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1. Bevezetés  
 
A fordítás mint célirányos emberi tevékenység nyelvi és nyelven kívüli tényezıi a tevé-

kenység célja, folyamata és eredménye szempontjából egyaránt vizsgálhatóak. Habár a 

nyelvtıl független cél, a cél által meghatározott nyelvi folyamat és a folyamat eredményeként 

nyelvi formában rögzített gondolati tartalom mind relevánsak, maga a folyamat az, ami a 

nyelvi és kulturális közvetítésként értelmezett fordítást az emberi tevékenység egyéb fajtáitól 

a legmarkánsabban megkülönbözteti. Ez a folyamat pedig alapvetıen – összehangolt – 

szövegfeldolgozási, nyelvváltási és szövegalkotási mechanizmusokra épül. Éppen ezért a 

fordítástudományi kutatások keretében számos kutató által vizsgált szövegalkotási mecha-

nizmusok (illetve a különféle célnyelvi szövegalkotási stratégiák), valamint a nyelvváltás 

rejtelmei mellett nagyfokú figyelmet érdemelnek az írásbeli nyelvi közvetítés sokrétő folya-

matának szerves részét képezı szövegfeldolgozási mechanizmusok és az azokra épülı 

olvasási stratégiák is – amelyek az alábbiakban bemutatott értekezésben ismertetett hiány-

pótló kutatás tárgyát képezik. A fordítói olvasás alapvetı jelentısége ugyanis a fordítás 

jelenségének három különbözı síkján is megmutatkozik, úm. gyakorlat, képzés és kutatás. 

 

1.1. A kutatás relevanciája 
 
A fordítás gyakorlata szempontjából a 18. századi angol író, Samuel Johnson kijelentése, 

miszerint „Az író ideje javát olvasással tölti, hogy írhasson […]”1, a fordítóra nézve különö-

sen találó, hiszen a fordító valóban egyetlen gondolatot sem önthet nyelvi formába, amíg nem 

olvas: amíg a fordítandó szövegbıl ki nem hámozza a szerzı gondolatait. Az olvasás szerepe 

azonban nemcsak a forrásnyelvi szöveg mondanivalójának megfejtésében nyilvánul meg, 

hanem a fordítás valamennyi szakaszában: a forrásnyelvi szöveg elızetes áttekintésétıl a 

véglegesnek ítélt célnyelvi változat átolvasásáig. Ennek megfelelıen a forrásnyelvi szöveg 

értelmezésén kívül többek között a fordítás folyamatának utolsó mozzanataként végzett 

ellenırzı olvasás is kiemelt jelentıséggel bír, tekintettel arra, hogy a vonatkozó olvasási 

mőveletek, egyfajta szőrıként funkcionálva, alapvetıen meghatározzák a fordítási produktum 

minıségét, mivel lehetıvé teszik azoknak az esetleges tartalmi és nyelvi hibáknak az 

azonosítását, amelyeknek a forrása a fordítás korábbi szakaszaiban (adott esetben akár a 

célnyelvi szövegalkotás fázisában) keresendı. A fordítás többlépcsıs folyamatában tehát az 

utolsó szó (csakúgy, mint az elsı) nem a leírt, hanem az olvasott szó.  

                                                 
1 „The greatest part of a writer’s time is spent in reading, in order to write […]” (Boswell 1858: 113) 
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Ami a fordítási tevékenység ellátására alkalmas gyakorlati szakemberek képzését illeti, 

a fordítóképzés széleskörő professzionalizálódása egyre inkább megköveteli annak a hagyo-

mányos szemléletnek a meghaladását, miszerint a fordításhoz szükséges képességek kiala-

kításához elegendı, ha valaki pusztán gyakorolja a fordítást. A hivatásos fordítók képzése 

esetében a hatékony képességfejlesztés ma már lényegesen többet jelent, mint a rendszeres 

fordítási tevékenységben megnyilvánuló gyakorlás. Ennek megfelelıen a fordítóképzés ideá-

lis esetben egy olyan elméleti keretre épül, amelyben világosan meghatározhatóak mindazon 

képességek és részképességek, amelyeket a leendı fordítóknak el kell sajátítaniuk (Kiraly 

1995). Mint Campbell (1998) kifejti, a fordítóképzés elsısorban a fordítási kompetenciát 

alkotó részben független részképességek elsajátíttatását és fejlesztését kell célozza, tekintettel 

arra, hogy a leendı fordító eltérı szinten teljesíthet a különbözı részképességek alkalmazása 

vonatkozásában, és így az egyes részképességek fejlesztése más-más jellegő megközelítést 

igényelhet. Ezzel összhangban a jelen kutatás szempontjából releváns szövegfeldolgozási 

fázis és a szövegalkotási fázis didaktikai célzattal történı elhatárolása is indokolt. Gile (1995) 

a szövegfeldolgozási és a szövegalkotási szakasz elkülönítésének jelentıségét külön is 

hangsúlyozza: álláspontja szerint a két szakasz tudatos szétválasztása egyrészt mélyebb 

elemzésre készteti a fordítót a szövegfeldolgozás fázisában, másrészt csökkenti a forrásnyelvi 

interferencia kockázatát a szövegalkotási fázisban. Hasonló megállapításra jut Klaudy (1999) 

is, amikor Nida (1969) klasszikus transzformációs fordítási modelljét vizsgálva kifejti, hogy a 

forrásnyelvi szövegértés intralingvális (az adott nyelven belüli) transzformációként való 

értelmezése a fordítóképzés szempontjából kifejezetten elınyös – ha ugyanis a forrásnyelvi 

felszíni szerkezetek mélyszerkezetekké való transzformálása a célnyelvi megformálástól 

függetlenítve történik (vagyis a forrásnyelvi szöveg értelmezése nem a célnyelvi 

szövegalkotás által meghatározott szempontoknak alárendelve zajlik), teljesebb lesz a 

szövegértés. 

A fordítói olvasás kutatásának gyakorlati és képzésmódszertani jelentısége mellett 

természetesen figyelmet érdemelnek a téma elméleti, a fordításkutatást érintı vonatkozásai is. 

A fordítás céljából történı olvasás vizsgálata révén ugyanis egyrészt tudományos igénnyel 

osztályozhatóak és rendszerbe foglalhatóak a fordítás folyamatában szerepet játszó különbözı 

olvasástípusok, másrészt új megvilágításba kerülhetnek a gondolkodás és a megismerés olyan 

alapvetı mechanizmusai, mint az emlékezés, a megértés vagy a nyelvváltás. S mivel a 

vonatkozó jelenségek feltárása elsısorban a kognitív pszichológia és a pszicholingvisztika 

eszköztárába tartozó módszerek alkalmazását igényli, a fordítói olvasással kapcsolatos 

kutatások egyúttal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a pszichológiai vizsgálatokra jellemzı 
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kutatás-módszertani követelmények a fordítástudományban is nagyobb teret kapjanak, és 

ezáltal a személyes tapasztalatokon, illetve intuíción alapuló megállapítások tudományos 

alapon és empirikus úton is igazolást nyerjenek. 

Az elızıekben ismertetett szempontok ellenére a fordításkutatók általában nem sok 

figyelmet szentelnek az olvasás fordításban betöltött szerepének, így a témában folytatott 

empirikus vizsgálatok száma is meglehetısen csekély: Macizo és Bajo 2004, 2006, 2009 (vö. 

Shreve és mtsai. 1993). Ennél is problematikusabb azonban az, hogy a nemzetközi szak-

irodalomban elterjedt reading for translation (fordítás céljából történı olvasás) terminus – a 

jelen kutatás keretében meghatározott terminussal ellentétben – meglehetısen szők értelme-

zéssel bír, és általában pusztán a forrásnyelvi szöveg feldolgozásában és értelmezésében meg-

nyilvánuló olvasást takarja (amely a jelen értekezésben felvázolt fogalmi keretben a fordítói 

olvasást képezı hét olvasástípus közül csupán az egyiknek, a fordítói elemzı olvasásnak felel 

meg). Errıl a szők értelmezésrıl tanúskodik többek között Hatim és Mason (1990) fordítói 

olvasással kapcsolatos kijelentése is, miszerint a fordító a szövegalkotás szándékától ve-

zérelve olvassa el a forrásnyelvi szöveget, következésképpen mélyebben és tudatosabban 

dolgozza fel a szöveget, mint az átlagos olvasó. Gile (1995) elméletében szintén a tudatos 

elemzésé (deliberate analysis) a fıszerep, továbbá a fordítói olvasást empirikusan vizsgáló 

Macizo és Bajo (2004, 2006) is a forrásnyelvi szöveg feldolgozására helyezik a hangsúlyt, 

amikor kísérleteikben a forrásnyelvi mondatfeldolgozást veszik górcsı alá. Más kutatók 

ugyan egyéb olvasástípusokkal is foglalkoznak a fordítás céljából történı olvasás tanulmá-

nyozásának keretén belül, de ezek jellemzıit általában részletesen nem tárgyalják. Nida 

(1964) például a kompetens fordító által végzett fordítás folyamatának kilenc alapvetı szaka-

sza közé sorolja a teljes forrásnyelvi szöveg elızetes átolvasását és a szöveggel összefüggı 

háttéranyagok olvasás útján történı feldolgozását, valamint az elsı célnyelvi változat át-

olvasását és átdolgozását, sıt a szöveg hangos felolvasását is. Krings (1986) pedig a forrás-

nyelvi szöveg elızetes átolvasásában megmutatkozó különbözı fordítói stratégiákat vizsgálja, 

míg Zhang (1997) a célnyelvi szöveg utólagos átolvasásáról, illetve ellenırzésérıl és a 

forrásnyelvi szöveggel való – esztétikai szempontú – összevetésérıl ír. Mindazonáltal ez idáig 

egyetlen kutató sem foglalta rendszerbe, illetve vizsgálta átfogóan a fordításban szerepet 

játszó valamennyi olvasástípust, valamint azok esetleges kölcsönhatásait, noha a terület mód-

szeres és alapos feltérképezésének igénye, az eddig tárgyaltak fényében, a fordítás komplex 

jelenségének több síkján is megmutatkozik. 
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1.2. A kutatás célja 
 
A jelen leírás tárgyát képezı értekezés keretében bemutatott átfogó kutatás a releváns 

diszciplínák eszköztárából merítı – de kifejezetten – fordítástudományi kutatás, amelynek 

célja az elızıekben felvázolt hiányosságok pótlása. A hiánypótlás elsısorban az írásbeli 

nyelvi közvetítés szerves részét képezı olvasási folyamatok elméleti és gyakorlati kérdé-

seinek vizsgálatán keresztül történik, valamint azoknak a kognitív mechanizmusoknak a 

feltérképezése révén, amelyek az interlingvális közvetítés során végrehajtott különbözı 

szövegfeldolgozási mőveletek szempontjából meghatározóak. E célkitőzéssel összefüggésben, 

a tág értelemben vett fordítói olvasás átfogó – elméleti és empirikus – vizsgálatának keretén 

belül az alábbi részcélok fogalmazódnak meg. 

