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1. Az értekezés témája, relevanciája és céljai 
 

1.1. Téma és relevancia 
A politika- és a fordítástudomány összekapcsolódása révén az elmúlt tizenöt évben számos 

országban új, virágzó kutatási területek és trendek jöttek létre. Mivel a politika 

Magyarországon a rendszerváltásig az akkori politikai elit kiváltsága volt, magyar 

viszonylatban a fordítástudomány nem építhet az ilyen téren felgyülemlett kutatásokra. 

 

Nemzetközi viszonylatban a fordításnak igen jelentős szerepe van a politikai agendák 

megismertetésében és nyilvánossá tételében, valamint a politikai hatalom megtartásában. 

Ebben az értelemben a fordítás valójában a politikai hatalom egyik eszközeként funkcionál, és 

mint ilyen a politikai hatalom megszerzésének, fenntartásának és akár az azzal való 

visszaélésnek is részese lehet. 

 

Annak érdekében, hogy a fordítással való ilyen jellegű visszaéléseket el tudjuk kerülni, 

véleményünk szerint a fordítástudományban valamiféle civil és szakmai ellenpólust − 

valójában egyfajta tudást, képességet és készséget − kell létrehozni, amely révén lehetségessé 

válik, hogy amennyiben a fordítást politikai manipuláció vagy a hatalommal való visszaélés 

eszközeként használják, akkor erre a szövegnyelvészet eszközeivel rámutathassunk.  

 

Reményeink szerint a jelen disszertációban leírt kutatás révén a fordítóknak és a 

fordítástudománnyal foglalkozó szakembereknek rendelkezésükre fog állni az a 

szövegnyelvészeti eszköz, amellyel a fordításokban fellelhető politikai manipuláció 

kimutatható és értelmezhető.  

 

1.2. Célok 
A disszertációban bemutatott kutatásnak kettős célja van: egy elméleti célja és egy empirikus 

célja. Az elméleti cél, hogy egy olyan elméleti modellt − a Politikai Elfogultság Szűrőt − 

fejlesszünk ki, amely érvelő típusú újságcikkek vonatkozásában alkalmas az ideológiai és 

politikai elfogultság kimutatására és elemzésére. Az empirikus cél pedig az, hogy a Politikai 

Elfogultság Szűrőt egy elsődleges szövegpopuláción első tesztelésnek vessük alá és így 

elsődleges adatokat generáljunk. Ez a tesztelés egyrészt a Szűrő érvényességét és 
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megbízhatóságát hivatott bizonyítani, másrészt pedig a Szűrővel végzett elemzés gyakorlatát 

mutatja be. 

 

2. A disszertáció szerkezete 
 
A bevezető 1. fejezet után az elméleti 2-5. fejezetek a Politikai Elfogultság Szűrőt alkotó 

modellek elméleti alapjait mutatják be. A 2. fejezet Hoey (1994 and 2001) két Probléma-

Megoldás Modelljét (Problem-Solution Model) mutatja be, amelyekkel a probléma-megoldás 

típusú szövegek írhatók le. A fejezet Hoey 2001-es modelljét részletesebben mutatja be, 

hiszen ezt a modellt használjuk fel arra, hogy az érvelő típusú forrás- és célnyelvi szövegek 

szuperstruktúráját meghatározhassuk. A fejezet végén leírjuk, hogy a Hoey-féle modell 

hogyan épül be a Politikai Elfogultság Szűrő egyik alkotó modelljeként a Szűrőbe. 

 

A 3. fejezet azt mutatja be, hogy a szövegstruktúrával − pontosabban a szövegmegértéssel és 

szövegprodukcióval − kapcsolatos kutatások milyen hatással voltak a szövegalkotási és 

szövegmegértési kutatásokra a fordítástudomány számára releváns általános nyelvészeti és 

fordítástudományi területeken. A fejezet először az 1970-es években keletkezett szöveg-

feldolgozás menetével kapcsolatos tanulmányokat mutatja be, illetve azt, hogy ezek a 

kutatások hogyan vezettek el Kintsch és van Dijk (1978) szöveg-feldolgozási és 

szövegprodukciós modelljéhez (Model of Text Comprehension and Production), illetve van 

Dijk (1980) Makrostruktúra Modelljéhez (Macrostructure Model). A fenti két elmélet 

bemutatását követően az ezen modelleket felhasználó legutóbbi kutatásokat ismertetjük. 

