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1. Bevezetés 

A konferenciatolmácsolás már a huszadik században intézményesült, a huszonegyedik 

századra pedig egészen megszokott szolgáltatássá vált. A konferenciákon az egyik 

leggyakrabban alkalmazott tolmácsolási mód a szinkrontolmácsolás, melynek során a hallgatás 

és a beszéd egyidejűsége jellemzi a tolmács munkáját. A szinkrontolmácsolásnak van egy 

olyan fajtája, amelyet szöveggel támogatott szinkrontolmácsolásnak neveznek, és amely a 

szokványos szinkrontolmácsolásnál is nagyobb kihívást jelentő feladat. Ebben a tolmácsolási 

módban ugyanis az egyidejűség nem csupán a hallgatás-megértés folyamatára és a 

beszédprodukcióra terjed ki.  

Amikor valaki előre megírt beszédet ad elő, és azt a tolmács rendelkezésére bocsátják, 

akkor az auditív csatornán érkező nyelvi információn kívül a vizuális csatornán – a nem nyelvi 

információ mellett – nyelvi kód is érkezik, a beszéd kézirata formájában. A tolmács az írott 

szöveget olvassa, vagy arra le-lepillant, azt időnként vagy folyamatosan követve a szemével. 

A nem nyelvi információ, amelyet a tolmács befogad magában foglalja a konferenciatermet 

annak minden részletével, az előadót magát, legfőképpen a száját, a gesztikulációját és a 

testtartását. A kézirat formájában jelen lévő nyelvi üzenet a vizuális csatornán részben vagy 

teljesen ismétli az auditív csatornán érkező nyelvi kódot, és segítheti vagy akadályozhatja a 

tolmácsolást. A disszertáció arra a kérdésre kereste a választ, hogy szöveggel támogatott 

szinkrontolmácsolás esetén elősegíti-e a vizuális információ a hallás útján kapott információ 

megértését és visszaadását, és ha igen, hogyan. 

 

2. A kutatás relevanciája  

Több okból van szükség a szöveggel támogatott szinkrontolmácsolásra a nemzetközi 

konferenciákon és különféle intézményekben: a szűk időkeret miatt a résztvevők előre 

megírják a beszédüket, így annak gyors felolvasásával több információt bele tudnak sűríteni az 

előadásukba, és a konferenciákon nagy számban vesznek részt nem anyanyelvi előadók. Az 

előre megírt szöveg felolvasásának lehetősége az angolul megfelelő szintű felkészültséggel 

nem rendelkező nem anyanyelvi beszélőknek is több teret kínál. Ez utóbbi tendencia az angol 

mint közvetítő nyelv térhódításával párhuzamosan válik meghatározóvá. Ennek ellenére a 

tolmácsoláskutatásban kevés figyelem irányult eddig a szöveggel támogatott 

szinkrontolmácsolásra. Csak szórványosan fordul elő nagyobb lélegzetű munka, ami 

szakirodalmi áttekintést is kínál a témában és empíriát is: egyetlen monográfia született a 

témában (Cammoun és munkatársai 2009), és egy modell (Seeber 2017). A pedagógiai 

módszertan tekintetében is jelentős eltérések tapasztalhatók (Seleskovitch és Lederer 2002, 
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Ivanov et al. 2014). Azok az empirikus kutatások, amelyek felhasználják a szöveggel 

támogatott szinkrontolmácsolást többnyire nem kifejezetten annak vizsgálatára irányulnak. 

Módszertani szempontból újdonságot kínálhat egy olyan empirikus kutatás, amely a kérdőíves 

felmérésen túl – arra építkezve – két statisztikai hipotézistesztelő kísérlet keretében is 

vizsgálódásainak a középpontjába állítja a szöveggel támogatott szinkrontolmácsolást. A 

„közönséges” szinkrontolmácsolással való összevetés különösen előnyös lehet két olyan 

feltétel mellett, amelyeknél gyakran előfordul. E két feltétel a szokatlan idegen akcentus és a 

gazdasági-műszaki tárgyú találkozókra jellemző adatsűrűség. 

Témaválasztásomat egyrészt a szakirodalomban és az empíriában észlelhető hiány 

betöltésének a szándéka motiválta, hogy többet megtudjunk a szöveggel támogatott 

szinkrontolmácsolásról. Másrészt eredményeimmel szeretnék hozzájárulni tanításának 

módszertanához.  

A kutatás célja ismeretanyagunk bővítése a szöveggel támogatott szinkrontolmácsolásról 

a tolmácsolási stratégiák vizsgálata révén, angol–magyar nyelvpárban. A kutatás részcéljai:  

• Adaptált kérdőíves felmérés formájában a szöveggel támogatott szinkrontolmácsolás 

gyakorlatának a feltárása a magyar tolmácspiacon, a tolmácsok ezzel kapcsolatos 

attitűdjeinek és a képzés és a tapasztalat szerepének a vizsgálata. A kutatás leszűkítése 

két feltételre. 

• Kísérleti úton kimutatni, hogy szélsőséges feltétek mellett, az előadó szokatlan 

akcentusa és számokat tartalmazó előadás esetében a beszéd írott szövege feltétlenül 

javít-e a tolmácsok célnyelvi produkcióján mindössze öt perces felkészüléssel. 

