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Tudomány határok nélkül: A magyar mint idegen nyelv 
gyakorlati használata a kutatásban

Az idegen nyelven folytatott interkulturális kutatás módszertanilag más prob-
lémákat jelent, mintha az anyanyelvünkön végeznénk a kutatómunkát. A különbség 
jelentkezik a kutatás teljes folyamatában, a tervezéstől kezdve az adatgyűjtésen át 
az adatok értékeléséig és publikálásig. Az idegen nyelven történő kutatás a téma 
újszerűsége és a kutatás szokásos napi gondjai mellett további problémákat jelent 
a nyelvismeret, a kulturális érzékenység, kommunikációs stílusok és preferenciák 
szempontjából. A kérdőívek fordításának nehézségei a kulturális különbségekből 
fakadó buktatókkal párosulnak. A szerzők által javasolt, a magyar és angol nyelv 
vonatkozásában kidolgozott, kétnyelvű-kétkutatós módszer más nyelvek esetében 
is használható kvantitatív és kvalitatív kutatásban.

1. Bevezetés

Az idegen nyelveket tanulók között szép számmal találunk olyan diákokat, akik 
az adott nyelvterületen szeretnének tanulmányokat folytatni, vagy kutatást végezni. 
A tanulmányutak egyik gyakori célja valamilyen nyelvtudást igénylő kutatás az adott 
nyelvű országban. Magyarország és a térség más országai sem jelentenek kivételt: 
példaként említhetjük az amerikai Fulbright kutatási csereprogram ösztöndíját. A 
programban Magyarország 1978 óta vesz részt, ezalatt kb. 800 amerikai résztvevő 
érkezett Magyarországra, ebből mintegy 400 kutató és oktató.1 A kutatási témára 
vonatkozó magyar nyelvű szakirodalom olvasása, a magyar nyelven íródott elsőd-
leges források elemzése és a magyar nyelven végzett adatgyűjtés komoly nyelvi 
felkészültséget igényel. Örvendetes módon az országhatárokon belül és kívül sok 
felsőoktatási intézményben folyik magyar nyelvoktatás, ahol a nyelvtanárok alkal-
manként ilyen irányú igényekkel találkozhatnak.

1 Dr. Brückner Huba, a Fulbright Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság igazgatója közlése 
alapján (2008. november 22.)
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2. Kutatás és technológia 

Az internet nyújtotta kommunikációs csatornák új kutatási formákat és mód-
szereket teremtettek, amelyek érintik a kutatómunka összes résztvevőjét, kom-
munikációs szokásaikat és a kutatás gyakorlatát. Különösen a társadalom- és a 
természettudományokban növekedett meg a földrajzi határokat fi gyelmen kívül 
hagyó, többnemzetiségű tudósok együttműködésével végzett kutatások száma, 
ahol a résztvevők anyanyelve különböző, és általában az angol a munkanyelv. Az 
elektronikusan kiküldött kérdőívek és a weboldalakon külön ablakban váratlanul 
felbukkanó közvélemény-kutatások mindennapjaink részévé váltak. A kommuniká-
ciós formák jelentősen befolyásolják az interjúalanyok elérhetőségét és potenciális 
válaszadási lehetőségeit, mindez hatással van a kutatási módszerekre, a kérdőívek 
összeállítására, az interjúalanyokhoz való eljuttatásra és az értékelésre is. 

A technológia fejődése több területen is új, hatékony tudományos adatgyűjtési 
módszerek kialakulásához vezetett.2 Nem feltétlenül szükségesek programozói vagy 
magas szintű matematikai vagy statisztikai ismeretek az adatfeldolgozáshoz, léte-
zik magyar nyelvű program, amelyik elkészíti a hisztogramot, kiszámolja diszkrét 
elosztást, vagy elvégzi a statisztikai szignifi kancia-próbák valamelyikét. A szemé-
lyes megkérdezést és a postai úton kiküldött kérdőíves felmérést online és offl ine 
elektronikus módszerek váltották fel. Az e-mailhez csatolt dokumentumban küldött 
kérdőíveket általában a kitöltés után összegyűjtik, majd számítógépes programok-
kal elemzik. A tudományos célra készített, interaktív online kérdőíveket telefonos 
vagy más adategyeztetés előzheti meg. Gyakran elegendő egy e-mailben küldött 
meghívás a kérdőív kitöltésére, amelynek adatai egyből az adatbázisba kerülnek. 
Kérdőívekre specializálódott weboldalak ajánlják szolgáltatásaikat az interneten, 
ezek funkcionalitásában kissé korlátozott, de kiválóan használható formája ingye-
nes (pl. SurveyMonkey, Zoomerang, SurveyPopups, SurveyFronts, PollDaddy, 
freeonlinesurveys.com), és akár az adatok elemzését is elvégzik.

