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A nyelven belüli fordítás a hétköznapi és a szakmai kommunikációban egyaránt meghatározó sze-

repet tölt be, és jelentős mértékben hozzájárul a sikeres és hatékony információközvetítéshez. Tanul-

mányomban az intralingvális fordítás különböző típusait mutatom be, és felvázolom egy lehetséges 

csoportosítás alapjait. 

Kulcsszavak: nyelven belüli fordítás, globális és lokális nyelven belüli fordítás, az intralingvális 

fordítások hossza, iránya és értelme 

 

Intralingual translation plays a very important role both in everyday and professional 

communication, and contributes considerably to successful and efficient information transmission. 

This study presents the different types of intralingual translation, and gives the outline of a possible 

classification. 

Keywords: intralingual translation, global and local intralingual translation, length, direction and 

sense of intralingual translation 

 

Bevezetés  

 

Az elmúlt évtizedekben a fordítás típusait különböző szempontok alapján határozták 

meg. Az egyik legismertebb tipológia Roman Jakobson (1959: 232–239) nyelvész és iro-

dalmár nevéhez kötődik, aki a nyelvi jelek értelmezésének módja alapján a fordításokat 

három csoportba sorolta. Ezek a következők: (1) nyelven belüli, ún. intralingvális fordítás, 

amelynek során a nyelvi jelek értelmezése ugyanazon nyelv más jeleivel történik, (2) nyel-

vek közötti, ún. interlingvális fordítás, amely akkor jön létre, ha egy szöveget egyik nyelv-

ről a másikra fordítunk, és a nyelvi jelek értelmezése valamilyen más nyelv jeleinek a segít-

ségével történik, (3) szemiotikai rendszerek közötti fordítás, ahol a verbális jelek interpre-

tációja egy nem verbális jelekből álló szemiotikai rendszer segítségével valósul meg (pl. 

egy regény megfilmesítése vagy egy mesének balettként történő feldolgozása).  

Peter Torop (1995, idézi Lőrincz 2014: 52–53) szemiotikus a nyelvek, a kultúrák, a té-

ma és a megvalósulás helye alapján öt fordítási típust különböztet meg: (1) textuális fordí 
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tás, ami egy adott szöveg másik szöveggé történő alakítását jelenti, és ugyanazon a nyelven 

belül is megvalósulhat. Ennek a fordítási típusnak kiváló példái Karinthy stílusparódiái 

vagy egy szerző azonos témát feldolgozó különböző műfajú művei, illetve azonos műfajú 

művek különböző szövegvariánsai (Lőrincz 2014: 52). (2) A metatextuális fordítás egy 

adott szöveg más nyelvre, más kultúrára történő fordítását jelenti, (3) az  intertextuális 

fordítás a világirodalom közös témáira (pl. bibliai témák) épül, különböző nyelvű, de azo-

nos tematikájú művekben fordul elő, (4) az intratextuális fordítás szintén közös témákra 

épül, azonban itt ugyanazon a szövegen belül valósul meg a fordítás, (5) az extratextuális 

fordítás során verbális szöveg nem verbális szöveggé vagy nem verbális szöveg verbálissá 

történő átalakítása történik (például regények megfilmesítése). 

A nyelven belüli fordítás lényege tehát az, hogy egy adott szöveg ugyanazon a nyelven 

belül másik szöveggé alakul (Peter Torop: textuális fordítás), és így az értelmezés ugyan-

azon nyelv más jeleivel valósul meg (Roman Jakobson: intralingvális fordítás).  

George Steiner (2005: 27–29) véleménye szerint az anyanyelvünkön belüli fordítás ma-

gától értetődő és folytonos művelet, amelyet öntudatlanul végzünk, ezért csak ritkán figye-

lünk fel a bonyolultságára, és arra a fontos szerepre, amelyet a társadalomban, a civilizáció 

fennmaradásában játszik. A szerző fenti gondolatai elsődlegesen az anyanyelven belüli 

diakrón fordításra vonatkoznak, melynek segítségével megtanultuk átlépni az idő korlátait. 

Steiner megállapításai igazak az anyanyelvünkön belüli szinkron fordításra is, melynek 

köszönhetően átléphetjük a kommunikáció korlátait, és ezzel hozzájárulunk a sikeres inter-

akció és a társadalmi együttélés megvalósításához. 

Ideális (tökéletes) nyelven belüli fordítás nem létezik, mint ahogy nem létezik ideális 

nyelvközi fordítás vagy ideális beszélő sem. Sok más nyelvi jelenséghez hasonlóan a nyel-

ven belüli fordításnak is vannak tipikus esetei, illetve tipikus megvalósulásai, valamint ke-

vésbé tipikus esetei, illetve megvalósulásai, amelyek összességükben lefedik a nyelven be-

lüli fordításként azonosítható jelenségek tartományát. 

