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MEGAKADÁSOK A SZINKRONTOLMÁCSOK 
SPONTÁN BESZÉDÉBEN

Bakti Mária

Bevezetés
A spontán beszéd produkciója az a folyamat, amely a megszólalás szándé

kától a kiejtésig tart. A spontán beszédnek számos változata létezik, ezeket 
két csoportba lehet osztani, a félspontán (az angol szakirodalomban extempo
raneous speech) beszéd során a beszélő felkészül a beszédre, míg a valódi 
spontán beszéd (impromtu speech) során „semmilyen beszédtervezés nem 
előzi meg az aktuális közlést” (Gósy 2005: 72).

A spontán beszéd definiálásának egy másik lehetséges megközelítése a be
szélt és az írott nyelv közötti különbségek megállapítása. Erre a feladatra az 
1960-as, 1970-es években több kutató is vállalkozott. Heeschen az alábbi lé
nyeges különbségeket sorolja fel a területen végzett kutatások eredményei 
alapján: a beszélt nyelv gyakrabban használja a mellérendelő szerkezeteket, 
és gyakoribbak benne a deiktikus utalások, mint a határozott névelővel beve
zetett főneves szerkezetek. A beszélt nyelvben gyakoribbak az aktív szerke
zetek és a kevésbé bonyolult mondattani szerkezetek (Heeschen 1993).

Heeschen azt is megjegyzi, hogy a későbbiekben paradigmaváltás ment 
végbe a kutatásban, és a korábbi merev írott nyelv -  beszélt nyelv elhatáro
lást felváltotta az a megközelítés, mely szerint a szövegeket egy kontinuum 
mentén lehet elhelyezni, melynek végpontjai az írott és a beszélt nyelv 
(1993).

A spontán beszéd tervezési folyamatainak jobb megértésében segít a 
megakadásjelenségek kutatása, mert a beszédprodukció olyan rejtett folyama
taira utalnak, amelyek a hibátlan beszéd során nem vizsgálhatóak. A meg
akadások definíciója Gósy szerint a következő: „a spontán beszéd artikuláci
ós illetve percepciós folyamatosságát megakasztó, különféle jelenségek” 
(2004: 7). A megakadásjelenségeket a bizonytalanságból adódó jelenségekre 
és téves kivitelezés jelenségeire lehet felosztani. A bizonytalanságból adódó 
megakadások a következők: néma szünetek, hezitálások, nyújtások, újrakez
dések, ismétlések és a töltelékszavak. A téves kivitelezés jelenségei: freudi 
elszólás, morfológiai, szintaktikai hibák, kontamináció, téves szótalálás, 
„nyelvem hegyén van” jelenség, változtatás, újraindítás, sorrendiségi problé
mák, egyszerű nyelvbotlások (Gósy 2005). A hiba típusú megakadások közé 
tartoznak a nyelvbotlások, ezek egyik első definícióját adja Boomer és Laver: 
a nyelvbotlás nem szándékos eltérés a beszélő folyamatban lévő fonológiai,
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nyelvtani vagy lexikai szándékától (1973: 123). Huszár szerint a „nyelvbot
lásnak az adott nyelvet első nyelvként beszélő, mentálisan egészséges, általá
nos intelligenciájú [...] felnőtt ember -  szándéka ellenére létrejövő, saját fo
nológiai, morfológiai, szemantikai stb. normatudatának meg nem felelő -  hi
bás beszédprodukcióját nevezzük (2005: 15). A spontán magyar beszédben 
előforduló megakadásokat vizsgálta többek között Gósy (2003), Horváth 
(2004), Markó (2004) és Szabó (2004).