 
• A fordítási folyamat során végrehajtott olvasási mőveletek többszempontú elemzése 

és osztályozása – a fordítói olvasást képezı olvasástípusok átfogó taxonómiájának 

kidolgozásán keresztül 
 

• A fordítói olvasást képezı olvasástípusok és a vonatkozó olvasási stratégiák alkalma-

zásában megmutatkozó szakmai gyakorlat vizsgálata – kérdıíves vizsgálat keretében 
 

• A forrásnyelvi szöveg feldolgozásának empirikus vizsgálata – nagymintás pszicho-

lingvisztikai vizsgálat keretében 
 

• A célnyelvi szövegalkotói betőhiba-észlelés empirikus vizsgálata – kismintás pszicho-

lingvisztikai vizsgálat keretében 

 

1.3. Az értekezés szerkezete 
 
Az értekezés bevezetését követı, a kutatás elméleti hátterét bemutató második fejezet egyrészt 

a fordításról, valamint a fordítás funkciójának, folyamatának és produktumának vizsgálatára 

szolgáló interdiszciplináris fordítástudományról szól, másrészt az olvasással kapcsolatos 

kognitív pszichológiai kutatások releváns eredményeinek ismertetésére, illetve az olvasás 

folyamatának leírására szolgál. Az értekezés harmadik – és egyben központi – fejezete a 

fordítás közben zajló olvasási folyamatokkal és az azokra épülı olvasási stratégiákkal 

kapcsolatos önálló kutatás leírását foglalja magában. Az elméleti vizsgálódásokról szóló 

fejezetrészben sor kerül a fordítói olvasás fogalmának újraértelmezésére és definiálására, a 

fordítói olvasást képezı olvasástípusok átfogó taxonómiájának felvázolására, valamint a 

különbözı olvasástípusok részletes bemutatására. Az empirikus kutatást bemutató fejezetrész 
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egy kérdıíves vizsgálat, valamint két pszicholingvisztikai vizsgálat ismertetését tartalmazza: 

míg a kérdıíves vizsgálat az egyes olvasástípusok alkalmazásában megmutatkozó szakmai 

gyakorlat feltérképezésére irányul, addig a pszicholingvisztikai vizsgálatok külön-külön a 

forrásnyelvi szövegfeldolgozás eredményeképpen létrejövı mentális reprezentációk emléke-

zeti tartósságának, valamint a fordító célnyelvi betőhiba-észlelési teljesítményének feltárására 

szolgálnak. Az értekezés befejezı része a kutatás eredményeibıl levont következtetéseket, 

valamint a téma kutatási távlatainak és a további kutatások lehetséges tárgyának és irány-

vonalainak felvázolását tartalmazza. 

 

2. Elméleti háttér  
 

A disszertáció második fejezete az értekezésben ismertetett önálló kutatás alapjául szolgáló 

elméleti háttér bemutatását foglalja magában. Jóllehet kognitív szempontból az olvasási 

készség elıfeltétele az írásbeli fordítási készségnek, az értekezésben a fordításelméleti 

kérdések tárgyalása mégis megelızi a kognitív aspektusú olvasáselméleti háttér ismertetését, 

minthogy fordítástudományi (és nem par excellence pszicholingvisztikai, illetve kognitív 

pszichológiai) kutatásról van szó, amelynek keretében az olvasás mechanizmusa specifikus 

módon értelmezıdik: a komplex fordítási folyamat egyik alkotóelemeként, azaz a nyelvi 

közvetítés általános céljának alárendelt tényezıként. Az értekezésben bemutatott kutatás tehát 

abban az értelemben fordítástudományi, hogy középpontjában a fordítás jelensége áll, és a 

jelenség vizsgálatában a fordítással foglalkozó önálló tudományág, a translation studies (lásd 

Snell-Hornby (1988), Baker (1998) és Gile (2001) meghatározása) eredményeit hasznosítja, 

de olyan módon, hogy más tudományágak (elsısorban a pszicholingvisztika, illetve a kognitív 

pszichológia) elméleteivel és módszereivel specifikusan bıvített vizsgálati eszköztárat 

alkalmaz. 

 

2.1. Fordítástudományi háttér 
 
A releváns fordítástudományi hátteret ismertetı fejezetrészben a fordítás fogalmának definiá-

lása mellett sor kerül az írásbeli nyelvi közvetítéssel összefüggı interlingvális dimenzió, 

valamint az interkulturalitás és a professzionalitás kérdésének vizsgálatára is. Ezt követi a 

fordítás funkciójának, folyamatának és produktumának részletes elemzése: a funkciónak a 

forrásnyelvi tartalom, a nyelvi funkciók és a gyakorlati célok mentén történı jellemzése; a 

folyamat szolgáltatási, kommunikációs, nyelvi és kognitív síkjának tanulmányozása; valamint 

a produktum függıségben, részleges reprodukáltságban és produkáltságban, explicitségben, 
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normalizáltságban, valamint kvázi-helyességben megnyilvánuló tulajdonságainak feltárása. A 

fordítástudományi háttér bemutatása végül a fordítástudomány mint önálló diszciplína (értsd: 

translation studies) leggyakrabban alkalmazott taxonómiájának ismertetésével, valamint a 

fordítástudományi kutatások általános jellemzıinek – az interdiszciplinaritás és a praktikum 

ismérve mentén történı – felvázolásával zárul. 

 

2.2. Kognitív szempontú olvasáselméleti háttér 
 
A fordításelméleti tárgyú értekezésrészben (2.1. rész) több téma kapcsán is elıtérbe kerül a 

fordítási folyamat inherensen komplex jellege. A fordítás folyamatának komponensei, s 

köztük a kutatás szempontjából releváns analízis, azaz a szövegfeldolgozás szakasza azonban 

önmagukban is összetettek, következésképpen a fordítói szövegfeldolgozás alapját képezı 

„általános” (nem fordítói) olvasás szintén több aspektusból, illetve különbözı szinteken 

vizsgálható. A dolgozatban ismertetett kutatás (ti. a fordítói olvasás kognitív és gyakorlati 

mechanizmusainak vizsgálata) azonban elsısorban az olvasás funkcionalista és megismerés-

tudományi megközelítését igényli. Ennek megfelelıen az olvasáselméleti hátteret bemutató 

értekezésrészben az olvasás különbözı funkcióinak számbavétele mellett az olvasási folya-

matban szerepet játszó kognitív mechanizmusok feltárásán van a hangsúly, és az olvasás, 

illetve az olvasáskutatás történeti, pedagógiai, irodalomelméleti és egyéb vetületei nem 

képezik vizsgálat tárgyát, továbbá az olvasás neuronális alapjainak áttekintésére sem kerül 

sor. Ezzel összhangban a nyelvi rendszerrel összefüggı kulcsfogalmak meghatározását, vala-

mint a releváns szemantikai és pragmatikai tényezık rövid leírását követıen a fejezetrészben 

a megismerés olyan alapvetı folyamatairól, illetve rendszereirıl esik szó, mint az érzékelés, 

az észlelés, a figyelem és az emlékezés, valamint a mentális reprezentáció, illetve a 

tudásszervezıdés. Ezek a tényezık azután elıtérbe kerülnek az olvasás folyamatának részle-

tes taglalása során – a fixálás, a dekódolás, a jelentésazonosítás, a mondatfeldolgozás és a 

szövegértés, valamint az idegen nyelvi szövegértés mechanizmusainak bemutatásában. A 

vizsgált téma szempontjából központi szerepet betöltı szövegértéssel összefüggésben pedig 

elsısorban a koherencia és a fogalomvezéreltség facilitáló hatása kap hangsúlyt (a különbözı 

olvasási modellek ismertetése keretében), továbbá egyebek mellett górcsı alá kerülnek a 

propozicionális reprezentáció és a kettıs kódolás fıbb jellemzıi. Végezetül az idegen nyelvi 

szövegértés kapcsán a nyelvi kettıs kódolási mechanizmus, valamint a kétnyelvő mentális 

reprezentáció természetével kapcsolatos különféle elméletek ismertetésére kerül sor. 
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3. Kutatás 
 

Míg az értekezés elméleti hátterét bemutató fejezet az olvasás és a fordítás mechanizmusairól 

szól, az értekezésnek az önálló kutatást bemutató fejezetében arra derül fény, hogy mi jel-

lemzi ezeknek a mechanizmusoknak a fordítói olvasás keretében létrejövı találkozását; azaz 

az olvasási és a fordítási mechanizmusok kölcsönhatására épülı fordítói olvasás folyamata 

kerül górcsı alá. Az elméleti vizsgálódások keretében a fordítói szövegfeldolgozás alapvetı 

jellemzıinek tanulmányozása nyomán sor kerül a fordítói olvasás fogalmának újraértelmezé-

sére és pontos meghatározására, majd a komplex fordítói olvasást meghatározó különféle 

olvasástípusok osztályozására és elemzésére. A teoretikus kutatás eredményeinek ismertetését 

egy három vizsgálatból álló empirikus kutatás bemutatása követi: egy kérdıíves vizsgálat, 

valamint egy nagymintás és egy kismintás pszicholingvisztikai vizsgálat leírása. Az átfogó 

kérdıíves vizsgálat a fordítói olvasást képezı olvasástípusok alkalmazásával összefüggı 

olvasási stratégiák és eljárások feltérképezésére szolgál; a nagymintás pszicholingvisztikai 

vizsgálat a szövegalkotási célú fordítói szövegfeldolgozás (a fordítói elemzı olvasás) eredmé-

nyeképpen létrejövı mentális reprezentációk emlékezeti tartósságának felmérésére irányul; a 

kismintás vizsgálatnak pedig a fordítói célnyelvi betőhiba-észlelési teljesítmény teszteléses 

mérése a célja. 

