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LESZNYÁK MÁRTA

a természetes fordítói kompetencia 
összefüggése a feladatészleléssel 
és néhány egyéb háttérváltozóval

A fordítás a nyelvtanítás legvitatottabb kérdései közé tartozik. Bár ellenzői és pártfogói 
igen sokszor ütköztetik véleményüket, a viták rendszerint spekulatív jellegűek: nagyon 
kevés empirikus kutatással találkozunk, amely akár a természetes, akár a professzionális 
fordítói kompetenciát értékelné vagy vizsgálná. Ebben a tanulmányban ezt a hiányt 
igyekszünk részben pótolni azzal, hogy nyelvtanulók természetes fordítói kompetenci-
áját értékelő kutatás eredményeit mutatjuk be. A dolgozatban elsősorban azt szeretnénk 
megvizsgálni, hogy egyes háttérváltozók (pl. a feladatészlelés vagy segédeszköz-hasz-
nálat) milyen összefüggést mutatnak a fordítási teljesítménnyel.

a kutatás elméleti háttere és elõzményei
A természetes fordítói kompetencia fogalma
A természetes fordítói kompetencia fogalmát Brian Harris használta először 1975-ben 
(Harris 1975) egy alkalmazott nyelvészeti konferencián. Harris megfigyelései szerint 
természetes kétnyelvűek bármilyen formális képzés nélkül, spontán tudnak fordítani. 
Természetesen ez a képesség nem azonos a hivatásos fordítók kompetenciájával. 
Ugyanakkor Harris úgy gondolta, a jelenség érdekes lehet pszicholingvisták, alkalmazott 
nyelvészek és fordításkutatók számára is, és szorgalmazta a laikusok ilyen típusú kom-
petenciájának vizsgálatát. Harris a maga korában azonban inkább ellenérzéseket váltott 
ki, mint követőkre talált volna. Ennek oka elsősorban az lehet, hogy a 70-es években a 
fordítástudomány inkább elhatárolni igyekezett magát a nyelvtanítástól, és a hivatásos 
fordítók tevékenységét is minőségileg másként definiálta, mint a nyelvtanulókét.

Wolfgang Lörscher a nyolcvanas években folytatott kutatásainak összegzéseként 
(Lörscher 1991 és 1996) szintén arra a következtetésre jutott, hogy a laikusok minden 
képzés nélkül tudnak fordítani. Lörscher – Harristől eltérően – nyelvtanulókat vizs-
gált, és náluk találkozott az itt említett jelenséggel. Lörscher a nyelvtanulók fordítói 
kompetenciáját rudimentális fordítói kompetenciának nevezte el.

Bármilyen kézenfekvőnek tűnik Harris és Lörscher azon megállapítása, hogy a for-
dítás spontán megjelenő képesség, ellentétes véleményekkel is találkozhatunk (például 
Gatenby 1967, idézi Malmkjaer 1998). A nyolcvanas években mind a nyelvtanítás, 
mind a fordítástudomány szakirodalmát jellemezte az a nézet, miszerint a laikusok 
és a fordítók kompetenciája két egymástól lényegileg különböző dolog, amelyeknek 
gyakorlatilag semmi köze nincs egymáshoz. Igen gyakori például fordítóképzésben 
részt vevő oktatók részéről az a megközelítés, miszerint a fordítóképzést azzal kell 
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kezdeni, hogy a diák felejtse el azt, amit a fordításról addig tudott vagy gondolt: 
[students] „will have to ’unlearn’ what they learnt in the undergraduate programme.” 
(Schäffner 2000: 144)

Ennek a megközelítésnek ellentmondanak azonban a legújabb kompetencia-felfo-
gások. A kilencvenes évektől a fordítástudományban is érzékelhetővé válik a kognitív 
pszichológia hatása. Ennek egyik kézzelfogható megnyilvánulása a Cognitive Processes 
in Translation and Interpreting (1997) című tanulmánykötet, melyben Gregory Shreve 
(1997) definiálja újra a fordítói kompetencia fogalmát. Shreve egy fejlődési folyamat 
két végpontjaként fogja fel a természetes fordítói kompetenciát és a professzionális 
fordítói kompetenciát. A fejlődés során nemcsak mennyiségi, hanem elsősorban mi-
nőségi változások érik a fordító kognitív struktúráit, így alakulhat ki egy, a külvilág 
szemében merőben különbözőnek látszó fordítói kompetencia. Hasonló nézetet kép-
visel a PACTE kutatócsoport, akik többkomponensű modelljük bemutatásakor (2000) 
a kompetencia fejlődését a komponensek strukturális átalakulásában látják. Kognitív 
pszichológiai szemszögből sokkal logikusabb és gazdaságosabb a kétféle kompetenciát 
közös gyökérből eredeztetni, mint teljesen elkülönültnek tételezni fel őket.

A fordítói kompetencia itt vázolt újabb értelmezéseire támaszkodva fontos feladatnak 
tartjuk a természetes fordítói kompetencia vizsgálatát, mivel a fejlesztési programoknak 
ezekre kell alapozniuk.

Funkcionalista fordításelméletek
A kutatás fordításelméleti hátterét a funkcionalista elméletek képezték (Reiss és Vermeer 
1984; Nord 1991, 1997). A funkcionalista elméletek lényegét egyszerűbb megérteni, 
ha először ellenpólusukat, a nyelvészeti irányultságú elméleteket jellemezzük.

A nyelvészeti irányultságú fordításelméletek lényege, hogy két nyelv jelrendszere 
között keresnek megfeleléseket, ezáltal központi fogalmuk az ekvivalencia. Bármilyen 
szinten is értelmezik az ekvivalenciát, bármekkora is legyen a fordítás egysége, ezek 
az elméletek rendszerint a társas és a kommunikatív kontextus figyelembevétele nélkül 
próbálják értelmezni a fordítást.

Ezzel szemben a funkcionalista irányzatok számára központi jelentőségű az a tény, 
hogy a fordítás mindig adott helyen, adott időben és konkrét céllal történik. A cél-
nyelvi szövegnek a célnyelvi kultúrában mindig valamilyen meghatározott funkciót 
kell betöltenie (ezt a funkciót a fordítási utasítás határozza meg). Azt, hogy a fordítás 
„jól sikerült-e”, nem úgy tudjuk eldönteni, hogy megvizsgáljuk, mennyire felel meg 
egymásnak nyelvileg pontosan a forrásnyelvi szöveg és a célnyelvi szöveg, hanem 
úgy, hogy megvizsgáljuk, valóban a fordítási utasításban előírt funkciót tölti-e be a 
célnyelvi szöveg. Természetesen vannak olyan esetek – elsősorban akkor, ha a funk-
ció információközvetítés –, amikor (viszonylag) nagy formai és tartalmi hasonlóság 
jellemzi a célnyelvi és a forrásnyelvi szöveget. Vannak azonban olyan esetek is, mint 
például reklámszövegek fordítása esetén, amikor a célnyelvi szöveg még csak nem 
is emlékeztet a forrásnyelvi szövegre, mégis, ha felhívó funkcióját megfelelő módon 
betölti a célnyelvi kultúrában, jó fordításnak tekinthető.

A fordító szemszögéből vizsgálva egy mondattal összefoglalható a funkcionalista 
elméletek lényege: míg korábban a forrásnyelvi szöveg volt a támpont és a mérce, 
ahová vissza-visszapillantott, amikor meg akarta ítélni, hogy jól dolgozik-e, helyesen 
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döntött-e, most már a leendő célnyelvi szöveg funkciója a viszonyítási alap, ez határozza 
meg, hogyan kell eljárnia, milyen stratégiákat kell választania.