Ezután megvizsgáljuk, hogy ezen elméletek hogyan épültek be a fordítástudományba és 

ismertetjük Tirkkonen-Condit (1985) munkáját, amely a van Dijk-féle (1980) Makrostruktúra 

Modellt adaptálja érvelő típusú szövegek és azok fordításának elemzésére. A fejezet végül 

bemutatja, hogy Tirkkonen-Condit (1985) Makrostruktúra Modelljét milyen módon 

használjuk fel a Politikai Elfogultság Szűrő egyik alkotó modelljeként. 

 

A 4. fejezet a szöveg (beleértve a fordítás révén készült szövegeket is), a hatalom, az 

ideológia és a politika kapcsolatát írja le, majd az ilyen tárgyú fordítástudományi kutatásokat 

ismerteti. Mivel a fordítástudományban nem áll rendelkezésre olyan elemző eszköz, amellyel 

az érvelő politikai szövegek és fordításaik hatalommal, ideológiával és politikával összefüggő 

szövegjellemzőit le lehetne írni, a fejezet röviden ismerteti a kritikai diskurzuselemzés 

történetét és a főbb kutatási irányokat. Ezt Dijk (1993, 1997, 2001, 2003) kritikai 
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diskurzuselemzési analitikai modelljének, a Diskurzus-Társadalom Hatásmodellnek 

(Discourse–Society Interface), annak alapjainak és elméleti hátterének az ismertetése követi. 

A fejezet végén a disszertáció keretében kifejlesztett ú.n. Fordításközpontú Diskurzus-

Társadalom Hatásmodellt (Translation-centred Discourse–Society Interface Model) 

ismertetjük, amely a Politikai Elfogultság Szűrőt alkotó következő modell. A 

Fordításközpontú Diskurzus-Társadalom Hatásmodell (FDTH Modell) tulajdonképpen a van 

Dijk-féle Diskurzus-Társadalom Hatásmodell fordítástudományi kutatások céljából 

kifejlesztett adaptációja, amelynek segítségével forrás- és célnyelvi szövegek esetében a 

hatalommal, az ideológiával és a politikával összefüggő szövegjellemzőket lehet leírni.  

 

Az 5. fejezet a médiatizált politikai kommunikációról szól, azon belül is arról, hogy a média − 

azaz esetünkben a sajtó − milyen módon válhat az elfogultság forrásává a politikai 

tömegkommunikációs folyamatban, beleértve ebbe az írott sajtót és a sajtóanyagok fordítását 

is. A fejezet a politikai realitásról, valamint annak bemutatásáról és a politikai elfogultságról 

szól. A fejezet hátterét a média politikai befolyásolása, azon belül is a politikai pártok által 

történő befolyásolása adja. Ezután a fejezet Mazzoleni (2002) Médiatizált Politikai Realitás 

Elméletét (Mediatised Political Reality Theory) ismerteti, amely azt írja le, hogy az objektív 

politikai realitást hogyan mutatja be a média. Ezt követi Mazzoleni (2002) Elfogultság 

Elméletének (Theory of Bias) leírása, amely az újságírók személyes politikai meggyőződését 

és az újságírás szakmai normáival és előírásaival kapcsolatos elméleteket részletezi. A fejezet 

utolsó részében a disszertáció keretében kidolgozott, a Politikai Elfogultság Szűrőt alkotó 

következő modellt, a Fordításközpontú Politikai Tömegkommunikációs Modellt (FPTK 

modell) ismertetjük, amely segítségével a FDTH Modell eredményei értelmezhetők. A FPTK 

Modell révén következtetni lehet a fordítói viselkedésre és a fordítók kritikai tudatosságára az 

érvelő típusú újságcikkek fordítása tekintetében. 

 

A 6. fejezet az elemzési eszközt, a disszertáció keretében kidolgozott Politikai Elfogultság 

Szűrőt mutatja be. A fejezet leírja a Szűrőt alkotó modelleket és azok egymáshoz való 

viszonyát. 