 

3.1. A fordítói olvasás elméleti vizsgálata 
 
A kutatás tárgyának – az értekezésben részletesen bemutatott – elméleti vizsgálata nyomán 

megállapítható, hogy a fordítói olvasás lokális és globális olvasási stratégiák szerinti 

olvasási eljárások keretében végrehajtott olvasási mőveletekre épül. A különbözı olvasási 

célokkal összefüggı olvasási feladatok teljesítésére szolgáló mőveletek egyrészt a fordítási 

folyamatban szerepet játszó szövegek (a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg, valamint egyéb 

szöveges források) értelmezésére, megértésére és értékelésére, másrészt a releváns szövegek 

formai és affektív dimenzióinak feltárására, valamint a szövegek bizonyos elemeinek azonosí-

tására irányulnak. A dominánsan dekódolás, megértés, szelekció, inferencia, sémaaktiváció, 

kódváltás, interferencia és affektív mőködés mechanizmusain alapuló mőveletek hatékony 

végrehajtása pedig számos fordítási alkompetencia meglétét feltételezi, és különbözı – a 

végrehajtási fázis, valamint a mőveletek relevanciája, specifikussága és kognitív dimenziója 

szerint jellemezhetı – olvasástípusok alkalmazását implikálja. Ezek az olvasástípusok (úm. 

fordítói áttekintı olvasás, fordítói ismeretszerzı olvasás, fordítói élményszerzı olvasás, 

fordítói elemzı olvasás, fordítói keresı olvasás, fordítói javító/ellenırzı olvasás és 



 8 

fordítói korrektúraolvasás) együttesen alkotják a fordítási tevékenység általános céljának 

alárendelt sokrétő fordítói olvasást (mint általános és fordításspecifikus részcélok által deter-

minált komplex olvasástípust). Ennek megfelelıen a fordítói olvasás folyamatának végter-

mékét az egyes típusokba sorolható olvasási mőveletek egymással kölcsönhatásban álló 

kimeneteinek összessége, azaz a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg, valamint a külsı források 

feldolgozása nyomán kialakuló mentális reprezentációk halmaza képezi, és ez a belsı 

reprezentációhalmaz azután a célnyelvi szövegben (mint külsı reprezentációban) ölt nyelvi 

formát. A célnyelvi szöveg végsı változata ugyanis a forrásnyelvi szöveg és egyéb szövegek 

feldolgozása (azaz a fordítói áttekintı, ismeretszerzı, élményszerzı, elemzı és keresı 

olvasás) által determinált célnyelvi szövegalkotásnak, valamint a függı szövegalkotás 

kimenetét képezı célnyelvi szöveg feldolgozásának (a fordítói javító/ellenırzı olvasásnak és 

a fordítói korrektúraolvasásnak, valamint a fordítói élményszerzı olvasásnak) az eredménye. 

Mindezek értelmében a fordítói olvasás a következıképpen definiálható. 

 

Definíció: A fordítói olvasás azoknak a stratégiailag összehangolt, írott szövegek 

többszintő kognitív feldolgozásában megnyilvánuló olvasási mőveleteknek a halmaza, 

amelyeket a fordító a célnyelvi szöveg létrehozására irányuló fordítási megbízás teljesítése 

érdekében a fordítási folyamat különbözı fázisaiban – szövegáttekintés, szövegalapú 

ismeretszerzés, szövegalapú élményszerzés, szövegelemzés, szövegelem-keresés, szöveg-

ellenırzés és betőhibaszőrés céljával – végrehajt.  

 

A fordítói olvasás elızıekben meghatározott értelmezése több szempontból is eltér a 

szakirodalomban elterjedt reading for translation (fordítás céljából történı olvasás) terminus 

általános értelmezésétıl, amely szerint a fordítói olvasás fı ismérve az, hogy a forrásnyelvi 

szövegfeldolgozás a célnyelvi szövegalkotás szándéka által meghatározott, és ezért az 

átlagosnál alaposabb és pontosabb szövegértést és szövegértelmezést implikál (lásd Hatim és 

Mason (1990) és Gile (1995) fordítástudományi, valamint Gósy (2005) pszicholingvisztikai 

megközelítése). Míg ez a szemlélet – amely Shreve és mtsai. (1993), valamint Macizo és Bajo 

(2004, 2006) empirikus vizsgálataiban is tükrözıdik – azt sugallja, hogy a fordítói szöveg-

feldolgozásnak egyetlen tárgya van: a forrásnyelvi szöveg, addig a jelen kutatás keretében 

megfogalmazottak értelmében meghatározó jelentıséggel bír az a tény, hogy a fordítói 

szövegfeldolgozás a forrásnyelvi szöveg mellett a célnyelvi szövegre és egyéb szöveges 

forrásokra is kiterjed. Emellett a vizsgálatok szerint a fordítói olvasás nem pusztán elemzési 

és értelmezési szándékkal történik (a kutatás nyomán fordítói elemzı olvasásnak nevezett 
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olvasástípusba tartozó olvasási mőveletek végrehajtása révén), hanem többféle célt szolgál a 

fordítás folyamatán belül, úm. áttekintés, ismeretszerzés, élményszerzés, elemzés, keresés, 

ellenırzés és betőhibaszőrés. Ezek a – fordítás folyamatán belül érvényesülı – célok 

megszabják, hogy milyen olvasástípusok alkalmazására van szükség, így az írott szövegek 

többszintő kognitív feldolgozásában megnyilvánuló olvasási mőveletek komplex halmazaként 

értelmezett fordítói olvasás folyamata különbözı olvasástípusok alkalmazását implikálja 

(lásd 1. táblázat). Ezek az olvasástípusok: 

 

• a fordítói áttekintı olvasás, amely a forrásnyelvi szöveg és egyéb szöveges 

források tartalmának nagyvonalakban történı megismerésére, és a célnyelvi 

szövegalkotás szempontjából releváns forrásnyelvi elemek azonosítására szolgál, 

 

• a fordítói ismeretszerzı olvasás, amely külsı források feldolgozásában 

megnyilvánulva a forrásnyelvi szöveg témájában való tájékozódásra, konkrét 

forrásnyelvi lexikai egységek jelentésének feltárására és a célnyelvre jellemzı 

nyelvhasználattal kapcsolatos tájékozódásra szolgál, 

 

• a fordítói élményszerzı olvasás, amely a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg 

esztétikai és affektív hatásának felmérésére és a két szöveg által kiváltott hatás 

összehasonlítására szolgál, 

 

• a fordítói elemzı olvasás, amely a forrásnyelvi szöveg célnyelvi szövegalkotási 

szándéktól vezérelt megértésére és értelmezésére szolgál,  

 

• a fordítói keresı olvasás, amely a fordító által relevánsnak ítélt lexikai elemek, 

valamint a lexikai elemek által jelölt explicit vagy implicit tartalmak azonosítására 

szolgál, 

 

• a fordítói javító/ellenırzı olvasás, amely a célnyelvi szövegben esetlegesen 

elıforduló tartalmi, helyesírási, stilisztikai stb. hibák kiszőrésére szolgál,  

 

• a fordítói korrektúraolvasás, amely a célnyelvi szövegben esetlegesen elıforduló 

betőhibák (betoldások, kihagyások, felcserélések stb.) kiszőrésére szolgál.  
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1. táblázat 

A fordítói olvasást képezı olvasástípusok megnyilvánulása és általános funkciója 

 

 
Olvasástípus 

 

 
Megnyilvánulás 

 

 
Általános funkció 

 
Fordítói áttekintı olvasás FNYSZ olvasása  

 
Tájékozódás 

Fordítói ismeretszerzı 
olvasás 
 

Bármely szöveg olvasása  
 

Tájékozódás 

Fordítói élményszerzı 
olvasás 

FNYSZ és CNYSZ olvasása 
+ FNYSZ és CNYSZ 
párhuzamos olvasása 
 

Hatásfelmérés és 
hatásösszevetés 

Fordítói elemzı olvasás FNYSZ olvasása  
 

Megértés és értelmezés 
 

Fordítói keresı olvasás Bármely szöveg olvasása  
 

Szövegelemek azonosítása 
 

Fordítói javító/ellenırzı 
olvasás  

CNYSZ olvasása 
+ FNYSZ és CNYSZ 
párhuzamos olvasása  
 

Ellenırzés 

Fordítói korrektúraolvasás  CNYSZ olvasása  
 

Ellenırzés 

 

 

 

3.2. A fordítói olvasás empirikus vizsgálata 
 
Az elızı részben ismertetett elméleti kutatás kiegészítéseként az értekezés empirikus kutatást 

bemutató része egy kérdıíves vizsgálat, valamint két teszteléses vizsgálat leírását tartalmazza. 

