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1. Fejezet: Bevezetés 

 

1.1.1. A kutatási téma megjelölése 

 

1.1.1.Előzetes megjegyzések: a gyakorlat és az elmélet találkozása 

 

  Dolgozatom témája a fordítási tevékenység folyamata és e folyamat 

eredményének vizsgálata. Szűkebb területe az audiovizuális fordítás. Mivel a különböző 

anyagok - mindazok a filmek, amelyek valamilyen médiumban megjelennek, valamely, a 

film eredeti nyelvétől eltérő, azaz célnyelvre fordított változatban, bármilyen technikai 

megoldással - az egyre szűkülő horizonton belül is még mindig óriási halmazt képeztek, a 

további szűkítés során a mozifilmekre koncentráltam. Mozifilmek alatt a műfajt, és nem a 

bemutatás, vetítés helyét értve, akkor is tehát, ha ezeket televízióban vetítik.  

   Ez után következett a nyelvpárok meghatározása. Mivel egyre inkább 

megerősítést nyert, hogy a saját szinkrontolmácsi tapasztalatom, amit spanyol játékfilmek 

hangbemondásával immár másfél évtized alatt szereztem, komoly alapot képez a kétoldalú 

– elméleti és gyakorlati – megközelítés számára, a spanyol-magyar nyelvpár mellett 

döntöttem. Ekkor már csak azokat a filmeket kellett megtalálni, amelyek a 

legalkalmasabbak a vizsgálódásra. Abból indultam ki, ami nekem magamnak a legtöbb 

nehézséget okozta, így hamar eljutottam a kulturális reáliák kérdésköréhez. Felidéztem 

azt az élményemet, amikor 1994-ben, néhány hónappal azelőtt, hogy egyéves 

spanyolországi tanulmányútra utaztam, egy Pedro Almodóvar rendezői ciklus 

hangbemondásával bíztak meg, és bizony álmatlan éjszakákat és rengeteg utánajárást, 

spanyol anyanyelvűek felkutatását követően sikerült a feladatot megoldani. Aztán 

elutaztam Madridba, és az utcán „szembejöttek” Almodóvar mondatai, én pedig ittam 

magamba, - folyamatosan jegyzetelve, utcán, buszon, metróban, piacon, kávézókban, 

fejben, aztán minden hazaérkezéskor papírra vetve - a spanyol utca szókincsét. Akkor már 

érlelődött a gondolat, hogy ezzel a területtel kellene foglalkoznom. Az egyéves 

kinntartózkodás után pedig egészen más élmény volt már itthon folytatni a munkát a 

filmekkel, könnyedén – vagy legalábbis sokkal könnyebben - ugorva át azokat az 

akadályokat, amelyek azelőtt szinte leküzdhetetlennek látszottak. 1996-ban tartottam is 

előadást a Madridi Complutense Egyetemen, az Almodóvar filmek magyarra fordításának 

tapasztalatairól. De akkor még úgy tűnt, Magyarországon nincs az a doktori iskola, ahol 

egy ilyen témájú dolgozatot el lehetne készíteni. Végül ez is elérkezett. 

   Majd mivel közben a második idegen nyelvemen, portugálul feliratozott 

változatokkal is találkoztam a Portugáliában ösztöndíjasként eltöltött hónapok alatt, egyre 

inkább izgatatott az a kérdés, hogy vajon milyen eredményt hozna e filmek magyarra és 

portugálra fordított változatainak összehasonlítása. Két ennyire közeli nyelv és egy 

mindkettőjüktől ennyire távoli, harmadik nyelvű változat esetében vajon a Sapir-Whorf 

féle kulturális meghatározottság elmélete, illetve a nyelvek egymás közti 

távolságáról/közelségéről szóló elmélet igazolódik-e? Amikor beszereztem öt 

Almodóvar filmet magyarra és portugálra fordított változatban, kiderült, hogy van köztük 

olyan is, amelyik magyarul feliratozott és szinkronizált változatban is elkészült. 

(Portugálra szinkronizált változat nincs, mert Portugália egyáltalán nem alkalmazza a 

szinkronizálást, mint filmfordítási technikát. Azon kevés országok közé tartozik, – talán 

csak a Benelux államokkal vetekedve – amelyek egyáltalán nem élnek ezzel az 

eszközzel.) Ekkora már újra a bőség zavarával küzdöttem, mert az öt film olyan hatalmas 

anyagot tett ki, aminek a feldolgozása lehetetlen egyetlen dolgozatban. Maradt tehát 

egyetlen film – és akkor boldogan sóhajtottam fel. Úgy látszott, ezzel már “könnyedén el 

lehet bánni”. Ez volt tehát Pedro Almodóvar Tacones lejanos/Tűsarok/Saltos altos 
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című filmjének eredeti spanyol nyelvű, magyarul feliratozott, magyarul szinkronizált és 

portugálul feliratozott változata. A szövegek leírása – még az elektronikus időszámítás 

előtti módszerekkel, azaz a videókazettát mondatonként leállítva és az egyes mondatokat 

kézzel leírva egy madridi és egy lisszaboni videotékában, majd a magyar szövegeket 

ugyanígy Budapesten – már akkor sejtette az anyag nagyságát és sokrétűségét, de ez akkor 

még a kincstalálás örömével és izgalmával töltött el. Majd következett a kutatási téma 

pontos megjelölése. 

 

1.1.2.A kutatási téma megjelölése 

 

  Az anyagot négyes táblázatba foglaltam, ami jelenleg a dolgozat mintegy 130 

oldalas mellékletét képezi. Bár tudtam, hogy elsősorban a kulturális reáliák érdekelnek, az 

anyag gazdagsága még sokáig sodort magával, újabb és újabb kutatásra érdemes 

kérdéseket vetve fel. Így történt, hogy a dolgozat eredetileg tervezett négy adatfeldolgozó 

fejezetéből: 

1) a spanyol eredeti és a magyar felirat  

2) a spanyol eredeti és a magyar szinkron 

3) a magyar felirat és a magyar szinkron 

4) a magyar felirat és a portugál felirat 

összehasonlítása, pusztán az anyagból kiindulva és engedve, hogy az vezessen, végül is 

kettő kimaradt. Mert ekkor még mindig túl sok lenne a szempont:  

1) az 1. esetben nyelvváltás és csatornaváltás is van  

2) a 2.-ban csatornaváltás nincs, nyelvváltás van,  

3) a 3.-ban van csatornaváltás van, nyelvváltás nincs 

4) a 4.-ben csatornaváltás nincs, nyelvváltás van 

Maradt tehát két fejezetre való anyag: 

1) a magyar és a portugál felirat  

2) a magyar felirat és a magyar szinkron összehasonlítása. 

  A munka során az is kiderült, hogy ebben a témakörben nem célravezető két 

különböző célnyelvi változatot – azonos csatorna két különböző nyelven a magyar és a 

portugál felirat esetében, valamint különböző csatornák azonos nyelven a magyar szinkron 

és a magyar felirat esetében - egymással úgy összehasonlítani, hogy nem hasonlítjuk össze 

őket az eredeti, spanyol nyelvű szöveggel is. (Természetesen a rendelkezésre álló anyag 

további kutatás tárgyát képezi, aminek során elképzelhető olyan vizsgálat is, és 

szándékozom is a későbbiekben ezzel foglalkozni.) a kulturális reáliák behatóbb 

kutatása pedig egyre inkább azt kívánta meg, hogy csak ezeket vizsgáljam a rendelkezésre 

álló három fordított változatban. A kutatás tárgya tehát végül formát öltött: a kulturális 

reáliák Pedro Almodóvar Tacones lejanos című filmjének portugálul feliratozott, 

magyarul feliratozott, és magyarul szinkronizált változatában.  

 

1.1. A kutatás menete és a dolgozat felépítése 

   

  Először is az a kérdés merült fel, hogy más-e a filmfordítás, mint bármilyen 

más fordítás. Erre nagyon hamarosan választ kaptam. Kiderült, hogy vannak a filmfordításnak 

olyan műfajspecifikumai, amelyek csak rá jellemzőek. Például, hogy a feliratozás mindig 

tömörít a fizikai korlátok miatt, hogy a szinkronszövegnek az ajakmozgást is követnie 

kell, és hogy a fordítás mindkét esetben támaszkodik a vizuális elemre. Tehát a tömörítés 

során elsősorban olyan elemek hagyhatóak ki, amelyek más módon megjelennek a film 

képanyagában. Hogy mindennél fontosabb szempont a globális értés, ennek kell a 

szolgálatában állnia minden fordításnak, viszont emiatt apróbb- nagyobb hibákat is elkövethet 
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a fordító, ha annak dramaturgiai jelentősége nincsen. Illetve megfordítva: valószínűleg azok 

a hibák, amelyeket a fordítási folyamat során követ el a fordító és dramaturgiai 

következményekkel járnak, azok kiküszöbölődnek, mire elkészül a végső változat. 

Amelyeknek pedig nincsenek ilyen következményei, azok esetleg benne maradnak a célnyelvi 

szövegben. Szerencsére már felhasználhattam Valló Zsuzsa munkáját a Pinter drámák 

fordításáról, amelyben a szerző arról is beszél, hogy a dráma szövege csak az alap, amelyből 

majd a színpadon születik meg a végső alkotás (Valló 2002). Nos, a filmek esetében igen 

fontos tényező, hogy a film maga, a képanyag, ugyanaz és változtathatatlan minden esetben. 

Ezért aztán a néző-befogadó sokkal inkább tudatában van annak, hogy egy külföldi alkotással 

van dolga, amely egy más kultúrának a terméke, és a honosítás kereteit ez markánsan 

megszabja. Nem célszerű erőltetetten magyarítani, amivel esetleg túlzottan elszakad a szöveg 

attól, amit a képen látunk.  

