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1. Az értekezés témája és relevanciája  

 

A nyelvi és kulturális sokszínűség többek között azzal is jár, hogy a fordítás és a közvetítés 

különféle formái egyre gyakrabban fordulnak elő a mindennapi kommunikáció során. 

Napjainkban szinte bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor szóbeli vagy írásbeli fordításra, nyelvi 

közvetítésre van szükség ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöjjön és sikeresen megvalósuljon. A 

különböző célú formális, félig formális vagy informális fordítási szituációk a kommunikáció 

bármely szintjén előfordulhatnak (például személyközi, csoport-, szervezeti, vagy kultúraközi 

kommunikáció). Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a fordítástudományi kutatásokon belül kevesebb 

figyelem irányul a nem hivatásos fordítással összefüggő jelenségekre és konkrétan a hivatásos 

fordítóképzés keretein kívül eső pedagógiai kontextusra. Ugyanakkor a felsőoktatási nyelvi 

képzésekben egyre gyakrabban használnak kommunikatív, autentikus (szak)szövegekhez kötődő 

fordítási feladatokat. 

 A fordítás idegennyelv-oktatásban betöltött szerepéről intenzív vita folyik a 

szakirodalomban. A konszenzus hiányát jól tükrözi a képzési formák és szintek sokszínűsége 

Európa- és világszerte. A rendezetlenséghez nagyban hozzájárul az, hogy a fordítás és a 

közvetítés fogalmát a különböző tudományágak és oktatáspolitikai dokumentumok eltérő módon 

értelmezik. Másrészt jelenleg is elterjedt nézet – elsősorban azok között, akik nem rendelkeznek 

közvetlen fordítási tapasztalattal –, hogy a (sikeres) fordításhoz csupán két nyelv megfelelő 

ismerete szükséges. Bár a fordítás kétségkívül nyelvi tevékenység, ez a leegyszerűsített szemlélet 

figyelmen kívül hagyja a fordítás nem nyelvi tényezőit, amelyek alapján a fordítónak számtalan 

döntést kell meghoznia az adott kommunikációs helyzetben. A döntéseket ugyanakkor jelentősen 

befolyásolja a fordító kompetenciája, tapasztalata, rutinja és kreativitása.  

A nyelvi és kommunikációs kérdésekkel foglalkozó tudományterületeken az utóbbi 

évtized globális társadalmi változásainak köszönhetően nőtt az érdeklődés a tág értelemben vett 

fordítással kapcsolatos témák iránt. Ezzel párhuzamosan a fordítástudományon belül egyre több 

a fordítást szövegszempontból vizsgáló kutatás, amely a szöveget statikus produktumként és 

dinamikus folyamatként (szövegalkotás) egyaránt tanulmányozza (lásd Károly 2007). A 

kutatásokon belül kiemelt figyelmet kapnak az Európai Unió intézményein belül végzett 

hivatásos fordítási tevékenységek és az ennek eredményeképp keletkezett szövegek (lásd 

Koskinen 2000). A fordítástudományon belül a fordítóképzés módszertanának szintén jelentős 
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nemzetközi és hazai szakirodalma van, beleértve az európai uniós szövegek fordításának 

oktatását (Hatim és Mason 1997, Kelly 2005, Klaudy és Bart 2003), azonban viszonylag kevés 

kutatás foglalkozik a kezdő fordítókkal a felsőoktatási nyelvi képzés kontextusában. Hazai 

viszonylatban különösen kevés empirikus kutatás irányul a fordításnak a nyelvi és egyéb 

kompetenciák fejlesztésében betöltött szerepére és az európai uniós tartalmú szövegek fordítási 

célú felhasználására. 

Mindez annak ellenére van így, hogy – Magyarország uniós tagsága révén – a 

felsőoktatási idegen nyelvi képzések (beleértve a nyelvi alapszakokat) egyre nagyobb számban 

alkalmaznak uniós szövegeket és ezekhez kapcsolódó fordítási feladatokat. Egyes intézmények 

az anglisztika alapképzésen belül a fordítási kurzusokat egy EU szaknyelvi specializációs 

modulba integrálták, elsősorban a hallgatók nyelvi és szaknyelvi kompetenciájának fejlesztése 

céljából. Ezt a pedagógiai kontextust azért érdemes a fordítástudomány szempontjából vizsgálni, 

mert nagy szükség van az érintett tudományterületek eredményeinek elméleti és gyakorlati 

integrálására és a szorosabb szakmai együttműködésre. Fontos hangsúlyozni, hogy a fordításnak 

a nyelvoktatásba történő szisztematikusabb beépítése nem csökkenti (inkább fokozza) a 

hivatásos fordítóképzés jelentőségét, és rávilágít a képzési célok különbségeire. A 

nyelvoktatásba integrált fordítási kurzusoktól eltérően a hivatásos fordítóképzés a fordítói 

szakmára és célirányosan a fordítói piacra készíti fel a hallgatókat egy hosszabb és átfogóbb 

képzés keretein belül. 

 

2. Az értekezés célkitűzései és az elméleti előfeltevések 

 

Az értekezés fő célja, hogy a felsőoktatási nyelvoktatás kontextusában feltárja az európai uniós 

tartalmú szövegeken végzett fordítás pedagógiai jelentőségét és lehetőségeit. A dolgozat 

elsősorban a fordítástudomány és az idegennyelv-pedagógia érintkezési pontján vizsgálódik, de 

más érintett tudományterületek elméleteiből és eredményeiből is merít. A releváns szakirodalom 

kritikai áttekintésén és összegzésén túl a jelenséget egy konkrét magyarországi felsőoktatási 

intézmény esetében empirikusan is vizsgálja. 

 A dolgozat két fő kérdésre keresi a választ, amelyek az empirikus vizsgálatokban további 

konkrét kutatási kérdésekre bontva jelennek meg. A két fő kérdés a következő: 
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 (1)  Mi a fordítás és az uniós tartalmú szövegek az angol mint idegen nyelv felsőfokú 

oktatásában és tanulásában betöltött szerepe? 

(2)  Hogyan lehet a fordítást hatékonyan integrálni a magyarországi anglisztika 

alapképzésbe? 

 

A kutatás első szakaszában a téma szempontjából leginkább releváns gondolatok, érvek, 

koncepciók és modellek átfogó, kritikai elemzését és egységes keretbe foglalását kíséreltem meg. 

