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1. A disszertáció témája és célja 

Értekezésem megírását az a szándék vezérelte, hogy a fordítóhallgatók fordítói monitor 

használatát, fordítási stratégiáikat és a háromnyelvű mentális lexikonban tárolt szókészletük 

asszociatív kapcsolatait elemezve a fordítási kompetencia körébe sorolható megállapításokkal 

a fordítóképzés számára új szempontokat fogalmazzak meg, és hogy az átalakuló technológiai 

környezetben helyét kereső fordító számára empirikus adatokkal szolgáljak a fordítási 

folyamatban betölthető szerepének megfogalmazásához. Véleményem szerint a mentális 

lexikon hatékony használata a sikeresség kulcsa lehet majd akkor is, ha a fordítástámogató 

eszközök alkalmazása alapjaiban alakítja át a fordítási folyamatot (Pym 2012). Egyetértek 

Pymmel, amikor úgy látja, hogy a technológiai környezet fejlődése feleslegessé teheti az 

információkeresés kompetenciáját, a tematikus kompetenciát és az interkulturális 

kompetenciát. De vele ellentétben úgy gondolom, hogy nyelvi kompetenciáira, három- vagy 

többnyelvű mentális lexikonja és fordítói monitorja tudatos működtetésére, asszociatív 

gondolkodására és kreativitására az új fordítónak is szüksége lesz ahhoz, hogy a kiindulási 

szöveget (start text) (Pym 2012) a fordított szöveggel (translated text) összevesse, és valóban 

a megrendelői elvárásokat teljesítő változatot fogadja el. 

 

2. Kutatási kérdések és hipotézisek 

2.1. Kutatási kérdések 

Kutatási kérdés (1A): C nyelvről (francia: L3) A nyelvre (magyar: L1) fordítás során hogyan 

kezelik a hallgatók az anyanyelvi mentális lexikon által felkínált első, szó szerinti változatot? 

A szó leggyakoribb jelentésének kontextus nélküli, leggyakoribb célnyelvi megfelelője 

mellett döntenek, vagy további jelentéseket keresnek? 

 

Kutatási kérdés (1B): Amennyiben a fordítóhallgatók további jelentéseket keresnek, meddig 

(hányadik szótári jelentésig) folytatják a keresést? 

 

Kutatási kérdés (1C): A szó, a szókapcsolat, a mondat, az adott szövegrész vagy a szöveg 

egésze az a kontextuális szint, ahol a végső fordítói döntés megszületik?  

 

Kutatási kérdés (2A): Milyen kapcsolat van az anyanyelv (L1), a C1 szintű első idegen nyelv 

(L2) és a B2 szintű második idegen nyelv (L3) között? Megjelenik-e az első idegen nyelv az 

asszociációkban?  

 

Kutatási kérdés (2B): Milyen arányokat fog mutatni az asszociációs vizsgálat az egyes 

kategóriák szerint? A paradigmatikus (szinonimaszerű) vagy a szintagmatikus (kollokációs) 

asszociációk lesznek-e többségben?  
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Kutatási kérdés (2C): Lesz-e a fordítóhallgatók B2 nyelvi szintjén szintagmatikus asszociáció, 

illetve milyen esetekben jelennek meg a fonologikus és analitikus asszociációk?  

 

Kutatási kérdés (3A): Felfedezhető-e valamilyen összefüggés a fordítási kihívás eltérő 

szintjével jellemezhető hívószavak és a kiváltott asszociatív válaszok között? 

 

Kutatási kérdés (3B): A csoportszintű fordítási teljesítmények és az asszociációkutatás 

csoportszintű eredményei (a vizsgált szókészlet mentális lexikonbeli kapcsolatai és 

szókincsmélysége vonatkozásában) összefüggésbe hozhatók-e?  

 

Kutatási kérdés (3C): Kimutatható-e bármilyen összefüggés a legsikeresebb és a 

legsikertelenebb fordítók teljesítménye, valamint a mentális lexikonok kapcsolatai és a tárolt 

szókincs mélysége között? 

 

2.2. A disszertáció hipotézisei 

Hipotézis (1A): C (L3) nyelvről A nyelvre (L1) fordítás során kevés szó szerinti megfeleltetés 

várható. A fordítóhallgatók elvetik az anyanyelvi mentális lexikon által felkínált első, szó 

szerinti változatot, és további jelentéseket keresnek. 