A funkcionalista elméletek nagy hatást gyakoroltak a fordítás tanítására és értéke-
lésére is. E hatások közül számunkra a következők a legfontosabbak:

1) Szövegválasztás: Mivel a fordítás mindig valós élethelyzetben történik, törekedni 
kell arra, hogy olyan szöveget válasszunk, amelyet nagy valószínűséggel valóban le-
fordítanak (vagy legalábbis reális lehetősége van annak, hogy lefordíthatnának) a cél-
nyelvre. Ebből a megközelítésből teljes értelmetlen olyan szövegeket adni, mint például 
napilapokban megjelenő vezércikkek, „jegyzetek” vagy „tárcák”. Fontos figyelembe 
venni azt is, hogy az adott fordítói populáció milyen forrásnyelvi szöveggel találkozhat. 
Hivatásos fordítóknál ez szinte bármi lehet. Ha a természetes fordítói kompetenciát 
szeretnénk vizsgálni, akkor viszont tovább szűkül a választható szövegek köre.

2) Fordítási utasítás: Mivel valós élethelyzetekben a fordítás mindig valamilyen 
konkrét szituációban történik, ezért természetes velejárója a fordítási utasítás. A fordí-
tási utasítás tartalmazza, hogy mit, mikor, milyen formában, kinek, milyen céllal kell 
lefordítani (és milyen nyelvre, természetesen). Valódi kommunikációs helyzetekben 
ezeknek az információknak egy része lehet implicit (a fordító kikövetkezteti), de 
mindig jelen van. Osztálytermi vagy értékelési helyzetben ugyanakkor ezt a szituációt 
meg kell teremteni, vagyis ezeket az információkat szóban vagy írásban meg kell adni 
a fordítónak. Csak ilyen módon biztosíthatjuk, hogy a fordító ne tanfordítás, hanem 
valódi, kommunikatív fordítás készítésére törekedjen.

Mivel a fordító a fordítási utasításból tudja kikövetkeztetni, hogy milyen funkciót kell 
majd betöltenie a célnyelvi szövegnek, a funkcionalista elméletek kiemelt jelentőséget 
tulajdonítanak a fordítási utasításnak

A gyakorlatban a szövegválasztás, a fordítási helyzet kigondolása és a fordítási 
utasítás kidolgozása egymástól elválaszthatatlan folyamatok. Az egyik változása tör-
vényszerűen változásokat hoz magával a másik két területen is.

Kutatások a fordítói kompetencia értékelésének körébõl
A fordítói kompetencia értékelése és mérése a fordítástudományi kutatások kevéssé pre-
ferált területe. Az elmúlt tíz–tizenöt év nemzetközi szakirodalmát áttekintve alig tucatnyi 
ilyen jellegű publikációval találkozhatunk, azelőtt pedig nem is történtek kísérletek a for-
dítói kompetencia empirikus mérésére. Ebből eredően nagyon kicsiny az a bázis, amelyre 
támaszkodhattunk mérőeszközeink és értékelési eljárásaink kidolgozásakor.

Említést érdemel mindenekelőtt Malakoff és Hakuta (1991) tanulmánya, akik 
kétnyelvű gyermekek természetes fordítói kompetenciáját vizsgálták. Eredményeik 
igazolták a természetes fordítói kompetencia meglétét, ezáltal biztosítják kutatásunk 
létjogosultságát. Módszereik azonban kevéssé bizonyultak hasznosnak számunkra, 
mivel alanyaiktól szóbeli fordítást kértek.

Nagy segítséget jelentett Stanfield és munkatársai (1992) vizsgálata, akik a holisztikus 
értékelés máig érvényes kategóriáit és deszkriptorait állították fel – igaz, professzio-
nális fordítók esetén. Ettől függetlenül értékelési eljárásaikra kiválóan lehetett építeni. 
Hasonlóképp fontosnak és követendőnek találtuk azt, hogy Stanfieldék a fordítások 
értékelése során két értékelőt alkalmaztak, és az értékelők közötti egyezést is ellen-
őrizték. Ez az eljárás természetesen nem újdonság, sőt inkább már követelmény olyan 
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pedagógiai kutatásokban, melyek szubjektív értékelést tartalmaznak. Ugyanakkor a 
fordítástudományi kutatások terén nem találunk rá másik példát.

Szintén mérésmetodikai szempontból jelentős Waddington (2001) tanulmánya, aki 
különböző analitikus és holisztikus értékelési módszereket és jóságmutatóikat hason-
lította össze.

Tanulmányunk szempontjából központi jelentőségűek a PACTE kutatócsoport 
egyes vizsgálatai és az a technikája, hogy a fordítási feladatok mellé különböző hát-
tértényezőket vizsgáló kérdőíveket vagy feladatlapokat adnak (Orozco 2000; Orozco 
és Albir 2002). Orozco és Albir elsősorban a fordításfelfogásra és a fordítási probléma 
felismerésére vonatkozó kérdéseket tettek fel kérdőívükben. Mi a kérdőíves technikát 
olyan háttértényezők megismerésére alkalmaztuk, amelyekről nagymintás mérés esetén 
más módon nem tudtunk adatot gyűjteni.

A kutatás elõzménye
A Szegedi Tudományegyetemen működő MTA Képességkutató Csoport idegen nyelvi 
felmérést végzett, amelynek során 2000-ben és 2002-ben 6., 8., 10. és 12. osztályos 
tanulók angol és német nyelvi készségeit mérték (e vizsgálatról lásd részletesebben 
Csapó 2001). A kutatás vezetői lehetővé tették számomra, hogy egy részmintán kap-
csolódhassak vizsgálataikhoz1.

a kutatás céljai
Kutatásunk céljait a következőképp határoztuk meg:

• a természetes fordító performanciáját vizsgáló értékelési eljárás kidolgozása,
• a természetes fordítói kompetencia és más nyelvi készségek összefüggésének 

feltárása,
• annak vizsgálata, hogy egyes nem-nyelvi jellegű háttérváltozók milyen összefüg-

gést mutatnak a természetes fordítói kompetenciával.
Ebben a tanulmányban az utolsó kérdéskör eredményeit szeretnénk bemutatni rész-

letesen, a kutatás egyéb eredményeit csak annyiban érintjük, amennyiben feltétlenül 
szükséges.

adatgyûjtés és minta
A mérés mintáját az SZTE MTA Képességkutató Csoport Idegen nyelvi Felmérésének 
egy részmintája képezte. Előzetes tájékozódás után 342 hetedik osztályos és 300 ti-
zenegyedik osztályos tanulónak küldtünk feladatlapot, végül 502 fordítást és kérdőívet 
kaptunk vissza. A végleges mintát az 1. táblázat mutatja be.

1. táblázat. a minta

1 Köszönöttel tartozom Csapó Benőnek és Nikolov Marianne-nak, akik hozzájárulása és segítsége nélkül 
ez a kutatás nem valósulhatott volna meg.

A természetes fordítói kompetencia összefüggése a feladatészleléssel …



26

Az általános iskolák a következő helységekből kerültek ki: Budapest, Békéscsaba, 
Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza, Ajak, Atkár és Körösladány. A középiskolás 
mintát kecskeméti, debreceni és hódmezővásárhelyi gimnáziumok képezték.

Az adatok felvételére 2003 áprilisában került sor.

a tanulók társadalmi háttere
A fentiekből kitűnik, hogy a hetedik és tizenegyedik évfolyam részmintái területi meg-
oszlás szempontjából nem egyeznek. Ebből az következhet, hogy a két részmintában 
a szülők iskolai végzettsége is eltérő összképet mutat. Ez viszont teljesítményükre és 
így végső soron kutatási eredményeink értelmezésére lehetne hatással. A szülők iskolai 
végzettségét a 2. táblázatban adjuk meg.

2. táblázat. a szülõk iskolai végzettsége a mintában. relatív gyakoriságok (%)

A 2 próba (3. táblázat) azt igazolta, hogy a szülők iskolai végzettsége évfolya-
monként valóban eltérő eloszlást mutat. Másként megfogalmazva, a 11. évfolyamban 
felülreprezentáltak a magasabb végzettségű szülők gyermekei, a 7. évfolyamban pedig 
az alacsonyabb végzettségű szülők gyermekei. A minta e jellegzetességét az eredmények 
értelmezésekor mindenképpen figyelembe kell venni.

3. táblázat. az apa és az anya iskolai végzettségének megoszlása évfolyamonként. 

