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1. Fordítás, vagy párhuzamos szövegalkotás?
Vajon fordításról, vagy inkább párhuzamos szövegalkotásról van szó a reklám
fordítás esetében? Gyakran találkozhatunk a televízióban, az újságokban olyan 
magyar nyelvű reklámszövegekkel, amelyek valahonnan ismerősnek tűnnek 
számunkra. Ismerősek is, hiszen angol vagy német változataikat -  talán ugyan
azon képsorral, ugyanazon szereplőkkel -  már láthattuk a képernyőn a műhol
das programokon. Jogosan merül tehát fel a kérdés, vajon hogyan jár el a for
dító ezeknek a magyar szövegeknek, szlogeneknek megalkotásakor.

Az általam részletesebben vizsgált jelenség természetesen csak kis része a 
sokrétű magyar reklámtevékenységnek, hiszen a magyar reklámszakemberek 
számtalan egyéni ötlettel hozakodnak elő mind a magyar nyelv szóképzési le
hetőségeit kihasználó tréfás, fülbemászó szlogenek („Schöller. A jeges leg
jobb.”, „Malév. Széliünk rendelkezésére.”) mind a hatásos képi megjelenítés 
terén. A szójáték persze lefordíthatatlan elemként jelentkezik, és a német rek
lámszövegekre általában nem is jellemző. Nem lenne azonban könnyű dolgunk 
akkor sem, ha német reklámokat szöveghűen szeretnénk magyarra fordítani. 
Igaz, kimondottan „Reklamedeutsch” vagy „Werbungsdeutsch” nem létezik, a 
szövegek elvileg a hétköznapi nyelv szókészletét, szintaktikai szabályait alkal
mazzák, szerkezetüket tekintve mégis sajátos szövegfajtát alkotnak. Hogy
mennyire kevéssé érné el célját a sok információt tömörítő német összetett
vagy akár többszörösen összetett főnevek és melléknevek, a figyelemkeltő 
egyedi szóösszetételek ( Hochleistungsmotor,Vollbildfernseher, Meisterbrannt- 
wein, Spitzenprodukt, Sensationspreis, atmungsjrei, knitterarm, farbecht, stojl- 
fest stb.) fordítása, akkor érthetjük meg, ha belegondolunk az egész reklámte
vékenység céljába és elemezzük a reklámnak mint sajátos szövegfajtának leg
főbb jellemzőit.

2. Reklámfordítási szempontok
Nézetem szerint két dolgot kell szem előtt tartanunk: milyen párhuzamok, illet
ve milyen különbségek fedezhetők fel a forrásnyelvi és a célnyelvi ország (or
szágok) társadalmi, gazdasági életében, valamint mi jellemző a forrásnyelv és 
a célnyelv struktúrájára? A közvetített információnak ugyanis az új szociokul- 
turális közegben is valószerűnek kell lennie, meggyőzően kell csengenie. A for
dítás csak akkor sikeres, ha megfelelő mértékben elemeztük a forrásnyelvi szö
veget és a mögötte meghúzódó érdekeket (Paepcke 1981).



58 A fordítástudomány műhelyéből

Az első lépés tehát a reklámszövegek fordításánál is a szövegelemzés, 
amely során elsődlegesen az adott szöveg funkcióit kell tisztáznunk. A fordítás 
szempontjából történő szövegelemzés két síkon megy végbe: a nyelvek közötti 
interlinguális fordítási folyamatot megelőzi egy nyelven belüli intralinguális 
elemző folyamat, amely a célnyelvben hasonló típusú szövegek után kutat (Thiel 
1981).

A megfelelő fordítási módszert mindig az adott szövegtípus jegyei alapján 
választjuk meg. Itt főként a „megőrzendő” szövegelemek rangsorát kell figye
lembe vennünk. Az egyes szövegtípusok fordításánál nem követhetjük ugyan
azon módszereket, a szöveg funkciójának megfelelően kell súlypontoznunk.