Új kutatási módszereket tesznek lehetővé a virtuális kommunikációs lehetősé-
gek, mint a chat és instant messaging (pl. MSN, GoogleTalk, iChat, ICQ, meebo stb.) 
vagy a közösségi portálok (pl. a magyar iWiW, a nemzetközi MySpace, Facebook 
stb.) és azok beépített üzenőrendszerei, amelyeken keresztül azonnali írásos választ 
kaphatunk. A software és a telefon összeházasításából létrejött ún. softphone ingyenes 
vagy olcsó telefonszolgáltatása, a telefon Voice-Over-IP (VoIP) technológia által le-
hetővé tett költségkímélő internetes változatai (pl. Yahoo Voice, Gizmo, Net2Phone) 
szóbeli interjúra alkalmasak. A drágább megoldások is terjedőben vannak, így a képet 

2 A tanulmány nem tekinti feladatának a felsorolt módszerek összevetését, gyakorlati használatát és értéke-
lését.
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is továbbító telekonferencia vagy videokonferencia alkalmazások (ezek általában a 
felsőoktatási intézmény által vásárolt és szakemberek segítségével üzemeltetett high 
defi nition videokészülékek, pl. LifeSize, PolyCom, Tandberg). Könnyebben elérhetőek 
viszont a hétköznapi felhasználók által egyszerűen installálható és használható ingye-
nes audiovizuális kommunikációs lehetőségek (pl. Mirial, vNet, a Microsoft terméke 
a NetMeeting vagy a decentralizált peer-to-peer technológiával működő Skype).

A techonológiai fejlődés a nyelvek és országok határait átszelő kutatások fellen-
dülését vetíti előre. Örvendetes, hogy sok kutató kiterjeszti eredeti kutatási témáját 
egy másik kultúrára is. Jóllehet egy-két alkalom után érdeklődése visszatérhet az 
országhatárokon belüli vizsgálatokra, a nemzetközi kutatásból módszertanilag pro-
fi tálhat az egyén és a tudományág is. Ennek eredménye, hogy a kulturális variánsok 
kutatása több tudományban, így például a társadalomtudományi kutatások szerves 
részévé vált (de Vijver et al. 1997).

A több országra kiterjedő kutatások tervezésében fi gyelembe kell venni a megso-
kasodott lehetőségeket és újabb keletű gyakorlatokat. Egy másik országban folytatandó 
kutatás módszertanilag lényegesen eltér az azonos országban, egy nyelven folytatott 
kutatástól. Az írásos interjúkérdések megfogalmazása és a kapott válaszok értelme-
zése anyanyelven is komoly szakmai-módszertani felkészültséget igényel. Egy másik 
országgal kapcsolatos kérdéssor összeállítása, idegen nyelvre fordítása, majd az ada-
tok értelmezése és statisztikai feldolgozása nyelvi és kulturális akadályok sorával jár. 
Tanulmányunk középpontjában elsősorban a kutatás folyamatának nyelvigényes része 
áll: a kérdőívek összeállítása, a kérdések megfogalmazása és a válaszok értékelése. 
Az idegennyelvű szakirodalom olvasása és az eredmény publikálása idegen nyelven 
ugyancsak feltételezi a nyelvtudást, ezek kívül esnek jelenlegi érdeklődésünk körén.

3. Az interkulturális3 kutatás problémái

Az egyik legkorábbi interkulturális kutatásmódszertannal foglalkozó tanulmány 
(Hudson, Barakat és LaForge 1959) a következő öt alapvető módszertani problémát 
sorolja fel:4

1. A kutatás megtervezésének folyamata
2. Az adatgyűjtés folyamata

3 A tanulmányban interkulturális (angolul különböző: intercultural és cross-cultural) kutatáson két egymástól 
eltérő nyelvet beszélő népcsoport vizsgálatát értjük, ahol a másik nyelv és közeg ismerete nélkül a kutatás 
érvényessége veszélybe kerül. A terminológiai problémákat lásd részletesebben magyarul pl. Földes Csaba 
cikkében (Interkulturális kommunikáció: koncepciók, módszerek, kérdőjelek. Fordítástudomány 9 (2007) 
/ 1: 14–39. http://www.vein.hu/www/tanszekek/german//InterkultKomm.pdf)