 Ily módon a kutatás menete a következő – amely egyben a dolgozat felépítését is adja: 

A bevezetés után következik az audiovizuális fordítás általános jellemzése, illetve nagyon 

rövid ismertetés, mintegy pillanatkép a fordítástudomány mai állásáról. (2. fejezet). Az 

audiovizuális fordításon belül részletesen taglalom a szinkronizálást és külön fejezetben a 

feliratozást (3. fejezet). Majd a két adatfeldolgozó fejezet következik. A 4. fejezet tárgya a 

kulturális reáliák a magyar feliratban és a portugál feliratban, ahol a nyelvi váltás hatását 

vizsgálom, és azt a kérdést teszem fel, hogy hogyan viselkednek ezek az egymástól távoli és 

közeli nyelvekre történő transzferálás esetében. Az 5. fejezet tárgya a kulturális reáliák a 

magyar feliratban és a magyar szinkronban, vagyis a csatornaváltás hatását vizsgálom, azonos 

célnyelvi változatban. Végül következnek a konklúziók. (6. fejezet) 

 

1.2. A tézisek 

 

 Az első tézisem az volt, hogy (1) az egymáshoz igen közel álló két nyelv, a spanyol 

és a portugál esetében, a spanyol film portugálra fordított változata a kulturális reáliák 

tekintetében is közel fog állni egymáshoz, ami a Sapir-Whorf hipotézisből is levezethető, 

hiszen ha elfogadjuk a nyelvek kulturális meghatározottságát, akkor visszafelé ahhoz a 

feltételezéshez jutunk el , hogy két egymáshoz közel álló nyelv mögött két egymáshoz közel 

álló kultúrát találunk. A második, ennek megfelelően, hogy (2) a magyarra fordított 

változat távolabb fog állni az eredeti spanyol változattól, mint a portugálra fordított 

változat, hiszen a spanyol és a magyar nyelv között sokkal nagyobb a nyelvi távolság, mint a 

portugál és a spanyol között, és ez a kulturális reáliák esetében is így lesz. A harmadik, hogy 

(3) a portugál célnyelvi változat és a magyar célnyelvi változat sokkal inkább különbözik 

egymástól, mint a spanyol eredeti és a portugál célnyelvi változat, hiszen a portugál és a 

magyar nyelv között nagy a távolság, míg a portugál és a spanyol között kicsi, és ezt várjuk el 

a kulturális reáliák fordítása esetében is. A negyedik pedig az, hogy a filmfordítás 

műfajspecifikumának következtében, ha csatornaváltás történik, akár nyelvi váltás nélkül is, 

ez jelentős különbséghez vezet terjedelemben, hiszen a felirat szövege szükségszerűen 

rövidebb, tömörebb. A kulturális reáliák tekintetében a tézis kérdés formájában fogalmazódott 

meg: (4) van-e jelentős különbség a kulturális reáliák fordításában - minőségi különbség 

- illetve jelenlétében - mennyiségi különbség - a csatornaváltás következtében?  

 

1.3. A kutatás célja 

 

 Magyarországon a filmfordítás terén, ezekkel a nyelvpárokkal, még nem történt 

tudományos kutatás. Ebből persze számtalan módszertani nehézség is származott. Az a 

kezdetektől fogva világos volt, hogy célom elsősorban az adatok feldolgozása, amihez először 

is a kutatott anyag, azaz a filmszövegek kutatható állapotba hozására volt szükség. Ez, 
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vagyis a forrásteremtés a függeléket alkotó négyes táblázat formájában meg is történt, és 

mint arra már utaltam, bőséges anyaggal szolgál további kutatásokhoz. Tágabb perspektívába 

helyezve, a munka mintegy testvérpárja a drámakutatás terén született munkáknak, elsősorban 

is a már idézett Valló-féle dolgozatnak. Valló Zsuzsával egyetértve a Holmes által kijelölt 

irányban kívántam mozogni, vagyis, a Descriptive Translation Studies területén, amelynek az 

a célja, hogy az általános fordításelméletek (Translation Theory) létrejöttét empirikus 

kutatásoknak kell megelőznie, megalapoznia és alátámasztania. (Holmes, 1988:66-80) (Valló, 

2002:16). Valamint a másik alapvetéssel is egyetértve, Gidon Toury (1980:55) azon elméletét 

igyekeztem igazolni, mely szerint a fordítót normák vezérlik fordítói tevékenysége során 

(preliminary, initial és operational normák), és azonosítani azokat a normákat, amelyek a 

filmfordítói munkát jellemzik. Ezzel egyben a filmfordításnak a fordításon belül elfoglalt 

önálló helyét, és a fordításkutatáson belül a filmfordítás kutatásának önálló kutatási területét 

kívántam megjelölni.  

 

1.4. A korpusz leírása 

  

 Hosszas válogatási folyamat során (ami mintegy 45-50 spanyol film megtekintését, 

illetve fordítóként, hangbemondás formájában történő fordítását jelentette) az Almodóvar 

filmekre esett a választásom. Ennek oka, hogy ezek a filmek a mai beszélt spanyol nyelvnek 

olyan példáját nyújtják, hogy bátran ajánlhatók akár nyelvtanári vagy fordítói 

(tovább)képzések anyagként. Ezzel szoros összefüggésben pedig a kulturális reáliák tömegét 

vonultatják fel, olyan nagyszámú példatárat szolgáltatva ezzel, hogy a kutatás során az anyag 

behatárolása jelentett folyamatos kihívást. Végül az összes Almodóvar film közül ezt az egyet 

azért választottam, mert ennek készült el magyarul feliratozott és szinkronizált változata is, 

valamint létezik portugálul feliratozott változata. Az már csak szerencsés egybeesés, hogy 

hozzáférhetőek is voltak a filmek a kutatómunka kezdetén, bár nem kevés nehézséget okozott 

az internet előtti világban a filmek beszerzése videón Madridban és Lisszabonban, valamint 

Magyarországon. A magyar felirat szövegét szerencsére megtaláltam a Filmarchívumban, 

ahol kutatóként külön engedéllyel ingyen készíthettem róla másolatot. A szinkronizált 

változat dialóglistáját a Budapestfilmnek köszönhetem, ahol a lelkes kollégák munkájának 

köszönhetően immár egy évtizede megszervezik a spanyol filmnapokat, és még megőrizték a 

szövegeket papíron akkor, amikor elektronikus változatok még nem készültek belőlük. A 

filmnek már a címe is sokat elárul mindazokról a fordítói problémákról, amelyekkel a 

fordítóknak a munka során meg kellett küzdeniük. Maga a cím is kulturális reália: spanyolul a 

„tacones lejanos” jelentése távoli cipősarkok. A magyar címe „tűsarok” ebből egy elemet 

kihagyott, egyet pedig megtartott. A portugál cím, „saltos altos” = magas sarok (de nem 

specifikusan tűsarok, bár hagyományosan elsősorban ezt értik rajta) ugyanazt az elemet 

tartotta meg és ugyanazt az elemet (távoli) hagyta ki, mint a magyar változat. Azaz: már a cím 

olvasatakor feldereng a lehetőség, hogy az első hipotézis cáfolata fog következni, hiszen a 

két távoli nyelv, a magyar és a portugál két olyan megoldást talált, amely egymáshoz 

közeli, és az eredeti spanyoltól egyaránt távoli. 

 

1.5. Az alkalmazott módszer és a kategóriák 

   

 A kutatás módszeréül az induktív módszert választottam. A kutatás alapjául a filmben 

elhangzó dialógusok írott változata, azaz a filmes szaknyelven dialóglistának nevezett 

szövegek szolgáltak. Ezekből gyűjtöttem ki azokat a lexikai elemeket, amelyek a kulturális 

reáliákat tartalmazzák. Belőlük képeztem csoportokat, és alkottam meg egy új fogalmat, 

amelyet a nyelvhasználat reáliái névvel láttam el. Az így létrejött csoportok: nevek, tárgyi 

környezet, kulturális-társadalmi jelenségek, a nyelvhasználat reáliái. Ez után 
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tanulmányoztam azokat a fordítói műveleteket, amelyeket a fordítók ezen elemek átültetésére 

alkalmaztak. A műveleteket Vermes Albert Péter (2003:89-108) kategóriájának adaptálásával 

alakítottam ki. Vermes kategóriaképzésének alapjául ugyanakkor a Newmark-féle kategóriák 

szolgáltak (Newmark 1988:81). Emelett, felhasználtam Klaudy Kinga explicitációs elméletét 

és kategóriáit (Klaudy 1993, 1996a, 1996b, 1998, 1999a, 2000, 2001). Az általam alkalmazott 

kategóriák ily módon a következők: megtartás (transference), behelyettesítés (substitution), 

lefordítás (translation), honosítás (modification), explicitáció, specifikáció, általánosítás, 

standardizáció (semlegesítés), és természetesen a feliratokban oly gyakori kihagyás és 

betoldás. Mint látni fogjuk a kategóriák szám elég nagy, ennek oka az, hogy mindezeket 

alkalmazzák a fordítók, és a munka során bebizonyosodott, hogy mindezzel együtt kezelhető 

az anyag.  

  A munka legátfogóbb elméleti hátterét Sperber és Wilson relevance elmélete 

(Sperber and Wilson 1986), Austin és Searle ( Searle, 1976) beszédaktus elmélete és Levinson 

pragmatikája (Levinson 1983) adja.  

  Mindezek alapján a fordítást kommunikatív tevékenységnek, méghozzá 

interkulturális kommunikációnak tekintem. A „jó fordítás” kritériumának pedig azt, hogy a 

célnyelvi szöveg ugyanazt a kontextuális hatást váltsa ki a célnyelvű közönségben, mint a 

forrásnyelvi szöveg a forrásnyelvi közönségben.  

 

1.6. A munkaeszközök 

 

 A munkaeszközök ismertetését azért tartom fontosnak, mert ebben ragadható meg a 

legjobban ennek a fajta kutatómunkának a komplexitása. A vonatkozó szakirodalom, az 

elméleti háttérirodalom és a szótárak természetes használata mellet nagy szükség volt a 

gyakorlati tapasztalatokra, az anyanyelvűekkel folytatott folyamatos konzultációra, a filmesek 

és a fordító kollégák megkérdezésére, látogatásra a szinkronstúdióba és a szinkronrendező 

kikérdezésére, részvételre filmforgatáson, utószinkron készítésén - és talán még így is 

kimaradt valami a felsorolásból. 

 A disszertáció elkészítésének első szakaszában témavezetőm dr. Klaudy Kinga 

professzorasszony volt, akinek nem tudok eléggé köszönetet mondani a ráfordított időért és 

erőfeszítésér, a módszertani útmutatásokért, az együttgondolkodásért. A körülmények 

megváltozása következtében végülis az elkészült munkának témavezetője nem volt. A 

második és befejező szakaszban dr.Antonio Ubach, a Madridi Complutense Egyetem 

Információtudományi Kara Spanyol Filológia tanszékének oktatója volt konzulensem.  