A tolmácsolás kutatói közül többen a szinkrontolmácsok beszédprodukció
ját is spontán beszédnek tekintik, mivel az „itt és most” születik (Enkvist 
1982, Pöchhacker 1995). A szinkrontolmácsolás és a spontán beszéd kapcso
latát számos kutató vizsgálta, különösen az 1960-as, 1970-es években, ekkor 
elsősorban pszichológusok és pszicholingvisták kutatták a szinkrontolmácso
lás folyamatát. Henri C. Barik (1972, 1973) kutatásaiban hangsúlyozta, hogy 
a szinkrontolmácsolás során fontos változók a bejövő szöveg típusa és elő
adásmódja. Kísérletében hat tolmács (2 profi, 2 tanuló, 2 tapasztalatlan) négy 
típusú szöveget tolmácsolt: spontán beszédet, félig előkészített beszédet, elő
re megírt beszédet, és egy újságcikk felolvasott változatát. A célnyelvi szö
vegek elemzésekor Barik arra az eredményre jutott, hogy a szinkrontolmá
csolt szövegek temporális jellemzői alapjában véve azonosak a forrásnyelvi 
szövegek vagy a természetes beszéd temporális jellemzőivel. Érdekes módon 
azonban a tolmácsok több időt töltenek beszéddel, mint a forrásnyelvi szöve
gek előadói, amit Barik a tolmácsok lassabb artikulációs tempójának tulajdo
nít. A tolmácsoknál azért lassúbb az artikuláció, mivel a tolmácsok többet he
zitálnak, mert az előadóra várnak, hogy kifejtse a forrásnyelvi szöveg tartal
mát. Összességében Barik a szinkrontolmácsolást spontaneous mode of ex
pression, vagyis spontán kifejezésmódnak tekinti (Barik 1972).

Goldman-Eisler a szinkrontolmácsolást a spontán beszéd egy típusának te
kintette (Goldman Eisler 1968). A Segmentation o f input in simultaneous 
translation című cikkének bevezetőjében a spontán beszéd és a szinkrontol
mácsolás kapcsolatáról szólva megjegyzi, hogy a szinkrontolmácsolás a 
spontán beszédhez hasonló, mivel a tolmácsnak saját szavaival kell elmonda
nia a forrásnyelvi üzenetet a célnyelven. Bizonyos értelemben a szinkrontol
mács feladata jobban hasonlít az átvitelre vagy a parafrázisra, mivel a tol
mács feladatának része az, hogy „saját szavaival mondja el a forrásnyelvi 
üzenetet” (Goldman-Eisler 1972: 128). Déjean-ra utalva Seleskovich (1982) a 
spontán beszéd és a szinkrontolmácsolás kapcsolatáról szólva megjegyzi, 
hogy a szóbeli fordítás, azaz a tolmácsolás mindig spontán (252).

Kopczynskí a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukcióját félspontán 
beszédnek tekinti, a fogalmat így definiálja: „olyan beszéd, amely a helyszí
nen születik, egy korábban ismeretlen szöveg alapján” (1982: 257). A szerző 
azt is hangsúlyozza, hogy a szinkrontolmácsolás, mivel szóban történik, ren
delkezik a valódi spontán beszéd jellegzetességeivel is. Ezeket a jellemzőket 
Kopczynskí három csoportba sorolja. Az első csoportba azok a jelenségek
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tartoznak, amelyek eltérést jelentenek a forrásnyelvi szöveg folyamatos visz- 
szaadásától: hezitálás, újraindítás, ismétlés, téves szótalálás. Másodsorban a 
tolmácsolt szöveg szerkezete „lazább”, több benne a mellérendelés, kevesebb 
a beágyazott szerkezet, a tolmácsok gyakran elhagyják az alárendelő mel
lékmondatokat. Harmadszor pedig a tolmácsolt szövegek általában kevésbé 
formálisak, mint a forrásnyelvi megfelelőjük.

Összegzésképpen Kopczynskí (1982) elmondja, hogy a mivel a szinkron- 
tolmácsolás szóbeli tevékenység, itt és most történik, ezért rendelkezik a 
spontán beszéd több jellemzőjével is. Ennek kihatása lehet a tolmácsolás mi
nőségének megítélésére is, különösen akkor, ha a forrásnyelvi szöveg nem 
spontán, hanem szerkesztett beszéd.

