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Az értekezés témája, célkitőzései 

 
1.1. Téma 
A tolmács, mint professzionális közvetítı személy és a tolmácsolási 
megbízás szerkezetének, ezen belül bizonyos eseménytípusoknak a 
tolmácsolás-releváns vizsgálata az új évezredben.  
A német és magyar szónoki hagyományok alkalmazott retorikai 
vizsgálata és a szónoki beszédek alkalmi fajtájának, az üdvözlı 
beszédnek, mint forrásnyelvi szövegnek a meghatározása, fajtáinak 
elkülönítése retorikai és pragmatikai  szempontból.  
1.2. Az értekezés céljai 
Elsıdlegesen a konferenciatolmácsolás egyes megbízási fajtáinak, az 
eseménytípusok és tolmácsolási módok relevanciájának megállapítása a 
magyar megbízói környezetben, egy tolmácsolási megbízási modell 
bemutatása. 
A második cél az, hogy a hiperszöveg részét képezı releváns FNy 
szövegek (üdvözlı beszédek) altípusait elkülönítsük az eseménytípus adta 
keretben.  
A harmadik cél az, hogy a FNy üdvözlı beszédeket,  mint a hiperszöveg 
részét mint alkalmi beszédtípust osztályozzuk.  
A negyedik célunk az, hogy az eseményszerkezetben megjelenı üdvözlı 
beszédek korpuszát összeállítsuk és bilaterális, multilaterális és 
transznacionális kulturális kontextusban megvizsgáljuk a 
multiparaméteres tipológia szerint (Alexieva 1997/2002): 
ügyfélrendezvény, szponzori hangverseny, kerekasztal, szimpózium, 
Infonap: milyen eseménykeretben, milyen diskurzus–típusok, milyen 
retorikai struktúrák, milyen kulturális kontextusban jelennek meg a 
közvetített helyzetben napjainkban. 
Az ötödik cél az, hogy az ezekhez a megbízásokhoz kapcsolódó 
professzionális közvetítıi szakmakép és identitás egyes tényezıit az 
utóbbi évtizedben megállapítsuk, bemutassuk a professzionalitás 
ismérveit a minıségbiztosítási szabványokban. 
A hatodik cél a beszédhez kapcsolódó retorikai hagyomány bemutatása 
mind a szónok beszédprodukciója, mind a tolmács kompetenciaprofilja és 
retorikai területek kölcsönhatásának leírásán keresztül. 
 A hetedik célkitőzés: a FNy beszéd közvetítési problémái, a nehézségi 
tartományok felmérése és a várható nehézségek graduációja didaktikai és 
professzionális szempontból, a tolmácsolhatóság elırejelzése erre a 
beszédtípusra nézve (Hönig 2003). 
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A nyolcadik célkitőzés a (szónok és tolmácsa) kommunikatív hatásának 
fokmérıje, a sikeresség bemutatása két FNy beszéd-és 
tolmácsprodukcióban a néma szünetek és az artikulációs tempó 
segítségével (Gósy 2004, 2005, Tissi 2000). 
 
2. Alkalmazott módszerek 
Terepmunka: öt valós tolmácsolási megbízás keretében elhangzott hét 
FNy üdvözlı beszéd feldolgozása, ebbıl megfigyeléssel, 
esettanulmányként két FNy beszéd video-audiofelvétellel rögzítve (Canon 
ZR830 NTSC) és ennek a két beszédnek a digitálisan rögzített 
tolmácsolása (Olympus DS 40). Az eseménytípusok és a FNy szövegek 
típusának kiválasztása online retrospektív kérdıív (software 
surveymonkey) alapján történt, kikérdezéses módszerrel.  
 