 

3. A kutatás elméleti háttere 

Disszertációmban először ismertettem a tolmácsolás lehetséges osztályozásait és 

meghatározásait, elsősorban Szabari (1999, 2000), G. Láng (2002), Pöchhacker (2004) és Jones 

(2002) munkáira támaszkodva. Majd bemutattam a kutatás elméleti hátteréül szolgáló két 

elméletet. A párizsi iskola deverbalizációs, másképpen interpretatív hipotézisének lényege az, 

hogy a tolmács deverbalizált gondolatot közvetít a forrásnyelvi formától elszakadva 

(Seleskovitch és Lederer 2002, Lederer 1982). Gile erőfeszítés-modelljével a nehézségeket 

magyarázza (Gile 1997, 2009). A modell a tolmács segítségére van abban, hogy megtanuljon 

a lehető legjobban gazdálkodni a korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló kapacitásával, 

és hogy elsajátítsa a megfelelő tolmácsolási stratégiákat. 
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A szöveggel támogatott szinkrontolmácsolás során a hangzó és az olvasott beszéd 

feldolgozása egyidejűleg zajlik a beszédprodukcióval. A jelenség megértését segítendő 

pszichológiai és pszicholingvisztikai szakirodalom alapján ismertettem a beszédpercepció, az 

olvasás és a beszédprodukció folyamatait, valamint a beszédtempó és a beszédpercepció 

kapcsolatát főképpen Gósy (2005), Csépe, Gőri, Ragó (2008), Bóna (2009) és Dudits (2011) 

munkáira hagyatkozva.  Végül kitértem a memória szerepére a tolmácsolásban G. Láng (2002), 

Bajo és Padilla (2015) Timarová (2015) összefoglalóinak a segítségével. Meghatároztam a 

dolgozat két kulcsfogalmát: a tolmácsolási stratégiákat és a blattolást. Majd rátértem arra, hogy 

tolmácsoláskutatók, név szerint Gile (1997, 2009), Seleskovitch és Lederer (2002), Lambert 

(2004), Chernov (2004), Pöchhacker (2004), Setton és Motta (2007), Cammoun et al. (2009) 

eddig hogyan definiálták a szöveggel támogatott szinkrontolmácsolást, mely pontokon van 

egyetértés, és mi okozza a besorolási nehézségeket. Végül megadtam a saját definíciómat is. 

„A szöveggel támogatott szinkrontolmácsolás olyan nyelvi közvetítési mód, amelynél az 

előadó előre megírt szöveget olvas fel, és attól (esetleg) kisebb-nagyobb mértékben eltér, a 

tolmácsnak pedig rendelkezésére áll a szöveg.” (Rohonyi 2015: 23) 

Röviden bemutattam a szöveggel támogatott szinkrontolmácsolás történetét utalva 

Herbert (1978), Szabari (1999) tolmácsolásról szóló könyveire és a genfi szerzőnégyes fent 

már idézett (Cammoun et al. 2009) munkájára. A kutatókat és a tolmácsolás oktatásával 

foglalkozókat leginkább az SI+T során felmerülő nehézségek foglalkoztatták, ide tartoznak 

mindenekelőtt az írott szövegek sajátosságai, az írott szöveg felolvasásából fakadó nehézségek, 

a beszédtempó, a figyelemmegosztás egyszerre két csatornán érkező, vagyis kettős input 

esetén, a multimodalitás, a blattolás és az interferencia. Az írott szöveg miatt felmerülő 

nehézségek és a vele kapcsolatos előnyök definiálásához és jellemzéséhez segítségül hívtam 

az alábbi szerzők és szerzőpárosok releváns kutatásait: Lamberger-Felber (2001), de Laet és 

Vanden Plas (2005), Setton és Motta (2007), Lamberger-Felber és Schneider (2009), Lambert 

(2004), Seeber (2011), Chmiel et al. (2018). Végül kitértem arra, hogy a 

szinkrontolmácsolásnak ebben a speciális fajtájában alkalmazandó stratégiák hogyan 

sajátíthatók el a tolmácsképzés során a párizsi iskola (Seleskovitch és Lederer 2002), a genfi 

iskola (Ivanov et al. 2014) és az ELTE FTT (Láng 2002) pedagógiai gyakorlata alapján. 

Külön fejezetben ismertettem az akcentus meghatározását, valamint Kurz (2008), 

Sabatini (2000), Mazzetti (1999) akcentussal kapcsolatos tolmácsoláskutatásait, majd kitértem 

a közös nyelvi háttérrel kapcsolatos eddigi eredményekre Bent és Bradlow (2003) nyomán. 

Ezután az angol mint lingua franca tágabb kontextusát vezettem be, és a tolmácsolás és az ELF 

kapcsolatáról készült empirikus kutatások eredményeit foglaltam össze Albl-Mikasa (2010), 
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Chang és Wu (2014), Horváth (2003) és Tieber (2017) vizsgálatainak ismertetésével. Clarke 

(2002) megállapította, hogy az új akcentushoz már négy mondat után hozzászoknak a 

hallgatók.  