 

1.7. A kutatás remélt hozama 

 

 Mint azt a fentiekben említettem, Magyarországon ez az első olyan kutatás, amely 

a spanyol-magyar, portugál-magyar, spanyol-portugál nyelvpárokkal foglalkozik a 

filmfordítás területén. Magának az anyagnak a kutathatóvá tétele is most történik először, a 

spanyol eredeti szöveget, annak az általam megadott magyar nyersfordításával, a magyar 

szinkronszöveget, a magyar felirat szövegét és a portugál felirat szövegét a magyar 

nyersfordítással tartalmazó táblázat formájában, amely a dolgozat mellékletét képezi. Ez 

forrásteremtés is egyben, azaz további kutatások számára felhasználható anyag létrehozása.  

 A gyakorlatorientált kutatásból levonható következtetések az elméleti háttér 

megerősítését is szolgálják. Véleményem szerint erre nagy szükség van egy olyan fiatal 

tudományág, mint a fordítástudomány szogálatában. A gyakorlati szakemberek számára is 

tanulságos lehet a konkrét esetek tanulmányozása, akik ezen a nagyon összetett, komoly 

szakmai kihívásokat jelentő szakterületen dolgoznak, amelynek a presztízse, megbecsültsége 

ma még nem éri el azt a szintet, amelyet az valójában megérdemel. Ezzel a munkával 
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reményeim szerint ennek a helyzetnek a javításához is hozzájárulhatok. Végezetül pedig 

hasznos példatárat nyújthat ez a munka a fordító és tolmácsképzésben résztvevők, illetve a 

szinkron- és feliratfordító képzésben résztvevők számára.  

 

2. Fejezet Az audiovizuális fordítás és a fordítástudomány 

 

2. 1. Az audiovizuális fordítás fajtái 

 

 Az audiovizuális fordítás szakfordítás, amely a mozi, a televízió, a videó és a 

multimédia számára készült szövegek fordításával foglalkozik. Ennek a fordításnak 

megvannak a maga sajátosságai, amik a fordítótól szakismereteket követelnek meg, mind a 

tartalom, - amely nagyon változatos lehet - mind az itt jelentkező korlátok és sajátos technikák 

tekintetében, amelyek befolyásolják a fordítást. Habár az összes audiovizuális szövegre 

egyaránt jellemző, hogy van egy szóbeli kódjuk (a hangok, amelyeket hallunk), egy írott 

kódjuk (a forgatókönyvek) és egy vizuális kódjuk (a képek), nincs egyetlen, egységes 

fordításuk. A fordítás során használt csatornák vagy alkalmazott módozatok szerint az 

audiovizuális fordításnak a következő fajtáit különböztethetjük meg (Hurtado, 1994b): 

 szinkronizálás,  

 feliratozás,  

 hangalámondás  

 hangbemondás 

 

2.1. Az audiovizuális műfajok és a szinkron: szinkronizálásra alkalmas műfajok: 

 Drámai műfajok  

 Tájékoztató műfajok 

 Reklámok, hirdetések 

 Szórakoztató műfajok 

2.2.  A szinkronizálás fejlődése és jelenlegi helyzete  

2.3.1. A szinkronizálás rövid történeti áttekintése 

Szinkronizálás és feliratozás 

Mozi és televízió: kapcsolatuk és hatásuk a szinkronizálásra 

A szinkronizálás fázisai  
1.Fordítás 

2.Adaptálás vagy igazítás 

3. Gyártás 

4. Rendezés 

 5. Keverés 

2.3. A szinkronizálható műfajok fordításának jellemzése. 

o  A drámai műfajok 

o A tájékoztató műfajok 

o A szórakoztató műfajok 

2.4. A fordítástudomány és az audiovizuális fordítás  

2.5.1. A fordítástudmány mai helyzete 

2.5.1.1.Múlt és fejlődés 

2.5.1.2. A kulturális megközelítés 

Magyarországon a fordítással foglalkozó tanulmányokat különböző nevekkel illetik. Szoktak 

utalni a diszciplínára (amely nemrég még az Alkalmazott Nyelvészet a Fordításban területhez 

tartozott, vagy újabban a Fordítás és Tolmácsolás néven ismert terület részét képezi) a 
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traduktológia terminussal, vagy egyszerűen fordítástudománynak nevezik. Vannak, akik 

átvették a Translation Studies terminust és fordítástanulmányokról vagy fordításkutatásról, 

beszélnek. Én azt tekintem meghatározónak, amit az ELTE Fordítástudományi Doktori 

Programja is használ, azaz a fordítástudomány terminust.  

 

3. Fejezet: A feliratozás 

 Ebben a fejezetben a feliratozás gyakorlatát elsősorban nyelvészeti szempontból 

vizsgáltuk. Azonban mégis elkerülhetetlen volt egyrészt technikai, másrészt történelmi-

földrajzi fogalmak bevezetése, amelyek nélkülözhetetlenek a jelenség globális megértéséhez. 

Elidőztünk azoknál a terminológiai aspektusoknál, amelyek megkülönböztetik ezt a 

szakterületet, hogy elkerüljük a félreértéseket, és teret szenteltünk az Európában használatos 

különböző audiovizuális közvetítési módok leírásának. Érdekesnek bizonyult a nálunk 

gyakran ismeretlen módszerekre vonatkozó adatokat is számbavenni. Miután keretbe 

helyeztük a feliratok és a feliratozás fogalmát, a feliratokat nyelvi kritériumok alapján 

alaptípusokra osztottuk fel és megvilágítottuk, hogy milyen funkciókat töltenek be a 

különböző felirat típusok. 

 A különböző szerzők által kidolgozott fordítási stratégiák elemzése, köztük különösen 

háromé (Gottliebé, Lomheimé és Kovaĉiĉé) bebizonyította, hogy a fordítói módszerek 

rendszerezésére tett kísérletek alkalmazási és kvantifikálási nehézségekkel küzdenek annak 

következében, hogy hiányzik az elemzési és módszertani egységesség, amellyel egy 

viszonylag fiatal, és teljes mértékben kiforrott elméleti háttérrel még nem rendelkező 

tudományág küzd. Valójában még ma sincs a feliratozási stratégiáknak teljesen egyértelmű 

osztályozása. Különböző szerzők különböző modelleket javasolnak, amelyek egyes 

vonásaikban megegyeznek, vagy ugyanazokat az eljárásokat eltérő nevekkel illetik. 

 A feliratozás szakaszainak szentelt rész fontos volt az elmélyülés szempontjából, ami 

lehetővé tette, hogy megértsük, hogy a három szóbanforgó szakasz (fordítás, kódváltás és 

redukció) nem tekinthető egy hierarchikus rend különböző szintjeinek, hanem a feliratozáshoz 

szorosan hozzátartozó és egyenértékű műveleteknek, amelyek meghatározzák a 

végeredményt. Ennek kell az alapját képeznie annak a munkának, amelynek célja kutatni, 

leírni és elemezni a kulturális reáliák viselkedését a filmfordításban.  

 A fordítás adekvátsága különösen izgalmas kérdés ebben a műfajban. Már vizsgáltuk a 

felirat különböző aspektusait: multi funkcionalitását, megkülönböztető jegyeit, a feliratozás 

során leggyakrabbban használt technikákat. A legfontosabb azonban a minőség, azaz a felirat 

audiovizuális fordításának adekvátsága.  

 Amikor megrendelnek egy audiovizuális fordítást, akkor nem lehet előre látni a 

végeredményt, még ha bizonyos elvárásokat meg is lehet fogalmazni vele kapcsolatban. Az, 

hogy a fordítás jó-e vagy használhatatlan, nem abszolút fogalmak, és esetről esetre derül ki, 

ami nem teszi lehetővé, hogy a priori megjósoljuk a sikert, csak a posteriori tudjuk megítélni a 

végterméket. Az igaz, hogy a nézőnek az eredeti fordításával kell találkoznia és nem egy 

“helyettesítő termékkel”. A szemantikai ekvivalencia fenntartása az eredetivel, vagyis a 

konceptuális megfelelés a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg között tehát alapvető 

követelmény, amihez még társul a fordított szöveg organikusságának igénye (Gottlieb 1994ª: 

264-265), és a könnyű hozzáférés a mű interpretatív kulcsaihoz egy eléggé informatív szöveg 

segítségével (Kovaĉiĉ 1996:301). Ez azért lehetséges, mert nem létezik egy abszolút és ideális 

fordítás attól a pillanattól kezdve, hogy a fordítás nem pusztán nyelvészeti tevékenység, 

hanem interpretatív is, és mint olyan megengedi az eltávolodást, vagy a “deviációt” az 

eredetihez képest (Torop 2000: 123-124).  
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 De azért vannak többé vagy kevésbé jó fordítások. A fordítás “jósága” elsősorban attól 

függ, hogy mit fordítanak, és azoktól, akik fordítják. Ez jelenti az eredeti termék fajtáját, a 

feliratozandó film vagy műsor műfaját, a feltételezett célközönséget, amelyek mind 

közvetlenül hatnak a feliratozás megközelítésére és a felirat minőségére (Kovaĉiĉ 1996:299, 

Schioldager 1996.) Röviden, a különböző filmműfajokat többé vagy kevésbé gyors és nem 

homogén informatív tartalmú dialógusok jellemzik; ezért a végeredmény változó lesz, és a 

forrásszöveg típusától függ. Ami a célközönséget illeti, ha az felnőtt és feltehetőleg művelt, 

akkor vetíthetünk a számukra tömör és kognitíve megterhelő feliratokat. A 

gyerekközönségnek azonban egyszerűsített és könnyen olvasható feliratokat kell készíteni, 

még akkor is, ha az kevésbé felel meg az eredetinek. Egy további probléma a felhasználók 

olvasási sebessége, ami nem egyforma: az idősek és a gyerekek általában nem ismerik az 

termék eredeti nyelvét és ezért a lassú olvasók közé sorolandóak (Kovaĉiĉ 1996:301). A 

homogenitás azonban még az azonos képzettségi szintű felnőttekről sem mondható el. Ezért 

hát nehéz eltalálni a pontos egyensúlyt a nézőközönség számára, amely az esetek többségében 

vegyes és eltérő igényű. A felhasználókkal kapcsolatban mindig szem előtt kell tartani még 

egy tényezőt: annak a kulturális háttérnek a másságát, amelybe a film van beágyazva, és 

amellyel az új közönség rendelkezik (Kovaĉiĉ 1996:301). Minél nagyobb a különbség a 

kibocsátó és a befogadó kultúra között, annál nagyobb nehézséget fog okozni a forrásnyelvi 

szöveg kultúrájához erősen kapcsolódó fogalmak visszaadása (gyakran egy nem optimális 

nyelvi adaptáció elszakad a vásznon látható képtől). A média mára már gyarapította 

ismereteinket a különböző, távoli kultúrákkal kapcsolatban, megkönnyítve ezzel az adaptálást 