A reklámszövegek fordításánál Katharina ReiB fordítási szövegtipológiája 
alapján az operatív és az audio-mediális szövegek jellemzőire kell elsődlegesen 
tekintettel lennünk. Az operatív szövegtípus sajátos formában közvetít informá
ciót, célja az ösztönzés, buzdítás, lelkesítés. A célnyelvi szövegnek így ugyan
azt a hatást kell kiváltania, ami a forrásnyelvi szöveg olvasásakor, meghallga
tásakor is jellemző. A reklámfordító célja egyértelműen a vásárlói kedv felkel
tése. Ez gyakran azt jelenti, hogy el kell rugaszkodnia az eredeti szöveg tartal
mától és formájától, ha úgy ítéli meg, hogy a célnyelvben más eszközök (rím, 
szójáték stb.) hatásosabbnak bizonyulhatnak, mintegy adaptálnia kell a forrás- 
nyelvi szöveget (ReiB 1983). Hogy mennyire adaptálhat a fordító, az az ekvi
valencia fogalmának értelmezésétől függ. Ha kommunikatív ekvivalenciára tö
rekszünk, akkor tekinthetjük ekvivalensnek a forrásnyelvi és a célnyelvi szöve
get, ha a forrásnyelvi és a célnyelvi kultúrában azonos funkciót képesek betöl
teni (ReiB-Vermeer 1984).

Amennyiben a reklámszövegeket a televízió vagy a rádió közvetíti, a fordí
tónak az audio-mediális szövegtípus speciális jegyeit is figyelembe kell vennie. 
Az aktuális médium határozza meg, milyen célnyelvi elemek felelnek meg a 
forrásnyelvi verziónak, pl. hogy mekkora szerepet játszik a reklámklippben a 
zene, milyen a fordított szöveg énekelhetősége stb. Nyelv és zene egységére, 
melódiára, rímre, ritmusra tehát egyaránt ügyelnünk kell (ReiB 1981).

3. Az ekvivalencia megvalósulásának szintjei
A reklámszövegek fordításakor a megfeleltetés különböző szintjei figyelhetők 
meg (szintaktikai, lexikai, szemantikai, szöveg szintű stb.). Mivel a cél a kom
munikatív ekvivalencia elérése -  a megfeleltetés szintjének kiválasztását ennek 
a célnak kell alárendelni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a fenti fordítás szem
pontjából történt értelmezés folytán a fordító oly mértékben kap „szabad ke
zet”, hogy végül csak igen nehezen (és talán nem is teljesen egyértelműen) 
dönthető el, hol végződik a fordítási és hol kezdődik az alkotási vagy újraal- 
kotási folyamat. Az alábbiakban az ekvivalencia megvalósulásának lehetőségét, 
bizonyos szintjeit mutatom be néhány német és magyar reklámszlogenen.

3.1, Lexikai és szintaktikai megfeleltetés
Szó szintű megfeleltetésről beszélhetünk például az ismert és tréfásan is sokat 
idézett Perwol-reklám esetében: 1st dér neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. A  
magyar megfelelő így hangzik: Új? Nem, Perwollal mosva. A televízióban lát
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ható ugyanazon klipphez a magyar adókon a fenti fordított szöveg társul, amely 
oly annyira ragaszkodik a német szöveg formai jegyeihez, hogy még a magyar
ban sután hangzó igenevet is megtartja. Mesterséges kommunikatív szituáció
ban folytatott retorikus párbeszéd hangzik el, amely a reklámnyelv kedvelt esz
köze (Baumgart 1992). A dialógus főmotívuma mindkét nyelvben azt sugalmaz
za, hogy régi ruhadarabjaink is újnak látszhatnak, ha emellett a mosópor mel
lett döntünk. A hétköznapi beszélgetés bizalmat kelt a termék iránt, vásárlásra
ösztönzi a nézőt.

A két szlogen nyelvezetére a reklámoknál tipikus, egyszerű mondatszer
kesztés jellemző. A rövid kérdés az érdeklődés felkeltésére szolgál, az azt kö
vető tagadásnak feszültségnövelő hatása van. így a figyelem mind a német, 
mind a magyar szöveg esetében a szlogen harmadik tagján öszpontosul, amely 
a márkanevet tartalmazza. Kritikai megjegyzés: a fordításban megvalósuló le
xikai és szintaktikai szintű megfeleltetés nem elegendő a kommunikatív ekvi
valencia eléréséhez. Az azonos kommunikatív hatás érdekében legalább annyi 
szintaktikai módosításra lett volna szükség, hogy az igenév helyett ragozott ige 
álljon (Új? Nem, Perwollal mostam).

