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DR. SZILÁGYI MAGDOLNA nemrégiben a tudományos pá-
lyát cserélte a másfajta kihívásokat tartogató vállalkozói 
létre. A régész, történész, angol nyelv és irodalom szakos 
bölcsész, valamint szakfordító végzettségű vállalkozó Art 

in English néven kidolgozott egy merőben új – és igen si-
keres – nyelvtanítási módszert.  

Mint sok női vállalkozó, ő is főállása mellett vágott 
bele az üzleti tevékenységbe. Magdolna tudomá-
nyos munkatársként az MTA Történettudományi 
Intézeténél állt alkalmazásban, miközben kere-
setkiegészítésként már rendszeresen fordított, 
lektorált és angol nyelvet tanított. Elsősorban 
az – eredeti képzettségének megfelelő – történe-
ti és régészeti tárgyú írásművek angolra történő 
fordításában mélyedt el, és lett mára a szakterület 
egyik specialistája.

„A fordítás változatos, kreatív, izgalmas szakmai kihíváso-

kat jelentő munka, amely nagyfokú szabadságot és folya-
matos, biztos bevételt jelent a számomra” – tekint vissza 

Magdolna 2019-es döntése hátterére, amikor elhatározta, 
hogy főállásban egyéni vállalkozó lesz. Vállalkozása több 

lábon áll. Mivel nemcsak szakfordító, hanem okleveles 
régész és tudományos fokozattal rendelkező középkorász 
is, a régészeti és történelmi témájú fordításokat olyan 
szakmai igényességgel készíti el, mintha azok eleve an-
gol nyelven íródtak volna. A nevéhez köthető fordítások az 
angolszász tudományos folyóiratokban és a nemzetközi 
könyvpiacon is kiválóan megállják a helyüket.

Vállalkozása másik pillére a nyelvoktatás. Motivá-
ciója ezen a téren nem csak az, hogy hozzáse-
gítse tanítványait céljaik eléréséhez, legyen az 
akár egy nyelvvizsga, érettségi vagy sikeres 
állásinterjú, de közben meg is szerettesse ve-
lük az angol nyelvet és kultúrát. Közel huszonöt 

éve vállal magánoktatást angol nyelvből. „Az el-
múlt években egyre nagyobb mértékben kezdtem el 

történeteket használni a nyelvtanításban írott formában, 
hanganyagként, fi lmek és képzőművészeti alkotások for-
májában egyaránt. A történetmesélésnek csodálatos ha-
tása van a nyelvtanulókra: egyszerre inspirál és oldja az 
idegen nyelvű kommunikációhoz fűződő szorongásokat 
és gátlásokat” – mondja. Ezt az egyedi és hatékony nyelv-
tanítási stílust mára Art in English néven részleteiben is 

MŰVÉSZETEK A NYELVTANÍTÁSBAN

„SZÁMOMRA KIFEJEZETTEN HASZNOS VOLT, HOGY RÁLÁTÁST KAPTAM 
ARRA, MELYEK AZOK A KÉSZSÉGEK, AMELYEK 

EGY SIKERES VÁLLALKOZÁSHOZ ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGESEK
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rögzítette. „A tanítási módszerem kidolgozásában és alkalma-

zásában örömömet lelem. Ötvözni tudom a különböző terüle-

teken szerzett tudásomat, kreatívan, kötöttségek nélkül tudom 

fejleszteni a tananyagot, de rendkívül motivál az is, hogy látom, 
milyen komoly szemléletformáló ereje van már akár egy nyolc-
hetes kurzus végére annak, hogy integrálom az irodalmat, a fi l-
meket és képzőművészetet az angol nyelv tanításába” – foglalja 
össze a nyelvtanításhoz kapcsolódó eredményeit Magdolna.

A szakfordítás terén az eddigi legnagyobb szakmai sikerének azt 
tekinti, hogy ő volt a fordítója a 2020-ban megjelent Zrínyi-Új-
vár című történelmi és régészeti tanulmánykötetnek. A könyv 
a szaktanulmányok mellett számos 17. századi keresztény és 
török forrást tartalmaz – ezeket kellett átültetnie angolra, ami 
fordítóként az eddigi legnehezebb és legszebb munkája is volt 
egyben. „A számos katonai szakszó, titulus és archaikus kifeje-
zés mellett vissza kellett adnom a 17. századi szövegek sajátos 
stílusát is” – részletezi a szakmai kihívásokat.

Régészként és történészként Magdolnának korábban is volt már 
olyan tapasztalata, amely segítette vállalkozása vezetését. Ami-
kor határozottan eldöntötte, hogy a vállalkozásából kíván meg-
élni, még ennél is felkészültebben akart belevágni az új élet-
formába. Így talált rá a Budapest Bank Dobbantó programjára, 
amely női vállalkozók számára nyújt üzleti képzést. 

„Számomra kifejezetten hasznos volt, hogy rálátást kaptam 
arra, melyek azok a készségek, amelyek egy sikeres vállalko-

záshoz elengedhetetlenül szükségesek, és fel tudtam mérni azt 
is, hogy ezekből mi mindennel rendelkezem, illetve milyen téren 

van még szükségem tanulásra, fejlődésre. Emellett nekem so-
kat segített a képzés abban, hogy az alkalmazotti létből átlép-

jek a vállalkozói szférába, elkezdjek vállalkozóként gondolkodni 
és ennek megfelelően tudatosan tervezni, énmárkát építeni.”  

Magdolna a jövőben szeretné az Art in English ismertségét aktív 
marketingmunkával növelni, ősztől pedig újabb művészeti té-
mákban tervez angol nyelvi kommunikációs kurzusokat indítani. 
Hosszabb távon minél szélesebb körben szeretné megismertet-

ni és elfogadtatni az Art in English módszert, amelyről könyvet 
is tervez. Fordítóként pedig úgy véli, tíz év múlva már számos 
régészeti és történelmi szakfordítást jegyezhet majd, és esetleg 

a műfordítás területén is kipróbálná képességeit.
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