és a befogadást és sok esetben lehetővé téve az eredeti terminológia használatát (Salmon 

Kovarski 1996.) Mégsem ritka azonban az az eset, amikor a tartalmat megváltoztatják, vagy 

meghamisítják abból eredően, hogy szükség van a közelítésre a befogadó kultúra uralkodó 

kulturális értékeihez (Ganz-Blättler 1995:247). A szociolingvisztikai és a szociokulturális 

kompatibilitás kényes problémáját el lehet kerülni, vagy legalábbis csökkenteni lehet, ha a 

feliratozónak sikerül funkcionális elemek használatával áttenni a szöveget. Egy elem akkor 

funkcionális, ha ugyanazt a tartalmat hordozza (mint az eredeti kifejezés), ami a mi nyelvi és 

kulturális kontextusunkban ugyanazzal a jelentéssel bír, mint az eredeti kontextusban (Galassi 

1996:7). 

 Nem mindig lehetséges optimális vagy funkcionális módon fordítani. De lehetséges 

ügyesen fordítani. Ez történik akkor, amikor a feliratozó, aki közvetlenül felelős a 

végeredményért, tisztában van azzal, hogy minek kell benne lennie, és minek kell kimaradnia 

a feliratból, hogyan kell azt lefordítani, és hogyan kell megőrizni a felirat egységességét és 

végül, hogy mikor jelenjen meg az illető felirat a képernyőn/vásznon.  

 Lényegében, abból a szempontból, hogy egy nyelvészeti, esztétikai és technikai 

tekintetben is jó minőségű végterméket kapjunk, döntő szerepe vannak annak, aki írja a 

feliratokat, az ő szakértelmének és a hozzáállásának. Ennek lényege, hogy verbálisan 

koherens feliratokat hozzon létre, tömörítse a dialógusokat, ha arra van szükség, megfelelő 

módon szegmentálja a film jeleneteit, olyan felirat blokkokat hozzon létre, amelyek jól 

olvashatóak és könnyen befogadhatóak a közönség számára, de rendelkezzen ritmusérzékkel 

is, amely biztosítja, hogy a felirat a megfelelő pillanatban jelenjen meg a vásznon, és 

ilymódom harmónia legyen az írott szöveg, a kép és az eredeti dialógus között (Gottlieb 1996: 

285-286). Természetesen a forrásnyelv és a célnyelv ismeretének foka is döntő, és gyakran 

lehetséges a jó nyelvi kompetencia és a technikai és informatikai kompetencia összehangolása 

(Heulwen 1995: 447). 

 Ma a minőségre törekvésnek van egy nagyon érzékeny problémája, ahogyan azt 

sokszor kifejezésre juttatják nemzetközi konferenciákon is. (Pl. Berlin 2002. IV. Languages 

and Media). A minőségi termékek igénye szorosan összefügg a DVD termékek mind nagyobb 

számban történő forgalmazásával, amely egy olyan kommunikációs eszköz, amely lehetővé 
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teszi a választást számos nyelvi kombináció között a hallott dialógusok és a feliratok 

tekintetében. Eltérően attól, ami a videókezatták esetében történik, ahol a szinkronizált és a 

feliratozott változat egyenként készül el minden ország számára, helyesebben minden nyelvi 

közösség számára, a DVD-t készítheti és forgalmazhatja ugyanaz a producer sok országban, 

lehetővé téve így az alacsony előállítási költségeket és a nagyobb nyereséget. Mindez azonban 

oda vezet, hogy sok vállalat nem törődik a termék minőségével, ami gyakran silány “hiszen a 

filmvállalatok képtelenek értékelni egy általuk ismeretlen nyelven készült terméket”. (Witting 

Estrup 2002:27). Csak a fordítók megfelelő felkészítése (Díaz Cintas 2001b, 2001c), a 

megfelelő munkaeszközökkel, mint például a specifikus software-k a feliratozás számára és 

megfelelően képzett szakemberekkel együtt (Díaz Cintas 2001a) oldhatják meg ma a feliratok 

fordításának minőségével kapcsolatos problémák nagy részét. 

 

 

4. Fejezet: A kulturális reáliák a magyar és a portugál feliratban 

 

Pedro Almodóvar “Tűsarok” című filmje rendkívül gazdag tárházát nyújtja a kulturális 

reáliáknak. Számbéli sokaságukon túl, a reáliák két alapvetően fontos dologban is 

megjelennek. Az első maga a cím – szó szerint: „távoli cipősarkak”. A második pedig az, 

hogy a film egésze egy másik filmre utal, amit a főhősnő a nagymonológjában ki is mond: a 

film maga Ingmar Bergman Őszi szonátájának spanyol változata. A példákat hosszas 

mérlegelés után ezeknek a reáliáknak megfelelően csoportosítottam. Bár nyilvánvaló, hogy ez 

a világ enciklopédikus és nem nyelvészeti felosztását jelenti. Ahhoz azonban, hogy ezt a 

problémakört kezelni tudjuk, ez bizonyult a legjobb módszernek. Másrészt nagyon jól 

láthatóvá tesz két olyan vonást, amelyet az audiovizuális műfajok jellemzőjének tartok: a 

lexikális parttalanságot és a forrásszöveg rendkívüli mértékű kulturális 

meghatározottságát. Ezek pedig a fordítást kondicionálják, és azzá teszik, aminek a 

filmfordítás esetében mindig lennie kell: interkulturális kommunikációvá. 

A kultúra fogalmát a fejezetben a legtágabb értelemben használom, mert így jelenik 

meg a filmben. Goodenough definíciója szerint: 

„egy társadalom kultúrája abból áll, amit egy személynek tudnia vagy hinnie kell 

ahhoz, hogy a kultúra tagjai számára elfogadható módon cselekedjen, méghozzá bármely 

szerepben, amelyet a kultúra tagjai bármelyikük számára elfogadhatónak tekintenek. 

(magyarul in: Wardhaugh, R. Oziris 1995:192). 

A kulturális reália fogalmát pedig abban az értelemben, amelyet Valló Zsuzsa is 

megad drámaelemzéseiben: 

 „kulturális reália fogalmával jelölünk minden olyan nyelvi megnyilvánulást, 

amelyben kifejeződik egy adott kultúrközösség sajátos élmény- és ismeretanyaga, tárgyai, 

fogalmai, mentális, emotív sémái, amelyek az adott kulturális kontextusban speciális 

jelentéssel bírnak” (in Fordítástudomány 2000. II. évfolyam 1. szám, 45p.) 

 A fordításelméleti szakirodalomban a reáliák fogalma úgy szerepel, mint “ekvivalens 

nélküli lexika” (Klaudy 1994:25, Newmark 1988:17) és a kultúrafüggő szavak 

fordíthatatlanságának problémakörében jelenik meg. 

 Pedro Almodóvar “Tűsarok” című filmjében szereplő reáliákat a következőben 

felsorolt csoportokba osztottam. Közülük a negyedik csoportban új fogalmát vezetek be ”a 

nyelvhasználat reáliái” néven. A nyelvhasználatnak olyan elemeit sorolom ebbe a 

csoportban, amelyek ilyen formában, összetételben, sorrendben az élő nyelv (a parole) elemeit 

képezik, amelyeket például nyelvtanulói szempontból a szótárból nem, csak a 

legkülönbözőbb, a való életben előforduló szituációkat megtapasztalva sajátíthatunk el. 

Következésképpen fordításuk sem lehetséges az egyes lexikai elemek mechanikus 
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lefordításával, sőt sok esetben azoktól szó szerint nagyon is eltérő megoldást kell alkalmazni. 

Ezt nevezem kontextuális honosításnak.  

 

 

4.1. nevek 

4.1.1. személynevek (beszélő nevek is és közismert személyeké) 

4.1.2. szervezetek neve 

4.1.3. földrajzi nevek 

4.1.4. intézmények neve (színház, bár, klinika, temető) 

4.1.5. gyógyszerek neve 

4.1.6. családtagok megnevezése 

 

4.2. tárgyi környezet 

4.2.1. lakásban, lakhelyen megjelenő tárgyak (házioltár, varrókosár, öntözőberendezés, 

kaputelefon) 

4.2.2. öltözködés, ruhadarabok (testi tárgyak: paróka. álszakáll, műmell, vastagtalpú cipő) 

4.2.3. lakástípusok (nyaraló, házmesterlakás) 

4.2.4. újságok és tartalmuk (műsorok, bikaviadal, apróhirdetés) 

4.2.5. utcai tárgyak (kutyapiszok) 

 

4.3. kulturális-társadalmi jelenségek 

4.3.1. kábítószer 

4.3.2. homoszexualitás, transzvesztizmus 

4.3.3. életmód (cselédtartás, magántitkárnő, fegyverviselés, együttélés, együttlakás) 

4.3.4. betegségek 

4.3.5. művészetek, sport, alkotások, korok 

4.3.6. történelmi és kortárs adatok 

4.3.7. ideológia (vallás, isten, gyónás, imádságok) 

4.3.8. jogintézmények (vizsgálóbíró, bírósági ügyintéző, jogi formula) 

4.3.9. bikák 

4.3.10. szexualitás 

4.3.11. az általános műveltség elemei 

4.3.12. tévéhíradó, (időpontja, tartalma, jeltolmács jelenléte) 

4.3.13. játékok 

 

4.1. A nyelvhasználat reáliái 

4.4.1. megszólítás + tegezés/magázás/önözés 

4.4.2. köszönés (egyben a napszakok tagolása is) 

4.4.3. udvariasság 

4.4.4. szólások 

4.4.5. humor, irónia 

4.4.6. káromkodások 

4.4.7. kollokviális lexika 

4.4.8. kölcsönszavak (angol és francia) 