 

A 7. fejezet az empirikus kutatás leírása kapcsán az adatgyűjtési módszereket, az elemzendő 

szövegek és a kutatási alanyok kiválasztásának kritériumait mutatja be. Ebben a fejezetben 

található a fordítási megbízás leírása, illetve a Szűrő használatának bemutatása is. A fejezet az 

a Szűrőt alkotó modellekkel történő elemzés bemutatása céljából mintaelemzéseket is közre 
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ad, ahol erre a modell jellegéből adódóan lehetőség van. A Szűrő megbízhatóságával 

kapcsolatos kérdések is ebben a fejezetben kerültek kifejtésre. 

 

A 8. fejezet a forrás- és célnyelvi szövegek elemzésének eredményeit rögzíti és értékeli ki. Az 

eredményeket a Szűrőt alkotó négy elméleti modell segítségével kapott eredmények fényében 

írjuk le: a forrás- és célnyelvi szövegek szövegjellemzőit adjuk közre és hasonlítjuk össze.  

 

A 9. fejezet a disszertáció konklúzióját tartalmazza, a jelen kutatás implikációit fogalmazza 

meg, valamint további lehetséges kutatási irányokat jelöl ki. 

 

3. Elméleti és empirikus kutatás 

3.1. Elméleti kutatás: a Politikai Elfogultság Szűrő 
A Politikai Elfogultság Szűrőt úgy alakítottuk ki, hogy segítségével lehetővé váljon a forrás- 

és célnyelvi szövegek jellemzőinek elemzése és összehasonlítása a politikai meggyőzés 

természetére való tekintettel. Bánhegyi (2008) kutatása megmutatta, hogy érvelő típusú 

politikai szövegekben a politikai meggyőzés három, kognitív és affektív hatást kifejtő 

területen jelenik meg: (1) logikai érvek, (2) a szöveg által kiváltott érzelmek és érzelmi 

hatások, valamint (3) pszichológia motiváció. A (valós vagy valósnak tűnő) logikai érveket a 

szöveg-összefoglaló (gist), azaz a szuperstruktúra hatás révén kialakított makrostruktúra 

tartalmazza. A szöveg által kiváltott érzelmek és érzelmi hatások, valamint pszichológia 

motiváció affektív hatása a lexikának, a stílusnak és a szöveg politikai üzenetének (Larson 

[2001], Mazzoleni [2002]), azaz a szöveg lehető legrövidebb, még értelmes összefoglalójának 

tulajdonítható. A Politikai Elfogultság Szűrővel a politikai diskurzus fenti összes 

szövegjellemzőjét vizsgálni lehet.  

 

A Politikai Elfogultság Szűrő a következőképpen funkcionál. A forrás- és célnyelvi szövegek 

szöveg-összefoglalóját és a politikai üzenetét (a szuperstruktúra hatás révén kialakított 

különféle hosszúságú makrostruktúra) a Hoey-féle (2001) Probléma-Megoldás Modell (2. 

fejezet) mint szuperstruktúra modell és a Tirkkonen-Condit-féle (1985) Makrostruktúra 

Modell (3. fejezet) segítségével állapítjuk meg. A politikai meggyőzés két másik területe – 

érzelmek és érzelmi hatások, valamint pszichológia motiváció – az egyes propozíciók szintjén 

valósul meg, ezért a Kintsch és van Dijk (1978) Szöveg-feldolgozási és Szövegprodukciós 

Modellje vonatkozásában megállapított propozíció fogalmát használjuk az ilyen propozíciók 

azonosításához. 
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A Hoey-féle (2001) Probléma-Megoldás Modell mint szuperstruktúra modell és a Tirkkonen-

Condit-féle (1985) Makrostruktúra Modell segítségével megállapított szöveg-összefoglaló és 

politikai üzenet, valamint a teljes forrás- és célnyelvi szövegek szolgálnak az FDTH Modell 

(4. fejezet) segítségével végzett kritikai diskurzuselemzés bemeneteként. A kritikai 

diskurzuselemzés célja, hogy a teljes forrás- és célnyelvi szövegek, illetve azok szöveg-

összefoglalóinak és politikai üzeneteinek szövegszintű megvalósulását a szövegek társadalmi, 

kulturális, történelmi, ideológiai és politikai kontextusában értelmezni lehessen és össze 

lehessen hasonlítani. Ebből kifolyólag az elemzést az FDTH Modell következő négy 

alkotóeleme mentén végezzük: cselekvés, kontextus, hatalom és ideológia. A forrás- és 

célnyelvi szövegek jellemzőinek fenti alkotóelemek mentén történő elemzése, és az így 

kimutatott fordítási eltolódások megállapítása, valamint azoknak a Modell négy alkotóeleme 

mentén végzett értelmezése révén a forrás- és célnyelvi szövegek politikai és ideológiai 

jellemzőit ki lehet mutatni, illetve össze lehet hasonlítani. 