 

Hipotézis (1B): A fordítóhallgatók továbbkeresnek a kontextus nélküli leggyakoribb célnyelvi 

megfelelőnél, de gyakran nem jutnak el az elfogadható fordítás kritériumát teljesítő 

megfeleltetésig. 

 

Hipotézis (1C): A lexikai egységek célnyelvi megfeleltetése során legtöbbször a szó vagy a 

szókapcsolat szintjét figyelembe vevő döntéseket hoznak, de néha a mondat vagy a szöveg 

szintjére is feljebb lépnek.  

 

Hipotézis (2A): A második idegen nyelven (L3) érkező hívószavakra kizárólag anyanyelvi 

(L1) és francia nyelvű (L3) asszociációk érkeznek. Angol válaszszavak megjelenése az 

asszociációkban alig várható.  

 

Hipotézis (2B): Többségében paradigmatikus válaszszavak várhatók. 

 

Hipotézis (2C): A B2 szintű francia nyelvtudás mellett kevés szintagmatikus válasz érkezik. 

 

Hipotézis (3A): Igen, a magas kihívás indexű szavak eltérően aktiválják a mentális 

lexikonokat, mint az alacsony kihívás indexűek, és a nagyobb fordítási nehézséget jelentő 

szavak esetén L2 mentális lexikon aktivációja fokozódik. A funkciószavak kevésbé, a 

tartalomszók jobban aktiválják a mentális lexikonokat.  
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Hipotézis (3B): Igen, a jobb fordítási teljesítményt mutató csoport erősebb kapcsolatokkal 

jellemezhető mentális lexikonokkal és nagyobb szókincsmélységgel jellemezhető.  

 

Hipotézis (3C): Igen, a legsikeresebb fordítók erősebb kapcsolatokkal jellemezhető mentális 

lexikonokkal és nagyobb szókincsmélységgel jellemezhetők, mint a legsikertelenebb fordítók. 

 

3. A disszertáció szerkezete 

Értekezésemet a bevezetést és a szerkezeti felépítést (1. fejezet) követően kutatásom elméleti 

hátterének ismertetésével folytatom. A tudományos előzmények sorában elsőként a fordítási 

kompetencia definiálására irányuló törekvésekkel foglalkozom, majd a fordítói kompetenciát 

a fordítási kompetenciától megkülönböztetve, a kutatási céljaim szempontjából releváns, 

pedagógia szemléletű kompetenciamodellek ismertetésére térek át, rámutatva az egymástól 

eltérő elképzelések közös pontjaira (asszociatív kompetencia, stratégiai kompetencia) és 

megnevezve azt a pedagógiai modellt, amelyet kutatásom alapjának tekintek (2. fejezet).  

Ezt követően a két kiemelt alkompetenciát működtető rendszert, a mentális lexikont 

mutatom be (3. fejezet). A mentális lexikon felépítésének és működésének több szempontú 

(neurolingvisztikai, pszicholingvisztikai, nyelvészeti) jellemzésén túl a fordítás folyamatában 

szerepet játszó mentális folyamatokat (írott szöveg feldolgozása, olvasás folyamata, 

szófelismerés) annak figyelembe vételével ismertetem, hogy értekezésem a fordítás 

folyamatát elsősorban az üzenetátvitel sikeressége felől vizsgálja. Az elméleti háttér 

ismertetésének utolsó lépéseként a kétnyelvű mentális lexikon felépítésére vonatkozó 

tudományos megállapításokat veszem sorra, és bemutatom a fordítóhallgatók kétnyelvű 

mentális lexikonját relevánsan definiáló modellt. A fordító mentális lexikonjával kapcsolatban 

kiemelten foglalkozom a fordítói monitor működésével, a szó szerinti fordítás jelenségével, és 

megpróbálom elhelyezni a fordító önmonitorozási képességét a legújabb 

kompetenciamodellekben, kitekintve a folyamatos fejlesztés alatt álló gépi fordítási, 

fordítástámogató digitális környezetre.  

A professzionális fordítók és a fordítóhallgatók monitorhasználatában fellelhető 

különbségek ismertetését követően a kutatás módszertani hátterének bemutatására térek át (4. 

fejezet). Ebben a fejezetben a mentális lexikonban tárolt szókészlettel kapcsolatos 

tudományos előzményeket veszem sorra, a szókincs különböző dimenzióit kiemelő 

definícióktól a szókincs terjedelmének és mélységének a szövegértésre gyakorolt hatásáig. A 

kutatásom módszertani hátterét képező empirikus előzmények között a szókincsteszteket és 

szóasszociációs teszteket ismertetem, különös tekintettel az asszociatív válaszok típusait 

érintő definíciós elképzelésekre annak érdekében, hogy saját kutatásomat ezek 

paradigmájában helyezhessem el.  

