoldások 

 

Fontos japán üzleti partnerek érkeznek Bécsből Budapestre autóval. Kovács a 

telefonba ezt mondja a tolmácsnak: 

 

(4) Magyar forrásnyelvi szöveg:  

      Legkésőbb 6 órára meg kell, hogy érkezzenek, mert 7 órakor kezdődik a fogadás. 

 

Alább megadjuk a japán nyelvű fordításokat (zárójelben a magyar nyelvűt).   

 

(4a) Resepushon wa shichiji kaishi yotei desu node, rokuji niwa go-tōchaku itadakemasu 

deshōka. 
        レセプションは 7時開始予定ですので、6時には御到着いただけますでしょうか。      

       (Kérhetnénk (alázatos formában), hogy legkésőbb 6 órára ideérjenek (tiszteleti formában), mert a 

fogadást 7 órakor tervezzük kezdeni?) 

 (4b) Resepushon ga shichiji kara hajimarimasu node, osokutomo rokuji niwa tōchakushita 

hō ga ī yō desu. 
         レセプションが 7時から始まりますので、遅くとも６時には到着した方がいいようです。 

        (Úgy tűnik, hogy jobb lenne, ha legkésőbb 6 órára érkeznének, mert 7 órakor kezdődik a 

fogadás.) 

(4c) Resepushon ga shichij ni hajimarimasu node, o-kyakusama wa osokutemo rokuji madeni 

irasshatte itadakitai no desu. 
        レセプションが 7時に始まりますのでお客様はおそくても 6時までにいらっしゃっていただきた

いのです。  

        (A tisztelt vendégektől szeretnénk kérni (alázatos formában), hogy legkésőbb 6 órára érkezzenek 

meg (tiszteleti formában), mert 7 órakor kezdődik a fogadás.) 

                                                           
95  
http://ci.nii.ac.jp/els/110002555683.pdf?id=ART0003314079&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv
_type=0&lang_sw=&no=1396164620&cp= .  Letöltve: 2014. 3. 30. 
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 (4d) Shichiji kara resepushon ga hajimarimasu node, dekirudake rokuji madeni kaijō ni 

tōchakshite itadakitai no desu. 
         7時からレセプションが始まりますので、できるだけ 6時までに会場に到着していただきたいの

です。 

       (Az az igazság, hogy szeretnénk kérni (az alázatos formában), hogy lehetőleg legkésőbb 6 órára 

érkezzenek, mert 7 órakor kezdődik a fogadás.) 

(4e) Osokutemo rokuji made tōchakushinai to ikenain desu. Shichiji kara resepushon ga 

hajimarimasu. 

        遅くても 6時まで到着しないといけないんです。7時からレセプションが始まります。  

       (Az az igazság, hogy legkésőbb 6 órára meg kell, hogy érkezzenek. 7 órakor kezdődik a fogadás.) 

(4f) Kangeikai wa shichiji ni hajimarimasu node, osokutomo rokuji madeni tsukanakereba 

narimasen desu.  
      歓迎会は 7時に始まりますので遅くとも 6時までに着けなければなりませんです。 

      (Legkésőbb 6 órára meg kell, hogy érkezzenek, mert a fogadás 7 órakor kezdődik.) 

(4g) Rokuji made tōchakushinai to maniaimasen. Uchiawase wa shichiji ni hajimarimasu. 

        6時まで到着しないと間に合いません。打ち合わせは 7時に始まります。 

        (Ha nem érkeznek meg legkésőbb 6 órára, nem fognak időben ideérni. A megbeszélés 7 órakor 

kezdődik.) 

 

4.5.2. Elemzés 

 

A tolmácsok minden célnyelvi szöveget a japán tiszteletiségi nyelv harmadik 

kategóriájába tartozó udvarias stílusban, az ún. desu-masu stílusban fogalmaztak meg. De ez 

önmagában nem fejezi ki a beszédpartner iránti tiszteletet, csak az udvariasságot mutatja 

vertikális viszonyban. 

Ez a szituáció különleges. A két fél nem azonos helyszínen van, hanem telefonon 

keresztül kommunikál a tolmács segítségével. Lássuk, hogyan lép fel a tolmács ebben a 

szituációban! 

Először is leszögezhetjük, hogy a japán kéréstevékenység általános és gyakori 

stratégiájához tartozó bocsánatkéréssel egyik tolmács sem él.  

(4a) megoldásában a tiszteletiségi nyelv (-itadaku, a -morau segédige szerény alakja) 

alkalmazása mellett negatív udvariassági stratégiát használt. A negatív udvariassági stratégiák 

közül a másodikat alkalmazza: Kérdezz (Question), a kérhetnénk? (itadakemasu deshōka) 

kérdéssel (Brown és Levinson 1987). A kérdésfeltevéssel megadja a hallgatónak a választás 

lehetőségét. Ennek köszönhetően a célnyelvi pragmatikai normának megfelelő 
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megnyilatkozás jött létre. Sikerült pragmatikai kiigazítást végeznie és a funkcionális 

ekvivalencia is létrejött. A tolmács mind a két ügyfélnek járó felelősségét teljesíti, és mind a 

két félhez lojális. 

(4b) beszédaktusa is negatív udvariassági stratégia, de eltér az előzőtől. A tolmács a hō 

ga ī yō desu (tanácsadás + bizonytalanság: úgy tűnik, hogy jobb lenne, ha…) nyelvi elemeket 

használja. A japán szociopragmatikai nyelvi szabályok akkor engedik használni a tanácsadást, 

ha az illető megfelelő társadalmi pozíciót tölt be, azaz magasabb pozícióban kell lennie a 

tanácsadó személynek. Ha nem magasabb pozícióban lévő használja, akkor ez a 

megnyilatkozás nem hangzik természetesnek. A direkt tanácsadást, ha idősebbel vagy 

rangban felettünk állóval kommunikálunk, inkább kéréssel vagy véleménynyilvánítással kell 

elkerülni. Például a ... ni shite itadakemasuka (megkérhetem, hogy...) vagy a …ni nasatta hō 

ga yoroshi to omoimasu ga (azt hiszem, jobb lenne, ha úgy tetszene csinálni, hogy...) vagy a 

watashi deshitara, kō shimasu (én a helyében, így tennék) (Kabaya et al.1999: 132–133). (4b) 

megoldása pontosan ezt példázza. Amikor az illokúciós aktus tanácsadás, a yō desu (úgy 

tűnik) nyelvi elemmel, a célnyelvi szociopragmatikai szabályoknak megfelelő, udvarias 

megnyilatkozás születik, ha nincs is benne tiszteletiségi nyelvi elem.  A japán anyanyelvűek 

gyakran folyamodnak a tanácsadáshoz, mely csak a nyelvi felszínen tanácsadás, 

kommunikációs funkciójában valójában kérés, de ha nem megfelelően alkalmazzák, akkor ez 

amolyan arrogáns megnyilatkozás lesz (Kabaya et al. 1999).  

 Emellett (4b) megoldásának személytelensége a Brown és Levinson (1987) féle 

negatív udvariassági stratégiák közül a hetedik (személytelenítsd el a beszélőt) stratégia 

alkalmazását jelenti.  A yō desu (úgy tűnik) nyelvi elem tompítja a beszédaktus direktségi 

szintjét és ugyanakkor a propozicionális tartalmat elhomályosítja, nem világos, hogy kinek 

tűnik úgy, a beszélő Kovácsnak vagy a tolmácsnak. Értelmezhető úgy a beszédaktus, hogy a 

beszélő eleve homályosan fejezte ki magát, és így nem sérti a hallgatót. Ez esetben a tolmács 

nem használta a tiszteletiségi nyelvet, mégis udvarias megnyilatkozás született az indirekt 

kifejezés használatával. Ebben a helyzetben a tolmács semleges pozíciót tölt be és mind a két 

ügyfélhez lojális. Értelmezhető a beszédaktus úgy is, hogy a tolmács nem a beszélő 

megnyilatkozását fordítja, hanem a Kováccsal folytatott telefonbeszélgetés alapján egy fontos 

információt közöl a hallgatóval. Szociopragmatikai szempontból ebben a kontextusban is 

teljesen megfelelő megnyilatkozás. Ez példa az explicitség növelésére (Baker 1993). A 

tolmács megmagyarázza a helyzetet. Ebben a helyzetben azonban a tolmács a hallgató oldalán 

áll, mintha tanácsot adna a hallgatónak. Ekkor a tolmács viselkedése a hallgatóhoz lojális. 
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(4c) megoldásában kérés helyett a beszélő kérésre irányuló akaratát kifejező 

megnyilatkozást használ. A szerény alakú (tiszteletiségi nyelv második kategória) -itadak(u) 

segédige és az akaratot kifejező -tai toldalék segítségével  -itadakitai (szeretnénk kérni) alak 

jön létre, mely a kérést nyomatékosítja, akaratlagossá teszi. A kérésre irányuló akarat a 

magyar kell segédigéhez hasonlóan a harmadik beágyazott performatívum (hedged 

perfomative) kategóriához tartozik (CCSARP 1989). Tehát a direktség harmadik szintjén van. 

Ebben a megoldásban tiszteletiségi nyelvhasználat szempontjából a tolmács hiába alkalmazza 

a n(o)-desu- (az az igazság, hogy….) magyarázatot jelentő partikulát + kopula udvariassági 

toldalékot, a főnév tiszteleti előtagját és utótagját, az o-t és a sama-t (o-kyakusama), illetve a 

kuru (jön) ige tiszteleti alakját, az irassharu-t. A pragmalingvisztikailag udvarias 

beszédaktusból a szociopragmatikai norma szempontjából meglehetősen direkt kérési 

beszédaktus keletkezett. 

(4d) fordításában (4c)-hez hasonlóan, az -itadakitai (szeretnénk kérni) kérést 

nyomatékosító alakját használta, így (4d) kérési beszédaktusa is meglehetősen direkt. (4c) és 

(4d) megoldása között az a különbség, hogy (4c) a nyelvi felszínen udvariasabb, mint (4d), 

mivel az előbbi több tiszteletiségi nyelvi elemet használt. 

(4c) és (4d) megoldása az interperszonális kapcsolatok fenntartása szempontjából az 

egyik legveszélyesebb beszédaktus az interakcióban részt vevők számára. Ugyanis ez a két 

megnyilatkozás a célnyelvi felszíni forma követelményeinek tökéletesen megfelel. A 

tolmácsok a célnyelvi pragmalingvisztikai normának megfelelően rejtett illetve honosítási 

fordítással fordították le a szöveget, és ezért nem érezhető az idegenszerűség. A tolmácsok 

láthatatlanok a hallgató számára. Ugyanakkor ez a beszédaktus sokkal inkább követelés, mint 

kérés jellegű, direktségi szintje magasabb, mint a kérésé. Ennek következtében a nyelv 

felszíni szintjén a tiszteleti és a szerény nyelv együttes használata ellenére a hallgató számára 

tolakodó. Usami (2002f) diskurzus udvariasság modellje alapján elemezve, a beszédaktus a 

tiszteletiségi nyelv használatával jelölt udvariassággal rendelkezik. Az abszolút kategóriához 

tartozó diskurzus udvariassági séma szerint a beszélő (tolmács) arcfenyegető kalkulációja és a 

beszédaktus udvariassági foka kisebb, mint a hallgató által várt arcfenyegetés mértéke. Emiatt 

a két fél kalkulációja közötti különbség mínusz eredményt hoz. A beszédaktus arrogáns és 

udvariatlan a hallgató számára. Ilyenkor a kérdés módjával lehet udvariassá tenni a 

megnyilatkozást úgy, hogy a hallgatónak legyen választási lehetősége.  

(4c) és (4d) nem tudta létrehozni a funkcionális ekvivalenciát. Más pragmatikai 

jelentést továbbítottak. A célnyelvi beszédaktusok Kovács személyiségéről olyan benyomást 

keltettek és továbbítottak, mintha erőszakos arrogáns ember lenne, esetleg cége magasabb 
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pozícióban lenne, mint az ügyfeléé. A célnyelvi szövegben a forrásnyelvi beszédaktus 

propozicionális tartalma tökéletesen átment idegenszerűség nélkül, de a beszélőről kialakult 

pillanatnyi benyomás befolyásolhatja a két ügyfél közötti további interperszonális viszonyt 

úgy, hogy ezt az interakcióban részt vevő három fél (beszélő, hallgató, tolmács) nem is veszi 

észre. Végül lojalitás szempontjából (4c) és (4d) egyik félhez sem lojális.  

(4e) megoldásában a tōchakushinai to ikenai (meg kell, hogy érkezzenek) nyelvi elemek 

alkalmazása a CCSARP szerinti harmadik direktségi szintet mutat. Ez a nyelvhasználat 

japánul kötelezettségvállalást jelent. Utána azonban a n(o)-desu- (az az igazság, hogy….) 

magyarázatot jelentő partikula + copula udvariassági toldalék következik és ebből a helyzetet 

magyarázó beszédaktus keletkezik. Ennek köszönhetően az arcfenyegetés mértéke kis 

mértékben csökkent, az indirektség foka kissé nőtt. Ráadásul a helyzetet magyarázó nyelvi 

elem betoldása homályossá tette, hogy ki kérte a kötelezettségvállalást, sőt olyan a kontextus, 

mintha nem Kovács kérte volna, ő csak magyarázza. Ezért a beszédaktus direktségi szintje 

alacsonyabb lett, mint (4c)-nél és (4d)-nél, és kevésbé udvariatlan is. (4e)-nél rejtett illetve 

honosítási fordítással a fordítás idegenszerűsége nem érezhető, a tolmács láthatatlan.  

(4f), (4e)-hez hasonlóan a célnyelvi beszédaktust kötelességként fordítja a -nakereba 

narimasen (meg kell, hogy…) használatával, csak nem alkalmazza a magyarázó jellegű n(o)-

desu-t. Helyette a -nakereba narimasen mellett a desu copula áll. Ez tulajdonképpen 

nyelvtanilag helytelen, mert a desu nem állhat a -masu, -masen igei végződés után. Néha 

ugyan használják így az anyanyelvűek is, de hibás. Ennek következtében hiába fordít a 

tolmács udvarias stílusú igékkel, ezek nem fejezik ki a partnerek iránti tiszteletet, úgy 

hangzanak, mintha a beszélő a hallgatóra kötelességet róna. Ez a megoldás nem felel meg a 

japán szociopragmatikai normának. Igaz, hogy a hibás nyelvtan miatt érezhető az 

idegenszerűség, de mivel néha a japánok maguk is hibáznak, valószínűleg arcfenyegető 

kockázata pont olyan erős, mint (4c) és (4d) fordításának. (4f) a hallgató előkalkulációjánál 

kisebb udvariassági stratégiához folyamodott (Usami 2002f modellje szerint). Ha a fordítást 

nyílt fordításként, illetve elidegenítő fordításként értelmezi a hallgató, akkor a tolmács látható. 

A tolmács a beszélő oldalán állva tolmácsol, és a beszélőhez lojális. Elég veszélyes, ha (4f) 

megoldását a hallgató rejtett fordításként, illetve honosítási fordításként fogja fel. Ebben az 

esetben a tolmács láthatatlan és fordítása megsérti a hallgatót. Így a tolmács egyikhez sem 

lojális.   

(4g) megoldásában egyáltalán nem szerepel tiszteletiségi nyelv. A tōchakushinai to 

maniaimasen (ha nem érkezik időben, akkor nem tud…) szintén arcfenyegetés pőrén (Brown 

és Levinson 1987). Abban tér el (4f) fordításától, hogy nem használja a -nakereba narimasen-
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t (erősen arcfenyegető kötelességvállalást jelentő segédige), csupán egy tényt közöl. (4g) 

CCSARP szerinti besorolásban a 8. erős célzást alkalmazza és a direktség szintje alacsony. 

Mivel tiszteletiségi nyelvi elemet nem találunk, (4g) megoldása kevésbé udvarias, mint (4a)-é 

vagy (4b)-é. Ennél a fordításnál a tolmács eltér a japán udvariasság alapértelmezett formájától, 

hiányoznak a konvencionális udvarias elemek és emiatt udvariatlannak érezhető a megoldás. 

Ez Usami (2002f) modellje szerint a relatív udvariasság. (4g) fordításában a rejtett és honosító 

fordítással a tolmács láthatatlan, a beszélő oldalán áll, és hozzá lojális. 

 A közvetlen interperszonális kapcsolatban dolgozó, dialógus-tolmácsok számára az 

egyik legkényesebb pont a rejtett illetve honosító fordítási stratégiával létrehozott udvariatlan 

célnyelvi szöveg.  

A kérés fordításánál látható, hogy a tolmács a forrásnyelvi pragmalingvisztikai norma 

szerint fordít, a nyelv felszíni szintjén rejtett fordításával láthatatlanul fordít, de a 

szociopragmatikai kiigazítást nem hajtja végre a célnyelvben, és így nem jön létre 

funkcionális ekvivalencia a célnyelvben. A tolmács inkább a beszélő oldalán marad. Ez 

utóbbi az ügyfelek közötti viszony megromlásához vezethet. A tolmácsok időnként a 

beszédaktus arcfenyegető mértékének csökkentésére a forrásnyelvi direkt kifejezések helyett, 

indirekt kifejezést használnak, hogy megteremtsék a célnyelvi funkcionális ekvivalenciát. 

Ebben az esetben a tolmács végül nem lojális egyik félhez sem. 

 

4.6. Az elutasítás beszédaktusa 

 

A japán kommunikáció sajátosságairól szólva kifejtettem, hogy a japánok igyekeznek 

elkerülni a nyílt, frontális ütközést a közösségi harmónia fenntartása érdekében, és nem 

szeretnek nyíltan, direkt módon nemet mondani. Ezért különböző verbális és nem verbális 

eszközökhöz folyamodnak. Az adatközlő tolmácsok közül sok vallotta a tolmácsolás egyik 

nehézségének a japánok homályos kifejezési módját. Az 5. szituáció egy tipikus japán 

homályos elutasítás beszédaktus fordítása.  

Az elutasítás „az a beszédaktus, amellyel a beszélő a hallgatója által javasolt vagy 

kívánt cselekvés teljesítését tagadja meg” (Szili 2004: 121 hivatkozik Chen–Ye–Zhang 1995: 

121. definíciójára). Az elutasítás mind a kérő fél, mind az elutasító számára nagy 

arcfenyegető terhet jelent, ezért az egyes nyelvek bonyolult stratégiákat fejlesztettek ki az 

elutasítás kifejezésére. Az elutasítás megfelelő kivitelezése és megértése szociokulturális 

ismereteket igényel mind a beszélő, mind a hallgató részéről (Szili 2004: 121–122).  
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Kato Shigehiro (2004) a japán szociopragmatikai sajátosság tipikus példájaként említi 

a muzukashī (nehéz) szó használatát (Kato 2004: 103–104). Egy párbeszédet ír le példaként 

(Ibid 103. Szerző ford):  

A: Kōiu koto wo onegaishitai no desu ga…(Szeretném megkérni arra…) 

   B: Sore wa muzukashī desu ne. (Hát ez nehéz.) 

Kato B válaszáról azt írja, hogy ez gyakorlatilag A kérésének elutasítását is jelentheti. A 

megnyilatkozás nem a kérés kivitelezésének nehézségére utal, hanem arra, hogy a beszélő 

nem szívesen foglalkozna a dologgal (Ibid: 103–104). 

 Beebe–Takahashi–Uliss-Weltz (1990) japán-angol nyelvpárban végzett kutatásain 

keresztül megismerhetjük a japánok elutasítási stratégiáit. A japánok az interakciót 

meghatározó társadalmi tényezőkre érzékenyen reagálnak. A társadalmilag magasabb 

rangúakkal szemben az elutasítás közvetettebb módon zajlik még angolul is, mint az azonos 

vagy alacsonyabb rangúakkal szemben. Az elutasítás megfogalmazása is változatosabb, mint 

az amerikaiaké, és több, főként együttérzést kifejező kötőelemmel enyhítik az elutasításokat 

(Szili 2004: 123). A magyarok nyelvi viselkedését elutasításnál a szituáció szociális és egyéb 

környezeti tényezői befolyásolják. A társadalmilag azonos vagy magasabb rangúakkal 

szemben kerülik a nyílt konfrontációt, visszafogottak az elutasításban. Úgy mondanak nemet, 

hogy tagadószó el sem hangzik, magyarázkodnak, mentegetőznek, de ha mégis nemet kell 

mondaniuk, akkor a keleti népeknél változatosabban mondanak nemet, hogy a lehető 

legkisebb kárt okozzák maguknak és az elutasított félnek (Ibid: 135).  

  

4.6.1. A szituáció és a megoldások 

 

Kovács egy értekezleten japán főnökének bemutatott egy új projektet. A japán főnök, 

Tanaka az előadás után így reagált (zárójelben a japán szöveg magyar fordítása):  

 

(5) Japán forrásnyelvi szöveg:  

     Kono projekuto no jitsugen wa chotto muzukasisōda nā. 
     このプロジェクトの実現はちょっとむずかしそうだなあ。 

    (Hát, ennek a projektnek a kivitelezése eléggé/kissé nehéznek tűnik.) 

 

Alább megadjuk a magyar nyelvű fordításokat.   

 

(5a) Azt hiszem, kérdéses, hogy ez a projekt megvalósítható-e. 



180 
 

(5b) Én úgy látom, elég nehéz lenne ezt a projektet ténylegesen megvalósítani. 

(5c) Ennek a projektnek a megvalósítása problémásnak tűnik. 

(5d) Nem tűnik nagyon egyszerűen kivitelezhetőnek ez a projekt. 

(5e) A projekt kivitelezése szerintem nehézségekbe fog ütközni. 

(5f) Ez a projekt most jelenleg némi nehézségbe ütközik. 

       (5f) tolmács megjegyzése: „de zárójelben hozzáteszem, hogy szerintem vagy nem érti, 

vagy nem tetszik neki. Ezt hozzáteszem.  Ez totális elutasítás.” 

(5g) Hát ez egy picikét nehézkesnek tűnik. 

 

4.6.2. Elemzés 

 

Ebben a feladatban az elutasító fél a japán főnök, az elutasított a magyar beosztott. A 

japán főnök beosztottjával szemben sem használ direkt elutasító kifejezést. A japánok 

lehetőség szerint egyáltalán nem mondanak nemet. A japán nyelv erre is különféle 

grammatikai, lexikai és udvariassági eszköztárral rendelkezik. Például ebben a 

beszédaktusban is több negatív visszajelzést sugalló nyelvi elem található, amit a beszélő 

továbbítani akar az elutasítottnak.  

A megnyilatkozás állítmánya négy elemből áll: a chotto (kissé, eléggé) határozószó, a 

muzukasī (nehéz) melléknév, a -sōda (látszik) toldalék, a nā (hát) partikula. A muzukasī 

melléknév a megnyilatkozás propozicionális tartalmát, azaz a projekt végrehajtásának 

nehézségét fejezi ki, de ahogy Kato (2004) említi, gyakran elutasítást jelentő 

megnyilatkozásként hangzik. Ehhez a melléknévhez járul a -sōda (látszik) toldalék, mely a 

melléknév direktségi szintjének csökkentésére szolgál.  Ezt erősíti a nā partikula használata.  

A chotto határozószó leggyakoribb jelentése a kissé, kicsit, picit, de használják eléggé, 

meglehetősen értelemben is. Az egyik japán értelmező szótár, a Shinmeikai Kokugo Jiten 

(Kindaichi et al. 2000) szerint a chotto jelentése a következő:  

 

1. kevés (az idő, a mennyiség, a mérték) 2. valamit könnyű szívvel csinál 3. olyan mérték, 

amely az átlagot felülmúlja, és nem lehet figyelmen kívül hagyni 4. valami, aminek 

megvalósításra alig van lehetőség 

(Kindaichi et al. 2000: 913. Szerző ford.) 

 

A nyelvtanulók először az első és a második jelentést tanulják, a harmadik és a 

negyedik jelentésben a nyelvkönyvekben nem fordul elő. E miatt a chotto-ot sokan 
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automatikusan kissének vagy kicsitnek fordítják. A hallgatónak a szituációból és a 

kontextusból kell kiderítenie a beszédaktus pragmatikai jelentését, a beszélő szándékát, azaz 

jelen esetben, hogy a chotto határozószó mely jelentése érvényes. Ha negatív jelentésű szó 

előtt fordul elő, akkor gyakran eléggé, meglehetősen jelentésű. Amikor angolul nem túl jól 

beszélő japánok angolul beszélnek, hasonló szituációban gyakran fordítják a chotto 

határozószót eléggé, meglehetősen értelemben a little bit-nek. Ez nagy félreértést okozhat.  

A helyzetet bonyolítja, hogy a japánok maguk sem használják egyértelműen ezt a 

verbális eszközt. 2013. november 17-én egy magyarországi japán nagyvállalatnál 

interkulturális kommunikációs tréninget tartottam, ahol megkérdeztem a japán anyanyelvű 

üzletembereket és mérnököket, hogy a Kono projekuto no jitsugen wa chotto muzukasisōda 

nā mondat elhangzásakor mit gondolnak, a projekt megvalósíthatósága hány százalék. A 

közép- és felsőszintű beosztásban dolgozó 14 japán férfiből álló csapat véleménye az volt, 

hogy a projekt megvalósíthatósága 5-20%. Végül a vezérigazgató válasza, mely szerint a 

megvalósíthatóság 10%-os, legyőzte a többi résztvevő válaszát. Szerintük tehát ez a mondat 

nem jelent100%-os lehetetlenséget. Ezt követően megkérdeztem 13 magyar résztvevőtől 

(ketten nők) is, hogy a szó szerinti fordítás alapján megvalósítható-e a projekt vagy sem. 

Többen válaszoltak úgy, hogy ez a megnyilatkozás pozitív válasz, és azt jelenti, hogy nehéz, 

de nem lehetetlen. Vagyis, míg a japánok inkább tekintették a választ elutasítónak, addig a 

magyarok inkább pozitívnak érezték. Ez valóban nehézséget okozhat a tolmácsnak is és a 

magyar hallgatóknak is. 

Nézzük a tolmácsok megoldásait! Minden fordításban megtalálhatók Brown és 

Levinson (1987) negatív udvariassági stratégiái közül a hedge elemek: Azt hiszem, kérdéses 

(5a), Én úgy látom, elég nehéz lenne (5b), problámásnak tűnik (5c), Nem tűnik nagyon 

egyszerűen (5d), szerintem (5e), némi (5f), egy picikét nehézkesnek tűnik (5g). Ezeknek 

köszönhetően mindegyik célnyelvi beszédaktus udvarias, de a direktségi szintjük eltér. Ez 

azért történhetett, mert a tolmácsok a forrásnyelvi beszédaktus pragmatikai jelentését és a 

beszélő szándékát másképpen értelmezték.  

Az (5)-s beszédaktusban japán szociokulturális norma szerint a beszélő szándéka 

valószínűleg az elutasítás, de legalábbis a negatív visszajelzés volt, ugyanakkor az elutasítás 

mértékét illetően még az anyanyelvűek sem egységesek. Ha elfogadjuk az előbb említett 14 

japán férfi véleményét, akkor a projekt kivitelezhetősége maximum 20%, de lehet 5% is. 5 

százalék esetén alig van lehetőség a megvalósításra. Ebben az esetben (5a) vagy (5b) fordítása 

lenne megfelelő. Ha a kivitelezhetőség 20%-os, akkor (5c) és (5d) megoldása lehet megfelelő. 

(5e) fordítása pozitívabb visszajelzést, 30-40%-ot sugall, ennek alapján azt gondolja a 
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hallgató, hogy nehéz ugyan, de még lehet próbálkozni, remény van arra, hogy a jelenlegi 

nehézséget le lehet küzdeni. (5g) fordítása még pozitívabb, ebben az értelmezésben úgy tűnik, 

némi nehézség ellenére a kivitelezés inkább megvalósítható. (5f) érdekesen fordít. Maga a 

megoldás a szó szerinti fordítás, ez pozitív jelentésű, de rögtön hozzáteszi a tolmács saját 

értelmezését, vagyis véleményét a beszélő megnyilatkozásáról, miszerint „szerintem vagy 

nem érti, vagy nem tetszik neki.” A hallgató ilyenkor zavarba jön, vajon a szó szerinti 

fordításnak higgyen vagy a tolmács értelmezésének? 

Természetesen az elutasítás a tolmácsolásnál szóbeli cselekvés, amelynek illokúciós 

aktusát és erejét nonverbális cselekedet, a hangmagasság, a hangerősség, a hangsúly, illetve a 

mimika is befolyásolhatja. Ennek megfelelő értelmezése újabb kihívás a tolmács számára, 

hacsak nem ismeri az ügyfelét. Az üzletembereknél a kivitelezhetőség maximálisan is csak 

20% volt, ezért talán azt mondhatjuk, hogy függetlenül a nonverbális tényezőktől, a japánok 

ezt a megnyilatkozást egyértelműen negatív visszajelzésként értelmezték. A tolmácsok 

magyar célnyelven is használták a megnyilatkozás direktségi szintjét csökkenő nyelvi 

elemeket, és így udvarias fordítás jött létre. A honosító stratégiával a tolmács láthatatlan. 

Ugyanakkor a chotto értelmezésénél némelyik tolmács hibázott (5f, 5g), nem vette észre, 

hogy a chotto a negatív jelentésű muzukasī melléknév elutasító jelentését erősíti. Kato (2004) 

nyomán a forrásnyelvi szöveg a chotto nélkül is elutasítást jelenthet. (5f) és (5g) a muzukasī 

melléknév pragmatikai jelentését rosszul ítélte meg, nem látta át, hogy a japánok olyankor 

használják nem válasz helyett, amikor javaslatot kell elutasítaniuk. Nem végeztek pragmatikai 

kiigazítást. E két fordítás után várható, hogy a hallgatók újra és újra próbálkoznak a projekt 

felterjesztésével. Más szóval itt nagy veszély van arra, hogy a tolmács a beszélő által nem 

szándékolt implikatúrát továbbít. Ez az implikatúra befolyásolhatja felszín alatt az ügyfelek 

közötti interperszonális viszony alakulását.  

(5a) és (5b) sikeresen hajtotta végre a pragmatikai kiigazítást, és semleges pozíciót 

tartva mind a két ügyfélhez lojális. (5g) nem igazította ki a pragmatikai transzfert, fordítása a 

hallgató számára egyértelműen pozitív volt, ezért egyik ügyfélhez sem lojális. (5e) fordítása 

szintén pozitív irányba vitt, ezért egyik ügyfélhez sem lojális. 

(5f) a fordításban nem hajtotta ugyan végre a pragmatikai kiigazítást, azonban a 

fordítás után rögtön hozzátette saját értelmezését. Itt a tolmács egyértelműen látható, 

kommunikációs tanácsadóként működik. A tolmács a hallgató oldalán állva megmagyarázza a 

beszélő szándékát. A tolmács a hallgatóhoz lojális. 

(5c) és (5d) megoldása talán bizonyos mértékig szándékosan homályos. Hagy 

lehetőséget arra, hogy a projekt kivitelezhetőnek is értelmezhető legyen, tart attól, hogy 
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teljesen kizárja a lehetőséget. Általában lehet tudni a szöveg pragmatikai jelentését, de sose 

mondható el, hogy a tolmács értelmezése száz százalékosan biztos, mivel még az 

anyanyelvűek is különbözőképpen értelmezik a szöveget. Valószínűleg éppen ezért némelyik 

tolmács a forrásnyelvi szöveg kétértelműségét a célnyelvi szövegben is meghagyja, bár ez a 

Baker (1993) által felsorolt fordítás univerzálék egyikével, az egyértelműségre való 

törekvéssel ellenkezik.  Ezek a fordítások azt mutatják, hogy bizonyos esetben a tolmácsolás 

során a nyelv felszíni szintjén ugyan honosítás és rejtett fordítás történik és a tolmács 

láthatatlan, de amikor a tolmács nem tudja megítélni a forrásnyelvi szöveg célját, akkor a 

célnyelvi szövegben kétértelműen fogalmaz. Ez azt jelenti, hogy a tolmács a hallgatót 

mozdítja el a beszélő felé, és hagyja a hallgatót, hogy értelmezze a szöveget, ezzel a szöveg 

értelmezésének felelősségét is rábízza. Ilyenkor a tolmács a beszélő oldalán állva fordít és 

inkább a beszélőhöz lojális.  

A japán nyelv különösen kedveli a homályos kifejezéseket, nem mondanak nyíltan 

nemet, és az elutasítás fordítása a tolmácsok számára nagy kihívás. Fontos a megfelelő 

előkészítés, a beszélő egyéniségének megismerése a beszédaktus céljának kipuhatolásához, és 

nagy szerepet játszik a tolmács célnyelvi pragmatikai ismerete. Ha nem sikerül a tolmácsnak a 

forrásnyelvi beszédaktus implikatúráját kiderítenie, akkor a tolmácsolás félreértést okozhat.  

  

4.7. A személyes névmás, a birtokos személyragozás használata, és az udvariasság 

összefüggése a fordításban 

 

A személyes névmás használata és az udvariasság összefüggéséről a korpuszelemzés 

elméleti háttere fejezetében esett szó részletesen. Ebben a feladatban olyan nyelvi elemek 

vannak, amelyek szószerinti fordítása a japán nyelvben idegenszerű illetve udvariatlanságot 

idéz elő. A magyar nyelvvel ellentétben a japán nyelv gyakran elhagyja a személyes 

névmásokat. A hallgató számára kellemetlen az első személyű személyes névmás gyakori 

használata, ha a kontextusból ki lehet következtetni, jobb elkerülni (Kindaichi 1990: 160).  

A következőkben azt vizsgálom, hogy a forrásnyelvben meglévő egyes szám első 

személyű személyes névmást a tolmácsok elidegenítéssel vagy honosítással fordítják-e. Ha a 

tolmács tükörfordítást végez, akkor idegenítő stratégiát használ, és ez a hallgatóban azt a 

kellemetlen benyomást kelti, hogy a beszélő erőszakos, holott lehet, hogy egyáltalán nem az. 