4.4.10. kicsinyítő és nagyítóképzők 

4.4.11. becéző megszólítások 

4.4.12. mexikanizmusok 

4.4.13. egyéni nyelvhasználat 
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  Az elemzés módszere a magyar és a portugál felirat összehasonlítása az 

eredeti szöveggel és egymással. Hipotézisem, hogy a spanyol és a portugál változat esetében 

a kulturális és nyelvi közelség több megfelelést fog eredményezni, illetve ennek 

ellentetjeként, a nagyobb távolság a magyar célszöveg esetében több különbséget 

eredményez. Fordítási műveletek szempontjából tehát a magyarra fordítás során több (és más)  

műveletet kell elvégezni. Meglepetésül az szolgálhat – és mint látni fogjuk, szolgál is – 

amikor a magyar és a portugál változat egyezik meg valamiben, amiben mindkettő különbözik 

a spanyoltól. Ez után tanulmányoztam azokat a fordítói műveleteket, amelyeket a fordítók 

ezen elemek átültetésére alkalmaztak. A műveleteket Vermes Albert Péter (2003:89-108) 

kategóriáinak adaptálásával alakítottam ki. Vermes kategóriaképzésének alapjául ugyanakkor 

a Newmark-féle kategóriák szolgáltak (Newmark 1988:81). Emelett, felhasználtam Klaudy 

Kinga explicitációs elméletét és kategóriáit (Klaudy 1993, 1996a, 1996b, 1998, 1999a, 2000, 

2001). Az általam alkalmazott kategóriák ily módon a következők:  

 

 megtartás  

  behelyettesítés  

 lefordítás  

 honosítás (lexikai vagy kontextuális) 

 explicitáció  

 specifikáció 

 általánosítás,  

 standardizáció  

 kihagyás  

 betoldás. 

Mint látjuk tehát a kategóriák száma ugyan elég nagy, de ennek az az oka, hogy 

mindezeket alkalmazzák a fordítók, és a munka során bebizonyosodott, hogy mindezzel 

együtt az anyag kezelhető. 

 

 

5. Fejezet: A kulturális reáliák a magyar feliratban és a magyar szinkronban – a 

csatornaváltás hatása 

 

 Ebben a fejezetben, bármennyire is unalmasnak tűnt bizonyos pillanatokban, mégis az 

bizonyult célravezetőnek – sok más megoldás kipróbálása után – ha végigvettem ugyanazokat 

a példákat, amelyeket a negyedik fejezetben tanulmányoztam. Ha megpróbáltam 

összefoglalni, nem sikerült olyan vezérfonalat használni, amelynek követésével egyetlen 

lényeges momentum sem sikkadt el. Más kategóriák bevezetése pedig az 

összehasonlíthatóságot zárta volna ki.  

 Így a követett módszer az, hogy a már ismert 129 példát ezúttal az azonos nyelvű, azaz 

magyar célnyelvi szöveg két különböző kódolású, szóbeli és írott változatát hasonlítom össze. 

Ezzel az a célom, hogy a csatornaváltás hatását vizsgáljam és mutassam ki a 

filmfordításban a kulturális reáliák jelenléte és megjelenési formája tekintetében.  

 

6. Fejezet Konklúziók 

 

6.1.A stratégiák összefoglaló értékelése 

 

 A corpust feldolgozó két fejezetben összesen 129 példát vizsgáltam meg. A magyarul 

feliratozott, valamint a portugálul feliratozott változatban arra a kérdésre kerestem a választ, 

hogy vajon a portugál változat közelebb áll-e az eredeti spanyol szöveghez, és távolabb áll-e a 
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magyarul feliratozott változattól, ahogyan azt a nyelvek közötti távolságból kifolyólag 

várnánk. Természetesen nem tudtam - és nem is szándékoztam - minden elemet számba 

venni, csak a kulturális reáliákat tartalmazó szövegrészeket. 

 Statisztikai számításokat végezni, táblázatokat, diagramokat készíteni nem bizonyult 

hasznosnak, mert az erre irányuló kísérletek eredményeképpen semmi olyan új dologra nem 

derült fény, ami “szabad szemmel” ne lenne látható. Ami pedig szabad szemmel is látható, 

annak az összefoglaló értékelése a következő: a magyarul és a portugálul feliratozott 

változatban a 129 példából 69-ben találkoztam mással, mint amire a nyelvpárok alapján, - 

azaz spanyol-portugál közelség, szemben a magyar-portugál távolsággal - számítottam. (Ez 

53,48%). Vagyis a példáknak több mint felében nem teljesült be a várakozás. Én ezeket az 

eseteket a magam számára a meglepetés szóval jelöltem a kutatás során. A meglepetéseknek 

pedig különböző válfajaival találkoztam. Ezek azok, amelyeket a kulturális reáliák csoportjai 

szerint rendszerezve a következőkben bemutatok. Az egyes példák részletes elemzése 

tekintetében utalok a 4. fejezet vonatkozó pontjaira, ám itt már csak röviden idézem fel őket. 

Elsősorban azt a 69 példát tekintem át ismét, amelyek az előfeltevéstől eltérő eredményt 

hoztak. Amikor kitérek más példákra is, annak indoka az, hogy a fordított szöveg 

természetére vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. Ez pedig majd a konklúziók 

következő pontjának tárgyát képezi. A leírás módszere a következő: azokat a kategóriákat 

emelem át, amelyek a 4. és 5 fejezetben szerepelnek, ugyanabban a formátumban, a példákra 

azonban csak a számukkal utalok.  

 

4.1. nevek 

4.1.1. személynevek  

 A személynevek esetében a hipotézishez fűződő várakozás teljesedett be, mert a 

portugálul feliratozott változat mind az 5 vizsgált esetben megtartotta őket, míg a magyar 

feliratokban különböző stratégiákat alkalmazott a fordító (honosítás, lefordítás). (4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3.) 

 

4.1.2. szervezetek neve  

 A szervezetek nevében nem találkoztunk meglepetéssel, mert a 3 vizsgált példából a 

portugál felirat kettőben megtartotta az eredeti elemet, míg a magyar felirat honosította őket, a 

harmadik esetben pedig, amikor egy nemzetközileg ismert szervezetről volt szó (ETA), akkor 

azt mind a két célnyelvi változat megtartotta. (4.1.2.1., 4.1.2.2., 4.1.2.3.) 

 

4.1.3. földrajzi nevek  

 A földrajzi nevek esetében szintén a portugál-spanyol közelség érvényesül, a 

közterület elnevezését - plaza (sp) = praça (port) - a portugál felirat megtartja, mert a portugál 

nyelvű célközönség számára ez érthető, a magyar felirat azonban lefordítja. A tér nevét magát 

(Alamillo) pedig mindkét célnyelvi változat megtartja. (4.1.3.1). Ha a célnyelvi közönség 

számára közismert országnév szerepel, akkor természetesen ez a név kerül a fordításba 

(Mexikó és México) is. (4.1.3.2.) 

  Itt találkoztunk egy érdekességgel is. Mivel a Karib szigetek egyik tagja (Isla 

Margarita) magyar fordításban megegyezne egy magyar földrajzi névvel (Margitsziget), ezért 

a túlzott honosítást kerülendő, a magyar felirat megtartotta az eredeti nevet (Margarita sziget). 

Ebben az esetben egy olyan kulturális reáliára kellett figyelemmel lennie a magyar felirat 

fordítójának, amely a film valóságán kívül esik, de a magyar nyelvű néző tudatában 

nagyon is jelen van. (4.1.3.3.) 
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4.1.4. intézmények neve  

 Az intézménynevekre is 3 példát találtam. Itt műfajspecifikummal is találkoztunk. 

Amikor a temető neve hangzik el a spanyol eredeti szövegben, akkor ez a magyar feliratból 

kimarad, mert kiszorította az információ ennél lényegesebb tartalmi eleme (maga a halálhír). 

(4.1.4.1.) A Villa Rosa bár neve azonban megjelenik mind a két célnyelvű változatban, mert a 

helyszínnek kulcsszerepe van a történet szempontjából. Itt tehát azt látjuk, hogy a 

cselekmény globális megértése a legfontosabb szempont, és az információt ennek 

alárendelten kezelik a fordítások. (4.1.4.2.) Ami meglepetést okoz: (az első az összesen 69 

közül, amiket igazi meglepetésként kezelek), hogy a magyar és a portugál célnyelvi változat 

egyaránt félreértette a guardería = bölcsőde/óvoda szót, a magyar feliratban raktár, a 

portugálban rendőrőrs szerepel. Az ok ismeretlen, az eredmény pedig a következő: az 

eredetitől egyformán távol és egymáshoz valamivel közelebb áll a két célnyelvi változat. 

(4.1.4.3.) 

 

4.1.6. családtagok megnevezése  

 A családtagok megnevezésével kapcsolatban találkoztam a második meglepetéssel: a 

spanyol “novio”-ból magyarul “a fiúm” lesz, ami helyesen adja vissza az eredeti jelentést, a 

portugálban viszont “noivo”, ami nem felel meg a forrásnyelvi lexikai elem jelentésének. 

(4.1.6.1.). Ennek oka az időben lezajlott társadalmi-kulturális változás, ugyanis a spanyol 

nyelvben megváltozott a szó eredeti jelentése (vőlegény) és ma már annak felel meg, amit a 

magyar felirat mond (akivel valaki együtt jár, a vőlegénység formális elkötelezettséget jelentő 

többlet-tartalma nélkül), míg a portugál hamis barát elárulta a fordítót. (Portugálul a 

“namorado” lenne a megfelelő alak.) Tehát spanyol-magyar megfeleléssel és spanyol-

portugál eltéréssel találkozunk kétszer is, először az imént leírt esetben, másodszor a 

következőben. A “mi niña” = kislányom szintén a magyar feliratban áll közelebb az eredeti 

jelentéshez, mert érzelmi töltése nagyobb, mint a portugál “minha filha”-é. (4.1.6.2.) 

 A neveket tartalmazó kulturális reáliák csoportjában, amelyből összesen 17 példát 

tárgyaltam a 4. fejezetben, három meglepetéssel találkoztam. Ez 17, 6 %. 