Az elemzés számos tudományterület eredményeit összegezte, úgymint a fordítástudomány, az 

idegennyelv-pedagógia, a többnyelvűségre és az interkulturális kommunikációra irányuló 

kutatások, és a szociolingvisztika és nyelvpolitika metszéspontjaiban elhelyezkedő témákkal, 

ezen belül konkrétan az angol nyelv nemzetközi kommunikációban betöltött közvetítő szerepével 

foglalkozó kutatások. A fő cél az volt, hogy a nem hivatásos fordítás jelenségét a tágabb 

társadalmi-kulturális kontextusában értelmezzem. Az elemzés részletesen feltárta a nyelvoktatás-

politikai irányzatok és döntések mögött meghúzódó ideológiai áramlatokat, amelyek nagyban 

befolyásolják a fordításról kialakult általános nézeteket és a fordítás nyelvoktatásban történő 

felhasználásának a megítélését. A fordítástudomány szemszögéből a figyelem elsősorban a nem 

hivatásos fordítás tudományos státuszára és ennek pedagógiai következményeire irányult. Az 

elemzés során szükség volt az alapfogalmak (fordítás, közvetítés, fordítási kompetencia, 

kommunikatív kompetencia, interkulturális kompetencia) tisztázására, annál is inkább, mert 

ezeket a különböző tudományterületeken, valamint az elméletben és a gyakorlatban sokszor 

eltérő módon értelmezik. Az elméleti részben sor került a leginkább releváns pedagógiai 

kérdések részletes áttekintésére is. Az empirikus kutatásban egy öt kutatásból álló 

esettanulmány-sorozat segítségével a két fő kutatási kérdést az anglisztika alapszakos képzés 

keretein belül egy konkrét magyarországi felsőoktatási intézmény esetében vizsgáltam.  

Mivel a kutatás a kvalitatív paradigmát követi, a súlypont nem előzetesen 

megfogalmazott hipotézisek tesztelésén volt. A kutatási stratégiából adódóan azonban a kutatási 

probléma felvetésének szakaszában kiindulási pontként megfogalmazódtak a szakirodalomból és 

a saját tapasztalatomból felmerülő elméleti előfeltevések, melyek módszertanilag irányt szabtak 

az empirikus kutatásoknak.  

Az egyik ilyen előfeltevés az volt, hogy a fordításnak kulcsszerepe lehet a magyarországi 

anglisztika alapképzési programban, mivel a fordítás nem csupán a nyelvi kompetencia és 
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számos általános, átváltható készség fejlesztésének természetes és hatékony eszköze, hanem 

önmagában is hasznos készség. Bár a nyelvi alapképzésben megjelenő fordítási kurzusok kívül 

esnek a hivatásos fordítóképzés kontextusán, feltételeztem, hogy a fordítási kurzusok jobban 

megfelelnek a hallgatók igényeinek és a munkaerőpiac elvárásainak, ha a fordítástudományban 

elfogadott alapfogalmakra és elméletekre épülnek (pl. a fordítási kompetencia értelmezése és 

modelljei), és alkalmazzák a fordításpedagógia alapelveit és módszereit (pl. a funkcionális-

szövegközpontú és a folyamatorientált megközelítéseket, valamint a kognitív és szociális 

tanuláselméleteken alapuló oktatási módszereket).  

Feltételeztem továbbá, hogy ebben a kontextusban is érdemes a fordításra összetett, 

többkomponensű kompetenciaként tekinteni, és fordítást a kultúrák közötti kommunikáció egyik 

megvalósulási formájának felfogni. Ez utóbbiból következik, hogy a fordítás során nagyon 

fontos, hogy a tanulók figyelembe vegyék az adott kommunikációs helyzetet és a tágabb forrás- 

és célnyelvi kulturális kontextust. Ezek nem csupán a fordítói döntéseket és stratégiákat 

befolyásolják, hanem megszabják a fordítás minőségi szempontú elfogadhatóságát is. 

Feltételeztem, hogy célirányos fejlesztéssel elérhető, hogy a tanulók eljussanak a nyelvi síkon 

történő fordítás kezdeti szintjéről egy kreatívabb fordítási (és nyelvhasználati) szintre. A 

kommunikatív fordítási feladatok ugyanis kitűnően érzékeltetik a szemantikai jelentés 

viszonylagosságát, a pragmatikai jelentés összetettségét és a kommunikáció komplexitását.  

Végül a szakirodalom és a saját tapasztalatom alapján megfogalmazódott az az 

előfeltevés is, hogy változatos és jól megtervezett, uniós tartalmú szövegeket is felhasználó 

fordítási feladatok segítségével nem csupán a kommunikatív kompetenciát lehet fejleszteni, 

hanem a fordítási rutint és kreativitást, az interkulturális kompetenciát, a szaknyelvi 

kompetenciát, valamint több olyan általános készséget, amelyek jól hasznosíthatók a 

munkaerőpiacon és a további tanulmányok során. Az átváltható készségek közé tartoznak 

például a tanulási és társas készségek. Feltételeztem tehát, hogy ebben a kontextusban a fordítás 

nem kizárólag a nyelvi kompetencia fejlesztésének eszközeként jelenik meg, hanem mint önálló 

és hasznos készség, amely egyben alkalmas bizonyos átváltható kompetenciák fejlesztésére is. 

A fordítás idegennyelv-oktatásban történő felhasználása az utóbbi évtizedben került a 

figyelem központjába, és az elmúlt pár évben egyre nagyobb számban jelentek meg tanulmányok 

ezzel kapcsolatosan. A szakirodalom feltárása ezért az empirikus kutatásokkal párhuzamosan is 

folytatódott, hogy a legújabb gondolatokat és kutatási eredményeket is figyelembe tudjam venni 
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az elemzés során. A dolgozatban a szakirodalmat kétféle módon használtam fel. A már meglévő 

gondolatok és modellek egyrészt elméleti keretet nyújtottak a vizsgált jelenség 

tanulmányozásához és egyben irányt szabtak az empirikus kutatásoknak. Másrészt az empirikus 

vizsgálatok eredményeit folyamatosan egybevetettem a szakirodalomban rendelkezésre álló 

információkkal, ami segített az eredmények értelmezésében és a következtetések levonásában.   