A nagymintás kérdıíves vizsgálat az egyes olvasástípusok alkalmazásával összefüggı 

szakmai gyakorlat feltérképezésére irányul, arra keresve választ, hogy a hivatásos fordítók 

különbözı csoportjai és a fordítóképzésben részt vevı leendı/gyakorló fordítók milyen 

arányban, milyen célból és milyen stratégiák szerint alkalmazzák a komplex fordítói olvasás 

részét képezı olvasástípusokat. Ezeknek az olvasástípusoknak az egyike áll azoknak a jelen-

ségeknek a hátterében, amelyeknek a megismerésére az elsı pszicholingvisztikai vizsgálat 

irányul: a nagymintás pszicholingvisztikai vizsgálat a fordítói elemzı olvasás eredményeként 

létrejövı mentális reprezentációk emlékezeti tartósságának teszteléses felmérése révén a cél-

nyelvi szövegalkotás szándékával végzett fordítói szövegfeldolgozás emlékezettel összefüggı 

jellemzıinek feltárására szolgál. Az emlékezeti mechanizmusok ugyanakkor a másik vizsgá-

latban is meghatározó szerepet játszanak: a szintén pszichológiai tesztelésre épülı kismintás 
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pszicholingvisztikai vizsgálat a célnyelvi szövegben potenciálisan elıforduló betőhibák 

fordító általi észlelésének vizsgálatán keresztül a kettıs nyelvi kódolás, az emlékezet és a 

fordítói javító/ellenırzı olvasás, illetve a korrektúraolvasás összefüggéseirıl ad áttekintést.  

 

3.2.1. A fordítói olvasást képezı olvasástípusok gyakorlati alkalmazásának kérdıíves 

vizsgálata (I. vizsgálat) 

 
Az alábbiakban egy olyan kérdıíves vizsgálat bemutatása következik, amely a fordítói 

olvasással kapcsolatos elméleti vizsgálódások kiegészítéseként a komplex fordítói olvasást 

alkotó olvasástípusok alkalmazásával összefüggı fordítói gyakorlat fıbb jellemzıinek em-

pirikus feltárására szolgál. A kérdıíves vizsgálat célja az értekezés 3. fejezetének 1. részében 

feltárt elméleti ismereteknek az árnyalása: a fordítói olvasásról megfogalmazott állítások 

empirikus alátámasztása és kiegészítése olyan információk győjtésén és feldolgozásán 

keresztül, amelyeket hivatásos és leendı/gyakorló fordítók szolgáltatnak a fordítói olvasással 

összefüggı gyakorlati tapasztalataikkal kapcsolatban.  

 

3.2.1.1. A vizsgálat célja 

 

A fordítástudományi szempontból folyamatközpontú leíró kutatásnak minısülı vizsgálat arra 

keresi a választ, hogy a fordítók 1) milyen arányban, 2) milyen célból és 3) milyen stratégiák 

szerint alkalmazzák a fordítói olvasás részét képezı különbözı olvasástípusokat: a fordítói 

elemzı olvasást, a fordítói áttekintı olvasást, a fordítói keresı olvasást, a fordítói ismeret-

szerzı olvasást, a fordítói javító/ellenırzı olvasást, a fordítói korrektúraolvasást és a fordítói 

élményszerzı olvasást. A vizsgálat további célja annak feltárása, hogy az egyes olvasás-

típusok alkalmazásának jellemzıi milyen összefüggésben állnak 1) a szakmai tapasztalat, 

illetve a fordítói gyakorlat években mért mennyiségével, valamint 2) a rendszeres fordítói 

munkavégzés jellegével (vagyis azzal, hogy a fordítói munka kötött jellegő-e: hivatalban vagy 

fordítóirodában végzett munka, vagy kötetlen: szabadúszó fordítóként, illetve otthoni körül-

mények között végzett, saját idıbeosztás szerint zajló munka). 

 

3.2.1.2. Módszer 

 
A keresztmetszeti vizsgálatban összesen 121 vizsgálati személy vett részt: 107 hivatásos 

fordító és 14, posztgraduális fordítóképzésben részt vevı leendı/gyakorló fordító. Mivel 

azonban a kutatási kérdések szempontjából elsısorban a 107 hivatásos fordító által adott 

válaszok a relevánsak, a hivatásos fordítók csoportja alkotja a fı elemzési csoportot, amely a 
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szakmai tapasztalat években mért mennyisége alapján 3, a rendszeres fordítói munkavégzés 

jellege alapján pedig 2 alcsoportra oszlik az alábbiak szerint. 

 
 

 Szakmai tapasztalat:  Munkavégzés jellege: 

 1–5 év: 35 fı  Kötetlen: 71 fı  

 5–10 év: 36 fı  Kötött: 36 fı  

 10 + X év: 36 fı  

 
A vizsgálat keretében alkalmazott vizsgálati eszköz egy két, egymástól tartalmilag 

független kérdéssorból álló kérdıív. Az elsı kérdéssor a válaszadó személyével és szakmai 

tapasztalatával kapcsolatos nyílt és zárt kérdéseket tartalmaz. A második kérdéssor pedig egy 

héttételes, tételenként 1 – vagy 2-3 egymással összefüggı – kérdésbıl álló önálló felelet-

választós kérdıívet képez, amely összesen 10 db zárt kérdést tartalmaz a fordítói olvasást 

képezı hét olvasástípussal kapcsolatban. A válaszadás tehát egységes kérdésekre adható fele-

letek közül történı egyéni feleletválasztás révén történhet. A vizsgálati eljárás keretében a 

vizsgálati populációból kiválasztott kutatási mintába bekerülı személyek egy elektronikus 

levélben továbbított felkérésnek eleget téve önként vállalták a kérdıív kitöltését. Habár a 

kérdıívet anonim módon, vagy a monogram opcionális feltüntetésével lehetett kitölteni, 

valójában csak a bizalmas adatkezelés feltételei érvényesültek, mivel a válaszadók e-mail 

címe a kérdıív visszajuttatásának eredményeképpen a kutató számára ismertté vált.  

 

3.2.1.3. Eredmények 

 
Az értekezés vonatkozó pontja a kérdıív második, héttételes kérdéssorát alkotó 10 kérdésre 

adott válaszok manuális feldolgozása nyomán kapott számszerősített eredmények részletes 

bemutatását tartalmazza. Az adatok ismertetése tételenként történik, a kérdıívben szereplı 

kérdések és válaszlehetıségek pontos idézésével. A szakmai tapasztalat és a munkavégzés jel-

lege szerinti alcsoportok válaszainak megoszlásában mért esetleges eltérések szignifikan-

ciájának megállapítása céljából khi-négyzet-próba (χ2-próba) alkalmazására kerül sor 

(szignifikanciaszint: 0,05), az adjusztált standardizált reziduálisok (ASR) értékeinek figye-

lembevételével (szignifikanciaszint: |2|). 

 

3.2.1.4. Megvitatás 

 
A komplex fordítói olvasás részét képezı olvasástípusok alkalmazásával összefüggı fordítói 

gyakorlat felmérésére szolgáló kérdıíves vizsgálat eredményei arról tanúskodnak, hogy a 
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különbözı fordítói olvasási stratégiák szerinti olvasási eljárások alkalmazási aránya eltérı: 

egyrészt az egyes olvasástípusokhoz kapcsolódó eljárások közül némelyek általánosságban (a 

vizsgálati minta egészét tekintve) jellemzıbbek, másrészt az eljárások egy részének alkalma-

zása alpopulációnként (vizsgálati alcsoportonként) statisztikailag is szignifikáns különbsége-

ket mutat. Emellett a fordítói olvasás gyakorlatáról győjtött és feldolgozott adatok elemzése 

nyomán megállapítható, hogy az elméleti kutatás keretében definiált komplex fordítói olvasás 

részét képezı olvasástípusokkal kapcsolatban megfogalmazott állítások a tényleges gyakorla-

tot tükrözik. A kérdıívben szereplı kérdések tárgyát képezı olvasási stratégiákat, eljárásokat 

és mőveleteket ugyanis egytıl-egyig alkalmazzák a 121 fıs mintát alkotó hivatásos és 

leendı/gyakorló fordítók – jóllehet eltérı arányban és különbözı tényezık függvényében el-

térı módon. A vizsgálat eredményeibıl pedig az alábbi általános következtetések vonhatók le. 

 

1. A fordítói olvasási stratégiák, eljárások és mőveletek alkalmazása, illetve alkalma-

zásának mellızése bizonyos esetekben a forrásnyelvi szöveg jellemzıinek (terjedelmének, 

témájának, mőfajának) függvénye (lásd fordítói áttekintı olvasás, ismeretszerzı olvasás, 

élményszerzı olvasás és javító/ellenırzı olvasás). 

 

2. A fordítói szakmai tapasztalat bizonyos esetekben meghatározza a fordítói olvasási 

stratégiák, eljárások és mőveletek alkalmazásának célját vagy módját (lásd fordítói 

javító/ellenırzı olvasás). 

 

3. A fordítói munkavégzés körülményei bizonyos esetekben meghatározzák a fordítói 

olvasási stratégiák, eljárások és mőveletek alkalmazásának célját vagy módját (lásd fordítói 

áttekintı olvasás, élményszerzı olvasás, keresı olvasás és korrektúraolvasás). 

 

4. A fordítói olvasási stratégiák, eljárások és mőveletek alkalmazásában bizonyos 

esetekben eltérés mutatkozik a hivatásos fordítók és a leendı/gyakorló (értsd: fordító-

képzésben részt vevı) fordítók által végzett olvasás között (lásd fordítói áttekintı olvasás, 

élményszerzı olvasás és javító/ellenırzı olvasás). 