Shlesinger MA-dolgozatában azt vizsgálta, hogy a szinkrontolmácsolás so
rán hogyan változik a szövegek szerkesztettségi foka. A dolgozat címe: Si
multaneous interpretation as a factor in effecting shifts in the position o f texts 
on the oral-literate continuum. A dolgozat héber nyelven született, angol 
nyelvű összefoglalását Pym (2007) adja.

A szövegek szerkesztettségét Shlesinger a tervezettség foka, a hallgató és 
az előadó közös tudása, a szókincs és a hallgatóság bevonásának mértéke 
alapján vizsgálta. A fenti paraméterek alapján került meghatározásra a for
rásnyelvi szövegek szerkesztettségi foka, vagyis elhelyezkedésük a szóbe- 
li/spontán-szerkesztett/formális skálán.

Shlesinger hipotézise az volt, hogy a szinkrontolmácsolás során változik a 
szövegek szerkesztettségi foka: a szerkesztett forrásnyelvi szövegekből spon
tánabb célnyelvi szövegek születnek, a spontán forrásnyelvi szövegekből pe
dig formálisabb célnyelvi szövegek születnek majd.

Az 1. táblázat Shlesinger és Pym alapján mutatja, hogy milyen jellemzőket 
tulajdonít Shlesinger a skála két végpontján elhelyezkedő szövegeknek.

Shlesinger hipotézise kézenfekvőnek látszik, hiszen a szinkrontolmácsolási 
gyakorlat alapján logikus, hogy a forrásnyelvi szövegben előforduló hezitálá
sokat a tolmács kihagyja, így időt takarít meg, és az ilyen kihagyások a szer
kesztett szövegek felé vezetnek. Amikor viszont a tolmácsoknak szerkesztett 
szöveget kell tolmácsolniuk, például egy előre megírt beszédet vagy jogi 
szövegeket, akkor a célnyelvi szöveg az eredetinél spontánabb lesz, mivel ez 
az írott szöveg szóbeli változata.

Shlesinger eredményei az összes szerkesztett forrásnyelvi szöveg esetében 
azt mutatták, hogy célnyelvi megfelelőjük sokkal spontánabb lett, a skálán a 
spontán beszéd jellemzői felé mozdultak el. A spontán forrásnyelvi szövegek 
esetében azonban nem ilyen egyszerű a helyzet, itt az eredmények vegyesebb 
képet mutatnak. Úgy tűnik, hogy a spontán forrásnyelvi szövegek a fordítás 
során még spontánabbak lettek. Összegzésképen elmondható, hogy Shlesin
ger eredményei alátámasztják a szinkrontolmácsolási beszédprodukció alap
vetően beszélt, spontán természetét (Pym 2007).



220 Bakti Mária

1. táblázat: A formális és a spontán szövegek jellemzői Shlesinger és Pym 
nyomán (Pym 2007)

Formális szövegek Spontán szövegek
1. Tervezettség foka 
l.a) Lexikai sűrűség nagyobb lexikális sűrűség;

nominalizáció;
alárendelések

töredezett szintakszis; 
mellérendelés

l.b ) Szövegkohézió erős szövegkohézió gyenge szövegkohézió; 
az előadó feltételezi a kontex
tus ismeretét

l.c) M egakadások több a redundancia, szünet és 
ismétlés;
az előadó figyel arra, hogy a 
hallgató megértse az üzenetet

2. Közös tartalom és explicitebb a szemantikai feltételezik, hogy a címzett is-
tudás utalások területén meri a kontextust
3. Szókincs több kohéziós eszközt mindennapi nyelvhasználat;

használ innovatív
4. A hallgatóság be
vonásának mértéke

minél jobban hangsúlyozza a 
kommunikáció résztvevői kö
zötti kapcsolatot, annál spontá
nabb;
nonverbális jellemzők; 
töredezett prozódia