Felmerül azonban a kérdés, hogy az adott tartományon belül milyen szempontok, mi-

lyen jellemzők és paraméterek alapján lehet csoportosítani a nyelven belüli fordítás tipikus 

és kevésbé tipikus eseteit. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához – nyelvészeti és fordí-

tástudományi kérdések tárgyalásánál talán szokatlan módon – egy másik tudományterületet, 

nevezetesen az analitikus geometriát és azon belül a vektorok meghatározásához használt 

szempontokat hívjuk segítségül. Az analitikus geometriában vektornak nevezünk minden 

olyan irányított szakaszt, melynek hossza, iránya és értelme is egyértelműen definiált. A 

vektorok kezdőponttal és végponttal rendelkeznek. Esetünkben kezdőpontnak az eredeti 

szöveget, végpontnak pedig az intralingvális fordítási tevékenység eredményeként született 

célszöveget tekintjük, amely – ellentétben a nyelvek közötti fordítással – ugyanolyan nyel-

ven íródott, mint az eredeti. A jelenség hosszát, irányát és értelmét az alábbiakban kísérel-

jük meg definiálni. Sajnos (vagy szerencsére) a nyelvészet és a fordítástudomány nem 

olyan egzakt tudomány, mint az analitikus geometria, ahol pontosan meg tudjuk határozni 

az egyes jelenségek elhelyezkedését és jellemzőit. Az alábbiakban ezért arra vállalkozha-

tunk, hogy példák segítségével bemutatjuk a nyelven belüli fordítás néhány tipikus és ke-

vésbé tipikus esetét, és ezáltal közelebb kerülhetünk magának a jelenségnek a pontosabb 

meghatározásához is. 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vektor
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1. A nyelven belüli fordítás határai 

 

A nyelven belüli fordítás határainak kijelölése ugyanolyan nehéz feladat, mint a nyelv-

közi fordítás tartományának a meghatározása. Ezzel kapcsolatban Albert Sándor (2003: 32) 

a következőket írja:  

„Vannak ugyanis olyan tevékenységek, amelyek még 'innen' vannak a fordításon, 

még nem fordítások (ilyen a szó szerinti fordítás, a kölcsönszó, a tükörszó, egyes 

morfémák vagy grammatikai struktúrák átkódolása stb.), és vannak olyanok, melyek 

már 'túl' vannak rajta, már nem fordítások (ilyen az adaptáció, az átdolgozás, az 

összefoglalás, a kommentálás stb.).”  

 

Hasonló a helyzet a nyelven belüli fordításokkal, és úgy tűnik, hogy itt is egyszerűbb in-

tuitív módon megválaszolni a kérdést, mintsem arra vállalkozni, hogy pontos paramétereket 

jelöljünk ki a nyelven belüli fordítás meghatározására, illetve típusainak a definiálására. 

Umberto Eco fordításról szóló könyvében (2009: 284) a nyelven belüli átalakítás 

(intralingvális interpretáció) alábbi típusait nevezi meg: szinonímia, definíció, parafrázis, 

összegzés, összefoglalás, kommentár, magyarázó széljegyzet, vulgarizálás (bonyolult in-

formáció egyszerű megfogalmazása), komplex derivátum, képzett szó, származékszó, paró-

dia (az interpretáció extrém formája). Eco szerint az intralingvális interpretáció azt jelenti, 

hogy ugyanazt a tartalmat, ugyanazon a nyelven, de eltérő nyelvi eszközökkel fejezzük 

ki. Az Eco könyvében felsorolt jelenségek összességében véve megfelelnek a Jakobson, 

illetve Torop által készített tipológia első csoportjaihoz társított feltételeknek (intralingvális 

fordítás, illetve textuális fordítás). Véleményünk szerint hasonló jelenségről van szó az 

alábbi nyelven belüli átalakítások, átfordítások alkalmazásakor is: nyelven belüli 

explicitáció, pragmatikai körülírás, pragmatikai adaptáció, dialektusváltás, stílusváltás, re-

giszterváltás, műfajváltás.  

A felsorolt nyelven belüli értelmező nyelvhasználattal különböző szövegtípusokban ta-

lálkozunk. Ezek közül a legjellemzőbbeket Heltai Pál Nyelven belüli fordítás című tanul-

mányában foglalta össze: 

 
 irodalmi művek átdolgozása gyermekek számára, 

 irodalmi művek átdolgozása nyelvet tanuló külföldiek számára, 

 régi szövegek mai nyelvre történő fordítása, 

 tudományos szövegek népszerű-tudományos átdolgozása, 

 szakszövegek átfogalmazása laikusok számára (Heltai 2011: 112). 

 

A megegyező tartalomnak köszönhetően a nyelven belüli fordítás eredményeként létre-

jövő szövegek ekvivalensek az eredeti szöveggel, tehát a nyelvközi fordításhoz hasonlóan 

itt is másodlagos kommunikációs helyzetre jellemző, függő szövegalkotásról van szó 

(Heltai 2011: 112–114). A nyelven belüli átalakításnál az eredeti szöveghez való kötődés 

azonban távolról sem olyan erős, mint a nyelvközi fordításnál. Ebből következik, hogy az 

ekvivalenciával szemben támasztott elvárások is eltérőek a fordítás két típusánál. A nyelv-

közi fordításnál alapvető követelmény, hogy a célnyelvi szöveg a lehető legnagyobb mér-

tékben hasonlítson az eredetire, azzal egyenértékű legyen, míg az intralingvális fordításnál  
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nincsenek ilyen elvárások. Éppen ellenkezőleg: a nyelven belüli fordítás célja gyakran az 

eredeti szöveg terjedelmének, formájának, stílusának, hatásának vagy funkciójának a mó-

dosítása. Ezért a nyelven belüli fordításkor a kommunikatív ekvivalencia
3
 (Popovič 1980, 

Klaudy  1997) csak részben jellemző az eredeti szöveg és a célszöveg közötti viszonyra.  

A nyelvközi fordítás világában a célnyelvi szöveget a forrásnyelvi szöveg fordításának 

tartjuk, ha közöttük referenciális, kontextuális és funkcionális egyenértékűségi viszony van. 