Szintén külön fejezetben bemutattam, hogy a számok tolmácsolása eltér a szöveg egyéb 

részeinek a tolmácsolásától (Moser-Mercer 1985), és hogy Moser-Mercer, Lederer (1982) és 

Gile (1985) a számok tolmácsolásánál felmerülő problémákat megjósolhatatlanságukkal 

magyarázza, és azzal, hogy a tolmácsnak hirtelen kell váltania az értelmező tolmácsolásról a 

transzkódolásra. Megemlítettem a memória szerepét és néhány ezzel kapcsolatos eredményt a 

számok tolmácsolásának a kontextusában. Ezt követően bemutattam azokat a kísérleteket, 

amelyekkel a tolmácsoláskutatók a számok tolmácsolásának problémáival kapcsolatos 

hipotéziseiket igazolni próbálták különböző módszerekkel, valamint változatos hiba- és 

számkategóriák felállítása és tesztelése útján. Ilyen kísérleteket végzett a trieszti iskola 

kötelékében elsőként Alessandrini (1990), majd Braun és Clarici (1996), az ő hibakategóriáikat 

kisebb módosításokkal Mazza (2001) és Pinochi (2009) is felhasználták.  Szemkamerás 

vizsgálatokkal elemezte a számok tolmácsolását Seeber (2011) és Korpal (2017). 

 

4. A kutatási hipotézisek 

Az első hipotézis: SI+T módban a beszéd írott formájában érkező vizuális 

információ a megfelelő stratégiák alkalmazásával kiegészíti az auditív csatornán érkező 

információt, ezáltal segíti a szinkrontolmácsot az üzenet pontosabb és megfelelőbb 

formájú átadásában. Az első kutatási hipotézis a legáltalánosabb, de egyben a 

legambiciózusabb is.  

A második hipotézis: Az előadó szokatlan akcentusa esetén, SI+T módban a 

tolmácsok jellemzően a szöveg összefüggő részeit követik a szemükkel a szöveg írott 

változatában. Amennyiben a szöveg sok adatot tartalmaz, a tolmácsok a számokra 

pillantanak le, amelyeket előzőleg bekarikáznak vagy más módon megjelölnek. Ez a 

hipotézis az SI+T blattolási komponensére irányul. Ellenőrzésével megállapítható, hogy a 

tolmácsok a körülményektől függően folyamatosan követik-e a szemükkel a beszéd írott 

szövegét, vagy csak annak egyes elemeire néznek rá. Felderíthető továbbá az is, hogy mikor 

nem a körülmények határozzák meg a választott stratégiát: előfordul, hogy az a tolmács 

egyéniségétől, tapasztalataitól függ elsősorban. 

A harmadik hipotézis: SI+T módban az előadó szokatlan akcentusa esetén a szöveg 

„mankónak” bizonyul: szignifikánsan kisebb az információveszteség SI+T módban, mint 

SI-ben. Ennél a hipotézisnél azt fontos leszögezni, hogy azért az információveszteség szerepel 
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a minőség mércéjeként a minőség több aspektusát magában foglaló „jobb célnyelvi 

beszédprodukciója” helyett, mert a minőség mérése igencsak kockázatos vállalkozás a 

tolmácsoláskutatásban, és az információveszteség pontosabban kimutatható, mint a 

tolmácsolás minősége általában, például a kihagyások mérése és az üzenetet torzító hibák 

számszerűsítése útján.  

A negyedik hipotézis: SI+T módban a tolmácsok szignifikánsan kevesebbet 

hibáznak a számok tolmácsolásakor, mint SI-ben. A tolmácsolás fogalmába SI+T módban 

ennél a hipotézisnél is beleértendő a szöveg előkészítése. Vagyis az SI+T olyan eseteiről van 

szó, amikor a tolmácsnak van módja átolvasni, előkészíteni a szöveget.  

 

5. A kutatás menete, anyag, módszer 

A szöveggel támogatott szinkrontolmácsolás témájában angol–magyar nyelvi irányban végzett 

kutatásom két részből állt, a kutatás menetét az 1. táblázat szemlélteti. 

  

1. táblázat: A kutatás menete 

 1.Rész 2.Rész 

Típus Adaptál kérdőíves felmérés 

(Cammoun et al. 2009)         

Fókuszált analitikus, interaktív 

(Gile 1998) 

Kísérlet I-II.                  Statisztikai 

hipotézistesztelő   (Gile 1998) 

Tárgy Az SI+T gyakorlatának és a 

kapcsolódó stratégiáknak a 

feltárása a magyar tolmácspiacon 

Az SI és SI+T összehasonlítása 

szokatlan akcentus esetén és nagy 

adatsűrűségű szövegnél 

Minta 33 gyakorló tolmács 15 gyakorló tolmács 

Időpont 2014. április 2016. szeptember 

 

A kutatás első részében Cammoun-nak és munkatársainak (2009) a kérdőívét adaptáltam a 

magyar tolmácspiacra.  33 gyakorló tolmács töltötte ki a kérdőívet, amely az SI+T 

gyakorlatáról és az SI+T-hez Magyarországon alkalmazott stratégiákról szólt. Gile (1998) 

osztályozásának megfelelően a kutatásnak ez a szakasza fókuszált, analitikus interaktív 

felmérés volt.  
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A kutatás második szakaszában két kísérletet végeztem a kérdőíves felmérés eredményei 

alapján, két nehezítő körülményre és a felmérésben vizsgált egyik forgatókönyvre szűkítve a 

vizsgálódást. Gile (1998) osztályozásának megfelelően a két vizsgálat a statisztikai 

hipotézistesztelő kísérletek körébe tartozik. A két kísérletet pilot vizsgálat előzte meg, amely 

mind a két kísérleti tervet tesztelte.  