Korábbi kutatásaink alapján (Bakti 2007a, Bakti 2007b, Kusztor és Bakti 
2007) feltételezzük egy szinkrontolmácsolás-specifikus megakadásjelenség- 
mintázat meglétét. A szinkrontolmácsolás során előforduló megakadásokat 
vizsgáló tanulmányában Pöchhacker (1995) azonban bizonyos megakadások 
előfordulását azzal magyarázza, hogy a szinkrontolmácsok célnyelvi beszéd
produkciója a spontán beszéd egy formája. A jelen dolgozat célja, hogy pon
tosítsa a tolmácsolás kutatói által kialakított képet, és összevesse a szinkron- 
tolmácsok spontán és célnyelvi beszédprodukciójában előforduló megakadá
sokat, és az eredmények segítségével alátámassza a szinkrontolmácsolás
specifikus magakadás-mintázat létezését. A hipotézisünk az volt, hogy kü
lönbségek lesznek a két szituációban előforduló megakadások között, mivel a 
szinkrontolmácsolás során párhuzamosan zajlik a beszédprodukció, beszéd
percepció és a fordítás folyamata. A szinkrontolmácsolás esetében a beszéd
produkció tervezésének különös esetével van dolgunk, mivel a szinkrontol
mácsok kívülről megadott program alapján dolgoznak; a forrásnyelvi tartal
mat és az illokúciós szándékot a forrásnyelvi beszélő határozza meg és ő ren
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dezi sorba a közölni szándékozott információkat is, a szinkrontolmácsok en
nek alapján tervezik meg a célnyelvi beszédprodukciót.

A n y a g , m ódszer, k ísérleti szem élyek
A vizsgálatban négy profi szinkrontolmács vett részt (TI, T2, T3, T4), akik 

több éve dolgoznak szinkrontolmácsként. Közülük ketten az Európai Unió in
tézményeinek szabadúszó tolmácsai, ketten pedig Magyarországon dolgoz
nak szinkrontolmácsként, A nyelvük magyar, B nyelvük angol. A kísérletben 
egy nö (33) és három férfi (31, 33, 40) vett részt.

A tolmácsok egy előre rögzített nyolc perc hosszúságú angol beszédet tol
mácsoltak angolról magyarra. Az előre rögzített szöveg a brit belügyminisz
ter beszéde volt, az egyházak és vallási csoportok társadalmi szerepéről szólt. 
A beszédet egy magyar anyanyelvű személy olvasta fel, a felolvasott szöve
get rögzítettük, majd a szinkrontolmácsok ezt a szöveget tolmácsolták angol
ról magyarra. A felvételek 2007. januárjában készültek Szegeden, a Szegedi 
Tudományegyetem Irinyi épületében, az I. Nyelvi Laborban, TANDBERG 
EDUCATIONAL Media Centre IS-10 MM felszereléssel, Sony HF 60 típusú 
kazettákra. A rögzített anyag hossza 36 perc. A szinkrontolmácsolási helyzet 
során a szinkrontolmácsok nem látták az előadót, és egyedül voltak a tol- 
mácsfiilkében, nem számíthattak a tolmácskolléga segítségére. Erre azért volt 
szükség, hogy minden résztvevő számára egyenlő feltételeket tudjunk biztosí
tani.

Később a tolmácsokat arra kértük meg, hogy egy fordítási feladat után ér
tékeljék teljesítményüket, majd köznapi témákban feltett kérdésekre válaszol
tak. A tolmácsok spontán beszédprodukcióját rögzítettük, a hangfelvételeket 
átírtuk, majd az előforduló megakadásokat Gósy (2004) alapján csoportosí
tottuk. Az eredményeket összehasonlítottuk a tolmácsok célnyelvi beszéd
produkciójában előforduló megakadásokkal.

