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Kutatásunk 2009-ben kezdődött, és hosszú távlatú célja az volt, hogy a modalitás 

fordítási lehetőségeit vizsgálja a címben megnevezett három nyelven. A kutatás hátterét az 

elméleti alapozás adta, amely a kutatásunk első évében (2009–2010) a szakirodalom 

feltérképezéséből állt, elsősorban angol és magyar nyelven. A gyakorlati részben elkezdtük egy 

adatbázis létrehozását, szintén három nyelven, amely az általunk vizsgált korpuszt tartalmazza. 

Az adatbázist a napjaink fordításában egyik legkorszerűbbnek számító program segítségével is 

elérhetővé akartuk tenni, ezért a MemoQ fordítói környezetben is teszteltük, amelyet a Kilgray 

cég a Sapientia EMTÉ-vel kötött megállapodás keretében ingyen rendelkezésünkre bocsátott. Az 

eredeti adatbázist ezért Excel táblázatban készítettük el (gyakorlatilag mindenki számára 

hozzáférhető xls, illetve xlsx formátumban, és könnyen pdf formátumba lehet alakítani), 

ugyanakkor az Excel xls(x) formátumú állományát le lehet menteni fordítói környezet számára is 

(csv formátumban), ezáltal a teljes állomány beépíthető egy fordítómemóriába, de terminológiai 

adatbázist is könnyen létre lehet hozni a gyakorisági mutatók alapján.  

Kutatásunk második évében (2010–2011) adatbázisunkat bővítettük és többfajta szűrési 

lehetőséget hoztunk létre az Excel állományban, amely azonban elsősorban csak szépirodalmi 

mintákat tartalmazott. Foglalkoztunk az angol módbeli segédigék magyar és román nyelvre való 

fordítási lehetőségeivel, de a modalitást tágabb kontextusban is vizsgáltuk (pl. módosítószók), 

hiszen a modalitás univerzális nyelvi jelenségnek tekinthető (minden nyelvben valamilyen 

formában megjelenik), bár eltérő lexikai és grammatikai kategóriákkal. Vizsgáltunk analitikus – 

szintetikus különbségeket, eltérő nyelvi szinteket (lexikai – morfológiai szintű kifejeződés), a 

modális érték explicit – implicit módon való jelölését, illetve a modális érték grammatikailag 

jelölt vagy jelöletlen módon való kifejeződését. 
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Kutatásunk záró évében (2011–2012) több módbeli segédige fordítási lehetőségét is 

vizsgáltuk, kiegészítve a modalitás pragmatikai és kulturális vonatkozásaival, másrészt pedig 

kibővítettük az adatbázist hivatalos (jogi típusú) szövegekkel, ezáltal adatokkal tudtuk igazolni, 

hogy a modalitás használata egyrészt nyelvspecifikus, másrészt pedig jelentősen függ a szöveg 

típusától. Hivatalos jogi szövegben az előírások, szabályok, törvények megfogalmazásában 

jelentős szerepet játszik például angol nyelvben a shall és a should használata, és ez nem jut 

kifejezésre hasonló mértékben sem román, sem magyar nyelven. A nyelvek modális 

jelentésrendszerek különbségével magyarázható, hogy a fordításokban a modális érték olykor 

analitikusabb vagy explicitebb módon nyer kifejezést, amely gyakran az egyedüli mód arra nézve, hogy 

lehető legpontosabban fejezzük ki a célnyelven az olyan angol modális segédigék jelentésnek a 

különbségét, mint pl. a may és a might. 

Az utóbbi években a fordításelméletben előtérbe került az aktuális közléshelyzethez 

kapcsolódó pragmatikai jelentések és értékek vizsgálata, olyannyira, hogy egy külön diszciplína, 

a fordításpragmatika kialakulásának lehetünk tanúi. A közvetett és a közvetlen beszédaktusok 

gyakoriságbeli különbségeit jelzi, hogy a modális segédigével alkotott angol kérdő mondat a 

magyar fordításokban gyakran felszólító mondattá alakul, míg a román fordításban megőrződik 

az udvariasabb közvetett felszólítás (Will you draw the curtain, Commdor?   Kérem, kapitány, 

húzza be a függönyt. Vreţi să trageţi perdeaua?). 

A közvetlenség szempontjából jelzésértékűnek tekinthető, hogy az angolban a felszólító 

mód szinte kizárólag csak parancsokban jelenik meg. Más jellegű direktívumok – kérés, tanács, 

ajánlás, felszólítás, figyelmeztetés − esetében kérdő vagy feltételes mondatban fogalmazódik 

meg az irányítás, míg ez a pragmatikai különbség angol−magyar, illetve angol–román 

vonatkozásban is érvényesül: az említett verbális cselekvésértékek az angolra jellemző közvetett 

direktívumokhoz képest a magyarban és a románban közvetlenül, felszólító alakban 

fejeződhetnek ki (You will meet me, I suppose, at the University tomorrow? Ha nem tévedek, 

holnap találkozunk az egyetemen. Ne întîlnim mâine la Universitate, presupun.). Ezek a fordítási 

jelenségek ugyanakkor következményei is azoknak a kommunikációs konvencióbeli 

különbségeknek, amelyek a három kultúrát jellemzik, azaz pragmatikai okai vannak a nyelvi 

udvariassági formák eltérésének a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg tekintetében. 

A teljes korpusz 722 791 szövegszót tartalmaz angol (249 243), magyar (221 379) és 

román nyelven (252 169), adatbázisunk pedig 1343 módbeli segédigét eredményezett két 
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szépirodalmi műből (113 972 szövegszó), és 1503-at jogi szövegekből (46 169 szövegszó), tehát 

a shall és should módbeli segédigének köszönhetően ezek gyakorisága a jogi szövegekben 

fokozottabb. A korpusz szövegei: 

a. Szépirodalmi szövegek: Isaac Asimov: Foundation (Alapítvány, ford. Baranyi Gyula, 

Fundația, ford. Gabriel Stoian); Carson McCullers: The Ballad of the Sad Café (A 

szomorú kávéházballadája, ford. Szász Imre, Balada tristei cafenele, ford. Viorica 

Mircea); J.K. Rowling: Harry Potter and the Sourcerer’s Stone (Harry Potter és a 

bölcsek köve, ford. Tóth Tamás Boldizsár, Harry Potter și Piatra Filozofală, ford. Ioana 

Iepureanu); Kahlil Gibran: The Prophet (A próféta, ford. Révbíró Tamás, Profetul ford. 

Radu Cîrneci) 

b. Hivatalos (jogi) szövegek: European Parliament Amendments / Módosítás / 

Amendamentele 20-131 (ITRE_AM(2012)480533); European Parliament Position of 

the European Parliament / Az Európai Parlament álláspontja / Poziția Parlamentului 

European (EP-PE_TC1-COD(2007)0262) 

 

Meggyőződésünk, hogy a korpusz fordításelméleti, -gyakorlati és kontrasztív nyelvészeti 

kutatásokon kívül kiválóan hasznosítható a fordítóképzésben, az idegen nyelv oktatásában és 

tanulásában, illetve az anyanyelvi jelenségek tudatosításában. 

A kutatás 3 évében összesen 11 tanulmány jelent meg A, B+ kategóriájú és egyéb 

folyóiratokban, konferenciakötetekben, illetve még 4 tanulmány van megjelenés előtt. 

 

Imre Attila 

kutatásvezető 

 

Marosvásárhely, 

2012.07.30. 

  

 