Chi-négyzet próba eredménye

a mérõeszközök
A kutatási célok megvalósítása érdekében két mérőeszköz került kidolgozásra: egyrészt 
egy fordítói kompetenciát mérő feladat, másrészt egy kérdőív, amely a háttérváltozókról 
gyűjtött információkat.

A természetes fordítói kompetenciát mérõ feladat
A tanulóknak egy nyelvileg viszonylag egyszerű, informatív szöveget kellett angolról 
magyarra fordítaniuk kétnyelvű szótár segítségével. A szöveg Milla Jovovich életrajzát 
tartalmazta vázlatos formában. A szöveg mellé fordítási utasítás is készült, amely pon-
tosan meghatározta a fordítás célját. A fordításhoz 30 perc állt a tanulók rendelkezésére. 
A fordítási feladatot 2002 szeptemberében egy kisvárosi gimnáziumban kipróbáltuk. 
A szöveg és a fordítási utasítás az 1. sz. mellékletben olvasható, a szövegválasztás és 

Lesznyák Márta



27

a fordítási utasítás elkészítésének problémáit, illetve a próbamérést másutt már rész-
letesen bemutattuk (Lesznyák 2003a és 2003b).

Javítás és kiértékelés
A próbamérés során holisztikus és analitikus értékelést is alkalmaztunk. Az analitikus 
értékelésnek mindkét válfaját, tehát a hibaelemzést és a pozitív értékelést2 is kipró-
báltuk (az értékelési eljárásokról részletesen lásd például Lesznyák 2004; McAlester 
2000; Waddington 2001). Az analitikus értékelés eljárásai látszólag az objektivitás és 
a számszerűség előnyeit kínálják. Közelebbről megvizsgálva őket azonban kiderült, 
hogy súlyos problémákat rejtenek. Hibajavítás esetén ezek közül a legfontosabb, hogy 
a módszer nem tudja kezelni a le nem fordított szövegrészeket, ezért a számadatok 
(hibaszámok) félrevezetőek lehetnek. Pozitív értékelés esetén a legnagyobb prob-
lémát a validitás és a reliabilitás egyidejű biztosítása jelentette. A problémák miatt 
elemzésünk során csak a holisztikus értékelés eredményeit alkalmaztuk. Döntésünket 
alátámasztotta Waddingtonnak egy korábbi kutatási eredménye (2001), mely szerint 
a várakozással ellentétben a holisztikus eljárások validitása semmivel sem gyengébb, 
mint az analitikus eljárásoké.

A reliabilitás biztosítására két értékelőt alkalmaztunk. Az értékelők mintegy 30 perces 
képzésen vettek részt, melynek során bemutattuk nekik az értékelés szempontjait és 
az egyes deszkriptorokat. Az értékelők a fordításokat összhatás, információközvetítés, 
célnyelvi megfogalmazás és eredetiség szempontjából értékelték 1–5-ig, illetve 1–3-ig 
(eredetiség). Mivel az eredetiség dimenziója több szempontból problémásnak bizonyult3, 
a további elemzések során nem szerepeltetjük. A megbízhatóság érdekében értékelők 
közötti egyezést is számoltunk, melyet a 4. táblázatban mutatunk be.

4. táblázat. az értékelõk közötti egyezés értékei (korrelációk) az egyes holisztikus dimen-

ziókon (teljes minta, n= 498, p< ,001 szinten szignifikánsak)

Amint az a táblázatból is látszik, az értékelők közötti egyezés az „eredetiség” dimen-
ziójának kivételével magasnak mondható, ami ellentmond azoknak a vélekedéseknek, 
hogy a fordítást azért nem érdemes értékelni, mert megítélése túlságosan szubjektív. 
Az itt látható mutatók nagyjából hasonlóak, sőt valamivel jobbak, mint amit íráskész-
ség-értékeléskor rendszerint kapunk, illetve elfogadhatónak tartunk (Kádárné 1990; 
Molnár 2003). Hasonlóan magas értékelők közötti egyezés jellemző például a tanulási 
motiváció területén is (például Józsa 2005). Ezek az eredmények arra utalnak, hogy 
a fordítás – az értékelők előképzése után – két értékelő segítségével pontosan olyan 
megbízhatóan értékelhető, mint más készségek vagy pszichés jelenségek.

2 Pozitív értékelésen a szövegben kijelölt, előre meghatározott fordítási problémák tesztsorként kezelését 
értjük.
3 Az értékelők közötti egyezés nem volt megfelelő (lásd 4. táblázat), és az eredetiség más faktorokkal sem 
mutatott értelmezhető összefüggéseket.
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Mivel az értékelők közötti egyezés ilyen magas volt, további feldolgozás céljából 
összevont mutatókat képeztünk: a két értékelő minősítésének átlagával végeztük a 
további számításokat.

A kérdõív
A kérdőívet kezdetben a próbamérést segítő eszköznek szántuk, ezért eredeti formájá-
ban elsősorban olyan kérdéseket tartalmazott, amelyek a szövegválasztás sikerességét 
vizsgálták (például: valóban megfelelő nehézségű-e a szöveg, valóban érdekes-e a 
ta nu lók számára, stb.). A próbamérés során azonban arra is fény derült, hogy néhány 
kérdés fontos háttér-információkat szolgáltat. Ezért a kérdőíveket – némi változtatás 
után – a nagymintás mérésben is alkalmaztuk. A kérdőív végleges változata a következő 
kérdéskörökről szolgáltat adatokat:

• feladatészlelés (mennyire nehéz a feladat, és mi okozza a legtöbb problémát),
• segédeszköz-használat,
• félévi érdemjegyek angol és magyar nyelvből, valamint magyar irodalomból,
• a nyelvtanulás néhány mennyiségi mutatója (heti óraszám, mióta tanulja a nyelvet),
• a fordítás mint feladattípus gyakorisága a tanórán (ahogy azt a diák érzékeli).

Eredmények
A fordítási feladaton nyújtott teljesítmény
A fordítási feladaton nyújtott teljesítményt az 5. táblázatban mutatjuk be. A táblázatból 
látható, hogy a 7. osztályosok teljesítménye inkább gyengének, míg a 11. osztályo-
soké közepesnek, sőt annál egy kicsit jobbnak mondható. Ez a tendencia érvényesül 
mind az összhatás, mind az információfeldolgozás, mind pedig a célnyelvi meg- 
fogalmazás terén. A két korosztály közötti különbségek minden esetben szignifikán-
sak (0,001>p). A teljesítménykülönbségek még nyilvánvalóbban leolvashatók az  
1. ábráról, amely teljesítménycsoportonként mutatja be a 7. és 11. osztályosok telje-
sítményét.

5. táblázat. a fordítási feladaton nyújtott teljesítmény (átlag és szórás) 

évfolyamonként és értékelési dimenziónként. a kétmintás t-próba eredményei. 

a két korosztály közötti különbségek minden esetben szignifikánsak (0,001>p).

Mindkét korosztályra jellemző, hogy az információközvetítés dimenzióján jobb 
teljesítményt nyújtottak, mint a célnyelvi megfogalmazás dimenzióján.

A szülõi háttér hatása a fordítási feladaton nyújtott teljesítményre
Közismert, hogy a szülői háttér befolyásolja az iskolai teljesítményt és a képességek 
fejlettségét (például Csapó 2002; Józsa 2003; Cs. Czachesz – Radó 2003), ezért jog-
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gal feltételezhetjük, hogy a fordítási teljesítményt is. Ennek ellenőrzésére Spearman 
korrelációs együtthatót számoltunk a szülők iskolai végzettségének mutatói és a telje-
sítménymutatók között. Az eredményeket a 6. táblázat mutatja be.