 

4.2. tárgyi környezet 

4.2.1. lakásban, lakhelyen megjelenő tárgyak 

 A forrásnyelvi “altarcillo = oltárocska” azaz házioltár a magyar célnyelvi szövegben 

“házioltár”, amiből már csak a kicsinyítő képző hiányzik (a kicsinyítő képzők témaköre 

külön pontban is megjelenik majd), és bár így nem adja vissza tökéletesen az eredeti elemet, 

mindenesetre sokkal közelebb áll a spanyol eredetihez, mint a portugál felirat, amely 

egyszerűen kihagyja azt. (4.2.1.1). Különösen meglepő ez egy olyan elem esetében, amely a 

vallási élethez kapcsolódik, amikor is még inkább számítottunk volna a spanyol-portugál 

közelségre. Az öntözőberendezéssel kapcsolatban szintén nagyobb a spanyol-portugál 

távolság és nagyobb a magyar-portugál közelség, mert a dolog maga, sokkal inkább 

elterjedt (volt legalábbis a film készítésének pillanatában) Spanyolországban, mint 

Portugáliában vagy Magyarországon. Ezért mindkét célnyelvi változat explicitációt alkalmaz 

a fordításban. (4.2.1.3.)  

 

4.2.5. utcai tárgyak  

 A magyar és a portugál felirat megegyezik abban, hogy a “mierda” szót 

indulatszóként értelmezi, ami az európai spanyol lexikájának nem eleme, holott az eredeti 

szöveg (és a kép!) azt jelenti, hogy a főhősnő kutyapiszokba lépett. (4.2.5.1.) Bár azóta a 

budapesti valóság óriásléptekkel utolérte a spanyol realitást, a film idejében még nem volt 

vele azonos szinten, úgy ahogy a portugál sem. Tehát spanyol-magyar és spanyol-portugál 

távolság, és magyar-portugál közelség áll fenn.  
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 A 4 fejezetben 6 példát elemeztem, amelyek a tárgyi környezettel kapcsolatos 

kulturális reáliákat tartalmaznak, és ebből 3-ban ért meglepetés. Ez már 50%-os arány.  

 

 

4.3. kulturális-társadalmi jelenségek 

4.3.1. kábítószer  

 A spanyol kollokviális lexikai elemet (yonki) mindkét célnyelvi változat 

standardizálja, azaz magyar-portugál közelség van és a spanyoltól való eltávolodás 

mindkét célnyelvi változatban. (4.3.1.1.)  

4.3.2. Homoszexualitás transzvesztizmus 

 A forrásnyelvi “transformista” standard lexikai elem, ugyancsak standard elemet 

alkalmaz a magyar célnyelvi változat (parodista), de általánosít, a portugál pedig specifikál és 

kollokviális elemet használ (travesti). A három különböző nyelvi változat tehát legalábbis 

egyforma távolságban van egymástól (4.3.2.1). Amikor leszbikus kapcsolatról van szó, a 

spanyol “novia” a magyarban specifikált “szerelme” lesz, a portugálban általánosított 

“amiga”, de ezzel ambivalenssé is teszi azt a portugál célnyelvi változat. A magyar-spanyol 

megfeleléssel szemben egy spanyol-portugál meg nem felelés áll. ( 4.3.2.2.) 

 

4.3.3. életmód  

 A nem házas párok közötti együttélés területe a következő, amelyben a magyar és a 

portugál valóság áll egymáshoz közelebb és (akkor még) a spanyoltól távolabb. A nyelvi 

közvetítés szintjén így lesz - standardizált változatok - a magyarban együtt járás, a 

portugálban együtt levés. (4.3.3.4.) 

  

4.3.5. művészetek, sport, alkotások, korok  

 A kínai (álarcos) opera a magyarban és a portugálban is standardizált változatban kerül 

át, tehát nagyobb a magyar-portugál közelség és mindkettőjüktől távolabb áll a spanyol 

eredeti szöveg. (4.3.5.2.) A hármas kulturális szimmetria szép példája ezzel szemben 

Ingmar Bergman “Őszi szonáta” című filmje, amely részét képezi mind a három kultúrának. 

Van is hivatalos fordítása a film címének mindhárom nyelven, és ez kerül be a célnyelvi 

változatokba. (4.3.5.4) 

 

4.3.12. történelmi és kortárs adatok  

 Meglepetés, hogy a spanyol polgárháborúra utalás gondot okoz mindkét célnyelvi 

fordítónak. A magyar kihagyja a “köztársaságpárti” jelzőt, a portugál átveszi, de a “háború” 

esetében a portugál specifikál “polgárháborúra”, míg a magyar nem, pedig kellene. (4.3.4.2.) 

 

 

4.3.13. ideológia: vallás, isten, gyónás, imádságok 

 Hármas hiány- szimmetria: Yemayá a tengerek istennője – a név is és a magyarázat is 

le van fordítva mind a két célnyelvre (4.3.5.1.) Isten emlegetése az igazi meglepetés: a 

portugálban is többször kimarad, a gyakorisága a magyaréval azonos, eltérően a 

spanyoltól (4.3.5.2., 4.3.5.3., 4.3.5.4.). A pap megnevezés is a magyar és a portugál változatot 

hozza közelebb egymáshoz, mert mindkét célnyelvi változat standardizálja a forrásnyelvi 

specifikus lexikai elemet (4.3.5.5.). 

 

4.3.14. jogintézmények  

 Ha a vizsgálóbíró felmentését kéri a nyomozás folytatása alól, akkor erre olyan 

terminus technicust használ, amely a spanyol nyelvű közönség számára ismert. Ez mindkét 
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célnyelvi változatban kimarad, (4.3.8.5.) azaz közelebb áll egymáshoz a magyar és 

portugál nyelvi változat, mint bármelyikük az eredeti spanyolhoz. (4.3.8.5.) 

 

 

4.3.12. tévéhíradó  

 A spanyol híradóban van jeltolmács is, aki igazi bemondó szeretne lenni. Erre 

kollokviális lexikai elemet használ az eredeti spanyol szöveg, amit a két célnyelvi felirat 

standardizál, ezzel a magyar és a portugál változat egymáshoz közelít. (4.3.10.1.) 

 

4.3.13. játékok 

 Szerencsés eset, amikor egy játék mindegyik érintett kultúrának része, így a kockázás 

tekintetében hármas kulturális szimmetriával találkozunk. (4.3.11.1.) 

 A fenti csoportban 21 példát elemeztem, közülük 15-ben találkoztam olyasmivel, ami 

eltért az előzetes várakozástól. Az arány több mint 70%-os! 

 

4.4. A nyelvhasználat reáliái 

4.4.1. megszólítás + tegezés/magázás/önözés 

 Ebben a témakörben 6 példával találkozunk a film során. Az elsőben, egy 

kirakodóvásárban a potenciális vásárló hölgyet az eladó “puhítja” azzal, hogy kisasszonynak 

szólítja, holott ez nyilvánvalóan nem felel meg sem korát, sem családi állapotát tekintve 

4.4.1.1. A magyarra feliratozott változat ezt egyszerű lefordítással átveszi, a portugál felirat 

azonban a “senhora” = asszonyom, hölgyem honosított változatot alkalmazza. Így tehát a 

spanyol-magyar távolság kisebb, míg a spanyol-portugál távolság nagyobb lett. A 

következő helyzetben a magyar nyelv semmiképpen sem fogadná el a kisasszony 

megszólítást, ugyanis éppen letartóztatja a rendőr a főhősnőt, akit ő spanyolul señoritának 

szólít, 4.4.1.2. A magyar fordító azt a megoldást választotta, hogy átemelte az idegen szót 

(señorita), a portugál felirat viszont kihagyta. Így megint csak az iménti eredményre jutunk: 

a spanyol-magyar távolság kisebb, míg a spanyol-portugál távolság nagyobb lett. A 

következő jelenetben, a rabkocsiban zokogó letartóztatott és a rendőr párbeszédében a magyar 

már megengedi a “kisasszony” használatát, míg a portugál megmarad a kihagyásnál és ezzel 

az eredmény is hasonló újra az előző kettőben kapott eredményhez 4.4.1.3. Amikor az 

újságíró interjúvolja a híres énekesnőt, 4.4.1.5., akkor a spanyol kollokviális szóhasználatot a 

magyar szó szerint lefordítja (kislány), de ezzel nem adja vissza az eredeti kontextusban 

hordozott tartalmat - sőt túl is lő a célon, mert a semlegesebb “lányt” is választhatta volna-, 

míg a portugál standardizál (mulher = nő). Tehát mindkét célnyelvi változat eltér az eredeti 

szövegtől. A távolságot nehéz ebben az esetben megbecsülni, de a portugál-spanyol tavolság 

talán egy kicsit kisebb, mint a spanyol-magyar távolság. Itt tehát négy példából háromban 

találkoztunk meglepetéssel! 

 A megszólítás témakörébe soroltam a tegezés/magázás/önözés/ egyébként végtelenül 

gazdag kérdéskörét, ami ezúttal csak két esetben jelenik meg markánsan. Az elsőben, 4.4.1.6. 

egy olyan szituációban találkozunk, amikor a spanyolban használatos stilisztikai eszköz a 

gyerekek magázása, míg a magyarban és a portugálban nem. A mostohaapa spanyolul 

magázza a kislány, magyarul és portugálul azonban nem. Így a magyar-portugál szimmetria 

áll fenn újra, míg az eredeti szövegtől mindkét célnyelvi változat eltér, egyformán távol 

kerülve tőle. Nem ismétlődik azonban ez meg – tehát esetleges módosított elvárásunk ismét 

nem teljesül - akkor, amikor a fotóboltban két vásárló párbeszéde zajlik, 4.4.1.6., ahol is a 

spanyol tegezést a magyar átveszi, a portugál azonban magázásra honosít. Itt spanyol-

magyar szimmetria, közelség és spanyol-portugál távolodás az eredmény.  

