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1. Bevezetés  

A fordítástudományi szakirodalom nagymértékben támaszkodik a szövegnyelvészet eredményeire 
(Hatim & Mason 1991, Károly 2007, 2014). Bőséges szakirodalma van a kohéziós és a koherenciális 
eszközök eltolódásának a célnyelvi szövegben, és annak, hogy hogyan lehet ezen segíteni (Blum-Kulka 
1986). Reiss óta (1971) ugyancsak nagy szakirodalma van a szövegtípusok, szövegfajták szerinti fordí-
tási problémák leírásának. Én magam is sokszor írtam a témáról, és sokszor hangsúlyoztam, hogy 
nagyon kevés olyan nyelvi eszköz van, amelynek kimondottan a szövegkohézió megteremtése lenne 
a szerepe, tehát az összefüggő szöveget is a mondatok megfelelő szerkesztése révén kell előállítani 
(Klaudy 2006). Nos, ezt az utóbbi megállapítást most sem cáfolhatom, de egy lektorálási felkérés 
közben rábukkantam egy olyan nyelvi eszközre, melynek nagyon szembeötlő a szövegkohéziós szere-
pe: a mondatok párhuzamos szerkesztésére.    

 
2. A forrásnyelvi szöveg 

A felkérés egy régebbi doktori hallgatómtól jött, nevezzük KA-nak, aki saját elhatározásából  elkészí-
tette egy Finnországban született nemzetközi felhívásnak a fordítását internetes megjelentetés céljá-
ból. Mivel széles körben terjesztendő szövegről van szó megkért, hogy mielőtt elküldi, nézzem át a  
fordítást. Tehát az esettanulmány szereplői: egy önkéntes fordító és egy önkéntes lektor.  A felhívás 
2500 karakter hosszúságú angol nyelvű szöveg, melyet Finnországban fogalmaztak meg angolul, és 
arra szólít fel, hogy  őrizzük meg a soknyelvűséget a tudományos kutatásban és a kutatási eredmé-
nyek publikálásában, és aki egyetért ezzel csatlakozzon az „In all languages” azaz „Minden nyelven” 
kampányhoz. A továbbiakban Helsinki  Kezdeményezés néven fogok rá hivatkozni. 
 Mivel szövegszintű jelenségeket fogok elemezni szükségünk van a teljes szöveg ismeretére. Ebből 
a szempontból ideális a szöveg, mivel a teljes szöveg csak egy oldalnyi és a szöveg szerkezete köny-
nyen áttekinthető: a bevezetés két bekezdésből áll, a téma kifejtése három fő pontból áll, mind-
egyiknek két alpontja van, és a befejezés szintén két bekezdésből áll.  



 

 

 

 
Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication 
 
Research is international. That's the way we like it! Multilingualism keeps locally relevant 
research alive. Protect it! Disseminating research results in your own language creates 
impact. Endorse it! It is vital to interact with society and share knowledge beyond aca-
demia. Promote it! Infrastructure of scholarly communication in national languages is 
fragile. Don't lose it! 
 
The signatories of the Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication 
support the following recommendations to be adopted by policy-makers, leaders, univer-
sities, research institutions, research funders, libraries, and researchers.  
 
1. Support dissemination of research results for the full benefit of the society. 

• Make sure researchers are merited for disseminating research results beyond 

academia and for interacting with heritage, culture, and society. 

• Make sure equal access to researched knowledge is provided in a variety of 

languages. 

2. Protect national infrastructures for publishing locally relevant research. 

• Make sure not-for-profit journals and book publishers have both sufficient re-

sources and the support needed to maintain high standards of quality con-

trol and research integrity. 

• Make sure national journals and book publishers are safeguarded in their tran-

sition to open access. 

3. Promote language diversity in research assessment, evaluation, and funding systems. 

• Make sure that in the process of expert-based evaluation, high quality research 

is valued regardless of the publishing language or publication channel. 

• Make sure that when metrics-based systems are utilized, journal and book 

publications in all languages are adequately taken into account. 

Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication has been prepared by 
the Federation of Finnish Learned Societies (TSV), the Committee for Public Information 
(TJNK), the Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway (UHR) and 
the COST Action "European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and 
the Humanities" (ENRESSH). 
 
