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MEGAKADÁSJELENSÉGEK 
NÉMETRE ÉS ANGOLRA SZINKRONTOLMÁCSOLT 

SZÖVEGEKBEN

Kusztor Mónika -  Bakti Mária

Bevezetés
A szinkrontolmácsolás közben zajló mentális folyamatokról mindmáig ke

veset tud a kutatás. Az egyidejű beszédpercepciót, átkódolást, beszédproduk
ciót és a célnyelvi kimenet állandó ellenőrzését lehetővé tevő, a szinkrontol
mács fejében, a tolmácsolástudomány „köznyelvi” szóhasználata szerint a 
black-boxban végbemenő folyamatok megértésére pszicholingvisztikai, neu- 
rolingvisztikai, neurológiai, és szövegközpontú kutatások láttak és látnak nap
világot. (A tolmácsolástudomány ezen különböző területeinek, eredményeinek 
és irodalmának áttekintéséhez lásd Pöchhacker 1994: 7-45 és Pöchhacker 
2000: 67-127.) Tanulmányunk a szövegközpontú tolmácsoláskutatás körébe 
tartozik, célja megakadásjelenségek vizsgálata angolra és németre szinkron
tolmácsolt szövegekben. Hiszen ugyanúgy, ahogy a megakadásjelenségek 
elemzése spontán beszédben segít megismerni a beszédprodukció folyamatát, 
annak szakaszait, s következtetni enged a rejtve zajló, a közvetlen megfigyelés 
útján nem hozzáférhető folyamatok mibenlétére, a megakadásjelenségek vizs
gálata elősegítheti a szinkrontolmácsolás tevékenységének jobb megértését is. 
Elemzésünk többek között arra irányul, milyen, esetlegesen nyelvfuggő kü
lönbségek vannak angolra és németre tolmácsolt szövegek megakadásaiban.

Megakadásjelenségek a beszédprodukcióban
A megakadásjelenségek a spontán egynyelvű beszédprodukció természetes 

kísérőjelenségei, kutatásuk közel száz éves múltra tekint vissza (Meringer 
1908). Először a német, majd az angol és a holland nyelv nyelvbotlásait 
kezdték vizsgálni (Meringer 1908, Fromkin 1973) azzal a céllal, hogy segít
ségükkel feltérképezzék a beszédprodukció folyamatát.

A nyelvbotlások nagyon sok, nyelvtől független jellemzővel rendelkeznek, 
ezeket a szakirodalom alapján Poulisse (1999) foglalja össze. A kutatási 
eredmények összevetését azonban nehezítik a nyelvenként és adott nyelvi ku
tatásokon belül is eltérő definíciók és különböző kategóriák. Ezen kívül a 
megakadásjelenségek bizonyos mértékig nyelvspecifikusak (Gósy 2002: 
193). Boomer-Laver (1973: 123) definíciója szerint „nyelvbotlásnak nevez
zük a beszélő fonológiai, grammatikai vagy lexikális szándékától való nem 
szándékos eltérést”. Huszár (2005: 15) a nyelvbotlások következő definíció
ját adja: „Nyelvbotlásnak az adott nyelvet első nyelvként beszélő, mentálisan
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egészséges, általános intelligenciájú [...] felnőtt ember -  szándéka ellenére 
létrejövő, saját fonológiai, morfológiai, szemantikai stb. normatudatának meg 
nem felelő — hibás beszédprodukcióját nevezzük.”

A nyelvbotlások a spontán beszéd megakadásjelenségeinek tágabb kategóriá
jába tartoznak, ezeket Gósy (2004: 7) a következőképpen definiálja: „a spontán 
beszéd artikulációs illetve percepciós folyamatosságát megakasztó, különféle 
jelenségeket nevezzük összefoglaló néven megakadásjelenségeknek”. Gósy a 
megakadásjelenségeket két csoportba sorolja: a bizonytalanságból adódó jelen
ségekre és a téves kivitelezés jelenségeire (Gósy 2005: 96). Az első csoportba a 
töltelékszók, a hezitálás, az ismétlés, a nyújtások és a szünet a szóban kategóri
ái tartoznak, míg a hiba típusú megakadások közé a freudi elszólás, morfológi
ai, szintaktikai hiba, kontamináció, téves szótalálás, „nyelvem hegyén van” je
lenség, változtatás, újraindítás, sorrendiségi tévesztések (perszeveráció, antici- 
páció, metatézis) és az egyszerű nyelvbotlások (Gósy 2004).