6. táblázat. a szülõk iskolai végzettsége 

és a fordítási feladaton nyújtott teljesítmény közötti összefüggések

(n = 378), * p<0,1, ** p <0,01

A szülők iskolai végzettsége és a fordítási teljesítmény között a 11. évfolyamon 
nem találtunk összefüggést, a 7. évfolyamon pedig inkább gyenge közepes korre-
lációval találkoztunk. Ez arra utal, hogy a szülők iskolai végzettsége befolyásolja 
ugyan a teljesítményt, de nem olyan mértékben, mely jelentősen befolyásolná kutatási 
eredményeinket. Ellenőrzésképp azonban korrigáltuk a mintát oly módon, hogy az új 
mintában a szülők iskolai végzettségének megoszlása hasonló legyen. Ennek érdeké-
ben néhány tanulót ki kellett emelni az eredeti mintából. A korrigált minta elemszáma 
293 fő. Ezután megvizsgáltuk, hogy a korrigált mintában hogyan teljesítettek a 7. és a 
11. évfolyam tanulói. Eredményeiket a 7. táblázat és a 2. ábra mutatja. Mint ezekből 
is látszik, a korrekció nem változtatott lényegesen a két korosztály teljesítményének 
különbsége terén. Ezt különösen jól szemlélteti az 1. és 2. ábrán a teljesítmények ha-
sonló megoszlása. A különbség a két évfolyam között hasonló léptékű, mint az eredeti 
mintában, és hasonlóképpen szignifikáns is.

Mivel sem az összefüggés-vizsgálat, sem az eredeti és a korrigált minta összeha-
sonlítása nem utalt arra, hogy a szülők iskolai végzettsége jelentősen befolyásolná 
a teljesítményt, a további elemzéseket a teljes minta eredményeire támaszkodva 
végeztük el.

7. táblázat. a fordítási feladaton nyújtott teljesítmény (átlag és szórás) 

a korrigált mintában évfolyamonként és értékelési dimenziónként. 

a kétmintás t-próba eredményei. a két korosztály közötti különbségek 

minden esetben szignifikánsak (0,001>p)
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1. ábra. a hetedik és tizenegyedik évfolyam tanulóinak teljesítménye 

az összhatás dimenzióján. Teljesítmény-csoportok szerinti relatív gyakoriságok

2. ábra. a hetedik és tizenegyedik évfolyam tanulóinak teljesítménye 

az összhatás dimenzióján. Korrigált minta (n = 293). 

Teljesítmény-csoportok szerinti relatív gyakoriságok

A két korosztály közötti teljesítmény szignifikáns különbsége arra utal, hogy a 
négy év alatt a természetes fordítói kompetencia fejlődésen megy át. E fejlődéshez 
számos összetevő járulhat hozzá. Ezek közül kiemelkedik az angol és magyar nyelvi 
készségek fejlődése, a négy év alatt bekövetkező kognitív fejlődés, a világról való 
tudás bővülése és – esetlegesen – a fordítói tapasztalatszerzés, ami nyelvórákon vagy 
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spontán környezetben is végbemehet. E tényezők súlyának megállapítása további 
kutatásokat igényel.

Az információközvetítés dimenzióján elért jobb teljesítmény a célnyelvi megfogal-
mazáshoz képest első látásra akár furcsának is tűnhetne, hiszen arra utal, hogy magyar 
anyanyelvű fiataloknak nem elsősorban az angol szöveg megértése okoz nehézségeket, 
hanem a magyar nyelvű megfogalmazás. Ez az eredmény azonban összhangban van 
más, korábbi kutatási eredményekkel (Alderson és társai, 2000, idézi Alderson 2001). 
Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy a természetes fordítói kompetencia fejlődése 
során az információközvetítés dimenziója megelőzi a célnyelvi megfogalmazás fejlő-
dését. A célnyelvi megfogalmazás hiányosságait okozhatja egyszerű „tudatlanság”: a 
természetes fordító nincs tudatában annak, hogy milyen nagy súlya van az információ 
megformáltságának (netalán félreértésekhez is vezethet a nem megfelelő forma). Más-
részt, még ha tudatosul is a célnyelvi megformálás jelentősége, a két nyelv egymástól 
távol tartása olyan nehéz feladat, amellyel a természetes fordítók még nem tudnak 
megbirkózni ezen a szinten.

a kérdõíves adatgyûjtés eredményei
Feladatészlelés
Az első kérdés a kérdőíven arra vonatkozott, hogy mennyire találták a tanulók nehéz-
nek a fordítási feladatot. Amint azt a 8. táblázat is mutatja, a 7. osztályosok közepesen 
nehéznek, míg a 11. osztályosok inkább könnyűnek ítélték a fordítást.

8. táblázat. a fordítási feladat nehézsége a tanulók megítélése szerint 

(1 nagyon könnyû – 5 nagyon nehéz)

Az igazán érdekes kérdés azonban az, hogy a feladatészlelés milyen összefüggést 
mutat a teljesítménnyel. Ez ugyanis arra adhat választ, hogy akik könnyebbnek érzé-
kelik a feladatot, azok valóban jobban teljesítenek-e. A 9. táblázat azt mutatja, hogy a 
teljesítmény és a feladat nehézségének megítélése között enyhe, de szignifikáns össze-
függés fedezhető fel 7. évfolyamon. (Az összefüggések negatív előjellel jelentkeznek, 
mert a legjobb teljesítmény 5-ös volt, míg a „nagyon könnyű” minősítés 1-est kapott a 
rangskálán). A 11. osztályban ez az összefüggés azonban minimálissá válik.

9. táblázat. a teljesítmény és a feladat nehézségének megítélése közötti összefüggés 

korosztályonként. Spearman korrelációs együtthatók: *: 0,05<p, **: 0,01<p
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A 3. és 4. ábrákon a válaszok alapján alkotott csoportonként mutatjuk be a teljesít-
mény és a feladatészlelés összefüggéseit. Az ábrákról nem csak az a már fent is említett 
összefüggés olvasható le, hogy aki jobban teljesít, az általában könnyebbnek is tartja 
a feladatot, hanem az a meglepő adat is, miszerint a teljesítmények rendszerint „alul-
maradnak” a feladat nehézségének megítéléséhez képest. A legszemléletesebben ez a 
hetedik évfolyam példáján látszik (3. ábra), ahol a feladatot nagyon könnyűnek ítélő 
gyerekek sem tudtak gyenge-közepesnél jobb teljesítményt elérni egyetlen dimenzión 
sem!

3. ábra. a teljesítmény és a feladatészlelés összefüggései 

hetedik osztályosok esetén

Felmerül a kérdés, hogy vajon mi okozza a szakadékot a teljesítmény és a feladat 
megítélése között? Magyarázhatjuk az eredményt azzal, hogy a tanulók úgynevezett 
kognitív hibát követnek el a feladat értelmezése során. A fordítási feladatot szöveg-
értési feladatként fogják fel, és mivel a szöveg első ránézésre kifejezetten könnyűnek 
látszik (hiszen elsősorban olyan témakörben való tájékozottságot igényel, amelyet 
már a hetedikesek is tanulhattak: egy személy életrajza, életének eseményei, személyi 
adatok), ráadásul valószínűleg néhány dolgot ránézésre megértettek, könnyűnek mi-
nősítették a feladatot. A szöveg ilyen szempontból valószínűleg tényleg csalóka: az 
egyszerű nyelvtanulónak sokkal könnyebb lehet megértenie, mint a megkívánt módon 
lefordítania. Könnyen lehet, hogy a kognitív hiba hátterében a nyelvtanuló kiforratlan 
fordítás-felfogása áll. Vagyis nem is tudja, nem érzékeli, hogy a szövegértés és a for-
dítás nem ugyanaz. Ez összhangban van azzal, amit a célnyelvi megfogalmazás terén 
elért teljesítmény kapcsán leírtunk: ott is a fordítás-felfogás elégtelenségét tartottuk a 
gyengébb teljesítmény egyik okának.
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4. ábra. a teljesítmény és a feladatészlelés összefüggései 

tizenegyedik osztályosok esetén

A 4. ábra kiegyensúlyozottabb oszlopai jól szemléltetik a szignifikáns összefüggés 
eltűnését a teljesítmény és a feladat nehézségének megítélése között a 11. évfolyamon. 
Ennek hátterében feltehetőleg az áll, hogy az idősebb korosztály már nem kizárólag az 
alapján ítéli meg a feladatot, hogy neki nehézséget okozott-e a megoldás. Valószínűleg 
ebben az életkorban már szereztek tapasztalatokat más fordítási feladatokkal és nyelvi 
tesztekkel is, és a feladat nehézségének megítélésekor ezekhez is viszonyíthatták az 
aktuális feladatot.