"In all languages" campaign is a wake-up call for policy-makers, leaders, universities, 
research institutions, research funders, libraries, and researchers to promote multilin-
gualism in scholarly communication. Participate by posting in Twitter or Facebook a 
statement or video of your or your colleagues’ support for multilingualism in scholarly 
communication, of course #InAllLanguages. 

 

 
 

3. Az első célnyelvi változat 
Mikor megkaptam az angol szöveget, mindjárt egy ellentmondást észleltem, amely az egész 
szöveg stílusát jellemezte. Egyfelől nyilvánvalóan felhívó funkciójú szöveg, szeretné megnyerni 
az olvasókat, hogy minél többen csatlakozzanak a felhíváshoz, akár magánszemélyként is. Más-
felől azonban száraz bürokratikus eurozsargonban van fogalmazva. A ”Make sure” kifejezés pél-
dául  engem inkább elrettent mint cselekvésre ösztönöz. 



8 
 

A fordító is ezért volt bizonytalan, hogy mennyire merjen elszakadni a szövegtől, és közelebb 
hozni az olvasókhoz. Ezért alternatív megoldásokat is beírt a szövegbe, például az első bekezdés 
rövid felszólításaihoz. Fordítását olvasva először az tűnt fel, hogy a hatszor előforduló „Make 
sure”-al kezdődő alpontokat, melyeknek a szintaktikai megformálása az angolban azonos, a for-
dító nem egyformán fordította. Mindegyik alpontnak csak az elejét sorolom fel az első fordítási 
változatban. Erre a változatra KA1-ként fogok hivatkozni. Oldalszámokat nem tudok megadni 
mert mindössze egy oldalas szövegről van szó. 

   
(1) Ismerjék el… (KA1) 

(2) A tudományos eredmények ….(KA1) 

(3) Biztosítani kell, hogy ….(KA1) 

(4) Támogatni kell ….(KA1) 

(5) A kutatások szakmai értékelése során …(KA1) 

(6) Tudománymetriai mérőszámok alkalmazása esetén …(KA1) 

 
 
Azonnal látható, hogy sérül a felhívó funkció. Az eredeti szövegben hat felszólító módban meg-
fogalmazott azonos szerkezetű és azonos lexikájú felhívást találunk. A fordításban csak három 
felszólítás van (Ismerjék el, biztosítani kell, támogatni kell) az is eltérő  szerkezetű, és eltérő lexi-
kájú, a másik három pedig nominális szerkezet, amelynek a legkevésbé sincs felhívó funkciója. 

Azt javasoltam a fordítónak, hogy ahol az eredeti szövegben párhuzamos szerkesztés 
van, ráadásul lexikai ismétlődés és grammatikai párhuzam, azt őrizze meg a fordításban. Tehát 
használjon mind a hat felhívásban felszólító módot. A „make sure” fordításával  én is gondba 
kerültem, mert a „biztosítani kell” hatszori ismétlése megfelel ugyan a párhuzamos szerkesztés 
kívánalmainak, de a bürokratikus zsargon tipikus esete. Végül mégis emellett döntöttem, mert 
az egész szöveg eurozsargonban íródott, tehát úgy gondoltam, beleillik. 
 
 
4. A második célnyelvi változat és a lektorálás 
 
A fordító egyetértett velem a párhuzamos szerkesztés megtartásában és elküldte a javított vál-
tozatot. Erre a továbbiakban KA2-ként fogok hivatkozni. Ebben a hatszor előforduló „make su-
re”-t már egyformán fordította, de elkerülte a figyelmét, hogy a fő pontok (7,8,9) is párhuzamo-
san vannak szerkesztve. Mint látjuk a 7a, 8a, 9a fordításokban csak egy esetben áll élen a felhí-
vást kifejező ige (8a), az első és a harmadik pontban a mondat közepén foglal helyet (7a,9a).    
 

(7) Support dissemination of research results for the full benefit of the society.  
(8) Protect national infrastructures for publishing locally relevant research.  
(9) Promote language diversity in research assessment, evaluation, and funding systems.  