4 A tanulmányban szereplő angol nyelvű cikkek részleteit és összefoglalását a szerzők fordításában közöljük.
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3. A hasonló mintavétel választása
4. Az adatgyűjtés időzítése különböző területeken
5. Az elemzés és az eredmények ismertetése 
Az angol nyelvű szakirodalomban több jelentős tanulmány foglalja össze az 

interkulturális kutatás szerepét, történetét és módszertanát a különféle tudományte-
rületeken (pl. Brislin, Lonner & Thorndike 1973, Burton & White 1987, Wallin & 
Ahlström 2006). Az interkulturális kutatásmódszertan egyik legtermékenyebb terü-
lete értelemszerűen a kutatás szempontjából jól fi nanszírozott orvosi és egészségügyi 
ellátás, mind a fejlődő országokban (Subedi & Subedi 1991), mind pedig az ország 
nyelvét nem, vagy nem jól beszélő közösségekben (Hsin-Chun et al. 2004, Esposito 
2001). A kutatás módszertanát interkulturális szempontból több átfogó kötet és tanul-
mány vizsgálta a közelmúltban (pl. de Vijver et al. 1997 a pszichológiában, Ember 
& Ember 2001, Blohm & Diehl 2001, Broadfoot 2000, Harkness et al. 2003). 

Az egészségügy mellett a kultúrák közti különbségnek rendkívül nagy szerepe 
van olyan kényes helyzetekben, mint a menekültekkel történő felmérések (Ahearn 
2000, Bloch 1999), ahol külön fi gyelmet érdemel a mintavételi csoport kiválasz-
tása, a közvetítők feladata és a kérdőívek fordítása. A nyelv mellett a jelentés és a 
megértés kulturális háttere is az érdeklődés középpontjába került. Bár a hatékony 
fordítás és az idegen nyelvi szövegértés központi fontosságú az interkulturális eset-
tanulmányokban, egyik sem biztosítja feltétlenül a kulturális kontextustól függő 
jelenségek megértését, ahogyan azt egy angol-francia viszonylatban végzett tanul-
mány bemutatja (Broadfoot 2000). 

A terepmunka megfi gyeléseinek érvényessége (validity) és az ebből eredő elmé-
letek felállítása interkulturális környezetben egyedülálló problémákat eredményez, 
ahogyan azt egy maja közösségben végzett tanulmány módszertani problémái jelzik 
(Clark 2004). A nyugati tudomány a megbízhatóságot (reliability) és az ismételhető-
séget (replicability) hangsúlyozza, amit interkulturális viszonylatban gyakran gátolhat 
az inadekvát adatgyűjtés és az adatgyűjtők megközelíthetetlensége, ami az események 
eltérő értelmezéséből eredő bizonytalanságból és kétértelműségből fakad. 

A feminista kutatásmódszertanban, illetve az eltérő kulturális hátterű kutatónő 
- női interjúalany viszonylatban egy egész sor problémát jelez a szakirodalom. Egy 
dél-ázsiai nőnemű bevándorlókkal végzett kutatás (Hall 2004) először dokumentálja 
azt, hogy a fehér kutatónőt az etnikai kisebbség az azonos nem ellenére kívülállóként 
kezeli. A kutatásmódszertan speciális értelmezését javasolják nemzetközi viszony-
latban végzett nemi sztereotípiák tanulmányozásában (Best 2001).

A pontosabb eredmények érdekében érdemes akár az egyik kultúrában bevált ér-
tékelési skálát is módosítani. Az alacsony iskolázottságú spanyol nyelvű válaszadók 
szélsőséges válaszai miatt született javaslat a Likert-típusú skála megváltoztatására, 
ami jobban megfelelt az adott kultúrában (Hendrickson 2003). Egy másik, kilenc 
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elemből álló skálát (Affect Balance Scale) három elemre korlátozva amerikai ku-
tatók adekvát válaszokat kaptak vietnámi, laoszi és kínai válaszadóktól (Devins et 
al. 1997).

A minőségi elemzésben különösen fontos az idegen kultúra alapos és beható 
ismerete. Egy működőképesnek tűnő megoldás az úgynevezett kulturális brókerek 
alkalmazása, mint például abban a kvalitatív felmérésben, amelynek során a kínai 
adatközlőktől gyűjtött adatokat egy kínai nyelven beszélő csoport kódolta, hogy 
a nem kínai kódolók számára az adatokat értelmezzék, és a megértést elősegítsék 
(Hsin-Chun et al. 2004). Kulturális közvetítők gyakran vesznek részt az adat-
gyűjtésben, akik megfelelő felkészítés után a beszédhelyzethez és az adatközlőhoz 
alkalmazkodva rugalmasabban tudják kezelni a tervezett kérdéssort (Littlefi eld és 
Thweatt 2004). Egy interkulturális kutatásban török bevándorlók segítségét vették 
sikeresen igénybe nem asszimilálódott idős török nők megkérdezéséhez Német-
országban (Blohm & Diel 2001).