Csak akkor kell a személyt megnevezni vagy személyes névmást használni, ha nem rólam 

szól a megnyilatkozás. Ilyen beszédaktusnak a japán pragmatikai norma szerint más a 

jelentése: a hallgatóval szembeni tolakodás vagy a saját birtok felmutatása (Brown és 
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Levinson (1987) szerint arcfenyegetés pőrén). Az személyes névmás birtokos alakját egyes 

szám első személyben akkor használják a japán nyelvben, ha különösen hangsúlyozni kell az 

enyémet másokéval szemben.  

 

4.7.1. A szituáció és a megoldások 

 

Egy magyar asszony Tokió egyik áruházában vásárol, és magyaráz az eladónak.  

 

(6) Magyar forrásnyelvi szöveg:  

  Tudja, eléggé kicsi a konyám, ezért nagyon jó lenne nekem egy ekkora gép. 

 

Alább megadjuk a japán nyelvű fordításokat (zárójelben a magyar nyelvűt).   

 

(6a) Watashi no daidokoro wa totemo chīsakute, konna yōna saizu no kikai ga watashi no 

tokoro de yokereba nē. 

        私の台所はとても小さくて、こんなようなサイズの機械が私のところでよければねえ。 

       (Kicsi a konyám, ezért ekkora méretű gép lenne jó nálam.) 

(6b) Uchi no daidokoro ga warito semakute, kono gurai no kikai ga hoshī. Kono gurai de 

chōdo ī. 

      うちの台所がわりと狭くて、このぐらいの機械がほしい。このぐらいでちょうどいい。      

       (Eléggé kicsi a konyha nálunk, ezért ekkora gépet akarok. Ekkora pont jó.  

(6c) Ie no kicchin ga semai desu kara, kono saizu nara chōdo yoi desu. 

        家のキッチンが狭いですから、このサイズならちょうど良いです。 

       (Kicsi a ház konyhája, ezért pont jó egy ekkora méret.) 

(6d) Ie no kicchin ga csīsakute, konogurai no kikai wa chōdo īn desu. 

       家のキッチンが小さくて、この位の機械はちょうどいいんです。 

      (Kicsi a ház konyája, ezért ekkora gép pont jó.) 

 (6e) Daidokoro ga semakute, koregurai no ōkisa no kikai ga chōdo ī kana to omotte. 

         台所が狭くて、これぐらいの大きさの機械がちょうどいいかなと思って。 

        (Kicsi a konyha, ezért úgy gondoltam, hogy ilyen nagyságú gép pont jó.) 

(6f) Kicchin ga semai node, konogurai no ōkisa no kikai ga areba totemo benri desu. 
        キッチンが狭いのでこのぐらいの大きさの機械があればとても便利です。   

        (Kicsi a konya, ezért ilyen nagyságú gép lenne nagyon praktikus.) 
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(6g) Chōdo konnna saizu no setsubi wo sagashimasita. 

        ちょうどこんなサイズの設備を探しました。 

        (Pont ilyen méretű berendezést kerestem.) 

 

4.7.2. Elemzés 

 

 A kontextusfüggő japán nyelvben általában nem mondják ki a személyes névmást 

egyes szám első személyben (watashi), ha kikövetkeztethető, és kerülik azt is, hogy 

személyes névmás és birtokos partikula használatával (watashi no) emeljék ki, ha valami a 

sajátjuk (Jo 2008: 1)96, mivel tolakodásnak, magamutogatásnak vagy túlzott önértékelésnek 

minősül és egyben arcfenyegető cselekedet. Ezért a forrásnyelvi szövegben található egyes 

szám első személyű birtokos személyraggal ellátott főnév, a konyhám fordításánál bizonyos 

fordítási átváltási műveletet kell végrehajtani, ha a célnyelv pragmatikai normája szerint 

fordítunk.  

(6a) szó szerinti fordít (a konyhám: watashi no daidokoro), vagyis a forrásnyelvi 

magyar pragmatikai normát vitte át a japán célnyelvre is. A japán nyelvben a személyes 

névmás első személyben a beszélő arroganciáját és a beszédpartner lenézését kifejező 

jelentést hordoz (Miyake 1976: 114). Így a szó szerinti fordítás idegenítő, nyílt fordítás. A 

tolmács a beszélő oldalán fordít. A hallgató idegenszerűséget érez. A beszélőnek nem volt 

szándékában hangsúlyozni a saját konyha birtoklásának tényét, a hallgató mégis ezt érzi.  

Nem sikerült pragmatikai kiigazítást végeznie a tolmácsnak. 

 (6b) esetében az uchi no (család+birtokos partikula, nálunk) használata jó megoldás. 

Egyrészt elkerüli az egyes szám első személyű személyes névmás használatát, másrészt mivel 

az uchi (család) szó többes számot 97  sugall, nem tűnik arrogánsnak. E célnyelvi 

megnyilatkozás azonban mégsem felel meg a japán pragmatikai normának, mert hiányzik 

belőle a tiszteletiségi nyelv. (6b) célnyelvi szövegében a mondat állítmánya nem udvarias 

végződésű (-desu, -masu), hanem egyszerű stílusú melléknév, amely a két beszédpartner 

között familiaritást jelez. A tolmácsolás helyszíne az egyik tokiói áruház, a beszédaktus vevő 

és eladó között zajlik. Ez japán felfogás szerint külső (soto) körbe tartozó megnyilatkozás. 

Elvileg a vevő-eladó viszonyban vertikálisan a vevő áll feljebb, a gyakorlatban azonban a 

horizontális távolságot tartják inkább szem előtt a nyelvi viselkedésben. Az udvarias stílus 

használata lenne megfelelő, különben a megnyilatkozás idegenszerű. (6b) célnyelvi 

                                                           
96 http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/bitstream/10083/35195/1/8_27-31.pdf. Letöltve: 2014. 3. 30. 
97 A japán nyelvben nincs igei személyragozás, az egyes vagy többes szám a kontextusból derül csak ki. 

http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/bitstream/10083/35195/1/8_27-31.pdf
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szövegében, a megnyilatkozás első részében található egyszerű stílusú hoshī (akarok) 

melléknév alkalmazása más pragmatikai jelentést idéz elő, mégpedig tolakodást vagy 

magamutogatást, amely a hallgató számára arcfenyegető cselekedet. Ennek alapján a 

célnyelvi megnyilatkozás udvariatlan. Vajon a tolmács miért nem használt udvarias stílust? 

Valószínűleg nem sikerült helyesen megítélnie a kontextust és a beszédpartnerek közötti 

kapcsolatot, a belső, külső kör (uchi-soto) szerepét. A tolmácsnak nem sikerült 

pragmalingvisztikai, szociopragmatikai kiigazítást létrehoznia. A tolmács egyik félhez sem 

volt lojális.  

(6c) és (6d) megoldásában a watashi no (enyém) helyett az ie no (ház+ birtokos 

partikula) nyelvi elem található. Elkerülte az egyes szám első személyű személyes névmás 

használatát. Klaudy (1997b) terminusával élve lexikai csere történt. A watashi no (személyes 

névmás + birtokos partikula, enyém) helyett az uchi no (család+birtokos partikula, nálunk) 

vagy az ie no (ház+birtokos partikula) nyelvi elem szerepel. Ennek köszönhetően sikerült 

funkcionális ekvivalenciát létrehozni a célnyelvben. A tolmácsok mind a két félhez lojálisak 

voltak. 

(6e) és (6f) megoldásában kimaradt a birtokos partikula, a tolmácsok nem említik, 

hogy kinek a konyhájáról van szó. Ez az átváltási művelet a grammatikai kihagyás (Klaudy 

1997b:231–232). Ennek segítségével a célnyelvi pragmatikai normának teljesen megfelelő 

fordítás jött létre. A tolmácsok ebben az esetben is mind a két félhez lojálisak voltak. 

(6g) fordításából az egész eléggé kicsi a konyám magyarázó rész kimaradt. Emiatt 

fordítása nem lojális egyik félhez sem. 

A japán nyelvben a személyes névmás használata nagymértékben eltér a magyar 

nyelvtől, alany-, birtokos- és tárgyesetben gyakran nem említik a személy. Amikor japán 

nyelvről fordítunk magyarra, arra kell nagyon figyelni, hogy ki, kiről, kinek szól vagy ki lehet 

érintve. Amikor magyar nyelvről fordítunk japánra, akkor a személyes névmás használatára 

kell ügyelni, ne okozzunk félreértést, ne alakuljon ki téves elgondolás a hallgatóban a beszélő 

jelleméről. Ha a magyar forrásnyelvi pragmalingvisztikai norma szerint fordítunk a célnyelvre, 

akkor ez a nyílt fordítás és a tolmács látható. A fordított szöveg idegenszerű lesz, ez hatást 

gyakorolhat az ügyfelek közötti kapcsolatra. 

  

4.8. A tiszteletiségi nyelv használata, a megszólítás és az udvariasság összefüggése 

 

 Ebben a részben tiszteletiségi nyelvhasználattal megfogalmazott párbeszédeket 

vizsgálok, amelyben a beszédpartnereken kívül említenek két másik személyt, akik a két 
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beszédpartner főnökei. A japán tiszteletiségi nyelvet a belső, külső (uchi-soto) kör mentén, a 

felek társadalmi helyzete szerint, a kontextusnak megfelelően alkalmazzák a japán nyelvben. 

A kontextus helyes megítéléséhez szükség van részletes háttér-információra a felek neméről, 

koráról, társadalmi rangjáról, státusáról, a két intézmény horizontális és vertikális viszonyáról, 

ahová beszédpartnerek tartoznak. Ez a nem japán anyanyelvű tolmácsnak nagy kihívás.  

 

 4.8.1. 1. a szituáció és a megoldások: japán nyelvről magyar nyelvre 

 

A Suzuki cégbeli Tanaka és a Kovács Pincészet alkalmazottja, Szabó tárgyal. A 

tárgyaláson elhangzik a Suzuki cég részéről Kovács igazgatónő meghívása. (A Suzuki cég 

elnöke, Suzuki Masaru: 75 éves férfi és a Kovács Pincészet igazgatója, Kovács Katalin: 40 

éves nő.) Tanaka kérdezi Szabót (zárójelben a japán szöveg magyar fordítása):  

 

(7-1) Japán forrásnyelvi szöveg:  

         Suzuki ga zenkai no hōmon de mōshimashita yō ni, Kovács shachō niwa raigetsu zehi 

hēsha ni o-koshi itadakitain desu ga, shachō no go-yotei wa ikaga deshō ka. 
         鈴木が前回の訪問で申しましたように、コヴァーチ社長には来月ぜひ弊社にお越しいただきた

いんですが、社長のご予定はいかがでしょうか。 

(Ahogy Suzuki említette <szerény alakban> a legutóbbi látogatáskor, szeretnénk, ha a 

jövő hónapban feltétlenül eljönne <tiszteleti alakban> Kovács igazgató hozzánk, milyen 

az igazgató programja <tiszteleti alakban>?) 

 

Alább megadjuk a magyar nyelvű fordításokat.   

(7-1a) Ahogy cégünk elnöke, Suzuki úr a múltkori látogatáson jelezte is, feltétlenül szeretné 

meghívni Kovács igazgatóasszonyt egy céglátogatásra a következő hónapban.  

Szeretnénk megkérdezni, hogy az igazgatóasszony programja lehetővé teszi-e, hogy 

elfogadja a meghívást? 

(7-1b) Ahogy azt a múltkori látogatásunk alkalmával említettük, örömmel vennénk, ha 

valamikor a jövő hónapban Kovács igazgatónő el tudna jönni hozzánk. Melyik időpont 

felelne meg az igazgatóasszonynak? 

(7-1c) Ahogy elnökünk, Suzuki úr említette legutóbbi látogatása során, nagyon szeretnénk, 

ha Kovács igazgatóasszony a jövő hónapban el tudna hozzánk látogatni. Kérdezném, 

hogy az igazgatóasszonynak ez hogy férne bele a programjába. 
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(7-1d) Ahogy a Suzuki korábbi látogatásán is említettük már, szeretnénk meghívni Kovács 

igazgatónőt jövő hónapban a cégünkbe, mit gondol, tud az igazgatónő egy kis időt 

szakítani, hogy meglátogasson minket? 

(7-1e) Ahogy a legutóbbi látogatás alkalmával említette Suzuki, Kovács elnök asszonyt a 

következő hónapban sok szeretettel várjuk a cégünknél. Megfelel-e az időpont az 

elnök asszonynak? Mi a programja az elnök asszonynak?  

(7-1f) Ahogy azt az előző látogatásunkkor Suzuki úr már mondta, szeretnénk, ha Kovács 

igazgatónő megtenné, hogy a jövő hónapban ellátogat vállalatunkhoz. Hogy áll az 

igazgatónő programja? 

(7-1g) Legutóbbi látogatásán Suzuki elnök úr már említette, hogy a jövő hónapban szívesen 

vendégül látnánk Kovács igazgatóasszonyt cégünknél. Mikor volna alkalmas? 

 

4.8.2. Elemzés  

 

A japán forrásnyelvi beszédaktus meghívás. A beszédaktus elhangzásával keletkező 

arcfenyegető kockázatot a forrásnyelvi szöveg tiszteletiségi nyelvvel és a kérdés 

beszédaktussal orvosolja. A megoldásokban megfigyelhető az átváltási műveletek közül a 

grammatikai felbontás (Klaudy 1997b: 189–191). Minden megoldásban az eredeti meghívás 

egyetlen mondatából több mondat készült. Klaudy a mondat felbontás okát fordítói stratégiai 

döntésnek tulajdonítja, és a következőképpen magyarázza: 

 

 „Vannak olyan fordítók, akik az eredeti szöveg szerzőjének szempontjait részesítik 

előnyben az olvasóéval szemben, s ezért megengedhetetlennek tartják a hosszú összetett 

mondatok feldarabolását, és vannak olyan fordítók, akik inkább az olvasó szempontjait 

részesítik előnyben a szerzőével szemben, s ezért a túlságosan hosszú mondatok esetén 

feljogosítva érzik magukat a feldarabolásra” (Klaudy 1997b: 189. Kiemelés a 

szerzőtől). 

 

(7-1) minden megoldásában ez a szempont érvényesült. A tolmácsok az eredeti 

mondatot hosszúnak ítélték, és két vagy három mondatot hoztak létre. A szöveg szerzőjének 

szempontjait előnyben részesítő feldarabolási stratégia inkább az idegenítő és a nyílt 

fordításra, az olvasót szem előtt tartó stratégia pedig a honosító és a rejtett fordításra 

emlékeztet. (7-1) tolmácsai inkább az utóbbi stratégiát választották. Ilyen szempontból ők a 

hallgató oldalán tolmácsoltak. 
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Az utaló megszólítás megválasztásakor a forrásnyelvi japán szövegben lexikai és 

grammatikai szinten érvényesül a tiszteletiségi nyelv, a belső, külső (uchi-soto) kör rendszere 

mentén. A beszélő utal Suzuki Masaru elnökre (férfi), aki a főnöke (tehát csak saját 

cégbeliekkel kommunikálva tiszteletiségi nyelvhasználatot igényelne), de a külső körhöz 

tartozó magyar beszédpartnerrel szemben Suzukiról szerény nyelven kell, lealacsonyítva őt 

beszélni. Ezért a saját cégbeli Suzuki elnök neve után nincs sem -san vagy -sama tiszteleti 

utótag, sem titulus. Ugyanakkor a partner cég elnökét, Kovácsot tiszteleti nyelvhasználat illeti, 

hisz a beszélő Tanaka számára Kovács külső körhöz tartozik.   

A célnyelvi pragmatikai norma eltér a japántól. A magyar nyelvben akkor is 

használható az udvarias megszólítás, ha saját cégbeli emberre tesznek utalást, különösen, ha 

az illető főnöki beosztásban van. Ebben a forrásnyelvi szövegben a tiszteletiségi nyelv számos 

eleme, közöttük a megszólítás, az igék tiszteleti és szerény alakja, illetve az igék udvarias 

stílusa egyaránt szerepel. 

A 18. táblázat a jelen nem lévő személyre utalás fordításait mutatja.  

 
18. táblázat 

Japán forrásnyelvi személyre utalás és magyar megfelelője a fordításban 
Japán korpusz: Suzuki 

 
Magyar korpusz Tolmácsok 7 fő 

Suzuki úr 7-1a, 7-1c, 7-1f 3 
Suzuki 7-1d, 7-1e 2 
Suzuki elnök úr 7-1g 1 
Ø (Nincs említve) 7-1b 1 

 

 (7-1d) és (7-1e) a japán forrásnyelvi pragmalingvisztikai normát követve fordít 

pragmatikai transzferrel. Ennek következtében a Suzuki elnökre való utalásnál csak Suzuki 

neve hangzott el. A tolmácsok idegenítő fordításhoz, nyílt fordításhoz folyamodtak. Mivel a 

megnyilatkozás többi részében nincs idegenszerűség, a tolmácsok láthatatlanok, ezért ez a 

megszólítás a magyar hallgató számára udvariatlanságot sugall. Pedig csak arról van szó, 

hogy a beszélőnek a belső-külső kapcsolatrendszer alapján japánul el kell hagynia az udvarias 

-san, -sama tiszteleti utótagot vagy a titulust, míg a magyar nyelvben ez udvariatlannak 

minősül. Így a két tolmács egyik félhez sem volt lojális. Nem igazították ki a pragmatikai 

transzfert és nem sikerült funkcionális ekvivalenciát létrehozniuk.  

 (7-1b) megoldásában a Suzuki név el sem hangzik, a meghívást többes szám első 

személyű igealakkal cserélte fel. Lexikai kihagyás és a grammatikai csere történt (Klaudy 
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1997b). A propozicionális tartalom átadásában hiányosság van, információ kiesés, mivel nem 

hangzik el, hogy a meghívás Suzuki elnöktől származik. Ennek következtében a tolmács bár 

udvarias, de a tartalom szempontjából nem volt lojális egyik félhez sem.  

A többi megoldásban a tolmácsok a magyar célnyelvi pragmatikai normának 

megfelelően fordítottak, a japán forrásnyelvi tiszteleti utótag nélküli megszólításból (Suzuki) a 

magyar pragmatikai normának megfelelően Suzuki úr, Suzuki elnök úr lett. 

A beszélő a magyar beszédpartner főnökére utaló japán forrásnyelvi beszédaktusban 

titulust használ (Kovács shachō) és ezt a tolmácsok, a célnyelvi normának megfelelően 

Kovács igazgatónőnek, Kovács igazgatóasszonynak illetve (7-1e) Kovács elnök asszonynak 

fordítják. Tehát udvariasság szempontjából a tolmácsok (7-1d) és (7-1e) kivételével a 

célnyelvi pragmatikai normának megfelelően láthatatlanul rejtett fordításban honosítási 

fordítással fordítottak (19. táblázat).  

 
19. táblázat 

Japán forrásnyelvi személyre utalás és magyar megfelelője a fordításban 
Japán korpusz: Kovács shachō (Kovács igazgató/nő98) 

 
Magyar korpusz Tolmácsok 7 fő 

Kovács igazgatóasszony  7-1a, 7-1c, 7-1g  3 
Kovács igazgatónő 7-1b, 7-1d, 7-1f 3 
Kovács elnök asszony 7-1e 1 

 

 Végül a (7-1) magyar célnyelvi szövegeknél (7-1a), (7-1c), (7-1f) és (7-1g) megoldása 

lojális volt mindkét ügyfélhez. Két magyar célnyelvi szöveg, (7-1d) és (7-1e) a forrásnyelvi 

normát követve csak a nevet adta meg a célnyelven. Ennek következtében nem hangzik 

idegenszerűség a beszédaktusban, a tolmács láthatatlan. Nincs pragmalingvisztikai kiigazítás, 

és nem jött létre funkcionális ekvivalencia.  

A további átváltási műveleteknél grammatikai cserét találunk. Ahogy a 20. táblázatban 

láthatjuk, a mōshimashita <iu (mond) szerény alakja> igét a tolmácsok tiszteletiségi 

nyelvhasználat nélkül fordítják.  

 

 

 

 

 

                                                           
98 A japán nyelvben nincs nőnem és hímnem, a shachō egyszerre igazgató és igazgatónő.  
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20. táblázat 
Japán forrásnyelvi szerény nyelv és magyar megfelelője a fordításban 

(Japán korpusz: mōshimashita <iu (mond) ige szerény alakja>) 
 

Magyar korpusz tolmácsok 7 fő 
említette 7-1c, 7-1e, 7-1g 3 
említettük 7-1b, 7-1d 2 
jelezte 7-1a 1 
mondta 7-1f 1 

 

A japán forrásnyelvben használt o-koshi itadakitain desu <kosu (jön) ige tiszteleti 

alakja + itadaku (szívességet kap) segédige szerény alak> ige a beszélőt lealacsonyító nyelv 

alkalmazásával negatív udvariassági stratégiát valósít meg (Brown és Levinson 1987).  Mivel 

a magyar célnyelvben nincs magát a beszélőt lealacsonyító nyelvi eszköz (ami van, pl. 

bátorkodom, más konnotációjú, tehát nem alkalmazható), a tolmácsok e helyett más 

eszköztárhoz nyúltak. Ahogy a 21. táblázatban látható, több tolmács alkalmazott feltételes 

módot. (7-1e) esetében a sok szeretettel nyelvi elem pozitív udvariassági stratégiáról 

tanúskodik.  

 
21. táblázat 

Japán forrásnyelvi tiszteleti nyelv és magyar megfelelője a fordításban 
Japán korpusz: o-koshi itadakitain desu <kosu (jön) ige tiszteleti alakja + itadaku 

(szívességet kap) segédige szerény alak> 
 

Magyar korpusz Tolmácsok 7 fő 
szeretné meghívni … egy céglátogatásra 7-1a 1 
örömmel vennénk, ha … el tudna jönni hozzánk. 7-1b 1 
nagyon szeretnénk, ha … el tudna hozzánk látogatni 7-1c 1 
szeretnénk meghívni … a cégünkbe 7-1d 1 
sok szeretettel várjuk a cégünknél 7-1e 1 
szeretnénk, ha … megtenné, hogy … ellátogat vállalatunkhoz 7-1f 1 
szívesen vendégül látnánk ... cégünknél 7-1g 1 

 

4.8.3. 2. a szituáció és megoldások: magyar nyelvről japán nyelvre 

 

 A második szituáció (7-2) a (7-1)-es szituáció folytatása, vagyis az iménti forrásnyelvi 

beszédaktusra való reagálás, a magyar válasz japánra fordítása. Itt a diskurzusnak megfelelően 

japán célnyelvi szöveget kell létrehozni megfelelő tiszteletiségi nyelvhasználattal. Az 

udvariasság megteremtéséért megfelelő megszólítást, utaló kifejezést és udvarias igealakokat 

kell alkalmazniuk a tolmácsoknak.   
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(7-1) megnyilatkozására Szabó következőképpen válaszolt (zárójelben a japán szöveg 

magyar fordítása):  

 

(7-2) Magyar forrásnyelvi szöveg:  

Az igazgatóasszony örömmel fogadja a meghívást, és szeretne találkozni Suzuki 

elnök úrral. 

 

Alább megadjuk a japán nyelvű fordításokat (zárójelben a magyar nyelvűt).   

 

 (7-2a) Kovács shachō ga o-maneki itadaita koto wo kōei ni omotte imasu. Zehi tomo 

sankashite, Suzuki kaichō to o-me ni kakaritai to. 

コヴァーチ社長がお招きいただいたことを光栄に思っています。ぜひとも参加して、鈴木会

長とお目にかかりたいと。 

(Szabó úr/Kovács igazgatónő megtisztelőnek tartja/megtisztelőnek tartom/tartjuk, hogy 

Kovács igazgató/nő meghívást kapott. Feltétlenül elmenne és szeretne találkozni Suzuki elnök 

úrral.) 

(7-2b) Onsha ni o-sasoi itadaki arigatō gozaimasu. Suzuki shachō ni au koto ga dekiru to 

kōei desu. 
           御社にお誘いいただきありがとうございます。鈴木社長に会うことができると光栄です。 

           (Köszönjük szépen a meghívást az Önök vállalatához. Megtiszteltetés lesz, ha Suzuki igazgató 

úrral tudunk találkozni.) 

(7-2c) Kovács ga zehi kisha no hō ni ukagaitai to iu koto desu. Suzuki shachō to o-ai dekiru 

koto mo tanoshimi ni shite orimasu. 

コヴァーチが是非貴社の方に伺いたいということです。鈴木社長とお会いできることも楽し

みにしております。   

(Kovács üzeni, hogy feltétlenül szeretne elmenni az Önök vállalatához. Tisztelettel várja, hogy 

Suzuki igazgató úrral is tudjon találkozni.) 

(7-2d) Shachō wa yorokonde go-shōtai wo o-ukeitashimasu. Suzuki shachō no me ni kakaru 

koto wo tanoshimi ni shite orimasu. 
           社長 は喜んでご招待をお受けいたします。鈴木社長の目にかかることを楽しみしております。 

           (Az igazgató/nő örömmel elfogadja a meghívást.  Tisztelettel várja Suzuki igazgató úrral való 

találkozást.) 

(7-2e) Kovács shachō ga go-shōtai taihen yorokonde itadaite, zehi Suzuki kaichō to o-ai 

shitai to omotteimasu. 
          コヴァーチ社長がご招待大変喜んでいただいて、是非鈴木会長とお会いしたいと思っています。 
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          (Kovács igazgató/nő nagyon örült a meghívásnak, feltétlenül, tisztelettel szeretne találkozni 

Suzuki elnök úrral.) 

(7-2f) Kovács shachō wa yorokonde go-shōtai wo ukemasu. Zehi Suzuki kaichō ni o-aishitai 

to omotte orimasu. 

          コヴァーチ社長は喜んでご招待を受けます。ぜひ鈴木会長にお会いしたいと思っております。     

           (Kovács igazgató/nő örömmel fogadja a meghívást. Feltétlenül, tisztelettel szeretne találkozni 

Suzuki elnök úrral.) 

(7-2g) Go-shōtai arigatō gozaimasu. Shachō wa Suzuki kaichō nimo o-aishitai to no koto 

desu. 

           ご招待ありがとうございます。社長は鈴木会長にもお会いしたいとのことです。 

           (Tisztelettel köszönjük a meghívást. Az igazgató/nő üzeni, hogy Suzuki elnök úrral is 

tisztelettel szeretne találkozni.) 

 

4.8.4. Elemzés  

 

 A japán nyelvre fordított szövegnél is megfigyelhető, hogy egy kivételével minden 

tolmács felbontotta az eredeti forrásnyelvi beszédaktust két beszédaktusra. A tolmácsok ezt a 

stratégiát előnyben részesítik.  

A forrásnyelvi beszédaktusban előforduló személyre utalás módját vizsgáljuk 

udvariasság szempontjából. A 22. táblázat a beszélő saját igazgatójára utaló megszólítás-

fordításait mutatja. A japán pragmatikai norma szerint a magyar forrásnyelvben található 

igazgatóasszony helyes fordítása csak névvel (Kovács) való pronominális megszólítás, titulus 

nélkül. Ezt így csak (7-2c) fordította. (7-2b) kihagyta a megnevezést fordításában, és ez is 

elfogadható, mivel a japán nyelvben a kontextusból világosan érthető alanyt gyakran 

kihagyják99. (7-2c) és (7-2b) a japán pragmatikai szabályok szerint fordította a forrásnyelvi 

utaló megszólítást rejtett, honosító fordítással. A tolmácsok láthatatlanok és a mind a két 

ügyfélhez lojálisak voltak.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
99 Lásd Kanaya Takehiro (2002): Nihongo ni shugo wa iranai (A japán nyelvnek nincs szüksége az alanyra). 
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22. táblázat 
Magyar forrásnyelvi személyre utalás és japán megfelelője a fordításban 

Magyar korpusz: igazgatóasszony 
 

 

 

(7-2d) és (7-2g) a magyar forrásnyelvi normát követve titulussal fordított. A shachō 

(igazgató) titulus a japán pragmatikai norma szerint nem Kovácsra, a saját igazgatóra utal, 

hanem a hallgatóéra, tehát Suzukira. Tehát ez félefordítás, de a második mondatnak 

köszönhetően a hallgató rögtön értheti, hogy a shachō (igazgató) valójában nem a beszélő 

főnökére utal, hanem Kovácsra.  

(7-2a), (7-2e) és (7-2f) névvel és titulussal utal az igazgatóra (Kovács shachō). A 

propozicionális tartalom átmegy a célnyelvi szövegbe, de nem felel meg a japán célnyelvi 

pragmalingvisztikai normának. Ha a tolmács a beszélő saját intézménybeli személyére 

titulussal vagy udvariassági utótaggal (-san, -sama) utal, akkor ennek két értelmezése lehet. 

Az egyik, hogy nem ismeri a japán pragmalingvisztikai normát. A másik, hogy a tolmács nem 

egyes szám első személyben, hanem harmadik személyben fordít100. 7-2a megoldása azért 

különleges, mert ebben az esetben a ga partikula használatával többes értelmezési lehetőséget 

ad, ez által bizonytalanságban hagy abban, hogy ki tartja megtisztelőnek a meghívást, Kovács 

vagy Szabó. A fordítás szerint a meghívást köszönheti az igazgatónő is és Szabó is. 

1. Szabó úr megtisztelőnek tartja, hogy Kovács igazgató/nő meghívást kapott.  

2. Kovács igazgatónő megtisztelőnek tartja, hogy meghívást kapott. 

3. Megtisztelőnek tartom/tartjuk, hogy Kovács igazgató/nő meghívást kapott.   

A három értelmezés abból fakad, hogy a Kovács shachō (Kovács igazgató/nő) után 

alany jelölő partikula áll (ga), mely egyszerre vonatkoztathat a két igére (o-maneki itadaita 

(meghívást kapott) és omotteimasu-ra (tart), vagyis én/mi tartom/tartjuk megtisztelőnek, hogy 

ő kapott meghívást. Vonatkozhat ugyanakkor csak az első igére is, ekkor Szabó (mint cég) 

vagy Kovács igazgatónő tartja megtisztelőnek a meghívást. A ga partikula helyett a wa 

témajelölő partikula segítségével egyértelművé lehetett volna tenni a kérdést, akkor mindkét 

                                                           
100 Ez azért lehetséges, mert a megszólítást a belső-külső (uchi-soto) kör relatív rendszere miatt attól függően kell 
váltogatnia a beszélőnek, hogy a beszélő a belső körön belüli emberekkel (a saját vállalati emberekkel) vagy a 
külső körhöz tartozókkal (az ügyfelekkel) beszél. A háromféle megszólítási elemből a megszólítási elemek 
(taishōshi) és az említő elemek (tashōshi) (Suzuki 1973) váltogatása különösen nehéz a tolmácsok számára. 

Japán korpusz Tolmácsok 7 fő 
Kovács shachō (Kovács igazgató/nő) 7-2a, 7-2e, 7-2f 3 
shachō (igazgató/nő) 7-2d, 7-2g 2 
Kovács 7-2c 1 
Ø (Nincs említve) 7-2b 1 
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ige Kovácsra igazgató/nőre vonatkozna. 7-2a megoldása csak wa partikula használatával, 

shachō megszólítás nélkül felelne meg a japán pragmatikai normának. 

Ha a tolmácsok az interakcióban önálló harmadik félként lépnek fel, gyakran 

használnak harmadik személyű személyes névmást vagy személynevet (Takimoto 2007: 214). 

Különösen akkor gyakori ez, amikor több ügyfél van, az ügyfélcsoportok egymás között is 

beszélnek, és az egyik ügyfél kíváncsi arra, mi hangzik el a másik fél oldalán. Ilyenkor a 

tolmács harmadik személyben közvetíti a másik fél oldalán folyó társalgást. Ilyenkor a 

beszédaktus szereplőire utalva titulust vagy nevet és udvariassági utótagot (-san) 

használnak101. Bot (2005) véleménye is az, hogy a harmadik személyű személyes névmás 

használata világossá teheti, hogy a tolmács harmadik félként van jelen, vagy beszámoló 

funkciója van. 

A 23. táblázat a beszédpartner cégvezetőjére (Suzuki elnök) utaló megszólítás japán 

fordításait mutatja. A célnyelvi japán norma szerint családnévvel és titulussal kell utalni a 

beszédpartner főnökére. Ezt négy tolmács helyesen kaichōnak (elnök), míg három hibásan 

shachōnak (igazgató) fordította. A két szó meglehetősen hasonlít és összetéveszthető. A japán 

üzleti világban a titulus legalább annyira fontos, mint a családnév. Ha a tolmács a 

megszólítást vagy az utaló megszólítást nem a japán célnyelvi pragmalingvisztikai normának 

megfelelően kezeli, akkor egyrészt udvariatlan, másrészt félreértést okozhat.  

 
23. táblázat 

Magyar forrásnyelvi személyre utalás és japán megfelelője a fordításban 
Magyar korpusz: Suzuki elnök úr 

 
Japán korpusz Tolmácsok 7 fő 

Suzuki kaichō (Suzuki elnök) 7-2a, 7-2e, 7-2f, 7-g 4 
Suzuki shachō (Suzuki igazgató) 7-2b, 7-2c, 7-2d 3 

 

A 24. és a 25. táblázat a fordítási műveleteket mutatja, melyek segítségével a 

tolmácsok elérik a megfelelő udvariassági szintet. Többé-kevésbé a célnyelvi normának 

megfelelően alkalmazzák a tiszteletiségi nyelvet. A fordítás során különböző átváltási 

műveletekhez folyamodnak. A célnyelvi szövegek első részében olyan műveletek találhatók 

(24. táblázat), mint az udvariassági (tiszteleti) előtag betoldása (o- vagy go- előtag). A 

meghívás (7-2c) kivételével minden tolmácsnál tiszteleti előtagú (o-maneki, o-sasoi, go-

shōtai). Jelentés felcserélés figyelhető meg (7-2c)-nél, örömmel fogadja a meghívást helyett 
                                                           
101 Takimoto (2007) az ausztrál vállalati japán-angol tolmácsokról hangfelvétel elemzése alapján készített 
tanulmányt. Az üzleti tolmácsok az egész tolmácsolás során megszólításként konkrét személyneveket és 
harmadik személyű személyes névmást használtak (Takimoto 2007: 214–215). 
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szeretne elmenni az Önök vállalatához szerepel, (7-2g)-nél, tisztelettel köszönjük a meghívást. 