Az első kísérlet az előadó szokatlan akcentusára fókuszált, és annak a tolmácsolás 

minőségére gyakorolt hatását mérte. Az első részt SI-ben, a második részt SI+T-ben 

tolmácsolták a résztvevők, a második részben öt perccel a tolmácsolás előtt kapták meg a 

szöveget. A kísérletek előtt, között és után a válaszadók kérdőívet töltöttek ki, az egyes 

beszédek után rövid interjúban értékelték a tolmácsolási feladatot. 

A „Heal the heart” című beszéd Franz Freudenthal német származású bolíviai orvos 

előadásában hangzott el a Ted Talks keretében. A videofelvétel a beszéd kéziratával együtt 

hozzáférhető az interneten.1 A beszéd egy speciális találmányról szól, amely kisgyermekek 

veleszületett szívrendellenességét gyógyítja katéteres beavatkozás segítségével, ehhez nem 

szükséges a mellkas feltárása. Elbeszéli az eszköz feltalálásának történetét, és elmagyarázza a 

működési mechanizmusát. A válaszadók előre megkapták az angol orvosi kulcskifejezéseket. 

A teljes előadás tempója percenként átlag 109 szó volt. 

A minőség elemzése hibaelemzéssel történt, egy Moser-Mercer és munkatársai által 

felállított hibakatipológiával (1998). A hibákat osztályozó skála első négy kategóriája a 

jelentéshez kapcsolódik, ezek a legsúlyosabb hibák: Ellentmondás (contre-sens); téves jelentés 

(faux-sens); értelmetlenség (nonsense); pontatlanság (imprecision). További kategóriákat 

képeztek a kihagyások (omissions); a hozzáadott információk (additions); az ismétlések (az 

eredeti hesitations kategória leszűkítése); a helyesbítések (corrections); a nyelvtani hibák 

(grammar mistakes); végül az egyéb szószintű hibák (az eredeti lexical mistakes kategória 

kibővítve). Ami a hibák súlyosságát illeti, a legsúlyosabb az ellentmondás, a legkevésbé súlyos 

pedig az egyéb szószintű hiba A módszer tökéletesítéséért mindent megtettem, korlátait 

azonban felismerem.  

A második kísérlet a számok tolmácsolására koncentrált, a célnyelvi produkció 

pontosságát mérte SI-ben és SI+T-ben. Az „Adatok, stratégiák és tettek” című vitaindító 

beszédet eredetileg Rebeca Grynspan mondta el a Globális Szegénység Felszámolásáért 

rendezett Oxfordi Nemzetközi Fejlesztési Fórumon (Keynote Speech at Oxford Forum for 

                                                 
1 A Ted talk során elhangzott beszéd forrása: 

https://www.ted.com/talks/franz_freudenthal_a_new_way_to_heal_hearts_without_surgery#t-16735 
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International Development on Tackling Global Poverty: Data, Policies, and Action). A beszéd 

átirata hozzáférhető az interneten. Az átiratot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fordító- és 

Tolmácsképző Tanszékének tolmácsbeszédek mondásában sok évnyi tapasztalattal rendelkező 

angol anyanyelvű lektora készítette elő és olvasta fel (de nem adaptálta) a kísérlet céljai 

számára. A beszéd tempója átlag 107 szó/perc volt.  

A következő kategóriákat alkalmaztam annak felmérésére, hogy a számokat hogyan 

adták vissza a tolmácsok a célnyelven: a) helyesen tolmácsolt számnak azt az esetet 

tekintettem, amikor a tolmács helyesen adta vissza a célnyelven mind a számnevet, mind pedig 

azt, amire a számnév vonatkozik; b) a kihagyás azt jelenti, hogy a tolmács a számnevet kihagyta 

a célnyelvi üzenetből; c) helytelenül tolmácsolt számnak pedig azt tekintettem, amikor akár a 

számot, akár a kontextusban vett jelentését (amire utal, vonatkozik), akár mindkettőt 

helytelenül adta vissza a tolmács. A kísérletek előtt, között és után a válaszadók kérdőívet 

töltöttek ki, az egyes beszédek után rövid interjúban értékelték a tolmácsolási feladatot. A 

kísérlet részletes felépítését a 2. táblázat szemlélteti. 