4. Fordítás és tolmácsolás a kutatómunkában

A fordítás fontos szerepét a legjobban az mutatja, hogy értelemzavaró fordítási 
hiba a kutatás bármelyik fázisában előbukkanhat. A tudományos folyóiratokban pub-
likált közlemények címeit elemző egyik tanulmány 77 százalékában talált fordítási 
hibát, és a címek 34 százalékában az eredeti értelem jelentősen módosult az angolra 
történő fordítás hibájából (Navarro & Barnes 1996).

A felmérések fordítását számos tanulmány vizsgálja (pl. Jentsch 1998, Temple 
1997, Esposito 2001). A kérdőívek fordítása kihat a kutatás érvényességére (va-
lidity). A célnyelvre fordított kérdésnek azt kell mérnie, ami eredetileg a kutatás 
szándékában áll. Általánosan elfogadott, hogy az interkulturális kutatásban részt-
vevő összes személy veszélyt jelent a kutatás érvényességére, beleértve a fordítót 
is. A kutatók, interjúkészítők, tolmácsok és fordítók, valamint az idegen kultúra 
képviselői kooperációja elengedhetetlen az adatok feldolgozásában (Hsin-Chun et 
al. 2004). A jelentésbeli fi nom különbségek hihetetlen módon megnehezítik egy 
felmérés lefordítását egy másik nyelvre, a problémák a kulturális különbségekből 
és a nemlétező szavakból egyaránt eredhetnek (Kapborg & Bertoro 2002). A jól le-
fordított kérdőív és a megfelelő kérdésfeltétel szükséges ugyan, de ideális esetben a 
felmérést a célnyelven érdemes megfogalmazni fordítás helyett (Hendrickson 2003). 
Egy javaslat szerint az adekvát fordítást feltétlenül megbízhatósági és érvényességi 
tesztekkel kell ellenőrizni (Devins et al. 1997). Egy másik probléma, hogy a for-
dítások laboratóriumi környezetben készülnek, és jóllehet a kérdőíveket tesztelik 
érvényesség és megbízhatóság szempontjából, amint a megegyezés megszületett 
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a végső változatról, megáll az idő, és a lefordított felmérés az idő múlásával nem 
változik tartalmilag (Esposito 2001).

Az interkulturális felmérések fordításának technikáját Brislin (1970) részletezte 
az elsők között. Javaslata szerint a hibák csökkentése és a fordításbeli szövegvesztés 
elkerülése érdekében először egy alap kérdéssort kell összeállítani a kiinduló eredeti 
nyelven, amelyet azután a célnyelvre fordítanak. Ezt a fordított szöveget egynyelvű 
anyanyelvi lektor ellenőrzi, aki kijavítja a nyelvtani és értelmi hibákat. Végül a ki-
javított kérdéssort visszafordítják az eredeti nyelvre.

Egy egészségügyi témájú tanulmány tízéves tapasztalaton alapuló, széles körben 
használatos, több mint ötven nyelvre lefordított onkológiai kérdőív fordítás-módszer-
tani részleteit ismerteti (Eremenco, Cella & Arnold 2005). A módszer az univerzális 
fordítási megközelítésen alapul, ami az azonos nyelv (angol, spanyol, francia, német) 
több országban használatos változataiból eredő problémákra kíván választ adni. Az 
univerzális módszer szerint a fordítás során egy olyan szövegváltozatnak kell létre-
jönnie, amely megfelel az összes régióban használatos nyelvváltozatnak. A módszer 
előnye, hogy a nem ország-specifi kus változat használata kevesebb előítéletet rejt 
magában. A fordítás módszertana a dupla visszafordítás (Brislin 1980) szigorúbb 
változata. Minden célnyelv esetében először két egymástól függetlenül dolgozó 
szakfordító fordítja le az eredeti angol szöveget, majd egy harmadik egyezteti a két 
piszkozatot, kiválasztja a jobbik változatokat, és egységesíti a teljes szöveget. Ezt 
a változatot fordítja vissza angolra a célnyelven értő angol anyanyelvű fordító. A 
kérdőív alkotói ellenőrzik a visszafordított változatot a nyelvi ekvivalenciák szem-
pontjából. Ezután legalább három független referens választja ki minden kérdés 
legmegfelelőbb változatát, esetleg alternatív megoldást javasol. A kérdőív ezen 
változatát a teljes koordináló csoport és a nyelvi koordinátor együttesen ellenőrzik 
és formálják, amíg meg nem egyeznek a végső változatban. Végül a lefordított kér-
dőívet az adott ország betegeivel pretesztelik. A betegek visszajelzése alapján aztán 
lehetőség nyílik mind a fordítás, mind a kérdőív újraértékelésére és módosítására. 