5. ábra. Feladatészlelés a teljesítmény függvényében. Teljes minta (n=473)
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Ebben a korosztályban figyelhetjük meg azt az érdekes jelenséget is, hogy a célnyelvi 
megfogalmazás terén a legjobb eredményt azok a tanulók nyújtották, akik a feladatot 
nagyon nehéznek ítélték meg (4. ábra). Ez az eredmény további elemzésekre késztetett. 
Az 5. ábra már azt mutatja, hogy teljesítménycsoportonként mennyire találták nehéznek 
a diákok a fordítást, és azt látjuk, hogy a legjobban teljesítők mindig valamivel nehe-
zebbnek tartották a feladatot, mint a jól teljesítők. Különbséget az értékelési dimenziók 
között mindössze abban találtunk, hogy az információközvetítés esetében csak az 5-ös 
átlagot nyújtó diákoknál fordult meg a tendencia, míg összhatás és célnyelvi kifejezés 
esetén már a 4,5-ös átlagot felmutató tanulók is kissé nehezebbnek ítélték a feladatot 
(5. ábra).

Ezek után kíváncsiak voltunk arra is, hogy a legjobbak és a jók különbsége a 
feladat megítélésének terén szignifikáns-e. Három csoport ítéleteit szerettük volna 
összehasonlítani, a 4, a 4,5 és az 5-ös átlagot teljesítőkét. Az így kialakított csopor-
tok elemszáma azonban olyan alacsony volt, hogy további statisztikai számításokat 
nem tudtunk végezni. Mivel a jelenség maga érdekes, és igazolása jelentős kutatási 
eredménynek számítana, mindenképpen fontosnak tartanánk nagyobb mintán, célirá-
nyosan megvizsgálni, hogy a legjobban teljesítőkben jobban tudatosul-e a fordítási 
feladat nehézsége.

A fordítás során problémát okozó tényezõk
A fordítás során problémát okozó tényezők betekintést nyújthatnak abba, hogy a termé-
szetes fordítók mit ismernek fel fordítási problémaként, és ezáltal mire koncentrálnak 
a fordítás során.

A problémát okozó tényezők korcsoportonkénti átlagait a 10. táblázatban mutatjuk 
be. Láthatjuk, hogy a hetedik osztályosoknak a legnagyobb problémát (saját megítélésük 
szerint) az idő rövidsége jelentette. Ezzel összhangban van a befejezetlen fordítások 
nagy aránya ebben a korosztályban. Míg a 11. évfolyamon a tanulók 37%-a adott le 
befejezetlen fordítást, addig ez az arány 7. évfolyamon 62,12%! Ezt követték a szó-
szintű problémák, amelyek mind a forrásnyelvi szöveg megértéséhez, mind pedig a 
célnyelvi szöveg megfogalmazásához kapcsolódóan megjelentek.

10. táblázat. a fordítás során problémát okozó tényezõk átlaga korosztályonként

A kép 11. osztályra némiképp megváltozik: a tizenegyedikesek a célnyelvi megfo-
galmazás stílusának kivételével minden tekintetben problémamentesebbnek ítélik a 
feladatot, mint a hetedikesek. Hetedik osztályosok esetén az összes megjelölt probléma 
átlaga 2,72 – tizenegyedik osztályosok esetén csak 1,93. Ez a különbség szignifikáns, 
és összhangban van a feladat nehézségére vonatkozó kérdés eredményeivel (lásd előző 
alfejezet). A vezető problémát 11. osztályban az odaillő célnyelvi szó „megtalálása” 
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jelenti, tehát a szó-szintű problémák (és azok tudatossága) megmaradnak. A megér-
téshez kapcsolódó szó-szintű problémák azonban jócskán veszítenek jelentőségükből. 
A második legproblémásabbnak ítélt kérdés a célnyelvi megfogalmazás stílusa. Ez a 
hetedikeseknél nem szerepelt a vezető problémák között. A harmadik legmagasabb 
értéket kapott probléma-faktor még 11. osztályban is az idő.

Mindkét korosztályban megfigyelhetjük, hogy az idő és a szó-szintű problémák 
kitüntetett helyet foglalnak el a megjelölt problémák között, bár e problémák súlya 
korosztályonként változik. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy a szó-szintű problémák 
dominanciája a természetes fordítói kompetencia sajátja lehet. Ezek az eredmények 
számszerűleg alátámasztani látszanak azt a gyakran hallott véleményt, hogy a kezdő 
fordítók, illetve nyelvtanulók figyelmét teljesen leköti az „odaillő” szó megtalálása. Az 
eredmények összhangban vannak Krings (1987) és Lörscher (1991) folyamat-orientált 
kutatásainak eredményeivel is, akik azt találták, hogy a nyelvtanulók által azonosított 
fordítási problémák túlnyomó része lexiko-szemantikai jellegű.

Mivel a szó-szintű problémák nemcsak a célnyelvi szöveg megfogalmazásához 
kapcsolódó problémák közül emelkedtek ki, hanem a forrásnyelvi szöveg kapcsán 
is ezt jelölték meg leggyakrabban a tanulók, az a feltételezés is nyer némi igazolást, 
hogy a nyelvtanuló a szöveg megértését elsősorban az egyes szavak megértésétől 
reméli.

Természetesen nincs alapunk kételkedni abban, hogy a szó-szintű problémák valósak 
a nyelvtanuló-fordító számára. A problémát elsősorban az jelenti, hogy fordítás során 
megreked a szavak szintjén és nem is veszi észre a magasabb rendű problémákat, így 
nem is törekszik megoldásukra. Megfogalmazhatjuk ezt úgy is, hogy a nyelvtudás 
hiányosságai miatt az információ-feldolgozó kapacitás jelentős része a szó-szintű 
problémákat kezeli, és egyéb problémák észlelésére vagy feldolgozására, kezelésére 
már nincs kerete.

Az idő problémáját kicsit nehezebb értelmezni. A nyelvtudás és az automatizáló- 
dás hiányosságai miatt az idő reális probléma a nyelvtanuló számára, különösen he- 
tedik évfolyamon, ahol ezt a lefordítatlan mondatok nagy száma is jelzi. Az idő azon-
ban a tizenegyedik osztályosoknál is előkelő helyet foglal el a problémák sorában, 
ami arra utal, hogy az idő nyomása csökken ugyan, de nem tűnik el a kompetencia 
fejlődésével.

A két korosztályt összehasonlítva azt találjuk, hogy a tizenegyedik évfolyam tanulói 
egy kivételtől eltekintve (célnyelvi megfogalmazás stílusa) minden esetben szignifi-
kánsan kevésbé érezték problémának az adott tényezőt a fordítás szempontjából. Ezt 
egyértelműen magyarázza jobb teljesítményük, és hogy általában véve is könnyebb-
nek találták a feladatot, mint a hetedikesek (lásd feladatészlelés). Az egyetlen kivétel 
a célnyelvi megfogalmazás stílusa, amely még viszonylag jelentéktelen probléma a 
hetedikeseknél, a 11. évfolyamon azonban már a második leggyakoribb fordítási prob-
léma (bár maga az átlag szignifikánsan nem nő). Ebből az következik, hogy a célnyelvi 
szöveg megfogalmazása talán kicsit több figyelmet élvez a tizenegyedikesek részéről. 
Az előretörés azonban nem annyira annak köszönhető, hogy az idősebb korosztály 
jobban tisztában van a stílus fontosságával (hisz nem nő az átlag értéke), mint inkább 
annak, hogy más tényezők (elsősorban a megértés problémái és az egyéb problémák) 
háttérbe szorulnak (átlaguk csökken).
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Segédeszköz-használat
A segédeszközök jelentőségének tudatosságát nyílt kérdéssel vizsgáltuk: megkérdeztük 
a diákokat, hogy a szótáron kívül mi segíthette volna még a munkájukat. A hetedik 
osztályosok 47%-a, míg a tizenegyedik osztályosoknak csak 20%-a jelölt meg vala-
milyen segédeszközt.