 

Végezetül meg kell jegyezni, hogy habár a vizsgálati minta a fordítástudományi 

kutatások esetében általában jellemzı mintákhoz viszonyítva nagynak minısül, összetétele 

folytán nem tekinthetı minden szempontból reprezentatívnak, illetve reprezentativitása nem 

bizonyítható, tekintettel arra, hogy a vizsgálati populáció teljességérıl (az összes fordítóról) 

nem állnak rendelkezésre tételes és hiteles információk. Mindezek értelmében a vizsgálat 

eredményei nem általánosíthatóak. 
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3.2.2. A forrásnyelvi szövegemlékezet teszteléses vizsgálata (II. vizsgálat) 

 
3.2.2.1. A vizsgálat célja 

 

A pszichológiai tesztelésre épülı nagymintás vizsgálat a fordítói elemzı olvasás eredménye-

ként létrejövı mentális reprezentációk emlékezeti tartósságának felmérésére irányul: az 

interlingvális fordítás céljából és az intralingvális átfogalmazás céljából történı olvasáshoz 

kapcsolódó szövegemlékezet empirikus összehasonlítása révén arra keres választ, hogy a 

szövegalkotás céljával történı szövegfeldolgozás – a szövegelemek felidézése és felismerése 

alapján mért – eredménye hogyan korrelál az interlingvális mechanizmusok érvényesülésével 

(vagyis a fordítási cél által implikált kódváltással). A kutatás hipotézisei pedig az értekezés 

3.2.2. szakaszában idézett fordítástudományi és megismeréstudományi kutatások alapján tett 

megállapításokkal összefüggésben a következık: 

 
• Az olvasott szövegek elemeinek olvasást követı felismerése, illetve felidézése 

eltérést mutat a fordítás céljából történı és az átfogalmazás céljából történı 

olvasás esetében. 

 

• A fordítás céljából történı olvasás mérhetıen tartósabb emléknyomokat 

eredményez, mint az átfogalmazás céljából történı olvasás. 

 

 

3.2.2.2. Módszer 

 

A vizsgálatban összesen 100 magyar anyanyelvő vizsgálati személy vett részt. A vizsgálati 

eszköz egy 15 oldalas, A4-es méretben nyomtatott (nem elektronikusan megjelenített) 

tesztanyag, amelynek központi elemét 2 pár (4 db) magyar nyelvő szöveg képezi. Az egy párt 

alkotó szövegek regisztere, szerkezete és terjedelme közel azonos, tárgyuk nagyon hasonló. A 

párokat alkotó szövegek közül az egyiket átfogalmazás, a másikat angol nyelvre való fordítás 

céljából kell elolvasni. A korrelációs vizsgálat szempontjából releváns felismerési és 

felidézési feladatok mellett – disztraktor feladatként – különbözı szövegértési, szövegalkotási 

és matematikai feladatok is szerepelnek az anyagban. A tesztanyag alkalmazására egy – több 

személlyel és több alkalommal végzett próbafelvétel alapján – módszeresen kialakított 

vizsgálati eljárás szerint került sor.  
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3.2.2.3. Eredmények 

 
Az 1. szövegpár esetében a felismerési feladatban mért eredményekbıl álló két statisztikai 

mintán (az átfogalmazási és a fordítási célú olvasást követıen felismert elemek számából 

adódó eredményeken) páros t-próba alkalmazására került sor a két változó – azaz az átfo-

galmazási és a fordítási célú olvasás esetében mért eredmények átlagértéke – közötti eltérés 

szignifikanciájának vizsgálata céljából. A páros t-próba kimutatta, hogy a vizsgált változók 

között erısen szignifikáns különbség van (t(99)=5,556; p<0,01): a fordítás céljából történı ol-

vasás esetében szignifikánsan magasabb az olvasást követıen helyesen felismert szövegele-

mek száma, mint az átfogalmazás céljából történı olvasás esetében (lásd 2. táblázat és 1. 

ábra).  

 

2. táblázat 
 

A vizsgálat eredményeinek összefoglaló táblázata – 1. szövegpár 
 

Feladat Átlag Elemszám Szórás Std. hibaátlag 
Átfogalmazási cél 3,57 100 ,81 ,08 
Fordítási cél 4,06 100 ,88 ,08 

 

1. ábra 
 

Az olvasott szöveg elemeinek felismerése az olvasási cél függvényében 
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A 2. szövegpár esetében a szabad felidézési feladatban mért eredményekbıl álló két 

statisztikai mintán (az átfogalmazási és a fordítási célú olvasást követıen felidézett elemek 

számából adódó eredményeken) páros t-próba alkalmazására került sor a két változó – azaz az 

átfogalmazási és a fordítási célú olvasás esetében mért eredmények átlagértéke – közötti 
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eltérés szignifikanciájának vizsgálata céljából. A páros t-próba kimutatta, hogy a vizsgált 

változók között nincs szignifikáns különbség (t(60)=1,121; p=0,267): a fordítás céljából 

történı olvasás esetében magasabb ugyan az olvasást követıen helyesen felidézett szövegele-

mek száma, mint az átfogalmazás céljából történı olvasás esetében, de a különbség 

statisztikailag nem szignifikáns (lásd 3. táblázat és 2. ábra).  

 
3. táblázat 

 

A vizsgálat eredményeinek összefoglaló táblázata – 2. szövegpár 
 

Feladat Átlag Elemszám Szórás Std. hibaátlag 
Átfogalmazási cél 6,18 61 2,29 ,29 
Fordítási cél 6,39 61 2,41 ,30 

 

2. ábra 
 

Az olvasott szöveg elemeinek felidézése az olvasási cél függvényében 
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3.2.2.4. Megvitatás 

 

A korrelációs stratégia szerinti vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a fordítás céljából 

történı olvasás és az átfogalmazás céljából történı olvasás esetében az olvasott szöveg 

elemeinek utólagos felismerése és felidézése a szövegjellemzık függvényében eltérést 

mutathat. A felidézési arány az egy mondatból álló, kevesebb feldolgozandó információt 

tartalmazó szövegek (a 2. szövegpárt alkotó szövegek) esetében szignifikánsan nem 

különbözik, míg a több mondat értelmezését szükségessé tévı hosszabb szövegek (az 1. 

szövegpárt alkotó szövegek) esetében a felismerési arány szignifikánsan magasabb fordítás 
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céljából történı olvasás esetén, mint átfogalmazási céllal végzett olvasás esetén. Az 

eredmények tehát csak az 1. szövegpár vonatkozásában támasztják alá a két hipotézist. 

Az 1. szövegpár esetében az eredményt (azaz a felismerési teljesítményben mért 

szignifikáns különbségeket) minden valószínőség szerint a feldolgozás során aktivált nyelvi 

kódok száma magyarázza, tekintettel arra, hogy a szövegpárt alkotó „A” és „B” szöveget 

olvasó személy azonos, és egy – a validitás ellenırzése céljából végzett – külön vizsgálat 

eredményei értelmében a két szöveg közötti különbségek a felismerés szempontjából nem 

relevánsak. A két szöveg olvasása esetében tehát az egyetlen eltérés az, hogy míg az egyik 

esetben az olvasás átfogalmazás céljából történik (vagyis egyetlen nyelvi kód aktiválását 

feltételezı intralingvális folyamat), addig a másikban az olvasás célja egy másik kódban való 

megfogalmazás, azaz interlingvális fordítás (ami két nyelvi kód aktiválódását feltételezi). A 

két nyelvi kód egyidejő aktiválódása következtében pedig a fogalmakat (fogalmi egységeket) 

egyszerre két jel (lexikai egység) jelöli, ami gazdagabb és differenciáltabb mentális repre-

zentációt eredményez (vö. Paivio és Desrochers 1980). A differenciáltság fı oka, hogy a két 

különbözı nyelvbe tartozó jelek részben eltérı fogalmi jegyeket jelölhetnek, nyelvenként 

más-más szemantikus asszociációkat eredményezve (vö. Kroll és De Groot 2007). Két ekvi-

valensnek tekintett kifejezés ugyanis nem feltétlenül ugyanazokat a jegyeket aktiválja két 

különbözı nyelv esetében: az angol bread és a francia pain szó például más-más kenyér 

„képét” idézheti fel az elmében, vagyis a jelentésük nem teljesen azonos (lásd Arnedt és 

Gentile 1986). Sadoski és Paivio (2004) jelentéssel összefüggı kutatásai értelmében a 

jelentések konstruálása a verbális (lexikai) és a nemverbális (fogalmi) rendszer reprezentációs 

egységei közötti kapcsolatteremtésre épül, és ez a kapcsolatteremtés interaktív jellegő: az 

aktivált nyelvi egység referenciálisan aktiválja a vonatkozó nemnyelvi egységet, a nemnyelvi 

egység ugyanakkor asszociáció révén további nemnyelvi egységeket aktivál, amelyek pedig 

újabb nyelvi egységeket aktiválnak. A fordítási céllal történı olvasás esetében azonban a 

nemverbális és a verbális rendszer mellett egy harmadik rendszer, egy másik (második) 

verbális rendszer (a célnyelv) is aktiválódik, és a célnyelvi rendszeren belül is érvényre jutnak 

a különbözı referenciális és asszociációs mechanizmusok (vö. Paivio és Desrochers 1980, 

Paivio és Lambert 1981). Paivio (1986) szerint a különbözı nyelvi rendszerek ily módon zajló 

együttes mőködése egyfajta additív hatást eredményez, így a több nyelvi jelrendszerben 

kódolt elemek felidézési aránya magasabb, mint az egy kódban kódoltaké. Paivio és Lambert 

(i. m.) a kétnyelvő kódolás hatását empirikus úton is igazolták: szavakkal végzett kísér-

letükben kimutatták, hogy a két nyelvi kód aktiválása tartósabb emlékezeti tárolást, illetve 

magasabb szófelidézési arányt eredményez, mint ha csak egy nyelvi kód aktiválódik a szavak 
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feldolgozása során. A jelen vizsgálat az 1. szövegpár vonatkozásában nemcsak alátámasztja 

Paivio és Lambert (i. m.) kísérletének eredményét, hanem ki is egészíti azt, arra világítva rá, 

hogy a nyelvi kettıs kódolás emlékezetre gyakorolt hatása a szavak szintjén túl a szöveg 

szintjén is megmutatkozik, vagyis az egyes elemek (szavak, szószerkezetek, mondatok stb.) 

referenciális és asszociációs feldolgozása nyomán formálódó – teljes – szövegreprezentáció 

vonatkozásában mérvadó. Ezt a megállapítást mindazonáltal árnyalja a 2. szövegpárral 

kapcsolatos feladatban mért eredmény. 

