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1. Az értekezés háttere és célja

1.1 A minőség fogalma

A minőség meghatározása a bagdadi Bölcsesség Házában dolgozó lektorok 

feljegyzései alapján már a IX. században foglalkoztatta a fordítással foglalkozó 

szakembereket (Brunette 2002: 224). Melyek a jó fordítás ismérvei? A sok 

szempont közül mely alapján lehet igazán megítélni egy fordítást? Ezek, és 

ehhez hasonló kérdések fogalmazódnak meg azóta is a fordítással foglalkozó 

�z�kmb�kb�.

� �z�k�����l�mb�� a fordítás minőségének meghatározását tekintve négy 

fő tendencia azonosítható. Az első csoportra � �zubjektív, erősen for rásnyelv �

orientá l t  szemléle t jellemző (Nida 1964, Cary és Jumpelt 1963, Darbelnet 

�97�), amelynek középpontjában az ekvivalencia kritériuma áll. 

A második kategóriába a különböző ob jekt iv izálás i  k ísér le tek

�����z��k� m��� például C���ll (�966) informativitáson alapuló mérése, Nida és 

Taber (1969) módszerei (cloze techinque, statisztikai elemzés, célnyelvi 

befogadókkal végzett tesztek stb.) vagy House (1981) és Williams (2001, 2009) 

forrásszöveg�központú minőségértékelő szisztémája. Luv��Zw��� (�989�

1990) és Tarvi (2004) a műfordítások elemzésére hozt�k létre értékelő rendszert.

� funkcional is ta  szemléle t megjelenésével a forrásnyelvről a 

szöveg funkciójára, illetve a befogadóra tevődött át a hangsúly (���� �983�

V�m� �978� N��� �99�).

Napjainkban a minőségértékelésnél a szöveg célja és befogadój� mll�� �

gazdaságosság és a hatékonyság is fontos kritérium (�l��� �999� M����� �����

Gouadec 2007, Prioux és Rochard 2007); ezt az időszakot a p iaci  szemléle t

térhódításával jellemezhetjük.

� ����� �zm�����k előtérbe kerülésével megjelennek a különböző 

minőségi szintek: a fordításnak már nem kell mindig tökéletesnek l���.

Sokszor a körülmények nem teszik lehetővé a kifogástalan minőséget, ilyenkor 
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elég lehet egy minimális fordítás elkészítése, amely „az adott körülményekhez 

képest (idő� és pénzügyi feltételek, a cél és a felhasználó, illetve a feltételezett 

olvasó igényei) még éppen elfogadható, használható” (Heltai 1999: 23). A 

minimális és a hibátlan fordítás között számos szint létezik, amely bizonyos 

helyzetekben megfelelhet a megrendelő igényeinek (lásd Larose 1998, Heltai 

 !!"# W$%%$&'*  !!"+/

5;< Az értékelés objektivitása

=z elméleti definíciók mellett mindig jelen volt a minőség objektív mérésére 

való törekvés $* (Carroll 1966, Nida és Taber 1969, House 1981). >$?@% &

fordítás kreatív – és nem matematikai – tevékenység, általában nem egyetlen 

elfogadható célnyelvi megoldás létezik egy adott forrásszöveg fordítására. A

lehetséges megoldások esetleg rangsorolhatók, de e rangsor minden értékelő 

esetében más, ezért a tökéletes objektivitás nem reális elvárás. 

A LISA minőségbiztosítási modellje alapján számos fordítóiroda saját 

rendszert dolgozott ki a minőség kvantitatív mérésére. E rendszerek

használatakoE & %@FHIEIF hibatípust és súlyossági pontszámIH E@JK@%J@F &

javításokhoz (minél súlyosabb a hiba, annál magasabb pontszámot kap)# '&OK &P

eszköz automatikusan kiszámolO& a fordítás összpontszámát, amely alapján 

eldönthető# hIQy @%fogadható�e a célnyelvi szöveg. Ez a kvantitatív értékelés 

néha holisztikus, szöveges értékeléssel egészül ki.

= minőség értékelés@ RQy&J *Ih& J@' %@h@H teljesen objektív, K@ &P

alábbi, Kis (2008) nyomán megfogalmazott definíció alapján kísérletileg mégis 

mérhető: egy fordítás minősége akkor megfelelő, ha legalább egy – O@%@J @*@HS@J

akár több – megfelelő kompetenciával rendelkező lektor ezt kimondja. =

dolgozatban leírt kutatás e definíció tesztelésére $* szolgált.