 

3. Az értekezésben alkalmazott kutatási módszerek 

 

Az értekezés alapját képező kvalitatív kutatás két, egymást kiegészítő vizsgálatból áll. A 

rendelkezésre álló elméletek kritikai áttekintését és összegzését (szekunder kutatás) empirikus 

(primer) kutatás egészíti ki, melynek során az instrumentális esettanulmány módszerét szélesebb 

értelemben, sajátos kutatási stratégiaként használtam (Verschuren 2003). Ennek a kutatási 

stratégiának a fő célja, hogy egy konkrét eset részletes bemutatásán és elemzésén keresztül 

közelebb kerüljünk a vizsgált jelenség általános megértéséhez. Az empirikus kutatás öt 

különálló, de egymással összefüggő vizsgálatból áll. A vizsgálatok az egri Eszterházy Károly 

Főiskola anglisztika alapszakjába integrált európai uniós specializációs moduljának fordítási 

kurzusaira irányultak. Az adatgyűjtés és elemzés során a beágyazott vegyes módszerek (Creswell 

2013) megközelítést alkalmaztam, melynek alapján az esettanulmány tágabb kutatási 

stratégiájába ágyazva ötvöztem a kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési technikákat és eljárásokat 

(módszertani trianguláció). A többféle módszer használata az információgyűjtés során azért volt 

lényeges, mert ennek köszönhetően átfogóbb képet alakíthattam ki a vizsgált esetről, és 

növelhető volt az esettanulmány során kapott adatok érvényessége.  

 A kutatás idején Magyarországon két felsőoktatási intézmény épített fordítási kurzusokat 

az anglisztika alapképzésen belül meghirdetett EU szaknyelvi specializációs modulba: a 

budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és az egri Eszterházy Károly Főiskola 

(EKF). A választásom azért esett az EKF anglisztika programjára, mert a kutatás kezdetekor 

(2009) az itt működő Anglisztika Tanszék oktatója voltam, és a többciklusú képzési rendszer 

bevezetésekor tevékenyen részt vettem az új EU szaknyelvi és szakfordítási kurzusok 

tantervének kidolgozásában, majd a kurzusok oktatásában. Ennek köszönhetően a témával 

kapcsolatosan széles körű tapasztalattal rendelkeztem, amely segítségemre volt mind az 

adatgyűjtés mind az elemzés során. Ugyanakkor a kutatás teljes munkafolyamata során 
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igyekeztem figyelembe venni azt a tényt, hogy személyes érintettségem és szubjektív pedagógiai 

nézeteim torzíthatják az objektivitásomat. A módszertani sokszínűség és a téma több 

szempontból történő vizsgálata többek között ennek a kockázatnak a csökkentését szolgálta. 

Mivel azonban az empirikus kutatás tervezésében és megvalósításában számos külső tényező is 

szerepet játszott, az optimálisnak tartott módszertantól sok esetben el kellett térnem.   

A vizsgálatban az EKF Anglisztika Tanszékének azon nappali és levelezős anglisztika 

alapszakos hallgatói vettek részt, akik felvették (illetve a negyedik kutatás esetében már 

elvégezték) az 50 kredites európai uniós angol szaknyelvi specializációs modult, amelynek 

három szakfordító szeminárium is részét képezi. A szakfordító szemináriumok a képzés második 

félévében indulnak, és a szakfordítás elmélete előadással párban futnak. A tanulók nyelvi szintje 

átlagosan erős középfokú vagy ennél magasabb, ugyanakkor a fordítást tekintve kezdőnek 

számítanak. A különböző vizsgálatok során eltér, hogy a tanulók mely csoportja és pontosan 

hány fő vett részt a kutatásban, erre a kutatási módszerek ismertetésénél bővebben kitérek. A 

tanári résztvevő egyrészt az egri EKF Anglisztika Tanszékének tanára volt, aki az európai uniós 

angol szaknyelvi specializációs modulban a szakfordítás elmélete kurzusokat oktatta. Az egyik 

vizsgálatban részt vett továbbá három, az ELTE anglisztika alapszakjának EU specializációs 

programjában fordítást oktató tanár is.  

Az empirikus kutatások során a kvalitatív paradigmára jellemző körkörös stratégiát 

követtem (1. ábra), azaz a különböző vizsgálatok egymásra épültek, és az újonnan nyert 

információkat folyamatosan összevetettem a már meglévő eredményekkel. A kutatás egymást 

követő fázisaiban a jelenség különböző aspektusait elsősorban a tanulók és a tanárok 

szemszögéből vizsgáltam, de a vizsgálat mindegyike figyelembe vette a kurzustervezés és 

tananyagfejlesztés szempontjait is.  
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1. ábra. Az empirikus kutatás fázisai 

 

 

Az empirikus kutatás fő kérdéseit és a vonatkozó vizsgálatokat az 1. táblázat összegzi. 

 

1. táblázat. Az empirikus vizsgálatok kutatási kérdései 

FŐ KUTATÁSI KÉRDÉSEK  A KUTATÁSI KÉRDÉSEKRE 

IRÁNYULÓ VIZSGÁLATOK 

A KURZUSTERVEZÉS ÉS TANTERVFEJLESZTÉS TÁGABB SZEMPONTJAI 

(1) Milyen szempontokat érdemes a kurzus tervezőinek és oktatóinak 

figyelembe venni az anglisztika alapképzésbe épített EU fordítási kurzusok 

tantervének és tananyagának tervezése és fejlesztése során? 

1-5. vizsgálat 

A TANULÓK PERSPEKTÍVÁJA 

(2) Milyen előzetes nézetei vannak a tanulóknak a fordítással mint 

tevékenységgel és mint készséggel kapcsolatosan? 

1. vizsgálat 

(3) Milyen előzetes igényei és elvárásai vannak a tanulóknak az európai uniós 

fordítási kurzussal kapcsolatosan? 

(4) Mi jellemzi a magyar anyanyelvű anglisztika alapképzésben részt vevő 

tanulók fordítási szövegalkotását (visszatérő hibák és egyéni nehézségek)? 

2. és 3. vizsgálat 

(5) Milyen munkahelyi tapasztalataik vannak a végzett hallgatóknak a 

fordítással és az uniós szövegek használatával kapcsolatosan? 

4. vizsgálat  

 

(6) Hogyan ítélik meg a végzett hallgatók a fordítási és EU szaknyelvi kurzusok 

hasznosságát a munkahelyi tapasztalataik fényében? 

A TANÁROK PERSPEKTÍVÁJA 

(7) Mi az anglisztika alapszak EU specializációján belül fordítást oktató tanárok 

véleménye és tapasztalata az anglisztika alapképzésben részt vevő tanulók 

nyelvi szintjéről, igényeiről és elvárásairól? 

1. és 5. vizsgálat 

(8) Az anglisztika alapszak EU specializációján belül fordítást oktató tanárok 

véleménye szerint hogyan fejleszthető hatékonyan a tanulók nyelvi és 

fordítási kompetenciája?   

5. vizsgálat 

 

(9) Milyen tanítási módszereket alkalmaznak az anglisztika alapszak EU 

specializációján belül fordítást oktató tanárok? 