Az 1. szövegpár esetében mért eredményekkel ellentétben, a 2. szövegpárt alkotó 

szövegek esetében mért eredmények arról tanúskodnak, hogy a fordítási cél szignifikánsan 

nem befolyásolja a feldolgozott szöveg elemeinek felidézésében nyújtott teljesítményt. Ennek 

az eredménynek több magyarázata is lehetséges. Az átfogalmazási és a fordítási célú olvasás 

után mért felidézési teljesítmény közötti eltérés kis (statisztikailag nem szignifikáns) mértéke 

egyrészt összefügghet a vizsgálati anyaggal és az alkalmazott eljárással, másrészt azzal, hogy 

az olvasás közbeni kódváltás milyen mechanizmus szerint zajlik. Az elsı lehetséges ok tehát 

módszertani természető: mivel szövegenként négy perc állt rendelkezésre a mindössze egy-

mondatos „C” és „D” szöveg feldolgozására (ugyanannyi, mint a hosszabb „A” és „B” szöveg 

feldolgozására), a feldolgozási mőveletek annyiszor ismétlıdhettek, hogy az ismétlés az 

átfogalmazási célú olvasás esetében kompenzálhatta a kettıs nyelvi kódolás hiányát. Az ered-

mény másik lehetséges oka azonban magának a vizsgált jelenségnek a természetében 

keresendı. Paivio és Desrochers (1980), valamint Paivio és Lambert (1981) szerint ugyanis az 

egyén által alkalmazott különbözı nyelvi rendszerek nemcsak a nemverbális rendszerrel 

állnak összeköttetésben, hanem egymással is: a két nyelvi rendszer között közvetlen verbális 

összeköttetések lehetnek, vagyis a kódváltás az L1 és az L2 közötti verbális kapcsolatok 

mentén is végbemehet – anélkül, hogy a nemverbális rendszer aktiválódna. A kétnyelvő 

mentális reprezentációban tehát az L1- és L2-jel és a fogalom közötti kapcsolatok, valamint az 

L1-jel és az L2-jel közötti kapcsolatok egyaránt érvényre juthatnak – egyrészt az adott 

nyelvhasználó által választott stratégiák függvényében (Hoffmann 1991), másrészt a jelölt 

fogalmak jellegétıl és a nyelvek közötti lexikai kapcsolatok meglététıl vagy hiányától, 

valamint az L2-kompetencia szintjétıl függıen (vö. Kroll 1993, Hummel 1993). Ha pedig a 

fordítás folyamata a forrásnyelvi jel és a célnyelvi jel közötti kapcsolatok mentén zajlik (vö. 

Komisszarov (1985 [1972]), a szöveg feldolgozásában nagyobb szerepet játszanak az 

automatikus feldolgozási mőveletek, mint azok a tudatos (nem automatikus) mőveletek (vö. 

Jääskeläinen 1999), amelyek a Craik és Lockhart (1972) által definiált fokozott szemantikus 

feldolgozást implikálva tartósabb emléknyomokat eredményezhetnének. Mindazonáltal a 
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vizsgálatot további – más összetételő – mintákon meg kellene ismételni ahhoz, hogy 

általánosítható következtetéseket lehessen levonni a szövegalkotási célú olvasás és a kettıs 

nyelvi kódolás szövegemlékezetre gyakorolt hatásával kapcsolatban. 

 

3.2.3. A célnyelvi betőhiba-észlelés teszteléses vizsgálata (III. vizsgálat) 

 
Az értekezés vonatkozó fejezete egy olyan vizsgálat leírását tartalmazza, amely a fordítási fo-

lyamat utolsó szakaszában alkalmazott fordítói javító/ellenırzı olvasással és fordítói korrek-

túraolvasással kapcsolatos elméleti vizsgálódások kiegészítéseként a célnyelvi szövegben 

potenciálisan elıforduló betőhibák fordító általi észlelésének empirikus vizsgálatára irányul.  

 

3.2.3.1. A vizsgálat célja 

 

A vizsgálat célja az anyanyelvre történı fordítás (L2 → L1) és az anyanyelven történı 

fogalmazás (L1) eredményeként keletkezett szövegek szövegalkotói (fordítói és szerzıi) átol-

vasásakor mért betőhiba-észlelési teljesítmény összevetése, és ezzel összefüggésben a két 

nyelvi kód aktiválását feltételezı interlingvális fordítási folyamat (mint függı szövegalkotás) 

és az egyetlen nyelvi kód alkalmazását implikáló fogalmazási folyamat során kialakuló men-

tális reprezentációk emlékezeti tartósságának összehasonlítása. A pszichológiai tesztelésre 

épülı vizsgálat tehát arra keres választ, hogy a függı szövegalkotásként értelmezett fordítás 

hogyan korrelál egyrészt a – szövegelemek felismerése alapján mért – szövegemlékezettel, 

másrészt a szövegalkotói betőhiba-észleléssel, amelynek mérése a szövegben elıforduló 

betőhibák felismerése alapján történik. A vizsgálat hipotézisei pedig a következık: 

 

Szövegelem-felismerési hipotézis: 
 

• Az olvasott szöveg elemei közül felismert szövegelemek száma magasabb a 

függı szövegalkotás (fordítás) eredményeként keletkezett szöveg szövegalkotói 

átolvasását követıen, mint az általános szövegalkotás eredményeként keletkezett 

szöveg szövegalkotói átolvasását követıen. 

 
Betőhiba-észlelési hipotézis: 
 

• A szövegalkotói betőhiba-észlelési teljesítmény az interlingvális fordítás 

eredményeként keletkezett szöveg szövegalkotó általi átolvasása esetében 

gyengébb, mint az egynyelvő fogalmazás eredményeként keletkezett szöveg 

szövegalkotó általi átolvasása esetében. 
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3.2.3.2. Módszer  

 
A vizsgálatban összesen 15 magyar anyanyelvő vizsgálati személy vett részt. A felismerési 

tesztbıl és betőhiba-észlelési tesztbıl álló vizsgálati eszköz a vizsgálati személyek által önál-

lóan alkotott szövegekre (személyenként 1 db fogalmazott szöveg, valamint 1 db fordított 

szöveg) épül az alábbiak szerint. 

 
Felismerési teszt: 
 
1) A vizsgálati személy által adott témában, mőfajban és terjedelemben anyanyelven 

megfogalmazott írott szöveg, nyomtatott (nem elektronikus) formában 

 
2) A vizsgálati személy által az 1) pontban jellemzett szöveggel azonos témában, mőfajban és 

terjedelemben anyanyelvre fordított (célnyelvi) írott szöveg, nyomtatott (nem elektronikus) 

formában 

 
Betőhiba-észlelési teszt: 
 
1) A vizsgálati személy által adott témában, mőfajban és terjedelemben anyanyelven 

megfogalmazott írott szöveg, nyomtatott (nem elektronikus) formában – 10 db a 

vizsgálatvezetı által utólagosan beillesztett betőhibával  

 
2) A vizsgálati személy által az 1) pontban jellemzett szöveggel azonos témában, mőfajban és 

terjedelemben anyanyelvre fordított (célnyelvi) írott szöveg, nyomtatott (nem elektronikus) 

formában – 10 db a vizsgálatvezetı által utólagosan beillesztett betőhibával 

 
A felismerési teszt esetében az átolvasandó szövegek mellett az anyagban különbözı 

matematikai disztraktor feladatok is szerepelnek, valamint egy felismerési feladat: egy 10 

szóból, illetve kifejezésbıl álló lista, amely 5 db célszót, illetve célkifejezést tartalmaz. A 

betőhiba-észlelési teszt esetében a betőhibák beillesztése módszeresen, a vonatkozó tudomá-

nyos kutatások (lásd Gósy 1999) eredményeinek figyelembevételével történt. A tesztanyag 

több változatban készült. Az olvasandó szövegek sorrendje változatonként eltérı, hogy a vizs-

gálat eredményeinek megbízhatóságát ne befolyásolhassa az esetleges sorozathatás. A felis-

merési és a betőhiba-észlelési feladatot tartalmazó tesztanyagok alkalmazására egy – több sze-

méllyel és több alkalommal végzett próbafelvétel alapján – módszeresen kialakított vizsgálati 

eljárás szerint került sor.  
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3.2.3.3. Eredmények 

 
A felismerési teszt esetében a felismerési feladatban mért eredményekbıl álló két statisztikai 

mintán (a fogalmazott és a fordított szöveg átolvasását követıen felismert elemek számából 

adódó eredményeken) páros t-próba alkalmazására került sor a két változó – azaz a 

fogalmazott és a fordított szöveg szövegalkotói átolvasása esetében mért eredmények 

átlagértéke – közötti eltérés szignifikanciájának vizsgálata céljából. A páros t-próba kimutatta, 

hogy a vizsgált változók között szignifikáns különbség van (t(14)=3,50; p=0,004): a fordított 

szöveg szövegalkotói átolvasása esetében szignifikánsan magasabb az átolvasást követıen 

helyesen felismert szövegelemek száma, mint a fogalmazott szöveg szövegalkotói átolvasását 

követıen (lásd 4. táblázat és 3. ábra).  