1.3 A lektorálás szerepe

A szabványok (ISO 9001, EN 15038) megjelenésével szinte kötelező

minőségbiztosítási elemmé vált a lektorálás, ami nemcsak anyagi, hanem időbeli 
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ráfordítást is kíván a fordítóirodáktól. Értekezésem elsődleges motivációja 

megoldást kínálni a lektorálási folyamat hatékonyabbá tételére. A 

fordítómemóriák működéséből kiindulva felmerült bennem egy lektorálási 

memória létrehozásának ötlete, amely elmentené a lektorok javításait és hasonló 

vagy azonos szegmens esetén figyelmeztetné a fordítót a helyes megoldásra. 

Hasonló projektről számol be Kockaert és Segers (2012). Az általuk kigondolt 

RevisionQ nevű eszköz jelenleg tesztelés alatt áll, a további fejlesztésekről év 

végén tárgyalnak majd.

Kutatásomban a lektori javítások elemzésén keresztül igyekeztem 

feltérképezni a műveletek megjósolhatóságát, illetve ismétlődését, hogy 

megállapítsam, mennyire automatizálható a lektorálási XY[\]^]_`

A lektor sokszor csak javítja a fordítást, de nem ritka az sem, hogy a 

hosszú távú minőségbiztosítás érdekében értékelnie kell a fordító által nyújtott 

szolgáltatás minőségét` Kutatásomban a javítási tendenciák mellett az analitikus 

és a holisztikus értékelés összefüggéseit is igyekeztem feltérképezni.

fq A kutatás célja és a kutatási kérdések

Az értekezésben ismertetett kutatás kettős céllal készült: az elméleti cél ]

korábban javasolt kísérletileg ellenőrizhető minőségdefiníció tesztelése az 

értékeléseken keresztül, a gyakorlati cél pedig a lektorálás 

automatizálhatóságának vizsgálata a javítások segítségével.

Az empirikus kutatás három, több alkérdésből álló kérdéskör köré épült`

Az első kérdéskör a lektori javításokkal foglalkozik, a második a 

fordításértékelést, a harmadik pedig a lektori munka minőségét vizsgálja.

2.1 A lektori javítások

Az első kérdéscsoport a lektorok által végzett módosításokra és a hibák 

x]_{gorizálására összpontosít. Kimutatható valamilyen tendencia? 

Megjósolhatók a lektori javítások, azaz van jövője egy lektorálás i  memória

létrehozásának?
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(1A) Lektori műveletek

 Kutatási kérdés: Milyen műveleteket végeznek leggyakrabban a lektorok? 

A vizsgált műveletek: törlés, beszúrás, áthelyezés.

 Hipotézis: Saját lektori tapasztalatom és Horváth (2011: 211) kutatása 

alapján azt feltételezem, hogy a beszúrás és a törlés gyakoribb, mint az 

áthelyezés. Azért tartom valószínűnek ezt az eredményt, mert ezek 

}~��zerűen és gyorsan elvégezhető, szószintű javítások, míg az áthelyezés 

jóval összetettebb.

(1B) Javítási tendencia

 Kutatási kérdés: Milyen javítási tendenciák állapíthatók meg?

 Hipotézis: Feltételezem, hogy mivel egy forrásnyelvi szövegnek számos 

lehetséges fordítása létezik (például: Cancio 2007: 16, Schiaffino és Zearo 

2006: 54) a hibák javítása is többféle lesz. Gouadec (1989: 41) azt állítja, 

hogy az értékelők általában egyetértenek abban, hogy mit tekintenek 

hibának, az igazán nagy eltérések a súlyozásban figyelhetők meg. 

Valószínűsíthető tehát, hogy lesznek olyan hibák, amelyeket (szinte) 

minden lektor javít, de eltérő módon.

(1C) Hibák kategorizálása

 Kutatási kérdés: Hogyan alakul a hibatípusok eloszlása? Milyen 

súlyossági szintek jellemzőek az egyes hibatípusokra?

 Hipotézis: Általában a nyelvi (nyelvtani, helyesírási, központozási) 

hibákat és az elütéseket a legkönnyebb észrevenni és javítani, ezért 

feltételezem, hogy a hibák nagy része ebből a kategóriából kerül majd ki. 

Ami pedig a súlyosságot illeti, valószínűsíthető, hogy általában a fordítási 

és a terminológiai hibák súlyosabbnak minősülnek, hiszen ezek járnak a 

legsúlyosabb következménnyel. 
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(1D) Preferenciális javítás��

 Kutatási kérdés: Milyen a preferenciális javítások aránya az összes 

javításhoz képest? Mely hibakategóriákra jellemzőek leginkább a 

preferenciális javítások?