A magyar nyelvben előforduló megakadásokat vizsgáló kutatások többek 
között a következő területeket érintik: Horváth (2004) a beszédprodukció ter
vezési szintjei felől közelíti meg a megakadások vizsgálatát, Szabó (2004) 
nyelvi játék közben vizsgálja a megakadásokat, Markó (2004) pedig azt ku
tatja, a beszélő tudásállapota illetve a feladat nehézsége befolyásolja-e a be
szédprodukcióban előforduló megakadások számát és eloszlását. Bóna (2004) 
a beszédészlelési folyamat megakadásait térképezi fel.

A kétnyelvű ember mentális lexikonjának sajátosságait kutatja Navracsics 
(2004, 2007). Kutatásai azért jelentősek a jelen tanulmány szempontjából, 
mert a szinkrontolmácsok mentális lexikonja munka közben feltételezhetően 
számos hasonlóságot mutat a kétnyelvűekéhez: ők ugyanúgy nem tudják ki
iktatni a tudatukból a másik nyelvet, s az igen szűk időkeretek miatt valószí
nűleg az átkódolandó forrásnyelvi szöveg konkrét nyelvi megformálását sem. 
A többnyelvűek és az idegen nyelvet tanulók megakadásait vizsgálva Poulisse 
arra a következtetésre jutott, hogy felnőtt beszélőknél az idegen nyelvi és az 
anyanyelvi beszédprodukció hasonló; az anyanyelvi megakadásoknál megfi
gyelt jellegzetességek igazak a második nyelvet tanuló felnőttek nyelvbotlása
ira is (Poulisse 1999: 54).

Megakadásjelenségek és szinkrontolmácsolás
A szinkrontolmácsolás a beszédprodukció és a beszédpercepció különleges 

esete, hiszen a beszédpercepció a forrásnyelven, a beszédprodukció a célnyel
ven zajlik, a két folyamat nem egymást követi, hanem párhuzamosan történik, 
a harmadik egyidejűleg jelen lévő folyamat pedig a forrásnyelv és a célnyelv 
közötti átváltás vagy fordítás. Ezen kívül a szinkrontolmácsolás fő feladatai 
közé tartozik a célnyelvi produktum állandó ellenőrzése, illetve a fül-száj ív
hossz (a forrásnyelvi tolmácsolási egység észlelése és annak célnyelvi produ
kálása között eltelt idő hossza) nagyjából azonos értéken tartása, azaz a tolmá
csolás folyamatosságának megőrzése (vö. Szabari 2000: 86). A szinkrontol
mácsolás lényeges eleme, hogy a tolmács beszédprodukcióját kívülről meg
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határozott program vezérli: nem saját, hanem a forrásnyelvi beszélő gondola
tait fejezi ki, a beszéd tempóját is a kívülről meghatározottság jellemzi, 
kommunikációs igénye közvetett (Klaudy 2004: 41-42).

A szinkrontolmácsolás mint nyelvi tevékenység pszicholingvisztikai tanul
mányozása a tolmácsoláskutatás kezdeteitől, a 60-as évektől érdeklődésre 
számot tartó kutatási irányzat (Pöchhacker 2000: 68). Megakadásjelenségek- 
böl és nyelvbotlásokból kiinduló, ezeket a szinkrontolmácsolási folyamat 
jobb megértéséhez használó kutatás azonban csak elvétve található a tolmá
csolástudományban.

A megakadások, nyelvbotlások tolmácsolástudományon kívüli kutatásából 
az alábbi három tanulmány látszik fontosnak a szinkrontolmácsolás során 
felmerülő megakadások vizsgálatára nézve. Mind a három egynyelvű be
szédprodukciót vizsgált, de a körülmények valami módon hasonlítottak a 
szinkrontolmácsoláshoz. Cohen (1973) spontán beszédben és írott szöveg 
felolvasása során előforduló megakadásokat hasonlított össze holland anya
nyelvű beszélőknél. Vizsgálatában a legnagyobb arányban előforduló nyelv
botlás az anticipáció volt, azonban a felolvasások esetében, ahol a kísérletben 
részt vevők csak a felolvasandó szöveg következő 10-11 szótagját látták, az 
anticipációk aránya lényegesen kisebbnek bizonyult. A szinkrontolmácsolás 
során felmerülő nyelvbotlások között is viszonylag alacsony az anticipáció 
aránya, pedig Csernov (2004) előrejelzés-modellje alapján ennek az ellenke
zőjét várhatnánk.