A nyelven belüli fordításnak is alapvető kritériuma a referenciális egyenértékűség, vagyis 

az eredeti szöveg és a célszöveg közötti tartalmi megfelelés. Ez azt jelenti, hogy a célszö-

veg itt is a valóságnak ugyanazon szeletére vonatkozik, mint az eredeti szöveg. A kommu-

nikatív ekvivalencia másik két komponense, vagyis a kontextuális és funkcionális egyenér-

tékűség azonban nem tartozik a nyelven belüli fordítás kritériumaihoz. 

Minél kisebb mértékű a tartalmi egyezés, annál kevésbé beszélhetünk prototipikus nyel-

ven belüli fordításról, sőt egy bizonyos – elméletileg és gyakorlatilag kijelölhetetlen – hatá-

ron túl már egyáltalán nem beszélhetünk intralingvális fordításról, csak két, egymással va-

lamilyen asszociatív kapcsolatban álló szövegről. A formai paraméterekre, és ezen belül a 

fordítások hosszára az ekvivalencia nem vonatkozik, a formai egyenértékűség nem jellem-

zője és nem feltétele a nyelven belüli fordításnak. 

 

2. A nyelven belüli fordítás „hossza” 

 

Az intralingvális fordításokkal kapcsolatban két megközelítési szempont alapján be-

szélhetünk hosszúságról.  

 

 Az egyik szempont arra vonatkozik, hogy a fordítás folyamata az egész eredeti 

szöveget érinti-e vagy annak csupán egy részét.  

 A másik szempont alapján azt vizsgálhatjuk, hogy a célszöveg hosszabb  vagy rö-

videbb, illetve ugyanolyan hosszúságú-e, mint az eredeti. 

 

2.1. Globális és lokális nyelven belüli fordítás 

 

Azon szempont alapján, hogy kiterjed-e az átalakítás az egész eredeti szövegre vagy 

csupán annak bizonyos részére, célszerűnek tűnik az intralingvális fordításokat két nagy 

csoportba sorolni: 

 

1. általános vagy globális nyelven belüli fordítás, 

2. helyi vagy lokális nyelven belüli fordítás. 

 

                                                           
3 A kommunikatív ekvivalencia három egyenértékűségi viszony megvalósulását feltételezi: (1) a re-

ferenciális egyenértékűség lényege, hogy a célnyelvi szöveg a valóságnak ugyanazon szeletére vo-

natkozzon, mint a forrásnyelvi, (2) a kontextuális egyenértékűség lényege abban rejlik, hogy a lefor-

dított szöveg mondatai ugyanazt a helyet foglalják el a célnyelvi szöveg egészében, mint amilyet a 

forrásnyelvi megnyilatkozások foglalnak el a forrásnyelvi diskurzus egészében, és végül (3) a funk-

cionális egyenértékűség arra vonatkozik, hogy a célnyelvi szöveg ugyanazt a szerepet töltse be a 

célnyelvi befogadók körében, mint amilyet a forrásnyelvi szöveg betölt a forrásnyelvi befogadók 

körében (Klaudy 1997: 101). 
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Az elnevezéseket az átváltási műveletek leírásának a terminológiájából kölcsönöztük 

(vö: Klaudy 1994, Klaudy–Simigné 2000, Klaudy–Salánki 2000), ahol a szerzők a kom-

penzálás lexikai átváltási műveletének két alapvető kategóriáját különböztetik meg. (1) Az 

általános vagy globális kompenzáció a fordítás folyamatára jellemző „nyereségeknek és 

veszteségeknek az egész műben megvalósuló egyensúlyát”, vagy másképp fogalmazva „a 

fordítás egész folyamatában megvalósuló 'hozzátesz – elvesz' játékot” jelenti (Klaudy 

1994: 154). Globális kompenzáció esetén a fordító nem egy bizonyos nyelvi jelenséget, 

reáliát, egyéni vagy tájnyelvi beszédsajátosságot kompenzál, hanem kihasználja azokat a 

lehetőségeket, amelyeket a célnyelv eszköztárának grammatikai, lexikai, frazeológiai lehe-

tőségei vagy a célnyelvi kultúra és a célnyelvi befogadók kognitív környezete kínál.  (2) A 

helyi vagy lokális kompenzáció ezzel szemben a szövegnek egy bizonyos helyét érinti, 

ahol a fordító „helyben” vagy legalábbis a „közelben” próbál az eredetihez hasonló, frap-

páns megoldást találni (Klaudy–Salánki 2000: 71–79). 

E két kategóriát a nyelven belüli fordítás típusainak vizsgálata során az említett elvek 

mentén, de attól részben eltérően alkalmazhatjuk.  

Általános vagy globális nyelven belüli fordításkor a fordítási folyamat az eredeti szö-

veg egészét érinti, míg a helyi vagy lokális nyelven belüli fordítás csak a szövegnek egy 

meghatározott részére, adott esetben egyetlen szóra, kifejezésre, mondatra, esetleg szöveg-

részre vonatkozik, de semmiképpen nem az egész szövegre. A globális nyelven belüli fordí-

tás kiváló példája Karinthy Márton: Ördöggörcs című műve,
4
 amely 2003-ban jelent meg 

Magyarországon, majd 2012-ben Svédországban. A svéd nyelvű kiadást sokéves munka 

előzte meg, melynek során a nyelvek közötti fordítást (magyarról svédre) nyelven belüli 

fordítás követte. A magyarról svédre történő átalakítást Svédországban élő magyarok készí-

tették el Moritz Lászlónak az irányításával, aki a Svédországi Magyarok Országos Szövet-

ségének a vezetője. A nyersfordítást ezt követően Ove Berglund svéd orvos és műfordító 

ültette át irodalmi svéd nyelvre, nyelven belüli fordítással (MTI 2012). Ove Berglund nem 

tud magyarul, nyersfordítások alapján dolgozik. A magyar nyelv és kultúra szerelmese, 