 Értekezésem elemző részében a fordítóhallgatók fordítási performanciáját 

háromnyelvű mentális lexikonjuk kapcsolatain keresztül vizsgáló, kétlépcsős empirikus 

kutatásomat ismertetem. A kutatás első lépcsőjét jelentő, a fordítás folyamatát vizsgáló 

kvalitatív kutatás során (5. fejezet) a fordítóhallgatók fordítási performanciáját és a fordítás 

folyamatát befolyásoló tényezőket vizsgáltam. A kutatás második lépcsőjét jelentő kvantitatív 

asszociációkutatással (6. fejezet) a vizsgált lexikai elemek kapcsolataiban a fordítási  
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performancia elemzése során megfigyelt jelenségek megnyilvánulásait kerestem. A 

következőkben a szövegértéskutatás és az asszociációkutatás eredményeit összegezve először 

a vizsgált szavak profilját (7. fejezet), majd a vizsgált fordítók csoport- és egyéni profilját 

rajzolom meg (8. fejezet), és vetem össze. Értekezésemet a megállapításokból levonható 

konklúzióval, a kutatás értékelésével és a jövőben kutatásra érdemes területek felsorolásával 

zárom (9. fejezet). 

 

4. Elméleti háttér 

4.1. A fordítási kompetencia 

A fordítástudományt szinte a kezdetektől foglalkoztatja, milyen készségek, képességek 

szükségesek a professzionális fordító tevékenységéhez. A fordítási kompetencia modelljeit 

kezdetben a fordítástudomány és a társtudományok fejlődése, később egyre inkább a 

fordítópiac elvárásai alakították. A kompetenciaelemek számának folyamatos növekedése és 

az interpretációs lehetőségek sokfélesége egy idő után arra ösztönözte a kutatókat, hogy 

újragondolják és egyszerűsítsék a modelljeiket. 

Az empirikus kutatásokra alapozott, pedagógiai szemléletű kompetenciamodellek (Pym 

1991, 2003, Hönig 1995, PACTE 1998, 2003, 2005, Nord 2011, EMT 2009a, 2017) a fent 

említetteken túl a fordítópiaci elvárásokat szem előtt tartó fordítóképzés számára is igyekeztek 

elméleti alapot nyújtani. Miközben a kutatási célok diszparitása folytán a modellek kisebb-

nagyobb mértékben eltérnek egymástól, két alkompetencia, az asszociatív és a stratégiai 

kompetencia valamennyiben megtalálható. A legszűkebb értelmezés (Pym 2003) pedig 

kizárólag e két alkompetencia segítségével modellezi a fordításhoz szükséges készségek 

rendszerét. A fordítási kompetencia kéttényezős modellje (Pym 1991, 2003) olyan 

problémamegoldó folyamatként tekint a fordításra, amely részben tudatosan, részben 

tudattalanul zajlik. Tudatosan, mert a forrásnyelvi szövegtől a célnyelvi  megfeleltetésig a 

fordítói döntések sorozatán át megvalósuló stratégiák mentén vezet az út, és tudattalanul, mert 

a fordító fejében időközben zajló mentális folyamatok részben automatizáltan mennek végbe. 

4.2. Mentális lexikon és fordítás 

A 2000-es évek fordítási folyamatra irányuló empirikus kutatásai, Translog szoftverrel 

(billentyűmozgást rögzítő szoftver) vagy TAP-protokollal (Think-aloud protocol) végzett 

kísérletei nyomán a kutatók (Mossop 2003, Tirkkonen-Condit 2005, Englund Dimitrova 

2005, 2007, Heltai 2011) arra a következtetésre jutottak, hogy a fordítás sikeressége 

mindenekelőtt azon múlik, hogy a fordítók hogyan tudják működtetni a mentális lexikonjukat 

és a fordítói monitorjukat.  