1. vizsgálat: 

Hallgatói 
igényfelmérés

(2010 első fele) 

2. vizsgálat: 

A tanulók fordítási 
szövegalkotása (I)

(2010 második fele)

3. vizsgálat: 

A tanulók fordítási 
szövegalkotása (II)

(2011 első fele) 

4. vizsgálat: 

Végzett hallgatók 
pályakövető felmérése

(2012 második fele)

5. vizsgálat: 

A tanárok oktatási 
gyakorlata és nézetei

(2013 második fele)
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Az első vizsgálatban többféle módszert alkalmaztam. Elsőként egy kérdőíves felmérés 

segítségével feltérképeztem egy adott fordítási kurzus tanulóinak előzetes igényeit és elvárásait, 

valamint a fordítással mint tevékenységgel, a fordítási és a kommunikatív kompetenciával 

kapcsolatos nézeteit. A vizsgálatban tíz elsőéves, nappali tagozatos hallgató vett részt. A kérdőív 

kidolgozásánál Dudley-Evans és St. John (1998) szükségletelemzési modelljét használtam. A 

kérdőíves vizsgálatot két további adatgyűjtési módszer egészítette ki. Egyrészt félig strukturált 

interjút készítettem a szakfordítás elmélete tárgyat oktató tanárral, másrészt az így kapott 

eredményeket összevetettem a szakfordítás elmélete és gyakorlata kurzusok tantárgyleírásának 

elemzése során nyert adatokkal.  

A második vizsgálat a tanulók fordítási szövegalkotásának vizsgálatára irányult egy 

konkrét európai uniós szöveg angolról magyarra fordítása esetében. A vizsgálatban tíz 

harmadéves, nappali tagozatos hallgató vett részt. Az elemzés során a hallgatói fordításokat 

összevetettem az eredeti forrásnyelvi szöveggel és annak hivatalos magyar fordításával, feltárva 

a tanulói fordításokban leggyakrabban előforduló szó-, mondat-, és szövegszintű fordítási 

hibákat. A szövegszintű hibák vizsgálatánál csak a formalitás fokával, a referenciával és a 

kohézióval kapcsolatos hibákat vettem figyelembe. A szövegelemzést a hallgatókkal készített 

retrospektív interjúk egészítették ki, amelynek során a hibák gyökerét próbáltam feltárni, illetve 

azt, hogy a hibák a fordítási kompetencia mely összetevőjéhez kapcsolódnak. Az elemzés során 

felhasználtam Dróth (2001) értékelési rendszerét, Klaudy (1994) átváltási műveletekre 

kidolgozott osztályozási rendszerét, valamint a PACTE (2011) kutatócsoport fordítási 

kompetencia-modelljét.  

A harmadik vizsgálat szintén a hallgatók fordítási szövegalkotására irányult, ez esetben 

három különböző műfajú európai uniós szöveg angolról magyarra történő fordítása esetében. A 

kutatásban 12 harmadéves, nappali tagozatos hallgató vett részt. Elsőként fordítási szempontból 

elemeztem a három különböző műfajú angol nyelvű forrásnyelvi szöveget a várható nehézségek 

előrejelzése céljából. A forrásnyelvi szövegelemzés a valódi pedagógiai szituációban a fordítási 

feladat részét képezte, amelyet a hallgatók először önállóan is elvégeztek, majd ezt órai közös 

megbeszélés követte. A célnyelvi tanulói fordításokon végzett elemzés során (összesen 36 

szöveg) arra kerestem a választ, hogy a tanulók milyen visszatérő fordítási hibákat követnek el. 

A forrásnyelvi és a célnyelvi tanulói szövegelemzés során Nord (2005) funkcionális modelljére 
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támaszkodtam. A szövegelemzést a tanulókkal készített félig strukturált interjúk egészítették ki, 

amelyek feltárták a tanulók egyéni nehézségeit.  

A negyedik vizsgálat keretében kérdőív segítségével térképeztem fel az EKF anglisztika 

alapszakján végzett (és az EU szaknyelvi specializációs modult felvett) hallgatók továbbtanulási 

tendenciáit, valamint a fordítás különböző típusaival és az uniós szövegek használatával 

kapcsolatos munkahelyi tapasztalatait. A vizsgálat arra is irányult, hogy a végzett hallgatók a 

munkahelyi tapasztalataik fényében hogyan ítélik meg az EU szaknyelvi specializációs modult – 

és azon belül konkrétan az EU szaknyelvi és EU szakfordítás kurzusokat –, és miként 

vélekednek a kurzusok során szerzett ismeretek és készségek felhasználhatóságáról. A kérdőívet 

összesen 79 végzett hallgatótól kaptam vissza. A számszerű adatokat leíró statisztikai módszerek 

segítségével elemeztem (gyakorisági eloszlások és középértékek számítása), míg a kvalitatív 

elemzés során feltártam a válaszokból kirajzolódó mintákat és összefüggéseket.  

Az utolsó vizsgálat szintén kérdőíves felmérés volt, amelyben két intézmény (EKF, Eger 

és ELTE, Budapest) anglisztika alapszakjának EU szaknyelvi specializációs moduljában fordítást 

oktató tanárok (összesen három fő) oktatási módszereit, tapasztalatait és nézeteit térképeztem fel 

részletesen. A módszerekkel kapcsolatos kérdések a következő fő témák köré csoportosultak: 

feladattípusok, a szövegek műfaja és témája, a szövegválasztás szempontjai, az uniós témájú 

szövegek használata, magyar nyelvű szövegek használata és az értékelési módszerek (beleértve a 

hibajavítást). A kérdések egy része arra irányult, hogy a tanárok tapasztalatai alapján a fordítási 

kurzus kezdetén mi okozza a nyelvtanulók számára a legnagyobb nehézséget, és melyek a 

leggyakoribb, visszatérő hibatípusok. Végül azt is vizsgáltam, hogyan vélekednek a tanárok a 

tanulók idegen és anyanyelvi kompetenciájának fordításban betöltött szerepéről és a fordítási 

kurzusok relevanciájáról az anglisztika alapképzésben belül. 

 

4. Az értekezés felépítése 

 

A bevezető fejezetet követően az értekezés második fejezetében a nem hivatásos fordítás 

jelenségéhez és a fordítás idegennyelv-oktatásban történő felhasználásához kapcsolódó 

legfontosabb kérdéskörök elméleti hátterét tekintem át interdiszciplináris szempontból. A 

fejezetben részletesen megvizsgálom és összevetem a fordítás, a közvetítés, a fordítási 

kompetencia, a kommunikatív kompetencia és az interkulturális kompetencia fogalmának 
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értelmezéseit a különböző tudományágakban (elsősorban a fordítástudományban és az 

idegennyelv-pedagógiában), valamint a fontosabb európai szintű oktatáspolitikai 

dokumentumokban. Az elemzés során kitérek a nem hivatásos fordítás és az annak 

eredményeként keletkezett szövegek vizsgálatának fordítástudományi megítélésére, és kritikai 

szempontból elemzem a jelenlegi paradigma valószínű gyökereit és következményeit. Végül a 

fejezetben részletesen áttekintem a fordítás idegennyelv-oktatásban történő felhasználása 

szempontjából releváns pedagógiai kérdéseket. 