Berzsenyi, Babits, Radnóti és Kányádi Sándor verseit fordította svéd nyelvre. Ő az első 

svéd nyelvű József Attila-kötet műfordítója is, aki 80 József Attila-verset fordított le, mind-

et nyersfordításból (Palotai 2003). Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, érdekes megje-

gyeznünk, hogyan vélekedett egy interjúban a svéd orvos-műfordító a magyar nyelvről: 

 

„Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem, hogy: a ma-

gyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.” (Palotai 2003)  

 

A helyi vagy lokális nyelven belüli fordítás jellemzően a szövegnek csak egy megha-

tározott elemét, egy szót, kifejezést vagy mondatot, esetleg kisebb szövegrészt, bekezdést 

érint. Tipikus esete, amikor egy szónak vagy szókapcsolatnak ugyanazon a szövegen belüli 

átfordítása valósul meg egyik regiszterből a másikba vagy egyik stílusrétegből a másikba. 

Lokális intralingvális fordításnál nem beszélhetünk eredeti szövegről, illetve célszövegről,  

                                                           
4 A író-rendező-színházigazgató Karinthy Márton Az Ördöggörcs – Utazás Karinthyába c. műve a 

Karinthy család három generációjának történetét meséli el a szerző nagybátyja, Karinthy Gábor élet-

történetén keresztül. Mint minden nagy családregény ez is egyben a kor regénye, a huszadik század 

regénye. 
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mert itt egyetlen szövegről van szó, amelyben a szöveg szerzője a szöveg egy meghatáro-

zott pontján ugyanazt a tartalmat más nyelvi eszközökkel jeleníti meg. A lokális nyelven 

belüli fordítás tehát ugyanabban a szövegben valósul meg, ezért terminológiai szempontból 

célszerű az eredeti kifejezés és célkifejezés terminusok használata. Az alábbi szövegben 

(melyet itt erősen rövidített formában mutatunk be) egyetlen helyen fordul elő nyelven be-

lüli átfordítás, amikor a cikk szerzője egy szókapcsolatot (eredeti kifejezés: az idegsejtek 

közötti kapcsolatok) szaknyelvi terminussal fejez ki (célkifejezés: szinopszisok).  

 

„... A 32 éves solymári kutatónő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Élettani és 

Neurobiológiai Tanszékén végzett ... A tanszéknek azóta munkatársa, kutatási terüle-

te az idegsejt-biológia, ... Munkája során olyan folyamatok megértésére törekszik, 

melyek az idegi hálózatok kialakulását szabályozzák. Az idegsejtek közötti kapcsola-

tok, azaz szinopszisok azok az alapvető idegi struktúrák, amelyek az egyik sejttől a 

másik sejtre történő információátadásért felelősek. ...” (NL 2014: 59)  

 

 
 

1. ábra. A nyelven belüli fordítás típusai 

 

A globális nyelven belüli fordítás lehet teljes vagy részleges. Teljes átfordításkor a 

szerző (aki lehet ugyanaz, mint az eredeti mű szerzője vagy másik személy) az egész szö-

veget átalakítja, míg részleges fordításkor a szerző az egész szöveget alapul véve annak  
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csak bizonyos részeit alakítja át, vagyis tulajdonképpen sok-sok lokális intralingvális fordí-

tást végez el. Ez különböző, de jellemzően egységes szempontok alapján történik.  

A szakszövegek átfogalmazása laikusok számára vagy a tudományos szövegek népsze-

rű-tudományos átdolgozása tipikusan az egész szöveg teljes átfordítását jelenti. Előfordul-

hat azonban részleges fordításuk is, amikor az átfordítás bár az egész szövegre vonatkozik, 

de például csak a terminológia területét érinti. Hasonló változatok léteznek az irodalmi mű-

vek magyar nyelvet tanuló külföldiek számára történő átdolgozásánál is, ahol gyakran az 

egész mű átfordításra kerül, és ezáltal lényegesen rövidebb, egyszerűbb, könnyebben érthe-

tő lesz a célcsoport számára. Ugyanakkor vannak olyan részleges átfordítások, amikor a mű 

egészében csak a nyelvet tanulók számára nehezebbnek ítélt szavak és kifejezések kerülnek 

magyarázatra intralingvális fordítás segítségével. Erre példa a kétnyelvű kiadványok egy 

speciális típusa, ahol a páros oldalak alján az eredeti szövegben található, nehezen érthető 

kifejezések kerülnek magyarázatra a forrásnyelven (a páratlan oldalakon olvasható a mű 

nyelvközi fordítása) (vö. Kästner 1999). 

 

2.2. Az eredeti szöveg és a célszöveg mennyiségi kapcsolata 

 

Az eredeti és a célszöveg hosszúsága közötti kapcsolat a nyelven belüli fordítás típusai-

tól függően változik. Számos esetben az eredeti szöveg hosszabb és a célszöveg rövidebb, 

összegzőbb vagy egyszerűbb:  

 

„gyermekét eltanácsolták az iskolából, magyarul kirúgták” (Morning show  2014. 

04. 08.) 

 

Gyakrabban fordul elő, hogy a célszöveg összetettebb, magyarázóbb, kifejtőbb, körül-

íróbb, explicitebb, mint az eredeti. Az előzőekben bemutatottól eltérően ilyenkor a célkife-

jezés hosszabb az eredetinél: 

 

„Az öniróniát, akármilyen művelt és okos nép az én fajtám, a székely, azért le kell 

fordítani, hogy mi az. Az önirónia, vagyis az önmagunkon is mosolyogni tudás tu-

dománya, a felnőttség egyik jele.” (NL 2009). 