A nyelvi üzenetek megértése és produkciója szempontjából alapvető fontosságú az a 

rendszer, amely a szavak jelentését, illetve az egyéb nyelvi jeleket, valamint a nyelvi 

szabályokat tárolja, fogalmaz Csépe (2008). A lexikon mindenképpen központi szereplő a 

nyelvben, állapítja meg Pléh (2008). Előbbiekből következően azt is megállapíthatjuk, hogy a  
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mentális lexikon a fordítás folyamatának szempontjából is alapvető fontosságú rendszer, 

melynek felépítése, működésének vizsgálata a pszicholingvisztika kiemelt területe. A 

pszicholingvisztikai kutatások során leginkább az az elképzelés vált elfogadottá, amely a 

mentális lexikont olyan hálóhoz, hálózathoz hasonlítja, ahol a szavak jelentésbeli 

asszociációik segítségével kapcsolódnak egymáshoz (Aitchison 1987, 2003, Gósy 2005). A 

kapcsolatokról feltételezhető, hogy a köztük lévő viszonyok nem tekinthetőek egyenrangúnak 

(Aitchison 2003, Kovács 2007, 2008), irányuk és erősségük foka változó mértékű lehet. A 

szemantikai-szintaktikai kapcsolaton kívül létezik egy fonetikai-fonológiai asszociációs 

kapcsolat is a szavak között, ami annyit jelent, hogy a szavak a hangalakjuk alapján is 

kapcsolódnak egymáshoz (Aitchison 2003). 

A kutatókat évtizedek óta foglalkoztatja a kérdés, hogy a különböző eredetű, típusú 

vagy akár különböző nyelvekhez kapcsolódó információk hogyan rendeződnek el az agyban. 

A kísérleti pszichológia információfeldolgozással kapcsolatos megközelítésének, a korábbi 

kísérleti adatok új szemszögű elemzésének és annak az új felismerésnek köszönhetően, 

miszerint a szemantikát és lexikális megnyilvánulásait külön kell kezelni, megállapítást nyert, 

hogy miközben a fogalmi szinten mindkét nyelv osztozik, a lexikai reprezentációk az egyes 

nyelvekre külön jellemzőek.  

Ez a fogalmi-lexikai megkülönböztetés lett az alapja a háromágú hierarchikus 

modelleknek, melyek közül a fordítók speciális esetére a Mixed Model (French és Jacquet 

2004) alkalmazható a leginkább. Elsősorban azért, mert az erős és aktív kapcsolat L1 lexikai 

elemek és L2 ekvivalenseik között, ami a nyelvtanulás kezdeti szintjét jellemzi, a fordítók 

esetében – a két nyelv közti folyamatos és állandó transzfer miatt – magasabb szinten ugyan, 

de megmarad. A Mixed Model gyengesége azonban, hogy a második idegen nyelv napjainkra 

a fordítók mindennapi tevékenységének és a fordítóhallgatók képzési és munkafolyamatainak 

is részévé vált, ezért L3-mal feltétlenül számolnunk kell.  

A fordítás folyamatának pszicholingvisztikai vizsgálata során számos kutató 

(Tirkkonen-Condit 2002, 2004, 2005, Mossop 2003, Mossop et al. 2005, Englund Dimitrova 

2005, 2007) jutott arra a következtetésre, hogy a fordító mentális lexikonja elsőként mindig a 

szó szerinti fordítást kínálja fel. Tirkkonnen-Condit (2005) megállapítja, hogy a szószerintiség 

tekinthető a fordítás alapértelmezett változatának, ami egészen addig folytatódik, amíg a 

fordító monitorja a kimeneti problémát észlelve meg nem szakítja a folyamatot. Heltai (2010) 

szerint a fordítói kompetencia egyik fontos összetevője a monitor hatékony, automatikus és 

tudatos használatának a képessége. Arra a kérdésre pedig, hogy a monitorhasználatnak a 

TM/MT (Translation Memory/Machine Translation) eszközök jelenlegi fejlettségi szintje 

mellett hol lehet a helye, azt válaszolhatjuk, hogy az utószerkesztés folyamatában – azon belül 

is a gép találatainak a fordítási utasítás és a gazdaságossági szempontok szerinti értékelése és 

a szövegszintű utószerkesztés során – a fordítói monitor kompetencia szintű használatára 

szükség van.  
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5. Kutatás 

5.1. A kutatás menete és módszerei 

A kutatás során a fordítóhallgatók fordítási performanciája és fordítói monitorjuk használata, 

valamint a háromnyelvű mentális lexikonban tárolt szókincs asszociatív kapcsolatai és 

mélysége közötti lehetséges összefüggéseket kerestem. Kétlépcsős kutatásom első lépcsőjén 

egy kvalitatív kutatást végeztem 46 fordítóhallgató részvételével, amely a fordítóhallgatók 

monitorhasználatát vizsgálta. A hallgatók magyar anyanyelvűek (A nyelv), első idegen 

nyelvük az angol (B nyelv), amelyből a bemeneti követelményeknek megfelelően államilag 

elismert felsőfokú C típusú (C1) nyelvvizsgával rendelkeznek, második idegen nyelvük a 

francia (C nyelv), amelyből államilag elismert középfokú C típusú (B2) nyelvvizsgával 

rendelkeznek.  