A nyílt kérdésre adott válaszokat a következő kategóriákba rendeztük: (több) idő; 
számítógép, Internet; kompetens személy; társ; tudás, tapasztalat; saját eszköz (fü-
zet, könyv); egyéb szótár (szinonima, helyesírás); célnyelvi megfogalmazást segítő 
eszközök; átszámolási segédlet; egyéb, nonszensz. A 6. ábra mutatja, milyen gyakran 
választották a tanulók az egyes segédeszközöket. Szembeötlő, hogy a hetedikesek igen 
nagy arányban jelöltek meg olyan dolgokat, amelyek nem tekinthetők segédeszköznek, 
például több idő vagy kompetens személy segítsége. Ezekben az esetekben a cél nagy 
valószínűséggel a nyelvtudásbeli hiányosságok kompenzálása volt, ezért további, 
fordítástudományi jellegű elemzéseknek nincs helye.

Emellett feltűnő jelenség még a számítógépes eszközök megnevezésének viszonylag 
magas aránya: ez kifejezheti a korosztálynak a számítógépekbe vetett feltétlen (akár 
alaptalan) hitét, hiszen voltak, akik egyenesen fordítóprogramokat jelöltek meg.

A tizenegyedikesek válaszai körében figyelemre méltó az „egyéb szótár” (szinonima, 
helyesírás) és a célnyelvi megfogalmazást segítő eszközök (párhuzamos szövegek!) 
kategóriájában tapasztalható növekedés. Ezek ismételten arra utalnak, hogy az idősebb, 
magasabb nyelvi szinten lévő csoportban jobban tudatosul a célnyelvi megfogalmazás 
problémája. Sajnos, azonban ezeknek az eszközöknek az előfordulási gyakorisága olyan 
alacsony volt, hogy további statisztikai elemzéseket nem tudtunk végezni.

Meglepő eredmény, hogy néhány tizenegyedikes valamilyen átszámolási segédletet is 
használt volna a fordítás során: nyilván az angol hosszmértékben megadott adat cm-re 
való átszámításához. Ez arra utal, hogy ők már a fordítás részének tekintik azt, hogy az 
információkat a célkultúra követelményeinek megfelelően kell közvetíteni.

6. ábra. a megjelölt segédeszközök relatív gyakorisága évfolyamonként
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A teljesítmény és a között, hogy a tanuló jelölt-e meg egyéb segédeszközt, egyik 
korcsoportban sem találtunk szignifikáns összefüggést. Ez arra utal, hogy ebben a kor-
osztályban és ezen a szinten a teljesítményt nem befolyásolja, hogy az illető tudatában 
van-e annak (és hajlandó-e megmondani), hogy más eszközök is hozzájárulhatnak a 
fordítás eredményességéhez.

A félévi nyelvi osztályzatok és a teljesítmény összefüggése
A magyar és angol nyelvi osztályzatok vizsgálatát azért tartottuk érdekesnek, mert az 
érdemjegyek a nyelvtudás egyfajta mutatójaként értelmezhetők. Így tulajdonképpen 
azt a kérdést tettük fel, hogy mennyire igaz az, hogy azok a gyerekek, akik jól telje-
sítenek az iskolában angolból és magyarból, jól is fordítanak. Különösen fontosnak 
tartjuk a magyar érdemjegyekkel való összefüggés vizsgálatát, mivel ezt a tényezőt 
rendszerint elhanyagolják az empirikus kutatások során, pedig elméletileg mindenki 
elismeri jelentőségét.

A félévi osztályzatok és a teljesítmény mindkét korosztályban szignifikáns összefüg-
gést mutatnak, de ezek az összefüggések a fiatalabb korosztályban sokkal erősebbek, 
mint az idősebb korosztályban (11. táblázat). A legerősebb összefüggést egy kivétellel 
az angol nyelvi osztályzatok mutatják a teljesítménnyel. Hetedikeseknél ezt a magyar 
nyelvi, majd a magyar irodalmi osztályzatok követik. Tizenegyedikeseknél érdekes 
módon a magyar irodalmi osztályzatok árnyalatnyival szorosabb összefüggést mu-
tatnak a teljesítménnyel, mint a magyar nyelv osztályzatok, bár a különbség tényleg 
elhanyagolható. Feltűnő viszont az előbb említett kivétel: tizenegyedikeseknél a cél-
nyelvi megfogalmazás terén nyújtott teljesítmény legerőteljesebben a magyar irodalmi 
érdemjeggyel korrelál (0,4), ezt követi a magyar nyelvi érdemjeggyel való összefüggése, 
és csak ezt az angol érdemjeggyel való összefüggés.

11. táblázat. a félévi osztályzatok és a fordítási teljesítmény összefüggése. 

Spearman korrelációs együtthatók. Minden összefüggés szignifikáns (0,01<p)

A két korosztály közti különbségeket többféleképp is magyarázhatjuk. Egyrészt 
előfordulhat, hogy a hetedikesek értékelésekor inkább használnak a tanárok olyan 
szempontokat, amelyek a fordítói kompetenciában is szerepet játszanak. Ezzel össze-
függésben, a tizenegyedikesek esetében lehetséges, hogy a feladat nem tükrözte azokat 
a követelményeket, amelyeket évfolyamuk számára angol-, illetve magyarórákon 
állítanak, és amelyekre osztályzataikat kapják.

Másrészt a tizenegyedikeseknél a fordítói teljesítmény függetlensége a nyelvi kész-
ségek osztályzatban kifejezett mértékétől utalhat arra is, hogy a nyelvtudás fejlődésével 
és árnyaltabbá válásával egyre jobban kiemelkedik a fordítói kompetenciának a többi 
nyelvi készségtől független arculata. Gondolunk itt arra, hogy az angolul alig beszélő, 
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magyarul még gyengén fogalmazó hetedikes gyerekeknél bármilyen kis nyelvtudásbeli 
fölény erőteljesen kiemeli a teljesítményt. Az idősebb korosztálynál, ahol a nyelvtu-
dás magasabb szinten áll már (lásd Józsa 2003), valószínűleg más tényezők súlya is 
befolyásolja a fordítói teljesítményt. Ilyen lehet például az általános intelligencia, a 
világtudás, esetleg az átváltási műveletek spontán fejlődése. Ezeknek a tényezőknek 
a vizsgálata újabb kutatási feladat.

Az egyes tényezők súlyának változására utal az is, hogy a két korosztály között 
megváltozik az egyes tantárgyak és a fordítói teljesítmény összefüggésének erőssége. 
Míg a hetedikeseknél az angol nyelvi érdemjegyek mutatják a legerősebb összefüggést 
a teljesítmény minden dimenziójával, addig tizenegyedik osztályra nagyjából kiegyen-
súlyozódik az angol és magyar nyelvi, valamint irodalmi jegyek összefüggése. Ebben a 
korosztályban kiemelkedik ugyanakkor a magyar irodalmi osztályzatok és a célnyelvi 
megfogalmazás összefüggése mint legerősebb összefüggés (r=0,4). Ezekből az ered-
ményekből azt látjuk, hogy az idegennyelv-tudás fejlődésével a fordítói teljesítményt 
egyre jobban befolyásolja az anyanyelvi készségek fejlettsége!

A feladat jellegzetességei szintén hozzájárulhattak ehhez az eredményhez. Elkép-
zelhető, hogy a szöveg megértése tizenegyedik osztályban oly mértékben nem okozott 
gondot, hogy szinte mindenkinek sikerült, és ezután már inkább a magyar nyelvű 
megfogalmazás volt az, ami differenciálta a diákokat.

Érdekes megfigyelni azt is, hogy tizenegyedik osztályban a magyar irodalmi érdem-
jegyek hatása erősebb, mint a magyar nyelvi jegyeké. Ennek hátterében állhat az, hogy 
középiskolában a fogalmazási feladatok inkább az irodalom, mint a nyelvtanórához 
kapcsolódva jelentkeznek, és ezért az irodalmi osztályzatokban tükröződnek.