Egy 13 tanulmányt vizsgáló szakirodalmi áttekintés a tolmács-fordító szerepét 
vizsgálta a kvalitatív kutatás folyamatában szintén egészségügyi területen (Wahlin 
& Angström 2006), ahol az interkulturális megkérdezéséses vizsgálatok módszer-
tana addig kevés fi gyelemben részesült. A szerzők a megbízhatóság szempontjából 
a következőket tartják alapfeltételnek: (1) a fordító szerepe és részvétele a kutatás 
folyamatában, (2) a fordító szakértelme és a fordítás stílusa, (3) a fordító hatása a 
kutatás eredményére. Tolmács alkalmazása a kvalitatív kutatásban többek véleménye 
szerint fenyegetheti a kutatás érvényességét. Ezt egyrészt a célnyelvre igényesen 
lefordított kérdőív használatával lehetséges kiküszöbölni, mivel a felmérés szituáci-
ója megbízhatóbb, mint az interjú környezete (Kapborg & Bertero 2002). A tolmács 
személye is fontos, mexikói származású bevándorlók kétnyelvű felmérésekor né-
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hány, számukra lényeges társadalmi jellemzőben mutatkozó hasonlóság a kérdező 
és a válaszadó között növelte a kutatás érvényességét (Hurtado 1994).

A kétnyelvű kutatásban az egyik legfontosabb elemnek a fordítás minősége 
tűnik. Egy példával illusztrálva, egy spanyol nyelvű egészségügyi felmérésben a 
spanyol nyelven megkérdezettek válaszai alacsonyabb megbízhatóságot eredmé-
nyeztek, mint akiket angolul kérdeztek. Egy pártatlan fordítót arra kértek, hogy a 
spanyolból visszafordítva készítse el a nyelvileg azonos angol változatot. Ebből az 
derült ki, hogy a spanyol kérdőív nem egészen felelt meg a helyzet kívánta a nyelv-
használatnak. A spanyol szöveg nyelvjárásban készült fordítása a jelentést ugyan 
nem befolyásolta, de a megkérdezettek egyértelműen nem vették komolyan az interjú 
szituációját (Berkanovic 1980). 

A kérdőívek közvetlen vagy komplexebb, visszafordításos módon történő szó 
szerinti fordítása ugyancsak problematikus, ehelyett más szerzők, angol–spanyol és 
angol–ázsiai nyelvek vonatkozásában szerzett tapasztalataik alapján a kulturálisan 
ekvivalens és konceptuális fordítási megközelítést javasolják (McKay et al. 1995). 
A konceptualizáció egyik lényeges eleme a nyelv, ami nemcsak eszköz a jelentések 
és értelmezések közvetítésére, hanem olyan felhalmozódott kulturális, társadalmi és 
politikai jelentéseket hordoz, amelyeket nem lehet a fordítási folyamattal egyszerűen 
közvetíteni. A forrásnyelv olyan társadalmi valóságot tükröz, aminek a célnyelvben 
nem feltétlenül találjuk meg a megfelelőjét (Bassnet 1994). 

5. Kutatás idegen nyelven: biztos kudarc?

Jelen tanulmány hátterében egy 2003-ban az Egyesült Államokban kezdemé-
nyezett kvantitatív módszerű marketingkutatás áll, amely kiindulópontként magyar-
országi cégek piacorientáltságára vonatkozó adatokat szándékozott gyűjteni. Az 
amerikai szemszögből körültekintően megszerkesztett angol nyelvű kérdőív teljes 
kérdéssora (a demográfi ai adatokra vonatkozó és néhány nyitott kérdés kivételével) 
előregyártott válaszkategóriákat tartalmazott a társadalomtudományokban haszná-
latos Likert-skála szerinti listáról (határozottan egyetért, egyetért, nem ért egyet, 
határozottan nem ért egyet). A beérkezett válaszok elenyésző száma lehangoló volt. 
A gyors megoldás igénye és a kutatók együttműködése páratlan lehetőséget kínált 
a kísérletezésre. A kényszer szülte első alkalmazás tette lehetővő az angol kérdőív 
magyarra adaptált változatának összeállítását és a váratlanul nagy mennyiségű adat 
értékelését. A módszer sikeréből kiindulva a tanulságokat egy egyszerű elméleti 
modellben összegeztük, amivel tovább kísérleteztünk más témákban is. 