 Hipotézis: ������ lektorálás i  univerzálénak tekinthető, hogy a 

lektorok a szükségesnél több javítást végeznek (Horváth 2011). Ezt a 

jelenséget Kis Ádám (2011) lektorbetegségnek nevezi. Ha valóban létezik 

a lektorbetegség, akkor feltételezhetjük, hogy mindenkinél lesznek 

preferenciális javítások, valószínűleg eltérő arányban. Ami pedig a 

hibakategóriánkénti előfordulást illeti, valószínűsíthető, hogy a stílus és a 

formázás terén ���� a legnagyobb a preferenciális javítások aránya.

��� � �ektori értékelés

A második kérdéskör középpontjában a lektorok holisztikus és analitikus 

értékelése közti összefüggés áll. Itt ugyan csak egyetlen kutatási kérdés 

található, mégis fontosnak tartottam különválasztani a lektori javításokat 

vizsgáló szempontoktól, hiszen az értékelés merőben más feladat, mint a javítás.

(2A) A fordítás értékelése

 Kutatási kérdés: Milyen összefüggés van a fordítás analitikus és 

holisztikus értékelése között?

 Hipotézis: A hibák 0�től 4�ig terjedő skálán történő súlyozásával a 

lektorok az egyes anomáliák komolyságát jelezték. Feltételezzük, hogy a 

magasabb súlyossági pontszámot adó lektorok szöveges értékelése 

negatívabb lesz, mint azoké, akik kevésbé ítélték súlyosnak az egyes 

hibákat.
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��� Szuperlektori értékelés

A kutatás második lépésében két szuperlektor ellenőrizte a javításokat, majd 

holisztikus értékelést adott a lektorok munkájáról. A harmadik kérdéscsoport a 

szuperlektorok bírálatára összpontosít.

(3A) A javítások értékelése

 Kutatási kérdés: Maradtak, illetve keletkeztek hibák a lektorált 

szövegben?

 Hipotézis: A lektori munka mennyisége a fordítás minőségétől függ 

�������� ���3: 54). Saját tapasztalatom alapján egy bizonyos határon túl 

csak újrafordítással lehet javítani a szöveg minőségén (lásd még 

Horguelin és Pharand 2009), ami azonban nem kifizetődő, ezért 

valószínűsíthető, hogy a kutatásban vizsgált, közepes minőségű fordítás 

lektorált változata sem lesz hibátlan, csak elfogadható.

(3B) A lektorálás értékelése

 Kutatási kérdés: Eredményes volt a lektorálás, azaz javult a szöveg 

minősége?

 Hipotézis: Mivel a résztvevők mind gyakorló lektorok voltak, 

feltételezem, hogy munkájuk eredményes volt, azaz a lektorált szöveg 

minősége felülmúlja a fordított szövegét.

�� A kutatás menete és módszerei

A nagy mintán végzett kutatást 2012 márciusában egy kétlépéses pilot 

mikrokutatás (lásd Mohácsi�Gorove 2013) előzte meg, amely egy lektorálási és 

egy kérdőíves részből állt. A mikrokutatás tanulságai alapján módosítottam az 

értékelés során használt eszközt.

Mindkét kísérletben igyekeztem minél közelebb maradni a valósághoz, 

� ¡¢ �� £¤ ¥£¦§¨© �ª��« £¤ ¥£¥¨ vizsgáljam a lektorok munkáját, ezért a 

mikrokutatás szövegeit változtatás nélkül használtam fel, a fő kutatásban pedig 
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csak az anonimitás érdekében módosítottam a szövegeken, teljes terjedelmükben 

és eredeti hibáikkal szerepeltek a kutatásban.

 ®¯°±¯²² említett kísérletileg vizsgálható, empirikus minőségdefiníció 

szerint egy fordítás akkor jó, ha megfelelő kompetenciával rendelkező 

személyek jónak ítélik, ezért fontosnak tartottam, hogy a résztvevők tapasztalt és 

gyakorló lektorok legyenek. Mivel nem kis munkára kértem a lektorokat és 

honoráriumot sem tudtam fizetni, a határidőt illetően kompromisszumra 

kényszerültem. Mindkét kutatásban szokatlanul hosszú, a való életben 

elképzelhetetlen határidőt hagytam a résztvevőknek, mivel fontosabb volt 

számomra, hogy a vizsgált szövegek mind terjedelmükben, mind állapotukban 

autentikusak lehessenek, valamint aktívan dolgozó lektorokat tudjak bevonni.