 

2. táblázat: A 2. kísérlet felépítése 

Perc A beszéd címe: „Adatok, stratégiák és tettek”; témája: szegénység 

5’ Felkészülés a beszéd írott példányával 
 

7’12 Beszéd I. része 
SI+T 

3’ Utókérdőív 
 

6’15 Beszéd II. része 
SI 

3’ Utókérdőív 
 

3’ 
Interjú  

 

Az adatelemzés részben manuálisan, Excel táblázat segítségével, részben statisztikai 

módszerekkel történt (összehasonlító középérték teszt, páros t-próba, varianciaanalízis, 

korrelációanalízis). 

 

6. A kutatás eredményei: tézisek 
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1. A tolmácsok túlnyomóan használják a beszéd írott változatának a szövegét, bár a 

szöveg előkészítéséhez rendelkezésre álló idő csökkenésével nő azok száma, akik 

lemondanak az írott verzió nyújtotta előnyökről. 

2. A beszéd írott szövegét az adatok pontos visszaadása szempontjából tekintik a 

legnagyobb segítségnek a tolmácsok. 

3. SI+T módban előadó szokatlan akcentusa esetén a szöveg mankónak bizonyul: 

szignifikánsan kisebb az információveszteség szöveggel támogatott 

szinkrontolmácsolásnál, mint szinkrontolmácsolásnál. 

4. Előadó szokatlan akcentusa esetén szinkrontolmácsolásnál és szöveggel támogatott 

szinkrontolmácsolásnál egyaránt a kihagyás a leggyakoribb hibatípus. 

5. Szinkrontolmácsoláskor a tapasztaltabb tolmácsok szignifikánsan kevesebbet hibáznak 

a hibák súlyosságát is figyelembe véve, mint a kevésbé tapasztaltak az előadó szokatlan 

akcentusánál.  

6. Az előadó szokatlan akcentusánál a tíz éves vagy tíz évnél több tapasztalattal bíró 

tolmácsok kevesebbet hibáznak a tíz évnél kevesebb tapasztalattal bíróknál szöveggel 

támogatott szinkrontolmácsoláskor, egyben kevésbé nehéznek ítélik meg az akcentust, 

ugyanakkor gyorsabbnak találják a tempót, mint szinkrontolmácsoláskor. 

7. Szöveggel támogatott szinkrontolmácsolásnál a tolmácsok szignifikánsan kevesebbet 

hibáznak a számok tolmácsolásakor, mint szinkrontolmácsolásnál. 

8. A tolmácsok az előadó szokatlan akcentusa esetén és számokat tartalmazó szövegnél 

egyaránt jellemzően a szöveg összefüggő részeit követik a szemükkel. Számokat 

tartalmazó szövegnél amikor éppen nem blattolnak, és a hangzó szöveget követik a 

fülükkel, jellemzően lepillantanak a számokra, amelyeket előzőleg gyakran be is 

karikáznak vagy más módon megjelölnek. 

 

Az eredményeket részletesebben négy részben közlöm, először a kérdőív eredményeit 

ismertetem, aztán az első kísérletét, a második kísérletét, majd a két kísérletnek a blattolással 

kapcsolatos tanulságait. 

 

6.1 A kérdőíves felmérés 

A tolmácsok túlnyomóan használják az írott szöveget, bár a szöveg előkészítéséhez 

rendelkezésre álló idő csökkenésével nő azok száma, akik lemondanak az írott verzió nyújtotta 

előnyökről. Ha bőven van idejük felkészülni, előkészíteni a szöveget jelölések alkalmazásával, 

akkor elsősorban a nevekre, másodsorban a terminusokra, harmadsorban a számokra 

koncentrálnak. Kevesebb mint öt perc esetén leginkább átfutják a szöveget, hogy átfogó képet 

kapjanak a tartalmáról, másodsorban megjelölnek bizonyos elemeket a szövegben, 

harmadsorban elolvassák az első és az utolsó bekezdést. A képzés hatása kimutatható a szöveg 

előkészítésében: a nevek és titulusok, hivatkozások, és a terminusok előkészítését többen 

tekintik fontosnak azok közül, akik részt vettek SI+T képzésen, mint azok, akik nem vettek 

részt.  

A beszéd írott szövegét a legnagyobb segítségnek az adatok pontos visszaadása 

szempontjából tekintik – ebbe beletartozik a számok tolmácsolása. Az írott szöveg tehát a 
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tolmácsok szerint segít a számok tolmácsolásában, és ez a negyedik hipotézis mellett szól. 

A hipotézis alátámasztásához azonban a kísérlet eredményei is szükségesek. Az adatok 

pontossága után az előadó gyors beszédtempója volt a második legfontosabb körülmény, 

amelynél a kézirat segít, harmadik az anticipációban nyújtott segítség, negyedik a redundancia 

hiányával való megbirkózás. Az előadó szokatlan akcentusa az ötödik helyre került azon 

tényezők rangsorában, amelyeknél vizsgáltam a kézirat hasznosságát. Sorrendben követi 

hatodik helyen a konferencia tágabb témájának az ismerete, majd a forrásszöveg 

interferenciája, végül a beszéd monotonitása.  

