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Előzmények 
 

A Szegedi Információtörténeti Műhelynek az információépítészet tárgykörét középpontba 

helyező első, 2012-es műhelykonferenciája után 2013-ban az orvoslás információtörténete 

volt a választott tárgy. 2014-ben a centenáriumra való tekintettel az első világháború 

információtörténete, 2015-ben pedig a Fény Nemzetközi Éve alkalmából a Fény 

információtörténete lett a témánk. 2016-ban a Szent Márton Évhez igazodva alakítottuk ki a 

tematikát (vallási jelenségek és információs folyamatok kapcsolata). 2017-ben az Ár-

információ és az információ ára volt a téma, 2018-ban a hálózatkutatás és az 

információtörténelem metszéspontjait kerestük.  

Aki tájékozódni szeretne az információtörténeti megközelítéssel, mint szervezőelvvel és 

beszédmóddal kapcsolatban, a Gondolat Kiadó Információtörténelem c. sorozatát, az Aetas 

2012/4-es, a Századvég 2013/3-4-es, a Médiakutató 2014/-es, a Jel-Kép 2014/3-as, valamint a 

Világtörténet 1996/3-4, 2014/1 és 2019/1-es tematikus számát vagy a Bevezetés az 

információtörténelembe c. könyv tankönyvtári példányát javasoljuk kiindulópontként. 

(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_01_Bevezetes_az_inform

aciotortenelembe/ch01.html)  
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Témacsoportok, témakörök, kutatói kérdések  
 

 

A fordítástörténelem az elmúlt évtizedben látványosan hangsúlyos kutatói terrénummá lett, 

amit legjobban a szakfolyóiratok burjánzása jelez. Az Universitat Autònoma de Barcelona 

még 2007-ben indított (inkább évkönyvnek számító) Hispánia-centrikus folyóiratot (1611: A 

Journal of Translation History http://tsjournals.org/journal/1611-journal-translation-history). 

Ezt követte a Hong Kong Chinese University kétnyelvű Translation History / Fanyishi yanjiu 

című kiadványa 2011-ben (http://tsjournals.org/journal/studies-translation-history-fanyishi-

yanjiu). A Bécsi Egyetemen a 2019/1-es számmal indított új, nemzetközi folyóirat, a 

Chronotopos pedig megcélozta az egyetemes fordítástörténelem szakfolyóiratának a szerepét. 

(https://chronotopos.eu/index.php/cts/about). Mindezek ellenére az általános és gyakorlati 

profilú orgánumok is rendre történeti tárgyú tanulmányokkal és tematikus számokkal 

jelentkeznek (a Taylor & Francis kiadó szakfolyóiratai közül az 1995 óta megjelenő nívós 

Translator például 2009-es évfolyamát szentelte két, az arab/török és a kínai 

fordítástörténelemet áttekintő tematikus számnak, a 2007-ben indult Translation Studies pedig 

a 2012/2-es (Rethinking Methods in Translation History és a 2014/2-es számát (The City as 

Translation Zone).  

 A fordítástörténelem önmagán túlmutató kontextusai közül az interkulturalitásra esik 

a legnagyobb figyelem, és erősen hangsúlyossá lett a személyes és mikrohistóriai kontextus, a 

közvetítői (go-between) szerepek általános felértékelődéséhez kapcsolódóan. Ehhez igazodnak 

a fordító és tolmács, mint a munkamegosztásból kiemelkedő ’szakma’ születésére és 

fejlődésére, majd intézményesedésére vonatkozó vizsgálódások. 

 A kérdés az, hogy az információtörténeti látásmód hogyan jeleníthet meg izgalmakat a 

fordatástörténeti kalandozásokra vállalkozók számára. Közvetít-e sajátos inspirációforrást, 

segít-e újszerű nézőpontokig jutni, kínál-e termékeny fogalmi szótárt és modelleket, 

amelyekkel régebbi eredmények újraértékelhetőek és új eredmények megfogalmazhatóak?  

Kedvcsinálónak néhány ilyen lehetőséget és nyitott problémát tekintünk át.  

 Az információtörténelemben nem a rögzített, továbbított, pontszerűen felfogott 

’információ’ a központi kategória, hanem az információs viselkedés, amely a cselekvés 

optimalizálására szerveződik. Individuálisan a környezet reprezentációját követően 

jelentésstruktúrákba rendezett információkat felhasználó döntésekkel, közösségi szinten a 

jelentéscserének és az ismeretek generációk és csoportok közti akkumulációjának a 

biztosításával. Az „információs tettet” követő cselekvés hatékonysága tehát a mérce: mindez a 

fordítástörténeti tárgyak esetében arra figyelmeztet, hogy nem a nyelvi transzfer lezáródása, 

hanem az e transzfer révén lehetővé váló jelentésműveleteket követő cselekvések elemzése 

adja a funkcionális keretet. A fordítási hibák vagy jelentésvesztések esetében kézenfekvő és 

hálás feladat az átvitel deficitjének eredményeként előálló félreértésekből fakadó tragikus 

vagy kontraproduktív kimeneteket listázni (Szent Jeromos tévedésétől, aki miatt hosszú időn 

át ábrázolták Mózest szarvakkal a huszadik század diplomáciatörténetének számos epizódján 

át banális és hétköznapi orvosi, katonai és mérnöki hibákig, amelyek vége félrekezelt beteg, 

vereség vagy hibásan megépített szerkezet). De hogyan mérhetőek az eredményes jelentés-

átvitelek eredményei? Hányféleképpen tipizálható a siker? Tetten tudjuk érni a magasabb 

szintű koordinációs hatékonyságot, az ismeretek új nyelvi közegben való terjedésének, a 

támogatott (gazdasági vagy kulturális) cserefolyamatok változásának a 

hatáskövetkezményeit? Milyen forgatókönyvek követhetik a nyelvi közvetítés révén megnőtt, 

magasabb lélekszámú információközösségek (episztémikus közösségek) formálódását?  