 

„Amikor az isten rádöbbent arra, hogy mindentudó, hirtelen rettenetesen unatkozni 

kezdett, mivel bármi történt is, tudta előre a végét. Nem érte többé semmilyen meg-

lepetés; nem volt semmi, amit már ne tudott volna.” (Beaugrande–Dressler 2000: 

88). 

 

„Újdonság, hogy az új Btk.-ban önálló tényállás lesz a bódult állapotban, tehát 

drog és erős gyógyszer hatása alatt történő vezetés, amiért ugyanolyan büntetést le-

het kiszabni, mint az ittas vezetésért.” (HVG 2013). 

 

„A zenében például a felnagyítás egy művelet. Az ember bejátszik valamit, ami vé-

letlenül kerül oda, és aztán felnagyítja, magyarul igazságot oszt annak a pici do-

lognak, és ebből a kicsiből csinál egy nagyot. Aztán le is tudja nyomni, és végül le 

is kicsinyíti akár.”  (NL 2013). 
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Viszonylag ritkábban fordul elő, hogy hosszúságát tekintve az eredeti szöveg megegye-

zik a célszöveggel:  

 

„Hallhattuk néhány hete, hogy az EU újraszabályozná azt, minként bánjanak a tag-

országok az úgynevezett inváziós, más néven özönnövényekkel. A tervek szerint 

megszabnák, hol lehet, és hol nem lehet akác vagy más tájidegen fa. Ezzel védenék 

azokat az erdőket, természetvédelmi területeket, ahol még fellelhetők az őshonosnak 

nevezett fafajok, növényzet.” (NL 2014). 

 

3. A nyelven belüli fordítás iránya 

 

A nyelven belüli fordításnál két megközelítési szempont alapján beszélhetünk a fordítás 

irányáról. Az egyik szempont az egyszerű-bonyolult fogalmak mentén ragadható meg, a 

másik pedig azon kategóriák segítségével, amelyek mentén megtörténik a nyelven belüli 

átalakítás, például szaknyelvről köznyelvre vagy irodalmi stílusról hivatalos stílusra.    

Az első szempont átfogóbb, mert segítségével elméletileg minden nyelven belüli fordí-

tás jellemezhető. Az értékelésnél természetesen nem zárható ki egy bizonyos fokú szubjek-

tivitás, hiszen a célcsoporttól függően eltérő lehet az egyszerű-bonyolult oppozíció megíté-

lése a nyelvi kifejező eszközök vonatkozásában. A szakember számára sokkal egyszerűbb 

egy adott jelenség kifejezésére a megfelelő (akár idegen nyelvű) terminus használata, mint 

egy köznyelvi körülírás. Fordítva is igaz: a laikus számára bonyolult a szaknyelvi termino-

lógia, és egyszerűbb a köznyelvi parafrázis vagy magyarázat. 

A két szempont között bizonyos összefüggések figyelhetők meg. Például a szaknyelvről 

köznyelvre történő fordítás rendszerint a bonyolultabb megfogalmazás irányából vezet az 

egyszerűbb kifejezési mód felé. Több kategória esetében azonban nem állapítható meg ha-

sonló összefüggés (például a stílus átalakításánál). Az alábbiakban néhány példát mutatunk 

be a nyelven belüli fordítás lehetséges irányaira vonatkozóan. 

 

3.1. A nyelven belüli fordítás iránya: szaknyelv → köznyelv 

 

jogtalan eltulajdonítást követ el – mástól elvesz valamit, ellop valamit, 

jogtalan elsajátítást követ el – valaki talál valamit és azt elviszi magával 

„Az indoklás szerint ugyanakkor ez a mentesség »értelemszerűen« csak a büntetőjo-

gi felelősségre vonatkozik, »nem befolyásolja az egyéb jogági jogérvényesítés, illet-

ve szankció alkalmazásának lehetőségét«. Magyarul ez annyit jelent: attól még, 

hogy egy torrentező ellen nem indul büntetőeljárás, egyáltalán nem biztos, hogy a 

sértett kiadó vagy filmstúdió nem pereli be polgári úton, követelve az elmaradt 

szerzői jogdíjakat.” (HVG 2013). 

 

3.2. A nyelven belüli fordítás iránya: köznyelv → szaknyelv 

 

bolti szarka – tulajdon elleni szabálysértést elkövető személy 

direkt kinyír valakit – szándékos emberölést követ el 
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„Abban ugyanis a neurobiológusok is megegyeznek, hogy az ősi ösztönök léte ellenére 

igenis mindenki képes a változásra, szaknyelven ezt nevezik az agy plaszticitásának.” 

(Természetgyógyász 2014).  

 

3.3. A nyelven belüli fordítás iránya: mai nyelv → archaikus nyelv 

 

„A XIX. században könnyű karton ujjast, penclit is viseltek hasonló anyagú szok-

nyával.” (Életem receptje 2012). 

 

3.4. A nyelven belüli fordítás iránya: semleges stílus → költői stílus 

 

tavasztól őszig – gyöngyvirágtól lombhullásig 

 

3.5. A nyelven belüli fordítás iránya: irodalmi nyelv → ifjúsági nyelv 

 

Napjainkban több olvasás-népszerűsítő programnak és pályázatnak az a célja, hogy saját 

nyelvükön szólítsa meg a fiatalokat, és arra ösztönözze őket, hogy saját nyelvükre fordítsák 

le a kötelező olvasmányokat. A 8–16 éves korosztály például nemrég azt a feladatot kapta, 

hogy „az Egri csillagok és A Pál utcai fiúk történetét az általuk használt eszközök – közös-

ségi oldalak, blogok, fájlmegosztók – használatával dolgozzák fel. A résztvevők például 

Dobó István nevében 160 karakterben buzdíthatják csatára az egri várvédőket, vagy Skype-

on vallhatnak szerelmet Vicának.” A példa érdekessége abban rejlik, hogy a célcsoport ma-

ga végzi el a nyelven belüli fordítást (vö. MTI 2014). 