Lackner (1980) és Cohen (1980) ún. shadowing feladat során vizsgálta a 
megakadások előfordulását: a kísérleti alanyoknak egyidejűleg kellett szöve
geket hallgatni, és azokat ugyanazon a nyelven megismételni. A beszédper
cepció és -produkció párhuzamossága miatt ez a kísérleti helyzet nagyon ha
sonlít a szinkrontolmácsoláshoz. Lackner (1980) a megakadások előfordulá
sának gyakoriságát és a bejövő szöveg gyorsaságának kapcsolatát vizsgálta. 
Eredményei megerősítették azt a feltevést, miszerint szimmetrikus kapcsolat 
létezik a beszédértés és a beszédprodukció között, illetve alátámasztották azt 
a hipotézist, hogy a beszédfeldolgozás a szavaknál nagyobb egységekben tör
ténik. Cohen (1980) vizsgálatában arra kérte a résztvevőket, hogy ne javítsák 
ki az eredeti szövegben esetleg felmerülő hibákat a shadowing feladat során. 
Az eredmények elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a beszéd- 
feldolgozás során a monitoring szavak szintjén történik.

Szinkrontolmácsolt szövegekben előforduló nyelvbotlásokat elemzett Pöch
hacker (1995) autentikus korpusz alapján. A nyelvbotlások arányát vizsgálta 
meg egy konferencia előadói és a tolmácsok beszédprodukciójában. Feltevé
se szerint a szinkrontolmácsok beszédprodukciójában nagyobb lesz a nem ja
vított megakadások száma, mivel nekik meg kell osztaniuk a figyelmüket 
egyszerre több tevékenység között, és így időnként nincs elég feldolgozási 
kapacitásuk hibáik javítására. Azonban az eredmények csak részben erősítik 
meg feltevését (Pöchhacker 1995: 75-76).
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Magyarra szinkrontolmácsolt szövegekben elemezte a megakadások elő
fordulásait és típusait Bakti (2007a). A vizsgálat tolmácshallgatók és gyakor
ló szinkrontolmácsok által szinkrontolmácsolt szövegekben előforduló meg
akadásokat tekintette át. A tolmácshallgatók munkájában lényegesen gyako
ribb volt a megakadások előfordulása, minden típusú megakadás előfordult. 
A gyakorló szinkrontolmácsok sokkal ritkábban előforduló nyelvbotlásaik 
között a morfológiai, szintaktikai hibák és újraindítások voltak túlsúlyban. 
Ennek az lehet az oka, hogy a gyakorló szinkrontolmácsoknál a tolmácsolási 
folyamat automatizálódott, a morfológiai hibák előfordulására pedig a fül- 
száj ívhossz adhat magyarázatot.

Egy másik vizsgálat (Bakti 2007b) retrospektív interjúk segítségével kísé
relte meg felderíteni angolról magyarra szinkrontolmácsolt szövegekben a 
megakadások okait, azt, javítják-e a tolmácsok a megakadásokat, illetve hogy 
mennyire emlékeznek ezekre a folyamatokra. Itt is a téves szótalálás, a mor
fológiai, szintaktikai hibák és az újraindítások fordultak elő a leggyakrabban. 
Ezek az eredmények alátámasztják Gósy (2003: 265) azon, spontán beszédre 
vonatkozó állítását, mely szerint a mentális lexikon aktiválása és az artikulá
ciós tervezés közötti részfolyamatban viszonylag nagy a megakadások ará
nya. A megakadások előfordulásához hozzájárulnak a szinkrontolmácsolás 
természetéből adódó sajátosságok, vagyis a véges mennyiségben rendelke
zésre álló mentális energia és az azzal való gazdálkodás, annak a részfelada
tokra való megfelelő elosztása (Gile 1995), illetve a korábbi vizsgálatnál már 
említett ful-száj ívhossz nagysága.