 

4. táblázat 
 

A vizsgálat eredményeinek összefoglaló táblázata – felismerési teszt 
 

Szöveg Átlag Elemszám Szórás Standard hibaátlag 
Fordított 3,26 15 1,27 ,33 

Fogalmazott 2,33 15 ,61 ,15 
 

3. ábra 
 

Az olvasott szöveg elemeinek felismerése a szövegalkotás jellege függvényében 

0

1

2

3

4

5

H
el
ye
se
n
 f
el
is
m
er
t 
el
em
ek

Szövegalkotás jellege

Átlag (db elem) 3,26 2,33

Fordított szöveg Fogalmazott szöveg

 

 

A betőhiba-észlelési teszt esetében a hibaészlelési feladatban mért eredményekbıl 

álló két statisztikai mintán (a fogalmazott és a fordított szöveg esetében felismert hibás ele-

mek számából adódó eredményeken) páros t-próba alkalmazására került sor, mégpedig a két 
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változó – azaz a fogalmazott és a fordított szöveg szövegalkotói olvasása esetében mért 

betőhiba-észlelési eredmények átlagértéke – közötti eltérés szignifikanciájának vizsgálata 

céljából. A páros t-próba kimutatta, hogy a vizsgált változók között csupán tendenciózus 

különbség van (t(14)=-1,859; p=0,084): a fordított szöveg szövegalkotói olvasása esetében 

tendenciózusan de nem szignifikánsan magasabb a helyesen azonosított hibás (betőhibát 

tartalmazó) elemek száma, mint a fogalmazott szöveg szövegalkotói olvasása esetében (lásd 

5. táblázat és 4. ábra).  

5. táblázat 
 

A vizsgálat eredményeinek összefoglaló táblázata – betőhiba-észlelési teszt 
 

Szöveg Átlag Elemszám Szórás Standard hibaátlag 
Fordított 4,73 15 2,18 ,56 

Fogalmazott 5,66 15 1,58 ,41 
 

4. ábra 

Betőhiba-észlelés a szövegalkotás jellege függvényében 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

H
el
ye
se
n
 é
sz
le
lt
 e
le
m
ek

Szövegalkotás jellege

Átlag (db elem) 4,73 5,66

Fordított szöveg Fogalmazott szöveg

 

 

3.2.3.4. Megvitatás 

 

A felismerési tesztben mért eredmény alátámasztja a hipotézist, miszerint a függı szöveg-

alkotás (fordítás) eredményeként keletkezett szöveg szövegalkotói átolvasását követıen 

magasabb az olvasott szöveg elemei közül felismert szövegelemek száma, mint az általános 

szövegalkotás eredményeként keletkezett szöveg szövegalkotói átolvasását követıen. 

Minthogy a fordított szövegben és a fogalmazott szövegben szereplı elemek közül felismert 

elemek száma között mért különbség statisztikailag szignifikáns, az eredmény arra enged 
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következtetni, hogy a fordítási folyamat adott esetben tartósabb szövegemlékeket 

eredményezhet, mint az egynyelvő szövegalkotás folyamata. Ennek oka feltételezhetıen az 

interlingvális fordítási folyamat komplexitásában keresendı. A fordítási folyamat 

kulcsfontosságú mozzanataként a forrásnyelvi szöveg elemzı olvasása – tudatos szintaktikai, 

szemantikai, pragmatikai és kritikai szintő feldolgozásban megnyilvánulva – ugyanis egy 

olyan sokrétő mentális reprezentáció kialakulását eredményezi, amely a folyamat következı 

szakaszában immár egy másik nyelvi kódban zajló szövegalkotás (a célnyelvi szöveg 

létrehozásának) alapját képezi. A fordítás során a kifejezésre juttatandó gondolatok tehát két 

megfogalmazásban és két nyelven is kódolódnak a fordító mint szövegalkotó elméjében 

(egyrészt a forrásnyelvi szöveg feldolgozásakor, másrészt a célnyelvi szöveg létrehozásakor). 

Emellett a javító/ellenırzı olvasás szakaszában a két szöveg olvasás útján történı egymásra 

vonatkoztatása is megtörténik (az intertextuális koherencia, azaz a szöveghőség biztosítása 

céljából), vagyis a forrásnyelvi szöveget és a célnyelvi szöveget egyaránt átolvasó fordító 

ugyanazt a gondolatsort két különbözı kódban ismételten feldolgozza. A két megfogalmazás-

ban és két kódban történı feldolgozás pedig a hosszú távú emlékezet fokozott aktivitásával 

jár, hiszen a hosszú távú memória szervezett nyelvi rendszereként funkcionáló mentális 

lexikonban a kétféle megfogalmazás és a két kód aktiválódása folytán magasabb lesz az 

asszociáció révén aktiválódó egységek száma. A mentális lexikonban tárolt egységek ugyanis 

a köztük lévı szerteágazó fogalmi összefüggések révén egymást aktiválják (lásd Quillian 

1968, Schank 1975, Anderson 1983), könnyebben hozzáférhetıvé téve az egyes egységeket a 

tudat számára (lásd Meyer és Schvaneveldt 1971: szemantikai elıfeszítési hatás [priming]). 

Az ilyen asszociációs aktivációk száma a fordítás esetében pedig megsokszorozódik: a 

kétféleképpen való megfogalmazás (eredeti és fordított szöveg) következményeképpen a 

megfogalmazásonként különbözı lexikai elemek ugyanis a maguk eltérı asszociációs 

mintázatával más-más egységeket aktiválnak a mentális lexikonban. A kétféle módon való 

megfogalmazásnál is nagyobb jelentıséggel bír azonban a kétféle kódban való megfogalma-

zás szerepe. A fordítás szempontjából ekvivalensnek tekintett nyelvi jelek jelentése ugyanis 

szemantikailag nem minden esetben fedi egymást tökéletesen (lásd Kolers 1963, 1968; De 

Groot 1993: konkrét és absztrakt fınevek leképezése közötti különbség), és bizonyos 

esetekben az ekvivalens kifejezések nem ugyanazt a referenciális jelentést aktiválják a két 

nyelvben (lásd Arnedt és Gentile 1986). A két nyelvi rendszer mőködését implikáló 

folyamatok esetében ennek megfelelıen differenciáltabb lesz a kódolás, és ez az emléknyo-

mok tartósságában is megmutatkozik (lásd Paivio és Desrochers 1980, Paivio és Lambert 

1981: kettıs nyelvi kódolás). Minthogy az interlingvális nyelvi közvetítésként értelmezett 
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fordítás – per definitionem – kétféle nyelvi kód aktiválásával jár, az elızıekben tárgyalt 

kétnyelvő mechanizmusok valamilyen formában mindenképpen érvényre jutnak a fordítás 

folyamatában. A kétféle kódban való megfogalmazás következményeként a forrásnyelvi és a 

célnyelvi elemek – az adott fordítóra jellemzı kétnyelvőség jellemzıinek függvényében – 

adott esetben más-más egységeket aktiválnak a mentális lexikonban: egy elem más szavakat, 

illetve fogalmakat idézhet fel (aktiválhat a mentális lexikonban) az egyik nyelven, mint amit a 

megfelelıje a másik nyelven. Összegezve, a lexikai elemek közötti – intralingvális és 

interlingvális síkon egyaránt ható – asszociációs mechanizmusok additív hatása egy olyan 

részletgazdag kódolást tesz lehetıvé, amely fokozottan tartós emléknyomokat eredményez.  

A betőhiba-észlelési tesztben mért eredmény – statisztikai szempontból – nem tá-

masztja egyértelmően alá azt a hipotézist, hogy a szövegalkotói betőhiba-észlelési teljesítmény 

az interlingvális fordítás eredményeként keletkezett szöveg szövegalkotó általi átolvasása 

esetében gyengébb, mint az egynyelvő fogalmazás eredményeként keletkezett szöveg szöveg-

alkotó általi átolvasása esetében. A fordított szövegben és a fogalmazott szövegben szereplı 

hibás elemek (betőhibák) közül felismert elemek száma közötti különbség ugyanis csupán 

tendenciózus, és statisztikailag nem szignifikáns. A mért tendencia ugyanakkor azt mutatja, 

hogy a kísérleti személyek általában kevesebb betőhibát észleltek az általuk fordított 

szövegben, mint az általuk fogalmazott szövegben. Ezt a tendenciózus különbséget az 

magyarázhatja, hogy a fordítás eredményeképpen létrejövı emléknyomok fokozott implicit 

hatása megnehezíti azoknak az önkéntelen hibakorrekciós folyamatoknak a gátlását, amelyek 

eredményeképpen a betőhiba ellenére a megfelelı egység aktiválódik a mentális lexikonban 

(vö. Gósy 2005). A betőhibák észlelése érdekében ugyanis az olvasónak tudatosan mérsékel-

nie kell a dekódolás automatizmusának mértékét (Gósy i. m.) annak érdekében, hogy az egyes 

betőkre, illetve betősorokra összpontosíthasson, és háttérbe szoruljon a megértés mechaniz-

musa (Tóth 2002) és az abból adódó hibakorrekció. A fordítást követı szövegalkotói olvasás 

esetében pedig feltételezhetıen nagyobb erıfeszítést igényel a hibakorrekciós folyamatok 

gátlása, mint a fogalmazást követı szövegalkotói olvasás esetében, tekintettel arra, hogy a 

fordítói átolvasás esetében több tényezı kedvezıtlen hatása érvényesülhet. Míg a fogalmazott 

szöveg esetében az emlékezeti interferencia szempontjából csupán két tényezı (a szövegalko-

tás és az azt követı szövegellenırzés) gyakorolhat kedvezıtlen hatást, addig a fordított szöveg 

esetében négy olyan tényezı is van, amelyeknek a kedvezıtlen hatása implicit módon 

érvényesülhet (úm. forrásnyelvi szövegfeldolgozás, célnyelvi szövegalkotás, komparatív 

szövegellenırzés, célnyelvi szövegellenırzés). A fordítás esetében tehát a szövegalkotás 

(generálás, kódolás) mellett a szövegfeldolgozás (szövegalkotási célú dekódolás) és a kettıs 
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nyelvi kódolás is meghatározó szerepet játszik, és ezek hatása az emlékezeti tartósság 

szempontjából összegzıdik, ami kedvezıtlenül hat a célnyelvi szövegben szereplı betőhibák 

észlelésére. Ezt alátámasztani látszik az is, hogy a vizsgálatban részt vevık 60%-a esetében 

(15 személybıl 9 személy esetében) a felismerési tesztben mért magas felismerési teljesít-

mény mellett a betőhiba-észlelési tesztben alacsony betőhiba-észlelési teljesítmény volt 

mérhetı. Mivel azonban – az alacsony elemszámra való tekintettel – a két tesztben mért 

eredmények korrelációszámítással történı összevetésére nem került sor, ez a negatív korrelá-

ció nem tekinthetı statisztikailag igazoltnak. Mindazonáltal az eredmények összhangban 

állnak Daneman és Stainton (1993) azon kísérleti eredményeivel, amelyek szerint a szöveg 

fokozottan ismerıs volta negatívan korrelál a betőhiba-észleléssel.  