 Egy pszichológiai témájú, francia forrásnyelvű újságcikk meghatározott szempontok 

szerint kiválasztott tíz lexikai elemének magyar célnyelvi megfeleltetéseiből kiindulva, a 

fordítás sikerességét vagy sikertelenségét a fordítói monitor használata és a hallgatók által 

követett stratégiák szempontjából vizsgáltam. A megfeleltetéseket elfogadhatónak (lehetséges 

megfeleltetés) vagy hibásnak értékeltem, utóbbi kategórián belül pedig súlyos vagy kritikus 

hibaként osztályoztam. A hibás átvitelek közelebbi vizsgálatával a fordítói monitor 

működésére utaló jeleket kerestem, és az elvetett szó szerinti megfeleltetéstől a végső 

döntésig vezető fordítói stratégia lépéseit követtem nyomon.  

 Az egyes szavak, szószerkezetek megfeleltetéseinek vizsgálatakor azt is 

meghatároztam, melyik szinten (szó, szókapcsolat, mondat, szöveg) jelentkezik az átváltási 

kihívás, vagyis hol nyilvánulnak meg a sikeres üzenetátvitel megvalósításához szükséges 

információk, kontextuális jelzések. A sikeres, nem szó szerinti üzenetátvitelt eredményező 

megfeleltetések esetében automatikusan azt feltételeztem, hogy a fordítóhallgatók 

többségének fordítói monitorja működésbe lépett, mert a mentális lexikon által elsőként 

felkínált szó szerinti változattól eltérő, a szókapcsolat, a mondat vagy a szöveg kontextusát 

figyelembe vevő megoldások születtek. A jelentősen nagyobb számú sikertelen, 

kritikus/súlyos hibát eredményező üzenetátvitelek esetében az adott hibás megfeleltetés 

vizsgálatával igyekeztem megállapítani, hogy feltételezhetően működött-e a fordítói monitor, 

vagyis a fordító elkerülte-e a szó szerinti fordítást, és ha igen, milyen tényezők játszhattak 

közre abban, hogy a szó szerinti megfeleltetéstől eltávolodva végül mégsem jutott el a sikeres 

átvitel megvalósulásáig. 

A kutatás második lépcsőjét jelentő kvantitatív asszociációkutatás és szókincsmélység-

vizsgálat során a fent említett tíz lexikai elemet hívószóként alkalmazva 18 hallgató 

háromnyelvű mentális lexikonjának kapcsolatait, a tárolt szókincs mélységét figyeltem meg. 

A hallgatókat arra kértem, hogy az empirikus szövegértési kutatásban korábban vizsgált tíz 

francia hívószó mindegyikére legalább öt válaszszóval reagáljanak. Az asszociációs 

vizsgálatot egy szókincsmélység-vizsgálat egészítette ki, amely az egyes szavak szófaji 

besorolását, más szófajú alakjainak felsorolását, az adott szó jelentéseinek felsorolását és a 

szó mondatba foglalását kérte a résztvevőktől. A tíz francia hívószó 906 asszociációt váltott ki 
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a 18 hallgatónál. Az asszociációkkal kapcsolatban először azt vizsgáltam, milyen nyelven 

érkeztek. Az egyes válaszszavakat ezt követően aszerint csoportosítottam, hogy a  
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paradigmatikus, a szintagmatikus, az analitikus vagy a fonológiai asszociációk csoportjába 

tartoznak-e. A tíz vizsgált szóelem közül néhány kiugróan nagyszámú, meghatározott típusú 

asszociatív választ hívott elő, ezért fontosnak tartottam a szófaji jelleg és a kiváltott 

asszociációk esetleges összefüggéseit is vizsgálni.  

Annak a kérdésnek a megválaszolásához azonban, hogy lehet-e összefüggés a 

fordítások sikeressége és a kiváltott asszociatív válaszok között, további vizsgálatokra volt 

szükség. A kutatás következő szakaszában tehát a kihívás indexszel jellemzett szavakat az 

általuk kiváltott asszociatív válaszok alapján vizsgáltam, és elkészítettem az egyes szavak 

profilját. A kutatás következő szakaszában az asszociációkutatásban részt vevő fordítók 

fordítási teljesítményét a kiváltott asszociatív válaszaikkal vetettem össze, és először 

csoportszinten, majd egyénileg vizsgáltam az adatokat. Végül a két lépcsőben regisztrált 

adatok alapján a sikeres és sikertelen fordítói teljesítménnyel jellemzett hallgatók asszociatív 

válaszaiból kirajzolódó fordítói profilokat vetettem össze.  