A forrásnyelvi mondat második részében a tolmácsok grammatikai cserét és jelentés betoldást 

alkalmaztak (25. táblázat). Grammatikai csere a szerény alak használata o-me ni kakaritai (7-

2a), o-aishitai (7-2e), (7-2f), (7-2g), orimasu (7-2c), (7-2d), (7-2f). Jelentés betoldás a kōei 

desu (7-2b), vagy a to no koto desu (7-2g). Az átváltási műveletek következtében a célnyelvi 

szövegben honosító fordítás jött létre. A tolmácsok láthatatlanok. Sikerült létrehozni a 

forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg funkcionális ekvivalenciáját. 

  

24. táblázat 
Műveletek: udvariassági betoldás, jelentés felcserélése  

Magyar korpusz: örömmel fogadja a meghívást 
 

Japán korpusz Tolmácsok 7 fő 
o-maneki itadaita koto wo kōei ni omotte imasu (Szabó/ Kovács 
igazgatónő megtisztelőnek tartja/ megtisztelőnek tartom/tartjuk, hogy … 
meghívást kapott)   

7-2a 
 

1 

o-sasoi itadaki (köszönöm szépen a meghívást)  7-2b 1 
zehi kisha no hō ni ukagaitai to iu koto desu (üzeni, hogy feltétlenül 
szeretne elmenni az Önök vállalatához) 

7-2c 1 

go-shōtai wo o-ukeitashimasu (örömmel elfogadja a meghívást) 7-2d 1 
go-shōtai taihen yorokonde itadaite (nagyon örült a meghívásnak) 7-2e 1 
go-shōtai wo ukemasu (örömmel fogadja a meghívást) 7-2f 1 
go-shōtai arigatō gozaimasu (tisztelettel köszönjük a meghívást) 7-2g 1 
 
 

25. táblázat 
Műveletek: grammatikai csere, jelentésbetoldás  

Magyar korpusz: szeretne találkozni 
 

Japán korpusz  Tolmácsok 7 fő 
sanka shite o-me ni kakaritai (elmenne és szeretne találkozni) 7-2a 1 
au koto ga dekiru to kōei desu (megtiszteltetés lesz, ha tudunk találkozni) 7-2b 1 

o-ai dekiru koto mo tanoshimi ni shite orimasu (tisztelettel várja, hogy 
tudjon találkozni) 

7-2c 1 

me ni kakaru koto wo tanoshimi ni shite orimasu (tisztelettel várja a 
találkozást) 

7-2d 1 

o-aishitai to omotteimasu (tisztelettel szeretne találkozni)  7-2e 1 
o-aishitai to omotte orimasu (tisztelettel szeretne találkozni)  7-2f 1 
o-aishitai to no koto desu (azt üzenni tisztelettel, hogy szeretne 
találkozni)  

7-2g 1 

 
A vizsgálat során kiderült, hogy a tolmácsok többsége a tiszteletiségi nyelvet 

alkalmazza. Nehézséget okozott a személyre utalás átvitele. Több tolmácsnak nem sikerült a 
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japán célnyelvi pragmalingvisztikai normának megfelelően fordítania. A japán utaló 

megszólítás helytelen kezelése miatt végül is a párbeszédet egyedül (7-2c) tudta mindkét 

irányban (japánról magyarra és magyarról japánra) a célnyelvi pragmatikai normának 

megfelelően tolmácsolni. Ennek következtében (7-2c) volt az, aki mind a két ügyfélhez lojális 

tudott maradni.   

 

4.9. E-mail fordítása, udvariasság és elutasítás diskurzus 

 

Az utolsó szituáció nem szóbeli megnyilatkozás fordítása, hanem egy fordított szöveg 

lektorálása. A tolmácsokat arra kértem, lektoráljanak egy japán és magyar két nyelven íródott 

elutasító tartalmú e-mailt. Ezen keresztül vizsgáljuk a célnyelvi udvariasság kérdését. 

Előfordulhat, hogy bár az egyes szövegrészek célnyelvi megfeleltetése udvarias, de a szöveg 

egységét tekintve elutasító funkciójából következően mégsem sikerül a pragmatikai 

kiigazítást elvégezni és funkcionális ekvivalenciát létrehozni. Az elutasítás „az interakcióban 

résztvevőket a legérzékenyebben érintő beszédaktusok egyike” (Szili 2004: 135). Az 

interkulturális kommunikáció pragmatikai kutatásainak köszönhetően ma már tudjuk, hogy a 

nyelvek között nemcsak grammatikai és lexikai különbségek vannak, hanem 

nyelvhasználatiak is (Ibid: 120). Szili 2004-es tanulmányában a magyarok elutasítási 

stratégiáját vizsgálja. Megállapítja, hogy udvariatlanságnak számít nemet mondani, és nem 

csak a társadalmilag magasabb szinten állóknak, hanem az azonos státusúaknak is. A 

magyarok elutasítási tevékenységét következőképpen összegzi:  

 

„A magyarok elutasítási tevékenysége elég érzékenyen követi a szituációk szociális és 

egyéb környezeti tényezőit. Azonos szintű társadalmi kapcsolatok illetve az elutasított fél 

magasabb státusa esetén nyelvi viselkedésünket visszafogottság, a nyílt konfrontáció 

elkerülése jellemzi, vagyis igyekszünk úgy nemet mondani, hogy a tagadószó el se 

hangozzék: magyarázkodunk, mentegetődzünk, esetleg sajnálkozva magyarázkodunk.”  

(Szili 2004: 135) 

 

4.9.1. A szituáció és a megoldások  

 

A lektorálandó e-mail egy kétnyelvű levél. Ezt a levelet egy tanítványom kapta 2013. 

március 11-én Budapesten tartották az éves japánnyelvi szónokversenyt. Ennek 

előválogatására jelentkezett tanítványom. Megírta a beszédet, beadta, majd kértek tőle a 
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beszédről hangfelvételt. Ezek után érkezett az elutasító levél elektronikus úton. A levél 

japánul és magyarul íródott. Az eredeti szöveget a szervezőbizottság japán elnöke írta japánul, 

és ezt a szöveget fordította le magyar nyelvre egy japánul tudó magyar. Az érintett diák 

nemcsak azért továbbította nekem ezt a levelet, mert nem jutott tovább a versenyen, hanem 

azért is, mert sokkot kapott attól, hogy a szervező bizottság nevében ilyen udvariatlan levelet 

küldtek. Ebben a szituációban az érzelemmentes hivatalos japán (japánul teljesen korrekt) 

elutasító levelet és annak magyar fordítását kellett a tolmácsoknak összevetniük, és 

amennyiben szükségét érezték, lektorálniuk. A levélben kicseréltem a megszólított nevét, de 

maga a szöveg eredeti.  

Anna, aki a japán szónokverseny válogatójából nem jutott tovább, a következő levelet 

kapta: 

 

(8) Japán és magyar forrásnyelvi szöveg (zárójelben a japán szöveg magyar fordítása): 
 

サボー･アンナさま 

貴方のスピーチは、録音審査の結果、中級の部 5位までに入選しなかったことをご連絡します。

本選のスピーチコンテストでは観客としてお待ちしています。 

スピーチコンテスト実行委員会 

 

Szabó Anna-sama! 

Anata no supīchi wa rokuon shinsa no kekka chūkyū no bu goi made ni nyūsen shinakatta 

koto wo go-renraku shimasu. Honsen no supīchi kontesuto dewa kankyaku to shite o-

machishite imasu. 

Supīchi kontesuto jikkō iinkai. 

(Tisztelt Szabó Anna! Ezúton értesítjük, hogy a hanganyagok elbírálása alapján az Ön 

szónoklata nem került be a közép kategória legjobb öt előadása közé. Várjuk nézőként a 

Szónokverseny döntőjére. 

Szónokverseny Szervező Bizottság) 

 

Kedves Anna! 

Ezúton értesítjük, hogy a hanganyagok elbírálása alapján az Ön szónoklata nem került be a 

kategóriája legjobb öt előadása közé. Szeretettel várjuk nézőként a Szónokversenyre. 

Tisztelettel: 

Szervezők 
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Három tolmács, (8a), (8b) és (8c) jóváhagyták az eredeti szöveget, nem változtattak, 

vagyis egyetértettek a magyar fordítással. Alább a négy lektorált változatot mutatom be.  

 

(8d)  

Szabó Anna részére 

Kedves Anna! 

Sajnálattal értesítjük, hogy a hanganyagok elbírálása során az Ön szónoklata nem került a 

közép kategória 5 továbbjutója közé. A jövőbeli sikeresebb felkészülés érdekében is, 

szeretettel várjuk a versenyen nézőként, kérjük, kövesse figyelemmel a verseny 

alakulását! 

Üdvözlettel 

a Szervezők 

(8e) 

Kedves Anna! 

Ezúton értesítjük, hogy a hanganyagok elbírálása alapján az Ön szónoklata nem került be a 

kategóriája legjobb öt előadása közé. Tanulmányaihoz további sok kitartást és sikert 

kívánunk, és szeretettel várjuk nézőként a Szónokversenyre. 

(8f) 

Kedves Szabó Anna!  

Ezúton értesítjük, hogy a hanganyagok elbírálása alapján az Ön szónoklata sajnos nem 

került kategóriája legjobb öt előadása közé. Mégis bíztatjuk, hogy jöjjön el a 

Szónokversenyre, és tekintse meg a többi szónoklatot! Köszönjük jelentkezését! 

Tisztelettel: 

Szervezők 

(8g) 

Tisztelt Szabó Anna! 

Az Ön szónoklata a hangfelvételek elbírálása alapján nem került be a középfok öt 

legjobbja közé. A szónokversenyen szívesen látjuk nézőink között.  

Szónokverseny Szervezőbizottság  
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4.9.2. Elemzés 

 

 Mivel az e-mail szöveg több beszédaktusból áll, pragmatikai elemenként elemzem. 

Kezdem a megszólítások közül a címzett fordításával, majd a személyes névmás fordítása, a 

tiszteletiségi nyelv fordítása végül az explitáció következik. 

 

4.9.2.1. A megszólítás fordítása – pragmatikai kiigazítás  

  Korábban láttuk, hogy a megszólítás a szövegbeli udvariasság létrehozásában fontos 

szerepet játszik. Ezért először az e-mail címzését és az aláírást vizsgálom meg. Az eredeti 

japán szöveg formálisan íródott a japán nyelvi normáknak megfelelően, érzelemkifejezéstől 

mentesen és tiszteletadással. A forrásnyelvi szöveg kommunikációs szándéka, funkcionális 

célja az elutasítás hivatalos, tárgyilagos, de udvarias közlése lehetett. A forrásnyelvi szöveg 

címzésében a teljes név (családi név és utónév), utána a protokolláris -sama udvariassági 

utótag szerepel, a japán levélírás normájának megfelelően. A szövegben használt igék szerény 

alakok. Az aláírásnál nincs személynév, csak a Szervezőbizottság szerepel, amely arra utal, 

hogy ez az e-mail teljesen személytelen és érzelemmentes formális értesítés.  

A konvencionális levélforma magyar nyelven is létezik. „Alkalmazkodnunk kell az 

udvariasság hagyományos formáihoz és az újabban kialakult szokásokhoz.  Vannak a 

levélírásnak egyetemes követelményei: ilyen többek között a megszólítás is” (Deme et al. 

1999: 145).  Deme és szerzőtársai Nyelvi illemtan-ja felsorol 26 konkrét megszólítási formát 

udvariassági sorrendben „a hivatalos és emelkedett formától a tréfás-bizalmasig” (Ibid: 146). 

Elsőként a Tisztelt X. Y. szerepel, utána 18. a Kedves Eszter! megszólítás (Ibid: 146). Tehát a 

kedves udvariassági jelző meglehetősen familiáris.  

Ahogy a 26. táblázat mutatja, a lefordított célnyelvi szövegekben kétféle aláírás 

található: a szervezők és a Szónokverseny Szervezőbizottság.  

 
26. táblázat 

Japán forrásnyelvi megszólítás, aláírás és magyar megfelelője a fordításban 
Japán korpusz: Szabó Anna-sama (név + tiszteleti utótag) 

Supīchi kontesuto jikkō iinkai (Szónokverseny Szervező Bizottság) 
 

Magyar korpusz Tolmácsok 7 fő 
Kedves Anna!                                             Tisztelettel: Szervezők 8a, 8b, 8c, 8e 4 
Szabó Anna részére, Kedves Anna!        Üdvözlettel, a Szervezők 8d 1 
Kedves Szabó Anna!                                  Tisztelettel: Szervezők 8f 1 
Tisztelt Szabó Anna!                Szónokverseny Szervezőbizottság  8g 1 
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A kedves megszólítással kezdett levelek aláírójaként a szervezőket mint személyeket 

találjuk, míg a tisztelt megszólítással kezdett levél aláírója a Szónokverseny Szervezőbizottság, 

mint szervezet. 

A lektorált szövegek közül (8e) tartotta meg egyedül a Kedves Anna! megszólítást. A 

többiek (8d, 8f, 8g) kiteszik a családnevet is. (8g) a teljes név elé a kedves helyett a tisztelt 

jelzőt illeszti. Sille István (2000) szerint a hagyományos kedves és tisztelt udvariassági jelzők 

közül ma elsősorban az utóbbit használják a hivatalos kapcsolatokban (Sille 2000: 162). Tehát 

a kedves udvariassági jelző használata csökkenti a levél hivatalos jellegét. Ez udvariasságot 

orvosló pozitív arcstratégia választását jelenti, amellyel a beszélő a beszédpartner iránti 

szeretetét vagy figyelmességét érezteti (Brown és Levinson 1987). Emiatt a célnyelvi szöveg 

familiárisan pozitív hangulatot teremthet, annak ellenére, hogy az aláírás előtt szerepel a 

Tisztelettel elköszönés. A bizalmas és a hivatalos hangvétel között keresett kompromisszumos 

megoldást (8d).  A bizalmasabb Kedves Anna elé helyezi a formális Szabó Anna részére 

kiegészítést, és az aláírás előtt Üdvözlettel szerepel elköszönésként, ami szintén a szöveg 

formális jellegét erősíti.  

(8g) a megszólításban kicserélte a kedves jelzőt tisztelt-re és a cserével a forrásnyelvi 

normához hűségesebb megoldást talált. Fenntartotta a névtelenséget és az érzelemmentességet. 

Ezt a formális stílust egységesen fenntartotta a megszólítástól az aláírásig a szöveg 

koherenciájának megtartása érdekében, a tisztelt megszólítással kezdett levél aláírója (8g)-nél 

a Szónokverseny Szervezőbizottság mint szervezet. Ezzel szemben a többi tolmács a kedves 

jelző meghagyásával és a szervezők aláírással a levél informális/familiáris jellegét növelte. 

A forrásnyelvi szöveg egyik funkcionális célja az udvarias közlés. A 

megnyilatkozások és a szöveg pragmatikai hatása tekintetében a célnyelvi olvasóban olyan 

hatást, reakciót idézhet elő, amire a forrásnyelvi szöveg írója nem gondolt. A fordítói 

láthatóság kérdésében illetve a nyílt és rejtett fordítás kérdéskörében minden tolmács 

hasonlóan járt el, a fordító láthatatlan maradt, és a fordítási stratégia rejtett. 

 

4.9.2.2. Anata - Önözés fordítási ekvivalencia 

 A forrásnyelvben szerepel az anata (te/maga) személyes névmás egyes szám második 

személyben. Korábban szó volt róla, hogy a japán nyelvi norma szerint a magasabb rangú, 

pozíciójú és idősebb személyt nem lehet személyes névmással megszólítani (Suzuki 1973). 

Ezért a levél címzettjének anata-val való megszólítása a forrásnyelvi szövegben egyértelműen 

azt a funkciót tölti be, mely érzékelteti, a címzett alacsonyabb pozícióban van a levél 
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aláírójánál, a szónokverseny szervező bizottságánál. Ugyanakkor a két fél közötti 

távolságtartást és a közlés formális jellegét is implikálja.  

A tolmácsok a célnyelven egységesen meghagyták az Ön személyes névmást a 

célnyelvi nyelvhasználati norma szerint. (Az Ön írott szövegben konvencionálisan 

használatos, a két fél közötti társadalmi távolságra utal, ugyanakkor a címzett iránti 

tiszteletadást is kifejezi.) A mai magyar nyelvben megszólításra alapvetően két nyelvi forma 

választható: az egyik a tegezés, a másik a nemtegezés (Deme et al. 1999: 135). A nemtegező 

megszólítási formából, a maga, maguk, és az ön, önök közül választhatunk. A maga és a 

maguk udvarias, egyenrangúak esetleg alacsonyabb rangúak irányába használatos (Ibid: 459). 

Ezzel szemben az ön, önök választékos, hivatalos és egyben távolságtartó megszólítási forma, 

gyakran szerepel hivatalos levelekben, felszólításokban, használati utasítások, reklámok 

szövegében (Ibid: 472). Az ön, önök „tartózkodóan udvarias, vagy másképpen távolságot 

tartó… megszólítási forma”(Ibid: 137). Sille (2000) így fogalmazza meg a maga és az ön 

közötti különbséget Illem, etikett protokoll című könyvében: „Az Ön a legudvariasabb 

megszólítás, megkülönböztetett tiszteletet fejez ki.  Hivatalos társalgásnál, levelezésben és a 

magánéletben egyaránt ilyen értelemben használandó. A maga az alapvető udvariasságot 

kifejező köznapi forma. Nincs benne sértés, nincs benne túlértékelés” (Sille 2000: 113). A 

levelezésben az írásbeli illemtan szerint „a szöveg közbeni megszólításai rendszerint az Ön 

nyelvi formáihoz igazodnak... a személytelen hivatali levelezésben is elvárható ennek 

alkalmazása” (Ibid 162).  

A 27. táblázat az interakcióban résztvevők interperszonális viszonyait mutatja, a 

tolmácsok A (8d, 8e és 8f) és B (8a, 8b, 8c és 8g) csoportra oszthatók. 

 

27. táblázat 
A tolmácsok és a forrásnyelvi szöveg írója illetve címzettje közötti udvariassági 

paraméterek102 
 
Hatalmi távolság 

a tolmácsok =  a forrásnyelvi szöveg írója 
a tolmácsok =  a címzett 
a forrásnyelvi szöveg írója ≥ a címzett 

 
Társadalmi távolság 

nagy a B csoport tolmácsai és a forrásnyelvi szöveg írója között 
kisebb az A csoport tolmácsai és a címzett között 
nagy a B csoport tolmácsai és a címzett között 
kisebb az A csoport tolmácsai és a címzett között 

                                                           
102  Thomas az indirekt beszédaktus létrehozását irányító tényezőként a következő négy paramétert említ: 
hatalom, amelyet a beszélő a hallgatóval szemben gyakorol, a beszédpartnerek közötti társadalmi távolság, 
tehertétel, amely azt jelenti, hogy a beszédaktus az adott kultúrában mennyire ró a terhet a hallgatóra, és a 
beszédpartnerek közötti jog és kötelezettség relatív viszonya (Thomas 1998: 135). A négyből az elemzéshez a 
hatalmat és a társadalmi távolságot használom. 
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A forrásnyelvi szöveg írója és a címzett között hatalmi távolság van. A forrásnyelvi 

szöveg írója, a szónokverseny szervező bizottsága felsőbb rendű szervezet, mint a versenyre 

jelentkező címzett. A japán nyelvben ezt érezteti az olvasóval a nyelv felszíni szintjén az 

anata. Társadalmi távolság szempontjából az A és a B csoport között nagy a különbség. Az A 

csoport tolmácsai részben nyelvtanárok vagy volt tanárok. Ezért a nyelvtanuló címzett iránti 

egyfajta tanári gondoskodást érezhetnek, illetve érzelmileg magas a familiaritásuk az olvasó 

iránt. Ha ez így van, akkor az A csoport tolmácsai az olvasó oldalán állnak, és inkább az 

olvasóhoz lojálisak. Ezzel szemben a B csoport tolmácsai hivatásos vállalati vagy szabadúszó 

tolmácsok. Nem érzik a levelezést magukhoz közelálló eseménynek, ezért mind a két féltől 

távolságot tartottak, semlegesen viselkedtek. 

 

4.9.2.3. A japán tiszteletiségi nyelvi elemek fordítása 

 A japán forrásnyelvi szövegben a tiszteletiségi nyelv (sonkeigo) elemeként két ige 

szerény alakja található: go-renraku shimasu (értesítjük) és o-machishite imasu (várjuk). 

Mindkét esetben az igék szerény alakja szerepel. Először megnézzük a go-renraku shimasu-t, 

a renraku suru (értesít) ige udvarias stílusú szerény alakját (28. táblázat). 

 
28. táblázat 

Japán forrásnyelvi ige szerény formája és magyar megfelelői  
Japán korpusz: go-renraku shimasu 

 
Magyar korpusz Tolmácsok 7 fő 

Ezúton értesítjük 8a, 8b, 8c, 8e, 8f 5 
Sajnálattal értesítjük 8d 1 
Nem fordította 8g 1 
 

Az eredeti szöveg írója japán nyelven saját magát lealacsonyítva fejezi ki tiszteletét a 

beszédpartnernek. Az eredeti magyar fordításban az állítmányban nem érzékelhető a 

tiszteletadás. Az ige elé tett ezúton betoldásával vált a szöveg formális jellegűvé. Ugyanakkor 

(8d) ettől eltérő megoldást alkalmazott, az ige elé betoldotta a magyar elutasító értesítésben 

használatos konvencionális kifejezést, a sajnálattal-t. (8g) kihagyta az értesítés 

megfeleltetését. (8f) a lektorálás során betoldotta a sajnos melléknevet. (8d) és (8f) a 

sajnálattal és a sajnos nyelvi elemek betoldásával a forrásnyelvi szöveg kommunikációs 

szándékát akarta a célnyelvi normának megfelelően alakítani. Ezeknek a szavaknak az a 

pragmatikai funkciója, hogy a forrásnyelvi szöveg direktsége hasonlóan hasson a célnyelvi 

szövegben is, tompítsa az elutasítás élét. Ezek a betoldások Klaudy (1997b) terminusával élve 
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globális kompenzációnak mondhatók103. Jelen esetben a betoldással a globális kompenzáció 

pragmatikai funkciója valósul meg, a lektoráló tolmács a forrásnyelvi szöveg hivatalosságát, 

ridegségét enyhítendő használja a sajnálkozást.  

 A japán kultúrában a hivatalos szférát és a magánszférát nem szabad összekeverni. 

Hivatalos közleményben az érintettek érzelmére vonatkozó kifejezések nem kerülhetnek be a 

szövegbe, különösen negatív eredmény közlés esetén. A külső körhöz tartozó személynek 

címzett hivatalos értesítésben nincs helye az interperszonális kapcsolatot előmozdító érzelmi 

kifejezésnek. Az adott szociális és kulturális körülmények meghatározzák a zsánert, amely 

viszont a regisztert határozza meg (Munday 2009: 140). Az elemzett levél zsánere a japán 

nyelvben hivatalos közlés, amely a formális regisztert igényli. Ebben a zsánerben a szöveg 

formális jellegénél fogva nincs helye a személyeskedésnek, a szövegíró 

érzelemnyilvánításának a japán nyelvi norma szerint. Ezzel szemben a magyar nyelvi norma 

szerint a hivatalos közlés zsánerébe az udvariasság és a formalitás mellett is belefér a 

szövegíró érzelemnyilvánítása. Éppen ezért a lektorálás során egyes fordítók a tiszteletadás 

mellett olyan, a címzettre irányuló figyelmességet kifejező nyelvi elemek betoldásával éltek, 

amelyek nem voltak a forrásnyelvi szövegben. Erre a magyar nyelvi normák lehetőséget adtak 

és ezzel éltek.  

 A magyar hivatalos közlésben a magyar nyelvi normák szerint, ha az érintetteket 

negatív hatás éri, akkor a sajnálatos kifejezéssel, ha az érintetteket pozitív hatás éri, akkor 

gratulációval, az üzenetfeladó érzelemnyilvánítással kezdi a közlést. Ezekben a fordítás-

korrekciókban a tolmácsok magyar kulturális szűrőn keresztül akarták megteremteni a 

funkcionális ekvivalenciát a célnyelvben. A fordító rejtett fordítást alkalmazott. Brown és 

Levinson nyomán azt mondhatjuk, hogy (8d) a sajnálattal betoldásával negatív udvariassági 

stratégiát alkalmazott az arcfenyegető aktus (elutasítás) súlyának csökkentése érdekében.  

Ha Usami (2002f) terminusával élve elemezzük a szöveget, akkor az udvariasság, a 

formalitás és az érzelemmentesség alapértelmezett állapot a japán kultúrában. Ugyanakkor 

magyar szempontból az udvarias hivatalos japán szöveg kimért udvariasságával válik 

udvariatlanná és ezt oldja a sajnálkozás beszédaktusa. A szószerinti fordítás kilép az 

alapértelmezett állapotból, míg a sajnálkozás beszédaktus betoldásával a szöveg udvariassági 

foka nő, és közelít vele a magyar alapértelmezett állapothoz. 

Most megnézzük a o-machishite imasu-t a matsu (vár) ige az udvarias stílusú szerény 

alakját (29. táblázat). A másik japán ige szerény alakja, az o-machishite imasu esetén is 

                                                           
103 A globális kompenzáció az, „mikor a fordító, kihasználva a célnyelv nyújtotta lehetőségeket, frappánsabb, 
idiomatikusabb megfogalmazással él” (Klaudy 1997b: 155).  
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hasonló explicitáció látható több fordítás-kiegészítésben. (8d) és (8e) elfogadja az eredeti 

szeretettel várjuk fordítást.  (8g) kiigazításában ennek egy variációja a szívesen látjuk szerepel. 

A tolmácsok a magyar nyelvi normának megfelelő konvencionális nyelvi elemmel 

udvariasságot teremtenek. A különbség a két megoldás között, hogy míg (8d) és (8e) 

megoldása személyes, addig (8g) formális kifejezést használ.  (8f) megoldása jelentés 

felcserélés, a mégis bíztatjuk, hogy jöjjön el nyelvi elemeknél a vár ige helyett a bíztat igét 

alkalmazza, ami jövőre szóló buzdítást sugall. Ennek következtében a többi fordításnál 

erősebb pozitív udvariassági stratégiát gyakorol.  

 

29. táblázat 
Japán forrásnyelvi ige szerény formája és magyar megfelelői 

Japán korpusz: o-machishite imasu a matsu (vár) ige az udvarias stílusú szerény alakja 
 

Magyar korpusz Tolmácsok  7 fő 
szeretettel várjuk 8a, 8b, 8c, 8d, 8e 5 
mégis bíztatjuk, hogy jöjjön el 8f 1 
szívesen látjuk 8g 1 
 

4.9.2.4 Explicitáció  – hosszú nyelvi elemek betoldása, kulturális adaptáció  

 Most megvizsgáljuk (8d), (8e) és (8f) kiigazításában található hosszú nyelvi elemek 

funkcióját (30. táblázat). Ezeknek a nyelvi elemeknek nem volt forrásnyelvi megfelelője, 

célnyelvi lektorált szövegbe mégis belekerültek. Minden betoldás más-más jelentéssel bír, de 

a pragmatikai funkciója hasonló. A három tolmács ún. pragmatikai adaptációt104 hajtott végre. 

 

30. táblázat 
Explicitációk a magyar célnyelvi szövegekben 

 
8d A jövőbeli sikeresebb felkészülés érdekében is, szeretettel ... kérjük, kövesse 

figyelemmel a verseny alakulását! 
8e Tanulmányaihoz további sok kitartást és sikert kívánunk, ... 
8f Mégis bíztatjuk, hogy jöjjön el a Szónokversenyre, és tekintse meg a többi 

szónoklatot! Köszönjük jelentkezését! 
   

A három tolmács valószínűleg a forrásnyelvi és a célnyelvi kulturális kontextus 

különbségei miatt toldotta be ezeket a nyelvi elemeket, hogy a célnyelvi szöveg megfeleljen 

                                                           
104 „Szűkebb értelemben (pragmatikai) adaptációnak nevezzük azokat az átváltási műveleteket, amelyekre a 
forrásnyelvi és a célnyelvi kulturális kontextus különbségei miatt van szükség, és amelyeket a fordító annak 
érdekében hajt végre, hogy a célnyelvi szöveg megfeleljen az általában vett célközönség igényeinek.” (Klaudy 
1997a: 186) 
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egy japánul tanuló igényének. Arra gondolhattak, hogy ne vegye el egy fiatal nyelvtanulási 

kedvét egy elutasító levél. Erre az eredeti forrásnyelvi szöveg írója valószínűleg nem is 

gondolt, mint ahogy a többi tolmács (8a, 8b, 8c, 8g) sem.  

Ezek a betoldások nem a konvencionális udvariassági nyelvi viselkedéshez tartoznak. 

Usami nyomán (2002d) a három tolmács betoldásai a jelöletlen udvariasságtól való 

elszakadásnak értelmezhetők. Ezzel plusz udvariasság jött létre.  

(8d), (8e) és (8f) explicitációja a forrásnyelvi szövegnél sokkal kedvesebb 

(udvariasabb) szöveg keletkezését eredményezi. Udvarias az által lesz a magyar szöveg, hogy 

tiszteletben tartja az olvasó elvárását, figyelmes az olvasóval.  

(8g) megoldása az összes többi megoldásnál erősebben direkt, a japán pragmatikai 

normát követi. Olyannyira követi, hogy kijavítja a lektorálandó magyar szövegben a bizottság 

aláírását annak szószerinti fordítására. Ezáltal a forrásnyelvi szöveg tökéletes tükörfordítása 

jön létre. Az eredeti magyar szövegnél hivatalosabb stílusban íródott. Diskurzus udvariasság 

szempontjából a címzett számára ez a szöveg már az udvariatlan kategóriába tartozik. A 

elutasítást közlő magyar szövegben az elvárható konvencionális nyelvi elemek, mint a 

sajnálat kifejezése, hiányoznak. (8g) a forrásnyelvi szöveg írója oldalán lektorál, hozzá lojális.   

A diskurzus elemzése alapján világosan kiderül az, hogy az interperszonális 

tolmácsolásban a tolmács gyakran nemcsak a nyelvet közvetíti, hanem az interperszonális 

kapcsolatokat is, sőt a tolmácsokon múlik a további interperszonális kapcsolatok alakulása is.  

 

4.10. Összegzés 

 

Nyolc szituációban vizsgáltuk hét tolmács nyelvi viselkedését és lojalitását a 

tolmácsolás során.  

A dicséret beszédaktus párhuzamos korpuszelemzése alapján kiderült, hogy a 

tolmácsoknak nyelvi illetve pragmalingvisztikai és szociopragmatikai ismeretek hiányából 

egyaránt adódhatnak nehézségei. A vizsgálatban résztvevő hét tolmács több mint felének nem 

sikerült szociopragmatikai kiigazítást végrehajtania (1d, 1e, 1f, 1g). Ez azt jelenti, hogy a 

tolmács/beszélő rejtett fordítással láthatatlanul megsértheti a hallgatót, és a két ügyfél közötti 

viszony megromolhat, aminek az okát sem a két ügyfél, sem a tolmács nem tudja.  

A konvencionális fatikus beszédaktus (jó étvágyat!) tolmácsolása közben az egyik 

tolmács (2e) kulturális magyarázatot, kiegészítést fűzött az elhangzottakhoz a beszélőhöz 

intézve szavait. Ezt mint a tolmácsolási eseményben résztvevő önálló harmadik személy tette. 

Erre nem lett volna szükség, amennyiben a tolmács csak a két ügyfél közötti nyelvi 
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közvetítéssel foglalkozik, mégis vállalkozott rá. Ez azt mutatja, hogy a tolmács időnként 

önként a tolmácsoláson kívüli kultúra közvetítéssel is foglalkozik a tolmácsolás alatt. 

A konvencionális fatikus zárszó beszédaktus párhuzamos korpuszelemzése 

eredményeként világossá vált, hogy az is nehézséget okoz a tolmácsolás során, ha a 

tolmácsnak nem sikerül megértenie a kontextus alapján a japán forrásnyelvi beszélő szándékát 

és a szöveg implikációját. A tolmácsnak ismernie kell a fatikus beszédaktus pragmatikai 

jelentését. Ha nem ismerni fel a japán forrásnyelvi beszélő szándékát, akkor a forrásnyelvi 

beszédaktust pontosan szó szerint fordítja, és ennek következtében hiába hozza létre a magyar 

célnyelvi pragmatikai normának megfelelő udvarias beszédaktust, a funkcionális ekvivalencia 

nem jön létre (3c, 3d, 3e, 3f, 3g). A tolmács által kellő udvariassággal szerkesztett célnyelvi 

beszédaktus láthatatlanul félrevezetheti a hallgatót.  

A kérés beszédaktusának párhuzamos korpuszelemzéséből azt tudtuk meg, hogy a 

magyar forrásnyelvi beszédaktus szó szerint fordítása meglehetősen magas szintű direktséget 

eredményez, és a japán célnyelvi pragmalingivisztikai normának megfelelő udvariassági szint 

használata ellenére bizonyos kontextusban nem megfelelő célnyelvi beszédaktust hoz létre. A 

megkérdezett tolmácsok egy része a japán célnyelvi pragmatikai norma szerint udvariasan 

fordít, de a magyar forrásnyelvi kérés beszédaktusából udvarias követelés keletkezett a japán 

célnyelvi beszédaktusban (4c, 4d). A kérés beszédaktusának fordításánál a japán célnyelvi 

szociopragmatikai norma ismeretének hiánya nehézséget okozhat a tolmácsoknak.  