A 2003-ban kezdett kutatás célja a magyarországi cégek piacorientációjának 
felmérése volt négy, majd később egy ötödik összetevő alapján, egy megbízhatósági 
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és érvényességi szempontból bevált kérdőív alapján (Deng & Dart 1994). Az első, 
angol nyelvű kérdőívet a Magyar Kereskedelmi Kamarától kapott listán szereplő, 
nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó magyarországi cégek kapták angol nyelvű 
bemutatkozó levél kíséretében. A cégek között voltak kisebbek és nagyobbak is, 
amelyek különféle termékeket forgalmaztak különböző országokban. A kérdőívet 
e-mailben küldtük kora ősszel, egyhetes válaszadási határidővel. A kísérőlevélben 
azt kértük, hogy egy vezető beosztású kolléga töltse ki a marketing vagy értékesí-
tési osztályról. A kitöltés körülbelül tíz percet vett volna igénybe, de az eredmény 
elkeserítő volt. Az e-mailre érkezett kevés válaszból az derült ki, hogy jóllehet sok 
szakember beszél angolul, mégsem érezték nyelvtudásukat elég biztosnak a kérdőív 
kitöltéséhez. Magyarországi szakemberekkel történő konzultálás után a kutatók 
egyetértettek, hogy az angol szakmai nyelv ismeretének hiánya jelentős akadály 
lehet. Ugyanebben az időben egy másik adatbázisból 14 000 magyar cég címét 
sikerült megszerezni. 

A következő lépés egyértelműen a kérdőív magyarra fordítása volt. Az angol 
eredeti alapján az angol–magyar kétnyelvű kutató a kérdések végleges megfogal-
mazásához magyar anyanyelvű fordító segítségét kérte. A marketing szaknyelve az 
angol nyelvben értelemszerűen nagyobb hagyományokkal és szókinccsel rendel-
kezik, mint a magyarban. A magyarul is jól beszélő amerikai születésű marketing-
szakember nyersfordítását a marketingben kevésbé járatos magyar–angol fordító 
alakítgatta. Hosszas egyezkedés és több változat megvitatása után született meg a 
fordítás végső változata a közös munka eredményeként. A kérdéssor új változata 
egy internetes kérdőív szoftver segítségével jutott el a 14 000 céghez. Az egyhetes 
határidő ellenére több mint négyszáz értékelhető válasz érekezett, ami igen jónak 
számító, mintegy négyszázalékos válaszadási arány. A siker egyértelműen a magyar 
helyzetre alkalmazott kérdőívnek tulajdonítható.

A módszert más kutatásokban is alkalmazva tökéletesítettük, és a kvantitatív 
módszeren kívül kvalitatív kutatásban is alkalmaztuk nyelvoktatási, információs 
tudományi és egészségügyi területen. Modellünket többféle szakmai közönség szá-
mára, több konferencián is bemutattuk. A feltett kérdések és észrevételek további 
fi nomításokat tettek lehetővé. Ennek eredménye a tanulmányban bemutatott két-
nyelvű kutatásmódszertani modell.

6. Az idegen nyelvű kutatás egy lehetséges módszere

Interkulturális kutatásokban az egyik legnehezebb feladat a kutató kérdéseinek 
átültetése abba a formába, amit az adatközlők a legjobban megértenek. A másik 
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nagy feladat, elsősorban minőségi elemzés céljából, a válaszok lefordítása a kutató 
számára olyan módon, hogy a válaszadók által szándékozott jelentést a legponto-
sabban közvetítsék. A kvalitatív kutatásban az adatközlés és adatelemzés dinamikus 
folyamat, amely ideális esetben egyidőben folyik, rugalmas és a körülményekhez 
igazítható (Esposito 2001). Kétnyelvű, kétkutatós modellünk jól megalapozott ku-
tatói kapcsolatra és magasfokú alkalmazkodóképességre épült, ami lehetővé tette 
a mindenkori kutatási helyzethez való alkalmazkodást és az eredeti koncepció fo-
lyamatos módosítását.

A spanyol nyelvű kérdőívekkel kapcsolatos fő probléma, a számos nyelvjárás 
és változat közti különbség a magyar nyelv vonatkozásában nem jelentkezik, így 
az univerzális megközelítést fi gyelmen kívül hagyhattuk a fordításban. A mindkét 
nyelv irányában jól működő értelmezés miatt esetünkben nem volt szükséges az 
oda-visszafordításra sem, mivel a konceptualizáció mint folyamat beépült mind az 
adatgyűjtési, mind pedig az elemzési fázis fordításába. 