Az elhangzott üdvözlı beszédek: 
1. FNySz 1 német (D) 
2. FNySz 2.a magyar (HU) 
3. FNySz 2.b német (A) 
4. FNySz 3 német (D) 
5. FNySz 4. a német (A) 
6. FNySz 4. b német (CH) 
7. FNySz 5 francia – angol (F-E) 
Öt beszédet német-magyar irányban, egy beszédet magyar-német 
irányban és egy kétnyelvő beszédet (F-E) magyar relével négy nyelvre 
tolmácsoltak. Az 1. 2.a. és 2.b konszekutív, a  3., 4.a és 4.b szinkron 
tolmácsolási megbízás volt. Két tolmácsolt szöveget digitálisan 
rögzítettünk: 4.a osztrák és 4.b. svájci német nyelvő beszéd szinkron 
tolmácsolása magyarra. 
CNySz 1. osztrák (A) spontán beszéd tolmácsolása magyarra  
CNySz 2. svájci   (CH) nem anyanyelvi német beszéd  magyarra 
tolmácsolása. 
FNySz 4.a. és 4.b német nyelvő beszédeinek ábrázolása nem hangszintő 
automatizált eljárással és a sikeresség bemutatására a tolmácsolás 
ábrázolása hisztogrammal: CNy1 és CNy2 beszédprodukció mint 
tolmácsproduktum elemzése praat szoftverrel az artikulációs tempó és a 
folyamatosság egyik jellemzıje, a néma szünetek szempontjából. 
 
3. Az értekezés felépítése 
3.1. A bevezetés megindokolja a kutatás témaválasztását és annak 
relevanciáját a transzlatológiai kutatásban. 
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3.2. Meghatározza azokat a kulcsfogalmakat, amelyeket az értekezés 
alkalmaz. 
 
3. 3 A fejezetek tartalma 
 
Az elsı fejezet elemzi a tolmács szakmai identitásának tényezıit, 
szerepének változásait a történelem egyes fontos szakaszaiban és 
állapotfelvételt nyújt az új évezredben végzett on-line felmérések alapján. 
Bemutatja a tolmács új szakmaképét a gyakorlat kihívásai, a transzláció-
menedzsment és a professzionalizáció tükrében. A tolmácsoláselmélet 
legújabb eredményeit értelmezi (Chesterman 1997, 2005, Pöchhacker 
2004) a téma szempontjából, bemutatja az értekezés elméleti 
kiindulópontját és szemléleti meghatározottságát.  
 
A második fejezet megvilágítja a retorika szerepét a szónok és 
beszédének hatásában, bemutatja a német és magyar hagyományokat és a 
mai közéleti, retorikai kultúra és a felsıoktatás kapcsolatát. Ismerteti a 
szónoki beszédek fajtáit és az alkalmi beszédek osztályozását. Modellezi 
a retorikai részterületek és a tolmácskompetenciák viszonyát (Aczél 2007, 
Adamik et al. 2004, Wacha 2003). 
 
A harmadik fejezet ismerteti a kutatás módszereit, a terepmunkát, a 
megfigyelést, a retrospektív felmérést, a FNy szövegelemzést, a CNy 
produkció elemzését a praat szoftverrel. Ismerteti a webalapú felmérés 
eredményeit a nyelvkombinációk, a tolmácsolási megbízások és módok 
relevanciájára a magyar megbízások piacán. 
 
A negyedik fejezet ismerteti a felmérés alapján öt tolmácsolási 
megbízást: ügyféltalálkozó, szponzori hangverseny, kerekasztal, 
szimpózium és munkakonferencia (Infoday).  Ezek a német nyelvő 
országok (A, CH, D) diplomáciai képviseletei, kultúrpolitikája, és az EU 
kulturális Fıigazgatósága eseményeinek forgatókönyveit mutatják be 
kulturális kontextusban (Hidasi 2007, Földes 2007). A multiparaméteres 
tipológia alkalmazásával bemutatjuk a pragmatikai kontextust bilaterális, 
multilaterális és transznacionális kulturális környezetben:  Alexieva 
1997/2002, Kalina 2002, Pöchhacker 1994, 2000 alapján. 
 