A vizsgált fordítások kivétel nélkül valós, fordítóirodai megbízások 

voltak. A mikrokutatás során négy, eltérő minőségű és terjedelmű (összesen 

1842 szó) szöveget vizsgáltam, a fő kutatásban pedig egy közepes minőségű, 

2191 szavas marketingszöveget.

Magyarországon elsőként vizsgáltam ilyen nagyszámú (nyolc, illetve 

tizenhárom) gyakorló lektort, ami különösen nagy eredmény, ha f³´µ¯¶¯·²¯

vesszük a szövegek terjedelmét¸  résztvevők szakmai háttere igen különböző¹

szabadúszóktól kezdve fordítóirodai lektorokon át, egészen az intézményi (EU 

és OFFI) lektorokig terjed a paletta.

Különös figyelmet fordítottam a lektorálás során használt eszköz 

validitására és életszerűségére, ezért létező, a fordítóirodai gyakorlatban elterjedt 

modellek alapján alkottam meg saját rendszeremetº¸  ¶¯»±¼½¼» ¯´µ ¾¿À¯¶

táblában dolgoztak¹ ÁÂ első oszlopban a MemoQ fordítási környezet által 

szegmentált forrásszöveg, a másodikban a fordítói változat, a harmadikban 

Ã¯Ä³´ Á javított szöveg ÅÂ¯½¯Ã¯¶±¸  °¯´µ¯Ä³» ¼ÅÂ¶¼Ã, az úgynevezett „Mégse 

Æ Az első változat néhány ponton különbözött az itt leírtaktól, de a terjedelmi korlátok miatt a mikrokutatásban 
használt eszköz részletes ismertetését mellőzöm.
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oszlop”: arra kértem a lektorokat, hogy ide tegyenek egy XÈet, ha elkezdték 

ugyan javítani a szegmenst, de végül úgy döntöttek, nem módosítják.

Az ötödik oszlopban a hibatípus és a súlyosság kódját kellett megadniÉ Ê

hatodikban pedig a megjegyzések szerepeltek. A mikrokutatásban hét, a fő 

kutatásban csupán öt hibakategóriát alkalmaztam, amelyet igyekeztem minél 

ËÌÍÎÌÏÊÐÐÊÍ Ñefiniálni. Ezek a következők voltak: nyelv, stílus, terminológia és 

lexikológia, fordítási hiba, formázási hiba. A javításokhoz nemcsak 

hibakategóriát, hanem súlyosságot is kellett rendelni. A kutatásban öt súlyossági 

szintet különböztettem meg: a ËÒÓÔÓ ÒÓÍciá l i s , azaz nem feltétlenül szükséges 

javításokért nulla, a kritikus hibákért pedig négy pont járt. A hibakategóriák és a 

súlyossági pontszámok meghatározása minden esetben a lektor feladata volt, 

nem rendeltem fix súlyossági ÏÕÖnteket az egyes hibákhoz.

A kutatás első fázisában a lektorok a fent ismertetett táblázat segítségével 

az általam adott fordítási utasítás értelmében publikálható minőségűre javították 

a célnyelvi szöveget, súlyozták és kategorizálták a hibákat, majd munkájuk 

befejeztével holisztikus szöveges értékelést adtak a fordításról. 

A kísérlet második lépésében szuperlektorok ellenőrizték és értékelték a 

lektorok munkáját: először szegmensenként, majd holisztikusan. ×ÖÍÑØÓÎÎÓÍ

rendszeresen és sokat lektorálnak munkájuk során: az egyikük ÊÕ ÙÚÚÛÈnál, a 

másikÜØ az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságánál ÑÌÝÞÌÕÖØß

A szegmensenkénti értékeléshez használt táblázat három oszlopból állt: az 

elsőben a forrásszöveg, a másodikban a Microsoft Word összehasonlítás 

funkciójával létrehozott lektori változat, a harmadikban pedig az értékelés kapott 

àÓÝáÓÎÎß

A táblázat kitöltéséhez használt kódokat Arthern (1983), Mossop (2001), 

Lorenzo (2004), Künzli (2009) és Robert (2012) szempontrendszere alapján 

határoztam meg. A szuperlektorok négyféle kódot használtak: plusz (érdemi és 

indokolt javítás), nulla (felesleges vagy preferenciális javítás), mínusz (hiba 

javításának elmulasztása), felkiáltójel (hiba létrehozása javítás során).
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A holisztikus értékelés háromféle lehetett: 

 ++: A lektorálásnak köszönhetően jobb lett a szöveg

 00: A lektorálás során a szöveg minősége jelentősen nem változott

 ää: A lektorálás következményeként romlott a szöveg minősége

A lektorok munkájából létrejött javí táskorpuszt statisztikai módszerekkel és 

Varga Ágnes (2011) algoritmusávaå æåæçæèéæçê A javításkorpusz egy kétnyelvű 

párhuzamos korpusz, amelyben a fordító változata és a lektor által módosított 

célnyelvi verzió mellett az angol eredeti is szerepel. A fő kutatáshoz használt 

javításkorpusz összesen 2639 ilyen szegmenshármasból (forrásszöveg – fordítás 

– lektorált változat) áll és a 203 szegmensnyi fordítás tizenháromféle lektorált 

változatát tartalmazza.