Bóna-Bakti (megjelenőben) a szinkrontolmácsolás időbeni sajátosságait 
vizsgálta tolmácshallgatók és gyakorló szinkrontolmácsok célnyelvi beszéd
produkciójában. Eredményeik szerint a tolmácshallgatók és a gyakorló szink
rontolmácsok teljesítményének nemcsak időbeli jellemzői között állnak fenn 
határozott különbségek, hanem szignifikáns az eltérés a megakadások előfor
dulásának gyakorisága között is.

Piccaluga és munkatársai (2007) egy különleges mérési módszert alkalmaz
tak a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában előforduló megaka
dásjelenségek mérésére, azt próbálva felderíteni, hogyan szakaszolják a szink
rontolmácsolások a forrásnyelvi szöveget. (Aszinkrontolmácsolás mindennapi 
gyakorlatából származó nyelvbotlásoknak, megakadásoknak nem tudományos 
jellegű gyűjteménye található a http://www.huterm.com/stop_and_smile.html in
ternetes címen.)

Kutatási anyag és módszer
Kutatásunkat az ún. Pöchhacker-korpusz egy részét elemezve végezzük, 

amelyet Franz Pöchhacker, a bécsi egyetemen professzora készített, és bocsá
tott rendelkezésünkre. A korpusz egy, az 1990-es évek elején Bécsben tartott 
többnapos üzemgazdasági tárgyú konferencia beszédeit és azok szinkrontol

http://www.huterm.com/stop_and_smile.html
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mácsolt célnyelvi megfelelőit tartalmazza angol-német, illetve német-angol 
nyelvpárban, összesen 115 975 szóval.

Jelen tanulmányunkhoz négy németről angolra és négy angolról németre 
szinkrontolmácsolt szöveget elemeztünk; az angolra tolmácsolt részkorpusz 
összesen 5076 szót, a németre tolmácsolt részkorpusz 4600 szót tartalmaz. 
Ebben az anyagban vizsgáltuk, milyen típusú megakadások fordulnak elő a 
tolmácsolásban, arányaiban milyen mennyiségben. A bizonytalanságból ere
dő megakadások nem minden típusát vizsgáltuk, lévén, hogy nem a hangzó, 
hanem az átírt anyag alapján dolgoztunk. A megakadások osztályozásához 
Gósy (2004) kategóriáit használtuk, az alábbi tizenkét kategóriával dolgozva: 
freudi elszólás; morfológiai, szintaktikai hiba; kontamináció; téves szótalálás 
és téves szókezdés; „nyelvem hegyén van” jelenség; változtatás; újraindítás; 
perszeveráció; anticipáció; metatézis; egyszerű nyelvbotlás; többféleképpen 
osztályozható jelenség.

Hipotézisünk szerint a szinkrontolmácsolt szövegre a szinkrontolmácsolás 
nyelvi tevékenységének specifikus jellege miatt más megakadások jellemző
ek, mint a spontán beszédre. Ezért feltételezésünk szerint a szinkrontolmá
csolt szövegekben előforduló megakadások célnyelvtől függetlenül külön
bözni fognak a spontán beszéd megakadásaitól, és sokkal inkább a Bakti 
(2007a) által vizsgált, magyarra szinkrontolmácsolt szövegekben található 
megakadásokkal mutatnak majd hasonlóságot. Célunk volt megvizsgálni azt 
is, milyen eltéréseket és milyen hasonlóságokat mutatnak a német, illetve an
gol nyelvre szinkrontolmácsolt szövegekben előforduló megakadások.

Eredmények
A négy vizsgált angolra tolmácsolt szöveget Anl, An2, An3 és An4-gyel 

jelöltük. Az Anl korpuszrész 306 szót tartalmaz, és összesen 10 megakadás 
fordul elő benne. Az An2 szöveg 3365 szóból áll, 82 megakadással. Az An3 
szavainak száma 763, itt 10 megakadás található. Az An4 angol célnyelvi 
szöveg 1642 szót tartalmaz, 22 megakadással. Az 1. táblázat a megakadásje
lenségek típusai szerint mutatja az angolra szinkrontolmácsolt szövegekben 
előforduló megakadások százalékos előfordulását.