Az ötödik fejezetben elemezzük az angolszász, német és magyar 
szövegtani paradigmák és a kognitív nyelvészet alapján az üdvözlı 
beszéd szövegtípusát, a tolmácsolásközpontú olvasás, a FNySz 
percepciója és megértése, a metakognitív folyamatok leírásával.  
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(Adamzik 2004, Károly 2007, Tolcsvai Nagy 2006, Vater 2001 Zmudzki 
1998) 
 
A hatodik fejezet vizsgálja a megjósolható tolmácsolási minıséget, a 
nehézség problémáját, a nehézségi tartományokat, megkísérli egy 
didaktikai és egy professzionális modell kidolgozását a nehézségek 
tartományaira és fokozataira (G. Láng 2002, Hönig 2003, Nord 1997). Az 
elméleti alapvetés után a minıség és sikeresség kategóriáit elemzi. (ISO 
normák, amerikai és európai standardok, Csíkszentmihályi 2007, Pléh 
2004, 2008) Bemutat két sikeres CNy tolmácsolási teljesítményt 
automatizált eljárással mutatva be a tolmácsolás „mintázatát” a spontán 
beszéd és a nem anyanyelvi beszélı produkciójának függvényében. 
 
A hetedik fejezet összegzi az eredményeket és alkalmazhatóságukat a 
kutatásban, a professzionális gyakorlatban és a (tovább) képzésben.  
 
4. A dolgozat fı megállapításai  
 
4.1. Az online felmérés alapján megállapítható, hogy a vizsgált FNy 

korpusz beszédtípusa jellemzıen gyakori tolmácsolási 
eseménytípusok hiperszövegének része és a magyar megbízási 
környezetben gyakori közvetítési feladat.   

4.2. Megállapítható a felmérésbıl az a tény, hogy a magyar 
környezetben a konszekutív jellegő üdvözlı beszédre vonatkozó 
önálló megbízásoknak ma is relevanciája van.  

4.3. Az elemzés alapján megállapítjuk, hogy a beszédek tolmácsolás-
szempontú megértési foka nem abszolút, hanem relatív kategória. 

4.4. Az elemzés alapján rámutatunk arra, hogy a tolmácsolhatóság attól 
függ, hogy a tolmács mennyire tudja feltárni az eseményszerkezetet, 
az eseménytípus forgatókönyvét és a szövegvilágot (Kalina 1998, 
Vater 2001). 

4.5. Az üdvözlı beszéd elemzésében rámutatunk, hogy a szónoki beszéd 
elıre jelezhetısége és a spontán beszéd anticipációja is elemezhetı, 
tekintet nélkül az adott beszéd létezı írott, koncipiált vagy 
rögtönzéssel elıadott beszélt változatára ill. a láthatóságra és a 
technikai-mőszaki körülményekre. 

4.6. Az üdvözlı beszédtípus nehézségi foka a Hönig (2003) által 
meghatározott egyes nehézségi tartományokban különbözik a 
tolmács-hallgatók (kezdık) és a professzionális tolmácsok esetében.  

4.7. A tolmácsolás sikeressége/minısége a tolmácsoláskutatásban 
bevezetett ún. szupermémek koncepciója szerint a nyelv, kogníció, 
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kultúra, interakció együttes jelenlététıl, megvalósításától és a 
kompetenciamodellekben meghatározott személyes tényezıktıl 
függ. (Andres 2003, Göpferich 2008, Chiaro-Nocella 2004, Hönig 
1995, Kalina 2002, Setton 2006, Szabari 2005, Zmudzki, 1998) 

5. A dolgozat új eredményei  

5.1. Az értekezés elıször állítja a fókuszba a szónokot és tolmácsát, 
bemutatva szerepüket a közvetített helyzetben és leírja a releváns történeti 
és interdiszciplináris, tolmácsoláselméleti aspektusokat. 

5.2. Az értekezés elıször mutat rá a szakirodalomban és magyar nyelven, 
német és magyar példákkal az alkalmazott retorika és a transzlatológia 
(tolmácsoláselmélet) kapcsolódási pontjaira, a tolmácskompetenciák és a 
retorikai értelmezések kapcsolatára.  

5.3. Az értekezés tartalmazza az elsı, magyar nyelvő, on-line módban 
készített retrospektív kérdıíves felmérést (www. surveymonkey. com) a 
magyar tolmácsok szinkron és konszekutív megbízásairól. 