Az angoltanulás egyes mutatói és a teljesítmény közötti 
összefüggés
Az angoltanulás mutatói között kutatásunkban arra vonatkozóan gyűjtöttünk adato-
kat, hogy mióta tanulnak angolul a diákok, és hetente hány angolórán vesznek részt. 
Ezeknek a tényezőknek az angol nyelvi kompetencián keresztül kellene kifejteniük 
hatásukat, ezért megvizsgáltuk, hogy ezek a mutatók milyen összefüggést mutatnak a 
fordítási teljesítménnyel.

Az angoltanulás időtartama és a teljesítmény között mindkét korosztályban találtunk 
szignifikáns összefüggést (lásd 12. táblázat), de ez az összefüggés hetedik osztályban 
is gyenge, tizenegyedik osztályban pedig minimális.

12. táblázat. az angoltanulás éveinek száma és a teljesítmény közötti összefüggések kor-

osztályonként. Spearman korrelációs együtthatók. 

Minden összefüggés szignifikáns (0,01<p)

A heti angolórák számának tekintetében még nagyobb a különbség a két korosz-
tály között (13. táblázat). Míg a hetedikesek esetén közepes erősségű szignifikáns 
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összefüggést figyelhetünk meg a teljesítmény és a heti óraszám között, addig a tizen-
egyedikesek esetén a korrelációs együtthatók 0 körül mozognak, és az értékek nem 
szignifikánsak.

13. táblázat. a heti angolórák számának összefüggésea fordítási teljesítménnyel korosz-

tályonként. Spearman korrelációs együtthatók, ** 0,01<p

Felmerül a kérdés, hogy vajon a nyelvtanulás mennyiségi mutatói miért nem éreztetik 
hatásukat a 11. évfolyamon? Egyrészt a korábban leírtakkal összhangban feltételezhet-
jük, hogy az angol nyelvi kompetencia súlya a fordítói teljesítményben egyre kisebb 
lesz, más tényezők (például magyar nyelvtudás, világtudás stb.) súlya pedig megnő, 
ezért az angol nyelvi kompetenciát befolyásoló háttértényezők nem tudják már láttatni 
magukat.

Magyarázhatjuk a jelenséget azonban úgy is, hogy a nyelvtanulás időtartama és a 
nyelvtanulás korai életkorban való megkezdése nem mutat egyértelmű összefüggé-
seket az angol nyelvtudással és így a fordítói teljesítménnyel sem. Johnstone (2004) 
az életkornak a nyelvtanulásban betöltött szerepét áttekintő tanulmányában felhívja 
a figyelmet a háttértényezők sokaságára, amelyek az életkoron kívül a nyelvtanulás 
sikerét befolyásolják. Eredményeink az életkor szerepének túlhangsúlyozásával 
szembeni óvatosságot igazolják. Feltételezhetjük, hogy a nyelvtudás nem függ össze 
nagyon erősen a nyelvtanulás időtartamával, és ezt az összefüggést tovább gyengí-
tik – különösen tizenegyedik évfolyamon – az előző bekezdésben említett nyelven 
kívüli tényezők.

Ami a heti angolórák számát illeti, ott még riasztóbb a kép a 11. évfolyamon: úgy 
tűnik, mintha a heti óraszám teljesen független lenne a fordítói teljesítménytől. A 
nyelvtudás fordítói teljesítményben jelentkező súlyának csökkenésén kívül ebben sze-
repet játszhat a „második iskola” jelensége is, vagyis az, hogy a tanulók jelentős része 
az alacsony iskolai óraszám mellett magántanárhoz jár. Mivel erről nem gyűjtöttünk 
adatokat, nem tudjuk megítélni feltételezésünk helyességét, illetve súlyát.

A tanórai fordítási tevékenység gyakorisága
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a tanórai fordítási tevékenység gyakorisága (ahogy a 
gyerekek megélik azt) mutat-e összefüggést a kommunikatív fordítási teljesítménnyel. 
A nyelvtanítás során alkalmazott fordítást funkciója szerint tanfordításként szoktuk 
definiálni. A tanfordítás mint nyelvtanítási módszer vitatott jelenség, ugyanakkor nyelv-
tanárok és fordítók is egyetértenek abban, hogy nincs köze a valódi fordításhoz. Éppen 
ezért kiinduló hipotézisünk az volt, hogy a tanórai fordítási tevékenység gyakorisága 
nem mutat összefüggést a kommunikatív fordítási teljesítménnyel.

Az eredmények azt mutatják, hogy a fordítást a magyar osztálytermekben gya-
kori feladatként élik meg a tanulók, különösen a fiatalabb korosztály (14. táblázat). 
Érdekességként kiemeljük, hogy a két különböző irányú fordítás gyakorisága között 
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enyhe közepes, szignifikáns összefüggést tapasztaltunk (r=0,44**), vagyis azokban 
az osztályokban, ahol sokat fordítanak angolról magyarra, ott valószínűleg fordítanak 
magyarról angolra is, és viszont.

14. táblázat. a tanórai fordítási tevékenység átlaga korosztályonként 

(1 = soha, 5= minden órán) ahogy azt a diákok érzékelik

A fordítási teljesítmény a tizenegyedikesek esetén nem mutat összefüggést a tanórai 
fordítási tevékenységgel. Hetedikesek esetén viszont meglepő módon igen enyhe, de 
szignifikáns összefüggést találtunk a fordítási tevékenység gyakorisága és a teljesítmény 
között (15. táblázat). Ezek után megvizsgáltuk, hogy a többi nyelvi készség fejlettsé-
ge (angol olvasás, angol beszédértés és angol íráskészség) és a fordítási tevékenység 
gyakorisága között van-e összefüggés. Azt találtuk, hogy szignifikáns összefüggés 
csak az angol olvasási készség és a fordítási tevékenység gyakorisága között van, de 
ez is ugyanolyan csekély, mint a fordítói teljesítménnyel való összefüggés (0,18 és 
0,16) (lásd 16. táblázat). Ennek alapján azt feltételezzük, hogy ebben a korosztályban 
a három tényező összefügg. Erre utal az is, hogy igen erős az összefüggés az angol 
olvasási készség és a fordítói teljesítmény között (0,69 – 0,71 – 0,67 a három dimenzión, 
minden összefüggés szignifikáns, p<0,01). Feltételezhető, hogy ebben a korosztályban, 
esetleg a nyelvtanulás kezdeti szakaszában a tanórai fordítás csekély, de egyértelmű 
pozitív hatást gyakorol az angol olvasási készségekre, és ez – áttételesen – jelentkezik 
a fordítói teljesítményben is.

15. táblázat. a tanórai fordítási tevékenység és a teljesítmény összefüggése 

7. osztályosok esetén. Spearman korrelációs együtthatók. 

Minden összefüggés szignifikáns (0,01<p)

16. táblázat. a tanórai fordítási tevékenység gyakoriságának összefüggése 

más angol nyelvi készségekkel 7. osztályosok esetén

** p<0,01, * p<0,05
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Tizenegyedik osztályban ismét nem találtunk szignifikáns összefüggéseket a fordítási 
tevékenység gyakorisága és az angol nyelvi készségek között. Az összefüggés hiánya 
ebben a korosztályban valóban igazolja azokat a feltevéseket, hogy a tanórai fordítási 
tevékenység nem feltétlenül fejleszti a kommunikatív fordítói kompetenciát.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy adataink pusztán arra vonatkoz-
tak, hogy a gyerekek mennyire gyakorinak élték meg a fordítást a nyelvórán. Teljes 
képet akkor kaphatnánk a problémáról, ha objektív megfigyeléseket végeznénk a 
tanórákon.

Összegzés
Kutatásunk főbb eredményeit az alábbi pontokban foglalhatjuk össze:

A tanulók fordítási teljesítménye arra utal, hogy a természetes fordítói kompetencia 
bizonyos életkor vagy nyelvi kompetencia alatt nehezen értelmezhető, vagy inkább 
„inkompetenciát” takar (lásd a hetedik osztályosok gyenge teljesítménye).