4. A kutatás eredményei

4.1. A lektori javítások

ëìíî hipotézis: lektori műveletek

A lektori műveletek elemzéséhez a MemoQ fordítási környezet segítségével 

szinkronizáltam a fordítói és a lektori változatot, majd egy TMXï formátumú 

fordítómemóriába exportáltam a célnyelvi fájlpárokat. 

Az így létrejött fájlokat a Kis által javasolt, Varga által implementált 

módosított Levenstejn algoritmus segítségével elemeztem (az algoritmus 

részletes leírását lásd: Kis 2008: 78ff; a megvalósított változat működését pedig 

lásd: Varga 2011: 145ff). Az algoritmus tokenekre bontja a két szövegváltozatot, 

majd összehasonlítja őket és listázza a műveleteket. Tokennek számít minden 

szó, szám vagy írásjel, a kötőjel kivételével.

ðè eredmények alapján ñ beszúrások száma (6713) messze meghaladja a 

másik két műveletét, òæ az áthelyezések (1433) és a törlések (1342) száma közel 

ñèóôóõê Az (1A) hipotézis értelmében a beszúrás és a törlés gyakoribb, mint az 

ö ÷øù ú ÷ûüýþÿütioý øemoûy Exchüýge, ü fordítástámogató eszközök közti kompatibilitást biztosító 
fordítómemória fájlformátum.
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áthelyezés, mert szószintű javítás, ezért kisebb ráfordítást igényel. A 

javításkorpusz alapján ez csak részben igazolható, hiszen egyértelműen a 

beszúrás a leggyakrabban végzett művelet, de az áthelyezések száma kicsivel 

megelőzi a törlésekét.

Ami pedig a leggyakrabban módosított tokeneket illeti, az első négy 

helyen a vessző, a pont és a határozott névelők (a� a�) állnak, ami leginkább 

azzal magyarázható, hogy ezek a leggyakoribb tokenek, másrészt pedig �zz�l�

hogy ezeket a legegyszerűbb javítani. Ha bármilyen főnevet szúr be, töröl ki 

vagy helyez át a lektor, szinte biztos, hogy névelővel együtt fogja elvégezni a 

módosítást.

(1B) hipotézis – javítási tendenciák

Az összes szegmens csaknem 21%-át (42) legalább tíz lektor javította, ami

valamilyen tendenciára utalhat.

A javításkorpusz részletesebb elemzése után megállapíthatjuk, hogy az 

(1B) hipotézis igazolást nyert, mert vannak hibák, amelyeket a lektorok nagy 

része korrigál, de a javítás módja általában eltérő. A minta alapján azonban az is 

megállapítható, hogy a legkézenfekvőbb és legfeltűnőbb megformálás i  

h ibákról (��l��� 2005) – mint például az elütések vagy a tipográfiai és 

helyesírási hibák – sem állíthatjuk, hogy mindig, minden lektor javítani fogja

őket. Ennek számos oka lehet, mint például a motiváció vagy az idő hiánya, a 

fáradtság, a felületes olvasás vagy akár a célszöveg gyenge minősége.

Kevésbé gyorsan javíthatók és általában súlyosabb következménnyel 

járnak a Heltai (2005) által információs  h ibának nevezett terminológiai és 

fordítási hibák; ezek olykor komolyabb átgondolást, utánajárást igényelnek. Az 

ilyen jellegű tartalmi hibák javítása kevésbé általános.

Érdekes megfigyelni a fordításban angolul szereplő terminusok kezelését. 

Függetlenül attól, hogy a lektori megoldás helyes-� – ��sz�n �z �l�p�s�bb

utánajárást igényelt volna, amire valószínűleg nem volt ideje a lektoroknak –� �z



	


angol szakszavak fordítására az alábbi stratégiákkal találkozunk: a terminus 

angol és magyar változatának közös feltüntetése, csak a magyar fordítás 

megadása, az angol változat meghagyása. A többség általában valamilyen 

módon lefordítja a terminust, viszonylag ritka, hogy csak idegen nyelven 

tűntetik fel a szövegben.