Az elutasítás az egyik legerősebb arcfenyegető beszédaktus. A japánok nem nagyon 

szeretnek nemet mondani, és a magyarok is legszívesebben elkerülik a nyílt elutasítást. A 

párhuzamos korpuszelemzésből kiderült, hogy a megkérdezett tolmácsok közül volt egy, aki a 

japán forrásnyelvi beszédaktus pragmatikai jelentését nem értette, és a szó szerinti fordítás 

révén eltérő pragmatikai jelentésű magyar célnyelvi beszédaktust hozott létre (5g). A japán 

nyelvben kedvelik a különösen homályos kifejezéseket, nem mondanak nyíltan nemet, a nem 

szóval történő elutasítás fordítása a tolmácsok számára nagy kihívás. A beszédaktus 

pragmatikai jelentését valójában csak a beszélő megismerése révén vagy megfelelő 

előkészítéssel lehet igazán megismerni, amire a tolmácsok többnyire nem számíthatnak 

biztosan. Ráadásul még maguk a japánok sem egységesen viselkednek az elutasítási stratégiát 

illetően. Ha nem sikerül a tolmácsnak a forrásnyelvi beszédaktus implikatúráját kiderítenie, 

akkor a tolmácsolás félreértést okozhat.  

A japán nyelvben a személyes névmás használata nagymértékben eltér a magyar 

nyelvtől. A magyar személyes névmás fordításának elemzése azt mutatja, hogy a tolmácsok 

többsége a japán célnyelvi pragmalingvisztikai normának megfelelően fordít, elkerüli az 
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egyes szám első személyű személyes névmást (6c, 6d, 6e, 6f, 6g). Mégis volt egy tolmács, aki 

személyes névmással fordított, ennek folytán a célnyelvi beszédaktus idegenszerűvé vált (6a). 

Ezzel a tolmács a beszélőt a hallgatóval szemben tolakodó vagy magamutogató 

személyiségnek tűnteti fel, és ez sem a beszélőben sem a tolmácsban nem tudatosodik. Ez 

végül a két ügyfél közötti interperszonális kapcsolatok alakulását is rossz irányba 

befolyásolhatja.  

A tiszteletiségi nyelv fordításánál a két tolmács a japán megszólítást pragmatikai transzferrel 

fordította magyarra, és a célnyelvi beszédaktus direktség szintjét megnövelte (7-1d, 7-1e). A 

titulus fordításánál több tolmács (7-2d, 7-2e, 7-2f, 7-2g) hajtott végre pragmatikai transzfert. 

A japán megszólítási rendszert az ún. belső-külső kör rendszere határozza meg. A 

rendszernek megfelelő megszólítás és az udvariassági alakok használata az anyanyelvűeknek 

is meglehetősen nehéz, így a nem anyanyelvű tolmácsoknak sokszor okoz gondot, ezt 

tanúsítja a két tolmács fordítása. A nehézség a belső-külső kör szereplőinek elhelyezéséből, az 

emberi kapcsolatok, viszonyok gyors felismeréséből, majd a felismerést követően a megfelelő 

megszólítás kiválasztásából, és a kiválasztott megszólításhoz tartozó egyéb udvariassági, 

szerény és tiszteleti elemek alkalmazásának összehangolásából adódik. Ugyanakkor a 

megszólítás japán nyelvre fordításakor van a tolmácsnak egy másik elkerülő eszköze, és ez a 

harmadik személy használata. Ha harmadik személyben tolmácsol, akkor ettől a nehézségtől 

bizonyos mértékben mentesül, hiszen egyáltalán nem kell figyelembe vennie a belső-külső 

kör rendszerét (7-2a). A tolmács harmadik önálló szereplőként használhatja a tiszteleti nyelvet, 

mint egyik félhez sem tartozó, külsőköri személy.   

A japán és magyar forrásnyelvi elutasító e-mail szöveg lektorált változatának 

vizsgálatakor kiderült, hogy a tolmácsok közül hárman (8a, 8b, 8c) az eredeti szöveget jónak 

találták, és négyen (8d, 8e, 8f, 8g) érezték, hogy változtatni kell. Azok közül, akik változtattak 

a magyar célnyelvi szövegen, hárman (8d, 8e, 8f) a forrásnyelvi szöveg céljának megfelelő 

jelentés betoldásával, a célnyelvi szöveg direktségi szintjét csökkenve tették udvariasabbá a 

célnyelvi szöveget. Ezt az eredményt több udvariassági alak hozzáadása nélkül érték el a 

magyar szövegben. Egy tolmács (8g) a forrásnyelvi szövegnél is udvariasabb, hivatalosabb 

stílusú kiigazítást végzett, és az udvarias beszédaktusok túladagolásával a diskurzus szintjén 

udvariatlan célnyelvi szöveget hozott létre.   

Összefoglalva a párhuzamos korpuszelemzés tanulságait négy fontos megállapítást 

emelhetünk ki. Az első, hogy a magyar anyanyelvű tolmácsok a fordítás során nem követtek 

el olyan nyelvtani hibát, amely a hallgatót félrevezette volna. A második, hogy a nyelvtanilag 

hibátlan (vagy kicsit hibás) fordítások között több olyan volt, ami a célnyelvi pragmatikai 
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normának nem felelt meg, félrevezető volt (7-1d, 7-1e, 7-2a, 7-2d, 7-2e, 7-2f, 7-2g). A 

harmadik tény ennél súlyosabb. Több tolmács produkált olyan fordítást, amely nyelvtanilag 

hibátlan vagy alig van hiba benne, a célnyelvi pragmatikai normának is tökéletesen megfelel, 

mégis félrevezető lehet a hallgatónak. Ezek a nyelvtanilag hibátlan tükörfordítások, mellyel 

nem sikerült funkcionális ekvivalenciát létrehozni a célnyelvben (1g, 8g). Ez a jelenség 

minden vizsgált beszédaktus fordításnál megfigyelhető volt, beleértve az e-mail szöveg 

lektorálását is. A negyedik megállapítás az, hogy sok tolmács a kontextus figyelembe vétele 

nélkül, nem a célnyelvi szociopragmatikai normának megfelelően fordított (8a, 8b, 8c, 8g).  

Ennek alapján elmondhatjuk, hogy magyar-japán nyelvpárosításban a magyar 

anyanyelvű tolmácsok számára tolmácsolási nehézséget okozó tényezők részben a japán 

kultúra és kommunikáció sajátosságaira, részben interkulturális pragmatikai okokra 

vezethetők vissza.  
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5.  A vállalati és üzleti tolmács szerepe és lojalitása – félig strukturált 

mélyinterjú elemzése alapján 
 

 Az előző fejezetben a megszerkesztett kérdőíves felmérés és a tolmácsok fordításainak 

elemzésén keresztül közelítettem meg a vállalati és üzleti tolmácsolás, a dialógus tolmácsolás 

nehézségeit, a vállalati és üzleti tolmácsok szerepét és tolmácsolási etikáját. Ebben a 

fejezetben félig strukturált mélyinterjú alapján a tolmácsok személyes véleményét elemzem 

mindezen kérdésekről. A tolmácsok beszédében elhangzott személyneveket a titoktartás miatt 

személytelenítem, és XY-nal jelölöm.  

 

5.1. A kutatás módszere és az adatgyűjtés 

 

  A vállalati és üzleti tolmácsokkal félig strukturált mélyinterjúkat készítettem szerepük 

és tolmácsolási etikájuk megvilágítására. Az interjúalanyok egy része ismerős 

tolmácskollégám, más részét pedig az ún. hólabda módszerrel (snowball sampling) 105 

választottam ki. A hét adatközlőt T1, T2, T3, T4, T5, T6 és T7 jelöléssel jelöltem.  Nemi 

megoszlás szerint mindegyik tolmács nő. Tolmács tapasztalat szerint T1 három éves, T2 és T3 

tíz éves, T4 tizenhét éves, T5 huszonnégy éves, T6 harmincnégy és T7 negyven éves 

tapasztalattal rendelkezik. Minden tolmács magyar anyanyelvű. T1, T2 és T4 vállalati tolmács, 

T3 félállású tolmács és T5, T6, valamint T7 szabadúszó tolmács.  

 Az adatgyűjtést 2012 júniusától 2013 novemberéig tartó másfél év alatt végeztem el, 

az egyes adatközlőkkel külön-külön. Több helyszínen, az interjúalany otthonában, 

munkahelyén vagy kávéházakban készültek a hangfelvételek. A mélyinterjú hossza egyenként 

1-2 óra volt. Előre elkészített kérdések alapján mondták el tapasztalataikat, benyomásaikat, 

véleményüket vagy értelmezéseiket. Bár a kérdéseket előre elkészítettem, amikor az interjú 

végén kissé oldottabbá vált a légkör, az interjúalanyt hagytam szabadon beszélni. Ez alól csak 

T1 volt kivétel, mert T1-el az interjú a munkahelyén, a munkáltató engedélyével, 

munkaidőben történt és emiatt csak 1 óráig tarthatott. A kérdések főleg a tolmács munkájára, 

a tolmácsolási stratégiára, a tolmács szerepére és a tolmácsolás etikájára vonatkoztak. A 

válaszokról az adatközlők jóváhagyásával hangfelvételt készítettem. Ezt követően az adatokat 

számítógépbe írtam, és ezek a leírások képezik az elemzéshez használt alapadatokat. A 

                                                           
105 Mintavételi módszer. A már elért személyeken, tehát emberi kapcsolatok hálózatán keresztül további 
emberekhez jutunk (Sakurai 2009: 30–31).   
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leírásban az elemzett részben a legfontosabb részeket vastag szedéssel, illetve vastag 

szedéssel és aláhúzással kiemeltem. A kérdések a 2. függelékben találhatók.  

 

5.2. A vállalati és üzleti tolmács szerepe 

 

A tolmácsok narrációit először a vállalati és üzleti tolmács szerepére vonatkozóan 

vizsgálom. A tolmácsok konkrét példákon keresztül mutatják meg szerepük változatosságát, 

munkájuk sokszínűségét. Megkérdeztem, van-e kommunikációközvetítő vagy moderátori 

szerepük, használják-e őket, mint informátorokat vagy interkulturális kommunikációs 

tanácsadókat, felelősek-e a jó légkör megteremtéséért a tolmácsolás során. 

  

5.2.1. A vállalati és üzleti tolmácsok sokszínű munkaköre  

 

 Amikor megkérdeztem a tolmácsoktól, hogy a vállalati tolmácsok milyen munkát 

végeznek a munkahelyükön, akkor sokan több munkakört is felsoroltak. 

 

T4: Műszaki anyagok is vannak, például most kaptam meg a következő generációs 

alkatrészeknek a leírását, egyenesen Japánból, a mérnökségi központból, amit le kell 

fordítanom a magyar mérnököknek.  

T4: … ezért nagyon sokrétű, sokszínű ez a tolmácsolás nekem, ami jó is meg nehéz is, mert 

mindenfélét kell, company policyt is kell fordítani … Ami nehéz vagy rossz, amikor jönnek 

a gépkönyvek, akkor 100 oldalas műszaki szöveget kell fordítani, ez amolyan favágó 

munka.  

 

Ezek szerint a vállalati tolmácsok nemcsak a tolmácsolással foglalkoznak, hanem 

műszaki szakfordítással is, különösen a feldolgozó ipari cégeknél. Időnként több száz oldalas 

száraz és régi műszaki gépkönyvet is fordítaniuk kell, amit nehéz munkának érez a tolmács. 

T4 narrációja azt mutatja, hogy az elvégzendő tolmácsfeladatok is különbözőek lehetnek. 

 

T4: Szinkrontolmácsolást most már nagyon ritkán vállalok. Csak ha valami nagyon sürgős 

dolog van, … mert ezt nem mindenki tudja bent megcsinálni. … nem csak konszekutív, 

hanem szinkrontolmácsolást is kell időnként végezni.  
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A fordításon kívül a tapasztalt tolmácsot különböző fajtájú tolmácsolásra, 

szinkrontolmácsolásra és konszekutív tolmácsolásra is felkérik. Emellett a vállalati 

tolmácsokat a legkülönbözőbb szituációkba is bevonják, a japánok itteni magánéletét és 

hivatalos gyári munkát illetően egyaránt.  

 

T3: hétköznapi dolgokban, ha beteg, akkor vinni kell az orvoshoz, vagy ha nagy vásárlás 

van, akkor abban is kell segíteni.  

T4: Arányaiban több a tolmácsolás, de van egy harmadik része is … természetesen az ott lévő 

japánok dolgait is segítjük. Én ... a nagy irodához beosztott tolmács vagyok, az elnök 

mellé …  például mikor idejönnek, én megyek velük mindig, mikor lakást keresnek, vagy 

ha problémájuk van a tulajdonossal, akkor énhozzám jönnek. A nagyirodában van a 

HR, és nekik is én tolmácsolok, ezért ezek nálam összpontosulnak. Ha valaki 

megbetegszik, kórházba kell menni vele, akkor azt is mi szoktuk. Mindenki a saját 

osztályán, ha egy japánnak valami baja van, akkor általában azt a tolmácsnak mondja, 

és ő kíséri el, mivel nem tudnak kommunikálni, ezért ez is benne van. 

 

Vagyis a vállalati tolmácsok nemcsak a cégen belüli szaktolmácsolást és szakfordítást 

kell, hogy ellássák, hanem ún. közösségi tolmácsolást is végeznek. Idetartozik az 

egészségügyi, jogi, gazdasági tolmácsolás, kezdve az ingatlan közvetítő irodától, az 

egészségügyi intézményeken és a Bevándorlási Hivatalon keresztül az adóhatóságig. A 

vállalati tolmácsnak tehát több feladatköre is van, és ez érthető, mert a japán vállalati 

kultúrában csapatmunka folyik, és a csapat, illetve a közösség tagjai a közösség összes 

feladataiért felelősek. A japán cégnél dolgozó tolmácsok a japán kultúra tolmácsolása alól 

sem mentesülnek.  

 

T3: Ha ember a közösségben benne van, akkor nemcsak ezek a fordítások vannak, hanem a 

mindennapi életben is segíteni kell nekik… a hétvégi programokon is az ember szívesen 

együttműködik. Senki nem fizet, mégis elmegy és segít.  

 

T3 narrációja a magyar és a japán vállalati kultúra egyik tipikus ütközési pontját mutatja. 

A japán munkáltatók a japán vállalati kultúrának megfelelően hétvégi programokat szoktak 

szervezni a dolgozóknak a szervezeti (közösségi) összetartozás érdekében, mint sportnap vagy 

kirándulás stb. Ezeken a magyar anyanyelvű tolmácsok is részt vesznek. Csakhogy ez nem 

számít munkának a japán munkáltatók szemében, miközben a magyar tolmács félig-meddig 
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munkaként vagy szívességként fogja fel, és úgy megy el. A tolmácsok a cégen belül az ő 

osztályukhoz tartozó személyek minden kétnyelvű munkájáért felelősek, a fordítástól kezdve 

akár az ingyenes hétvégi programig, amelynek egy részét a tolmács nem érzi 

tolmácsfeladatnak. Ez a probléma abból adódik, hogy a japán munkáltató és a tolmács között 

nincs írásos megegyezés arról, hogy mi a tolmács munkaköre.  

Amikor azt kérdeztem, hogy a tolmácsszakmában nem tapasztalnak-e nemi 

megkülönböztetést, akkor kiderült, hogy preferenciák vannak, különösen a fiatal tolmácsnők 

esetében. 

 

T4: Női és féri tolmács, hogy egyeseket jobban preferálnak? Van benne valami! Nálunk sok 

fiú tolmács is volt. Én azt látom, hogy amikor protokoll van, jobban szeretik a lányokat 

hívni. Amikor a legnagyobb főnök jött (Japánból), akkor X igazgatóhelyettes úr mondta, 

hogy T4-san tolmácsolj, de legyél aranyos és kedves Y úrhoz! X úr mindig nagyon hálás 

volt, mert Y úrtól mindenki rettegett, félt, mert ő volt a főfőnök ... Amikor Y úr jött, akkor 

mindig én tolmácsoltam. Nézd, akkor 15 évvel fiatalabb voltam, kicsit vékonyabb, szépen 

felöltöztem, és ilyenkor elcsicsereg az ember kicsit, az is hozzátartozik. És ezek az utak 

sokszor arról is szólnak, hogy kicsit eljönnek utazni. És ha olyankor egy kedves tolmács 

lány el tud velük beszélgetni, akkor örülnek, de ennyi.  

 

        Tehát a vállalati tolmács, amennyiben fiatal nő, akkor az Európában nem tolmácsolásnak 

minősülő, ún. hosztesztolmácsolást106 is végzi.  

 

T4: Én magyar vagyok. Mindenkit tisztelek, de nem hajolok a földig. Volt, hogy elmentünk 

ebédelni, és én rákérdeztem, hogy vannak-e unokái, mire mindenki lefagyott egy 

pillanatra, de Y úrnak megcsillant a szeme, és elővette a fényképeket, és olyan boldogan 

mesélt róla, és elcsevegtünk ketten, és nagyon jól érezte magát.  

 

 T4 narrációjából kiderül, hogy éppen a japán hivatalos (formális) üzleti kultúrában nem 

szokásos viselkedéssel okozott kellemes meglepetést a cég legmagasabb vezetőjének a fiatal 

tolmácsnő. A japán vállalati kultúrában a protokolláris vendéglátással mindig csinos és fiatal 

lányok foglalkoznak, és ez a fajta vendéglátás már informális környezetnek számít. A japán 

munkáltatók meg vannak elégedve a kimondottan fiatal magyar tolmácsnő munkájával, mert 

                                                           
106 Az első fejezetben a japán tolmács taxonómiájában szereplő tolmácsfajta. 
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éppen ő tudta jól ellátni a protokolláris tolmácsolási feladatot. Csak nagyon óvatosan 

szeretnék párhuzamot húzni a tolmácsnő szerepe és a geisha szerepe között, de mindenképpen 

el kell mondani, hogy a hagyományos japán protokolláris vendéglátásban a nagyon magas 

vendégeket geisha művésznők szórakoztatják hivatalosan. Ez azt sugallja, hogy a japán 

érdekeltségű vállalatoknál a japán vállalati kultúra szerint alkalmazzák a tolmácsot is. A fenti 

narráció azt bizonyítja, hogy japán felfogás szerint ezek a munkák a tolmács munkakörébe 

tartoznak. 

Összegezve, a munkakörökkel kapcsolatban az a legfontosabb probléma, hogy a japán 

munkáltató és a magyar anyanyelvű tolmácsok között nincs megegyezés a vállalati és üzleti 

dialógus-tolmács munkakörét illetően. Nincs egységes definíció a vállalati és üzleti dialógus-

tolmács feladatának meghatározására, a tolmács és az ügyfél között interkulturális és 

értelmezési probléma van. A tolmács bizonyos munkát nem tart tolmácsmunkának, inkább 

ingyenes pluszszolgáltatásnak, amelyet viszont a japán munkáltató egyértelműen a tolmács 

munkakörébe tartozónak tekint, illetve a hétvégi szórakoztató, ámde kötelező programok 

körébe sorol. Ebből következik, hogy van olyan munka, amely a japán taxonómiában a 

tolmácsé, Magyarországon viszont másik kategóriába, a hoszteszmunkáéba tartozik. Ez kor és 

nem szerinti megkülönböztetésnek számít, bár van olyan tolmács is, akit ez nem zavar.  

 

5.2.2. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács kommunikációközvetítő szerepe 

 

A vállalati és üzleti dialógus-tolmácsok narrációi alapján megvizsgálom, hogy 

különböző szituációkban és különböző kontextusban a tolmácsolás alatt milyen szerepet 

játszanak, milyen szerepet osztanak magukra. Konkrétan azon keresztül vizsgálom a kérdést, 

hogy adnak-e többletinformációt kulturális reáliák vagy történelmi események fordításakor, 

illetve a két nyelv közötti pragmatikai eltérések problémáit hogyan oldják meg, ha indulati 

megnyilatkozást vagy viccet kell fordítaniuk. 

 

5.2.2.1. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács kommunikációközvetítő szerepe lexikai 

szinten 

Arról, hogy tolmácsolás közben a célnyelvi szöveg jobb megértése érdekében az 

elhangzottakhoz a tolmácsnak kell-e többletinformációt adnia vagy nem, eltérő véleményeket 

kaptam.  
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T5: … nem szoktam több információt adni. Mert azzal hogy egy történelmi eseménynek csak 

a nevét mondja valaki, mondjuk 56-os forradalom, én nem fogom elmondani, hogy az 56-

os forradalom alatt mi történt 5 mondatban, eleve hosszabb lesz, amit tolmácsolok, meg 

azzal, hogy én többlet információt adok hozzá, nem tudhatom, hogy a másik fél 

mennyit tud. Másrészről meg elveszem a másik féltől az alkalmat, hogy rákérdezzen, 

hogy pontosítsa a dolgokat. Szerintem nem szabad többet mondani. Azt az egy mondatot, 

ami elhangzik, azt mondhatom a lehető legpontosabban, de nem kezdek el hosszasan 

magyarázni. 

T5: A legtöbb esetben az alap az, amit az ügyfél mondott. Amikor nem megy, akkor el lehet 

térni, de nálam 5% alatt van, amikor eltérek a mondanivalótól, és tényleg úgy, hogy a 

beszélgetés célja, az legyen előtérben.  

T3: Én alapvetően magyarázok … A túrórudinál … Én mindenképpen magyarázattal. És 

szintén, ha van ehhez hasonló tárgy, hát nyilván a halmaz, hogy túrós édesség vagy 

csokoládéval bevont ... Igen, ezt magyarázatnak hívhatjuk. 

T6: A túrórudi az annyira speciális, és ami speciális azt muszáj elmagyarázni. Hogy a 

túrórudi az egy csokoládéval bevont túrórúd, és gyerekek között és felnőttek között is 

nagyon népszerű, ennek az a neve, hogy túrórudi. Ezt nem lehet csakúgy lefordítani. 

Túrórudit elmagyarázom, hogy miből áll. Az a cél, hogy megértse. 

T7: ha látom, hogy nem tudják, akkor fűzök hozzá magyarázatot ... Ha nem reagálnak rá, 

akkor tovább megyek magyarázat nélkül. A magyarázat azért fontos, hogy ne maradjon 

olyan, amit nem értettek meg … Például ajándékátadásról van szó … ha egyik fél sem 

köt bele, és elfogadja, … akkor nem fogok részleteket mesélni … de ha értetlen 

arckifejezést vág az illető, akkor természetesen magyarázok. Ha valami reakció van, és 

ilyenkor a nonverbális kommunikáció nagyon fontos, mert mondjuk, a szeme jelzi, hogy 

ebből ő nem ért semmit, akkor kell segíteni neki. Az a legfontosabb szempont, hogy a 

kommunikáció sikeres legyen. 

 

Ezek szerint van, aki ad többletinformációt, vagy magyarázatot fűz az elhangzottakhoz, 

de van olyan is, aki nem szokott. Ez a jelenség a Baker (1993) féle explicitség növelés. T3 

szeret magyarázni. T6 úgy gondolja, ha valami speciális, akkor kell megmagyarázni, hogy a 

hallgató értse a szöveget. A hallgató számára ismeretlen reáliák fordítása esetén, ha a tolmács 

látja, hogy nem tudja a hallgató, miről van szó, akkor fűz hozzá magyarázatot. Tehát a 

tolmács a hallgató reagálásától és igényétől függően fordít, és ad magyarázatot. A kontextus 

függvényében dől el, hogy van-e szükség többletinformációra vagy nincs. T7 narrációja 
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szerint a tolmács a két ügyfél közötti interakció alapján saját hatáskörében dönti el, hogy fűz-e 

az elhangzottakhoz magyarázatot vagy sem, annak függvényében, hogy az információ átadás 

az egész tárgyalás menetét zavarja-e vagy sem. Ez a tény az ügyfelek iránti felelősségvállalást, 

a két ügyfélhez való lojalitást tanúsítja. Ilyenkor a tolmács úgy funkcionál, mint az interakció 

önálló, teljesen látható résztvevője.  

A magyarok számára különleges jelentéssel bíró Trianonról is tettem fel kérdést.  

 

T1: … most konkrétan Trianon-jiken (Trianon incidensトリアノン事件) történelmi ... annyira 

nehéz körül határolni, mennyit szabad, lehet, inkább ennyiben maradnék, és hagyom, 

visszakérdezzenek, akkor, nem magyarázok. 

T5: Trianon-jōyaku (Trianon szerződésトリアノン条約), ennyit mondok, és kialakul egy 

beszélgetés, ha nagyon arról van szó, akkor úgyis rákérdez. Ha pl. az egyik fél elkezdi 

nagyon szenvedélyesen, hogy a Trianon így meg úgy, akkor megmondom neki. Vagy a 

cigánykérdésről valami. Van, hogy hozzá fűzöm:”kore wa chotto binkan na tēma 

desukeredomo (Ez kissé kényes témaこれはちょっと敏感なテーマですけれども)”, hogy 

fölkészüljön a másik fél, hogy egy méhkasba nyúl bele, ha tovább kérdezi….  

 

T5 a cigánykérdést is szóbahozva magyarázza a kényes téma fordítási technikáját. 

Hozzáad, magyaráz, annak érdekében, hogy a másik fél felkészülhessen. Ez a viselkedés a 

tolmács láthatóságát sugallja. T1 nem magyaráz, csak ha kérik, T5 sem feltétlenül, inkább 

felkészítő jelleggel, a többi tolmács viszont mindenképpen fűzne magyarázatot. 

 

T2: Trianon-jōyakuトリアノン条約, és elmondom, hogy az első világháború után 

Magyarország elveszítette a kétharmad részét. Valami magyarázatot fűzök hozzá, mert 

valószínűleg nem tudja. 

T3: Trianon… Valami kis magyarázatot azért ... mert a japán ezt a Trianont nem nagyon 

ismeri. Legalább annyit, hogy háborút lezáró békeszerződés és hogy annak milyen 

következményei voltak, azt röviden … „Daiichiji taisen no heiwajōyaku de, Hangarī ni 

totte higekiteki (Az első világháború béke szerződése, és Magyarország számára tragikus.

第一次世界大戦の平和条約で、ハンガリーにとって悲劇的)”. 

T4: Ezt el szoktuk mondani a japánoknak, mert ez a magyaroknak nagyon fájó pont. 

Elmondjuk, hogy Erdély nem Romániához tartozik. Lehet, hogy az országhatár most ott 

van, de ezt mindig elmondjuk, hogy magyarok élnek ott. Ez persze attól is függ, mert 

valamelyik japánt érdekli, de valamelyiket nem.  
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T6: Ha például Trianon, akkor meg kell magyarázni, hogy mi az a Trianon és olyankor 

bővebb a fordítás. Bővebb lesz, de a japán félnek el kell magyaráznom, vagy a magyar 

félnek el kell magyaráznom, hogy ez nekik evidens, de a másiknak nem, tehát el kell 

mondanunk, hogy mi volt ez a Trianon. Három vagy négy mondatban. 

T7: Itt biztos, hogy kell magyarázat. A minimum az, hogy azt mondom: „Daiichiji 

sekaitaisengo no heiwa jōyaku, Trianon (Az első világháború utáni békeszerződés, 

Trianon第一次世界大戦後の平和条約、トリアノン)”. 

 

Ezek a narrációk azt sugallják, hogy a tolmácsok a hármas interakcióban a saját 

megítélésük szerint szükséges és elégséges magyarázat betoldásával igyekeznek a két nyelv és 

kultúra különbségeit áthidalni. Vannak azonban olyan tolmácsok is, akik csak akkor adnak 

bővebb információt, ha azt az ügyfelük kéri. Emellett a tolmácsok véleménye eltér az 

explicitség mértékét illetően is. Némelyik tolmács a számára különös érzelmi 

elkötelezettséget hordozó eseményhez bővebben magyarázatot fűz a célnyelvben. A 

tolmácsok fenti véleménye alapján elmondhatjuk, hogy az explicitáció majdhogynem 

professzionális norma.  

 

5.2.2.2. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács kommunikációközvetítő szerepe 

pragmatikai szempontból 

 A beszélő indulatos, durva, erős érzelmi kifejezéseket tartalmazó beszédaktusának 

fordításáról a korábban ismertetett kérdőíves felmérésből kiderült, hogy a tolmácsok 72,41 

százaléka (29 tolmácsból 21) a célnyelvi kultúrának és a szituációnak megfelelően másképpen 

(tompítva) adja vissza az elhangzottakat. 51,72 százalék (29 tolmácsból 15) nyilatkozott úgy, 

hogy először vissza kell kérdezni, szabad-e úgy fordítani, ahogy elhangzott, és utána kell 

lefordítani (1. függelék 19. és 20. kérdés). Erről a kérdésről sikerült megtudni az 

interjúalanyok véleményét, napi gyakorlati megoldásaikat.  

 

T1: Durva kifejezést semmi szín alatt nem fordítanék. … Szitokszót nem fordítok … „X-san 

ga konnani okotta riyūwa (Az ok, amiért X úr mérgesＸさんがこんなに怒った理由は ) …, 

és akkor elmondom, mi az ok”.  

 

Tehát T1 eleve nem fordítja az indulatos megnyilatkozást. Teljes kihagyással végzi a 

pragmatikai kiigazítást. T1 inkább megmagyarázza a beszélő (X úr) viselkedését, egyes szám 

harmadik személyben beszélve róla, a szituációban részt vevő harmadik szereplőként.  
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T5: A pontosság mindenképpen fontos. A bunkóságot nem. Nem mindig muszáj megsérteni 

a másikat, hogyha nem a bunkóság a cél. Ha a provokáció a cél, akkor azt is pontosan 

kell fordítani. Itt vannak a kulturális különbségek, amit a tolmács ki tud egyenlíteni.  

 

T5, aki nem fűz kulturális információt a forrásnyelvi szöveghez a pontos fordítás elérése 

érdekében, a „bunkóságot” mégsem mindig fordítja pontosan. T5 látja a beszélő indulatos 

megnyilatkozásában rejlő pragmatikai normakülönbséget, és a beszélő szándékától függően 

dönti el, hogy fordítja-e szó szerint, vagy úgy fordítja, hogy fordítás közben a pragmatikai 

adaptációt, 107  vagyis ha szükséges, akkor interkulturális pragmatikai ismeretei alapján 

pragmatikai kiigazítást hajt végre. T5 olyan konkrét példát említ, amelyben tipikusan 

pragmatikai adaptáción keresztül történik a nyelvi és kulturális különbség áthidalása.    

 

T5: Durva szavakat akkor, ha az a célja, hogy a durva szavaival elérjen valamit, akkor 

mondom, amikor csak egyszerűen bepörög, elkapja hév, és a miatt mond durva dolgokat, 

akkor elsimítom. De amikor a színpadon ugrál, mint a majom, azt nehéz elsimítani. Már 

nem is tudom, hogy nyuszit mutattam helyette. Ne legyél nyuszi, nyuszi, inkább bátran 

csináld a dolgodat! 

 

T5 a beszélő által használt majom szót felcseréli a nyuszi szóval a célnyelvben, és a 

jelentés felcserélésével a forrásnyelvi beszédaktus direktségi szintjét csökkenti. Így sikerült 

pragmatikai kiigazítást végrehajtania. Ugyanannál a forrásnyelvi beszédaktusnál másképpen 

is, jelentés felcserélésével hajt végre pragmatikai kiigazítást. 

 

T5: egy gyári munkánál fordult elő, hogy X úr olyan hasonlatokat használt, ami szerintem 

Európában túlzás. Azt mondta az emberekre: „Omaera wa minna saru da. (ti mind 

majmok vagytokおまえらはみんな猿だ)”. Ilyeneket mondott, amit ha én egyenesbe 

mondok egy büszke embernek, akkor ő nagyon megsértődik, és csak ront a helyzeten … 

Azt, hogy X úr arra akarta felhívni a figyelmet, hogy valaki rosszul végzi, figyelmetlenül 

csinálja a munkáját, azt lehet máshogy is mondani. És amikor rájöttem, hogy X úr nem 

azt akarja, hogy itt most egy üvöltözős kiabálós vita legyen, csak arra hívná fel a 

figyelmet, hogy ott kellett volna oda figyelned, ha ezt értem, akkor azt ki tudom javítani, 
                                                           
107 Klaudy (1997a) definíciója szerint pragmatikai adaptációnak nevezi „azokat az átváltási műveleteket, 
amelyekre a forrásnyelvi és a célnyelvi kulturális kontextus különbségei miatt van szükség, és amelyeket a 
fordító annak érdekében hajt végre, hogy a célnyelvi szöveg megfeleljen az általában vett célközönség 
igényeinek” (Klaudy 1997a: 186).  
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és azt mondom az „Omawaera wa mina saru da” helyett: „Arra kérem a csapatot, hogy 

jobban figyeljen a 2 perc 31 másodpercnél.” Ez fontos szerintem, mert X úr nem akart 

rosszat, csak ő is ideges meg benne van ebben a forrongó szituációban, és rossz 

szavakat mondott, mert nem ismeri az európaiakat. Nem az én feladatom, hogy rájöjjön, 

hogy az európaiak mire sértődnek meg, úgy gondolom. Így aztán megpróbálom 

elsimítani a szituációt. De valamit nem lehet, amikor valaki üvölt, mint egy sakál, meg 

csapkod, akkor nem tudok úgy csinálni, mintha éppen most nagyon örülne annak. Tehát 

vannak menthetetlen szituációk.  

 

T5 narrációja plasztikusan mutatja a pragmatikai kiigazításig vezető döntési folyamatot, 

a fordítás menetét. T5 a forrásnyelvi szöveg kommunikációs céljának megítélése alapján dönti 

el, hogy pragmatikai kiigazítást hajtson-e végre. Először mérlegelte a beszélő kommunikációs 

szándékát, és rájött, hogy a beszélő nem sértő, hanem figyelemfelkeltő szándékkal szólt. Ezek 

után eldöntötte, hogy végrehajtja a pragmatikai kiigazítást úgy, hogy a forrásnyelvi 

beszédaktus direktségi szintjét csökkenti. A pragmatikai kiigazításra mégsem mindig kerül sor. 