 

Mivel a jelen disszertáció keretében vizsgált szövegek érvelő típusú újságcikkek − médiatizált 

politikai szövegek − az FDTH modell segítségével kapott eredményeket a szövegek politikai 

tömegkommunikációs kontextusában értelmezni szükséges annak érdekében, hogy a politikai 

tömegkommunikációs kontextus miatt létrejövő szövegjellemzőket is értelmezni lehessen. 

Mivel az FDTH modell nem terjed ki a diskurzív politikai és tömegkommunikációs 

szövegjellemzők vizsgálatára, amelyek választ adhatnának az újságírók és a fordítók 

médiatizált politikai szövegekben megjelenő elfogultságának megjelenésére, ezért az FPTK 

Modellt beépítettük a kialakított Szűrőbe. Az FPTK Modell segítségével az FDTH Modell 

révén kapott eredményeket értelmezzük (5. fejezet) a következő két jellemző vonatkozásában: 

a politikai realitás megjelenítése és elfogultság. Az FPTK Modell eredményei arra adnak 

választ, hogy az újságírás és a fordítás hogyan járul hozzá a politikai realitás bemutatásához 

és politikai elfogultságot mutató szövegek létrejöttéhez. Az FPTK Modell egyúttal a szövegek 

tömegkommunikáció jellemzőinek segítségével arra is választ ad, hogy miért pont ilyen az 

újságírói és a fordítói szövegalkotói viselkedés a vizsgált forrás- és célnyelvi szövegek 

vonatkozásában. 

 

A lenti 1. ábra a Politikai Elfogultság Szűrőt mutatja be. A Szűrőt alkotó négy elméleti modell 

egymással hierarchikus kapcsolatban van: az egyik alkotó modell kimenete a másik alkotó 

modell bemeneteként szolgál. Az első alkotó modell a szuperstruktúra modell, a második a 
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makrostruktúra modell, amelyet a kritikai diskurzuselemzési és a politikai 

tömegkommunikációs modell követ. A szuperstruktúra modell, azaz a Hoey-féle (2001) 

Probléma-Megoldás Modell és a teljes forrás- és célnyelvi szövegek a makrostruktúra modell, 

azaz a Tirkkonen-Condit-féle (1985) Makrostruktúra Modell bemenete. A makrostruktúra 

modell kimenete, valamint a teljes forrás- és célnyelvi szövegek az FDTH Modell bemenete. 

Az FDTH Modell kimenetét a modell négy alkotóeleme (cselekvés, kontextus, hatalom és 

ideológia) mentén hozzuk létre. Az FDTH Modell kimenete pedig az FPTK Modell bemenete. 

Pontosabban: az FDTH Modell cselekvés és ideológia alkotóeleme az FPTK Modell 

elfogultság alkotóelemének bemenete, továbbá az FDTH Modell kontextus és hatalom 

alkotóeleme az FPTK Modell realitás alkotóelemének a bemenete. Az 1. ábra a Szűrő minden 

modellje vonatkozásában bemutatja a ki- és bemeneteket is. 

 

Az 1. ábra azt is bemutatja, hogy az egyes modellekkel végzett elemzésnek mi a fókusza. 

Hoey (2001) Probléma-Megoldás Modellje a szuperstruktúra szintjén, Tirkkonen-Condit 

(1985) Makrostruktúra Modellje pedig a makrostruktúra szintjén működik. Az FDTH Modell 

a kontextus szintjén működik, hiszen a szövegjellemzőkre a társadalmi, kulturális, történelmi, 

ideológiai és politikai kontextus segítségével ad választ, az FPTK Modell pedig szintén a 

kontextus szintjén működik, hiszen a szövegjellemzőket a politikai realitás és elfogultság mint 

kontextuális szövegjellemzők fényében magyarázza.  