 

4. Az intralingvális fordítás értelme 

 

Az intralingvális fordítás legfőbb értelme a kommunikáció sikerének és hatékonyságá-

nak a biztosítása. Ezen túlmenően a nemzedékek közötti kapcsolat biztosítása, a múlt, a régi 

korok értékeinek a közvetítése az újabb generációk számára. Fontos cél továbbá a szakem-

berek és a laikusok közötti interakció lehetővé tétele, az idegen nyelvek tanulásának a segí-

tése, valamint a nyelvi humor és irónia lehetőségeinek a kiaknázása. Bármi legyen is azon-

ban a cél, a nyelven belüli fordításnak mindig meghatározó kritériuma, ahogyan ezt már az 

előzőekben említettük, az eredeti és a célszöveg közötti bizonyos mértékű tartalmi egyenér-

tékűség vagy hasonlóság.  

Lőrincz Julianna 2014-ben megjelent monográfiájában (Lőrincz 2014: 41) részletesen 

ismerteti Andrew Chesterman (2005) ekvivalenciáról vallott nézeteit. Chesterman szerint az 

ekvivalenciát hasonlóságként célszerű értelmezni, nem pedig teljes azonosságként. Ennek 

megfelelően különböző ekvivalencia-típusok léteznek, amelyek vonatkozhatnak a formá-

ra, a jelentésre, a stílusra, az elérni kívánt hatásra stb. Az ekvivalencia-típusok az adott for-

dítás céljától függően hierarchikus rendszert alkotnak, amelyben különböző prioritások 

érvényesülnek. A nyelven belüli fordításnál rendszerint a célcsoporttól függő, jelentésre 

vonatkozó ekvivalencia-típus prioritása érvényesül. Ezt követően azonban rendkívül válto-

zatos a különböző ekvivalencia-típusok közötti fontossági sorrend, sőt meg is szűnhet az 

egyenértékűségre való törekvés bizonyos ekvivalencia-típusok esetében, amelyek a nyelv-

közi fordításnál meghatározóak. Ilyen lehet például a formára vagy a  terjedelemre vonat 
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kozó ekvivalencia. Ezen ekvivalencia-típusoknál előfordul, hogy a cél éppen az egyenérté-

kűség megvalósítására való törekvéssel ellenkező: a célszöveg megalkotásakor szándéko-

san csökken a szöveg hossza, vagy egyszerűsödik a kifejezések formája. 

Az intralingvális fordítás értelme egy meglévő, kommunikatív funkcióval rendelkező 

szöveg vagy szövegrészlet más szöveggel vagy szavakkal történő megismétlése és értelme-

zése egy másodlagos kommunikációs helyzetben, másodlagos célcsoport számára, eltérő 

kognitív környezetben (vö. Heltai 2011: 112–116). Ezért a nyelven belüli fordítás egyik 

legfőbb értelme és célja a befogadás lehetővé tétele, illetve a feldolgozási erőfeszítés opti-

mális csökkentése, ami az egyes ekvivalencia-típusok szándékos figyelmen kívül hagyásá-

val valósítható meg (kivételt képez a referenciális ekvivalencia).  

Természetesen előfordul olyan változat is (fordítási irány: egyszerű → bonyolult), ami-

kor a szerző-fordító célja a befogadás megnehezítése és a feldolgozási erőfeszítés indoko-

latlan növelése. Erre vonatkozó példákat a tudományos, hivatalos és a politikai szövegek-

ben egyaránt találunk.  

Mindkét esetben igaz a nyelven belüli fordításra az a megállapítás, amely eredetileg a 

nyelvközi fordításokra vonatkozik: „A forrásnyelvi és célnyelvi szövegek viszonyában, az 

egyenértékűségi, ill. hasonlósági viszony megteremtésében a hasonlóságoknak és különb-

ségeknek egyaránt nagy szerepük van. Mind az azonosságok, mind pedig a különbségek 

egyaránt vonatkoznak a célnyelvi és a forrásnyelvi szövegek közötti kapcsolatokra.” (Lő-

rincz 2014: 41). A nyelven belüli fordítások esetében is beszélhetünk hasonlóságokról és 

különbségekről, azonban a különbségeknek nagyobb a jelentőségük és a szerepük, mint a 

nyelvközi fordításoknál. 

Az alábbiakban néhány pontban összegezzük a nyelven belüli fordítás legfőbb és egy-

ben leggyakoribb céljait. 

 

4.1. A feldolgozási erőfeszítés csökkentése 

 

A feldolgozás megkönnyítését szolgálják a nyelven belüli fordítások azon változatai, 

amikor irodalmi műveket dolgoznak át gyermekek vagy idegen nyelvet tanuló külföldiek 

számára, illetve szakszövegeket fordítanak le a laikusok hétköznapi nyelvhasználatára. A 

feldolgozási erőfeszítés csökkentésének kiváló példáját mutatja be Heltai Pál (már említett) 

Nyelven belüli fordítás című cikkében (2011), ahol Kosztolányi Dezső Aranysárkány című 

regényének (1993) az ifjúság számára készült átdolgozását (Kosztolányi 2004) veti egybe 

az eredeti művel.  