Előfordul, hogy a tolmács óvatosságból megkérdezi a beszélőtől, mi a kommunikáció célja, és 

ha meggyőződik arról, hogy a cél a provokáció, akkor a célnyelvi szöveg pragmatikai 

normájának megfelelően igyekszik létrehozni funkcionális ekvivalenciát. 

 

T5: Ha konkrétan egy vita van, pl. politikusok vitáznak, vagy újságírók, akik nagyon 

kemények tudnak lenni. Olyan dolgokat, provokatív kérdéseket tesznek fel, ami 

egyszerűen bunkóság, de azt nem finomíthatom le, mert ő provokálni akar, tehát az a 

szándéka. Ha nagyon kemény dolgot kérdez, akkor visszakérdezek, hogy ugye tudja, 

hogy ez a másik nép kultúrájában sértés, és szeretne-e így fogalmazni. És ha azt mondja, 

igen, akkor nincs mit tenni, nem az én ügyem, ugyebár ez konkrét ügy … 

 

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező T7 a két kultúra közötti pragmatikai norma 

különbségét jól ismeri, ennek köszönhetően ő is pragmatikai kiigazítást hajt végre. 

 

T7: Sajnos vannak olyan szituációk, amikor muszáj átadni. Ez megint olyan kérdés, hogy ez 

a tolmácsolás, mennyire hivatalos szituációban fordul elő. Pl.: hogyha én egy 

munkahelyi értekezleten tolmácsolok a kollégámnak, aki nem érti, hogy mit mond a főnök, 

és a főnök ordítozik, és durva vagy sértő szavakat mond, azt én tompítani fogom a 

kollégámnak, mert egy helyen dolgozunk, nem akarom, hogy nagyobb baj legyen. Úgy 
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is látja, ahogy ordít, vagy, hogy hogyan mondja. De ezt egy rendes tolmácsolási 

szituációban nyilván nem tehetem meg. Az más kérdés, hogy a magyarban kicsit több 

variáció van a durvaságra, mint a japánban. Hogy valóban fogom-e használni azt az 

egypár hihetetlenül durva szót, az kérdés. 

 Szerző: Akkor hogy fordítanád például azt, hogy „Bakadanā! Nani yattenda?!(Milyen hülye 

vagy! Mit csináltál?!ばかだなあ、何やってんだ)? 

T7: Egy ilyenre biztos úgy reagálnék, hogy hangsúlyozásban utánoznám azt, de nem ezzel a 

szóval. Nem mondanám, hogy „Milyen hülye!”, hanem azt mondanám, hogy „Micsoda 

dolog ez már!” Tehát hanghordozásban utána mennék, de a sértő szót, ami magyarul 

nagyobbat üthet, mint amekkorát a japán üt, azt nem mondanám. 

 

T7 hangsúlyozza a tolmácsolás helyszínének és a hivatalosság fokának jelentőségét a 

pragmatikai kiigazítás végrehajtásában. Munkahelyi környezetben reálisabbnak látja a 

pragmatikai kiigazítást. A durva szavak fordításánál pragmatikai kiigazítással a forrásnyelvi 

beszédaktus direktségi szintjénél alacsonyabb direktségű beszédaktust produkált a célnyelvi 

szövegben.  

 

T2: Ezt a szót: baka (hülye, 馬鹿)  például már mindenki tudta. Azt minden magyar tudta egy 

hét után, mit jelent. És amikor azt látja a magyar, „Aitsu wa nante, bakayarō! (Milyen 

hülye egy fickó!あいつは何て馬鹿やろう)”, hát akkor a magyar már nagyon meg volt 

sértődve. … mindig óriási konfliktus volt… mivel tudja, hogy a baka a hülye, innentől 

kezdve ő úgy érzi, hogy hülyének nézik… Ezeket soha nem fordítanám. Egy idő után, 

aki sokat dolgozik a japánoknál, úgyis érti.   

 

T2 narrációja azt sugallja, hogy hiába hajtja végre a pragmatikai kiigazítást, a beszélő 

nyelvét nem beszélő hallgató már úgyis ismeri a szitokszót, aminek a pragmatikai jelentését 

azonosítja anyanyelvi megfelelőjével. Ilyenkor a tolmács már nem tehet semmit.  

 

T3: Sokszor mondják azt, hogy „Damare!(Kuss!だまれ) „. Erre azt mondom, hogy „Akkor 

most hallgass meg” de nem azt fordítom, hogy fogd be a szád! vagy pofa be! vagy nem 

tudom. A damare szerintem elég durva kifejezés.  

T4: kimondottan nehéz, kínos helyzetben vagyok, vannak sajnos olyan japánok is, akik 

csúnyán beszélnek a magyarokkal, kiabálnak, és csúnya szavakat használnak. Én sokszor 

ezt nem vagyok hajlandó lefordítani.  
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T4: Mindenki tévedhet, teljesen jogos, hogy néha megszidják, vagy leszúrják. De amikor ez 

emberileg bántó, akkor bizony van, hogy tompítok. Tudom, hogy ezt elvileg nem 

szabadna…  

 

A fenti narrációk azt sugallják, hogy a tolmácsok elsősorban nem az idegen nyelv 

pragmatikai normáinak ismerete alapján, hanem az adott beszédaktusban az anyanyelv szó 

szerinti megfeleltetésével azonosítanak, és a kontextusnak megfelelően a beszélő szándékától 

függetlenül automatikusan a célnyelvi pragmatikai normának megfelelően hajtják végre a 

pragmatikai kiigazítást. T4 narrációja („ezt elvileg nem szabadna”) ezt tanúsítja. 

A japán indulatos beszédaktus illokúciós ereje és direktségi szintje eltér a magyar szó 

szerinti fordítástól. T3 példája (damare kuss だまれ) mutatja ezt, ilyen esetben mindenképpen 

pragmatikai kiigazítást érdemes végrehajtani, kulturális szűrővel.  

A japán indulatos beszédaktus direktségi szintjét a sajátos kommunikációs szemlélet, a 

konfuciánus hagyományokon nyugvó hierarchikus társadalmi szemlélet, a belső-külső (uchi-

soto) kör rendszere valamint a férfi és a női nyelv108 határozza meg.  

Ahogy arról korábban már szó volt, a japán vállalat hagyományosan úgy működik, 

mint a család. A vállalatnál a hatalom csúcsán a vezető apai szerepet tölt be, a dolgozók pedig 

a gyermekek szerepét. Ez a szemlélet kihat a nyelvhasználatra.  Az indulatos beszédaktust 

tekintve ez a jelenség úgy jelenik meg (főleg középkorú vagy idősebb férfiaknál), hogy a 

fiatalabbak és a beosztottak irányába megengedhetnek maguknak durvább 

megnyilatkozásokat. Ugyanez tapasztalható a belső-külső (uchi-soto) kör mentén különösen a 

férfi nyelvhasználatban. A belső körhöz tartozók egymással nem beszélnek udvariasan. 

Familiáris viszonyban jellemző a durvább szóhasználat. A belső körben, ahogy a családon 

belül az apa és a gyermekei között vagy a férfi barátok, közeli kollégák között az indulatos 

megnyilatkozások megjelenhetnek, míg a belső körhöz tartozók és a külső körhöz tartozók 

között csak ritkán.   

Az indulatos, durva stílus a férfinyelv jellemzője is109. A férfinyelvi beszédaktusok 

direktségi szintje sokkal magasabb, mint a női nyelv beszédaktusaié.  

 

                                                           
108 A férfi nyelv voltaképpen „kínai eredetű szavakból álló fellengzős, durva és nyers nyelvhasználatot, a női 
nyelv pedig japán eredetű szavakból álló kedves és udvarias nyelvhasználatot jelent” (Iino et al. 2004: 236. 
Szerző ford.). A japán női nyelvvel Székács (2003) tanulmánya foglalkozik részletesen. 
109 Saját konkrét példámmal élve, én magam nő lévén soha nem használtam és nem is fogom használni az anata 
(te/maga) egyes számú második személyű névmás egyik férfinyelvi változatát az omae-t, de annak idején a 
gimnáziumban fiúosztálytársaim így szólították meg a lányokat. Ha a nő használja az omae-t, akkor 
neveletlenségre, műveletlenségre vall, de ha férfi használja, akkor nem számít annak.  
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A férfinyelvet főleg a férfiak társaságában beszélik. A magyar anyanyelvű tolmácsnők, 

csak akkor találkozhatnak férfi nyelvhasználattal, amikor a japán férfiak egymás között 

beszélnek. A japán férfiak a tolmácsnővel semleges nyelven is beszélhetnek, ennek 

következtében nehéz megtapasztalni a férfi nyelvhasználatot és mérgelni az adott beszédaktus 

pragmatikai jelentését, az illokúciós aktus direktségi szintjét. A japán nők általában nem 

káromkodnak. A beszédaktusban elhangzott baka szó pragmatikai jelentése és direktségi 

szintje is nagyon eltér a magyartól. Előfordulhat, hogy kis hülye jelentésben használják, de 

lehet sokkal erősebb jelentése is kontextustól függően. A nem anyanyelvűnek nehéz 

mérlegelni ezeknek a kontextusfüggő indulatos beszédaktusoknak a pragmatikai jelentését és 

direktségi szintjét. Éppen ezért a tolmács a szituációt és a kontextust mérlegelve saját 

megítélése alapján automatikusan a célnyelvi pragmatikai normának megfelelően hajtja végre 

a pragmatikai kiigazítást. 

 

T3: Ezen sokszor elgondolkozom, mi a helyesebb: mindig az ember lekerekíti ezeket a 

feszültséget? Én úgy értelmezem saját feladatomat, a kommunikáció elősegítése a 

feladatom, hogy megértsék egymást az emberek, ez a megoldás keresése. Egy 

veszekedést vajon nekem kéne kirángatnom a megoldás felé vezető útra ezekkel a 

lekerekítésekkel? Vagy jobb, hogy ha összecsapnak, és akkor kiderül, hogy nem tudnak 

együtt dolgozni? Én is őrlődöm … Nagyon nehéz! 

 

T3 feszültség lekerekítési dilemmája nem annyira nyelvi probléma, mint interkulturális 

pragmatika kérdése, és egyben a fordítás következményének kérdése is. Hiszen a két ügyfél 

közötti kapcsolat a tolmácsoláson keresztül javulhat vagy megromolhat. T3 narrációjából az 

derül ki, hogy a tolmácsolás feladata elsősorban a két ügyfél közötti interperszonális viszony 

fenntartása, a kommunikáció sikeressége. Ebből a szemszögből töpreng a tolmács azon, hogy 

a célnyelvi szövegben létrehozza-e a forrásnyelvi szöveg funkcionális ekvivalenciáját vagy 

sem.  

 

T4: Mindenki tévedhet, teljesen jogos, hogy néha megszidják, vagy leszúrják. De amikor ez 

emberileg bántó, akkor bizony van, hogy tompítok. Tudom, hogy ezt elvileg nem szabadna, 

de akkor megütné a magyar. Volt olyan eset, amikor tudom, hogy megütötte volna. És 

ilyenkor ezt megkockáztassam? Közben a magyart fogják kirúgni, nem a japánt. És 

bizony enyhítettem. Mert láttam az arcán, hogy ha azt lefordítom, akkor meg fogja ütni. 

… ezeknek az embernek még három évig együtt kell dolgozni, jó az hogyha 
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konfliktushelyzetben vannak? Ez már egy mini társadalom. Itt már nemcsak tolmács 

vagy. Főleg így, hogy én már nagyon rég óta itt vagyok. Én is úgymond egy alkalmazott 

vagyok. Úgy érzem, hogy az a célom, hogy mindenki jobban érezze magát, jobban 

menjen a munka.  

 

T4 narrációjából kiderül, hogy a munkahelyi interperszonális viszony fenntartása és 

ápolása érdekében „enyhít”, azaz a tolmácsolás során végrehajtja a pragmatikai kiigazítást, és 

ennek célját világosan meg is fogalmazza. „Úgy érzem, hogy az a célom, hogy mindenki 

jobban érezze magát, jobban menjen a munka.”  

A japán pragmatikai normát még jobban bonyolítja az a sajátosan japán üzleti szemlélet, 

miszerint a vevő-eladó viszonyban a vevő van magasabb státusban, „Okyakusama wa 

kamisama (A vevő az Isten お客様は神様 )”.  T6 narrációja erről a sajátos japán üzleti 

szemléletről tanúskodik. 

 

T6: Van egy szituáció… magyar cég tulajdonos, idős ember, borzasztó nagy tudással, de idős 

is. … a japánok, a közvetlen partner nem volt olyan partner, hogy előre mutató legyen, 

tehát ő nem fogadta el az ő hosszú éves tapasztalatát, itt a gyártó, az magyar, a 

megrendelő japán.  Nem volt türelme végig hallgatni az öreget, ő csak ült, „Koitu wa 

nani itteru no? Urusainā (Mit mond ez a fickó? Fogja már be! こいつは何を言ってるの。

うるさいなあ)”. Sokkal fiatalabb persze, és tök mindegy, hogy neki mi a véleménye, ilyet 

nem lehet mondani, „koitu wa (ez a fickóこいつは) … ”. Mi? Ezt a tolmács lefordítja? 

…Ez neveletlenség. Hát ilyet nem fordít.  

 

Vevő-eladó viszonyban nem a rang és kor szerinti hierarchia uralkodik, a vevőé minden 

hatalom, az eladó szolgálója a vevőnek. A vevő úgy viselkedik az eladóval szemben, mint egy 

isten, akinek joga van parancsolni az alattvalónak. A japán üzletember nyelvi udvariatlansága 

ennek jellegzetes megnyilvánulása. Ha ő lenne az eladó, akkor másképpen viselkedne, és 

másképpen használná a nyelvet, nagyon is udvariasan beszélne partnerével. Ezt a japán üzleti 

kultúrát nem ismerik Európában, így Magyarországon sem, és ebben az esetben ezért kell 

kulturális szűrőt alkalmazni, ahogy T6 mondja és tette is. Ugyanakkor véleményem szerint a 

nyelvhasználat nem az illető japán neveletlenségét vagy műveletlenségét jelzi, az csak abból 

fakad, hogy ő a vevő és férfi.  A forrásnyelvi szöveg kommunikációs célját az adott személy 

nyelvi és nem nyelvi viselkedésének helyes mérlegelése alapján lehet megítélni. 
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 T6 a fordítás során nem a forrásnyelvi szövegből indul ki, hanem a célnyelvi elvárás 

felől indít. 

 

T6: … nem mindent kell. Van itt egy kulturális különbség, amit azért meg kell szűrni … A 

lényeg az, hogy tudjuk, hogy mit szeretne hallani a másik. Ez a tolmácsolás lényege, és 

azért nem lehet szó szerint fordítani, mert ha én szó szerint fordítok, a másik feláll és 

elmegy.  

 

T6 narrációja azt mutatja, hogy a tolmács számára a legfontosabb feladat a hallgató 

elvárásának való megfelelés, ezért ő a hallgató oldalán tolmácsol, és hozzá lojális. Ebből a 

szempontból hajtja végre a pragmatikai kiigazítást kulturális szűrővel.  

Vicc vagy poén fordításakor szükség van a tolmács kreatív kommunikációközvetítő 

szerepére, hiszen a japán és a magyar kultúrának kevés a közös háttér-információja, és a 

beszédpartnerek nehezen értik egymás vicceit vagy a poénjait. Itt pragmatikai adaptációt kell 

végezni teljes átalakítással, jelentésfelcseréléssel vagy egyszerűen kihagyással. 

 

T5: A japán és a magyar kultúra közötti különbségek szerintem nem olyan veszedelmesek, 

mert mindig a szándék számít. Jó szándékkal, barátian akar valaki beszélgetni, akkor 

alapvetően a magyar kultúrában lévő fölösleges poénkodást, azt én félre szoktam tenni, 

mert a japán udvariasság az szerintem sok helyzethez sokkal inkább passzol.  

 

T5 példát is említ, amelyben teljes átalakítással fordítja a forrásnyelvi közmondást, vagy 

csak egyszerűen kihagyja a diszkriminációt tartalmazó viccet. 

 

T5: Japánban volt. A magyar X úr azt mondja, hogy van egy közmondás Magyarországon, 

hogy „magyar paraszt csak azt eszik, amit ismer”. a tolmácsolás során én úgy érzem, 

hogy a japán felet megsérteni meg fölösleges, és akkor azt mondtam, hogy „milyen sok 

különlegesség, amit soha nem láttam.” Végül is ugyanazt jelenti a kettő.   

T5: Amikor nőkkel viccelődnek, a rendőr vicceket, valamit, amit a japán fél egyértelműen 

nem ért, hogy az miért vicces, azt ki kell hagyni, és mondok helyette mást.  

 

Az összes interjúalanyom valamilyen szinten igyekszik a fordítás során az indulatos 

megnyilatkozásokat pragmatikai kiigazítással tompítani. Céljuk az ügyfelek közötti 

interperszonális kapcsolat pozitív formálása. Elhangzott olyan narráció, melyből kiderült, a 
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tolmácsolás célja az, hogy „mindenki jobban érezze magát” vagyis a munkahelyen ne legyen 

konfliktus. Lojalitás szempontjából az interjúalanyokat három csoportra oszthatjuk. Az egyik 

csoportba tartoznak azok a tolmácsok (T1, T2, T4), akik mindkét ügyféllel jó viszonyban 

vannak, és mindkét ügyfélhez lojalitást vállalnak azzal, hogy pragmatikai kiigazítást hajtanak 

végre az indulatos beszédaktus direktségi szintjének a csökkentésével vagy kihagyásával a 

konfliktus elkerülése érdekében. Ők időnként bele is szólnak a beszélő ügyfél 

megnyilatkozásába, néha ki is oktatják őket. Ehhez nemcsak kreativitásra, hanem empátiára is 

szükség van. A tolmácsok ilyenkor láthatatlanul végeznek pragmatikai adaptációt. A másik 

csoport (T3) főleg az egyik ügyféllel ápol jó viszonyt, és nehezen viseli el a másik ügyfél 

nyelvi és nem nyelvi viselkedését. Ő is végrehajtja a pragmatikai kiigazítást a fordítás során, 

de a japán forrásnyelv pragmatikai jelentését nem érti igazán. Ennek következtében a japán 

ügyfél személyiségét negatívan ítéli meg, ezáltal a tolmácsolás is nehezebben megy, 

különösen a vita során. A harmadik csoport (T5, T6, T7) a szabadúszók csoportja, ők nem egy 

vállalat állandó tolmácsai. Nekik nincs erős kötődésük egy bizonyos vállalathoz. Ők 

egyhangúan kimondták, hogy a tolmácsnak a megbízó oldalán kell tolmácsolni, képviselve őt. 

Ők is végrehajtanak pragmatikai kiigazítást. T5 szavaiból kiderül, hogy a tolmács ezeket a 

kényes forrásnyelvi szövegeket mindkét ügyfélhez lojálisan igyekszik fordítani a 

kommunikációs cél mérlegelése után, és az érzelmeket is hűen tolmácsolja. Az is kiderült, 

hogy a japánul jól tudó magyar anyanyelvű tolmácsok számára nagyon nehéz a japán 

pragmatikai normákat megismerni, és az ügyfél viselkedését hajlamos egyéni hibának 

tekinteni, illetve az illető műveletlenségének tulajdonítani, holott gyakran egyszerűen japán 

kommunikációs sajátosságról van szó.  

Végezetül T5 narrációi a jó tolmácsról, aki kommunikációközvetítő szerepet tölt be és 

pragmatikai kiigazítást végez.  

 

T5: Meg szakmai szövegnek is, pl. ha a statisztikáról beszél valaki, azt is lehet gépiesen 

mondani, de lehet úgy, hogy érzed, hogy szakemberként őt nagyon érdekli a téma. És 

ezért is fontos, hogy a tolmács azt a plusz többletet is át tudja adni. Hogy az illető 

szenvedélyesen beszél, vagy vitát akar szítani, provokál, azt is, ha nagyon provokatívan 

beszél valaki, azt is át kell tudni adni egy tolmácsnak, hangsúlyokkal, szórenddel. Ugye a 

szórenddel sokat tudunk manipulálni. Tehát ilyen értelemben nemcsak hogy kreatív, 

hanem egy ráérző képesség fontos. 
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T5: Mimika, gesztus, igen szoktam. Persze, ha üvölt, akkor nem, mert a torkomat kímélem, 

de azon kívül igen. Ha valaki nagyon érzelmesen beszél, akkor érzelmesen adom elő, nem, 

mint a gép ... Az érzelmeit megpróbálom abszolút hűen átadni.  

 

T5 narrációi a szöveg pragmatikai jelentéséről és implikatúrájáról szólnak. Szerinte a jó 

tolmácsnak a forrásnyelvi szöveg pragmatikai jelentését, kommunikációs célját empátiával 

kell megértenie, és ezt a célnyelven kreatívan megfogalmaznia.  

 

5.2.3. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács moderátori szerepe 

 

Minden munkahelyen van konfliktus vagy vita, de a többnyelvű szervezetben több az 

esély a félreértésre. Mivel a többnyelvű munkahelyen többnyire tolmács közvetít, a 

tolmácsolás folyamatában csúcsosodhat ki a gondolkodásmódból adódó konfliktus és 

ütközéshez vezethet. A gondolkodásmód különbözősége megnyilvánulhat a mondanivaló 

vagy a szöveg logikai összeállításában, szerkesztésében.   

 

T3: Inkább a japán gondolkodásmód és a magyar gondolkodásmód között vannak a 

problémák  ... Mindig mondják, hogy ez egy japán cég, ez itt egy kis Japán.  

T3: Nagy konfliktus, még az előző főnöknél volt, a beszámolásnak a rendje. A magyarok 

részfeladatokat kezdenek ismertetni, utána összefoglalják. Ő meg azt mondta, hogy ez 

borzasztó … hogy az egészet kell, utána lehet részletekbe belemenni. Ezt nem lehet így 

megváltoztatni, oktatásbeli különbség.  

T6: Sokszor a japánoknál az a stílus, az aprólékos része, ami nekem egyértelmű, hogy ide 

egy vonalat kell húzni, akkor a japán onnan kezdi, hogy hol veszel ceruzát. Milyen 

ceruzát? És akkor neki csak ötödik kérdés, hogy ide kell-e vonalat húzni? … Összegezve, 

a japán mentalitás hátulról kezd mindent. Lehet, hogy ez a jó. Mi sok mindent fejben 

logikusabban gondolunk … 

 

T3 és T6 narrációja azt sugallja, hogy a magyar és a japán kultúrában másképpen állnak 

egy probléma megoldásához, más logika szerint szerkesztenek egy szöveget, és ez okozza az 

egyik problémát az ügyfelek közötti kommunikációban.  
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T7: Van, ahol az  ügy érdekében minden megengedett, hogy az a gyártó sor újrainduljon, 

annak érdekében sok mindent meg lehet tenni, 25-ször visszakérdezni és még tisztázni a 

frontokat. Ott tényleg lehet eligazító szerepe a tolmácsnak. 

T4: Erről nagyon megoszlik a vélemény még a tolmácsok között is. Valaki azt mondja, hogy 

csak azt kell fordítani, amit ők mondanak és pont. Akkor nagyon nagy problémák 

lennének… Én nem így csinálom, és ezzel rengeteg konfliktust kerülünk el és rengeteg 

félreértést. Igenis a magyarokra is rászólok néha. „Nem, még nem fejezte be.” Ez nem 

azt jelenti, hogy ne szólj bele még. A japánok elhallgatnak egy percre, de nem azt jelenti, 

hogy befejezte, csak gondolkodik. Sokszor van így. Mindig mondom, hogy „Állj! Még 

nem Te jössz. Még nem ért a gondolata végére.” Tudod, a magyarok azonnal elkezdik 

mondani. És ilyenkor időnként szólok, hogy még nem fejezte be. Várjon egy picit.  

T4: Igen is én magyarázok nekik, én elmondom, hogy ezt nem így kéne, vagy nem úgy kéne, 

de mindig finoman, mindig hagyok utat, menekülő utat, hogy ne érezze kényelmetlenül 

magát, ha ő mégsem így akar viselkedni. 

T5: … a másik félnek is mondom, amikor Fukushimáról nagyon érzéketlenül beszéltek a 

magyar felek, akkor mondtam, hogy legyen szíves, vigyázzon ezekkel a kijelentésekkel, 

merthogy nem tudhatjuk, hogy kinek kije hunyt el, vagy károsult.  

 

T4 és T5 a forrásnyelvi szöveget a kontextusnak, vagyis a szituációnak nem megfelelő, 

méltánytalan beszédaktusnak ítélte meg, és a két fél közötti interperszonális viszony 

fenntartása érdekében beleszólt, vagyis tanácsot adott a beszélőnek mint a kommunikáció 

szakértője. Ez sem a szűk értelemben vett tolmácsolás.  

A vállalati dialógus-tolmácsok a tárgyalás alatt nemcsak tolmácsolási tevékenységet 

folytatnak, hanem az ügy érdekében a tolmács saját hatáskörében kérdést tesz fel az ügyfélnek, 

vagy vita esetén rászól az egyik ügyfélre. Több tolmács narrációjában elhangzik a tolmács 

kommunikációt elősegítő szerepe. Saját döntésük alapján fellépnek a két ügyfél közötti 

kommunikációban a dialógus moderátoraként, kifejtik véleményüket a beszélő 

megnyilatkozásáról.   

 A dialógus-tolmácsok nemcsak az ügyfelek közötti gördülékeny kommunikáció 

létrehozásáért dolgoznak, hanem annál többért, a konfliktusok elkerüléséért, a gördülékeny 

munkamenetért, és a jó viszony megmaradásáért.  

 

T5: Ha adódik arra lehetőség, és kérdezi is a magyar fél, akkor adok tanácsot, pl. a névjegy 

átadáskor, hogy hogyan nyújtsa és vegye át, hogy feleslegesen ne poénkodjon és hogy a 
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nyitott udvariasság, az mindig beválik. És általában ilyenkor nagyon jól sikerülnek a 

tárgyalások, ha a magyar fél ennyit tud.  

T4: … egyre többen lettünk, egyre több japán jött és egyre több konfliktus is volt. Amíg 

kevesen voltunk nem volt akkora konfliktus, … még mindenki személyesen oda tud menni 

a főnökhöz,… rögtön mindent lehet kezelni. De amikor x főben voltunk, akkor néha 

rendet kellett valakinek teremteni. 

 

T4 és T5 narrációja azt is mutatja, hogy bizonyos szituációban a tolmács mérlegeli és 

meghatározza, hogy a forrásnyelvi beszédaktus jogos vagy nem a két ügyfél közti 

interperszonális kapcsolatok fenntartása szempontjából, és sokszor ennek szellemében 

cselekszik, tanácsot ad, eljár. Ezek a cselekedetek azt tanúsítják, hogy a vállalati és üzleti 

dialógus-tolmácsok nemcsak a szűk értelemben vett tolmácsolással foglalkoznak, hanem a 

konfliktus elkerülése érdekében a kommunikáció folyamatába is beleszólnak, egyfajta 

konfliktusrendező, rendcsináló szerepet szánva maguknak. Úgy érzi a tolmács, hogy ezt a 

feladatot csak ő végezheti el az adott körülmények között, mivel ő rendelkezik a két kultúra 

ismeretével. Így lesz a tolmács látható személy, moderátor. A vállalaton belüli tolmácsok 

vállalják, hogy a dialógus-tolmácsnak a vállalati interperszonális ügyekkel is foglalkoznia kell. 

 

5.2.4. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács mint informátor vagy interkulturális 

kommunikációs tanácsadó 

 

Amikor arról kérdezősködtem, hogy a vállalati és üzleti tolmácsok a tolmácsoláson 

kívül kommunikációközvetítőként szoktak-e interkulturális tanácsot adni, T3 egy 

továbbképzésbeli tapasztalatát mondta el, és beszélt arról is, hogy magyar kollégái miben 

kérik segítségét.  

 

T3: Volt egy továbbképzés (Japánban). Ott folyamatosan a kulturális dolgokat is 

megbeszéltük, volt, hogy mindennap este 10-11-ig kérdeztek, hogy ez miért így van, hogy 

ez miért úgy van. Nagyon sok élmény érte őket. Ezeket nehéz feldolgozni. 

T3: A magyar kollégák közül van olyan, aki engem szokott kérdezni, hozzám küldi a leveleket, 

még akkor is, ha nem vagyok mindennap, hogy ezt inkább én fordítsam le. Az ilyeneket, 

hogy Osewaninatteimasu. (mindig sokat köszönhetek önnekお世話になっています), 

Gokurōsamadesu (szép munka voltご苦労様です),… én mindig beleteszem a „kérem, 
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köszönöm”-öt. Ők írásban nagyon szépen, udvariasan fogalmaznak. Ezeket a szavakat, 

bár nincsen információtartalma, mindig beleírom.   

 

Ezek a narrációk arról tanúskodnak, hogy a magyar ügyfelek elvárják a tolmácstól mint 

a célkultúra szakértőjétől, hogy tanácsokat adjon. Vajon a japán ügyfelek is elvárnak-e 

hasonlót a tolmácstól?   

 

T3: X úr… csak információforrásnak használ. Azt, amit én mondok, azt a mellé teszi, amit a 

többi japán cégvezető mondott… így van sok-sok információ. Nem nekem hisz, csak ez is 

egy infromáció, amit ő a döntéseinél használ. 

 

A japán munkáltatók a tolmácsot nemcsak a tolmácsolásra alkalmazzák, hanem arra is 

használják, hogy minél több információt szerezzenek Magyarországról és a magyarokról. 

Ahogy T3 megállapítja, csak információforrásnak használják, és ezzel egyáltalán nem tűnik 

elégedettnek. Itt nagy eltérés tapasztalható a japán ügyfél elvárásai és a tolmács gondolatai 

között.   

 

T3: Néha odajön és egy óráig jópofizás van… Magyarország egy japán számára kicsit 

nehezen átlátható… a munkamorál, hogy a magyarok hogyan viszonyulnak a japánokhoz, 

a magyarok haza akarnak menni fél ötkor, a hétvégén nem akarnak dolgozni. Ez egy 

japán számára teljesen elképzelhetetlen. Én próbálom megmagyarázni a háttereket. ... 

Kicsit nehéz szerep, mert igazából a tolmács szerepet ez meghaladja. … Mi órabéresek 

vagyunk, tehát külső szerződésesek vagyunk. Nem tartozunk osztályhoz. De például Y 

vállalat, ott alkalmazásban vannak a tolmácsok, és ők a humán osztályhoz tartoznak. 

T4: Érzem, hogy ő tanácsot vár. Csak akkor, amikor valakivel már régóta dolgozom. Mit kell 

ebben a szituációban mondani vagy válaszolni. Sokszor meg is kérdezik a véleményemet. 

Hogy lenne jó ezt a magyarokkal közölni?  

T7: Teljesen a szituációtól függ. Alapvetően nem kéne, de előfordul, hogy tényleg jóban 

lesznek, ráhangolódik a tolmács a vendégekre és viszont. Ilyenkor előfordul, hogy a 

vendégek segítséget is kérnek, megbíznak a tolmácsban, és ha hiányosnak érzik a saját 

információikat vagy bizonytalanok valamiben, akkor icipici segítséget kérnek.  

 

T3 a főnökével való beszélgetést jópofizásnak nevezi, de valójában nem erről van szó. 

T3 narrációja azt sugallja, hogy ő maga ezt a fajta általános információadást valójában a 
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humánpolitikához tartozó munkának tartja, amelyet az órabéres tolmácsnak nem kellene 

végeznie, csak szívességből teszi, segítségként. Ez a tolmácsok számára nagy terhet jelentő 

pluszszolgáltatás.  Ugyanakkor a japán megbízó természetesnek tartja, hogy a tolmács 

információval szolgál a célkultúráról. A japán ügyfél számára ez is a tolmácsmunkakörhöz 

tartozik. Ha a tolmács nem tesz eleget a japán ügyfél elvárásainak, természetesen nem lesz jó 

a megítélése. Ez a tény is nehézséget okozhat a tolmácsnak.  

Nemcsak az ügyfelek kérik a vállalati és üzleti dialógus-tolmácsokat tanácsadásra, a 

tolmácsok maguktól is adnak tanácsokat. 

 

T7: … ez egész más, mint amikor most látom életemben először őket, és csak belépek, mint 

tárgyaló. Mindig van ilyen része, hogy ha emberileg már ismerem, több időt töltöttünk el 

együtt, beszélgettünk ... Mondjuk teljesen véletlenül én az előző napi utazás során olyan 

dolgokat mesélek el neki, amit utána a tárgyaló teremben viszontlát. Akkor miért ne 

utalhatnék arra, hogy ez volt az, amiről beszéltünk?   

 

T7 akkor ad tanácsot, amikor azt szükségesnek érzi. T7 mint az esemény harmadik 

szereplője, magától is hozzáfűz magyarázatot. T7 narrációiból kikövetkezhető, hogy az 

ügyfelek számára az információadás elvárási norma, amit ha az ügyfelek kérnek, akkor a 

tolmácsnak teljesítenie kell. (Az ügyfél a maga oldalán kéri az információt.) Ugyanakkor a 

tolmácsok maguktól is szoktak adni információt, ha látják, hogy ez szükséges. A tolmácsok 

véleménye az, hogy a tolmács és az ügyfél közötti interperszonális viszony távolsága 

határozza meg, ad-e a tolmács háttér-információt. Ez azt jelenti, hogy a tolmácsok szerint ez a 

munka nem tolmácsmunka, ezért nem kötelező megtenni, csak szívesség, tehát nem is lehet 

professzionális norma. A tolmácsok nem szeretnének az ügyfél oldalán állni ebből a 

szempontból.  

A tolmácsolási eseményre vonatkozó általános interkulturális információszolgáltatás 

mellett van az információadásnak egy másik interkulturális kommunikációs területe is, mely a 

tárgyalási szituációkhoz, a vállalati élethez, a vállalati menedzsmenthez kapcsolódik.  

 

T3: Ő nem szokta meg, hogy vezető pozícióban legyen. Magyarországon összesen annyi 

utasítást ad mindig, hogy „Umakuyatte! Nantoka umakuyatte! (Csináljátok jól! 