   
(7a) A kutatási eredményeket úgy kell megosztani, hogy azok teljes mértékben a társadalom javára 
válhassanak. (KA2) 
(8a) Védeni kell a nemzeti infrastruktúrát, amely elősegíti a helyi jelentőségű kutatások publikációját. 
(KA2)  
(9a) A kutatások értékelése és finanszírozása során támogatni kell a nyelvi sokszínűséget (KA2) 

 
Tehát egy újabb fordítási problémát találunk: a Helsinki Kezdeményezésnek nemcsak az alpontjai, 

hanem a fő pontjai is párhuzamosan vannak szerkesztve (7,8,9), és ezt is tanácsos lenne megőrizni a 

fordításban. Innen már elvállaltam a lektor szerepét, aki elvégzi a végső simításokat, és ebben a há-

rom pontban helyreállítottam a párhuzamos szerkezetet  

  



 

 

(7b) Támogatni kell a kutatási eredmények terjesztését, hogy azok minél inkább a társadalom javát 

szolgálhassák. (KK) 

(8b) Védeni kell azt a kiadói infrastruktúrát, amely lehetővé teszi a nemzeti nyelven folyó kutatások 

publikációját. (KK) 

(9b) Támogatni kell a nyelvi sokszínűséget a kutatások értékelése és finanszírozása során. (KK) 

 

A végső simítások során egy harmadik párhuzamos szerkesztésnek nevezhető problémára bukkan-

tam.  Ha  megnézzük az angol szöveg bevezető bekezdését, a hosszabb mondatokat, ötször egymás 

után rövid feleszólító mondatok követik (11,12,13,14,15). Kicsit olyan, mint az ostorpattogtatás. 

 
(10) That is the way we like it!  

(11) Protect it!  

(12) Endorse it!  

(13) Promote it!  

(14) Don’t lose it!  

 

Az első mondat kivételével mindegyik felszólító mondat, de az első kijelentő mondat végén is van 

felkiáltó jel (15). Vagyis állásfoglalásra, egyetértésre szólít fel. Ebben a bekezdésben a rövid felszólító 

mondatoknak fontos szövegkohéziós funkciója van. Magyarra való fordításkor éppen ez a rövidség 

okozza  a problémát.  Az angol személytelen névmással az  „it”- el a magyar fordításban valamit kez-

deni kell. Ilyen röviden a magyarban megtartani nem lehet.  Ha kiegészítjük az előző mondatra való 

visszautalással, akkor a mondat veszít a felhívó jellegből, ha nem egészítjük ki az előző mondatokra 

való utalással, akkor meg csökken a kohéziós ereje. Azt is el kell dönteni ragaszkodunk-e a párhuza-

mos szerkesztéshez, vagyis ahhoz, hogy a szintaktikai formát is megőrizzük. A fordító a rövidebb for-

mákat választotta (15a), nálam a jól olvashatóság és a gördülékenység szempontja döntött, és a rö-

vidség helyett a kifejtettebb megoldásokat választottam (15b).   

 

(15) Research is international. That's the way we like it! Multilingualism keeps locally relevant re-
search alive. Protect it! Disseminating research results in your own language creates impact. En-
dorse it! It is vital to interact with society and share knowledge beyond academia. Promote it! In-
frastructure of scholarly communication in national languages is fragile. Don't lose it! 
 
(15a) A kutatás nemzetközi. Ez így van rendjén. A többnyelvűség segít fenntartani a helyi jelentőségű 
kutatásokat. Óvjuk meg! Az anyanyelven terjesztett kutatási eredményeknek hatása van. Támogassuk! 
Fontos, hogy a kutatók a tudományos közösségen túl szélesebb társadalmi rétegekkel is kapcsolatba 
lépjenek és velük is megosszák a tudományos eredményeket. Segítsük ezt elő!  A tudományos kom-
munikáció infrastruktúrája a nemzeti nyelveken veszélyben van. Ne hagyjuk elveszni! (KA2) 
 
(15b)  A tudományos kutatás nemzetközi. Ez így van rendjén. A többnyelvűség segít fenntartani a nem-

zeti nyelven folyó kutatásokat. Meg kell őriznünk a soknyelvűséget!  Az nemzeti nyelven folyó kutatá-

sok terjesztése értéket képvisel. Támogatnunk kell ezt az értéket! Fontos, hogy a kutatók a tudomá-

nyos közösségen túl szélesebb társadalmi rétegekkel is kapcsolatba lépjenek, és megosszák velük  a 

tudományos eredményeket. Segítsük őket ebben! A nemzeti nyelveken folyó tudományos kommuni-

káció infrastruktúrája veszélyben van. Ne hagyjuk elveszni!  (KK) 

 

 

5. A szövegkohéziótól független problémák 

Az utolsó bekezdésben két egészen triviális kérdést kellett eldönteni. A kezdeményezés hívószavát 