 

Az 1. ábra jobb szélén az FDTH és az FPTK Modell eredményét is bemutatjuk. Az FDTH 

Modell által generált eredmény a forrás- és célnyelvi szövegek politikai elfogultságát adja 

meg, míg az FPTK Modell a fordítói magatartással és a fordítók kritikai tudatosságával 

kapcsolatban generál eredményt.  
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1. ábra: a Politikai Elfogultság Szűrő rajza 

 
 



 9

3.2. Empirikus kutatás: a Politikai Elfogultság Szűrő első tesztelése, valamint 
az érvényesség és a megbízhatóság kérdése 

3.2.1. A Politikai Elfogultság Szűrő első tesztelése 
A Politikai Elfogultság Szűrő alkalmazhatóságának ellenőrzése végett a kutatás keretében egy 

fordítási megbízást terveztünk. Mivel a kutatást minden olyan faktorra ki szerettük volna 

terjeszteni, amely potenciálisan hatással lehet a lefordított érvelő újságcikkekben megjelenő 

politikai elfogultságra és az ideológia (re)produkciójára, valamint mivel azt szerettük volna 

tesztelni, hogy a Szűrő segítségével ezek a faktorok valóbban ki is mutathatók, a fent említett 

fordítási megbízás a következőképpen fest. Két politikailag ellentétes beállítottságú 

forrásnyelvi szöveget fordít le két politikailag ellentétes beállítottságú fordító két 

megrendelőnek, akik szintén politikailag ellentétes beállítottságúak. A megrendelők 

különböző ideológiákat jelenítenek meg és éppen ezért a fordítói szövegalkotással 

kapcsolatosan is különféle elvárásokat képviselnek, illetve a részükre készített célnyelvi 

szövegek is különböző hallgatósághoz szólnak. Annak érdekében, hogy elemzésünk során 

választ kapjunk arra, hogy az megrendelő elvárásai hogyan hatnak a célnyelvi szövegre − 

pontosabban, hogy a fordítók hogyan értelmezik a megrendelő elvárásait − a fordítási 

megbízást úgy alakítottuk ki, hogy abban a két megrendelő a két legnagyobb, egymással 

szemben álló magyarországi politikai párt, az MSZP és a Fidesz. A fordítási megbízás 

keretében a fordítók két, magyar nyelven íródott, érvelő típusú újságcikket fordítottak angol 

nyelvre.  

 
Összegezve, a fordítási megbízás a következőképpen épül fel: két érvelő típusú, politikailag 

ellentétes beállítottságú újságcikket fordít le két politikailag ellentétes beállítottsággal 

rendelkező fordító két különböző politikai beállítódású megrendelőnek, azaz két politikai 

pártnak. Ezáltal összesen nyolc célnyelvi szöveg jön létre: két fordító (Fordító 1 és Fordító 2) 

két-két célnyelvi szöveget kap (a Népszabadságban megjelent Kompenzáció, illetve a 

Magyar Nemzetben megjelent Másnap c. cikket), amelyeket két megrendelőnek, az MSZP-

nek (Megrendelő 1) és a Fidesznek (Megrendelő 2) kell lefordítani. A fordítási megbízás 

részleteit és a politikai beállítódásokat az alább látható 2. ábrán foglaltuk össze.  
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2. ábra: A fordítási megbízás nyomán létrejött nyolc célnyelvi szöveg 

 

3.2.2. A Politikai Elfogultság Szűrőt alkotó modellek megbízhatósága 

3.2.2.1 A szuperstruktúra-elemzés megbízhatósága 

A szuperstruktúra-elemzéskor a kódolást egyrészről a jelen disszertáció írója, másrészről 

pedig Hoey (2001) Probléma-Megoldás Modellje alkalmazására megfelelően betanított 

másodkódoló végezte. A két kódoló egymástól függetlenül dolgozott a két forrásnyelvi és a 

nyolc célnyelvi szöveg elemzésekor, majd a problémás szövegrészek esetében konszenzusra 

jutottak. A két különböző kódolás vonatkozásában érvényességi elemzést végeztünk: a 

mondatok viszonylatában a két kódoló által végzett elemzést összehasonlítottuk és a 

kódolások egyezése vonatkozásában egy ún. érvényességi értéket számoltunk (az adott 

mondat kódolása egyezik-e a két kódolónál). A két kódoló által végzett kódolás 

kongruenciáját százalékban adtuk meg. Az így kapott érték a megbízhatósági érték, amely 

esetünkben 83% volt, amely megbízhatónak számít, hiszen a szuperstruktúra kategóriák 