Valahogyan csináljátok jól!上手くやって。何とか上手くやって)”… Neki konkrét utasítást 

kellene adni! Ez japános szemlélet, hogy ha rájuk bíztuk, akkor egyre erősebbek lesznek, 

fejlődnek, kiteljesednek, de ezek (munkások) nagyon egyszerű emberek, nem nagyon van 
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iskolai végzettségük, talán szakmunkásképző, maximum egy érettségijük van. Ők nem 

tudják kitalálni, hogy mit akarnak. Utasítás alapján dolgoznak. Az utasítást nem lehet 

kitalálni… aztán nem érti, hogy miért van mindig káosz… Amikor már hónapok óta ilyen 

teljesen sikertelen kommunikáció van, akkor egyszerűen megkérdezem, hogy mit 

szólna hozzá, ha leültetnénk mind a kettőt. Konkrétabban megmondani, mit szeretne. 

Mert az, hogy „Csináljátok ügyesen!”  Ebből nem értik, hogy mit szeretne… Mikor 

megyünk visszafelé az irodából, kibukik belőle, hogy szerintem miért nem működik, 

miért nem értik, mit mond rosszul, miért nem megy át? Tanácsot kér végül is, de 

hivatalosan hogy kérem, „adjon tanácsot! (sōdan ni nottekudasai相談にのってください)”, 

azt ő nem mondaná ki, mert én csak egy tolmács vagyok.  

  

T3 példája igazolja, hogy a japánok kommunikációs stílusa más, mint a magyaroké. A 

hosszú és sikertelen kommunikáció után végül a tolmácsnak magától kell közbelépnie, és 

elmagyarázni a japán vezetőnek, hogy miért nem tudják végrehajtani a magyarok az utasítást, 

hogy az, amit utasításként kaptak, az a magyarok számára nem az, és hogyan kell utasítani a 

magyarokat egy vezetőnek. A tolmács itt egy látható harmadik szereplőként önkéntesen 

cselekszik, interkulturális kommunikációs tanácsot is ad mint a két ügyfél közötti 

interkulturális kommunikációs moderátor. T3 a japán megbízó oldalán cselekszik és hozzá 

lojális. 

 

T2: Elmondanám, hogy ha elmondja háromszor, akkor elmondanám harmadszor is, 

Legfeljebb előtte, mielőtt harmadszor mondja, elmondom a magyarnak, hogy hát ezt már 

ugyan hallhattátok, nyílván azért mondja sokszor mert fontos. Hallgassátok végig! Hogy 

ha látom, hogy a magyar fél nagyon ideges, és nagyon értetlen, akkor utána. 

T2: Egyébként, ha meggyőződésem, hogy az egyik fél félreérti a másikat, és e miatt van a 

probléma, akkor én biztosan beleszólok. Akkor adok tanácsot, azért, hogy a vége jó 

legyen, hogy a végén legyen konszenzus. Olyankor kilépek egy kicsit a tolmács 

szerepéből.  Ez nem azt jelenti, hogy nem fordítom, amit mondanak, csak esetleg 

hozzáadok még egy két dolgot, de akkor is felhívom a figyelmet, hogy ezt csak én 

gondolom. 

T4: Általában az előzetes megbeszélésen előre figyelmeztetem a tárgyalási technikára. Így 

szokás, úgy szokás. Mindig előzetesen erre felhívom a figyelmet.  

T4: Én már láttam tárgyalásokat így dugába dőlni. Apróságokon, kulturális különbségeken 

múlt… Japánokat is mindig figyelmeztetem, mondjuk, ha megyünk a polgármesterhez, 



232 
 

hogy meg fogja kérdezni, hogy „Hogy van a kedves családja? És a felesége hogy érzi 

magát? Mi van a gyerekekkel ...” Mindig figyelmeztetem, hogy ezt ne vegye 

személyeskedésnek. Magyarországon ez egy kis bevezető, hogy ne legyen olyan feszült a 

légkör. ... A tolmácsoknak az is fontos, hogy felkészítse a feleket, a hangulatot.  

T4: ha van erre mód, előtte leülünk beszélgetni, akkor ezeket a legfontosabb pontokat azért 

el szoktam mondani. Például egy anyagot ne egy kézzel vegyenek át, ha lehet mind a két 

kezükkel. A japán két kézzel nyújtja a névjegyét, akkor a magyar is úgy kell, átvegye. Egy 

ilyen mozdulat rossz benyomást kelt. Tudja a japán, hogy külföldi a másik, de fontos, 

hogy ilyenek ne rontsák el a hangulatot. 

 

Ezeknek a tájékoztatásoknak, amiről T3, T2 és T4 beszél, az a célja, hogy a két ügyfél 

közötti kommunikáció elakadását feloldja, a tárgyalás menetét továbblendítse, tehát a konkrét 

kommunikációs helyzetet megoldja. Amikor vállalaton belül a két ügyfél között kultúraközi 

kommunikációs probléma adódik, például eltér az utasítás módszere, szokatlan és érthetetlen 

a tárgyalás körkörös módszere vagy a beszámolás menete, a helyzetet interkulturális 

tájékoztatással a két kultúrában jártas tolmács oldja meg, tegye ezt szívesen vagy nem 

szívesen. A tapasztalt vállalati tolmácsok a kommunikáció sikere érdekében a tolmácsolási 

esemény előtt vagy utána interkulturális kommunikációs tanácsokat adnak, megmondják, 

hogyan kell viselkedni a japánokkal vagy a magyarokkal, vagy mire kell vigyázni. Olyan 

előkészítő munkák sorába tartozik ez, mint a szaktolmácsolás előtt az anyagok és 

szakterminusok alapos áttanulmányozása. Ezek nem előírt munkák, és nem is kötelezőek a 

tolmácsok számára, mégis elvégzik a sikeres kommunikáció érdekében. Tehát meg kell 

különböztetni a tolmács általános interkulturális információadási munkájától. Az egyik, egy a 

tolmácsolást közvetlenül nem érintő, a célkultúráról szóló általános háttérinformáció-

szolgáltatás. A másik a tolmácsolást közvetlenül érintő interkulturális kommunikációs 

háttérinformáció-adás, amely nevezhető interkulturális kommunikációs tájékoztatásnak. A 

tolmácsok narrációja azt sugallja, hogy a tolmácsolást közvetlenül érintő, a célkultúra 

viselkedési szokásairól szóló kulturális tájékoztatást, a tolmácsok már szinte automatikusan 

végzik, akkor is, ha az ügyfelek külön nem is kérik. Ennek alapján elmondható, hogy ez a 

fajta interkulturális kommunikációs háttérinformáció-adás majdnem professzionális norma a 

tolmácsok számára. 

A tolmácsok úgy gondolják, hogy a tájékoztatás vagy a tanácsadás nem a tolmács 

munkaköréhez tartozik, de a kommunikáció sikere érdekében elvégezhető. Ott, ahol a 

megbízók illetve az ügyfelek kérnek tanácsot, a tolmács iránti elvárásnak számít. Ha teljesíti 
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az elvárást, akkor a megbízó oldalán teszi meg, és ezzel fordítói felelősséget vállal az egyik 

ügyfél iránt, tehát lojális az ügyfélhez.  

A tolmácsi hatáskört túllépő tanácsadásról látunk példát T6 és T4 narrációjában.  

 

T6: Amikor nekem a japán azt mondja, már a sokadik árcsökkentés után, egy hatalmas 

beruházásnál, és akkor például azt mondja, hogy “legyen 20 méterrel rövidebb a kábel és 

legyen 60 forinttal olcsóbb” …  de előtte már 260-at engedett, és akkor még, még, és írja 

nekem az asztal alatt, akkor mondom,…. Ilyen nincs, hogy háromszor engedett, de még 

akarja, hogy engedjen. És akkor is már én tudom, hogy annyira lementünk az árban, mert 

mondjuk indultunk 6000-ről, és most 260-nál tartunk, és akkor még engedjen ebből 60-

at? És látom már a partneren, hogy a haja égnek áll, meg közben mondja is, hogy ez 

kicsit ciki. Ha azt akarom, hogy megmaradjon és tudom, hogy ő is azt akarja, hogy még a 

másikkal dolgozzunk, akkor nem lehet. És akkor megmondom, hogy nem lehet és kész. 

Én egyik felet sem engedem elszaladni.  

T4: Volt, mikor ezzel elmentem az alelnökig, aki ezért felel, és hála istennek az alelnökeink 

nagyon jók, és elmondtam neki, hogy ez a japán nem köszön, panaszkodnak rá a 

magyarok, és minősíthetetlen hangnemben beszél az emberekkel, és ez nem árulkodás …  

 

T6 túllépte a tolmács hatáskörét, és teljes jogú delegáció tagként vesz részt tárgyaláson. 

Ha a megbízó egyetért abban a tolmáccsal, hogy a tolmács is a csapat vagy a szervezet tagja 

és joga van beleszólni a tárgyalás tartalmi részébe, akkor is felmerül a kérdés, hogy ezt a 

másik ügyfél tudja-e, tisztában van-e azzal, hogy a tolmács nem csak tolmács.  

T4 narrációja azt tanúsítja, hogy a tolmács nemcsak tolmácsol, hanem az ügyfelek 

közötti interperszonális kapcsolatok fenntartása, ápolása érdekében sok mindent megtesz, akár 

a vezetőséghez is elmegy egy probléma megoldásáért.  

Más tolmács határozottan nem helyesli az ilyen jellegű tanácsadást. 

  

T5: … találkoztam olyan férfi tolmáccsal, aki nagyon büszke volt arra, hogy ő kijavította a 

tárgyalás hibás pontjait, ő megmondta a magyar ügyfélnek, te rosszul tudod, és az ő 

javaslatai alapján jobban sikerült a tárgyalás. Ez a tolmács szerepe? … Ügye nem 

tanácsadó a tolmács. 

 

Interkulturális és kommunikációs tájékoztatásra a japánok és a magyarok egyaránt 

gyakran igényt tartanak, de olyan tanácsadásra, amiről T4 beszélt, nem minden tolmács 
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vállalkozik, mivel ez nem a kommunikációról szól, hanem a tárgyalás konkrét szakmai 

részéhez tartozik. Éppen ezért az, hogy a tolmács mennyire, milyen szinten adhat tanácsot, a 

megbízóhoz fűződő viszonyától függ.  

  

5.2.5. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács mint a jó légkör megteremtője 

 

A fenti kulturális informátor szerepen túl találtam a tolmácsok narrációiban más 

szerepeket is. Mivel a japán érdekeltségű vállalatoknál kevés a kétnyelvű alkalmazott, aki 

ismeri és érti mindkét kultúrát, a japán munkáltatók gyakran kezelik társalgási partnerként a 

tolmácsot.  

 

T3: Itt sok minden keveredik. Egyrészt van egy kultúrsokkja, mivel sosem élt külföldön és nem 

jött vele a felesége se. Ezért neki biztos nagy feszültség és nehézség egyedül élni. Sokszor 

jön hozzám, mint egy társalkodónőhöz, például, elmondja mi volt a hírekben. Én egy a 

szervezeten kívüli vagyok, ezért ilyen szempontból velem nincs feszültség. Így amikor 

szeretne csakúgy beszélgetni, vagy a feleségével beszélne napközben, de ugye erre nincs 

lehetőség, én vagyok ott, mint egy társalkodónő.  

 

X úr, aki nemrégen érkezett Magyarországra, a tolmáccsal folytatott társalgással akarja 

oldani a kultúra különbözőségéből adódó kulturális sokkot, lelki feszültséget és a munka-

stresszt. Vagyis a tolmács újabb szerepe a társalkodói, amelyben az ügyfél mindenféle baját és 

élményeit is türelmesen meg kell hallgatni. T3 narrációjában elhangzott a szerepekkel 

kapcsolatban, hogy „Itt sok minden keveredik”. Ez a kijelentés jól mutatja a sokrétű 

munkakört, ami T3 szerint nem feltétlenül tartozik a tolmács szakmai munkaköréhez. Erről a 

szerepről T2 is beszél. 

 

T2: X úrral voltam szoros munkakapcsolatban. Nekem mindig fontos volt, hogy jó kapcsolat 

legyen emberileg. Annyira sokat dolgozunk együtt, hogy nyilván nemcsak fordítok, hanem 

néha kicsit már társalkodó szerepet is betöltök. … X úr iszonyú sokat beszélt a 

családjáról, mit látott a TV-ben, és én ebben partner voltam. Tehát ő vele sem volt 

feltétlenül formális a viszonyunk. Eddig, ahol dolgoztam, mindig azt tapasztaltam, hogy 

ha valakivel szorosan együttműködünk, majdnem egy baráti viszony alakul ki. 
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T2 narrációjában a társalkodó mellett elhangzik a partnerszerep is. T2 és T3 között 

nagy a különbség a tolmács társalkodói szerepének megítélésében.  T3 negatív 

hozzáállásához képest T2 a társalkodói szerep mellé a partner szerepét társítja, és baráti 

viszonyként értékeli, ami a szerephez való pozitív hozzáállását bizonyítja. Vagyis a 

szerepeket a tolmácsok eltérően ítélik meg, attól függően, hogy melyik fél oldalán állnak, és 

kihez lojálisak. A társalkodói szerep a munkahelyi légkör javítására szolgál. T7 a jó légkör 

megteremtését nem tartja a tolmács feladatának, bár elismeri, hogy tehet a jobb légkör 

elősegítéséért. 

 

T7: Nem a tolmács dolga a jó légkör megteremtése. A tolmács tehet apró gesztusokat, hogy 

jobb legyen, a saját hanghordozásától kezdve a kedvességig, a mosolyig. Elősegítheti a 

jobb légkört, de nem rajta múlik. 

 

A tolmácsolással kapcsolatos japán szakirodalom viszont úgy tekinti, hogy a 

tolmácsnak, mint a kommunikáció elsődleges közvetítőjének, a jó légkör megteremtéséért is 

felelősséget kell vállalnia (Nishimura 2003: 186). A magyar tolmácsok között is vannak, akik 

tapasztalataik alapján hangsúlyozzák a tolmács hangulat előkészítő és fenntartó munkájának 

jelentőségét.  

 

T5: De egy fajta nyugodt környezet mindenkinek fontos, a tolmácsnak is nagyon fontos. A 

tolmács nem köteles megteremteni a helyzetet, de sokat tud érte tenni, és szerintem 

érdemes tenni egy picit ezért.  

 

Ez a vélemény is megerősíti, hogy úgy érzik, a tolmácsnak nem kötelessége jó légkört 

teremteni, de ez megkönnyítheti munkájukat, ha megteszik. T5 a jó légkör megteremtésére 

konkrét stratégiát is javasol, nevezetesen azt, hogy a tolmács dicsérje a beszélőt a tolmácsolás 

előtt és utána is.  

 

T5: Megdicsérem az előadót, hogy mennyire érdekes, amit ő mondani fog, a másik felet is 

megnyugtatom, hogy ez nagyon szimpatikus tárgyalópartner, minden remekül fog menni, 

tehát kicsit próbálom … Igen picit próbálom őket ellazítani. Előtte mondok valami 

érdekes történetet, hogy az az épület, ahová megyünk arról nevezetes, hogy ... Például itt 

van a paternoszter, az a régi lift, hogy ez nagyon régi dolog, mindig kicsit hozzáfűzök 
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valamit, de hogyha érzem, hogy erre nem vevő a partner, nem akar beszélgetni, akkor 

nem. Itt nagyon fontos, hogy tudni kell a határt.  

T4: Itt már nemcsak tolmács vagy … Főleg így, hogy én már nagyon rég óta itt vagyok. Én 

is úgymond egy alkalmazott vagyok. Úgy érzem, hogy az a célom, hogy mindenki 

jobban érezze magát, jobban menjen a munka.  

 

Az interkulturális kommunikációs tanácsadó a háttérinformátor vagy a társalkodói 

szerepek azt mutatják, hogy a japán munkáltató, illetve a megbízó a tolmácsot olyan 

személynek tekinti, aki a megbízó oldalán szolgálja a főnökét. A japánok a tolmácstól a 

szűkebb értelemben vett tolmácsoláson, illetve fordításon kívül a tágabb értelemben vett 

tolmácsolási eseményben való aktív részvételt is elvárják. Itt a tolmács teljesen látható. 

Ugyanakkor mivel a tolmács munkaköre nincs írásban rögzítve, sőt szóbeli megállapodás 

sincs róla, csak annyi, hogy tolmácsolni fog, ezért a magyar dialógus-tolmácsok nem értik, 

hogy miért kell ilyen sokszínű feladatkört betölteniük. Egyes tolmácsok tehát saját belátásuk 

szerint ezeket a feladatokat ellátják, van aki szívesen, van aki nem, mások pedig nem 

vállalkoznak rá. Más szóval a japán megbízók körében a tágabb értelemben vett 

dialógustolmácsolás definíciója érvényes, míg a magyar tolmácsok a hazai értelmezésből 

indulnak ki. Japánban a tolmácsolási szakmához tartozik az idegenvezető, a hosztesz vagy a 

több nyelvet beszélő vállalaton belüli adminisztrátor is, ami eltér az európai gyakorlattól. Ha 

ezt figyelembe vesszük, akkor az informátori vagy a társalkodói munka is tartozhat a tolmács 

munkaköréhez, csak ezt a tolmácsokkal is tudatni kellene.  A tolmácsok tisztában vannak 

azzal, hogy nem kötelességük a tolmácsoláson kívül jó légkört teremteni, se magyarázattal 

szolgálni, se háttér-információt adni. A többség mégis belátja, hogy saját tolmácsolási 

munkája érdekében érdemes megtenni, csak abban tér el a véleményük, hogy ezt milyen 

szinten tegyék, és sokszor hatáskör-túllépésnek érzik.  

 

5.3. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács viszonya az ügyfelekhez – melyik oldalon álljon 

a tolmács, és kihez legyen lojális?  

 

A vállalati és üzleti dialógus-tolmács fent tárgyalt munkaköre, pozíciója, közvetítői és 

más szerepe szoros összefüggésbe hozható a tolmács és az ügyfelek kapcsolatával, a lojalitás 

kérdésével. Az ügyfelekhez fűződő viszony határozza meg, hogy a tolmácsolás során adódó 

kommunikációs problémák, konfliktus helyzetek esetén milyen pozíciót tölt be, hogyan 

viselkedik a tolmács. 
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T3: Volt egy kollegánk, aki szerencsére már hazament. Nagyon durván szidta a női kollegákat 

igazságtalanul…. Nála csináltam, hogy nagyon unott arccal kifejeztem, hogy én ebbe 

nem akarok részt venni. Én kicsit lázadó, távolságtartó módon tettem ezt, de én sem 

csinálhatom meg, hogy nem fordítom le. Csinálom, de nagyon félvállról. Én nem tudok 

ebben az ő oldalukra állni, amikor a magyarokat bántják igazságtalanul én is magyar 

vagyok ... Ha közéjük állsz, akkor átveszed ezt a feszültséget, és akkor az kirobban 

belőlem, de tényleg nagyon igazságtalan volt … Ha ember a közösségben benne van, 

akkor nemcsak ezek a fordítások vannak, hanem a mindennapi életben is segít … az 

ember szívesen együttműködik. … De hogy ha így beszél az emberekkel, akkor ezt vissza 

lehet utasítani. 

 

T3 a magyar dolgozókkal szimpatizál, sajnálja őket, pedig megbízója a japán 

munkáltató. T3 nyíltan kimondja, hogy ő a hatalom gyengébb oldalán, saját közösségéhez 

tartozó oldalon áll, a magyar beosztott érdekekét képviseli, és nem képes a megbízó oldalán 

fordítani, ha az igazságtalan. Ebben a helyzetben a tolmács látható harmadik személyként 

önállóan cselekszik a tolmácsolási eseményben, hiszen mimikájával és nonverbális 

viselkedésével kimutatja az egyik ügyfélnek (a forrásnyelvi beszélőnek) saját (tolmács) 

véleményét a tolmácsolandó szövegről. Láttuk ugyanakkor a második fejezetben a négy japán 

munkáltató véleményét a munkahelyi légkör harmóniájáról, melynek érdekében a japán 

munkáltatók elvárják a tolmácsoktól a törődést a főnökkel és a kollégákkal, az empatikus 

gondolkozást, a kulturális különbségek ismeretét, a szerény viselkedést, ha kritika éri őket és 

a higgadtságot. T3 elképzelése tehát nem egyezik meg a munkáltató elvárasával. T3-nál a 

probléma abból fakad, hogy a tolmács magát a munkavállaló oldalára pozícionálja, és hozzá 

lojális, miközben feladatát el kell végeznie, betöltenie azt a szerepkört, amit a megbízó, 

vagyis a munkáltató kér.  

T5 mást gondol az ügyfelekhez való viszonyról, ő a semlegességet képviseli.  

 

T5: Az, hogy valakinek rossz a természete, az független attól, hogy most magyar vagy japán, 

vagy amerikai, mert elmebetegekből sok van. És ez tolmácsolásnál nehéz szituáció. És aki 

kicsit rosszabbul bírja, az rosszul fog viselkedni … Ha valamit a fiatal tolmácsoknak 

kellene javasolni, az hogy türelmet kell gyakorolni. Azt mondani, igen ez nem rólam szól, 

nekik biztos nehezebb a helyzetük. Ezt a fajta megértést kell gyakorolni. 
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T5 fiatal tolmácsoknak címzett javaslata a tolmácsoláshoz való hozzáállásról, a 

fordítói lojalitásáról szól. Itt ütköztethető a szabadúszó, nem elkötelezett tolmácsok és a 

vállalaton belüli tolmácsok (hosszú éven keresztül egy munkahelyen dolgozó tolmácsok) 

véleménye, az utóbbiaknak nehéz úgy viselkedni, hogy a tolmácsolás ne róluk, vagy róluk ne 

szóljon. Kétféle tolmácsviselkedést látunk tehát, az egyik pártatlan pozícióban, a másik az 

egyik ügyfélhez lojálisan tolmácsol. A következő részben azt vizsgálom, hogy a szűkebb és a 

tágabb értelemben vett tolmácsolás folyamán a dialógus-tolmács melyik oldal iránt tolmácsol 

lojálisan.  

 

5.3.1. A tolmács lojalitása a szűkebb értelemben vett tolmácsolásban 

 

T5 a tolmácsolásban a pontosságot és az érthetőséget tekinti a legfontosabbnak. Ennek 

érdekében, ha nem egyértelmű a beszélő megnyilatkozása, akkor visszakérdez, és ezzel 

fordítói felelősséget vállal. Úgy próbál meg felelősséget vállalni tehát, hogy mindkét 

ügyfélhez lojális legyen, ennek egyik eszköze a visszakérdezés.   

 

T5: A pontos tolmácsolásnál szerintem, ha kérdés van, akkor belefér az is, hogy visszakérdez 

akár a tolmács is. „Ön most úgy értette, hogy?” Sokkal fontosabb visszakérdezni, mint 

úgy csinálni, mintha érteném, és esetleg félresiklik a dolog. Valaki ezért mérges, és azt 

mondja, hogy ez rossz tolmács, mert visszakérdez. Én ezzel nem értek egyet, mert az ő 

érdeke, hogy az minél pontosabb legyen. 

 

T5 a fordítói lojalitást kívánja szolgálni a javítással is. Ha a beszélő rosszul mond 

valamit, és egyértelmű a hiba, akkor az érthetőség kedvéért kijavítja magától, vagy ha 

nagyobb hibáról van szó, akkor visszakérdez. Ha a beszélő szándékosan ejtett hibát, akkor 

nem javít és így lojális.  

 

T5: Amikor nagyon egyértelmű, hogy mire gondol, hogy Budapest, Bukarest, vagy valakinek 

pl. a beosztását rosszul mondja, buchō (főosztályvezető部長) helyett kachō 

(osztályvezető課長), ezek fontos dolgok, bizonyos embereknek ezek nagyon fontosak, ha 

egyértelmű, hogy mire gondolt, akkor én kijavítom szó nélkül. Mert az érthetőség a 

lényeg, és nem az, hogy szőrszálhasogató dolgokba menjen a beszélgetés. … Amikor 

nagyon nagy a hiba, akkor először én visszakérdezek, hogy biztosan így gondolta-e. És 

akkor van esély, hogy a kliens ki tudja javítani, és a másik ügyfélnek már helyesen 
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mondom. De ha visszakérdezek, és akkor is ragaszkodik ahhoz, hogy mondjam így, 

akkor mondom úgy, mert lehet, hogy felépítette a beszélgetést egy olyan logikára, amit 

én nem látok át.  

 

T5 narrációjából kiderül, hogy maximálisan igyekszik mindkét ügyfél irányában a 

semleges és pártatlan álláspontot elfoglalni, és fordítói felelősséget vállalni. 

T1 narrációja a lojalitás kérdését egy másik szemszögből közelíti meg, nevezetesen az 

ügyfél oldaláról.  Panaszkodik, hogy a japán anyanyelvű és a magyar anyanyelvű tolmácsok 

eltérő bánásmódban részesülnek a japán megbízó részéről. A japán munkáltatók nem bíznak a 

magyar anyanyelvű tolmácsokban.    

 

T1: … de akkor is kicsit úgy vannak vele, hogy a magyarok úgy gondolják, hogy én majd a 

japánoknak elmondok minden dolgot, amit hallok, a pletykákat. De ilyet soha nem 

csináltam. A japánok is, csak azért mert nem vagyok japán. Például az X cégnél sok 

japán tolmács is volt… Mindig úgy éreztem, hogy a japán születésű tolmácsban sokkal 

jobban megbíznak, mint bárkibe. Olyankor volt nehéz, mondjuk én már ott voltam több 

mint egy éve, és a gyártási folyamatokat már jól értettem és jött egy új lány, aki még nem 

nagyon értette, és mégis őt hívták be a fontosabb tárgyalásokra, gondolom, mert ő japán 

volt. Persze biztos japánul ő sokkal szebben beszélt, ezt aláírom, de a magyarok pedig 

nekem panaszkodtak, hogy Jaj T4, miért nem jössz, nem értjük ez a csaj mit mond. 

 

Unno (2002) Thaiföldön letelepedett japán érdekeltségű vállalatnál végzett 

kutatásában a japán munkáltatókat kérdezték a helyi thaiföldi és a japán anyanyelvű 

tolmácsok előnyeiről és hátrányairól. Az derült ki, hogy a japán munkáltatók a japán 

anyanyelvű tolmácsok előnyének tartják a megbízhatóság mellett azt a tényezőt, hogy a japán 

tolmácsok megértik a japánok szándékait, míg a helyi tolmácsok nem, és nem is tartják őket 

megbízhatóaknak (Unno 2002: 137). Unno kutatása azt mutatja, hogy a japán munkáltatók 

nem bíznak a nem japán anyanyelvű tolmácsok kommunikációs képességében. A munkáltató 

szándékának megértése és a tolmács megbízhatósága tulajdonképpen szorosan összefügg. Ha 

a tolmács nem érti a beszélő szándékát, akkor félrefordít, ez viszont megbízhatóságának 

megingásához vezet.  

T1 narrációja hasonló jelenségeket mutat, mint amit Unno (2002) említ kutatásában. 

Az ügyfelek, akik a másik fél nyelvét nem ismerik, nehezen tudják megítélni a tolmács 

célnyelvi tudását, ezért a tolmács képességét valószínűleg szociopragmatikai tudása alapján 
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ítélik meg. Ahogy azt korábban láttuk, a pragmalingvisztikai hibát könnyen észreveszik az 

anyanyelvűek és érzik az idegenszerűséget is. Ezzel szemben a szociopragmatikai hibát 

nehezen fedezik fel, pedig ez észrevétlenül okozhat félreértést az ügyfelek, valamint az 

ügyfelek és a tolmács között.  A szociopragmatikai ismeretek elsajátítása nehéz folyamat, 

problémát okoz a gyakorlott tolmácsoknak is. Mivel az esetek többségében a félreértések 

valódi okát sem az ügyfél, sem a tolmács nem tudja, így nem csoda, ha a tolmács nem érti, 

hogy miért kedvelik inkább az megbízóval azonos anyanyelvű tolmácsokat. Itt nem a 

kommunikációban részt vevők nemzeti hovatartozása a probléma oka, tehát az, hogy 

magyarok vagy japánok az adott tolmácsok, hanem az interkulturális kommunikációs és az 

interkulturális pragmatikai ismeretek hiánya okozza ezt a problémát. A tolmáccsal közvetített 

kommunikációban a tolmács célnyelvi ismeretei a pragmatikai normáról hatással lehetnek a 

tolmács megbízhatóságának megítélésére és ezen keresztül az ügyfelek közötti 

interperszonális kapcsolatok alakulására is.  

A tolmács lojalitását a személyes névmás használatából is lehet látni. T1 és T2 

gyakran fordít egyes szám harmadik személyben.  

 

T1: Általában harmadik személyben fordítok. Akkor szoktam, hogyha két ember beszélget, 

akkor első személyben mondom, ha többen vannak, akkor általában harmadik 

személyben. 

T2: Harmadik személyben. Nem szó szerint mondom azt, hogy watashi (én私), hanem ő. 

Harmadik személyben… Valószínűleg, ha valami formális, akkor inkább egyes szám első 

személyben fordítok, hogy ha valami egyszerű megbeszélés, akkor harmadik személyben. 

Megmondom őszintén, ez teljesen automatikusan jött, nekem ez nem egy előre eldöntött 

dolog. Hogyha a cégnél chottoshita sōdan (kis megbeszélésちょっとした相談) van, akkor 

egyes szám harmadik személyben, ha nagyon formális valami komoly, akkor első 

személyben … Hogyha olyan körben fordítok, ahol már jól ismerik egymást, tényleg ami 

in-group-nak nevezhetünk ott valószínűleg harmadik személyben mondanám. Hogy ha 

valami rövid, apró, mondjuk, mond valamit a főnök valakinek, hogy ezt így csináld, vagy 

úgy csináld, akkor én nem azt fogom mondani, hogy így csináld, úgy csináld. Azt mondom, 

hogy azt kéri a főnök, azt mondja a főnök, hogy azt csináld…  

 

T2 alábbi narrációja azt sugallja, úgy érzi, az interakcióban teljesen látható harmadik 

szereplőként tevékenykedik. Ennek megnyilvánulása, hogy harmadik személyben fordít, főleg 

akkor, ha informális tolmácsolási szituációban van. 
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T2: Sokszor van, amikor a cégnél van valami probléma, akkor van egy vita, akkor lehet azért 

is hajlamosabb az ember egyes szám harmadik személyben fordítani, mert nem 

egyszerűen csak egy szócsőnek érzi magát, hanem egy moderátor valahol. Nyilván 

nekem nincs más szerepem, mint hogy elmondjam ezt is azt is, de azért mivel tudom, és 

mivel hallom a mind a kettőt, megpróbálnám kicsit közelíteni, tehát nem egyszerűen csak 

fordítom a szavakat, hanem kicsit én is jelenlévőnek érzem magam. 

 

T2 vitás helyzetben harmadik személy használatával szeretné megmutatni, hogy ő nem 

szócső, hanem moderátor, azaz semleges pozíciót tartva mindkét ügyfélhez lojális.  

 

T2: Vannak magyarok, akik nagyon vehemensek, és nekik sokszor nehezebb. X-san iszonyú 

türelmes, és én néha mondom, hogy „sumimasen mata (Bocsánat, megint ő すみません。

また)” … de ő elvan közben, laptopozik, a magyarok meg csak mondják a magukét, és a 

végén, megbízik abban, hogy nagyon sokat beszélnek, és én csak összefoglalom. Mert azt 

mondja, hogy „hadd beszéljen”. 

T1: Inkább elmagyaráznám, hogy miért mérges. Akárki úr azért mérges, mert Önök 

elfelejtették ezt és ezt megcsinálni, és még csak nem is szóltak róla … Az ő szavait a 

magyarázatban lefordítom. Szitokszót nem fordítok. 

T5: Én nem kiabálok, azért mert féltem a hangomat. Hanem azt mondom, hogy „okotte 

irasshaimasu (meg van sértődve – tiszteleti alakban怒っていらっしゃいます)” … És látja 

úgyis, hogy kiabálás van. Nem érzelemmentesen, de nem fogok kiabálni, ez egy elv. Nem 

kezdem el a beszélőt megnyugtatni, mert az nem az én feladatom. 

 

T2 mint moderátor, bocsánatot kér a magyar ügyfél helyett a japán ügyféltől, amikor 

az sokat beszél, és összefoglalja a japán ügyfél mondandóját. T1 is hasonlóan viselkedik, ő is 

inkább megmagyarázza a helyzetet, és nem tolmácsol. Ezek a narrációk az interakcióban 

önálló tagként résztvevő, látható tolmács képét mutatják. T5 a harmadik személy 

használatával egyértelműen pártatlanságát szeretné kimutatni. Narrációja a tolmács önálló 

harmadik szereplői státusát érzékelteti. 

 

5.3.2. A tolmács lojalitása a tágabb értelemben vett tolmácsolásban 

 

Bizonyos kontextusban vagy bizonyos szituációban a tolmács kénytelen az egyik 

oldalon állni, de legalábbis ezt mutatni az ügyfélnek. A japán megbízók egy része a 
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tolmácstól kimondottan azt várja, hogy az ő oldalukon álljon és képviselje az érdekeiket, 

akármiről van is szó. Az alábbi incidens egy idegenvezetővel esett meg, és az idegenvezetés, 

ahogyan azt korábban már láttuk, a japán tolmács taxonómia szerint a tolmácsolás egyik 

altípusa.  