Mindkét korosztály esetén feltűnő az információközvetítés dimenziójának domi-
nanciája. Ezt támasztották alá a teljesítménymutatók is és a tanulók által érzékelt 
problémák is (szó-szintű problémák dominanciája stilisztikai problémákkal szemben). 
Jelen kutatásunk alapján feltételezhetjük, hogy a természetes fordítói kompetencia 
egyik sajátsága, hogy elsősorban az információközvetítésre koncentrál. Ez egyrészt 
jelentheti a „fordító” fordításfelfogását is, másrészt természetes fejlődési folyamatot 
is tükrözhet, vagyis azt, hogy az információközvetítés pontossága hamarabb alakul 
ki, mint a célnyelvi megfogalmazás elfogadhatósága. Ezt támasztja alá Harris (1975) 
kétnyelvűekkel végzett longitudinális vizsgálata is, melynek során azt találta, hogy a 
természetes fordító figyelmének középpontjában az információ közlése áll, és csak 
kivételes esetekben figyel fel a megfogalmazás problémáira

További érdekesség, hogy a tanulók könnyebbnek érzékelik a fordítási feladatot, 
mint az teljesítményük alapján indokolt lenne. Ennek hátterében a fordítást övező naiv 
nézetek állhatnak, vagyis a fordítás összekeverése a szövegértéssel, amit a probléma-
megoldás során fellépő kognitív hibának is tekinthetünk.

Érdekességként említettük meg, hogy a legjobbak esetén reálisabb feladatészleléssel 
találkoztunk, mivel azonban a részminták igen kicsinyek voltak, az eredményeinkből 
következtetéseket nem tudtunk levonni. A kérdés további kutatásokat igényel.

A problémák tekintetében előkelő helyet foglaltak el a szó-szintű problémák, bizo-
nyítván ezzel azt a megfigyelést, hogy a laikus fordítók figyelmének középpontjában 
„az odaillő szó” megtalálása áll, és ritkán érzékelnek mondat- vagy szöveg-szintű 
problémákat.

Igen jelentős problémát okozott a tanulók számára az idő is, ami eredhet az auto-
matizálódás hiányából is, de lehet a fordítási tevékenység egyik sajátossága is. Mivel 
a fordítás nyílt végű probléma, és nincs egyetlen, véglegesen jó megoldása, a fordítók 
többsége a szó szoros értelmében a végtelenségig tudna javítani munkáján. Ez érte-
lemszerűen az „idő”-tényező problematizálásához vezet. Ez magyarázhatja, miért 
érezték az időt problémának a 11. évfolyam tanulói is, akik pedig többségükben időben 
végeztek munkájukkal.

A segédeszközök terén azt találtuk, hogy a tanulók csak igen kis mértékben vannak 
tudatában annak, hogy a szótáron kívül milyen más „valódi” eszközök segíthetik a 
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fordítást. Ezeket az eszközöket (egyéb szótárok, párhuzamos szövegek stb.) inkább 
tizenegyedik osztályosok nevezték meg, de ők is igen kicsi arányban. Jellemző volt 
még a számítógépes segédeszközök nagy aránya, elsősorban hetedik osztályban. Ez 
tükrözheti a korosztályban élő hamis, leegyszerűsítő fordításképet, és azt a hitet, hogy 
a számítógépek mindenre képesek.

Az érdemjegyek kapcsán kiemelnénk a magyar osztályzatok jelentőségét. Eddig 
is sejtettük, hogy az idegen nyelvi készségeken kívül a magyar nyelvi készségek is 
kulcsfontosságúak a fordítás sikeressége szempontjából, erre vonatkozó empirikus 
vizsgálatokat azonban nem ismerünk. Az osztályzatok ugyanakkor nem igazán árnyalt 
kifejezői a nyelvi kompetenciának, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jövőben a 
fordítói teljesítmény és az anyanyelvi készségek összefüggését megfelelő mérőeszközök 
segítségével vizsgáljuk meg.

Meglepő, de figyelemre méltó eredménynek tartjuk, hogy hetedik évfolyamon 
a tanórai fordítási tevékenység gyakorisága némi összefüggést mutatott a fordítási 
teljesítménnyel. Mivel korrelációt az idősebb korosztályban nem találtunk, és mert a 
tanulók szubjektív megítélését elemeztük, a kérdés mindenképpen további vizsgáló-
dásokat érdemel.

Végezetül megjegyezzük, hogy a két korosztály között jelentős fejlődést figyelhettünk 
meg nemcsak a teljesítmény, hanem az érzékelt problémák és a segédeszközök terén 
is. Ez arra utal, hogy a természetes fordítói kompetencia valóban fejlődik valamelyest 
„magától” is, hisz a tanórai fordítási tevékenység hatása csekély, sőt 11. évfolyamon 
nem kimutatható.

Az információközvetítés dimenziójának dominanciája és a célnyelvi megfogalmazás 
elhanyagolása arra utal, hogy a nyelvtanároknak sokkal jobban tudatosítaniuk kellene 
a tanulókban a célnyelvi szöveg megformáltságának fontosságát! Úgy tűnik, ez ma-
gától nem, vagy csak sokkal nehezebben alakul ki. (Esetleg ellene hathat a tanórán 
alkalmazott, suta mondatokat produkáló tanfordítás!) Ezzel együtt arra is fel kell hívni 
a tanulók figyelmét, hogy a fordítás nem azonos a szövegértéssel!

Ugyanígy fontos lenne felhívni a nyelvtanulók figyelmét arra, hogy a nyelv nemcsak 
„szavak halmaza”, és a fordítási (egyébiránt szövegalkotási) hibák egy része abból 
ered, hogy a nyelvtanuló nem vizsgálja meg az általa létrehozott „produktumot” úgy, 
mint egy teljes szöveget.
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1. melléklet – a fordítási feladat és a forrásnyelvi szöveg*

A fordítási feladat:
2002 nyarán Magyarországon is bemutatták „A Kaptár” (Resident Evil) című filmet, 
amelynek főszererplője Milla Jovovich volt (ismertebb korábbi filmjei: Jeanne D’Arc – Az 
Orleans-i szűz /1999/, Az ötödik elem /1997/).
Képzeld el a következő helyzetet: diákújságotok egyik rovatában a szinésznőt sze-
retnétek bemutatni. Az IMDb (Internet Movie Database – Internetes Mozi Adatbázis) 
honlapján az alább olvasható információkat találtátok, a fordítást pedig rád bízta a 
szerkesztő. Fordítsd le a szöveget legjobb tudásod szerint úgy, hogy az egy diákújság-
ban megjelenhessen!

Még egy kis segítség: A szövegben felbukkan egy 1991-es film címe, amelynek már van 
hivatalos magyar fordítása: Return to the Blue Lagoon = Visszatérés a kék lagúnába.
Köszönjük! Jó munkát!

milla Jovovich

Birth name
Milla Natasha Jovovich

Date of birth (location)
17 December 1975, Kiev, Ukraine

Height
5’ 8”

Mini biography:
Milla was born in 1975 in Kiev, Ukranie. She started 
modeling when she was 9. Her screen debut was in Return 
to the Blue Lagoon (1991). In December 1997 she married 
director Luc Besson. She is a model/actress/singer.

* Az eredeti feladatlapon a fénykép színes.
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Spouse
Luc Besson (December 1997 – present) (filed for divorce: 4/1999) 
Shawn Andrews (1993–1993) (divorced) 

Trivia
• Also a talented singer (album: „The Divine Comedy”)
• She has bluish-green eyes and brown hair originally.
• Calvin Klein model
• Mother is Russian stage actress Gallina Loginova
• Father is a Serbian pediatrician, from Belgrad Serbia.
• Frequently attends big show business events such as celebrity parties, premieres, 

openings, fashion shows, and awards shows. Is a fixture in magazine paparazzi sections 
because of this.

• Has been on the cover of more than one hundred magazines worldwide.
• Is an „international spokesmodel” for L’Oreal cosmetics.
• Once fronted a band called Plastic Has Memory.
• Can speak fluent Russian.
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