 

5.2. Eredmények 

 

A mentális lexikon által felkínált első, szó szerinti megfelelő tekintetében [Hipotézis (1A)] az 

eredmények azt mutatták, hogy a fordítóhallgatók többsége kerülte a szó szerinti 

megfeleltetést, és a fordítói monitor jelzésére továbbkeresett a leggyakoribb célnyelvi 

megfelelőnél. A vizsgálat során három lexikai elem szó szerinti célnyelvi megfeleltetése a 

monitor jelzésének elmaradására vagy a jelzés figyelmen kívül hagyására utalt. Egy 

lehetséges magyarázat, hogy az L3 és/vagy L1 mentális lexikon nem tartalmazza az adott 

lexikai elemet. Egy másik lehetséges magyarázat, hogy az L1 és/vagy L3 mentális lexikon és 

a fogalmi szint között hibás a kapcsolódás.  

 Az elfogadható fordítás kritériumát teljesítő megfeleltetésig a fordítóhallgatók 

legtöbbször nem jutottak el [Hipotézis (1B)], és olyan megfeleltetés mellett döntöttek, amely 

meghiúsította vagy megzavarta az üzenetátvitelt. A kutatás elvégzése előtt Komisszarov 

(1973), Newmark (1981), Klaudy (1994) és Heltai (2010) megállapítása alapján azt 

feltételeztem, hogy a fordítóhallgatók a szavak, legfeljebb a szókapcsolatok szintjén 

fordítanak, de az ekvivalencia megvalósítása érdekében a mondat vagy a szöveg szintjére is 

feljebb lépnek [Hipotézis (1C)]. Az eredményeim azt mutatták, hogy a fordítóhallgatók 

szószinten keresik a választ a fordítási kihívásra még akkor is, ha kollokációkkal találkoznak, 

és akkor is, amikor az ekvivalencia érdekében a mondat- vagy szövegszintű kontextus vagy a 

regiszter figyelembevételére lenne szükség. Megállapítható tehát, hogy a fordítóhallgatók 

általam vizsgált csoportja e tekintetben egyértelműen a Tirkkonen-Condit (2005) által 

kezdőnek nevezett fordítói csoporttal mutat hasonlóságot. 

 A második kérdéskör [Hipotézis (2A) (2B) (2C)] a nyelvtudás különböző szintjeivel 

jellemezhető mentális lexikonok aktivációját és kapcsolatait vizsgálta. Az asszociatív 

válaszok elemzése azt mutatta, hogy a mentális lexikonok aktivációjára vonatkozó 

feltételezésem [Hipotézis (2A)] nem igazolódott, mert a francia hívószavak nemcsak az 

anyanyelvi (L1) és francia (L3), hanem 10%-ban az angol mentális lexikont is aktiválták. 
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Az adatok alapján megállapítottam, hogy a „kommunikációs helyzet” a fordítóhallgatók 

nyelveinek mentális lexikonjait különböző mértékben aktiválja.  

A mentális lexikon központjához közel található nagyobb számú paradigmatikus 

kapcsolat Wolter (2001), valamint Wilks és Meara (2002) kutatásainak mintájára az általam 

végzett kutatás során is igazolódott [Hipotézis (2B)]. A fordítóhallgatók francia nyelvtudása 

(B2 szint) mellett aktiválódó szintagmatikus kapcsolatok kismértékű előfordulására 

vonatkozó feltételezésem nem igazolódott [Hipotézis (2C)], mert az összesen kiváltott 

szintagmatikus válaszhoz viszonyítva a B2 szintű francia nyelvtudás több szintagmatikus 

választ eredményezett, mint a C1 szintű angol nyelvtudás. Az adott helyzetben eltérő 

mértékben aktivált mentális lexikonokat vizsgálva megállapítottam, hogy a két idegen nyelv 

egyenlő arányban és az anyanyelvet jelentősen meghaladóan váltott ki szintagmatikus 

válaszokat.  

