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Diskurzusjelölő (DJ): pragmatikai kategória, textuális és interperszonális 
viszonyokat kifejező funkcionális szóosztály. Példák DJ-kre: hát, csakhogy, 
illetve, nos, sőt, szóval, tényleg, tulajdonképpen, ugye, úgymond, vajon. 
 
A DJ-k az idegen nyelv tanulása és tanítása, valamint a fordítás során  
problémát jelentenek, ugyanis nem a lexikai jelentésüket, hanem a használati 
körüket kell visszaadni. A legnagyobb gondot a diskurzusjelölők 
multifunkcionalitása és kontextusfüggősége jelenti. 

Az angol nyelv diskurzusjelölői közül legtöbbet a well-lel foglalkoztak (pl. 
Jucker 1993). 
 
A magyar diskurzusjelölők közül az egyik leggyakoribb elem a hát, amely 
számos funkciója ellenére még mindig erősen stigmatizált a nyelvhasználók 
közt (Schirm 2011). 

Nincs 1:1 megfelelés a különböző nyelvek DJ-i közt (vö. Furkó 2014). Pl. a 
well-nek és a hát-nak vannak ugyan közös szerepkörei, de a két elem nem 
egymás ekvivalense. A DJ-k más nyelvre történő fordításával és a megfelelők 
összevetésével jobban megismerhető az elem funkcionális spektruma 
(Simon-Vandenbergen – Aijmer 2004). 
 
A fordítás során a DJ-k esetén nem formális, hanem pragmatikai 
ekvivalenciára kell törekedni, a tükörfordítással ugyanis megváltozhat az 
illokúciós erő és a kommunikációs funkció (vö. Cuenca 2005, 2008). 
 
A DJ szerepköre, a szöveg műfaja és stílusa is befolyásolja a fordítói 
stratégiát. Fontos szempontok még (Polcz 2012: 16): a beszélői szándék, a 
kódolt és a közölt tartalom közti különbség, az inferencia és a kulturális 
kontextus. 

BEVEZETÉS 

A FORDÍTÁSELMÉLET ÉS A DJ-K 

A korpuszban összesen 70 db DJ-ként funkcionáló well volt. Közülük 39-et DJ-vel, 9-et DJ kollokációval fordítottak 
magyarra, 22 esetben pedig nem volt a célnyelvi szövegben DJ. A DJ hiánya esetén a 22-ből 3-szor jelölte a fordító más 
eszközzel (melléknévi igenévvel, igével) a forrásnyelvi szöveg DJ-jében kódolt beszélői attitűdöt.  
 
A magyar szövegben összesen 23 különböző fordítása jelent meg a well-nek, vagyis a well gazdag funkcionális 
spektrumát (vö. Jucker 1993, Furkó–Nagy 2013) jól adták vissza a magyar megfelelők. A leggyakoribb változatok (a nos, 
illetve a hát) aránya 18%, illetve 11% volt. A fordításnál nem a szó szerintiség tendenciája érvényesült, hanem a 
pragmatikai tartalom átadása.  

A magyar fordításban 84 db hát DJ volt. Legtöbbször (23 esetben) a 
forrásnyelvi szövegben nem is szerepelt DJ, a fordító azonban a célnyelvi 
szövegbe rakott hát-tal tette explicitté a kontextusból kiderülő beszélői 
attitűdöket. Így képes volt a hát méltatlankodást, érzelmi telítettséget,  
meglepődést, önigazolást, magyarázatot és evidenciát is kifejezni. Valamint 
jelölte még a cselekvés megkezdését, illetve nyomatékosította az ige 
jelentését.  
 
Az ellentétes logikai viszonyt, illetve az egyet nem értést (but) a fordító 19 
esetben DJ kollokációval adta vissza, a de helyett de hát-ot használva.  
 
A hát egyéb DJ kollokációkban is megjelent: akkor hát, hát akkor, így hát, 
hát mégis, hát igen, hát jó, hát persze, hát tudod, ejnye hát. 

A FORRÁSNYELVI WELL ÉS A CÉLNYELVI HÁT VISZONYA  
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A hát funkciói a nyelvhasználók szerint 
(Schirm 2011) 
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A szótárak, a szakirodalmak és a korpuszok alapján 
•  evidencia kifejezése 
•  retorikusság 
•  nyomatékosítás 
•  általános válaszjelölői szerep 
•  mondanivaló továbbvitele 
•  bizonytalanság, hezitálás 
•  önjavító szerep 
•  magyarázkodás 
•  felfokozott érzelmi állapot 
•  udvariasság jelzése 
•  következtető logikai viszony (‘tehát’) 

FORDÍTÓI STRATÉGIÁK 

A HÁT GAZDAG JELENTÉSHÁLÓZATA 

IRODALOM 

A well DJ magyarra fordítása 

nincs DJ 

DJ 

DJ kollokáció 

KORPUSZ 

Kutatásomban J. K. Rowling Harry Potter and the Sorcerer’s Stone regényét 
és magyar fordítását (Harry Potter és a bölcsek köve, fordította: Tóth Tamás 
Boldizsár) hasonlítottam össze a leggyakoribb DJ-kre (a well-re és a hát-ra) 
fókuszálva. Előzményként Sonia (2002) vizsgálata szolgált, aki az eredeti 
angol regényt és az olasz fordítást vetette össze a DJ-k mentén.  

A well DJ magyar 
megfelelői darabszám 

nos 12 
hát 8 
hát akkor 3 
lám 3 
szóval 2 
már 2 
is 2 

aj-jaj, akkor tényleg, azért, 
csak, és, hát jó, hát persze, hát 
tudod, mert, na, na jó, no, no 
de, persze, szép dolog, végül 
is tényleg 

1-1 

nincs DJ 

but 

well 
so yes 

frazeologizmus 

then of course 

er 

all 
right 

oh 
now 

I'm 
sure 

I say 

A célnyelvi hát DJ forrásnyelvi megfelelői a regényben 

A hát-ként fordított angol kifejezések (so, then, oh, well, but, of course, 
yes, er, now, all right, I say, I’m sure) jelentésmezeje ugyanazt a 
funkcionális spektrumát rajzolja meg az elemnek, amit a korábbi empirikus 
és elméleti kutatások társítottak a hát-hoz, ugyanez figyelhető meg a well 
fordításai esetén is. 
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