E red m én yek
A 2. táblázat a magakadások százalékos eloszlását mutatja a szinkrontol

mácsok spontán magyar beszédében. A táblázat adatai jól mutatják az egyéni 
eltéréseket a szinkrontolmácsok spontán beszédprodukciójában. TI tolmács 
esetében nagyon kevés megakadás fordult elő, a beszédprodukciója végig 
szabatos, ellenőrzött volt. T2 tolmács esetében volt a legmagasabb a megaka
dások előfordulási aránya, kiemelkedő az újraindítások és az ismétlések gya
kori előfordulása. T3 tolmács esetében viszonylag kevés megakadás fordult 
elő, leggyakoribbak az ismétlések voltak. T4 tolmács esetében viszonylag 
magas volt a megakadások előfordulási gyakorisága, esetében a kiesések, az 
újraindítások és az ismétlések fordultak elő a leggyakrabban.

Összességében elmondhatjuk, hogy a vizsgálatban szereplő profi szinkron- 
tolmácsok spontán beszédében előforduló leggyakoribb megakadások az is
métlések és az újraindítások.
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2. táblázat: A megakadások százalékos eloszlása a szinkrontolmácsok 
spontán magyar beszédében

Megakadás TI T2 T3 T4
Morfológiai, szintaktikai hiba - 7% - -

Változtatás 40% - - 12%
Újraindítás 20% 26% 17% 22%
Betoldás - - - 11%
Kiesés - - - 22%
Ismétlés 40% 60% 66% 22%
Többféleképpen osztályozható jelenség - 7% 17% 11%
Megakadás/100 szó 1,37 5,22 2,37 2,7

Az ismétlés bizonytalanságra visszavezethető jelenség, a tervezés korai 
szintjéhez kapcsolódó megakadás. Habár az ismétlések minden tolmács spon
tán beszédében előfordultak, mégis nagyon élesek az egyéni különbségek a 
beszélők között, az ismétlések aránya kiemelkedően magas T2 tolmács eseté
ben. Az első példa egy ismétlést mutat T2 tolmács spontán beszédéből.

(1) De végül is ezek ezek indiánok voltak, ezek az emberek... (T2)
Általánosságban véve az ismétlések a kötőszókat vagy a többi töltelékszót 

érintik (Gósy 2005), ez jellemezte a tolmácsok spontán beszédprodukcióját 
is; a (2) példa is ezt mutatja T3 tolmács beszédprodukciójából:

(2) hogyha hogyha van szöveg és van legalább öt perc az embernek ar
ra, hogy átolvassa (T3)

A tolmácsok spontán beszédprodukciójában előfordultak újraindítások is, 
azonban számuk viszonylag csekély, kivéve T2 tolmácsot, akinél ez az egyik 
leggyakrabban előforduló megakadás. A (3) példában a beszélő egy egész ki
fejezést indít újra, míg a (4) példában a beszélő az első szótag indítja újra a 
szót.

(3) Oöö de úgy é _ úgy éreztem, hogy ö hogy bár a tartalom sérült (T2)

(4) am amikor ezekkel a problémákkal szembetalálkoztam, ö általában 
nem éreztem mégsem, (T2)

Hasonló az (5) példa is, T4 tolmács beszédprodukciójából:
(5) mert csak azt tudtam, hogy min minden nap bemondják, hogy (T4)
A tolmácsok spontán beszédprodukciójában egy beszélő esetében (T2) for

dult elő morfológiai szintaktikai hiba.
A (6) példában a mondatból hiányzik az ige, azonban mind a beszélő, mind 

a hallgató számára érthető az üzenet:
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(6) ö általában nem éreztem mégsem, hogy a javításnak ö fontos szerepét 
(T2)