„In all languages” megtartsuk vagy lefordítsuk úgy, hogy „Minden nyelven”. A lektor, ha nevezhetem 

így magam, bár inkább önkéntes segítő voltam egy önkéntes fordításban, a fordítóval egyetértve 

megtartotta az angolt a visszakereshetőség érdekében. A másik triviális probléma, de döntést igé-
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nyel, hogy feltüntessük-e a kezdeményezéshez csatlakozó intézmények eredeti nevét vagy fordítás-

ban közöljük őket. Itt a fordító lefordította, és a lektor sem javította, ez talán hiba volt, mert helye-

sebb lett volna megtartani az eredeti intézménynevet angolul és zárójelben adni a magyar fordítást. 

  Egy harmadik triviális probléma a címmel kapcsolatos: helyesebb lett volna, ha a fordító nem 

tartja meg a címben a szókezdő nagybetűket, de ez az alkalmi lektornak elkerülte a figyelmét.   

Volt még egy olyan probléma a fordításban, amely nem kapcsolódik a párhuzamos szerkesztéshez, 

de komoly fejtörést igényel. A felhívás azért támogatja a soknyelvűséget, hogy ne vesszenek el az 

emberiség számára azok a kutatások, amelyeket úgy nevez, hogy  „locally relevant research” (16).  A 

fordító ezt „helyi jelentőségű”-nek fordította  (16a). Itt azonban nagyon el kell gondolkodni azon, 

hogy mire gondolhattak a szerzők. Hiszen, ha egy kutatásnak csak helyi jelentősége van, akkor miért 

lenne fontos, hogy országhatárokon túl is megismerjék? Inkább arra gondolhatnak a szerzők, hogy a 

nemzeti nyelven folyó kutatásokat is támogatni kell. Erre javítottam lektori minőségemben (16b).    

 
(16) Multilingualism keeps locally relevant research alive. 

(16a) A többnyelvűség segít fenntartani a helyi jelentőségű kutatásokat (KA2)  

(16b) A többnyelvűség segít fenntartani a nemzeti nyelven folyó kutatásokat.(KK) 

 

Erre a feltételezésre ad okot az angol felhívásnak több alpontja is, melyben azt hangsúlyozzák, hogy a 

kutatások értékelése legyen független a publikáció nyelvétől akár pályatársak végzik (17, 17a), akár 

tudománymetriai mérőszámokkal (18,18a) értékelik.    

 
(17) Make sure that in the process of expert-based evaluation, high quality research is valued re-

gardless of the publishing language or publication channel. 

(17a) Biztosítani kell, hogy a kutatások szakmai értékelése során a kutatás színvonalának megítélése 

független legyen attól, hogy a kutatást milyen nyelven és hol publikálták.(KK) 

 

(18) Make sure that when metrics-based systems are utilized, journal and book publications in all 

languages are adequately taken into account. 

(18a) Biztosítani kell, hogy a tudománymetriai mérőszámok alkalmazása esetén minden folyóirat- és 

könyvpublikációt nyelvtől függetlenül vegyenek figyelembe.(KK) 

 

Annyiban szövegszintű ez a probléma, hogy a szövegben visszatér a „locally relevan research” (19), és 

akkor sem  a „helyi jelentőségű” kutatásokkal (19a) hanem ismét a „nemzeti nyelven folyó” kutatá-

sokkal (19b) érdemes megfeleltetni. Ez a példa egyszer már előfordult, de most más célból idézzük.   

 

(19) Protect national infrastructures for publishing locally relevant research.  
(19a) Védeni kell a nemzeti infrastruktúrát, amely elősegíti a helyi jelentőségű kutatások publikációját. 
(KA2) 
(19b) Védeni kell azt a kiadói infrastruktúrát, amely lehetővé teszi a nemzeti nyelven folyó kutatások 

publikációját. (KK) 

 

A lektorálás után a Helsinki Kezdeményezés véglegesnek szánt magyar szövegét visszaküldtem a for-

dítónak, aki feltöltötte a megfelelő honlapra, ahol bárki számára szabadon elérhető minden nyelven, 

és most már magyar nyelven is.  