értelmezésen alapuló kategóriák (Károly 2007). Ebből arra következtethetünk, hogy a 

szuperstruktúra-elemzés eredményei megbízhatóak. 
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3.2.2.2 A makrostruktúra-elemzés megbízhatósága 

A makrostruktúraelemzéskor a kódolást egyrészről a jelen disszertáció írója, másrészről pedig 

Tirkkonen-Condit (1985) Makrostruktúra Modellje alkalmazására megfelelően betanított 

másodkódoló végezte. A két kódoló egymástól függetlenül dolgozott a két forrásnyelvi és a 

nyolc célnyelvi szöveg elemzésekor. A makrostruktúra-elemzés elkészültekor megbízhatósági 

elemzést végeztünk a két kódoló által szolgáltatott adatok megbízhatóságának ellenőrzése 

céljából. A megbízhatósági elemzés révén egyezési indexeket hoztunk létre, amelyek 77% és 

86% között voltak. Ez azt mutatja, hogy a makrostruktúra-elemzés eredményei megbízhatóak. 

 

3.2.2.3 A kritikai diskurzuselemzés megbízhatósága 

Az FDTH Modell megbízhatósága kapcsán megjegyzendő, hogy nincs lehetőség arra, hogy a 

kritikai diskurzuselemzésből a szubjektivitást és a szubjektív értelmezést kizárjuk. A kritikai 

diskurzuselemzés ilyenfajta a priori szubjektivitását a kritikai diskurzuselemzés jellege is 

indokolja: a kritikai diskurzuselemzés olyan „társadalmilag elkötelezett tudományos 

paradigma” (Fairclough és Wodak 1997:280, a szerző fordítása), amely szövegek jellemzőit 

kívánja megállapítani és értelmezni. A szöveg kontextusának értelmezése pedig nem lehet 

teljesen objektív, hiszen az értelmezéshez a kutatónak „társadalmilag kondicionált mentális 

konstruktumokra” (van Dijk 1997:16, a szerző fordítása) van szüksége. A kritikai 

diskurzuselemzés elemzési eszközeit tekintve tekintve egyúttal kvalitatív és kvantitatív: a 

kvantitatív jellemzők a megbízhatóságot szolgálják, hiszen az egyes szövegszerű jellemzőket 

kvantifikálják. A fentiekből kifolyólag a kritikai diskurzuselemzés eredményeit a fent 

leírtakból következően fenntartásokkal kell fogadni.  

 

3.2.2.4 A politikai tömegkommunikációs elemzés megbízhatósága 

A politikai tömegkommunikációs elemzés − a kritikai diskurzuselemzéshez hasonlóan − 

szintén értelmező jellegű elemzés. Ebből eredően az elemzés nem nélkülözi a szubjektív 

elemeket. Ezt azonban ellensúlyozza a Politikai Elfogultság Szűrő felépítése. A Szűrőben az 

FPTK Modellt az FDTH Modell eredményeinek értelmezésére használjuk, ahol is az 

objektivitást a következő elrendezés biztosítja. Az FDTH Modellnek négy alkotóeleme van, 

amelyek alá számos aspektus tartozik. Amennyiben az FDTH Modell alkotóelemeivel és 

aspektusaival kapott eredmények egyhangúan ugyanazon eredmények felé mutatnak az FPTK 

Modellben, akkor ez − véleményünk szerint − azt jelzi, hogy az FPTK Modellel végzett 
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elemzés megbízhatónak számít. A megbízhatósági elemzés mint olyan ismeretlen a politikai 

tömegkommunikációs elemzések terén. 

 

A fentiek, valamint a forrás- és célnyelvi szövegek elemzése megbízhatósága (ld. 3.3 pont 

alább) alapján elmondható, hogy a Politikai Elfogultság Szűrő érvényes elemzési eszköz. 