A változtatás, vagyis a kiejtett szó szándékos javítása kontextusba illő sza
vakkal, viszonylag ritkán fordult elő a gyűjteményben. Változtatást csak TI 
és T4 tolmácsok beszédprodukciójában találtunk, a (7) példa T4 tolmács 
spontán beszédéből mutat változtatást:

(7) vannak ilyen visszatérő öö motívumok, ilyen ismétlődő struktúrák (T4)

Tanulságos a szinkrontolmácsok spontán beszédében és célnyelvi beszéd
produkciójában, angolról magyarra tolmácsolt szövegekben előforduló meg
akadások összehasonlítása. A 3. táblázat a kísérletben szereplő szinkrontol
mácsok célnyelvi beszédprodukciójában előforduló megakadások gyakorisá
gát mutatja.

3. táblázat: Megakadások százalékos eloszlása a szinkrontolmácsok célnyelvi 
beszédprodukciójában, Bakti (2007b) alapján
Megakadás TI T2 T3 T4

Morfológiai, szintaktikai hiba 36,5% 17,5% 20,0% 20,0%
Kontamináció - - 7,0% -

Téves szókezdés - 6,0% 7,0% -

Változtatás 45,5% 11,7% 26,0% 10,0%
Újraindítás - 41,3% 33,0% 50,0%
Sorrendiségi hibák 9,0% 6,0% - 10,0%
Csere - - - 10,0%
Kiesés - - 7,0% -

Ismétlés 9,0% 17,5% - -

Megakadás/100 szó 1,6 2,4 1,9 1,5

Az eredmények nagy egyéni eltéréseket mutatnak, azonban bizonyos ten
denciák meghatározhatóak az adatok alapján. TI tolmács kivételével a tolmá
csok célnyelvi beszédprodukciójában kevesebb megakadás fordul elő. Ennek 
feltételezett magyarázata az lehet, hogy a szinkrontolmácsolás során a tolmá
csok kívülről megadott program szerint dolgoznak, ahol a makrotervezés 
nagy részét a célnyelvi beszélő végzi.

A leggyakoribb hibatípusok a grammatikai, morfológia hibák, a változtatá
sok és az újraindítások. A grammatikai, morfológia hibák a spontán beszéd
ben előforduló morfológiai, szintaktikai hibáktól eltérően a leggyakrabban az 
egyeztetési tévedések, amelyeket a fül-száj ívhossz nagysága, vagyis a for
rásnyelvi és a célnyelvi szöveg közötti időbeli különbség és a rendelkezésre 
álló mentális energia mennyisége vagy a hiánya magyaráz. Míg a spontán be
szédben a grammatikai, morfológiai hibákat főleg a hiányos szerezetek jelle
mezték, például az ige hiánya a mondatban, a tolmácsok esetében sokszor
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maradt le vagy nem volt megfelelő a toldalék. Ennek oka a forrásnyelvi és a 
célnyelvi szöveg között eltelt idő hosszában kereshető. A (8) példa egy több 
szót érintő grammatikai hibát mutat, ahol a tolmács, valószínűleg a fül-száj 
ívhossz nagysága miatt, kénytelen menet közben változtatni a már kiejtett 
szerkezeten.

(8) a nagy kihívás tehát azt jelen, az jelenti, hogy
A (9) példában a tolmács nem megfelelő végződést használ:
(9) a hit szerepe fontos az emberek életébe
A változtatások mind a spontán, mint a tolmácsolt szövegekben előfordul

tak, a tolmácsolt szövegekben azonban gyakoribbak voltak, minden tolmács 
beszédprodukciójában megtalálhatóak. A változtatás a szinkrontolmácsolt be
szédprodukció jellemző eleme. Ennek számos oka lehet. A változtatást te
kinthetjük időnyerési stratégiának, amikor a tolmácsok átfogalmazzák a már 
kiejtett nyelvi elemeket, de az is előfordulhat, hogy a tolmácsok a mentális 
lexikonból elsőre nem a kontextusnak megfelelő szót választják ki, így szük
ség van a változtatásra. A szinkrontolmácsolás során olyan esetek is előfor
dulhatnak, amikor a célnyelvi normáknak való megfelelés miatt dönt a válto
zatás mellett a tolmács.