 
 
 
 
    



 

 

 
Helsinki Kezdeményezés a Többnyelvű Tudományos Kommunikációért 
 
A tudományos kutatás nemzetközi. Ez így van rendjén. A többnyelvűség segít fenntartani a nemzeti nyel-
ven folyó kutatásokat. Meg kell őriznünk a soknyelvűséget!  A nemzeti nyelven folyó kutatások terjeszté-
se értéket képvisel. Támogatnunk kell ezt az értéket! Fontos, hogy a kutatók a tudományos közösségen 
túl szélesebb társadalmi rétegekkel is kapcsolatba lépjenek, és megosszák velük  a tudományos eredmé-
nyeket. Segítsük őket ebben! A nemzeti nyelveken folyó tudományos kommunikáció infrastruktúrája 
veszélyben van. Ne hagyjuk elveszni!  
 
A Helsinki Kezdeményezés aláírói szeretnék elérni, hogy az itt megfogalmazott ajánlásokat minél széle-
sebb körben elfogadják, beleértve a politikai döntéshozókat, a vezetőket, az egyetemeket, a kutatóinté-
zeteket, a kutatásfinanszírozókat, a könyvtárakat és a kutatókat.  
 

• Támogatni kell a kutatási eredmények terjesztését, hogy azok minél inkább a társadalom javát 

szolgálhassák. 

• Biztosítani kell, hogy a kutatók tudományos eredményeik közlésekor a tudományos közössé-

gen túl a nemzeti szellemi és kulturális örökséget, valamint a szélesebb társadalmat is figye-

lembe vegyék.  

• Biztosítani kell, hogy a tudományos eredmények egyformán  elérhetőek legyenek a különböző 

nyelveken. 

• Védeni kell azt a kiadói infrastruktúrát, amely lehetővé teszi a nemzeti nyelven folyó kutatások 

publikációját.  

• Biztosítani kell, hogy a nonprofit folyóiratok és könyvkiadók elegendő forrást és támogatást 

kapjanak ahhoz, hogy fenntarthassák a tudományos kutatások magas színvonalát és integritá-

sát.  

• Biztosítani kell, hogy az országos folyóiratok és könyvkiadók támogatást kapjanak a nyílt hozzá-

férésű publikálásra való átálláshoz.  

• Támogatni kell a nyelvi sokszínűséget a kutatások értékelése és finanszírozása során.  

• Biztosítani kell, hogy a kutatások szakmai értékelése során a kutatás színvonalának megítélése 

független legyen attól, hogy a kutatást milyen nyelven és hol publikálták. 

• Biztosítani kell, hogy a tudománymetriai mérőszámok alkalmazása esetén minden folyóirat- és 

könyvpublikációt nyelvtől függetlenül vegyenek figyelembe. 

A Helsinki Kezdeményezés előkészítésében a következő szervezetek vettek részt: Finn Tudományos Tár-
sulatok Szövetsége (TSV), finn Tájékoztatási Bizottság (TJNK), Finnországi Egyesület a Tudományos Publi-
kálásért, Norvég Egyetemek (UHR), valamint az Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés 
(COST) keretén belül működő Európai Kutatásértékelési Hálózat a Társadalom- és Bölcsészettudományok 
Területén (ENRESSH).  
 
Az “In all languages” elnevezésű kampány arra igyekszik felhívni a politikai döntéshozók, a vezetők, az 
egyetemek, a kutatóintézetek, a kutatásfinanszírozók, a könyvtárak és a kutatók figyelmét, hogy támo-
gassák a többnyelvű publikálást. Ehhez Ön is hozzájárulhat, ha a Twitteren vagy a Facebook-on keresztül 
megoszt egy rövid bejegyzést vagy videót, melyből kiderül, hogy Ön vagy a kollégái támogatják a több-
nyelvű tudományos publikálást. Ne felejtse el használni az #InAllLanguages hashtaget. 
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6. Összefoglalás 
 
A fenti esettanulmányban egy önkéntes fordító és egy önkéntes lektor munkáját követtem nyo-
mon, ahogy egy internetes megjelenésre szánt felhívásközpontú szövegben fokozatosan felfede-
zik a párhuzamos szerkesztés szövegkohéziós szerepét, és a célnyelv eszközeivel újrateremtik 
azokat a szövegkohéziós eszközöket, melyek az eredeti szöveget jellemezték.  Az eredeti szöve-
get az ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program hallgatóinak is elküldtem, az ő fordításaik 
elemzése egy következő tanulmány tárgya lesz.    
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