7. Adatgyűjtési modell

Az első alkalmazáskor a kvantítatív kutatásban az adatgyűjtéshez szükséges 
kérdőív forrásnyelve (FNy) esetünkben az angol volt, a kutatás nyelve (KNy), va-
gyis a későbbi publikálás nyelve is az angol, tehát FNy=KNy. A kérdőívet a kutatási 
nyelv (KNy) szabályai szerint teljes egészében az angol anyanyelvű kutató (K1) 
állította össze, aki jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik az adott területen. Az 
értelmezés és a fordítás első változatának elkészítése is az ő feladata volt. Ekkor 
lépett be a magyar anyanyelvű kutató (K2), aki részben a fordításból, részben az 
előző kutatóval történő konzultációkból értette meg a kérdőív egészét. A célnyelv 
(CNy) tehát a magyar, vagyis az adatgyűjtés nyelve (ANy). A kutatási munkafázis 
szempontjából tehát CNy=ANy. A fordítás végleges változatát K2 készítette, ami a 
jelentések újraértelmezése révén ily módon a célnyelven, magyarul az adatgyűjtés 
nyelvének elvárásai szerint már alkalmassá vált adatgyűjtésre. Mindkét kutató ma-
gyar-angol kétnyelvű, K1 anyanyelve angol, K2 magyar anyanyelvű. A személyi 
feltételeket részletezve, K1 szakterülete a kutatás területe volt eben az esetben, K2 
jelentős fordítási gyakorlattal rendelkezett, de nem a kutatás területén. A modellt 
az 1. sz. ábra foglalja össze. Ezt a módszert hasonló módon alkalmaztuk kvalitatív 
kutatásban a kérdőív fordítására, ebben az esetben a kutatás területe mindkét kuta-
tónak ismerős terep volt.
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8. Adatelemzés

Az interkulturális kutatásban a minőségi adatelemzésben van a legnagyobb 
szerepe a fordításnak. Esetünkben az adatgyűjtés nyelve (ANy), a magyar a fordí-
tás szempontjából a forrásnyelv (FNy), a válaszok értelmezése és a nyersfordítás 
elkészítése a magyar anyanyelvű K2 feladata volt. A két kutató együttműködésének 
eredményeként az angol anyanyelvű K1 készítette el a fordítás végső változatát, ami 
a jelentés újraértelmezése révén a fordítás célnyelvén, angolul, a kutatás nyelvének 
nyelvhelyességi szabályai szerint készen állt a feldolgozásra. A fordítás és értelme-
zés folyamatát a 2. sz. ábra mutatja. 

1. sz. ábra: Kérdőív fordítása adatgyűjtéshez

Kérdőív fordítása adatgyűjtéshez idegen nyelven 
kétnyelvű kutatásban

Forrásnyelv (FNy) =
Kutatás nyelve (KNy)

Célnyelv (CNy) =
Adatok nyelve (ANy)

K1 (SC): Ny1 = KNy, Ny2 = ANy
K2 (JHW): Ny1 =ANy, Ny2 = KNy

K1 + K2
Kollaboráció

=>K2 Megérti a
jelentés

Kérdőív piszkozat
Fordító: K1

A kérdőív végleges 
változata

Fordító: K2

A jelentés
konceptualizálása 

K1

FNy-en írt
kérdések KNy-i
standard szerint

A jelentés
újraértelmezése

K2

CNy-en írt
kérdések ANy-i
standard szerint
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Említést érdemel még a két kutató szoros együttműködése a szakirodalom fel-
dolgozásában és az eredmények publikálásában. Míg a szakirodalmat mindkét kutató 
egyformán a forrásnyelven olvasta, a tanulmányok megírásában az adatgyűjtési és adat-
elemzési modellből a célnyelvnek megfelelő változatot alkalmaztuk. A közös anyag-
gyűjtés után a magyar nyelven megjelenő cikkeket K2, az angol nyelven írottakat K1 
öntötte végleges formába a célnyelvnek megfelelően, a jelen közös értelmezése után.