 Hogyan lehetne tipizálni a jellegzetes információs helyzeteket a fordításigény 

szempontjából a jelenleginél alaposabban? Az élőbeszéd fordításának azonnalisága és az írott 

szövegnek az időtől való elszakadása mellett milyen hibridek vannak? Miben más kisvilágok 

a ’specialistát’ nélkülöző alkalmi vagy állandósuló többnyelvűség-környezetek és a nevezetes 

http://tsjournals.org/journal/1611-journal-translation-history
http://tsjournals.org/journal/studies-translation-history-fanyishi-yanjiu
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helyszínek (kikötők, kereskedelmi központok, diplomáciai csomópontok)? A külhonba utazók 

nyelvi támogatásának hány csatornáját tudjuk azonosítani? Miként illeszkedik a nyelvi 

közvetítés aktuális kihívásaihoz az univerzális nyelvnek a történelem különböző időszakaiban 

újra és újra fellángoló keresése, a fordítás egyfajta antitéziseként?  

  Kiemelt téma lehet az információs szektor sajátos szereplőinek, a fordítóknak és 

tolmácsoknak nyújtott információ-és tudásmenedzsment (információ-és tudásszolgáltatások, 

képzés, technológiai támogatás – az algoritmizálásig és a mesterséges intelligencia 

bevonásáig bezárólag).  

 Érdekesen vizsgálhatóak a jelek és jelentések sajátos osztályai a tagolt és írott 

nyelveken belül: az idiómák, közmondások, személynevek, mesék, állat-és növénynevek, 

mesterségszavak, mérték-elnevezések és pénznevek nyelv-közi ozmózisai. És a nyelven 

kívüliek: gesztusnyelvek és szimbólumok, képek és ikonikus motívumok, dallamok.  

 A konferencián szeretnénk módot adni arra, hogy a fordítástörténelem 

„hungarikumairól” is megemlékezzünk: mint például Radó György (1912-1994) 

munkásságáról, aki a fordítástörténeti kutatások talán legnagyobb iniciátora volt a hatvanas 

évek elején, vagy a magyar születésű Bokor Gáborról (Gabe Bokor, 1937 -), a fordító-és 

tolmácsipar praktikus támogatására létrehozott Translation Journal alapítójáról.  

 

A részvétel típusai 
 

Műhelykonferenciát tervezünk: néhány kiemelt előadás mellett elsősorban rövidebb (10-

15 perces), problémafelvető, feltáró, hipotézis-generáló hozzászólásokkal, amelyeket szakmai 

beszélgetés követ. A felkészülést és előzetes tájékozódást a megjelenő témák tömör, max. 1-2 

oldalas összefoglalóiból szerkesztett, ISBN-számmal rendelkező füzet segíti. Az előadások 

leírt szövegéből az eddigi tapasztalatok alapján vagy tematikus lapszám vagy önálló 

tanulmánykötet formálódhat.   

 

Kapcsolat, jelentkezés, segítség a felhívás terjesztésében  
 

A program színvonalának biztosítása és minél több potenciális érdeklődő elérése 

érdekében akihez ez a felhívás eljut, kérjük minél több elektronikus postafiókba, 

levelezőlistára továbbítsa. Örömmel fogadunk további meghívottakra és a témakörök 

pontosítására, bővítésére javaslatokat. A második felhívás már tartalmazni fogja a felkért 

előadókat és az addig beérkező javaslatokat, témacímeket. Előadás-címeket, összefoglalókat, 

és tartalmi, ill. szervezési kérdésekkel kapcsolatos észrevételei(te)ket folyamatosan várják a 

konferencia szervezői:  

 

• Z. Karvalics László (SZTE BTK) zkl@hung.u-szeged.hu  

• Lénárt András (SZTE BTK) lenarta@hist.u-szeged.hu 

• Hunyadi Zsolt (SZTE BTK) hunyadiz@gmail.com  

 

Helyszín, idő és határidők 

 

Az eseményt 2019. október 16-án, Szegeden rendezzük meg 10 és 18 óra között az 

Agora Informatoriumában. Részvételi díj nincs. A helyszínen korlátozott számban 

vendégéjszakát igyekszünk lehetővé tenni. Támogatók, szponzorok bevonása esetén 

sorrendben az utazáshoz, a konferencia-kiadványhoz, a szálláshoz, illetve a nap folyamán 

ebéd, uzsonna biztosításához ill. az előadók honoráriumához juthatunk közelebb.  

  

mailto:zkl@hung.u-szeged.hu
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Ütemezés: 

 

június 28.   Második felhívás megjelenése 

július 28.  Jelentkezés elküldése (előadás címe, név, munkahely, e-mail-cím) 

szeptember 1.  Harmadik felhívás ideiglenes programmal  

szeptember 15.  1 oldalas Előadás-összefoglalók elküldése 

október 1.  Végleges program, konferenciafüzet megjelenése 