Az első szuperlektor értékelő megjegyzéséből („ill��� v��� v���������

megfeleltetést alkotni az angol kifejezésre”), az egyik ��k�r �������ku�

értékeléséből („indokolatlan angolul hagyott megnevezés”) és a fentiekből arra 

következtethetünk, hogy létezik egy íratlan szabály, amely szerint nem maradhat 

fordítás nélküli terminus a szövegben, de amíg ez nem ölt testet egy 

stílusútmutatóban, addig véleményem szerint nem szankcionálható.

Az említett megformálási és információs hibák mellett találhatunk néhány 

szinte univerzálisnak mondható preferenciális hibá� ��� mint például a 

hála/köszönhet en (legfeljebb 6 javítás).

(1C) hipotézis – A hibák kategorizálása

Az (1C) hipotézis szerint a javított anomáliák nagy része nyelvi hiba. A teljes 

mintán igazolható az (1C) hipotézis, de az eltérés nem jelentős: a ����v� ��8%��

a fordítási (27%) és a stilisztikai (25%) hibák aránya közel azonos, majd ezt 

követik a terminológiai (16%) és a formázási hibák (4%). Ez az eredmény 

valószínűleg a lehetőségek számával is magyarázható, hiszen arányaiban sokkal 

k�v����� � ��rminológiai és a formázási probléma a szövegben.

Ami pedig a súlyossági szinteket illeti, az egyes szintek átlaga alapján 

hipotézisünk szintén igazolást nyert, mert a fordítási (1,58) és a terminológiai 

(1,47) hibák átlagos súlyossági pontszáma megelőzi a n���v� ����8�� � ���������k��

(0,68) és a formázási (0,24) hibákét.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a hibák számát tekintve a nyelvi 

hibák vezetnek, de a súlyossági pontszám a fordítási és a terminológiai hibák 
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esetében a legmagasabb, hiszen általában ezek járnak igazán komoly 

következménnyel.

(1D) hipotézis – Preferenciális javítások

A javításkorpusz vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a lektorok nagy része 

végez preferenciális javításokat; ezek általában a módosítások 20% át teszik ki –

!"#d személyenként, mind a teljes mintát tekintve – és legnagyobb arányban a 

stílust és a fordítást érintik. Az eredmények tehát igazolták a lektorbetegség 

meglétét. 

Ami a preferenciális javítások gyakoriságát illeti, az egyes 

hibakategóriákat külön külön elemezve elmondható, hogy az (1D) hipotézisnek 

megfelelően a stílus és a formázás területén a legvalószínűbb, hogy 

preferenciális javítást végeznek a lektorok. Az egész mintát tekintve azonban a 

stílus mellett nem a formázás, hanem a fordítás a legnagyobb ará#$&'#

*+./erenciálisnak jelölt kategória.

4.2. A lektori értékelés

A (2A) kérdés az analitikus és a holisztikus értékelés összefüggéseit vizsgálja. A 

szöveges értékelések kódolásakor három kategóriát használtam: negatív ( 34

semleges (0) és pozitív (+). A kódoláshoz három fordításoktató kolléga 

segítségét kértem, majd a többségi vélemény alapján statisztikailag elemeztem 

az adatokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a negatívan ítélő lektorok (4fő) 

átlagosan 136 súlyossági pontot adtak a fordításra, a semleges minősítés (4fő)

átlaga 185 pont, a pozitívé (4 fő6
3 *.d"7 9:;4 azaz nincs egyértelmű összefüggés 

az analitikus és a holisztikus értékelés között. Ha azonban csupán a két végletet 

nézzük, megjelenik az előkészítő kutatásban is mért különbség: a 

mikrokutatásban átlagosan 10, a fő kutatásban pedig 13 pont eltérés van a 

*ozitív és a negatív értékelés között.

< Az egyik lektor nem adott holisztikus értékelést, így csupán tizenkét értékeléssel dolgoztam. 



=>

Az adatok alapján nem rendelhető egyértelmű súlyossági ponthatár az 

egyes értékelésekhez. A negatív értékelés intervalluma 98171 súlyossági pont, 

a semlegesé 113281 és a pozitívé 30219. 80 súlyossági pont alatt bizt?@AB

pozitív az értékelés, de 98 pont felett már teljes átfedés van a kategóriák között, 

ugyanis 200 feletti pontszámmal született pozitív és semleges értékelés is, míg a 

negatívak közül egyetlen sem érte el ezt a határt. Az értékelés és a pontozás 

közti diszkrepancia oka véleményem szerint a hibák eltérő súlyozásában és a 

lektorálás mikéntjében keresendő, hiszen ha egy lektor alaposan és sokat 

(apróbb hibákat is) javít, akkor a „sok kicsi sokra megy” elv alapján a kis és a 

közepes hibákból is magas pontszám adódhat össze, míg a keveset (esetleg csak 

a nagyon súlyos hibákat) javítók alacsonyabb pontszámot adnak a fordításra, 

ami azonban korántsem jelenti azt, hogy pozitív véleménnyel vannak róla.