 A megszólítás témakörében tárgyalt 6 példából 5 egyértelműen eltér, azaz az arány 

közel 85%-os. 
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4.4.2. köszönés (egyben a napszakok tagolása is) 

Az általános formula (hola) fordítása okozta a legtöbb gondot mindkét célnyelvi változat 

esetében, ami azért meglepő, mert a magyarban nincs ennek a lexikai elemnek megfelelője, a 

portugálnak viszont van. Ezért vártam volna, hogy a portugál egyszerűn behelyettesíti a 

spanyol holát a portugál olával, ami nem így történt. A 4.4.2.1., a 4.4.2.2. és 4.4.2.3. 

példákban a magyar és a portugál felirat egyaránt kontextuális honosítást végez. A magyar 

ezt specifikációval oldja meg az első példában (szia), kihagyással a másodikban és újra 

specifikációval a harmadikban. Az első specifikáció esetében a megszólítás alapján teszi ezt 

(szervusz), a másodikban a napszaknak megfelelően (jó estét). A portugál viszont nemes 

egyszerűséggel kihagyja mind a három esetben. A különböző, széles skálán mozgó 

megoldásoknak egy közös pontja az, hogy mindegyik eltér az eredetitől. A búcsúzás 

hasonlóképpen általános formulája (adiós) a 4.4.2.4. példában szinte üdítő színfolt a spanyol-

portugál szimmetria, amikor mindkét elemet megtartja a portugál (adiós y suerte), a 

magyar viszont honosít. Amikor a köszönés a napaszakhoz igazodó a spanyol eredetiben – 

4.4.2.5. példa: buenas tardes – akkor a magyar honosít (jó estét) a portugál pedig kihagyja, 

tehát mindkét célnyelvi változat változtat az eredeti szövegen.  

  Az összesen öt példánkban azonban így is négyben találkoztunk spanyol-magyar és 

spanyol-portugál távolsággal, szemben a magyar-portugál közelséggel! 

 

4.4.3. udvariasság 

 Három példát vizsgálok ebben a témában, melyek közül az első kettő egyet len 

megszólalással kifejezett udvariassági formula a kínálás és a kérés kifejezésére, a harmadik 

pedig egy több elemet tartalmazó mentegetőzés forgatókönyve. Amikor például teával 

(kávéval, más itallal vagy étellel) kínál valakit, a spanyol szó szerinti azt kédezi, hogy akar-e 

másik személy ebből fogyasztani – 4.4.3.1. Ez portugálul szó szerint átvehető, stílusértéke a 

spanyoléval azonos, megfelelően udvarias. A portugál felirat tehát megtartja az eredeti 

elemet. Ugyanez magyarul udvariatlanul hatna, ezért a fordító a kontextuális honosítás 

eszközével él, a “kér teát?” formulával. Itt tehát eredeti hipotézisünknek megfelelő spanyol-

portugál közelséget és tőlük egyformán távolabb eső magyar változatot találunk. Ugyanez 

történik a 4.4.3.2. példában, amikor cigarettát kér az egyik beszélő. Ezt mind spanyol, mind 

portugálul ki lehet fejezni kérdés formájában, míg a magyar feliratozó szintén kontextuális 

honosítással a “tudna adni egy cigarettát?” fordulatot használja. A portugál-spanyol közelség 

és a magyar távolság tehát itt is fennáll. Amikor azonban egy hosszabb, kulturálisan rögzült 

forgatókönyvről – a mentegetőzésről – van szó a 4.4.3.4. példában, akkor azt tapasztaljuk, 

hogy a rituálé elemi azonosak mindhárom nyelvi változatban. Egy szép hármas kulturális 

szimmetria esetével találkozunk. 

 

4.4.4. szólások 

 A szólások témakörében összesen 16 példával találkozunk ebben a filmben. Ez a 

tizenhat példa három csoportba osztható. Az első csoportot az első hat példa képezi, amelyben 

spanyol-portugál közelséggel és tőlük való távolsággal találkozunk. A második csoport 

ugyancsak hat példája hármas szimmetriát mutat, míg a többi négyben a magyar és a portugál 

változat egymáshoz állnak közelebb és távolodnak ez eredeti spanyol szövegtől.  

 Az első hat példában - 4.4.4.1.-től 4.4.4.6-ig - az eredeti spanyol szövegben szereplő 

mondás megjelenik a portugál feliratban, vagy egészen pontosan, tartalmában és formailag 

(4.4.4.5. de ayuno y abstinencia – de jejúm e de abstinência) is azonos alakban, vagy 

honosított változatban (4.4.4.2. ni liberal, ni puñetas – liberal, uma ova). A magyar feliratban 

ezzel szemben mind a hat esetben hiányzik az a szófordulat, illetve egy bármilyen szófordulat, 

mondás, mert a fordító úgy döntött, hogy az eredeti nem átültethető magyarra. (Továbbra sem 



 17 

vizsgálom az első esetben, 4.4.4.1., található hibát a magyar szövegben.) Itt tehát hat esetben 

találkozunk spanyol-portugál közelséggel és tőlük távolabb eső magyar változattal. 

 A második hat esetben – 4.4.4.7., 4.4.4.8., 4.4.4.9., 4.4.4.10., 4.4.4.11., 4.4.4.12. – 

viszont mind a magyar, mind a portugál nyelvű feliratban megtaláljuk szófordulatot, 

honosított változatban, amivel hármas kulturális szimmetria áll újra elő, immár féltucat 

esetben.  

 A 4.4.4.13. példa a sonkának a spanyol társadalomban elfoglalt sajátos kulturális 

szerepéből adódóan okozott nehézséget a portugál és a magyar fordítónak egyaránt, így tehát 

magyar-portugál közelség és spanyol-magyar, spanyol-portugál távolság áll fenn. A 

4.4.4.14.-ben a magyar felirat kihagyja a mondást, a portugál honosítja, így a spanyol-

portugál közelség marad meg. A 4.4.4.15-ben minkét célnyelvi változat kihagyja az eredeti 

szövegben szereplő szólást, itt tehát magyar-portugál közelség van. A 4.4.4.16.ban pedig az 

a nagyon érdekes esetet illusztrálja, amikor az eredeti szöveg nem tartalmaz mondát, viszont a 

magyar felirat és a portugál felirat is mondást alkalmaz a kompenzációs stratégia részeként 

újra csak magyar-portugál közelséget hozva létre ezáltal.  

 

4.4.5. humor, irónia 

 A humor 3 példában jelenik meg ebben a filmben a szöveg szintjén, - 4.4.5.1., 4.4.5.2., 

4.4.5.3. - ami a portugál feliratban meg is jelenik mindhárom esetben. A két elsőben a magyar 

felirat is jól megoldja a nem könnyű feladatot, azonban a harmadikban nem sikerül 

közvetíteni a humoros tartalmat. Így két hármas kulturális szimmetria mellett egy spanyol-

magyar közelséget és magyar távolságot találunk.  

 

4.4.6. káromkodások 

 A káromkodások használata az európai spanyol szövegek fordításakor igen kényes 

kérdés. A mai spanyol beszélt nyelvhasználat meglehetősen eldurvult, akár például a latin-

amerikai nyelvhasználathoz képest is. Nem állítva azt, hogy a mai magyar nyelvhasználat ne 

hagyna kívánnivalót maga után, a filmek hangbemondása során szerzett immár 10 éves 

személyes tapasztalatom alapján azt bizonyosan kijelenthetem, hogy ebben a közegben 

legalábbis a magyar közönség számára még finomítani kell a szövegen. Ebben a filmben csak 

három példával foglalkozom 4.4.6.1., 4.4.6.2., 4.4.6.3. A magyar fordítás két esetben tompít 

az eredeti kifejezésen, (4.4.6.2., .4.4.6.3.) vagy egyenesen kihagyja, 4.4.6.1. A portugál 

változat két esetben átveszi az eredeti elemet, fordítással (4.4.6.1., 4.4.6.2.), a harmadikban 

azonban kihagyja. Két esetben tehát fennáll a spanyol-portugál szimmetria, de a harmadik 

példa már arra utal, hogy a szitokszók alkalmazásának gyakoriságában közelebb áll 

egymáshoz a magyar és a portugál nyelvhasználat. Én úgy ítélem meg, hogy miután két 

esetben hű maradt a portugál fordító az eredeti szöveghez, a harmadik esetben a kihagyás már 

a kompenzáció stratégiáját jelenti, amivel közelíteni akarja a célnyelvi szöveget a célközönség 

nyelvhasználati szokásához.  

 

4.4.7. kollokviális lexika 

 Ebben a témakörben 8 példával találkoztunk a filmben. Közülük négyben, azaz éppen 

a felében láttuk azt, hogy az eredeti szöveg kollokviális kifejezését a magyar nyelvű és a 

portugál nyelvű felirat egyaránt standard lexikai elemmel váltotta fel. Az ötödikben a magyar 

standardizált, a portugál pedig kihagyta e kollokviális elemet. Ezzel együtt tehát a két 

célnyelvi változat ebben az öt esetben közelebb volt egymáshoz, mint az eredeti 

szöveghez. A 4.4.7.4.-ben a “tacos” az életkorra utaló kollokviális spanyol kifejezés 

egyszerűen “év” “éves vagyok” magyarul, és “fiz 27 anos” portugálul. A 4.4.7.5.-ben a “qué 

pinta aquí” magyarul mire készül, portugálul “mit aakar itt”. A 4.4.7.6.-ban a “no se cosca?” 

magyarul “nem vett észre semmit?”, portugálul “não estranha?” A 4.4.7.7. a “locutora-
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locutora” magyarul “igazi bemondó” portugálul “locutora”. A 4.4.7.8.-ban a “no tengo boli” 

magyarul “nincs tollam”, portugálul pedig kimarad. 

 

 

4.4.8. kölcsönszavak (angol és francia) 

 Ez az a terület, ami már szinte üdítő kivételként igazolja eredeti hipotézisünket a 

spanyol-portugál nyelvi közelségről. A kölcsönszavak tekintetében minden példa (4 db) azt 

mutatja, hogy a spanyol és a portugál egyaránt kölcsönvesz az angolból és a franciából 

szavakat, és ez azonos kontextusban – hiszen a filmfordítás során a kontextus nem változik – 

azonosan történik. A példáink: 4.4.8.1. jetleg, 4.4.8.2. show, 4.4.8.3. working girl, 4.4.8.4. 

heavy. A portugál felirat mindegyiket megtartja, a magyar felirat pedig mindegyiket 

honosítja, így 100%-ban megmarad a spanyol-portugál közelség és fennáll a magyar 

célnyelvi változat távolsága mind a spanyol eredeti szövegtől, mind a portugáltól felirattól. 