9. Tapasztalatok, előnyök és hátrányok

A fenti alkalmazás a véletlenek térben és időben való szerencsés egybeesésé-
nek köszönhető,. Nem valószínű, hogy mindig kéznél van egy anyanyelvi szakértő 
vagy gyakorlattal rendelkező fordító, de a módszer alkalomszerűen, rövidebb távon 

2. sz. ábra: Idegen nyelven gyűjtött adatok fordítása és értelmezése

Az idegen nyelven gyűjtött adatok elemzése a
kétnyelvű kutatás során

Adatgyűjtés FNy-
en az alanyoktól

A jelentés 
konceptualizálása

K2

Nyersfordítás
K2

CNy-i adatok 
elemzésre készen

A jelentés 
újraértelmezése

K1

Végleges fordítás
K1

K1 + K2
Kollaboráció:

=>K1 Megérti a
jelentés

Forrásnyelv (FNy)
= Adatok nyelve (ANy)

Célnyelv (CNy)
= Kutatási nyelv (KNy)

K1: Ny1 = KNy, Ny2 = ANy
K2: Ny1 = ANy, Ny2 = KNy
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is használató. A bevezetőben említett új kommunikációs formák lehetővé teszik 
az együttműködést akár virtuális formában is. Esetünkbena személyes találkozás 
egy-egy kutatás során a minimálisra korlátozódott. Elsősorban a kérdések értelme-
zésekor volt szükség hosszasabb konzultációkra és egyeztetésekre, aminek a leg-
hatékonyabb módja az egyéni felkészülést követő személyes megbeszélés.

A kvalitatív típusú kutatásainkban a kérdéseknek a magyar nyelvhasználathoz 
való igazítása nem okozott problémát. Egyetlen példával illusztrálva: az angol kérdé-
sek alapján a magyar kérdéseket első változatban egyes szám harmadik személyben 
megfogalmazva egy alapkérdéssort készítettünk, amit aztán a helyzetnek megfele-
lően módosítottunk. A leggyakoribb esetben megmaradtunk az Ön formánál, de idő-
sebb női adatközlő esetében előfordult a tessékelés is, a magyar nyelvhasználati és 
udvariassági szabályok betartásával. Amerikai magyar adatközlőkkel viszont a helyi 
nyelvhasználatnak megfelelően szabadabban bántunk a második személyű alakokkal, 
és előfordult olyan helyzet is, amikor a hasonló magyarországi helyzetben elfogadott 
magázás helyett tegezésre kényszerültünk. Az amerikai magyar adatközlők közül 
ugyanis néhányan ragaszkodtak a magyar nyelvű interjúhoz abban az esetben is, 
ha nyelvismeretüket nem feltétlenül ítéltük elsőre alkalmasnak adatgyűjtésre (mint 
például másodgenerációs magyarok esetében). A kétnyelvű kutatóknak nem okozott 
gondot az adatközlő esetleges kódváltása sem.

10. A modell jövőbeli alkalmazása és továbbfejlesztése

A két kétnyelvű kutatóra épülő interkulturális kvantitatív és kvalitatív kutatási 
módszer további fi nomításra és ellenőrzésre szorul. Modellünk egy lehetséges va-
riáció a sok közül, ami azt is feltételezi, hogy országhatárokat átszelő kutatásban 
érdemes betervezni a helyi szakemberrel vagy legalábbis szakfordítóval történő 
együttműködést. Tapasztalatunk szerint minden kutatásból tanul a kutatás minden 
résztvevője, és minden kutatás egyben felkészít a következő kutatásokra is. A nem-
zetközi együttműködés értéke ebben az értelemben felbecsülhetetlen. 

Módszerünket hosszú távon is szándékozunk tesztelni, erre a legalkalma-
sabbnak egy longitudinális panelvizsgálat tűnik, amelynek keretében különböző 
időpontokban ugyanattól a mintától gyűjtenénk adatokat. Ez elengedhetetlen lenne 
az ismételhetőség és az érvényesség pontosabb megítélése szempontjából. Célunk, 
hogy minél többféle típusú kutatásban kipróbáljuk a módszert, tehát az eddigi leíró 
kutatás, esettanulmány és mélyinterjúk mellett esetlegesen egy nehezebbnek tűnő 
fókuszcsoportos, vagy online módszerrel kívánunk kísérletezni.
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Hajnal Ward, Judit – Csűrös Clark, Sylvia
Scholarship without borders: Hungarian as a second language in research

Cross-cultural research methodology entails a variety of issues, different from those encountered when 
the language of research is the mother tongue.  Such differences surface throughout the entire process, 
from the research design phase through data collection, analysis, and publication.  In addition to the 
usual, everyday problems, research conducted in a foreign language generates new issues, including 
differences in language profi ciency, cultural competence, and communication styles and preferences.  
The challenges of translating survey instruments are exacerbated by cultural barriers.  The authors 
propose a bilingual research model, based on their experiences with the English and Hungarian lan-
guages, adaptable to use in other languages and applicable to both qualitative and quantitative research 
methods.
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