4.3 A szuperlektori értékelés

(3A) hipotézis – A javítások értékelése

A szuperlektorok értékelésére támaszkodva egyértelműen megállapítható, hogy 

a lektorált változatban is maradtak hibák, sőt sajnos az sem ritka, hogy a lektor 

maga helyezte el őket a szövegben. Ez utóbbi hibák egy része Cpéldául az 

elütésekDF GHIJ?IKABLMANMOA F PH QABBAR kompetenciahibák is, például a 

hibás terminushasználat vagy a félrefordítás (a terminusok forrása: SHTUAM VWWXDY

Előfordultak olyan megoldások is, ahol a szuperlektorok értékelése alapján 

egész egyszerűen jobb volt a fordítói változat, mint a „javított” THRU?IMY

(3B) hipotézis – A lektorálás értékelése

Az utolsó kérdésben azt vizsgáltam, hogy a minőségbiztosításnak mennyire 

hatékony eszköze a lektorálás. Ennek megállapítására a szuperlektorok 

analitikus és holisztikus értékelését használtam.

A szegmensenkénti értékeléseket elemezve megállapíthatjuk, hogy mind a 

GTZ@[\, mind a mínuszjelek terén szinte azonos a két szuperlektor értékítélete, de 
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a felkiáltójelek esetében ez csak egyes lektorok esetében igaz. Ez valószínűleg 

_``_j indokolható, hogy a két szuperlektor nem mindig követett azonos elveket.

Ami a holisztikus értékeléseket illeti, egy lektor kivételével viszonylag 

hasonló minősítést adtak a szuperlektorok. 

Az egyes kódok (plusz, mínusz, felkiáltójel és nulla) lektoronkénti száma 

és a holisztikus értékelés közti korrelációt vizsgálva arra a következtetésre 

juthatunk, hogy 29 és 30 pluszjel körül van a váltás a pozitív és a negatív 

értékelés között. A harmadik lektor (29 pluszjel) minősítésében fellelhető 

markáns különbség (pozitív/negatív holisztikus értékelés) miatt ez a határvonal 

statisztikailag nem ennyire egyértelmű, de alapvetően minimum 30 pluszjel 

szükséges a semleges (00) vagy pozitív (++) szuperlektori értékeléshez.

Ami a mínuszok számát illeti, a semleges és a pozitív értékelésű 

lektorálásoknál közel azonos tartományban, 25 és 80 (++), illetve 30 és 80 (00) 

között helyezkedik el, a negatív értékelésűeknél pedig 69 és 102 a két 

szélsőérték, itt tehát némi átfedés figyelhető meg.

A felkiáltójelek (legalább 2, legfeljebb 23) és a nullák (legfeljebb 9) 

száma mindhárom minősítés esetén közel azonos, amiből arra 

következtethetünk, hogy ez a két jelzés nem befolyásolja a holisztikus értékelést.

Összességében tehát a pluszok száma alapján jósolható meg leginkább a 

qwj{|`}{kus értékelés. Hasonló következtetésre jut Künzli (2009) is, aki a 

lektorálások minőségének meghatározása során csupán az indokolt javítások 

számát vette figyelembe.

Ha összesítjük a szuperlektorok holisztikus értékelését úgy, hogy ütközés 

esetén a semleges (00) minősítést nem vesszük figyelembe, és a hármas lektort 

~�����) a negatívak közé soroljuk, akkor az alábbi eredményre jutunk: nyolcan 

(62%) pozitív értékelést kaptak, ketten (15%) semlegest és hárman ~����

negatívat. 

A fentiek alapján a többséget tekintve igazolható a (3B) hipotézis, azaz a 

lektorálás általában javít a szövegen, de egyes lektorok esetében minőségromlás 
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figyelhető meg, ami véleményem szerint a lektori kompetencia, illetve az idő és 

a motiváció hiányával magyarázható. A legrosszabb minősítést érdemlő négyes 

lektor egyébként kiugróan kevés, összesen 26 javítást végzett, ami egy közepes 

minőségű fordítás esetében semmiképpen nem adhat kielégítő eredményt.