1. táblázat: Az angol szinkrontolmácsolt szövegek megakadásainak aránya
Megakadástípus A nl An2 An3 An4

Morfológiai, szintaktikai hiba - 12,5% 15,0% 25,0%
Kontamináció 1,5% -

Téves szótalálás és téves szókezdés 10,0% 17,3% 40,0% 20,0%
Változtatás 10,0% 6,1% - 5,0%
Újraindítás 30,0% 52,0% 30,0% 20,0%
Anticipáció - 3,0% 20,0%
Egyszerű nyelvbotlás 50,0% 6,1% 10,0%
Többféleképpen osztályozható 1,5% 15,0%
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A táblázat adataiból jól látszik, hogy a leggyakrabban előforduló megakadás
típus az angolra szinkrontolmácsolt korpuszban az újraindítás. A legvalószí
nűbb ok erre az lehet, hogy a tolmács a beérkező értelmi egység végét várja, s 
az újraindítással időt nyer, vagyis ezeket a megakadásokat leginkább a fül-száj 
ívhossz hossza magyarázhatja. Példa újraindításra az (1) (a korpuszból vett pél
dáknál mindig a forrásnyelvi szövegrészlet szerepel először, majd új sorban a 
célnyelvi szöveg):

( 1 ) In der Wirtschaft heisst Demokratisierung, dass man sich auf den Ka
pitalmärkten Zugang beschafft.
In the economy demo democratization means that you have to get 
access to the capital market for everybody.

A (2) példa az újraindítás változtatással típusú megakadásra:
(2) wir sind schon wir verfallen schon in Weltuntergangsstimmung, wenn 

es keine zusätzlichen Zehntelprozente an Wachstum gibt
and o f course, we are very unhappy i f  i f  our growth rate is only a sligh 
th that we only have a slight increase

Itt az aktivált és félig kiejtett szót újraindítja a beszélő, közben módosít rajta. 
A többszörös megakadás oka az is lehet, hogy az előadó is átfogalmazza a 
mondatot, ezért menet közben a szinkrontolmácsnak is változtatnia kell az an
gol mondaton. Tehát újra a fül-száj ívhossz szerepének fontosságát kell ki
emelni a szinkrontolmácsolásban megfigyelhető megakadások lehetséges oka
inak keresésekor.

Nagyságrendileg közel azonos mennyiségű a morfológiai, szintaktikai hi
bák, a téves szótalálások, a változtatások és az egyszerű nyelvbotlások elő
fordulása is az angolra szinkrontolmácsolt szövegekben. A morfológiai, szin
taktikai hibák közé sorolt megakadások rendszerint javított hibák, a két nyelv 
közötti mondattani különbségek, nyelvtani szerkezetek, az igeidők, az egyes 
szám-többes szám egyeztetéséből vagy a határozatlan névelő (a, ári) nem a 
normának megfelelő használatából erednek.

(3) während die Elemente der Marktwirtschaft noch nicht Fuss fassen 
konnten
and the new system is has not really gained ground

A fenti esetben a megakadás lehet az angol és a német nyelv közötti eltérő 
mondattani szerkezetek eredménye. Ugyanígy a (4) példa is jól illusztrálja a 
valószínűleg az eltérő nyelvtani szerkezetek eredményeként létrejövő meg
akadásokat, a forrásnyelvi szövegben a parteiunabhängig melléknevet angol
ra csak tagadó szerkezettel lehet lefordítani, a tolmács ehhez először nem a 
megfelelő segédigét aktiválta, majd újraindította a helytelen did segédigét:



Megakadásjelenségek németre és angolra szinkrontolmácsolt... 127

(4) er war sogar kurzzeitig Finanzminister, war parteiunabhängig
and he was briefly Minister o f Finance, he d he dián ’t he wasn V a 
member o f a specific party

Az (5) példánál nem tudunk kimutatni eltérő nyelvtani szerkezetekből ere
dő okot a megakadások mögött, itt a forrásnyelvi szöveg jelen időt használ, a 
tolmács javítja ki meglévő háttértudása alapján a forrásnyelvi beszélőt:

(5) Joseph Schumpeter is ein wirklich interessanter Mann 
he is a he was a very interesting man indeed

A (6) példában a megakadás oka nem lehet a forrásnyelvi szerkezet, mivel 
itt a megfelelő ige szerepel, csak a szerkezetet változtatta a tolmács újraindí
tással:

(6) Hermès lässt ganze Schmuckkollektionen bei österreichischen Firmen 
produzieren
they make their jew they have their jewelry made here in Austrian 
companies

A (7) példa a határozott névelő nem megfelelő használatát illusztrálja, ezt a 
hibát javítja a tolmács:

(7) Sie sind gerade in Aus- und Fortbildungswesen, im Informations- und 
Beratungswesen, aber auch als Interessensvertretung in der Politik 
schlechthin unverzichtbar und unentbehrlich.
Particularly in the in education, in information and in counseling they 
are absolutely essential.