A (10) példában a tolmács valószínűleg nem tudta aktiválni a ’mecset’ szót 
a mentális lexikonból, először körülírta (muzulmán templom), majd sikerült 
megtalálnia a megfelelő szót:

(10) vannak ö olyan muzulmán templomok is olyan mecsetek
A (11) példában a tolmács az eredeti focal point kifejezést fordítja le szó 

szerint magyarra, majd ezután talál egy valamivel magyarosabb megfelelőt:

(11) ezenkívül fókuszpontot biztosítanak, központi pontot biztosítanak a kö
zösség számára

Az újraindítások három tolmács beszédprodukcióját jellemzik; előfordulá
suk jóval gyakoribb, mint a tolmácsok spontán beszédében. Az újraindítás a 
lexikális hozzáférés és az artikulációs tervezés összehangolatlanságából ered. 
Gyakori előfordulására magyarázat lehet az, hogy a tolmácsok beszédzajban 
dolgoznak; Gósy kutatásai szerint a beszédzajban beszélők beszédprodukció
ját is kiemelten jellemzik az újraindítások (Gósy 2008).

Az 1. ábra a tolmácsok spontán beszédprodukciójában előforduló megaka
dásokat mutatja. A tolmácsok spontán beszédében a leggyakoribb megakadá
sok az ismétlések és az újraindítások, míg a tolmácsolt szövegekben a leg
gyakrabban az újraindítások, a morfológiai-szintaktikai hibák és a változtatá
sok. A beszédprodukció ezen formájában az ismétlések aránya viszonylag 
alacsony.
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1. ábra
A tolmácsok spontán beszédében előforduló megakadások

Összegzés
Eredményeink különbségeket mutatnak a szinkrontolmácsok spontán be

szédében és célnyelvi beszédprodukciójában előforduló megakadások között. 
A különbségeket a beszédprodukció két típusa között a beszédprodukció kö
rülményei magyarázhatják. A szinkrontolmácsolt szövegekben alacsonyabb 
volt a megakadások előfordulási aránya, mivel a szinkrontolmácsok előre 
megadott program alapján dolgoznak, ahol a beszédtervezés során adott, 
hogy a forrásnyelvi beszélő milyen információt szeretne közölni a hallgató
val, és a forrásnyelvi beszélő meghatározza a kifejezni szándékozott informá
ció sorrendjét is. A tolmács a gondolatok sorrendjét átrendezheti és az ö fel
adata a megfelelő pragmatikai forma megtalálása a célnyelven.

A szinkrontolmácsolt szövegekben a leggyakrabban a morfológia-szintak
tikai hibák, a változtatások és az újraindítások fordulnak elő, míg a spontán 
beszédben az ismétlések és az újraindítások voltak a leggyakoribbak. Az újra
indítások a zajban történő beszédprodukció jellemzői, azaz a szinkrontolmá
csolás során a forrásnyelvi szöveg zajhatása okozhatja az újraindítások magas 
arányát. A tolmácsok spontán beszéde lényegesen nagyobb egyéni eltéréseket 
mutatott, mint a célnyelvi beszédprodukciójuk. Az eredmények alátámasztják 
azt a korábbi megállapítást (Bakti 2008), hogy a szinkrontolmácsolási be
szédhelyzet a célnyelvi beszédprodukcióban tolmácsolás-specifikus megaka
dás-mintázat kialakulásához vezet.

A szinkrontolmácsolás és a spontán beszéd közötti különbségek jobb meg
értését segíthetné elő a szinkrontolmácsok félspontán beszédének elemzése.
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ahol a tervezési mechanizmusok jobban hasonlítanak a szinkrontolmácsolási 
beszédhelyzetre.
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