 A harmadik fejezetben az empirikus esettanulmány-sorozat szűkebb és tágabb 

kontextusát írom le részletesen. Először a többciklusú képzési rendszer bevezetésének 

felsőoktatási következményeit elemzem, majd részletesen bemutatom az esettanulmányhoz 

kiválasztott konkrét felsőoktatási intézményi programot. A negyedik fejezetben az empirikus 

kutatás általános módszereit és stratégiáit ismertetem, részletezve a vizsgálatok általános célját, a 

fő kutatási kérdéseket, a vizsgálatok résztvevőit, valamint az adatok gyűjtésének és elemzésének 

módszereit. Az ötödik fejezetben az egyes vizsgálatok konkrét céljainak és módszereinek 

részletes ismertetését követően bemutatom a vizsgálatok eredményeit és az eredményekből 

levont következtetéseket. Végül a dolgozat záró fejezetében összegzem az empirikus kutatások 

eredményeit, kitérve azok elméleti jelentőségére és gyakorlati felhasználhatóságára, valamint 

javaslatokat teszek további kutatási irányokra.  

 

5. A kutatás eredményei 

 

A kutatás eredményeit két részre bontva (elméleti és empirikus eredmények), a bevezető 

fejezetben megfogalmazott előfeltevések tükrében ismertetem.  

 

5.1 Elméleti eredmények 

 

Az elméleti áttekintés során rámutattam arra, hogy a fordítás idegennyelv-oktatásban történő 

felhasználásával kapcsolatos vélemények helyi társadalmi és történelmi hagyományokban 

gyökereznek, ugyanakkor erőteljesen hatnak rájuk a különböző tudományos paradigmák és 

(nyelv)politikai-ideológiai irányzatok. Például a különféle nyelvvizsgák (amelyeknek más az 

általános elfogadottsága és presztízse) eltérő hangsúlyt fektetnek a fordítási és nyelvi közvetítési 
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feladatokra. Ez viszont nagyban befolyásolja a fordítás nyelvoktatásban történő felhasználását. 

Bár mindig voltak különbségek a fordítás helyi szintű megítélésében, megállapítható, hogy a 

fordítás általános mellőzése a fő nyelvpedagógiai elméletekben és a gyakorlatban tudományosan 

nem indokolt, és pedagógiai érvekkel sem támasztható alá. Mára az a kettős helyzet állt elő, hogy 

bár a különböző tudományágakban elméleti szinten egyre többet foglalkoznak a fordítás 

társadalmi szerepével és pedagógiai értékével, és ezzel párhuzamosan világszerte növekszik a 

fordító- és tolmácsképzés népszerűsége, általánosságban a nyelvtanárok (különösen az alsóbb 

képzési szinteken) még mindig idegenkednek a fordítástól és általában az anyanyelv 

használatától. Ez annak is betudható, hogy a fordítás a hosszú ideig uralkodó nyelvtani-fordító 

módszer egyik jellemző feladata volt, azonban ez legtöbbször a szövegkörnyezetből kiragadott, 

különálló mondatok vagy mesterségesen létrehozott, kontextus nélküli, rövid szövegek fordítását 

jelentette, figyelmen kívül hagyva, hogy a fordítás elsősorban kommunikációs tevékenység. A 

berögzült nézetek sajnos megnehezítik, hogy a nyelvtanárok ténylegesen felismerjék a valódi, 

kommunikatív fordítási feladatokban rejlő hatalmas lehetőségeket.  

A felsőoktatásban szerencsére léteznek innovatív helyi gyakorlatok, amelyek képesek 

lehetnek akár nagyobb változások előidézésére. Ilyenek például azok a magyarországi 

anglisztika alapképzési szakok, amelyek szisztematikus módon építették be a fordítást a 

tantervbe, lépést tartva a nemzetközi és európai szintű társadalmi változásokkal, és egyben 

felismerve a helyi igények figyelembevételének jelentőségét. Az elemzés rámutatott, hogy a 

fordítási kurzusokat érdemes szervesen beilleszteni a nyelvi képzési programba, összehangolva 

nem csupán a célokat, hanem a teljes tanulási-tanítási folyamatot. Peverati (2013) szerint 

kockázatos, ha a nyelvi képzésbe épült fordítási kurzusok kizárólag a szakmai ismeretekre és 

készségekre helyezik a hangsúlyt, ugyanis ez irreális elvárásokat eredményezhet mind a 

hallgatók, mind az oktatók szemszögéből. Ehelyett elsősorban azt érdemes kihasználni, hogy a 

kommunikatív fordítási feladatok segítségével kiválóan fejleszthetők olyan átváltható készségek, 

mint például a kritikai elemzés, az önreflexió, a problémamegoldás, a kreativitás, az önállóság, 

az együttműködés, az eszközhasználat és információ-kezelés, az igényesség, a megfelelő 

önértékelés vagy a kulturális érzékenység. A fordítás továbbá segíthet kapcsolatot teremteni az 

idegennyelv-szakok tantervének meglehetősen elszigetelt elemei között (nyelvészeti és irodalmi-

kulturális stúdiumok).  
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Az elemzés arra is rávilágított, hogy a fordítás használatának általánosabb pedagógiai 

előnyei is vannak, amelyek a tantervben is tükröződő nevelés- és oktatásfilozófiai célokhoz 

kapcsolódnak. A valódi fordítási feladatok segítségével nem csupán hasznos ismeretek, 

készségek és társadalmi értékek közvetíthetők, hanem a tanulóknak az önmegismerésre és a 

személyiségfejlődésre is lehetőségük nyílik. A fordítás továbbá segíti a tudományos ismeretek 

megőrzését, bővítését és terjesztését.  

 A meggyőző érvek ellenére azonban úgy tűnik, hogy az idegennyelv-oktatás elméletében 

és gyakorlatában egyelőre nem tapasztalható gyökeres változás. Ez különösen igaz az angol mint 

idegen nyelv esetében, ahol még mindig az egynyelvűség elvén alapuló elméletek és oktatási 

gyakorlatok dominálnak. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a legújabb kutatások egyre több 

figyelmet szentelnek a fordításnak, és elismerik a fordítás egyének, csoportok és kultúrák közötti 

kommunikációban betöltött jelentőségét. Munkaerő-piaci szempontból a fordítási készséggel 

kapcsolatos elvárások hasonlóan alakultak át, mint az alapvető informatikai készségek esetében, 

amelyek mára szinte mindenki számára nélkülözhetetlen kompetenciává váltak. 