 

T7: Amikor … egy népművészeti boltba bement egy japán csoportból két vendég, az egyik 

véletlenül leejtett egy babát és összetört. Az eladó mondta az idegenvezetőnek, hogy 

fordítsa, hogy ezt meg kell fizetniük. Az idegenvezető ezt lefordította, de mind a kettő azt 

állította, nem ő volt. Elindult egy vita, amiben az idegenvezető tolmácsként funkcionált az 

eladó és a vásárlók között, és a vége az lett, hogy nagy dúlva-fúlva kifizették a vendégek 

felesbe az összeget. Egyik sem volt hajlandó elismerni, hogy ő volt, és utána a csoport 

vezetőjénél bepanaszolták az idegenvezetőt, hogy az … idegenvezető volt a hibás. És 

kiderült, hogy mindezt abból vonták le, hogy az idegenvezető, mint tolmács, megpróbálta 

meggyőzni a vevőket, hogy… ha valaki kárt okoz, azt bizony meg kell téríteni és ez 

Magyarországon sincs másképp ... A vendégeknek az volt a kifogása az idegenvezető 

ellen, hogy nem tolmácsként viselkedett, nem képviselte őket, úgy vették, hogy az 

idegenvezetőnek ők a megbízói, tehát az idegenvezetőnek az ő érdekeit kéne képviselni 

és úgy tolmácsolni. Úgy érezték, hogy átállt a másik oldalra, és nem csak a másik oldal 

szavait tolmácsolja, hanem a másik oldal nézetét osztja, és ily módon beszél hozzájuk … 

rettenetesen fontos kommunikációs szempont, hogy kinek az álláspontján vagyok, illetve 

lehetek-e valakinek az álláspontján. Erre nagyon érzékenyek a japánok. Persze ha 

abban a pillanatban ugyanaz hangzik el szóról szóra, de az idegen vezető, mint tolmács 

úgy viselkedik, azt mutatja, hogy ő a vendégek érdekét képviseli, akkor nem lett volna 

panasz. Tehát ők úgy érezték, hogy az idegenvezető az nem az ő megbízottjukként 

viselkedett.  

 

Ez a történet nagyon jól mutatja a tolmács japán megbízóinak illetve a japán 

ügyfeleinek elvárását. A japán ügyfelek úgy gondolják, hogy ha ők fizetik a tolmácsot, akkor 

álljon melléjük, és képviselje őket. Pedig a magyar tolmács végig semlegesen, vagyis 

pártatlanul igyekezett fordítani, de ez nem felelt meg a japán megbízók elvárásának.  

 

T7: Nekem ez hosszú tapasztalatom, hogy mindenesetben, ha nekem van egy megbízóm, és az 

illető japán, akkor nekem mellette kell kiállnom, legalábbis úgy kell csinálnom, mert 
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hisz engem azért kért fel, mert ő nem tud kommunikálni, én vagyok ő, csak másik 

nyelven. 

T7: Nyilván aki felkérte, annak az oldalán áll az ember. A megbízó oldalán áll, ez teljesen 

egyértelmű. …. Tudnom kell, hogy engem ki alkalmazott és mire.  

T6: Én érzem, hogy ők (a japánok) azt hiszik, hogy én fordítógép vagyok! Én nem az szeretnék 

lenni. Én az egyik felhasználó képviselője, illetve az, akitől én vagyok, akit képviselek, 

abban egy valaki, azok közül egy valaki. 

T2: (Mi a tolmács?) egyfajta személyi titkár az jó! 

 

T6 és T7 szerint a tolmácsnak lojálisnak kell lennie a munkáltatóhoz, mert ilyen a 

tolmács munkaköre. T2 narrációjában elhangzó személyi titkár kifejezés a dialógus-tolmács 

tágabb értelemben vett munkaköréhez tartozó feladatokról tanúskodik, vagyis arról, hogy a 

dialógus-tolmács a megbízó oldalán felelősséget kell vállaljon a megbízó összes munkájáért. 

Tehát ez a japán megbízók elvárási normájának tekinthető.  

A T5 európai országokban szerzett tolmácsolási tapasztalata alapján mondja el 

véleményét a vállalati tolmács lojalitásáról. 

 

T5: … vállalatnál dolgozó fix tolmács esetén a céghez kell lojálisnak lenni, különben 

megszűnik a munkája, mert tönkremegy a vállalat. Ahol van rá alkalmam, például volt, 

hogy meghívtak, hogy tartsak előadást a japán „kaizen” módszerekről, és az első 

pontban azt mondtam el, hogy a legnagyobb konfliktus az, hogy a munkások 

elégedetlenkednek, és nem értik, hogy nem lesz munkájuk, hogyha nagyon sokat 

balhéznak és nagyon negatív a hozzáállásuk. És azt hiszem ez nagyon fontos … az ipari 

tolmácsolással nagyon sok országban jártam … a többi országban, amelyik nem a keleti 

blokk, tehát nem a volt szocialista országokhoz tartozik, ott nem ennyire negatívak a 

dolgozók. Ezt a tapasztalatom.  

 

T5 szerint a tolmácsnak a céghez kell lojálisnak lennie. A cég kifejezés nem konkrétan 

bizonyos nemzetiséget, inkább a megbízót, a cég menedzsmentjét jelenti, hiszen a cég 

ellentételeként használja a dolgozókat. Tehát T5 véleménye szerint nemzetiségtől függetlenül 

a tolmácsnak a menedzsmenthez kell lojálisnak lennie. Ő maga nem állandó munkatárs egy 

bizonyos cégnél, és nincs kötődése a magyar dolgozókhoz sem. Azok a tolmácsok (T6 és T7), 

akik egyértelműen azt hangsúlyozták, hogy a tolmácsnak a megbízó oldalán kell állnia, 
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szabadúszók, egyik sem vállalaton belüli állandó tolmács. Nekik sincs kötödésük az egyik 

ügyfélhez. Ezért most nézzük, hogy a vállalati állandó tolmácsok miként vélekednek erről.  

 

T3: Optimális esetben a tolmács semlegessége fontos, de hosszú távú munkánál valamilyen 

szinten az ember elköteleződik. 

T4: Itt már nemcsak tolmács vagy ... Főleg így, hogy én már nagyon rég óta itt vagyok. Én is 

úgymond egy alkalmazott vagyok.  

T4: Valaki azt mondja, hogy csak azt kell fordítani, amit ők mondanak és pont. Akkor 

nagyon nagy problémák lennének … Én nem így csinálom, és ezzel rengeteg konfliktust 

kerülünk el és rengeteg félreértést. Igenis a magyarokra is rászólok néha.  

T4: Akinek én tolmácsolok, azok 10-15 éve itt vannak. Jó barátok vagyunk, együtt kirándulok. 

T2: … Nyilván nekem nincs más szerepem, mint hogy elmondjam ezt is azt is, de azért mivel 

tudom, és mivel hallom a mind a kettőt, megpróbálnám kicsit közelíteni, tehát nem 

egyszerűen csak fordítom a szavakat, hanem kicsit én is jelenlévőnek érzem magam 

T2: Egy idő után ennek az az eredménye, hogy egy bizalmi viszony alakul ki. Ezért nagyon 

hálás vagyok. Eddig bárhol dolgoztam mindkét részről megvolt a bizalom felém. 

Megkerestek kellemetlen témákkal is. Jó érzés, hogy belelátok más dolgokba is, de egy 

idő után ez egy kellemetlen dolog is lehet, hogy nem tudok elmélyülni semmibe.  

 

A fenti narrációk azt sugallják, hogy a tolmácsok eltérő módon ugyan, de 

elkötelezettséget éreznek a munkáltatóhoz, T3 elköteleződésnek nevezi, T4 alkalmazottnak 

érzi magát, és baráti viszonyt érez, T2 is bizalmi viszonyt feltételez, és nemcsak fordít, hanem 

„jelenlévőnek” érzi magát.  

T7 alábbi narrációja az ügyfelek tolmácshoz való viszonyát feszegeti. A japánok és a 

magyarok másképp viszonyulnak, másképp állnak a tolmácsokhoz.  

 

T7: Az biztos, meg kell mondjam őszintén, hogy a magyarok sokkal nagyobb tisztelettel 

viszonyulnak a tolmácsokhoz. Abból már nagyon sok érdekes helyzet alakult ki, hogy 

mondjuk, hogy a japán féllel megérkezem a magyar félhez, és a magyar kezet fog velem, 

mond egy pár mondatot, csak nekem, „Jaj, hol tanulta meg ezt a nyelvet?”, tehát valami 

elhangzik, ami rólam szól, mert ő úgy gondolja, hogy amit ő nem tudott megtanulni, és 

másik meg igen, az egy nagy dolog. A japán fél pedig úgy gondolja, hogy ott a tolmács, 

akinek az a dolga, punktum, ő segéderő. Tehát olyan szintű presztízs különbség van a 

kettő között, hogy ez a két találkozásnál szembeszökő szokott lenni. 
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T3: A magyarok sokkal inkább úgy gondolják, hogy a tolmács azért van itt, hogy segítsen, 

inkább partner ... Ők (a japánok) nem érzik, hogy ők semmilyen nyelven nem tudnak 

beszélni, és ennek ellenére nagy az arcuk. 

T3 szerint a magyarok azok, akik inkább partnert látnak a tolmácsban, míg ahogy T7 

fogalmaz, a japánok a tolmácsot segéderőnek tekintik. Ez abban is megnyilvánul, hogy a 

szigorúan névjegyközpontú japán vállalati kultúrában a tolmácsnak nem csináltatnak 

névjegyet, és többnyire be sem mutatják őt az üzleti tárgyalásnál.   

   

Szerző: Egyébként ilyenkor cégen belül, téged be szoktak mutatni az ügyfeleknek? 

T3: Nem nagyon, de az az igazság, hogy ez egy kis cég, és ők sem tudják, hogy ilyen 

illemszabályok léteznek egyáltalán … hát én be szoktam mutatni magamat, persze az 

illendő lenne az embert bemutatni, de sajnos erre nincs jelentkező ...  Általában a 

kollégákkal együtt bemegyünk, és hogyha először találkoznak, akkor én szoktam 

bemutatni a feleket egymásnak – bár én sem ismerem őket, úgyhogy először én 

bemutatkozom, hogy én vagyok a tolmács –, és akkor itt bemutatom, a logisztikai 

osztályvezetőt, és akkor már ugye a vendégeket én sem ismerem, a japánokat nagy 

valószínűséggel, de akkor már megkezdődik a névjegy-csere ... 

Szerző: Neked is van névjegyed, ugye? 

T3: Nem, nincsen. Ezt mindig mondják, hogy „hűha” már amikor ott vannak a vendégek, „jaj 

most már kell csináltatnunk”, de sose csináltattak, úgyhogy... 

Szerző: És a vendégek, akkor hogy szoktak szólítani? 

T3: Hát, tsūyaku san (Tolmács asszony)  

Szerző: Tehát nem névvel.  

T3: Nem. Mivel nincs is névjegyem. És nem nagyon szólítanak Japánba sem. Még esetleg 

szemkontaktus alapján, ha kérik, hogy segítsek valamit.  

 

T3 narrációja azt mutatja, hogy a vállalati tolmácsot belső segéderőnek tekintik a 

külső körhöz tartozókkal szemben. Azért sem fontos a tolmács bemutatása, mert saját cégbeli 

személyzet tagja, nem önálló, pártatlan személy. A segéderőnek nincs szüksége névjegyre. 

Ahogy korábban már szó volt róla, az átlag japán egynyelvű, és éppen ezért nem nagyon érzi 

a tolmács szerepének a fontosságát, és ez eltér a tolmácsról Európában alkotott megítéléstől. 

T7 narrációjából láthatjuk, hogy az átlag japán számára a tolmács egyfajta eszköz. 

Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a politikusoknak (magas rangú tiszteknek) tolmácsoló, 
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kiemelkedő tolmácsolási képességgel rendelkező tolmácsokkal másképp bánnak, őket 

kiemelten szakemberként kezelik, valószínűleg azért, mert a magasabb pozíciót betöltő 

emberek legtöbbször konferenciatolmácsolásnál vagy protokolláris szituációban találkoznak 

ezekkel a tolmácsokkal. 

5.4. Összegzés 

Ebben a fejezetben a tolmácsok narrációi alapján megvizsgáltam a tolmácsok szerepét 

és lojalitását. A narrációk mindenekelőtt a tolmács feladatköreinek sokféleségéről 

tanúskodnak, mind a teljes munkaidejű, mind a részmunkaidős vállalati tolmácsok, mind a 

szabadúszóként működő üzleti tolmácsok esetében. A munkakörök a műszaki szakfordítástól 

a közösségi tolmácsoláson keresztül a protokolláris vagy a bevásárlási hosztesztolmácsolásig 

terjednek. Tolmácsolás technikai szempontból nemcsak konszekutív, hanem akár 

szinkrontolmácsolás is lehet.  

 A vállalati és üzleti tolmácsolásban főleg dialógus tolmácsolás folyik, amiben a két 

ügyfél kultúrája és ebből következően gondolkodási módja is ütközik. A tolmácsok írott vagy 

íratlan feladataik végzése során ezt az ütközést egyrészt a szűkebb értelemben vett dialógus 

tolmácsoláson keresztül (a tolmács tolmácsol az ügyfelek között), másrészt a tágabb 

értelemben vett dialógus tolmácsolási eseményen keresztül (a tolmácsolást megelőző, a 

tolmácsolási és az azt követő események során) oldják meg. A vállalati és üzleti tolmács 

feladatkörei nagyon tágak. A vállalaton belül a gépkönyv írásos fordításától a műszaki szöveg 

tolmácsolásáig, az üzemben, a HR osztályon a személyzeti problémák megbeszélésétől a 

japán dolgozók Bevándorlási Hivatalban történő ügyintézéséig, az orvosi rendelőben történő 

vizsgálattól a bevásárlásig bármi előfordulhat.  

A narrációkból világossá vált, hogy a szűkebb értelemben vett tolmácsolásban a 

vállalati és üzleti tolmácsok többnyire kiegészítő magyarázat betoldásával és pragmatikai 

kiigazítással igyekeznek a két nyelv és kultúra közti különbségeket áthidalni. A vizsgált 

tolmácsok ezen keresztül próbálnak fordítói felelősséget vállalni mind a két ügyfél iránt, 

illetve lojálisnak lenni mindkét ügyfélhez.  

Minden megkérdezett tolmács él a kiegészítő magyarázat hozzáfűzésének 

technikájával, ám az explicitség mértéke tolmácsonként és kontextustól függően eltér. Ezért 

azt mondhatjuk, hogy az explicitáció a vállalaton belüli és üzleti tolmácsok számára a 

professzionális norma felé tartó tendencia.  

Az indulatos beszédaktus fordítása során pragmatikai kiigazítás szempontjából a 

tolmácsok számos nehézséggel szembesültek, részben a japán sajátos külső-belső kör 
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szemlélet miatt, részben a hierarchikus vállalati kultúra okán, részben a japán férfiak speciális 

nyelvhasználata miatt. Négy különböző módszerrel fordítottak. Az egyik megoldás az volt, 

hogy a tolmács pragmatikai transzferrel fordít. Így láthatatlan, és fennáll a félrefordítás 

veszélye, ami a két ügyfél közötti interperszonális viszonyt elronthatja. A tolmács a beszélő 

oldalán fordít és hozzá lojális. A második megoldásban pragmatikai kiigazítást hajt végre a 

tolmács, függetlenül a beszélő kommunikációs szándékától, a tolmács ezt a két ügyfél közötti 

interperszonális kapcsolat fenntartása érdekében teszi. A tolmács láthatatlan, éppen ezért 

ebben az esetben is fennáll a félrefordítás veszélye, vagyis az, hogy a beszélő kommunikációs 

szándéka nem megy át a célnyelvi szövegbe. A tolmács a hallgató oldalán fordít, és hozzá 

lojális. A harmadik megoldásban a tolmács a beszélő kommunikációs céljának megfelelően 

végrehajtja a pragmatikai kiigazítást. Itt is láthatatlan a tolmács. Mindkét ügyfél irányában 

pártatlanul fordít, és mindkét ügyfélhez lojális. A negyedik megoldásban a tolmács ahelyett, 

hogy fordítana mint az interakcióban részt vevő harmadik személy, harmadik személyben 

beszél, és a beszélő nyelvi viselkedését megmagyarázza. Itt a tolmács teljesen látható. A 

tolmács pártatlan személyként lép fel a szituációban, a két ügyfél közötti interperszonális 

kapcsolat fenntartása és a béke érdekében. A tolmács semleges pozícióban van, de egyik 

félhez sem lojális, hiszen nem fordítja a forrásnyelvi szöveget, hanem elmondja róla saját 

értelmezését. 

A továbbiakban kiderült, hogy a tágabb értelemben vett dialógus tolmácsolási 

eseményben a tolmács nemcsak a két ügyfél közötti nyelvi kommunikáció közvetítőjének, 

illetve elősegítőjének szerepét játssza, hanem kommunikációkoordináló vagy moderátori 

szerepet is. Időnként önálló aktív résztvevőként csatlakozik a tárgyaláshoz, irányítja a 

tárgyalás menetét, háttér-információt és kulturális tájékoztatást ad a különböző célnyelvi 

kommunikációs szokásokról, kommunikációs stílusról az ügyfelek közötti gördülékeny 

kommunikáció létrehozása érdekében. A tolmácsolást közvetlenül érintő interkulturális 

kommunikációs háttérinformáció-adás egy, a professzionális norma felé tartó tendenciának 

nevezhető, bár a tolmácsok úgy tartják, hogy ezeket a feladatokat nem kötelesek elvégezni, 

csak szívességből vagy erkölcsi kényszerből teszik, hiszen ezek a munkák nem a szűkebb 

értelemben vett tolmácsolás körébe tartoznak. Tehát többségük a gyakorlatban elvégzi ezt a 

feladatot, de nem tartja a saját feladatköréhez tartozónak. Jogosan nevezhetjük-e vajon akkor 

a tolmácsok viselkedése alapján professzionális normának az interkulturális kommunikációs 

háttérinformáció-adást vagy nem?   

A tolmácsolás körüli jó hangulat biztosítása is hasonló problémát vet fel. Az egyik 

tolmács szerint ahhoz, hogy jól menjen a tolmácsolás, az ő közreműködésére van szükség, ezt 
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a legjobban a tolmács maga teremtheti meg, mert ő kétnyelvű, és mindkét kultúrát ismeri. 

Emellett a vállalati dialógus-tolmácsok a két ügyfél között időnként közbenjárnak személyi 

konfliktus esetén is a munkahelyi interperszonális kapcsolatok ápolása érdekében. 

Ezeknek a tényeknek a megállapítása alapján elmondhatjuk, hogy magyar-japán 

nyelvpárban a vállalati és üzleti dialógus tolmácsolásban két alapvető probléma található. Az 

egyik a dialógus-tolmács definíciójának kérdése. E problémát az a tény is súlyosbítja, hogy a 

tágabb értelemben vett dialógus-tolmácsi feladatoknak, vagyis a szerepkörnek a kiterjedését 

és határait nehezen lehetne meghatározni.  

A másik probléma a tolmács lojalitásával kapcsolatos. Ha a tolmács hatalmi vagy 

érzelmi okoknál fogva nem szimpatizál a megbízóval, vagyis nem az ő oldalán tolmácsol, 

hanem a másik fél iránt érez felelősséget, vagyis hozzá lojális, akkor a tolmács érzelmei a 

megbízó elvárásaival ütköznek. Ennek következtében az íratlan megbízói igényeket nehezen 

tudja teljesíteni.  A tolmácsnak szüksége van empátiára, de ha nem a megbízó iránt viseltet 

empátiával, akkor nehézsége támad, hiszen a megbízó azt hiszi, hogy a tolmács őt képviseli és 

hozzá lojális.  

A probléma megoldását jelentené, ha sikerülne tisztázni, hogy a vállalati dialógus-

tolmácsnak mik a feladatkörei. Ha a dialógus tolmácsolás definícióját nem szűkebb 

értelemben vett tolmácsolásként határozzuk meg, hanem a megbízástól a lebonyolításon 

keresztül az esemény végéig tartó, a teljes dialógus tolmácsolás egészére vonatkoztatjuk, 

akkor ez a tisztázatlanság részben feloldható. A megoldáshoz mindenképpen szükség van a 

tolmács és a megbízók illetve az ügyfelek közötti tisztázásra, vagyis megállapodásra. 

Másrészt, bár ennek kivitelezése bizonyára nem egyszerű, a tolmácsolási eseményben 

részt vevő három szereplő fél között jó lenne tisztázni, hogy mi az elvárás a tolmács felé, a 

tolmács teljesen pártatlanul fordítva mindkét ügyfélhez legyen lojális, vagy csak a 

megbízóhoz legyen lojális, és őt képviselje. Ha nincs egyetértés a három szereplő között, 

akkor a tolmács a hármas interperszonális viszonyban nem tudja az ügyfél elvárásainak 

megfelelő szerepet betölteni, folyamatos stresszt érez, és azon kell a fejét törnie, vajon milyen 

szerepet várnak el tőle.  
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6. A kutatás összegzése 
 

6.1. Az empirikus kutatás eredményei  

 

A kutatás a magyar anyanyelvű, magyar-japán nyelvpárban működő dialógus-

tolmácsok problémáit, ezek okát, valamint a dialógus-tolmácsok professzionális normáit, 

tolmácsolási etikáját vizsgálta és tárta fel, továbbá rávilágított a dialógus-tolmács kettős 

lojalitására a vállalati és üzleti tolmácsolásban a magyar-japán és a japán-magyar 

interperszonális kommunikációban.  

A kutatás a következő tényeket tárta fel: 

1. A tolmács és a tolmácsolás terminusa kultúránként eltér.  

2. Az udvariasság és a funkcionális ekvivalencia az egész diskurzus fordításán keresztül 

jön létre, és ennek megléte vagy hiánya befolyásolhatja a két ügyfél közötti 

interperszonális viszonyt.  

3. A tolmácsok nehézségeit a célnyelvi pragmatikai ismeretek hiánya, de különösen a 

szociopragmatikai transzfer, továbbá részben a kettős lojalitás kérdése okozza.  

4. A magyar anyanyelvű vállalati és üzleti dialógus-tolmácsok gyakran végeznek 

interkulturális kommunikációs tájékoztatói tevékenységeket, sőt olykor tanácsadói 

tevékenységet is. Ezeknek a tevékenységeknek a célja a két kultúra közötti különbség 

áthidalása.  

5. A magyar anyanyelvű, vállalati és üzleti dialógus-tolmácsok hármas szerepet töltenek 

be: láthatatlan nyelvi közvetítői szerep; a kulturális különbség áthidalása érdekében az 

interakcióban aktívan részt vevő látható kommunikációs moderátori szerep; és az 

interperszonális viszony fenntartása érdekében cselekvő interperszonális koordinátori 

szerep. Az utóbbi szerepvállalásnál a kettős lojalitás kérdése fontos tényezőként 

funkcionál. 

Az alábbiakban részletezem ezeket az eredményeket. 

 

6.2. Tolmácsolási nehézségek és ezek oka a vállalati és üzleti dialógus tolmácsolásban, 

magyar-japán nyelvpárban 

 

 Kutatásomban három módszerrel, kérdőíves felméréssel, párhuzamos 

korpuszelemzéssel és mélyinterjúk elemzésével próbáltam feltárni a vállalati és üzleti 
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dialógus tolmácsolás során felmerülő nehézségeket és ezek okait a magyar-japán nyelvpárban 

vonatkozásában.  

 

6.2.1. A kérdőíves felmérés során feltárt nehézségek 

 

A kérdőíves felmérés során kiderült, hogy a vizsgálatban részt vevő tolmácsok közül a 

legtöbben a tolmácsoláshoz szükséges információ hiányát jelölték meg nehézségként. Az 

információszolgáltatás az ügyfelek illetve a megbízók feladata lenne; ez viszont nem nagyon 

tudatosult az ügyfelek, és a megbízók körében. Érdemes lenne hangsúlyozni a megbízók és a 

felhasználók körében, hogy a kellő információ nagymértékben befolyásolhatja a tolmácsolás 

minőségét. 

A tolmácsok egyharmada a szakmai kifejezések mellett öt interkulturális pragmatikai 

tényezőt nevezett nehézségnek. Ezek: a japánok sajátos kommunikációs stílusa; a japán 

nyelvben alkalmazott sajátosan homályos kifejezési formák; a japános és a magyaros 

gondolkodás sokszor eltérő módja; a tiszteletiségi nyelv fordítása; egy-egy szó vagy 

mondatrész, különösen az alany kihagyása. Tehát elmondhatjuk, hogy a nehézségek a japán 

kultúra és kommunikáció, illetve az üzleti kommunikáció sajátosságaira vonatkozó ismeretek 

hiányaiból adódnak. Emellett az interkulturális kommunikációs nehézségeket is sokan 

említették meg, például a vicc és a közmondás fordítása és a magyar és japán tárgyalási 

technika különbsége. 

A kérdőíves felmérés elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált nehézségek 

oka jórészt a magyar és a japán kulturális sajátosságokban gyökerezik, interkulturális 

pragmatikai és interkulturális kommunikációs okokra vezethető vissza.  

 

6.2.2. A párhuzamos korpuszelemzésben feltárt nehézségek és ezek oka 

 

A párhuzamos korpuszelemzés során vizsgáltam 1. a dicséret beszédaktusát, 2. a 

konvencionális fatikus beszédaktust (jó étvágyat!), 3. a konvencionális fatikus zárszó 

beszédaktusát, 4. a kérés beszédaktusát, 5. az elutasítás beszédaktusát, 6. a személyes névmás 

használatát, 7. a tiszteletiségi nyelv fordítását és 8. az elutasító e-mail fordításának 

lektorálásait. 

 Az első vizsgálatból kiderült, hogy több tolmácsnak nem sikerült szociopragmatikai 

kiigazítást végrehajtania (1d, 1e, 1f, 1g), ami miatt rejtett fordítással láthatatlanul megsértheti 

a hallgatót, és a két ügyfél közötti viszony megromolhat, aminek az okát sem a két ügyfél, 
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sem a tolmács nem tudja. A tolmácsoknak nyelvi illetve pragmalingvisztikai és 

szociopragmatikai ismeretek hiányából egyaránt adódhatnak nehézségei.  

A második elemzésből kiderült, hogy a tolmács időnként kulturális kiegészítést fűz az 

elhangzottakhoz a beszélőhöz intézve szavait (2e), vagyis önként a tolmácsoláson kívüli 

kultúraközvetítéssel is foglalkozik a tolmácsolás alatt.  

A harmadik elemzés azt mutatta, hogy a fatikus forrásnyelvi beszédaktust pontosan 

szó szerint fordítja a tolmács, és hiába hozza létre a magyar célnyelvi pragmatikai normának 

megfelelő udvarias beszédaktust, a funkcionális ekvivalencia nem jön létre (3c, 3d, 3e, 3f, 3g). 

A negyedik, a kérés beszédaktusának vizsgálatából az derült ki, hogy a magyar 

forrásnyelvi beszédaktus szó szerinti fordítása meglehetősen magas szintű direktséget 

eredményez, és a japán célnyelvi pragmalingvisztikai normának megfelelő udvariassági szint 

használata ellenére bizonyos kontextusban nem megfelelő célnyelvi beszédaktust hoz létre. 

Két tolmács a japán célnyelvi pragmatikai norma szerint udvariasan fordít, de a 

szociopragmatikai transzfer miatt a magyar forrásnyelvi kérés beszédaktusából udvarias 

követelés keletkezett a japán célnyelvi beszédaktusban (4c, 4d).  

Az ötödik, az elutasítás vizsgálata pedig azt mutatta, hogy egy tolmács a japán 

forrásnyelvi beszédaktus pragmatikai jelentését nem értette, és a szó szerinti fordítás révén 

eltérő pragmatikai jelentésű magyar célnyelvi beszédaktust hozott létre (5g). A japán 

nyelvben különösen kedvelik a homályos kifejezéseket, nem mondanak nyíltan nemet és ez 

nehezíti a tolmácsolást.  

A hatodik, a magyar nyelvben egyes szám első személyű birtokos személyraggal 

ellátott kifejezés fordítása során az egyik tolmács a magyar pragmalingvisztikai normának 

megfelelően, szó szerint fordított, és a magyar birtokos személyrag helyett személyes névmást 

használt, ennek folytán a célnyelvi beszédaktus idegenszerűvé vált (6a). Ezzel a tolmács a 

beszélőt a hallgatóval szemben tolakodó vagy magamutogató személyiségnek tűnteti fel, és ez 

sem a beszélőben sem a tolmácsban nem tudatosodik. Ez végső soron a két ügyfél közötti 

interperszonális kapcsolatok alakulását rossz irányba befolyásolhatja.  

A hetedik, a tiszteletiségi nyelv fordításánál több tolmács a forrásnyelvi megszólítást 

pragmatikai transzferrel fordította magyarra, és a célnyelvi beszédaktus illokúciós erejét 

megváltoztatta (7-1d, 7-1e). A japán megszólítási rendszert az ún. belső kör és külső kör 

referencia-dichotómiája határozza meg. A rendszernek megfelelő megszólítás és az 

udvariassági alakok használata az anyanyelvűeknek is meglehetősen nehéz, így a nem 

anyanyelvű tolmácsoknak sokszor okoz gondot: ezt tanúsítja a két tolmács fordítása. A 

nehézség a belső kör és külső kör szereplőinek elhelyezéséből, az emberi kapcsolatok, 
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viszonyok gyors felismeréséből, majd a felismerést követően a megfelelő megszólítás 

kiválasztásából, és a kiválasztott megszólításhoz tartozó egyéb udvariassági, szerény és 

tiszteleti elemek alkalmazásának összehangolásából adódik. Ugyanakkor a megszólítás japán 

nyelvre fordításakor rendelkezésére áll a tolmácsnak egy másik elkerülő eszköz, és ez a 

harmadik személy használata. Ha harmadik személyben tolmácsol, akkor ettől a nehézségtől 

bizonyos mértékben mentesül, hiszen egyáltalán nem kell figyelembe vennie a belső kör és 

külső kör referenciakeretet (7-2a). A tolmács harmadik önálló szereplőként használhatja a 

tiszteletiségi nyelvet, mint egyik félhez sem tartozó, külsőköri személy.   

A lektorált elutasító levelek párhuzamos korpuszelemzése során kiderült, hogy 

udvarias beszédaktusokból álló szöveg is udvariatlannak tűnhet az olvasó számára (8a, 8b, 8c, 

8g), ha a fordító a beszélő oldalán állva fordít, az olvasó iránti empátia nélkül. Ezzel szemben 

hárman (8d, 8e, 8f) a jelentésbetoldással, a célnyelvi szöveg direktségi szintjét csökkentve 

tették udvariasabbá a célnyelvi szöveget, ezek az olvasó buzdítását is beleszőtték a fordításba. 

Egy tolmács (8g) a forrásnyelvi szövegnél is udvariasabb, hivatalosabb stílusú kiigazítást 

végzett, és az udvarias beszédaktusok túladagolásával a diskurzus szintjén udvariatlan 

célnyelvi szöveget hozott létre.  Ez azt mutatja, hogy a fordítás befolyásolhatja a két ügyfél 

közötti interperszonális viszony alakulását. Ebben a tolmács az interperszonális viszonyok 

egyfajta koordinátorának a szerepét játssza. A forrásnyelvi szöveghez hű fordításhoz 

ragaszkodó tolmácsolás e szerepet nem tudja elvállalni. E szerepet csak a mindkét ügyfélhez 

lojális tolmács tudja betölteni, aki a kontextus figyelembe vételével fordít.  

Összességében elmondható, hogy a korpuszt szolgáltató magyar anyanyelvű 

tolmácsok számára a tolmácsolási nehézségek részben a japán kultúra és kommunikáció 

sajátosságaira, részben interkulturális pragmatikai okokra vezethetők vissza.  

 

6.2.3. A mélyinterjú elemzésében feltárt nehézségek és ezek oka 

 

A narrációk mindenekelőtt a vállalati és üzleti tolmács feladatköreinek sokféleségéről 

tanúskodnak. A vállalaton belül a gépkönyv írásos fordításától a műszaki szöveg 

tolmácsolásáig az üzemben, a HR osztályon a személyzeti problémák megbeszélésétől a japán 

dolgozók Bevándorlási Hivatalban történő ügyintézéséig, az orvosi rendelőben történő 

vizsgálattól a bevásárlásig bármi előfordulhat. A vállalati és üzleti tolmácsolásban főleg 

dialógus tolmácsolás folyik, amiben a két ügyfél kultúrája és ebből következően gondolkodási 

módja is ütközik. A tolmácsok írott vagy íratlan feladataik végzése során ezt az ütközést 

egyrészt a szűkebb értelemben vett dialógus tolmácsoláson keresztül (a tolmács tolmácsol az 
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ügyfelek között), másrészt a tágabb értelemben vett dialógus tolmácsolási eseményen 

keresztül (a tolmácsolást megelőző, a tolmácsolási és az azt követő események során) oldják 

meg.  

Az indulatos beszédaktus fordítása során pragmatikai kiigazítás szempontjából a 

tolmácsok számos nehézséggel szembesültek, részben a japán kommunikációban sajátos belső 

kör és külső kör szemlélet miatt, részben a hierarchikus vállalati kultúra okán, részben pedig a 

japán férfiak speciális nyelvhasználata miatt.  

A továbbiakban kiderült, hogy a tágabb értelemben vett dialógus tolmácsolási 

eseményben a tolmács nemcsak a két ügyfél közötti nyelvi kommunikáció közvetítőjének 

illetve elősegítőjének szerepét játssza, hanem kommunikációkoordináló vagy moderátori 

szerepet is betölt. Időnként önálló aktív résztvevőként csatlakozik a tárgyaláshoz, irányítja a 

tárgyalás menetét, háttér-információt és kulturális tájékoztatást ad a különböző célnyelvi 

kommunikációs szokásokról, kommunikációs stílusról az ügyfelek közötti gördülékeny 

kommunikáció létrehozása érdekében. A tolmácsolást közvetlenül érintő interkulturális 

kommunikációs háttérinformáció-adás egy, a professzionális norma felé tartó tendenciának 

nevezhető, bár a tolmácsok úgy tartják, hogy ezeket a feladatokat nem kötelesek elvégezni, 

csak szívességből vagy erkölcsi kényszerből teszik, hiszen ezek a munkák nem a szűkebb 

értelemben vett tolmácsolás körébe tartoznak. Tehát többségük a gyakorlatban elvégzi ezt a 

feladatot, de nem tartja a saját feladatköréhez tartozónak.  