Figyelemre méltó az akcentus megítélésében mutatkozó különbség a mintán belül. Az 

összehasonlító középérték-teszt kimutatta, hogy előadó szokatlan akcentusánál a szöveg mint 

segítség átlag rangsorolása szignifikánsan magasabb volt (95%-os megbízhatósági szinten) 

azok között, akik nem részesültek képzésben azoknál, akik részt vettek valamilyen SI+T 

képzésben; és hasonlóképpen szignifikánsan (95%-os megbízhatósági szinten) magasabb volt 

azok között, akik több mint tíz év szakmai tapasztalattal bírnak, azokhoz képest, akik tíz évnél 

kevesebb tapasztalattal bírnak. 

Az auditív és vizuális információ összehangolása a tolmácsok megítélése szerint az írott 

szöveg előkészítésére rendelkezésre álló idő csökkenésével romlik. A legtöbb válaszadó a 

körülményektől függően dönti el, hogy az auditív, vagy a vizuális csatornát részesíti-e 

előnyben. A kabinpartnerrel való együttműködés és annak módja nem teljesen magától 

értetődő a tolmácsok körében. Túlnyomó többségük maga is követi a partnerük által tolmácsolt 

beszédet, segítésre készen; nagytöbbségük segítségnek tekinti, ha partnerük követi a beszédet 

és rámutat számokra, nevekre stb., mégis vonakodnak segítséget kérni SI+T módban.  

Szignifikáns korrelációt sikerült kimutatnom az SI+T képzés és a szöveg használata 

között kevesebb mint öt perc felkészülési idő esetén: az SI+T képzésben részt vettek kevésbé 

hajlottak a szöveg felhasználására amikor kevesebb, mint öt perc állt a rendelkezésükre 

előkészíteni a szöveget, mint azok, akik nem vettek részt ilyen képzésen.  

A felmérés eredményei igazolták az első kutatási hipotézist: SI+T-nél a beszéd írott 

változata formájában érkező vizuális információ a megfelelő stratégiák alkalmazásával 

kiegészíti az auditív csatornán érkező információt, ezáltal segíti a tolmácsokat az üzenet 

pontosabb és megfelelőbb formájú átadásában, és összességében javítja a célnyelvi 

produkciót. 
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6.2. Az első kísérlet eredményei 

A 15 válaszadó célnyelvi beszédprodukcióiban az SI szakaszában összesen 515 hibát 

rögzítettem, az SI+T szakaszában pedig 344-et. Az 1. ábrán látható, hogy kivétel nélkül minden 

válaszadó többet hibázott SI-ben, mint SI+T-ben.   

 

1. ábra: Összes hiba az egész mintában SI-ben és SI+T-ben válaszadónként 

 

Megállapítható, hogy SI-ben többet hibáztak a válaszadók a célnyelvi szövegben, mint SI+T-

ben. A különbség 99,9%-os konfidenciaszinttel szignifikáns. Ez megerősíti a harmadik 

hipotézist, amely kimondja, hogy szignifikánsan kisebb az információveszteség SI+T 

módban, mint SI-ben az előadó szokatlan akcentusa esetén.  

Az 2. ábra azt mutatja, hogyan aránylik az SI-ben elkövetett hibák száma az SI+T-ben 

elkövetett hibák számához válaszadónként. Az eredményeket a diagramon a nők esetében 

pöttyök, a férfiak esetében háromszögek jelenítik meg. Az X tengely az SI-nek, az Y az SI+T-

nek felel meg. Erős a predikció, a predikciós vonal pozitív lineáris viszonyt mutat az SI-ben és 

az SI+T-ben elkövetett hibák között. Ez úgy értelmezhető, hogy azok a válaszadók, akik sokat 

hibáztak SI+T-ben, sokat hibáztak SI-ben is, és akik keveset hibáztak SI+T-ben, azok keveset 

hibáztak SI-ben is. Minél távolabb van az „Y” tengelytől a pötty/háromszög (másképpen minél 

jobbra található), annál nagyobb volt a hibaszám az adott válaszadó esetében SI-ben. Minél 

távolabb található a pötty/háromszög az „X” tengelytől (másképpen, minél feljebb van a 

diagramon belül), annál nagyobb volt a hibaszám az adott válaszadó esetében SI+T-ben. 
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2. ábra: Az SI-ben elkövetett hibák és az SI+T-ben elkövetett hibák aránya 

 

A hibatípusok gyakoriságának a vizsgálatából kiderült, hogy SI-ben és SI+T-ben 

egyaránt a kihagyás a leggyakoribb hibatípus, SI-ben nagyon kiugró eredménnyel. A második 

leggyakoribb hiba a pontatlanság, ezt követi a helyesbítés, majd a jelentésbeli hiba (lásd 3. 

ábra).  

3. ábra: A hibatípusok gyakorisága SI-ben és SI+T-ben 

 

SI-ben a kihagyások száma összesen 220, válaszadónként átlag 14,6 volt (a teljes mintában a 

kihagyások száma 5-től 30-ig terjedt). Az írott szöveg birtokában a kihagyások száma 85-re, 
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vagyis válaszadónként átlag 5,6-ra csökkent. A különbség szignifikáns, méghozzá 99,9%-os 

konfidenciaszint mellett, ami rendkívül nagy statisztikai különbség: 62%-os csökkenés.  