Az elméleti kutatás alapján egyértelművé vált, hogy a legújabb szemiotikai szempontú 

megközelítések segítenek jobban megérteni a nyelv és a fordítás funkciója közti hasonlóságot. 

Ebben a felfogásban a nyelv nem kizárólag üzenetek közvetítésére szolgál, hanem elsősorban 

olyan kognitív tevékenység, melynek során az egyének értelmezik mások gondolatait és egyben 

saját identitásukat. E tekintetben a fordításnak (mint produktumnak és tevékenységnek) hasonló 

a szerepe. Nyelvtanulási szempontból a fordítás segítségével a tanulókban tudatosul a jelentés 

összetettsége és a jelentés létrejöttének komplex folyamata. Ez végső soron az idegennyelv-

oktatás és -tanulás egyik legfontosabb közvetett céljának is tekinthető.  

Napjainkban a nyelvtanulási célok jelentősen megváltoztak. Általánosságban az angol 

nyelvtanulók elsősorban nem az anyanyelvi szintű nyelvtudás megszerzésére törekednek, és – 

különösen az európai kontextusban – nem (csak) anyanyelvi beszélőkkel használják a nyelvet. 

Ezért a nyelvoktatásban (elsősorban magasabb szinteken) érdemesebb a tudatos nyelvhasználatra 

és a kritikai gondolkodás fejlesztésére fektetni a hangsúlyt. Az elméleti kutatás rámutatott, hogy 

a nyelvoktatás elsődleges célja haladó szinten a kommunikatív kompetencia fejlesztésén túl egy 

sokkal kifinomultabb, Claire Kramsch terminusával élve ún. szimbolikus kompetencia (Kramsch 

2011) kialakítása, melynek segítségével képesek tudatosabban szemlélni, hogy a különböző 
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szövegek és megnyilatkozások hogyan tükrözik mások gondolatait és szándékait, és ezáltal 

közelebb kerülhetnek saját személyes és kulturális identitásukhoz.  

Mivel a nyelvtanulás (és az idegen nyelv használata) során különböző kultúrák 

találkoznak, az interkulturális kompetencia modelljei, melyek a kommunikációt társadalmi-

kulturális szemszögből értelmezik, képesek a fordítást is tágabb dimenzióban láttatni. Így 

alkalmasabbnak tűnnek a nyelvi kompetencia leírására, mint hagyományos, az egynyelvűség 

elvén alapuló kompetencia-modellek. Az elemzés azt is felfedte, hogy az interkulturális 

kommunikáció és a fordítástudomány közti egyik fontos kapocs az a gondolat, mely szerint a 

másik kultúra megértése nélkül a fordításban nem teremthető meg a funkcionális ekvivalencia. A 

funkcionális ekvivalencia fogalmának ezért nem csupán a hivatásos fordítóképzésben van 

jelentősége, hanem a nyelvoktatási kontextusban is.  

Az előzőekből az következik, hogy a nyelvoktatásba integrált fordítási kurzusokon 

érdemes változatos szövegtípusokat és műfajokat, valamint számos különböző szóbeli és írásbeli 

feladattípust használni. A műfaji és módszertani sokszínűség tanulóközpontú oktatási és 

értékelési módszerekkel kombinálva segít abban, hogy a tanulók tudatosabb döntéseket hozzanak 

a fordítás során mind a nyelvi regiszter, mind a diskurzus szintjén. A magyar kontextusban 

Klaudy (2004) hangsúlyozta, hogy az európai uniós tagságból fakadóan a fordítási készség és az 

EU-szakszövegek oktatását (mindkét fogalmat tágan értelmezve) érdemes szervesen beépíteni a 

felső- (és akár a középfokú) nyelvoktatásba. Egyes szerzők kiemelik, hogy a formális, iskolai 

keretek között zajló tanulás, amely kortárs pedagógiai módszereken és szövegszempontú 

szemléleten alapul, nem csupán előnyös, hanem valószínűleg nélkülözhetetlen a magas szintű 

nyelvi kompetencia eléréséhez (és a fosszilizáció elkerüléséhez) (Byrnes 2006, Heltai 1995). 

Heltai (1995) szerint az érv, miszerint a fordításra szükség van az életben, nem elégséges indok a 

fordítás nyelvoktatásba történő integrálására, mivel nem minden tanuló fog a későbbiekben 

fordítási feladatokkal találkozni. Egyedüli elfogadható indoknak azt tartja, ha a fordítási 

gyakorlatok nyelvtanulási szempontból elengedhetetlenek, vagy legalábbis hatékony módon 

egészítik ki az idegen nyelv fejlesztését célzó egyéb módszereket.  

 Az elemzés feltárta továbbá, hogy a fordítástudományi kutatások szorosan kapcsolódnak 

az angol mint közvetítő nyelv (English as a lingua franca) jelenségéhez, amely erőteljesen 

befolyásolja a fordítás kommunikációban betöltött szerepét és jelentőségét. Másrészt a fordítási 

tevékenységek egyre gyakrabban kapcsolódnak az angol nyelv nem anyanyelvi változataihoz. Az 
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értekezés ugyanakkor rámutatott arra, hogy az angol közvetítő nyelvként való használata nem 

jelent veszélyt a nyelvi és kulturális sokszínűségre és a fordításra. Épp ellenkezőleg, a jelenség 

elősegíti a másság hangsúlyozását és kifejezését, és így közvetett módon a fordítás szerepét 

erősíti. Az anyanyelvi és nem anyanyelvi tanárok státusza viszont jelentősen befolyásolja a 

fordítás használatát a nyelvoktatásban. Az is kiderült, hogy a fordítástudományban használt 

egyes fogalmak és elméletek segítségével jól illusztrálhatók az angol mint közvetítő nyelvvel 

kapcsolatos egyes jelenségek. 