5. Összegzés

Kis Balázs empirikusan vizsgálható ekvivalencia meghatározásának (Kis 2����

40) mintájára a jelen kutatás az alábbi minőségdefiníción alapult: egy fordítás 

akkor jó, ha legalább egy, megfelelő kompetenciával rendelkező lektor jónak 

ítéli. A fordítóiroda, amely rendelkezésemre bocsátotta a vizsgált szöveget, 

közepes minőségűnek ítélte a fordítást. A lektori értékelések véleményem 

szerint jól tükrözik ezt a kétes minőséget, hiszen ugyanannyi negatív, semleges 

és pozitív értékelés született. Véleményem szerint a közepes minőség pontosan 

ezt jelenti: a fordítás tartalmaz ugyan hibákat, de alapvetően lektorálható, 

elfogadható minőségű (megengedő lektor esetén akár jónak, szigorú lektor 

esetében pedig gyengének is tekinthető). 

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy megfelelő rendelkező lektorok 

segítségével mérhető a minőség, de nem mindegy, hogy mi alapján választjuk ki 

az értékelőt. A megfelelő kompetencia nemcsak nyelvi és szakmai hozzáértést 

jelent, hanem ideális lektori attitűdöt is, azaz olyan értékelőre van szükség, aki 

nem szenved a lektorbetegségben és reálisan, higgadtan tudja minősíteni a 

szöveget.

Ami pedig a súlyossági pontszámot illeti, a holisztikus és az analitikus 

értékelés közti szakadék áthidalására a súlyossági szintek pontos, projektenkénti

meghatározását javaslom.

A lektori javítások tendenciáit tekintve a kutatás alapján az alábbi 

következtetéseket vonhatjuk le:

 A létező számítógépes minőség�ellenőrző modulok által javított hibák (pl. 

dupla szóköz, elütés, helyesírás, számok egyezése, terminológia) mellett 
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������ más, emberi beavatkozást igénylő anomáliák (pl. egyeztetés, 

figyelmetlenségből eredő ismétlések, bonyolultabb központozási hibák) 

is, amelyeket automatikusan lehetne javítani.

 A kutatásban vizsgált közepes minőségű szöveg nem javítható tökéletesre, 

a végeredményben is maradhatnak, illetve keletkeznek hibák.

 A lektorálás önmagában nem garantálja a szöveg minőségének javulását 

és akkor igazán hatékony, ha a megfelelő szakembert bízzuk meg és méltó 

honoráriumot fizetünk.

 A minőség vizsgálható empirikusan, de fontos, hogy az értékelést 

megfelelő nyelvi, szakmai és lektori kompetenciával rendelkező 

szakember végezze.

Ahogy korábban említettem, a lektorálási memória gondolata nem ismeretlen a 

szakmában: Kockaert és Segers (2012) RevisionQ rendszere elmenti a lekto�

változtatásait, és a következő, teljesen vagy részben megegyező fordítói 

megoldásnál automatikusan felajánlja a tárolt javítást. Így gyorsabban és 

egységesebben lehet lektorálni.

A harmadik kérdéskör elemzése során megfogalmazódott bennem, hogy a 

����������t érdemes lenne kiegészíteni egy – a fordítómemóriákhoz hasonló –

büntetőpontos (������  �¡¢��) opcióval, amely lehetővé tenné, hogy egyes 

lektorok esetében alacsonyabb százalékponttal jelenjenek meg a találatok a 

memóriából. A fordítóirodákban végzett rendszeres minőségértékelés során létre 

kellene hozni egy rangsort, amely alapján szankcionálni lehetne a találatokat. 

Például egy gyengébb minősítésű lektor javítása 97%�osként jelenne meg akkor 

is, ha a fordítói változat teljes egészében megegyezik a lektorálási memóriában 

tárolt szegmenssel. Ezzel a lektorálási memória jelezné a fordító felé, hogy a 

javítás a szokásosnál kevésbé megbízható.

Véleményem szerint azért is lenne érdemes továbbgondolni a RevisionQ 

koncepcióját, mert az automatikusan javított hibák körének bővülésével 

szűkülne a lektor által ellenőrzendő szempontok köre, ami növelhetné a munka 
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hatékonyságát. Mossop (2001) felhívja a figyelmet, hogy a lektorálás akkor 

igazán hatékony, ha viszonylag kevés szempontot vizsgálunk egyszerre és nem 

próbálunk meg egyetlen olvasás során kijavítani minden hibát. Minél több hibát 

lehetne automatikusan javítani, annál mélyebbre áshatna a lektor, akár egyetlen 

átolvasás során, és annál nagyobb minőségi ugrást lehetne elérni a lektorálással.
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