Az átdolgozás során Kosztolányi tudatosan törekedett az ifjúság számára érthetetlen ki-

fejezések kihagyására, az idegen nyelvű szavak magyar szavakkal való felcserélésére, az 

utalások főnevesítésére, valamint kötőszavak és módosítószavak betoldásával a szöveg ko-

héziós explicitségének a növelésére. Kosztolányi átdolgozása remek példa annak illusztrá-

lására is, hogy a feldolgozási erőfeszítés optimalizálásához hozzájárul a szöveg terjedelmé-

nek változása: az eredeti mű terjedelme 458 oldal, az ifjúság számára átdolgozott változat 

255 oldal. 
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4.2. A szakemberek és laikusok közötti kommunikáció segítése 

 

A szakemberek és laikusok közötti kommunikációra jellemző nyelven belüli fordítás 

célja szintén a feldolgozási erőfeszítés csökkentése. Például a jogi diskurzusban, azon belül 

pedig a tárgyalótermi kommunikációban mindig fontos szerep jut a regiszterváltásnak, 

elsődlegesen a szaknyelvi terminológia köznyelvi átalakításának (vö. Dobos 2011). Az 

alábbiakban erre látunk néhány példát: 
 

fellebbezni – a városi bíróság ítéletét nem elfogadni, a megyei bírósághoz fordulni,  

bizonyítási indítvány előterjesztése – tanúmeghallgatás, egyéb okiratok beszerzése,  

keresetet benyújtani – a bírósághoz fordulni a kár megtérítése miatt. 
 

4.3. Magyarázat  
 

A magyarázat az intralingvális interpretáció tipikus esete, amikor ugyanaz a tartalom 

más, általában egyszerűbb, közérthetőbb nyelvi eszközökkel kerül kifejtésre. A folyamat 

célja itt is a befogadás lehetővé tétele, a feldolgozási erőfeszítés csökkentése, vagyis az 

információtovábbítás hatékonyságának a növelése. 
 

„Változik az úgynevezett elterelés intézménye is, vagyis csak kétévente egyszer lehet 

az elvonókúrát választani. Aki két éven belül már volt büntetve, vagy egyszer már 

megígérte, hogy leszokik, az nem ússza meg a felelősségre vonást.” (HVG 2013). 
 

„A dizájnerdrogok terjedése miatt külön bűncselekmény lett az »új pszichoaktív 

anyaggal visszaélés«, vagyis az is kaphat akár három év börtönt, aki a kábítósze-

rek hivatalos listáján nem szereplő anyagot állít elő vagy forgalmaz.” (HVG 

2013). 
 

„Az indoklás szerint ugyanakkor ez a mentesség »értelemszerűen« csak a büntetőjo-

gi felelősségre vonatkozik, »nem befolyásolja az egyéb jogági jogérvényesítés, illet-

ve szankció alkalmazásának lehetőségét«. Magyarul ez annyit jelent: attól még, 

hogy egy torrentező ellen nem indul büntetőeljárás, egyáltalán nem biztos, hogy a 

sértett kiadó vagy filmstúdió nem pereli be polgári úton, követelve az elmaradt 

szerzői jogdíjakat.” (HVG 2013). 
 

Az egyszerűséget és közérthetőséget mint célt több tudományos népszerű mű szerzője 

hangsúlyozza könyvének előszavában, ahol mintegy megnyugtatja az olvasót, hogy az adott 

műben, bár tudományos megközelítésben, szakmai témáról lesz szó, de közérthető nyelven. 

A szerző, ahogyan arra az alábbi példában is utalás történik, magára vállalja a szakkönyvek 

terminológiájának laikus nyelvre történő fordítását. 
 

„Mindez kísérlet – többféle értelemben is. Kísérlet arra, hogy egyszerűen, közérthe-

tően, használhatóan beszéljünk azokról a kérdésekről, amelyeket elzár a szakképzet-

len olvasó elől az ideológiai ködösítés, s a modern pszichológia riasztó szakzsargon-

ja.” (Popper 1981: 140). 
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A nyelven belüli fordítás hibás is lehet. Ilyenkor magyarázatra van szükség, hogy az 

eredeti kifejezés és a célkifejezés közötti referenciális ekvivalenciát helyre tudjuk állítani.  
 

„A téves vélekedések másik csoportja egyszerűen összetéveszti a meditációt a kon-

centrációval. Tartós gondolatösszpontosítást ért rajta, amikor a köznyelv szóhasz-

nálatának megfelelően a töprengés szinonimájaként használja: lehetségesnek tart-

ja, hogy valamin meditáljunk.” (Popper 1981: 125). 
 

4.4. Humor, irónia 
 

A nyelven belüli fordítás a humor kifogyhatatlan forrása. Nem kell mást tenni, mint bi-

zonyos kifejezéseket szinonim szavakkal helyettesíteni, ahogyan azt például Fábry Sándor 

teszi műsoraiban: 
 

négercsók – afro-amerikai puszi, 

cigánykerék – nemzetiségi fordulat.  
 

Hasonló hatás érhető el körülírás vagy parafrázis segítségével: 

 

bakter – forgalomtechnikai menedzser 

redőnyös – árnyékolástechnikai menedzser 

A newtoni gravitációval nem vagy már harmonikus kapcsolatban. – Dülöngélsz, mint az 

állat. 
 