A jelentéshez kapcsolódó négy hibakategória közül háromban szignifikánsan kevesebb 

hiba fordult elő SI+T-ben, mint SI+ben, akárcsak a kihagyásoknál, és a pontatlanságot 

leszámítva az összes hiba arányában is csökkenés volt tapasztalható. Ezen kategóriák az 

információveszteség szempontjából meghatározóak, ezért elmondható, hogy az első kísérlet 

hibaelemzésének eredményei alátámasztják a harmadik hipotézist.   

A nők és férfiak tolmácsolásában SI-ben mutatkozó szignifikáns különbség (a nők 

hibáztak többet) SI+T-ben nem szignifikáns különbségre zsugorodott, ami arra enged 

következtetni, hogy a nőknek nagyobb segítséget jelent a szöveg. A válaszadók tapasztalat 

szerinti összehasonlítása nem hozott meglepő eredményt: a tapasztaltabb tolmácsok 

szignifikánsan kevesebbet hibáztak előadó szokatlan akcentusánál SI módban a hibák 

súlyosságát is figyelembe véve, mint a kevésbé tapasztaltak. Annál meglepőbbek azonban az 

SI+T szakirányú képzéssel kapcsolatos eredmények. Azoknak a válaszadóknak az outputjában, 

akik részesültek SI+T képzésben következetesen kevésbé csökkent a hibák száma a szöveg 

birtokában az összes hibaszám tekintetében, és külön a fontosabb, jelentéssel kapcsolatos 

hibatípusokban is. 

Az akcentust az öt évnél kevesebb tapasztalattal rendelkezők (2 fő) kivételével 

mindhárom tapasztalat szerinti alcsoport kevésbé nehéznek ítélte a második részben (SI+T-

ben), ezért kézenfekvőnek látszik a magyarázat, hogy 1) az írott szövegnek köszönhetően az 

akcentus kevésbé tűnik nehéznek, mert megszűnik a bizonytalanság, hogy pontosan miről is 

beszél az előadó; 2) ugyanakkor a kettős input úgy leköti az energiáikat, hogy úgy érzik, alig 

bírnak a tempóval, vagyis gyorsabbnak ítélik meg azt, mint amilyen valójában. 

A hibaelemzés eredményét az akcentus nehézségének és a beszédtempónak a 

megítélésével való összevetésekor kiderül, hogy a tapasztaltabb tolmácsok kevesebbet hibáztak 

a kevésbé tapasztaltaknál előadó szokatlan akcentusánál SI+T módban, kevésbé nehéznek 

ítélték meg az akcentust, ugyanakkor gyorsabbnak találták a tempót (két alcsoportos 

bontásban: a tíz vagy tíz évnél több tapasztalattal bírókat a tíz évnél kevesebbel rendelkezőkkel 

összehasonlítva).   

A kísérlet eredményei maradéktalanul igazolták a harmadik hipotézist: SI+T 

módban előadó szokatlan akcentusa esetén a szöveg „mankónak” bizonyul: 

szignifikánsan kisebb az információveszteség SI+T módban, mint SI-ben. 

 

6.3. A második kísérlet eredményei 
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A második kísérlethez kiválasztott szegénységről szóló, vitaindító beszéd SI+T módban 

tolmácsolt első részét és SI-ben tolmácsolt második részét vetettem össze. A 3. táblázat 

mutatja, hogy a tolmácsok összesen átlagosan 31%-kal kevesebbet hibáztak SI+T módban az 

SI-hez képest. A páros t-próba tesztek megerősítették, hogy a különbség szignifikáns, 99,9%-

os megbízhatósági szinten. Az eredmény megerősíti az első hipotézist és a kérdőíves 

felmérésnek az adatok pontosságára vonatkozó eredményeit, és teljes mértékben 

alátámasztják a negyedik hipotézist. A tolmácsok szignifikánsan kevesebbet hibáznak a 

számok tolmácsolásakor SI+T módban, mint SI-ben. 

 

3. táblázat: Számok tolmácsolása SI+T-ben és SI-ben – összesen  

Számok tolmácsolása SI+T SI 

Helyes 90% 59% 

Kihagyás 6% 29% 

Helytelen 4% 12% 

 

Az SI-ben kihagyott számok feltűnően magas aránya (átlag a számok 29%-át hagyták ki, 

12%-át tolmácsolták helytelenül) arra enged következtetni, hogy amikor telítettség lép fel és 

nem tudnak a beszéd írott verziójára támaszkodni a válaszadók az üzenet koherenciáját helyezik 

előtérbe, még a számnevek feláldozása árán is. Az interjúk is alátámasztják, hogy tudatos 

döntésről van szó. Amikor a tolmácsok érzik, hogy nem tudják egyensúlyban tartani az 

erőfeszítéseiket, inkább nem kockáztatják meg a számok helytelen tolmácsolását: ehelyett 

„elengedik a számot”, és megpróbálnak koherens üzenetet alkotni a célnyelven a szám nélkül.  