Összefoglalva, a jelen vizsgálat eredményei arról tanúskodnak, hogy az interlingvális 

fordítás adott esetben (a forrásnyelvi szöveggel, valamint a fordítói kompetenciával és 

stratégiával összefüggı különbözı tényezık függvényében) tartósabb szövegemlékeket 

eredményezhet, mint az egynyelvő szövegalkotás, ami a létrehozott szöveg szövegalkotói 

átolvasása során kedvezıtlenül hathat a szövegben esetlegesen elıforduló betőhibák 

észlelésére. Természetesen a vizsgálatot több alkalommal és több – lehetıség szerint 

nagyobb, illetve más összetételő – mintán is el kellene végezni ahhoz, hogy általánosítható 

következtetéseket lehessen levonni a kettıs nyelvi kódolás és az implicit módon ható 

szemantikus emlékezet fordítói betőhiba-észlelésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. 

Mindazonáltal a jelen vizsgálat eredményei a vonatkozó tudományos ismeretekkel 

összefüggésben így is arra engednek következtetni, hogy a fordító betőhiba-észlelési 

képessége a fordítási folyamat komplexitásából fakadóan fokozottan korlátozott.  

 

4. Konklúzió – a kutatás eredményei, korlátai és távlatai 
 

Az értekezés bevezetésében megfogalmazott szándék, miszerint pótolni kell mindazon 

hiányosságokat, amelyek a fordítói olvasás kutatásában megmutatkoznak, az írásbeli nyelvi 

közvetítés szerves részét képezı olvasási folyamatok részletekbe menı vizsgálatát tette 

szükségessé. A kutatás célját ennek megfelelıen a fordítói olvasás elméleti és gyakorlati 

aspektusainak a vizsgálata képezte, valamint azoknak a kognitív mechanizmusoknak a 

feltárása, amelyek az interlingvális közvetítés során végrehajtott szövegfeldolgozási mő-

veletek szempontjából meghatározóak.  

Az elméleti és az empirikus vizsgálatok ismertetett eredményei egy olyan átfogó 

szemléleti és kutatási keretet jelölnek ki, amely lehetıvé teszi a fordítói olvasás mindazon 
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dimenzióinak és mechanizmusainak szisztematikus feltárását, amelyek ez idáig nem – vagy 

csak korlátozott mértékben – képezték tudományos vizsgálódás tárgyát. A témában folytatott 

kutatások ugyanis általában a forrásnyelvi szöveg feldolgozásának vizsgálatára korlátozódnak 

(lásd Hatim és Mason 1990; Shreve és mtsai. 1993; Gile 1995; Macizo és Bajo 2004, 2006), 

vagy az olvasásnak egyetlen aspektusát veszik górcsı alá (pl. Krings 1986, Zhang 1997). 

Ezzel ellentétben a bemutatott értekezés keretében ismertetett kutatás hét különbözı olvasástí-

pus vizsgálatát foglalja magában, és ily módon rávilágít a fordítói olvasás összetettségére, 

illetve magának a vizsgált jelenségnek a relevanciájára. A fordítás többlépcsıs folyamatában 

ugyanis nemcsak az elsı, hanem az utolsó szó is az olvasott szó: a szövegfeldolgozás nem 

csupán a függı szövegalkotás elıfeltétele, hanem az alkotott szöveg minıségének biztosítéka, 

továbbá a feldolgozási mőveletek – arányukat tekintve – a folyamat egésze során dominálnak 

a szövegalkotási mőveletekkel szemben. Ezért is fontos, hogy a gyakorlatban a fordítói 

olvasás részét képezı különbözı olvasási mőveletek végrehajtását tudatosság és fokozott 

hatékonyság jellemezze. A kutatás keretében feltárt ismeretek pedig hozzájárulhatnak a fordí-

tói olvasás hatékonyságának fokozásához: az elméleti kutatás eredményét képezı átfogó taxo-

nómia és az empirikus vizsgálatok eredményeként feltárt kognitív és gyakorlati jelenségek 

leírása ugyanis fényt vet a fordításban szerepet játszó feldolgozási mőveletek összefüggéseire, 

és ezeknek az összefüggéseknek az ismerete lehetıvé teszi a fordító számára, hogy tudatosan 

számoljon a végrehajtott mőveletek potenciális következményeivel. A kutatás eredményei 

azonban nem csupán a fordítás gyakorlata szempontjából hasznosíthatóak, hanem a fordítás 

tudománya szempontjából is jelentıséggel bírnak, tekintettel arra, hogy az elméleti kutatás 

kiegészítésére szolgáló kérdıíves vizsgálati módszer és a tesztelesés vizsgálati módszerek 

(mint korrelációs kutatási stratégiák), illetve a vonatkozó statisztikai eljárások alkalmazásának 

eredményeképpen a fordítás meghatározó folyamataival kapcsolatos ismeretek empirikus 

megalapozást nyertek. A vizsgálatok ugyanakkor olyan összefüggésekre is fényt derítenek, 

amelyek túlmutatnak a fordítás témakörén: a górcsı alá vett jelenségek egy része ugyanis 

nemcsak a fordításhoz kapcsolódó folyamatokat, hanem az emberi megismeréssel általában 

összefüggı folyamatokat is érint. A két teszteléses vizsgálat például alátámasztja Paivio 

(1986) kettıs kódolási elméletét, és összhangban áll Paivio és Lambert (1981) kettıs nyelvi 

kódolással kapcsolatos kísérletének eredményével, miközben arra is rávilágít, hogy a nyelvi 

kettıs kódolás emlékezetre gyakorolt hatása nemcsak az egyes szavak szintjén, hanem a 

szövegjellemzık függvényében a szöveg szintjén is megmutatkozhat, vagyis a szavak, szó-

szerkezetek és mondatok referenciális és asszociációs feldolgozása nyomán formálódó teljes 

szövegreprezentáció szempontjából meghatározó. Az eredmények emellett alátámasztják a 
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generálási hatással kapcsolatos elméleteket és kutatási eredményeket (lásd Crutcher és Healy 

1989), valamint Daneman és Stainton (1993) azon kísérleti eredményeit is, amelyek szerint a 

szöveg fokozottan ismerıs volta negatívan korrelál a betőhiba-észleléssel. 

Az elızıek nyomán kijelenthetı, hogy habár az értekezés keretében bemutatott 

hiánypótló kutatás alapvetıen fordítástudományi kutatás, nemcsak a fordítással foglalkozó 

önálló diszciplína (lásd Baker (1998) meghatározása) releváns eredményeit hasznosítja, 

hanem a pszicholingvisztika, illetve a kognitív pszichológia elméleteit és módszereit is – és a 

témával összefüggı további kérdések megválaszolása szintén a pszichológiai kutatások 

eszköztárának alkalmazását igényli. A jelen kutatás tárgyát képezı jelenség, a komplex 

fordítói olvasás mechanizmusait ugyanis számos olyan tényezı befolyásolja, amelynek az 

alaposabb megismerése még pontosabbá teheti a fordítói olvasásról alkotott képet, így 

hasznos lehet ezeknek a tényezıknek az empirikus vizsgálata, illetve a vonatkozó kérdések 

megválaszolása. Ilyen kutatási kérdés például az, hogy a forrásnyelvi szövegemlékezet 

hogyan korrelál a fordítás irányával (vö. II. vizsgálat): vajon hogyan alakul a szövegelemek 

felidézésében, illetve felismerésében mérhetı teljesítmény, ha a szövegalkotási céllal történı 

szövegfeldolgozást követı interlingvális fordítás nem a domináns nyelvrıl (L1) a kevésbé 

domináns nyelvre (L2) történik, hanem az L2-nyelvrıl az L1-nyelvre? A fordítási irány 

ugyanakkor a betőhiba-észlelés vizsgálata szempontjából is releváns lehet (vö. III. vizsgálat), 

és felmerül, hogy hogyan hat a betőhiba-észlelési teljesítményre, ha a szövegalkotó által 

ellenırzés céljából átolvasott szöveg nem L2–L1-fordítás, hanem L1–L2-fordítás eredménye 

(és a hibákat L2-kódban kell észlelni). Emellett külön kutatás tárgyát képezhetik a jelen 

kutatás eredményeként feltárt ismeretek gyakorlati hasznosításának kérdései, és elsısorban az, 

hogy a fordítói olvasással kapcsolatos ismeretek elsajátításán alapuló feladatspecifikus dekla-

ratív tudás, illetve metakognitív ismeretek hogyan korrelálnak a fordítói kompetenciával és 

performanciával (például a fordítóképzésben részt vevı – és ezért korlátozott szakmai gyakor-

lattal rendelkezı – leendı fordítók körében). 

Jóllehet a témával összefüggı további kutatások lehetısége arról tanúskodik, hogy a 

jelen kutatás bizonyos kérdéseket nyitva hagy, az értekezésben foglaltak így is új megvilágí-

tásba helyezik a fordítói olvasást, és átfogó képet adnak a komplex fordítói olvasás gyakorlati 

aspektusairól és kognitív mechanizmusairól, továbbá – a bemutatott vizsgálatok hiányosságai 

ellenére – hozzájárulhatnak a vonatkozó jelenségek alaposabb megértéséhez, és újabb elméleti 

és empirikus kutatások hátterét és kiindulópontját képezhetik. 
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