 

4.4.9. (szövegszintű) nyelvi rituálék 

Ebben a filmben kilenc olyan példát találtam, amelyben egy társadalmilag-kulturálisan 

megszabott forgatókönyv szerint zajlik a résztvevők interakciója és ezt tükröző verbális 

kommunikációja. Ezek a következők: 

3 alkudozás 4.4.9.1, 4.4.9.2., 4.4.9.9.  

2 bemutatkozás 4.4.9.3., 4.4.9.4.,  

1 vendégségbe érkezés 4.9.9.5.,  

1 dícséret és annak hárítása/elfogadása 4.4.9.6.,  

1 meghívás és annak elhárítása 4.4.9.7.,  

1 mentegetőzés 4.4.9.8.,  

Mindegyik esetben azt tapasztaltam, hogy a magyar és a portugál célnyelvi szöveg egyaránt 

kontextális honosítást végez bizonyos lexikai elemek tekintetében, azonban a forgatókönyv 

maga azonos. Tehát hármas kulturális szimmetria áll fenn, ami abból következik, hogy 

azonos kultúrkörhöz tartozó három nyelven folyik a kommunikáció. Egyetlen esetben 

távolodik el minimális mértékben a portugál célnyelvi változat, a 4.4.9.6.-ban, amikor a 

dícséret elhárítását úgy teszi, hogy tulajdonképpen el is fogadja.. Ez azonban az összképet 

csak árnyalja, alapvetően nem változtatja meg.  

 

4.4.10. kicsinyítő és nagyító képzők 

 A kicsinyítő képzők használata során a filmben előforduló 4 példa egyharmad-

kétharmad arányban mutat spanyol-portugál közelséget és távolságot, illetve magyar-portugál 

közelséget. A 4.4.10.1.-ben (pequeñitos – mindkét célnyelvi változatban kimarad), a 

4.4.10.2.-ben (un poquitín – kicsit/ um pouco) és a 4.4.10.3.-ban (un poquito más de – némi/ 

um pouco mais de) nem jelenik meg a spanyol eredeti kicsinyítő képzős alakja a portugál 

célnyelvi szövegben és a magyar feliratban sem. Ez magyar-portugál közelséget és spanyol- 

portugál távolságot eredményez a négyből három esetben. A negyedikben 4.4.10.3-ban 

jelenik meg egyedül a “sombrerito” portugál megfelelőjeként a “chapelinho”, a magyarban 

azonban a standard “kalap” váltja fel. Ebben az egy példában látunk csak spanyol-portugál 

szimmetriát.  

  Nagyító képzős példa csak egy van. A 4.4.10.4. “travestones”, ami megjelenik a 

portugálban (“travestones” ) a magyarban viszont nem (transzvesztita), így marad a spanyol-

portugál közelség és a magyar távolság mindkét másik nyelvtől. 

 

4.4.11. becéző megszólítások 

 Számomra a nagy meglepetések közé tartozik e becéző megszólítások területe. A 

filmbeli 7 példából háromban is azzal találkozunk, hogy a portugál célnyelvi változat 
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egyszerűen kihagyja őket, míg a magyar felirat megtartja őket honosított változatban. A 

4.4.11.4.-ben kimarad az “életem” a 4.4.1.1.5.-ben és a 4.4.1.1.6.-ban a szépségem. A 

4.4.11.7.-ben viszont mindkét célnyelvi változat kihagyja az eredeti spanyol szövegben 

szereplő “szívem”-et. A magyar-spanyol távolság tehát kisebb a hét esetből négyben, -

tehát a felénél többen - mint a spanyol-portugál távolság. 

 

4.4.12. mexikanizmusok 

 A mexikói nyelvhasználat tipikus elemeinek öt példájával találkozunk ebben a 

filmben, amit a célnyelvi változatok nem tükröznek. A magyar eszközei hiányában, a portugál 

pedig egy döntés következtében, miszerint nem használja ki azt a lehetőséget, hogy a portugál 

nyelv brazíliai változatát feleltesse meg ennek. A műfajspecifikum nyilvánvalóan szerepet 

játszott ebben a döntésben, érdekes kérdés lenne, hogy vajon egy szinkronizált változatban 

hogyan döntenének a portugálok. 

 Azt mondhatjuk, hogy a két célnyelvi változat standardizált formái egymástól 

egyforma távolságban helyezik el a három szöveget, bár a magyar felirathoz egy leheletnyit 

közelebb kerül ezzel a portugál felirat standard szóhasználata.  

 

4.4.13. egyéni nyelvhasználat 

Az egyéni nyelvhasználatot a feliratok ebben az esetben nem adja vissza, minkét célnyelvi 

változat standardizál; ez újra csak műfajspecifikum.  

 A nyelvi reáliák 75 példájából 45-ben találkoztam azzal, hogy a nyelvi közelséghez és 

távolsághoz fűzött várakozás nem teljesült. Ez 66,25%-os arány. 

 

 Az ötödik fejezetben, a magyar szinkronszöveg és a magyar felirat szövegének 

összehasonlítása során a kérdés az volt, hogy a csatornaváltás önmagában (nyelvi váltás 

nélkül) eredményez-e változást a kulturális reáliák jelenlétében, megjelenési formájában. A 

129 példából 42 esetében volt hatása a csatornaváltásnak, 87 esetben azonban nem. Mint az 

szabad szemmel is rögtön látható, több mint kétszeres a száma azoknak a példáknak, 

amelyekben nincs hatása a csatornaváltásnak. Arányokban: 32,55%-ban van hatása, azonban 

67,44%-ban nincs hatása a csatornaváltásnak. Érdekes módon ez nagyon közeli érték az 

előző fejezetben kalkulálthoz. 

 

6.2. A hipotézisek: megerősítés vagy cáfolat? 

 

 Az első a Sapir-Whorf hipotézisből levezethető tézisem az volt, hogy (1) az 

egymáshoz igen közel álló két nyelv, a spanyol és a portugál esetében, a spanyol film 

portugálra fordított változata a kulturális reáliák tekintetében is közel fog állni 

egymáshoz.  A második, ennek megfelelően, hogy (2) a magyarra fordított változat 

távolabb fog állni az eredeti spanyol változattól, mint a portugálra fordított változat, 

hiszen a spanyol és a magyar nyelv között sokkal nagyobb a nyelvi távolság, mint a portugál 

és a spanyol között, és ez a kulturális reáliák esetében is így lesz. A harmadik, hogy (3) a 

portugál célnyelvi változat és a magyar célnyelvi változat sokkal inkább különbözik 

egymástól, mint a spanyol eredeti és a portugál célnyelvi változat, hiszen a portugál és a 

magyar nyelv között nagy a távolság, míg a portugál és a spanyol között kicsi, és ezt várjuk el 

a kulturális reáliák fordítása esetében is. Ezt a három hipotézist együttesen vizsgáltam a 

spanyol eredeti szöveg portugálul és magyarul feliratozott változatának vizsgálata során, és 

bár jelentős számban találtam példákat, amelyek megfelelt ezeknek a feltételezéseknek, 

33,75%-os arányban, a számítás végeredménye a másik oldalról mégis az, hogy a példák 

66,25% -a azonban nem igazolta a hipotéziseket. Egyetlen film elemzése természetesen 

nem adhat megcáfolhatatlan eredményt, de hogy komolyan felveti azt a gondolatot, hogy a 
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nyelvek nyelvi távolsága nem fedi le a társadalmak kulturális távolságát, és ez utóbbi a 

meghatározó. 

  A negyedik hipotézis volt, hogy, ha csatornaváltás történik, ez jelentős 

különbséghez vezet a szöveg terjedelmében, a filmfordítás műfajspecifikumának 

következtében, hiszen a felirat szövege szükségszerűen rövidebb, tömörebb. Ennek 

következtében pedig azt a kérdést véltük megalapozottnak, (4) van-e jelentős különbség a 

kulturális reáliák fordításában - minőségi különbség - illetve jelenlétében - mennyiségi 

különbség - a csatornaváltás következtében? A válasz itt megint az, hogy nincs bár a 

vizsgált példák 32,56%-ában találtunk különbséget a magyarul felirat és a magyar szinkron 

között, 67,44%-ukban azonban nem. Az arány, durvábban fogalmazva, egyharmad-

kétharmad azoknak az eseteknek a javára, amikor a csatornaváltás nem befolyásolta a 

kulturális reáliák megjelenését. Ebből pedig az a következtetés is levonható, hogy a 

kulturális reáliák közvetítése elsődleges feladata a fordítónak, és ez a szükségesség az 

egyébként uralkodó műfaji követelménynél – a tömörítés követelménye – is erősebb. 

  Úgy gondolom, hogy ezzel egy nagyon izgalmasnak ígérkező utat jelöl ki ez a 

kutatás, hiszen az interkulturális kommunikáció mibenlétének számszerűsíthető 

meghatározása még mindig csak a kezdet kezdetén tart. A disszertációban elemzett film még 

számtalan lehetőséget kínál további kutatások folytatására ezen a téren. 
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Zsuzsanna 

Reseña sobre el libro "La 

preparación del DELE 

Superior 

(A DELE Superior 

Nemzetközi 

Nyelvvizsgára 

Előkészítő könyv 

recenziója) in: Boletín 

de ASELE (Asociación 

1996 Recenzió 
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para la Ensenanza del 

Espanol como Lengua 

Extranjera) Bo. 14. 

1996. Április 

Lakatos 

Zsuzsanna 

Almodóvar filmjei 

magyarul 

1er Congreso sobre 

Lengua y Medios de 

Comunicación  

Universidad 

Complutense de 

Madrid 1996. március  

1996 
Kongresszusi 

kiadvány 

Lakatos 

Zsuzsanna 

La enseñanza del español 

en Hungría 

Boletín de ASELE 

(Asociación para la 

Enseñanza del Español 

como Lengua 

Extranjera No. 12. 

pp.9-14.) 

1995. 

áprili

s 

Kongresszusi 

közlöny 

Lakatos 

Zsuzsanna 

A PR oktatás 

Magyarországon 

1. Encuentro 

Internacional de 

Relaciones Públicas 

Organizado por la 

Escuela Naccional de 

Relaciones Públicas de 

Chile 1995. október 

Tenerife, 

Spanyolország  

1995 Előadás 

Lakatos 

Zsuzsanna 

A fordítás oktatása 

Magyarországon 

Athén , Görögország 

Asociación de Estudios 

Miguel de Cervantes 

1994. január  

1994 Előadás 

 

 