Eredményeim egyrészt arra utalnak, hogy a fordítóhallgatók különböznek a 

szintagmatikus kapcsolatok dominanciájával jellemzett nyelvtanulók csoportjától (Wolter 

2001), L2 és L3 mentális lexikonjuk ugyanakkor fejlett szintaxis jeleit mutatja (Zareva 2007). 

Azon túl, hogy mindez a nyelvtudás magasabb szintjét jelzi, a fordításnak a mentális 

lexikonra gyakorolt hatásával is magyarázható. 

A harmadik kérdéskör [Hipotézis (3A) (3B) (3C)] a fordítás nehézségei és a kiváltott 

asszociatív válaszok között felfedezhető összefüggéseket, valamint a fordítási teljesítmények 

és a mentális lexikonok szerveződése között felfedezhető összefüggéseket vizsgálja. Az 

elemzés során megállapítottam, hogy a fordítási nehézség szintje és a mentális lexikonok 

aktivációja, valamint a kiváltott válaszok típusa között felfedezhetők bizonyos összefüggések 

[Hipotézis (3A)]. A sikerrel megfeleltetett lexikai szavak fokozottan aktiválták a francia és 

magyar nyelvű mentális lexikonokat, és erős paradigmatikus kapcsolatokat mutattak. A 

sikertelenül megfeleltetett lexikai szavak változóan, vagy egyformán erős, vagy egyformán 

gyenge kapcsolatokat jeleztek a háromnyelvű mentális lexikonban, de a nagyobb fordítási 

nehézség és L2 mentális lexikon fokozottabb aktivációja nem igazolódott, ezért az angol 

közvetítő nyelvi szerepe fordítási nehézség esetén kérdésessé vált. A nagyobb arányban 

sikeresen megfeleltetett lexikai szavak L2 mentális lexikont fokozottabban aktiválták, ami 

L3↔L2 erős, oda-visszaható kapcsolatára utal. A sikertelenül megfeleltetett funkciószavak 

esetében az anyanyelvi mentális lexikon alacsony szintű aktivációja, valamint a francia nyelvi 

mentális lexikon fokozott aktivitása és paradigmatikus asszociációi, illetve a magyar 

analitikus válaszok összefüggésbe hozhatók a fordítás során tapasztalt nehézséggel.  

A fordítási teljesítmény és az asszociációkutatás csoportszintű eredményeinek 

összevetése során semmilyen összefüggést nem tudtam igazolni [Hipotézis (3B)]. A kutatás 

kezdetén kiderült ugyanis, hogy a két tanulócsoport a fordítás során azonos teljesítményt 

mutatott a sikeres megfeleltetések egy főre eső átlaga alapján. Mindkét csoportnál az 

anyanyelvi mentális lexikon aktiválódott a legerőteljesebben, és ezt a fordítói gondolkodás 

érvényesülésének jeleként értékeltem. A csoportok egyikénél ugyanakkor a francia (L3) és 

angol (L2) mentális lexikonok fokozottabb aktivációját figyeltem meg. Ennél a csoportnál 

jelentősen nagyobb számban találtam fonológiai asszociációkat. A másik csoportnál 

jelentősen több analitikus asszociációt figyeltem meg.  
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sikerült megállapítanom [Hipotézis (3C)], hogy a fordítási kihívásra sikeresebbenreagáló 

fordítóhallgatók jelentősen nagyobb számú paradigmatikus, szintagmatikus és fonológiai 

asszociatív válasszal reagáltak a hívószavakra. Ez a nagyobb szókincsterjedelem jele lehet. Az 

analitikus asszociációk aktivációja terén megfigyelt számbeli azonosság azt mutatja, hogy a 

fordítóhallgatók fordítási teljesítményüktől független, stabil nyelvészeti háttértudással 

rendelkeznek. A sikeresebb fordítók paradigmatikus, szintagmatikus és analitikus válaszai 

elsősorban franciául érkeztek, a sikertelenebbeké elsősorban magyarul, és náluk a francia 

mentális lexikon csökkent aktivitást mutat. A szókincsmélység-vizsgálat is egyértelmű 

eltéréseket tárt fel elsősorban a francia hívószavakhoz rendelt különböző jelentések és a 

mondatba foglalás terén, mely területeken a sikeresebb fordítók jobb teljesítményt mutattak. 