A lokális nyelven belüli fordítás lehetőséget kínál finom irónia kifejezésére is. Az aláb-

bi példában a szerző nem szaknyelvi kontextusban hétköznapi nyelvről szaknyelvre fordítja 

az eredeti kifejezést, és így a főzést szaknyelven definiálja:  
 

„Én mindenesetre boldog vagyok, hogy itt (szerkesztőség) dolgozom, ám ez nem 

mond ellent annak, hogy ugyanilyen örömmel töltsön el otthoni munkálkodásom, 

vagy hogy szakszerűbben fogalmazzak: női mivoltomból fakadó hagyományos sze-

repköröm. Ugyanúgy feldob a dicséret, ha azt egy finom ebéd elkészítéséért kapom, 

mint akkor, ha egy jól szerkesztett lapért ... ” (NL 2014/9). 
 

A humor kiapadhatatlan forrása a stílusok közötti nyelven belüli fordítás. Az alábbi 

példában egy gyermekdal került lefordításra a hivatalos stílus eszköztárának a felhasználá-

sával: 
 

„Figyelem! Sürgősen megkérünk minden házzal rendelkező puhatestűt, hogy ingat-

lanát záros határidőn belül hagyja el, az annak külső felszínén keletkezett, és azóta 

is folyamatban lévő tűzeset miatt. A károsultakat folyékony és félig megszilárdult tej-

ipari termékekkel kártalanítjuk, amelyek együttes mennyisége egyelőre két napi fej-

adagot tesz ki.”  (vö. Csiga-biga gyere ki, ég a házad ide ki, Kapsz tejet, vajat, hol-

napra is marad). 

 

„Teljesen felújított, eredeti meghajtással rendelkező nosztalgiavonat indul a máso-

dik vágányról Kanizsa állomásra. Megerősítjük, hogy a vonat a kanizsai pályaud- 
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varra megy. A szerelvény elején az irányítási funkciókért a gépész-menedzser felel, ő 

az, aki a szerelvényt hajtó mozdony irányvektorát és sebességét meghatározza. Más 

források szerint vonatkísérőként az utolsó kocsiban tartózkodik az a töltött tésztafé-

leség, amelynek feje táplálkozásunk egyik legfontosabb gumós gyökérnövényévé ala-

kult.” (vö. Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára ... ), (Patkós 2007). 

 

A nyelven belüli fordítás egyik sajátos, humoros esete, amikor nem a kifejezések köz-

vetlen (direkt) jelentése, hanem a mögöttük rejlő implikált tartalom kerül lefordításra. Pél-

dául a Kutatás és közlés a természettudományokban című könyvben (Csermely–Gergely–

Koltay–Tóth 1999: 162)  a szerzők a közvetett (indirekt) jelentés lefordításával figyelmez-

tetik a leendő kutatókat, hogy óvatosan olvassanak, mert nem biztos, hogy a cikk szerzője 

mindig azt gondolja, amit leír.  

 

Eredeti szöveg Implikált tartalom fordítása a célszöveg-

ben 

Amikor azt írják, hogy ... akkor azt gondolják, hogy ... 

Régóta ismert ... Nem fecséreltem időt az eredeti hivatkozás 

megkeresésére. 

Nagy elméleti és gyakorlati jelen-

tőségű ... 

Számomra érdekes. 

Bár nem volt lehetséges végleges 

választ adni ezekre a kérdésekre ... 

A kísérletek nem használhatóak, de egy cik-

ket azért ki tudok facsarni belőlük. 

Feltehetőleg hosszabb idő múlva ... Nem szántam rá annyi időt, hogy kiderítsem. 

 

A fentiekhez hasonló elven készülnek az ún. gender-szótárak. Ezekben a női-férfi szó-

tárakban szintén az implikált tartalom kerül lefordításra, vagyis az, amit a nő vagy a férfi 

gondol, és nem az, amit mond. 

 

Eredeti szöveg Implikált tartalom fordítása a célszöveg-

ben 

Amikor azt mondja a férj, hogy 

... 

akkor azt gondolja, hogy ... 

Leviszem a kutyát sétálni. Itt az idő bedobni egy sört a sarki presszóban. 

Nagyon nagy hülyeség lesz este az 

egyes csatornán. 

Viszont a kettesen meccset adnak. 

Tudod jól, hogy imádom anyádat. De, ha lehet, telefonon beszéljünk vele. 

Már megint muszáj túlóráznom. Kártyaparti lesz, később jövök. 

Nekem teljesen mindegy, mi lesz a 

vasárnapi ebéd. 

Legyen rántott hús, sült krumpli és csemege-

uborka. 

Édesem, nagyon szeretlek! Valami eget verő disznóságot csináltam, úgy-

hogy kapaszkodj meg. 
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Összegzés 

 

A nyelven belüli fordítás változatainak meghatározása több szempont alapján történhet. 

Az összes típus leírása éppúgy lehetetlen, mint ahogy lehetetlen az intralingvális fordítás 

pontos határainak a kijelölése. Úgy véljük azonban, hogy a fentiekben bemutatott megköze-

lítési módok támpontot nyújtanak ahhoz, hogy fel tudjuk térképezni a nyelven belüli fordí-

tás főbb változatait.  

A nyelven belüli diakrón és szinkrón fordítás egyaránt fontos szerepet játszik a kommu-

nikációban, jelentős mértékben hozzájárul annak sikeréhez, hatékonyságához. „Mivel a 

dolgoknak különböző elnevezései vannak – vagy pontosabbak, vagy szebbek, vagy kifeje-

zőbbek, vagy jobban hangzók, ezeket nemcsak ismerni kell, hanem szükséges, hogy készen 

legyenek, mintegy szem előtt, hogy könnyen ki lehessen választani közülük a legjobbakat” 

(Quintilianus, idézi Károly 1970: 90).  
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