A (8) példa az egyes számú névmás többes számúra való javítását mutatja:

(8) Natürlich gibt es auch kein Rezept, wie dieser Übergang von der 
Plan- auf die Marktwirtschaft funktionieren kann.
Of course, it ’s very difficult to find a a method how to change this 
these structures.

Az eredeti szöveg itt nem olvasható megelőző kontextusából világos, hogy 
többes számról van szó, a tolmács először mégis az egyes számú alakot (this) 
aktiválja. Ennek lehetséges oka a feladathoz rendelkezésre álló mentális ener
giával való nem optimális gazdálkodás, s mivel elég nagy a távolság a forrás- 
nyelvi és a neki megfelelő célnyelvi elem között, a tolmács el is felejthette, 
hogy többes számról van szó.

A téves szótalálás és a téves szókezdés eseteit illusztrálják az alábbi példák:

(9) Die Lösung und die Sanierung kann nur von den Klein- und 
Mittelbetrieben her kommen.
The the solution comes from the small and medium-sized countries 
companies.
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A következő példában a tolmács rossz szót aktivált a mentális lexikonból; 
a hiba oka a konferencia során gyakran előforduló szavak hibás párosítása 
{market economy -  new democracy).

(10)  und der vielleicht später auch den mittel- und osteuropäischen 
erwachenden Demokratien und Marktwirtschaften die Möglichkeit 
gibt, sich dabei zu beteiligen
and that perhaps later might include the aw awakening new democra
cies with their new market demo economy

A megakadás oka a (9) példához hasonlóan a (10)-ben is a konferencia kon
textusában gyakran használt kifejezések felcserélése lehet (market democracy 
vs. market economy). Az előadásokban az új demokráciákról és a piacgazda
ságról van szó, ezt a két kulcskifejezést mossa össze a tolmács. A hibát még a 
teljes lexéma kimondása előtt észleli és javítja, így ez a megakadás a téves 
szókezdés altípusba tartozik. A téves szótalálás egy különleges esetére példa a
(11) mondatpár:

(11) die Paloma Picasso oder Dior oder Lacroix lassen Brillenfassungen 
in Österreich fertigen
Paloma Picasso or Dior oder or Lacroix

A tolmács a német szót aktiválja {oder), majd később ezt javítja az angol 
megfelelőre (or). A hiba előfordulásának oka lehet a forrásnyelvi német és a 
célnyelvi angol szavak közötti hangzásbeli és szerkezeti hasonlóság.

A változtatás megakadástípus leginkább az Anl és az An2 szöveget jelle
mezte:

(12) John Maynard Keynes hat einen ganz interessanten Satz geprägt zur 
Massenproduktion
John Maynard Keynes wrote a once said about mass production

Itt a szinkrontolmács' egy kontextusba egyébként illő szót változtat meg 
egy másikra (és wrote helyett said lesz a javított változat).

A(13)-ban a tolmács az egész szerkezetet változtatja meg:
(13) in diesem Bereich bin ich sogar für eine gewisse staatliche Hilfe

in this respect I'm not I I ’m almost willing to accept that they get a 
little help from the states

Az egyszerű nyelvbotlások oka nagyon nehezen meghatározható. Szink
rontolmácsolás esetén a legvalószínűbb ok az, hogy nem áll rendelkezésre 
megfelelő mennyiségű mentális energia az önellenőrzési folyamathoz. A kor
puszban találtunk példát betoldásra (14), cserére (15) és kiesésre (16) is:

(14) das notwendige Zusammenwirken von Familie und Sozialpolitik 
the interaction o f family and socio-politcy policy
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(15) Sogar die Japaner 
even the Jak Japanese

(16) Die jüngste Sozialenzyklika Centesimus annus
The most recent social encyci encyclica centesimus annus