A kutatásnak ez a szakasza kiemelte az egyéni stratégiák figyelembevételének 

szükségességét. A legsikeresebb fordítók közül ketten is az anyanyelvi mentális lexikonjuk 

aktivációjával tűntek ki a paradigmatikus és a szintagmatikus asszociációk terén is. A 

legsikertelenebb fordítók közül pedig ugyancsak ketten az angol nyelvi mentális lexikonjuk 

aktivációjával szintén a paradigmatikus és szintagmatikus válaszok terén. A fonológiai alapú 

asszociatív kapcsolatok egyértelműen az egyéni stratégia részei. A sikeres fordítók közül csak 

egy hallgató háromnyelvű mentális lexikonja aktivált fonológiai asszociációkat.  

A kutatás L3 és L1 mentális lexikonok kapcsolatára vonatkozólag feltárta, hogy a 

franciáról-magyarra fordítás során sikeres fordítók L1↔L3 mentális lexikonok valóban erős 

és oda-visszaható kapcsolatával jellemezhetők.  

 

1. ábra: A háromnyelvű mentális lexikon lehetséges modellje 

 

 

Azok a fordítók, akik a fordítás során sikertelenek voltak a francia forrásnyelvi szöveg 

üzenetének célnyelvi megfeleltetésében, a francia hívószavakra az anyanyelvükön 

asszociáltak. Az L1 mentális lexikon fokozott aktivitása szoros L3 → L1 kapcsolatot jelezhet. 

Az L3 mentális lexikon alacsony aktivitása miatt visszafelé a kapcsolat L3 ‹--- L1 

feltételezhetően nem annyira erős. Elképzelhető, hogy L3 mentális lexikon szókészlete L1-en 

keresztül kapcsolódik a fogalmi réteghez. L2 mentális lexikon egyes fordítóhallgatóknál 

megfigyelt fokozott aktivitása jelentheti azt, hogy L3 lexikai elemek némelyike L2-n 

keresztül kapcsolódik a fogalmi réteghez, de azt is, hogy a háromnyelvű mentális lexikonban 
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nincs L2 és L3 között közvetlen kapcsolat, csak egymás mellé rendelt, és különböző 

mélységű, szélességű szókészlettel bíró, különböző mértékben aktiválható nyelvek. 

6. Kitekintés 

A fordítási kompetencia kéttényezős modellje (Pym 1991, 2003) és a fordítás 

sikerességét a fordítói monitor hatékony működtetése felől megközelítő elmélet egyaránt 

olyan problémamegoldó folyamatként tekint a fordításra, amely részben tudatosan, részben 

tudattalanul zajlik. Tudatosan, mert a forrásnyelvi szövegtől a célnyelvi megfeleltetésig a 

fordítói döntések sorozatán át megvalósuló stratégiák mentén vezet az út, és tudattalanul, mert 

a fordító fejében időközben zajló mentális folyamatok részben automatizáltan mennek végbe. 

Ha a fordításhoz szükséges készségeket és a fordítás folyamatát ebben a lényegére szűkített, a 

fordítópiac gyorsan változó elvárásaitól mentesített keretrendszerben értelmezzük, az a 

fordítóképzés szempontjából új módszertani kihívásokat is jelent. Napjainkban, amikor a 

fordítási piac minden korábbinál gyorsabb átalakulásokon megy keresztül, amikor a fordítás 

folyamata egyre újabb digitális elemekkel bővül, amikor mindebből következően a 

fordítóképzésben a technológiai készségek fejlesztése egyre nagyobb teret nyer, szükséges 

hangsúlyozni, hogy a digitális tudás fejlesztése mellett nem tompulhat a nyelvi kompetencia, 

a forrásnyelvi és célnyelvi szövegértés és szövegalkotás jelentősége. A fordítóhallgatók és a 

fordítási piacon tevékenykedő fordítók szempontjából egyaránt fontos, hogy tudatos és 

döntésképes résztvevői maradjanak a fordítási folyamatnak. A fordítóképzésnek pedig meg 

kell találnia az egészséges egyensúlyt a nyelvi és a technológiai készségek fejlesztése között, 

hiszen aki nem érti a forrásnyelvi szöveget vagy nem képes magas szinten, az adott fordítási 

helyzetnek megfelelően szöveget alkotni az anyanyelvén, az a gépi fordítás kimeneti oldalán 

megjelenő fordított szöveget sem tudja utószerkeszteni. A fordító egyik legfontosabb 

készsége továbbra is a nyelvi kompetenciája, mely erős kapcsolatokkal jellemezhető három- 

vagy többnyelvű mentális lexikonja és fordítói monitorja tudatos működtetésével, valamint az 

ezt kiegészítő naprakész technológiai ismeretekkel továbbra is a fordítási folyamat sikerének 

záloga. 
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