 Az elméleti áttekintés során kritikai szempontból elemeztem a fordításoktatás helyét és 

státuszát a fordítástudományon belül. Chesterman (1993) gondolatára építve (amely a norma 

fogalmára, valamint a hivatásos fordítók viselkedésére és az általuk létrehozott szövegekre 

terelte a figyelmet) azzal érveltem, hogy a fordítástudománynak a fordítói viselkedést a fordítás 

típusától és minőségétől, valamint a fordító kompetenciájától függetlenül, egységes keretbe 

foglalva érdemes leírnia. A nem hivatásos fordítás tanulmányozása nem csupán a 

fordítástudomány leíró és elméleti ágának releváns, hanem a fordításpedagógiának is, mivel 

segíthet megérteni a fordítási kompetencia elsajátításának folyamatát. Az elemzésben arra is 

rámutattam, hogy a fordítástudomány legújabb fogalmi térképeiben és egyes európai 

nyelvpolitikai dokumentumokban elmosódnak a határok a hivatásos és nem hivatásos fordítás 

között (a szükséges végzettség és/vagy tapasztalat szempontjából), és nem válnak el élesen a 

formális és informális fordítási szituációk sem. Ez viszont számos negatív következménnyel 

járhat a fordítói szakmára és általában a fordítások minőségre, és így a fordítástudomány és a 

nyelvtudomány szorosabb együttműködésének szükségességére hívja fel a figyelmet.  

Rávilágítottam továbbá arra, hogy a fordítástudományon belül az alkalmazott ág 

viszonylag kevesebb figyelmet kap, sőt egyesek szerint ennek az ágnak a többihez képest 

alacsonyabb a státusza. Hangsúlyoztam, hogy az alkalmazott ágon belül végzett kutatásoknak 

ugyanúgy helye van a fordítástudomány központi témái között, mivel nem kizárólag az 

elméletek bizonyítására és az oktatáspolitikai döntések igazolására szolgálnak, hanem leíró 

módszerek segítségével fontos kérdésekre hívhatják fel a figyelmet. Többek között ez is 

motiválta a jelen értekezést, mivel a fordítás nyelvoktatásban történő felhasználásával 

kapcsolatosan – a téma fontossága ellenére – nagyon kevés empirikus kutatást végeznek.  

 

 



16 
 

5.2 Empirikus eredmények 

 

A pályakövető felmérés eredményei megerősítették azt az előfeltevést, miszerint a fordítás 

ma már nem csupán a hivatásos fordítók tevékenységére utal. Az angol nyelvszakot végzett 

hallgatók munkájukhoz kapcsolódóan gyakran végeznek különböző fordítási tevékenységeket. 

Ez a munkaerő-piaci elvárások szempontjából alátámasztja a fordítás nyelvi alapszakos képzésbe 

történő integrálását. A tanárok tapasztalataira és nézeteire irányuló vizsgálatok ugyanakkor azt is 

igazolták, hogy a fordítás hasznosságáról hasonlóan vélekednek a tanárok is, akik úgy vélik, 

hogy a fordítás nem csupán a nyelvi kompetencia és különböző általános készségek fejlesztésére 

alkalmas, hanem önmagában is hasznos készség, mely jól alkalmazható a munkaerőpiacon akkor 

is, ha a hallgatók a diploma megszerzése után egyáltalán, vagy legalábbis egy ideig nem 

kívánnak továbbtanulni. A pályakövető felmérés szerint az alapszakos diploma megszerzése után 

a hallgatók közel fele került ki közvetlenül a munkaerőpiacra, akik (a tanári pályát is 

beleszámítva) tipikusan olyan munkakörökben helyezkedtek el, ahol szükség van magas szintű 

(szak)nyelvi kompetenciákra és nagyon gyakran különböző típusú fordításra/közvetítésre is. 

Ugyanakkor a tanárok hangsúlyozták, hogy a nyelvi képzésbe integrált kurzusok egyik 

elsődleges célja annak tudatosítása a hallgatókban, hogy a fordítás komplex problémamegoldó 

folyamat, melynek során számos tényezőt figyelembe kell venni. Ez a gondolat összhangban van 

az első empirikus kutatás eredményeivel, melyek szerint a fordítási kurzust először felvevő 

hallgatók fordításról kialakított nézetei általában nagyon leegyszerűsítettek. A tanárokkal végzett 

felmérés eredményei egyértelműen azt mutatták, hogy a nyelvtanulás szempontjából a 

kommunikatív fordítási feladatok használata számos előnnyel jár. A tanárok kiemelték, hogy az 

autentikus szövegeken végzett kommunikatív fordítási feladatok segítségével kitűnően 

fejleszthető a hallgatók szövegértési és szövegalkotási képessége. A forrásnyelvi szöveg 

tartalmának és funkciójának értelmezésében, valamint a nyelvileg pontos és (az adott 

kommunikációs helyzetben) elfogadható célnyelvi szöveg létrehozásában ugyanis nem lehet 

figyelmen kívül hagyni a forrás- és célnyelvi szöveg pragmatikai és kulturális kontextusát.  

Az empirikus kutatások eredményei ugyanakkor azt is megerősítették, hogy a volt 

hallgatók későbbi munkájuk során kerülhetnek olyan helyzetbe is, amikor fordítaniuk vagy akár 

tolmácsolniuk kell, pedig ilyenkor (ideális esetben) hivatásos fordítót vagy tolmácsot kellett 

volna alkalmazni. Ennek természetesen számos különböző oka lehet, de a jelenség azt az 



17 
 

előfeltevést támasztja alá, miszerint nem csupán a hallgatóknak vannak kezdetleges elképzelései 

a fordításról mint tevékenységről. Ezért különösen fontos, hogy a nyelvtanulás során szóba 

kerüljenek a fordítói szakmával, a minőséggel, valamint a nyelvi és kulturális normákkal és 

konvenciókkal kapcsolatos kérdések. Ideális esetben a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálnak 

különböző fordítási szituációkat (természetesen a kurzus lehetőségeihez mérten és figyelembe 

véve a hallgatók nyelvi szintjét). Ez segít megérteni azt, hogy a fordításnak számos típusa 

létezik, és a magas szintű nyelvtudás önmagában nem garantálja a minőséget vagy az akár az 

elfogadhatóságot.  

Az empirikus eredmények igazolták továbbá azt az előfeltevést, hogy a nyelvoktatás 

kontextusában is érdemes követni a hivatásos fordítóképzésben alkalmazott alapelveket, azaz a 

fordítást elsősorban kommunikációs tevékenységnek és problémamegoldó folyamatnak tekinteni. 

Mivel azonban az alapképzésben részt vevő hallgatók idegen nyelvi kompetenciája alacsonyabb 

szinten van, mint a hivatásos fordítóképzésben részt vevő hallgatók esetében, érdemes 

különleges figyelmet szentelni a szűk értelemben vett idegen nyelvi kompetencia fejlesztésének. 