 

3.3. Eredmények 

3.3.1 Szuperstruktúra 

A szuperstruktúra elemzés eredménye alapján arra következtethetünk, hogy a célnyelvi 

szövegek megőrzik a forrásnyelvi szöveget jellemző érvelő probléma-megoldás felépítésű 

szövegtípust. Ez egyúttal ezt is jelenti, hogy a célnyelvi szövegek érvelők maradnak, azaz a 

befogadó egyetérthet a szövegben fellelhető érvekkel vagy azokat akár ellenezheti is. Ennek 

következtében elmondható, hogy a célnyelvi szövegek − csakúgy, mint a forrásnyelvi 

szövegek − alkalmasak a politikai meggyőzésre. Az eredmények azt is mutatják, hogy a 

fordítók az ideológiai, illetve politikai meggyőzés céljából nem változtatnak a célnyelvi 

szöveg szuperstruktúráján.  

 

3.3.2 Makrostruktúra-elemzés 

A makrostruktúra-elemzés eredményei azt mutatják, hogy a forrás- és célnyelvi szövegek 

makrostruktúrájának propozicionális tartalma (azaz szöveg-összefoglalójának és politikai 

üzenetének propozicionális tartalma) szignifikáns mértékben nem tér el egymástól. Az 

eredmények tehát azt mutatják, hogy a fordítók nem alakítják át annyira a célnyelvi szöveget, 

hogy annak makrostruktúrája eltérne a forrásnyelvi szöveg makrostruktúrájától. Azaz az 

eredmények azt jelzik, hogy a fordítók az ideológiai, illetve politikai meggyőzés céljából nem 

változtatnak a célnyelvi szöveg makrostruktúráján. 

 

3.3.3 Kritikai diskurzuselemzés 

A kritikai diskurzuselemzés eredményei azt jelzik, hogy a cselekvés alkotóelem 

vonatkozásában elemezhető forrás- és célnyelvi szövegjellemzők egymással egyező 

tulajdonságokat mutatnak. A kontextus alkotóelemmel kapcsolatos szövegjellemzők 

viszonylatában megállapíthatjuk, hogy a célnyelvi szövegekben a fordítók elsősorban a 



 13

megrendelő politikai elvárásának kívánnak megfelelni. A hatalom alkotóelem mentén 

vizsgált szövegjellemzők esetében azt láthatjuk, hogy a célnyelvi szövegek a mindenkori 

uralkodó elit hatalmát ássák alá függetlenül a megrendelő elvárásaitól.  

 

Az ideológia alkotóelem segítségével elemzett szövegjellemzőkre vonatkozó 

megállapításainkat az alkotóelem komplexitása miatt a fentieknél részletesebben fogalmazzuk 

meg. A célnyelvi szövegekben a fordítók a forrásnyelvi szövegekben található összes értékelő 

meggyőződést és véleményt reprodukálják, amennyiben olyan megrendelőnek fordítanak, 

amely a forrásnyelvi szövegben fellelhető ideológiai tartalmakkal egyező ideológiát képvisel. 

Amennyiben a megrendelő nem osztja ezt az ideológiát, akkor a fordítók az ilyen 

meggyőződéseknek és véleményeknek csak egy részét reprodukálja. Ez azt mutatja, hogy a 

fordítók elsősorban úgy alakítják ki célnyelvi szövegeiket, hogy azok a megrendelő által 

képviselt ideológiát jelenítsék meg. A szöveg-összefoglalóban megjelenő érvelést nem 

manipulálják a fordítók, ám a szöveg-összefoglalóban megjelenő lexika a megrendelő 

függvényében változik: a lexika a megrendelő ideológiai elvárásait tükrözi. A forrásnyelvi 

szöveg ideológiát kifejező stilisztikai jellemzőit és az abban fellelhető metaforákat 

reprodukálják a fordítók, amennyiben olyan megrendelőnek fordítanak, amely szintén ilyen 

ideológiával bír. Ha ez nem így van, akkor a fordítók az ilyen stilisztikai jellemzőket, illetve 

metaforákat csak részben reprodukálják a célnyelvi szövegekben. A politikai üzenetben 

kifejezett implikatúra vonatkozásában elmondhatjuk, hogy a célnyelvi szövegben megjelenő 

implikatúra megfogalmazása a megrendelő ideológiai elvárásait tükrözi. Hasonlóképpen az 

ŐK és MI közti különbségtételt is megtartják a fordítók a célnyelvi szövegekben, ám a 

különbségtételt kifejező lexika a különbségtétel mögött meghúzódó ideológia hatásosságát 

növelheti, illetve csökkentheti a megrendelő ideológiai elvárásaival összhangban. 