A német nyelvű részkorpusz négy szövegét a Nel, Ne2, Ne3 és Ne4 jellel je
löltük. A Nel szöveg 907 szót tartalmaz, és összesen 3 megakadás található 
benne; a Ne2 anyag 1210 szó hosszúságú 15 megakadással; a Ne3 szószáma 
872, s a tolmács(ok) 11 megakadást produkál(nak), míg a Ne4 szöveg 1611 
szavas, összesen 31 megakadással. A német célnyelvű tolmácsolt szövegekben 
előforduló megakadások típusok szerinti százalékos előfordulását a 2. táblázat 
tartalmazza:

2. táblázat: A német szinkrontolmácsolt szövegek megakadásainak aránya
Megakadástípus Nel Ne2 Ne3 Ne4

Morfológiai, szintaktikai hiba - 67,0% 45,0% 32,3%
Kontamináció - - - 3,2%
Téves szótalálás és téves szókezdés - - - 6,4%
Újraindítás - - 36,0% 22,6%
Perszeveráció - 13,0% 9,0% 3,2%
Anticipáció 33,0% 7,0% - -
Egyszerű nyelvbotlás - 13,0% - 25,8%
Többféleképpen osztályozható 67,0% - 10,0% 6,4%

A német nyelvű tolmácsolt szövegekben arányaiban leggyakrabban előfor
duló megakadástípus a morfológiai, szintaktikai hiba kategóriája, amelynek 
mindkét alesete, az újraindítás nélküli morfológiai változtatás (17), és az is
métlés toldalékjavítással (18) (ennek a megakadástípusnak a német nyelvre 
adaptált megfelelő elnevezése ismétlés prepozíciójavítással, determinánsjaví
tással vagy végződésjavítással) is egyaránt számos alkalommal előfordul:

(17) the team o f my Department 
das Team meiner s Instituts

(18) the integration o f women in industrial development
die Einbeziehung von Frauen in die Wirtschaft und das die Förderung 
des Handels

Összességében viszonylag magas számban fordul elő a német tolmácsolt 
szövegekben egyszerű nyelvbotlás, amely bizonyára a megosztott figyelem, 
az egyidejű hallgatás és célnyelvi beszédprodukció következménye. A (19) 
betoldásra, a (20) cserére ad példát:
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(19) the Austrian economist Joseph Schumpeter
der österreichische Volkswirtschaftsler Joseph Schumpeter (a normá
nak megfelelő alak: Volkswirtschaftler)

(20) the team o f the Institute for Economic Promotion
das Team des Instituts für Wirtschaftsforderung (helyesen: Wirt
schaftsförderung)

Egyértelműen kiesésként, az egyszerű nyelvbotlás harmadik aleseteként 
kategorizálható megakadást nem jegyeztünk a német tolmácsolt szövegek
ben, mert azok mindig egybeestek egy lehetséges morfológiai hibával, így a 
többféleképpen osztályozható jelenségek között kaptak helyet:

(21) /  congratulate the European Council
ich beglückwünsche de Europäischen Regionalrat

Nemcsak a kiesésre, hanem az egyszerű nyelvbotlás másik két alesetére is 
igaz, hogy arányuk még hangsúlyosabb lenne, ha a németben a talált esetekben 
nem esnének egybe oly sokszor valamely morfológiai hibával. Mivel így nem 
lehet eldönteni, morfológiai hibáról vagy egyszerű nyelvbotlásról van-e szó, 
ezeket a többféleképpen osztályozható jelenségek közé soroltuk. Például:

(22) It is a privilege and a pleasure for me to address the sixty-thi six annu
al thirty-sixth Annual World Conference o f the International Council 
for Small Business
Es ist mir eine Freude und eine Auszeichnung, hier vor de sechsund- 
dreissigsten Jahreskonferenz des ICSB sprechen zu dürfen