5.4. A vizsgált FNy beszédkorpusz mint tolmácsolási megbízások 
szövegtípusa jellemzıen gyakori a magyar tolmácsolási megbízások 
egészén belül.  

5.5. Ez az elsı olyan beszédkorpusz, amely kizárólag valós tolmácsolási 
megbízásokat és eseménytípusokat elemez, mindhárom tolmácsolási 
módban (konszekutív, szinkron és relay). 

 5.6. Ez az elsı olyan FNy beszédkorpusz, amely csak üdvözlı 
beszédeket mint tolmácsolandó beszédtípust tartalmaz.   

 5.7. Ez az elsı kísérlet, amely az üdvözlı beszédet nemzeti és 
nemzetközi, továbbá transznacionális környezetbe helyezi a 
tolmácsolásközpontúság érvényesítésével.  

 5.8. Elıször osztályozzuk az üdvözlı beszédeket közvetítési szempontból 
(páros köszöntı, megnyitó, video-üzenet, „par excellence” üdvözlı 
beszéd). 

5.9. A tolmácsoláselméletben elıször történik kísérlet arra, hogy ezeket a 
közvetítési nehézségeket nehézségi tartományok szerint didaktikai és 
professzionális szempontú rendszerbe foglaljuk. 
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5.10. Ez az elsı olyan elemzés a magyar nyelvő szakirodalomban, amely 
egy felmérés eredményeibıl indítja az üdvözlı beszéd, mint FNy 
beszédtípus jellegzetességeinek leírását.  

5.11. Elıször történik esettanulmány keretében, megfigyeléssel és 
automatizált elemzéssel kísérlet arra, hogy a kommunikatív hatás, a 
sikeresség jelenségét a szupraszegmentumok jellemzıi közül az 
artikulációs tempóval és a néma szünetekkel bemutassuk  

5.12. Elıször történik kísérlet arra, hogy a sikeres szónoki üdvözlı beszéd 
produkcióját és a célnyelvi produkció artikulációs tempóját összevessük 
és adalékot szolgáltassunk a speciális, egyéni tolmácsolási mintázat 
ábrázolásához férfi tolmács esetében. 

6. A kutatás lehetséges kiterjesztése 

Az eredmények érvényességét lehetséges más nyelvre 
(nyelvkombinációra) nézve, szélesebb, nemzetközi környezetben is 
vizsgálni. A beszédek egyéb fajtáit is be lehet vonni az elemzésekbe. A 
német FNy beszédek és magyar CNy tolmácsprodukciók elektronikus 
adatbázisát lehetne létrehozni és fejleszteni. A német, osztrák és svájci 
diskurzusjellemzıket mind szövegtani, mind kognitív nyelvészeti 
szempontból fel lehetne tárni, más FNy beszédtípusok bevonásával. 
Mindez szélesítené az aktuális tudást a kultúrkörrıl és a 
tolmácsoláselméleti horizontot is. 

A további vizsgálódások tárgya lehet a tolmács intelligens képességei és 
kompetenciaprofiljának összefüggése, kognitív pszichológiai keretben.  

Ezeket az eredményeket Magyarországon a kognitív tudományokban, a 
fonetikai, beszédkutatási, szövegtani kutatásban újabb empirikus 
kísérletek összeállítására  lehet alkalmazni. Didaktikailag beépíthetık az 
elemzések a konferenciatolmácsokat képzı intézmények programjába, a 
Magyarországon még nem létezı posztgraduális képzési formákba, a 
professzionális tolmácsok továbbképzésébe. Ehhez célszerő lenne a 
pályázatok, szponzorok és a tudományos együttmőködés formáinak és 
forrásainak felülvizsgálata.  
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7. Mellékletek 
7.1.Források: hét forrásnyelvi (FNy) beszéd, az idegen nyelvőek magyar 

fordításban is. 
7.2.Az összetett eseményszerkezető szimpózium és az infonap programja 
7.3. a web-kérdıív (surveymonkey) 
7.4. a kérdıív online összegzése, nyomtatva 
7.5. FNySz 4.a és 4.b videofelvételének CD másolata 
Megjegyzés: a kérdıív kérésre a webfelületen is hozzáférhetı. 
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