Ez különösen igaz a Grynspan beszéd 16. bekezdésére a második részben. Ebben a 

részben SI-ben tolmácsoltak a válaszadók, és a kérdéses bekezdés hat számnevet tartalmaz, 

vagyis Mazza terminológiájában zsúfolt szövegrész (clusters) (Mazza 2001: 93). A bekezdés 

tolmácsolása egyértelműen a telítettség kockázatát hordozza magában. A bekezdésben található 

számok alacsony kockázatú kihagyásoknak bizonyultak a válaszadók szemében (Pym 2008). 

Ha nem tudták megjegyezni a számokat, a bekezdés narratív második részére koncentráltak, 

igyekezvén helyreállítani a sérült koherenciát. Érdekes módon egy hasonlóan komplex 

bekezdés a beszéd első részében, amelyik szintén hat számnevet tartalmaz, és amelyiket SI+T 

módban tolmácsoltak egyáltalán nem okozott problémát, minden bizonnyal azért, mert azon 

túl, hogy már részben feldolgozták az információt, amikor a felkészülési idő alatt elolvasták a 
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szöveget, az információ vizuálisan hozzáférhető volt a számukra tolmácsolás közben is. 

Valószínűleg nem azért volt e számok tolmácsolásában kevesebb hiba, mert magasabb 

kockázatú kihagyásoknak tekintették azokat.  

 

6.4. A kísérletek blattolásra vonatkozó eredményei 

A válaszadók először is jelöléseket alkalmaztak a beszédek átiratán, másrészt utólag 

bejelölték, hogy mely szövegrészeknél követték szemükkel az írott szöveget, illetve, hogy hol 

pillantottak le arra közvetlenül a tolmácsolási feladat után. Ez az információ szolgált az adatok 

alapjául. Az adatok alapján a kutatásnak a blattolási komponenst magában foglaló, 

tolmácsolási stratégiákra vonatkozó második hipotézise nem, illetve csak részben 

igazolódott. A tolmácsok akcentus esetén és számokat tartalmazó szövegnél egyaránt 

jellemzően a szöveg összefüggő részeit követték a szemükkel. A hipotézis első részét 

alátámasztották az első kísérlet blattolásról kapott adatai: SI+T módban a tolmácsok 

jellemzően valóban a szöveg összefüggő részeit követik a szemükkel a szöveg írott 

változatában, amennyiben az előadó szokatlan akcentussal beszél. A hipotézis második 

fele azonban nem teljesült, mert sok adatot tartalmazó szövegnél a tolmácsok nem csak 

gyakran lepillantottak a számokra, hanem hosszú szakaszokat is blattoltak, azaz követtek 

a szemükkel. A szövegelemekre lepillantás stratégiáját kiegészítő stratégiaként használták. A 

szöveg előkészítésénél alkalmazott jelölések és annak összehasonlítása alapján, hogy 

tolmácsolás közben hányszor néznek le számokra elmondható, hogy amikor éppen nem 

blattolnak, vagyis a hangzó szöveget követik a fülükkel, jellemzően lepillantanak a számokra, 

amelyeket előzőleg gyakran be is karikáznak vagy más módon megjelölnek.  

 

7. Az eredmények gyakorlati hasznosíthatósága 

Kísérleti úton sikerült bizonyítani, hogy előadó nehéz akcentusánál – ami szélsőséges 

feltételnek számít –, és számokat tartalmazó beszédnél a beszéd írott szövege javított a 

tolmácsok célnyelvi produkcióján. Így a korábbiaknál is több alapunk van azt állítani, hogy az 

írott szöveg használatát e feltételek mellett érdemes megtanulni. Több alapunk van továbbá 

amellett érvelni, hogy a szervezőknek és az előadóknak a konferenciák előtt a tolmácsok 

rendelkezésére kell bocsátaniuk beszédük írott szövegét, amennyiben felolvasásra készülnek.   

A kérdőíves felmérés és a kísérletek fontos pedagógiai vonzatú tanulsága, hogy a 

tolmácsok nem egyöntetűen tulajdonítanak elsőbbséget a hangzó szövegnek. Ha előttük van a 

szöveg, hajlamosak blattolni és a hangzó szöveg követése másodlagossá válik. Ezért a 

tolmácsképzésben nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az elhangzó szöveg az irányadó. 
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Fontos tehát egyfelől figyelmeztetni a tolmácshallgatókat az írott szöveghez való túlzott 

ragaszkodás buktatóira. A gyakorlatban nincs garancia arra, hogy az előadó nem módosítja az 

előre megírt beszédét és a tolmács elmulaszthatja ezeket az eltéréseket. De még ha szó szerint 

olvassa is fel a beszédét az előadó, jobb, ha a tolmács ellenáll a folyamatos blattolási 

késztetésnek, hogy elkerülje a nagy lemaradást és kiküszöbölje az interferenciát.  

Az, hogy mely stratégiák válnak be leginkább szélsőséges körülmények között további 

bizonyításra szorul. Eredményeivel jelen kutatás remélhetőleg hozzájárult ahhoz, hogy idővel 

az SI+T a tolmácsképzők tantervébe és a hivatásos tolmácsoknak SI+T módban kínált 

továbbképzésbe szervesen beilleszkedjen.  
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