Ahogy ez az előzőekben látható volt, az angol célnyelvű szövegek leggya
koribb megakadásjelenségének az újraindítás bizonyult. Bár a német tolmá
csolt szövegekben nem annyira kiugró az előfordulása, jelenléte nem elhanya
golható. Az újraindítások nagy része a német szövegekben nem az egyes szót, 
hanem a mondatszerkezetet érinti (lásd 23-as példa). Ez minden valószínűség 
szerint a kívülről meghatározott „terv” szerinti beszéd kényszerének követ
kezménye, ami miatt a mondattervezés bizonytalanná válhat, különösen ha a 
tolmácsolandó mondat hosszú, s a tolmács kénytelen megkezdeni annak tol
mácsolását, még mielőtt egészében átlátná annak szemantikai és szintaktikai 
szerkezetét. Ilyenkor a szinkrontolmács kénytelen megpróbálni kitalálni a 
mondat további alakulását. Az esetleges helytelen anticipálási folyamat mon- 
datszintü újraindításhoz vezethet. Ezen kívül az ezen típusú újraindítás oka ter
mészetesen a forrásnyelv és a célnyelv szórendi különbségiben is keresendő.

(23) They also focus on the need to amend national industrial policy so as 
to reduce the bias against small-scale industry
und es ist auch man ist auch bemüht, die Haltung in der nationalen 
Wirtschaftspolitik zugunsten der Klein- und Mittelbetriebe zu verän
dern.
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Feltehetően szintén elsősorban specifikusan a szinkrontolmácsolásra jel
lemző nyelvbotlást figyelhetünk meg a (24)-es korpuszrészletben:

(24) Distribution and marketing firms constituted the bulk o f those 
attracted to Eastern Europe in the wake o f the liberalization o f joint 
venture laws in nineteen-eighty-seven and nineteen-eighty-eight.
Hier spielte vor allem im Gefolge der Liberalisierung der Joint 
Venture Gesetze in den Ende der achtziger Jahre eine grosse Rolle.

A fenti példában nyomon követhető a szinkrontolmács mentális energiával 
való gazdálkodása: a tolmács a forrásnyelvi szövegben elhangzott évszámok 
tolmácsolására készül, és az ennek megfelelő prepozícióval és a megfelelően 
ragozott determinánssal indít (in den). A pontos évszámok megértése, elraktá
rozása és célnyelvi visszaadása azonban sok mentális energiát igényel, amit a 
tolmácsolás más részfeladataitól kellene megvonni, s amelyek emiatt esetleg 
nagyobb veszteséget jelentenének az összteljesítmény minőségére nézve. Va
lószínűleg ezen -  a másodperc töredéke alatt végigvitt -  meggondolások 
alapján változtatta meg a tolmács a (24)-ben a folyamatban lévő megnyilat
kozás kivitelezési tervét, és általánosította a pontos évszámokat Ende der 
achtziger Jahre-rd (’a nyolcvanas évek végén’).

Összegzés
Az angol és német forrásnyelvből németre, illetve angolra szinkrontolmá

csolt szövegek megakadásainak vizsgálata, valamint az eredmények más, 
magyarra szinkrontolmácsolt szövegek elemzéseink eredményeivel (lásd 
Bakti 2007a) való összevetése után körvonalazódni látszik egy, a szinkron- 
tolmácsolás során fellépő megakadásokra jellemző tendencia, amely kevéssé 
nyelvfüggő, inkább szinkrontolmácsolás-függő. Az eddig vizsgált anyagok
ban, nyelvpártól függetlenül, viszonylag magas az újraindítások aránya, bár 
ez a megakadástípus az itt vizsgált angol nyelvű tolmácsolt szövegekre hang
súlyosabban jellemző, mint a német nyelvüekre. Ezen különbség lehetséges 
okainak vizsgálata további kutatást igényel. Kiemelt helyen szerepel mindkét 
vizsgált részkorpuszban a grammatikai, morfológiai, szintaktikai hibák, illet
ve az egyszerű nyelvbotlások aránya is. Ez minden bizonnyal a beszédterve
zésnek a szinkrontolmácsolás körülményei között fennálló különös nehézsé
gének tudható be. A megakadások okai a szinkrontolmácsolás mint másodla
gos beszédprodukció sajátosságaiban keresendőek, ideértve a megosztott fi
gyelmet, a fül-száj ívhossz hosszát, illetve a feladat elvégzéséhez rendelke
zésre álló mentális energia véges mennyiségét. A jelen tanulmány csupán kí
sérleti jellegűnek tekinthető. A szinkrontolmácsolt szövegekben található 
megakadások okainak pontosabb felderítéséhez természetesen még számos, 
nagyobb mintán elvégzett, szélesebb körű vizsgálat szükséges.
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