Megállapítható az is, hogy a fordítók saját ideológiai meggyőződésüket nem jelenítik meg a 

célnyelvi szövegekben, ha azok a megrendelő által birtokolt ideológiával ellentétesek. 

Összességében tehát elmondható, hogy a célnyelvi szövegek a megrendelőt jellemző politikai 

elfogultságot tükrözik. 

 

3.3.4 Politikai tömegkommunikációs elemzés 

A politikai tömegkommunikációs elemzés azt mutatja, hogy a vizsgált célnyelvi szövegek 

politikai tömegkommunikációs kontextusa arra ösztönzi a fordítókat, hogy olyan célnyelvi 

szövegeket állítsanak elő, amelyek a realitás és az elfogultság tekintetében politikailag és 

ideológiailag megfelelnek a megrendelő politikai és ideológiai elvárásainak. Ez a magatartás 
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megegyezik az újságírók hasonló kommunikatív kontextusban tanúsított magatartásával. A 

fentiekből az tűnik ki, hogy érvelő újságcikkek fordítása esetén a fordítói magatartásra 

nyilvánvalóan és elsősorban a megrendelő elvárásai vannak hatással, valamint hogy a fordítók 

kritikai tudatossága − elemzéseink eredményei szerint − alacsony szinten van. 

 

3.4. A disszertációban bemutatott kutatás újszerűsége és korlátai  

A jelen disszertáció újszerűségét a következők adják. Ez idáig a fordítástudományt, a 

szövegnyelvészetet és a politikai tömegkommunikációt nem kapcsolták össze ezen 

tudományterületek legfrissebb eredményeire építve. A disszertációban ismertetett elméletek 

alkalmazása szintén újszerűnek mondható: Hoey (2001) Probléma-Megoldás Modelljét az 

érvelő típusú szövegre a fordítástudomány terén alkalmazzuk, valamint Tirkkonen-Condit 

(1985) Makrostruktúra Modelljét a forrás- és célnyelvi szövegek szöveg-összefoglalójának és 

politikai üzenetének megállapítására alkalmazzuk.  

 

Van Dijk (1993, 1997, 2001, 2003) kritikai diskurzuselemzési modelljét, a Diskurzus-

Társadalom Hatásmodellt a fordítástudománnyal összekötve egy, a fordítástudományban 

specifikusan alkalmazható modellt, a Fordításközpontú Diskurzus-Társadalom Hatásmodellt 

hoztunk létre. A jelen kutatás másik eredménye a Fordításközpontú Politikai 

Tömegkommunikációs Modell kidolgozása és bemutatása, amely szintén fordítástudományi 

szempontok szerint került kialakításra.  

 

A jelen disszertációban bemutatott eredmények korlátaival, illetve az eredmények jövőbeni 

alkalmazásával kapcsolatosan fontos megjegyeznünk, hogy a jelen kutatás valójában 

kvalitatív kutatás. A jelen disszertáció arra vállalkozott, hogy egy diskurzus-specifikus 

elméletet hozzon létre, és hogy az elmélet alapján az adott szövegtípusra kidolgozott elemző 

eszközt egy esettanulmány segítségével első tesztelésnek vesse alá. Tekintettel arra, hogy a 

kutatás alacsony számú forrás- és célnyelvi szöveggel dolgozott, a közreadott eredmények 

nem általánosíthatók más szövegtípusokra, mint az érvelő típusú politikai újságcikkekre, más 

nyelvpárokra, mint a magyar-angol nyelvpár, más politikai kontextusokra, mint a 2008. évi 

magyar belpolitika, illetve más fordítókra, mint a kutatásban részt vevő fordítókra. A kutatási 

eredmények ezzel együtt átvihetők más kutatásokra is, valamint a most eredményként 

bemutatott tendenciákat későbbi kutatások révén igazolni lehet. 
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