A tolmácsolás körüli jó hangulat biztosítása is hasonló problémát vet fel. Az egyik 

tolmács szerint ahhoz, hogy jól menjen a tolmácsolás, az ő közreműködésére van szükség. Ezt 

a legjobban maga a tolmács teremtheti meg, mert ő kétnyelvű, és mindkét kultúrát ismeri. 

Emellett a vállalaton belüli dialógus-tolmácsok a két ügyfél között időnként közbenjárnak 

személyi konfliktus esetén is a munkahelyi interperszonális kapcsolatok ápolása érdekében. 

Ezeknek a tényeknek a megállapítása alapján elmondhatjuk, hogy a magyar-japán 

nyelvpárban a vállalati és üzleti dialógus tolmácsolásban két alapvető probléma található. Az 

egyik a dialógus-tolmács definíciójának kérdése. E problémát az a tény is súlyosbítja, hogy a 

tágabb értelemben vett dialógus-tolmácsi feladatoknak, vagyis a szerepkörnek a kiterjedését 

és határait nehezen lehetne meghatározni.  

A másik probléma a tolmács lojalitásával kapcsolatos. Ha a tolmács hatalmi vagy 

érzelmi okoknál fogva nem szimpatizál a megbízóval, vagyis nem az ő oldalán tolmácsol, 

hanem a másik fél iránt érez felelősséget, azaz hozzá lojális, akkor a tolmács érzelmei a 

megbízó elvárásaival ütköznek. Ennek következtében az íratlan megbízói igényeket nehezen 

tudja teljesíteni.  A tolmácsnak szüksége van empátiára, de ha nem a megbízó iránt viseltetik 
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empátiával, akkor nehézsége támad, hiszen a megbízó azt hiszi, hogy a tolmács őt képviseli és 

hozzá lojális.  

 

6.3. A vállalati és üzleti dialógus tolmácsolás professzionális normái, a tolmácsolási etika 

magyar-japán nyelvpárban 

 

A kérdőíves felmérésben az adatközlő tolmácsok által nagyon fontosnak, illetve 

fontosnak tartott tényezők, úgymint: a beszédkészség, a mondanivaló jelentésének a 

követhetősége, a könnyen érthető fordítás, a logikai követhetőség, a beszélők iránti empátia és 

a magyar-japán eltérő gondolkodás iránti megértési készség – a tolmácsok professzionális 

normáinak illetve a tolmácsolás etika alapjainak tekinthetők. A professzionális norma 

elvárásaihoz sorolhatók még a kommunikációkoordináló képesség, a koncentrálóképesség, a 

könnyen érthető hang, a kritikával szembeni szerénység, alázatosság, elfogadókészség, a 

nyelvhelyesség, a pontos szakkifejezés használata, a magyar-japán kulturális különbségek 

megismerése és azok iránti tolerancia, nyitottság.  

Ugyanakkor gyakran a tolmácsolási etikaként emlegetett, a forrásnyelvi beszédhez hű 

tolmácsolásról nem alakult ki egységes vélemény a megkérdezett tolmácsok körében, 

különösen az indulatos beszédaktus fordítása esetén. A beszélőkkel szembeni semleges 

fordításról sincs egységes vélemény a tolmácsok körében. Több tolmács nyilatkozott úgy, 

hogy a gyakorlatban hajlamos nem teljesen pártatlanul tolmácsolni – valamelyik érintett fél 

javára.  

A mélyinterjúk narrációiból kitűnt, hogy a szűkebb értelemben vett tolmácsolásban a 

vállalati és üzleti tolmácsok többnyire kiegészítő magyarázat betoldásával és pragmatikai 

kiigazítással igyekeznek a két nyelv és kultúra közti különbségeket áthidalni. A vizsgált 

tolmácsok ezen keresztül próbálnak fordítói felelősséget vállalni mind a két ügyfél iránt, 

illetve lojálisnak lenni mindkét ügyfélhez. Minden megkérdezett tolmács él a kiegészítő 

magyarázat, a hozzáfűzés technikájával, ám az explicitség mértéke tolmácsonként és 

kontextustól függően eltér. Ezért azt mondhatjuk, hogy az explicitáció a vállalati és üzleti 

tolmácsok számára a professzionális norma felé tartó tendencia.  

 

6.4. A kutatás korlátai és jövőbeni kiterjesztése 

 

  Disszertációmban a tolmácsok munkáját próbáltam felderíteni: hogyan fordítanak, 

hogyan viselkednek közben, mit gondolnak a tolmácsolásról, saját szerepükről. Gondolataikat, 
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viselkedésüket, módszereiket kérdőíven és interjún keresztül kapott válaszok és párhuzamos 

korpuszok alapján elemeztem. A felhasznált kutatási módszereknek vannak előnyei és 

hátrányai. A kérdőíves felmérések előnye, hogy az előre elkészített kérdések alapján 

viszonylag gyorsan hozzá lehet jutni a tolmácsok véleményéhez. Hátránya, hogy a 

válaszokból az okok és a körülmények nem derülnek ki, valamint a tolmácsok tényleges 

viselkedését is nehéz megismerni. Ezért szükség volt a párhuzamos korpuszelemzés. Mivel 

valódi tolmácsolási eseményt az üzleti titoktartás miatt japán viszonylatban gyakorlatilag 

szinte lehetetlen rögzíteni, így a korpuszt tolmácsolási nehézségeket okozó problémák köré 

csoportosítva, üzleti tolmácsolási tapasztalatokból kiindulva magam alkottam. Így a kapott 

eredmények inkább orientáló jellegűek, tendenciákat mutatnak, mivel nem valódi 

tolmácsolási szituációban születtek. A tolmácsok által lefordított anyagok mégis betekintést 

nyújtanak a tolmácsok ideálisnak tartott tudatos és nem tudatos tolmácsolási stratégiájába, 

megmutatják tolmácsolási szokásaikat, illetve szintén tudatos és nem tudatos nyelvi 

viselkedésüket. A mélyinterjúban a tolmácsok szubjektív véleményüket és tapasztalataikat 

mondják el, ezért véleményüket nem általánosíthatjuk, de ez is iránymutató és tendenciákra 

következtethetünk. Az egyes módszereket együtt alkalmazva a kapott eredmény sokrétűen 

mutatja be a vizsgált témát, és további vizsgálatok alapjául szolgálhat.  

A másik korlát az adatközlők kis létszáma. A magyarországi japán tolmácsok becsült 

létszámának mintegy 40 százaléka kitöltötte a kérdőívet és kb. 10 százaléka készített korpuszt, 

és adott interjút, az adatok mégsem elegendőek a határozott következtetésekhez. Tehát a 

minta nagyon kicsi, így csak tendenciákat mutat, és nem reprezentatív. Emellett a 

vizsgálathoz csak négy japán megbízó véleményét sikerült megtudnom, így ez sem 

reprezentatív, csak tájékoztat, betekintést ad. A vizsgálat megbízhatósága csak részleges. 

Mivel ebben a témában a mintaszerzés igen nehéz magyar-japán nyelvpárban a 

korábban említett körülmények okán, és nincs hasonló kutatás magyar-japán vonatkozásban, a 

kutatásomat folytatnom kell szélesebb körben.  

 

6.5. A kutatás értékelése 

 

Kutatásom a magyar anyanyelvű tolmácsok számára tolmácsolási nehézséget okozó 

négy tényezőre világított rá a magyar-japán nyelvpárosításban. Az egyik ilyen tényező a japán 

kultúra és kommunikáció sajátosságai, a másik pedig a tolmács interkulturális pragmatikai 

ismereteinek hiányossága. Ha a fordító a célnyelvi szöveg hatására nem gondolva, az olvasó 

iránti empátia hiányában fordít, akkor a célnyelvi szöveghez az eredetitől eltérő pragmatikai 
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jelentést ad hozzá, és ez akaratlanul félrevezetéshez vagy a két ügyfél közti interperszonális 

viszony romlásához vezethet.   

A harmadik tényező a tolmács multifunkcionális szerepköreivel és ezzel összefüggésben a 

tolmács és a megbízó között a dialógus-tolmács definíciójára vonatkozóan fennálló eltérés. A 

magyar-japán tolmácsolásban a japán felhasználók gyakran azt hiszik, hogy a tolmács csak 

nyelvi közvetítő, ugyanakkor a gyakorlatban elvárják tőle, hogy a japán kultúra és a saját 

vállalati hagyományok közötti közvetítői szerepet is betöltse, miközben ez nem tudatosodik 

sem a felhasználókban, sem a tolmácsokban. Ráadásul a tágabb értelemben vett dialógus-

tolmácsi feladatoknak, vagyis szerepkörnek a kiterjedését és határait nehezen lehetne 

meghatározni. 

A negyedik pedig a tolmács lojalitásával kapcsolatos tényező. A lojalitás mindkét 

ügyfél iránti fordítói felelősséget jelent a fordítási interakcióban (Nord 1997). Mivel a 

vállalati és üzleti dialógus-tolmács általában mindkét ügyfél irányában tolmácsol, ezért a 

tolmácsnak elvileg mindig kettős lojalitást kell vállalnia. Azonban a gyakorlatban nem mindig 

sikerül ezt megvalósítani.  

 

6.6. A kutatás jelentősége 

 

Napjainkban egyre több magyar tanul japánul és a magyar-japán tolmácsszakma iránti 

érdeklődés is növekszik, párhuzamosan azzal, hogy a japán vállalatok terjeszkedésével nő a 

tolmácsok iránti igény. Kevesen foglalkoznak azonban magyar-japán nyelvpárban a 

tolmácsolási nehézségek kutatásával. A magyar-japán tolmácsok, a nyelvtanárok és a diákok 

körében nem ismertek a magyar-japán nyelvpár tolmácsolási nehézségeire és okaira 

vonatkozó kutatások eredményei. A vállalati és üzleti dialógus-tolmács szerepének és kettős 

lojalitásának, valamint a tolmácsolási etikának a tisztázása magyar-japán nyelvpárban részben 

hozzájárulhat a tolmácsolási nehézségek enyhítéséhez és jelentős anyagot nyújthat a 

tolmácsképzéshez. Végül javasolhatjuk a tolmácsok nehézségeinek enyhítésére azt, hogy a 

nyelvoktatásban a célnyelvi pragmatikai ismereteket, de különösen a szociopragmatikai 

ismereteket is tanítsuk, amelyek korábban nem kaptak elég figyelmet.  

Disszertációm a kutatási módszerekből és a kis mintából származó korlátok ellenére is 

reményeim szerint kezdeti kutatásként alapul szolgálhat a további mélyebb vizsgálatokhoz és 

kutatásokhoz. 
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Függelék  

1. Függelék: A kérdőíves felmérés kérdései 

Ez a felmérés egy kutatás alapját képezi, amely szeretné kideríteni, mit gondolnak a 

tolmácsok a tolmácsolás etikájáról és a tolmács szerepéről, ezáltal a tolmácsszakma jobb 

megismeréséhez és elismeréséhez szeretne hozzájárulni.  Előre is nagyon szépen köszönöm az 

együttműködésüket és segítségüket. 

Személyes információ: 

Kor:  20-as,  30-as,  40-es,  50-es,  60 fölött        Nem:   férfi nő 

Tolmácstapasztalat: ＿év           Idegen nyelvi tudás: (                  ) 

Foglalkozás: szabadúszó tolmács, vállalati tolmács, tolmács mellékfoglalkozásban, tolmács 

diákmunkában 

Japánban töltött idő: ___év         japán nyelvtanulás: ___év 

japánul nyelvi tanulmányok: önerőből;   japán általános és középiskolában ___év; 

japán egyetemen ___év;    nyelviskolában Japánban ___év;  

magyar általános vagy középiskolában ___év;    magyar egyetemen ___év;   

nyelviskolában Magyarországon ___év;  egyéb (                                                    ) ___év 

 

I. Értékelje az alábbi pontok fontosságát a vállalati és üzleti tolmácsolásban! 

4: nagyon fontos  3: fontos  2: nem nagyon fontos  1: nem fontos 

1. szép, stílusos fordítás      4     3     2     1 

2. beszédkészség       4     3     2     1 

3. akcentus nélküli szép kiejtés     4     3     2     1  

4. könnyen érthető hang      4     3     2     1 

5. logikai követhetőség      4     3     2     1 

6. jelentés követhetősége      4     3     2     1 

7. könnyen érthető fordítás      4     3     2     1 

8. nyelvhelyesség       4     3     2     1 



258 
 

9. a szakkifejezések pontos használata    4     3     2     1 

10. megfelelő stílus használata     4     3     2     1 

11. teljes információ átadása, a nonverbális információt is beleértve 4     3     2     1 

12. forrásbeszédhez hű tolmácsolás     4     3     2     1 

13. beszélőkkel szemben semleges fordítás    4     3     2     1 

14. kritikával szemben szerénység, alázatosság, elfogadó készség 4     3     2     1 

15. írott szöveg alkotása, készítése, a vállalati dokumentumok készítése   

4     3     2     1 

16. bőséges felkészítés, előkészítés     4     3     2     1 

17. koncentrálóképesség      4     3     2     1 

18. nyugodt lelkiállapot      4     3     2     1 

19. külső kinézet, megjelenési mód, ruházat    4     3     2     1 

20. prezentációs készség      4     3     2     1 

21. tárgyalási készség       4     3     2     1 

22. új technológia és új környezet iránti nyitottság, alkalmazkodási készség  

4     3     2     1 

23. vita során higgadt tud maradni, és különbséget tud tenni a beszélő személye és a 

vitatárgyak között                  4     3     2     1 

24. beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség  

 4      3     2     1 

25. magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete  

 4     3     2      1 

26. kommunikációkoordináló képesség      4     3     2      1 



259 
 

27. magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti tolerancia, 

nyitottság         4     3     2     1 

28. törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízókkal)  4     3     2     1 

29. törődés a főnökkel és a kollégákkal    4     3     2     1 

30. kulturális magyarázat       4     3     2     1    

Egyéb fontos elemek: (                         ） 

 

II. Hogy gondolja Ön? 

1. A vállalati tolmács munkaköréhez tartozik a szakfordítás és a különböző vállalati 

dokumentumok fordítása.     □ Igen □   Nem 

2. A vállalati tolmács munkaköréhez tartozik a különböző adminisztrációs és titkári 

munka.        □ Igen □   Nem 

3. Szabadúszó tolmácsnak is az alkalmazó (tolmácsdíjat fizető) oldalán kell állnia, nem 

szabad semleges álláspontból tolmácsolni.   □ Igen □   Nem 

4. Amikor egy tolmács a vállalaton belül tolmácsol a főnök és a beosztottja között, 

elvileg 

 □  a főnök oldalán kell tolmácsolni  □  a beosztott oldalán kell tolmácsolni 

 □  semleges álláspontból kell tolmácsolni.  

5. Amikor egy tolmács a vállalaton belül tolmácsol a főnök és a beosztottja között, a 

gyakorlatban 

□ mindig a főnök oldalán      □ gyakran a főnök oldalán         

□ néha a főnök oldalán 

□ mindig a beosztott oldalán    □ gyakran a beosztott oldalán      

□ néha a beosztott oldalán 

□ semlegesen  
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tolmácsol. 

6. Amikor a vállalaton belül tolmácsol japán és magyar ember között, elvileg 

□   a japán fél oldalán kell tolmácsolni        

□   a magyar fél oldalán kell tolmácsolni 

□   a semleges álláspontból kell tolmácsolni.  

7. Amikor egy tolmács a vállalaton belül tolmácsol japán és magyar ember között, 

gyakorlatilag  

□ mindig  a japán oldalán  □ gyakran a japán oldalán    

□ néha a japán oldalán 

□ mindig a magyar oldalán   □ gyakran a magyar oldalán  

□ néha a magyar oldalán 

□ semlegesen  

tolmácsol. 

8. Lehető leghűségesebben kell tolmácsolni az eredeti szöveget. □ Igen □   Nem 

9. A tolmácsnak kultúraközvetítő szerepet kell játszania a két kultúra közötti hézag 

betöltése érdekében.      □ Igen □   Nem 

10. Üzleti vagy vállalati tolmácsként milyen helyet kell elfoglalnia? 

Teljesen semleges és független -------------------------Aktívan részt vesz  a kommunikáció 
minden fajta érdektől                                                                koordinálásában                        
                                                          

 ６  ５  ４  ３  ２    １     ０  

11. Melyik stratégiát kell alkalmaznia a tolmácsnak? 

Pontosan lefordítja-------------------------------------------------Az üzenet lényegét továbbítja 

 ６  ５  ４  ３  ２    １     ０ 
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12. A célnyelven nem létező reália, szervezet és rendszer neve, vagy fogalom 

megjelenésekor mi a helyes tolmácsolási technika? 

□ A forrásnyelvi eredeti szó ismétlése. 

□ A célnyelven létező hasonló értelmű szóra fordítás. 

□ A jelentést megmagyarázó fordítás. 

 

III. Hogyan kell fordítania a tolmácsnak Ön szerint? 

13. Le kell fordítani a nonverbális elemeket is (mimika vagy a testbeszéd).  

   □ Igen □   Nem  □ Néha 

14. Ha a beszélő hibás információt közölt, akkor 

□ úgy, ahogy a beszélő mondta, a hibás információt kell közölni. 

□    jelezni kell a beszélőnek a hibát, és csak utána fordítani.   

□ a tolmácsnak magától kell kijavítva lefordítania. 

15. Amikor a tolmács a félreértés veszélyét érzi, akkor magyarázattal próbálja meg a 

félreértést elkerülni.      □ Igen □   Nem  

16. Úgy kell tolmácsolni, mintha a tolmács láthatatlan lenne.    

□ Igen       □   Nem  

17. Úgy kell tolmácsolni, hogy jobb legyen a hangulat. □ Igen □   Nem  

18. A beszélő beszédstílusával megegyezően (udvariasan, közvetlenül lazán, vagy a 

feszültség fokához igazodva) kell tolmácsolni.  □ Igen □   Nem  

19. Az érzelmi kifejezést (haragot vagy szidást) 

□ semlegesen kell fordítani. 

□    először meg kell kérdezni, hogy szabad-e úgy fordítani, ahogy mondta, és ezután 

fordítani.    
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20. A beszélő durva kifejezését a célnyelvi kultúrának és a szituációnak megfelelően 

másképpen kell fordítani.     □ Igen □   Nem  

21. A szemben álló csoportok vagy egyének közötti tolmácsolásban 

 □   mindent le kell fordítani, ahogy a beszélő mondja és kifejezi.   

□ az érzelmi kifejezéseket kihagyva csak az információt kell továbbítani. 

□ úgy kell tolmácsolni, hogy ne mélyüljön a két fél szembenállása, közvetíteni kell 

a felek álláspontját. 

□   azon az oldalon kell tolmácsolni, amelyet a tolmács helyesnek ítél. 

□   a tolmácsot alkalmazó fél érdekét képviselve kell  tolmácsolni.  

22. Ha észrevette a tolmács, hogy a beszélő hibázott, akkor 

□   azokat rögtön kijavítva kell tolmácsolni. 

□   javítás nélkül, a hibát is pontosan le kell fordítani.   

23. Ha a beszélő beszéde nehezen érthető, akkor 

 □  a tolmácsnak meg kell kérdeznie a beszélőtől, hogy mit jelent, és utána kell 

tolmácsolni. 

□   a tolmácsnak a beszélő beszédszándékát sejtve világosan kell lefordítania.  

24. Amikor ismeretlen szó vagy kifejezés fordul elő, akkor a tolmácsnak a pontos 

tolmácsolás érdekében meg kell kérdeznie, hogy mit jelent.   

□ Igen □   Nem  

25. Ha nincs idő, akkor  

□ is az le kell fordítani egész szöveget. 

□ az egész szöveget összefoglalva kell fordítani. 

□   csak a lényeget kell fordítani. 

□   meg kell kérdezni a beszélőtől, hogy mit tegyen, aztán utasítás szerint lefordítani. 
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26.  Ha a beszélő szövegében kevésnek találja az információt, akkor ki kell egészíteni 

megfelelő információval, amiből a hallgatóság jobban megérti a szöveget.  

        □ Igen □   Nem  

27. A tárgyalás vagy a konferencia folyamatára figyelve, ha észrevesz valamit, akkor a 

szervezőnek kell szólni.     □ Igen □   Nem 

28. Ha a megbízó (az ügyfél) kéri a beszélő szövegének az összefoglalt tolmácsolását, 

akkor 

□   sem szabad összefoglalva tolmácsolni.  

□   az ügyfél kérését teljesítve, összefoglalva kell fordítani a beszélő szövegét. 

  

29. A tolmácsnak nemcsak a beszédet kell tolmácsolnia, hanem a konferanszié szerepét 

is be kell töltenie.      □ Igen □   Nem 

30. A konferencia vagy az értekezlet után a tolmácsnak jegyzetet kell készítenie.  

□ Igen     □  Nem 

31. Ismeri-e az  AIIC (Konferenciatolmácsok Nemzetközi Egyesülete, Association 

Internationle des Interpretes de Conference) etikai kódexét?      

        □ Igen □   Nem  

32. Vett-e már részt interkulturális kommunikációs tréningen? 

□ Igen □   Nem  

33. Amikor úgy gondoljuk, hogy a japánok alázatos kifejezésének magyarra fordítása 

nem érthető, akkor 

□ is úgy ahogy van, le kell fordítani. 

□   magyarul természetes kifejezésre átjavítva kell fordítani.  

□   ezt a részt kihagyva kell tolmácsolni.  
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34. A viccet és humort 

□ az eredeti forma szerint kell tolmácsolni, még akkor is, amikor úgy érzi, hogy a 

hallgatóság nem érti a két kultúra különbsége miatt. 

□   a két kultúra különbségét figyelembe véve úgy kell fordítani, hogy a hallgatóság 

megértse és nevessen rajta.   

35.  A közmondást szó szerint kell fordítani, hogy megértse a hallgatóság a kultúra 

sajátosságát és a nép szellemét.    □ Igen □   Nem 

36. Amikor a beszélő valamit implicit módon szeretne kifejezni, akkor 

□   csak az explicit módon kifejtett dolgot kell lefordítani.             

□   a beszélő implicit módon kifejtett beszédszándékát is le kell fordítani. 

37. Amikor úgy érzi a tolmács, hogy a hűséges tolmácsolást nem érti a hallgatóság, 

akkor a két kultúra közötti eltérés miatt magyarázatot kell hozzáfűznie.   

□ Igen □   Nem  

38.  Ön szerint a magyar-japán tolmácsolásban mi a legnehezebb feladat? Válasszon 

ötöt! 

(1) szakkifejezés           (2) koncentráló képesség            (3) kevés a felkészülési idő                       

(4) tolmácsoláshoz szükséges információ hiánya    

(5) felhasználók magatartása a tolmáccsal szemben      (6) vicc és közmondás fordítása     

(7) kulturális tanácsadás és magyarázat                      (8) hosszú üdvözlés                 

(9) japán nyelv sajátosan homályos kifejezései         

(10) kulturális reália és a tulajdonnév fordítása   

(11) szó vagy mondatrész, különösen az alany kihagyása  

(12) a tiszteleti (alázatos) nyelv fordítása           

(13) japánok sajátos kommunikációs stílusa (célzott, rejtett kifejezés, sejtés a sorok 

között stb.)  

(14) dupla tagadás gyakori használata 

(15) japános és magyaros gondolkodásmód fordítása  

(16) japán és a magyar tárgyalási technika különbsége             (17) tájszólás megértése       

(18) érzelmi kifejezés különbsége a japánok és a magyarok között      
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(19) a durva szavak fordítása  

(20) a beszélő, a hallgató és a tolmács közötti emberi viszony illetve erőviszony      

(21) japánok nem tudnak nemet mondani, tagadási stratégiák                                                                                

Egyéb（                     ） 
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2. Függelék: Mélyinterjú kérdései 

Pályafutás: 

1. Rövid életrajz (iskolai végzettség, japánnyelv-tanulás: eddigi munkahelyek) 

2. Tolmácsolási pályafutása röviden:  

2.1. Mikor és miért kezdett tolmácsolni?   

- Emlékszik az első tolmácsolására? 

- Mikor volt az első tolmácsolás, hol, mi volt a téma, és milyen módon? 

2.2. Tanult-e tolmácsolni? Tolmácsolási képzésben részesült-e? 

2.3. Milyen tolmácsolást végzett és végez? (Szinkron, konszekutív…) 

2.4.  Az eddigi tolmácsolási tapasztalatai során mik bizonyultak felejthetetlen 

élményeknek? És miért? 

- A legsikeresebb tolmácsolása (a legnagyobb sikere)? 

- Mikor érez boldogságot vagy sikerélményt, vagy azt, hogy „de jó, hogy tolmács  

   vagyok”? 

 - A legnehezebb tolmácsolása?   

- A legkimerítőbb tolmácsolása?  

- Volt-e nagy kudarca, ami a fiatal tolmácsok számára tanulságos lehet? 

- Valaha érezte-e, hogy soha többé nem akar tolmácsolni? És miért? 

- Mesélne-e a tolmácsolási munkája során előfordult érdekes történetről? 

2.5. Van-e kritériuma annak, hogy elvállaljon egy tolmácsolást? 

Tolmácsmunka: 

3. Milyen a jó tolmácsolás? 

4. A tolmácsmunka, mivel a mások mondanivalóit közvetíti gépiesen vajon nem kreatív 

munka? 

5. A tolmácsnak kell megteremtenie a tárgyalás vagy a beszélők környezetének jobb 

légkörét? 

6. A beszéd jobb megértetése érdekében az elhangzottakhoz szokott-e többlet 

információt hozzáadni vagy át szokta szerkeszteni a beszédet? 

7. Mi a tolmácsmunka szépsége illetve jelentősége? 

8. A női tolmács és a férfi tolmács között van-e különbség? Melyik alkalmasabb a 

tolmácsolásra? A japánok jobban kedvelik-e valamelyiket? 

Tolmácsolási készségek 

9. Mit gondol, lehet-e akárki tolmács? 
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10. Mit tanácsol annak, aki tolmács szeretne lenni? 

Tolmácsolási technika, stratégia: 

11. A beszélő gesztusát vagy mimikáját szokta-e utánozni tolmácsoláskor? 

12. A beszélő hangját, hangmagasságát, hangerősségét szokta-e visszaadni? 

13. A beszélő durva szavait, érzelmeit, vagy a téves információt átadja-e? Vagy a 

kommunikáció zökkenőmentessége érdekében tompítania kell a tolmácsnak ezeket? 

14. A tolmácsnak a beszélő által kimondott téves információt ki kell-e javítania? 

15. Kell-e a tolmácsnak magyarázatot fűznie az elhangzottakhoz az esetleges félreértés 

elkerülése érdekében? 

16. Hogyan birkózik meg a japán és a magyar kultúra különbségeiből fakadó 

nehézségekkel? 

- A fenti problémával kapcsolatosan van-e valamilyen érdekes története? 

17. Milyen nehézségek vannak a tolmácsolásban?  

- A japánokkal (magyarokkal) való kommunikációban illetve tolmácsolásban mik 

voltak a legnehezebb tényezők? Voltak-e érdekes történetei erre vonatkozóan? 

- Mik lehetnek a kommunikációt akadályozó tényezők? 

A tolmács szerepe: 

18. Milyen szerepet töltött be tolmácsként? 

- Nyelvi közvetítő? Láthatatlan közvetítő? Kultúraközvetítő? Kommunikációs 

koordinátor? Kommunikáció-elősegítő? 

19. Ki a jó tolmács? 

20. Ha a tárgyalás nem sikerül, ebben a tolmácsnak van-e felelőssége? Függ-e a tárgyalás 

sikere a tolmácstól? 

21. A tolmácsolás során mit tekint a legfontosabb feladatának? 

A tolmácsolás etikája: 

22. Melyik fél oldalán tolmácsol: a beszélő oldalán vagy a hallgató oldalán? Számít-e, 

hogy ki fizeti a honoráriumot vagy ki a magasabb rangú abban, hogy kinek az oldalán 

tolmácsol? Igyekszik-e mindig semleges lenni?  

23. Befolyásolja-e a tolmácsolását, ha az ügyfelekkel jó viszonyban van? 
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A táblázatok és ábrák jegyzéke 

Táblázatok 

1. táblázat: Tolmácsfajták tipológiája Magyarországon és Japánban (45. oldal) 

2. táblázat: A tolmácsok véleménye a tolmácsolásról és saját szerepükről (104. oldal) 

3. táblázat: A japán munkáltatók véleménye a tolmácsolás etikájáról és a tolmács szerepének 

fontosságáról (105. oldal) 

4. táblázat: A tolmácsok és a munkáltatók által nagyon fontosnak ítélt témakörök, a tolmácsok 

és a munkáltatók száma szerint (114. oldal) 

5. táblázat: A tolmácsok és a munkáltatók által fontosnak ítélt témakörök, a tolmácsok és a 

munkáltatók száma szerint (116. oldal) 

6. táblázat: A tolmácsok és a munkáltatók által nem nagyon fontosnak ítélt témakörök, a 

tolmácsok és a munkáltatók száma szerint (118. oldal) 

7. táblázat: A tolmácsok és a munkáltatók által nem fontosnak ítélt témakörök, a tolmácsok és 

a munkáltatók száma szerint (120. oldal) 

8. táblázat: A tolmács semlegességére vonatkozó válaszok (Főnök és beosztott között) (121. 

oldal) 

9. táblázat: A tolmács semlegességére vonatkozó válaszok (Japán és magyar partner között) 

(122. oldal) 

10. táblázat: A beszélő által használt durva kifejezéseket a célnyelvi kultúrának és a 

szituációnak megfelelően másképpen kell-e fordítani? (124. oldal) 

11. táblázat: Szemben álló felek közötti tolmácsolásban hogyan viselkedik a tolmács? (125. 

oldal) 

12. táblázat: Ha félreértés veszélyét érzi a tolmács, megpróbálja-e magyarázattal a félreértést 

elkerülni? (125. oldal) 

13. táblázat: Úgy kell-e tolmácsolni, hogy jobb legyen a tolmácsolás helyszínén a hangulat? 

(126. oldal) 

14. táblázat: Ha a tárgyalás vagy a konferencia folyamatára figyelve észrevesz valamit a 

tolmács, kell-e szólnia a szervezőnek? (127. oldal) 

15. táblázat: A magyar-japán tolmácsolás legnehezebb feladatai (többszöri jelölés) (130. 

oldal) 

16. táblázat: A tolmácsok által nagyon fontosnak és fontosnak ítélt témakörök összesítése, a 

tolmácsok száma és aránya szerint (134. oldal) 
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17. táblázat: A munkáltatók által nagyon fontosnak és fontosnak ítélt témakörök, a 

munkáltatók száma és aránya szerint (135. oldal) 

18. táblázat: Japán forrásnyelvi személyre utalás és magyar megfelelője a fordításban 

   (189. oldal) 

19. táblázat: Japán forrásnyelvi személyre utalás és magyar megfelelője a fordításban (190. 

oldal) 

20. táblázat: Japán forrásnyelvi szerény nyelv és magyar megfelelője a fordításban (190. 

oldal) 

21. táblázat: Japán forrásnyelvi tiszteleti nyelv és magyar megfelelője a fordításban (191. 

oldal) 

22. táblázat: Magyar forrásnyelvi személyre utalás és japán megfelelője a fordításban (193. 

oldal) 

23. táblázat: Magyar forrásnyelvi személyre utalás és japán megfelelője a fordításban (195. 

oldal) 

24. táblázat: Műveletek: udvariassági betoldás, jelentés felcserélése (196. oldal) 

25. táblázat: Műveletek: grammatikai csere, jelentésbetoldás (196. oldal) 

26. táblázat: Japán forrásnyelvi megszólítás, aláírás és magyar megfelelője a fordításban (200. 

oldal) 

27. táblázat: A tolmácsok és a forrásnyelvi szöveg írója illetve címzettje közötti udvariassági 

paraméterek (202. oldal) 

28. táblázat: Japán forrásnyelvi ige szerény formája és magyar megfelelői (203. oldal) 

29. táblázat: Japán forrásnyelvi ige szerény formája és magyar megfelelői (205. oldal) 

30. táblázat: Explicitációk a magyar célnyelvi szövegekben (205. oldal) 

 

Ábrák 

1. ábra: A belső és a külső kör fogalma a japán és a nyugati társadalomban (77. oldal) 

2. ábra: A magyar adatközlők nem szerinti megoszlása (100. oldal) 

3. ábra: A magyar adatközlők kor szerinti megoszlása (100. oldal) 

4. ábra: Az adatközlők kor és nem szerinti megoszlása (102. oldal) 

5. ábra: A tolmácsolási tapasztalat év szerinti megoszlása (102. oldal) 

6. ábra: A hűség fontossága (106. oldal) 

7. ábra: A tolmács semlegessége (107. oldal) 
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8. ábra: A beszélők iránti empátia, a magyar-japán gondolkodás iránti megértési készség (108. 

oldal)  

9. ábra: Magyar-japán társadalmi, kulturális és üzleti szokások bőséges ismerete (109. oldal) 

10. ábra: Magyar-japán kulturális különbségek megismerése és azok iránti tolerancia, 

nyitottság (110. oldal) 

11. ábra: Kulturális magyarázat (110. oldal) 

12. ábra: A tolmács kommunikációt előmozdító szerepe (111. oldal) 

13. ábra: Törődés a beszélőkkel (tárgyalási partnerrel, megbízóval) (112. oldal) 

14. ábra: Törődés a főnökkel és a kollégákkal (113. oldal) 

15. ábra: Arcfenyegető aktusok (FTA) stratégiájának kiválasztását meghatározó körülmények 

(144. oldal) 

16. ábra: A diskurzus-udvariasság (147. oldal) 

17. ábra: Az udvariasság értéke (poraitonesu chi ポライトネス値) és az udvariasság hatása 

 (poraitonesu kōkaポライトネス効果) (148. oldal) 

18. ábra: Diskurzus-udvariasság elmélet (149. oldal) 

19. ábra: A japán tiszteletiségi nyelv rendszere (154. oldal)  
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