Ennek a kompetenciának a szerepe mindkét fordítási irány esetén jelentős, bár eltérő módon. Az 

idegen nyelvi kompetencia fejlesztésének egyik eszköze az analitikus hibajavítás, elsősorban a 

nyelvi jellegű (lexikai, szintaktikai és helyesírási) hibákra összpontosítva. Magasabb szinteken a 

figyelem középpontjába a valódi fordítási hibák kerülhetnek, amelyek inkább a frazeológia és a 

szöveg szintjén jelentkeznek. A tanulói fordítások eredményei igazolták, hogy ezen a szinten 

angolról magyarra fordítás esetében gyakoriak a nyelvi jellegű hibák, melyek részben a tanulók 

angol nyelvi kompetenciának hiányosságaiban gyökereznek. Bár az inverz fordítás nem volt 

jellemző irány a vizsgált fordítási kurzusokon (és a pályakövető felmérés eredményei szerint a 

munkahelyen sem jellemző), a szűk értelemben vett idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére az 

ilyen irányú fordítási feladatok is alkalmasak.  

Az empirikus kutatások egyértelműen megerősítették azt az előfeltevést, hogy a fordítás 

segítségével kiválóan fejleszthető az anyanyelvi kompetencia. Ez különösen az anyanyelvre 

történő fordítás esetében érvényes. A tanulói fordítások elemzése – uniós témájú szövegek 

angolról magyarra fordítása esetében – rámutatott, hogy ezen a szinten erős a forrásnyelv 

interferenciája, különösen a frazeológia (és konkrétan a kollokációk használata) kapcsán. Ez a 

magyar nyelv normáinak és konvencióinak tudatosítására hívja fel a figyelmet, ami még inkább 

érvényes formális stílusú és szakmai témájú szövegek fordítása esetén. A szövegelemző 
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vizsgálatok eredményei azt is megerősítették, hogy a tanulók által elkövetett hibák a tágan 

értelmezett fordítási kompetencia (PACTE 2011) számos elemével kapcsolatban állnak. Ezért 

érdemesnek tűnik a nyelvoktatás kontextusában összetett kompetenciaként tekinteni a fordításra, 

és az autentikus, egész szövegeken végzett fordítási feladatokat további, a fordítási kompetencia 

egyes részkompetenciáit célirányosan fejlesztő gyakorlatokkal kiegészíteni.  

Az EU-szövegekkel kapcsolatosan a kutatások igazolták, hogy a nyelvtanulás 

kontextusában az uniós témájú szövegek használata több szempontból is hasznos. A szűk 

értelemben vett uniós dokumentumok egyrészt kitűnően illusztrálják az európai kommunikáció 

dinamikus jellegét, másrészt témájukból adódóan hasznos ismereteket közvetítenek. Ez nem csak 

azért van így, mert az unióval kapcsolatos ismeretek az általános műveltség részét képezik, 

hanem mert az Európai Unió ma minden szakterületnek meghatározza a működési kereteit. Az 

uniós szövegek fordításán keresztül a tanulók szakmai ismeretei az idegen- és az anyanyelven 

egyaránt bővülnek, és egyúttal a szaknyelvi kommunikáció gyakorlására is alkalom nyílik. Mivel 

a vizsgált intézmény esetében a fordítási kurzusokat EU szaknyelvi kurzusok is kiegészítették, a 

fordítási feladatok a szaknyelvi kurzusokon megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására is 

lehetőséget teremtenek. Az EU-szövegek használatát a pályakövető felmérésben a hallgatók 

jellemzően nagyon hasznosnak ítélték meg. 

 

6. Végkövetkeztetések és az eredmények hasznosításának lehetőségei 

 

Mivel a disszertáció (elsősorban) a fordítástudomány és a nyelvpedagógia metszéspontjában lévő 

kérdéseket vizsgált, az eredmények mindkét tudományág számára relevánsak. A dolgozattal 

ugyanakkor azt is szerettem volna hangsúlyozni, hogy a téma kapcsán nagyon fontos lenne a 

különböző tudományágak közötti szorosabb együttműködés mind elméleti, mind gyakorlati 

szinten. Ez azzal is jár, hogy további helyi szintű, országos vagy nemzetközi együttműködés 

keretében megvalósuló kutatásra van szükség, amely interdiszciplináris szemszögből közelíti 

meg a téma különböző aspektusait. 

 A dolgozatban amellett érveltem, hogy ha a fordítást Tymoczko (2007) javaslata alapján 

gyűjtőfogalomként (cluster concept) fogjuk fel, akkor a fordítás tudományterületenként és 

kultúránként eltérő értelmezései, valamint a változatos fordítási tevékenységek egységes fogalmi 

keretbe és rendszerbe illeszthetők. Ez segíthet abban, hogy a fordítási tevékenység minden 
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típusát fordítástudományi szempontból is lehessen vizsgálni, ami azért is nagyon fontos, mert a 

különböző fordítási tevékenységi formák folyamatosan hatnak egymásra (mivel ugyanannak a 

rendszernek az elemei). A fordítás változatos tevékenységi formái és a fordítás mint 

készség/kompetencia értelmezései közti összefüggések feltárása ugyanakkor rávilágít a köztük 

lévő fontos különbségekre is. A fordítástudomány számára ennek különösen nagy jelentősége 

van a fordítás minősége és a szakma presztízse szempontjából. A dolgozat amellett érvelt, hogy a 

fordítás nyelvoktatásban történő felhasználásának nem csupán a (nyelv)tanulás szempontjából 

tűnik indokoltnak, hanem mert képes lehet megváltoztatni a fordítási tapasztalattal nem 

rendelkezők a fordításról kialakított, leegyszerűsített nézeteit. Nyelvoktatási és nyelvtanulási 

szempontból továbbá az uralkodó egynyelvű oktatási gyakorlat a mai többnyelvű kontextusban 

idejétmúltnak tekinthető.   

Pedagógiai szempontból lényeges, hogy a fordítást oktató tanárok rendelkezzenek 

fordítási tapasztalattal és ideális esetben fordítási képesítéssel is. Ez ismét felveti a két 

tudományág képviselői közötti szorosabb együttműködés jelentőségét. A nyelvi képzésbe 

integrált, szövegközpontú-funkcionális elveken alapuló és kortárs, tanulóközpontú oktatási 

módszereket alkalmazó fordítási kurzusok modellje szélesebb körben is alkalmazható. A 

felsőoktatás kontextusában érdemesnek tűnik a fordítást számos képzésbe szervesen beépíteni. A 

nyelvi képzésen túl a dolgozat eredményei relevánsak lehetnek más olyan képzési területek 

számára, ahol felmerül az írásbeli vagy szóbeli fordítás, illetve tágabb értelemben a nyelvi 

közvetítés és az uniós szaknyelv használata. Ilyen például a kommunikáció és médiatudomány – 

különösen az újságírás –, az irodai/adminisztrációs munkakörök, az értékesítés-marketing, az 

ügyfélkapcsolat, a rendezvényszervezés, az egészségügy, a sport, vagy a vendéglátás-turizmus 

területe.  
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