Szintén szószintu megfeleltetésről beszélhetünk a talán legismertebb macs
kaeledel reklámja esetében is: Katzen würden Whiskas kaufen, amelynek ma
gyar megfelelője így hangzik: A macskák Whiskast vennének. A német és a 
magyar szlogen szintaktikai konstrukciója megegyezik. Mindkét egyszerű mon
dat meggyőzó" ereje a kijelentés határozottságában, az állatok megszemélyesíté
sében rejlik. Ok azok, akik valóban tudják, mire van szükségük. A szlogen cél
csoportja természetesen a macskatulajdonosok tábora, akikről feltételezhető, 
hogy gondolatban azonosulni tudnak kedvenceikkel. Kritikai megjegyzés: a for
dításban megvalósuló lexikai és szintaktikai megfeleltetés nem elegendő a kom
munikatív ekvivalencia eléréséhez. Az azonos kommunikatív hatás érdekében
itt lexikai módosításra lett volna szükség, a vennének helyett szerencsésebb len
ne a választanák: A macskák a Whiskast választanák.

A német és a magyar idióma párhuzamát használja ki a fordító a Red Buli- 
reklám esetében: Red Bull verleiht Flügel, magyarul: A Red Bull szárnyakat ad. 
Mindkét szlogen a terméknek az ember általános közérzetére gyakorolt pozitív 
hatását bizonygatja, miközben a reklámklipp képsora az idiomatikus kifejezés 
konkrét és átvitt értelmezési lehetőségének párhuzamba állításával kelti fel a 
potenciális fogyasztó érdeklődését. Ebben az esetben a fordításban megvalósuló 
lexikai és szintaktikai megfeleltetés -  a német és a magyar idióma párhuzama 
miatt -  elegendő a kommunikatív ekvivalencia eléréséhez.

3.2. Szintaktikai módosítások a kommunikatív ekvivalencia elérése érdekében
Bizonyos szintaktikai módosításokkal történik a „megfeleltetés” a Fiat cég cso
daautóinak reklámjánál. Németül: Fiat Bravo. Fiat Brava. Ihre Wahl. Leiden- 
schaft ist unser Antrieb, magyarul: Fiat Bravo. Fiat Brava. A választás. A szen
vedély vezet minket. Bár fordított szlogenről van szó, a fordító itt rugalmasan 
alkalmazkodott a magyar célnyelvi mondatszerkesztési „szokásokhoz”, amikor 
a német nominális szerkezetet „igésítette”. Mind a német Antrieb főnév, mind 
a magyar vezet ige utal azonban magára a reklámozott termékre, a gépkocsira.
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Szintaktikai különbségként jelentkezik a szlogenekben a német birtokos 
névmás helyett a magyar határozott névelő használata. így a közvetlen „fo- 
gyasztóhoz-fordulás* ugyan elmarad, ellenben a magyar határozott névelő az 
abszolút jelleget, az egyediséget hangsúlyozza. Mindkét szlogen az érzelmeink
re appellál, a német unser és a magyar minket névmás mindkét nyelvben a 
gyártó és a vásárló egységére, közös érdekeikre utal.

A német és a magyar édesanyák is tisztában vannak vele, hogy csecsemőik 
számára csakis Pampers pelenkát szabad vásárolniuk. Németül: Pampers. Für 
die trockensten, zufriedensten babys, magyarul: Nincs szárazabb és boldogabb 
baba, mint a Pampers baba. A két szlogennél a legnagyobb szintaktikai kü
lönbséget a német felsőfokú és a magyar középfokú melléknevek használata 
jelenti. A magyar tagadással egybekötött középfok ugyanúgy kifejezi a termék 
tökéletes minőségét, mint a német szlogen, sőt annál talán még apellatívabb. A 
találó Pampers baba megnevezés a termékkel való azonosulás lehetőségét kí
nálja, a kiegyensúlyozott, mosolygó kisbabákat ábrázoló képsorok fokozzák a 
boldogság ezen alapfeltételéhez fűződő asszociációinkat. A magyar szlogenben 
tapasztalható redundancia a kijelentés intenzitását fokozza, a jobb memorizál- 
hatóságot szolgálja.

3.3. Szöveg szintű módosítások a kommunikatív ekvivalencia elérése érdekében
A  fenti példáknál a fordítás kézenfekvő. Vannak azonban vitathatóbb esetek, 
amikor szöveg szinten látszólag nincs ekvivalencia, a jól ismert márkanévhez 
a két nyelvben más-más szlogen kapcsolódik. Erre lehet példa a Gilette-reklám. 
Németül: Gilette. Für das Beste im Mann, magyarul: Gilette. Férfiasán tökéle
tes. Melyek azok a kritériumok, amelyek alapján itt ekvivalenciáról beszélhe
tünk? Ugyanazon reklámklipphez a márkanév után egy-egy elliptikus mondat 
tartozik, egy-egy könnyen megjegyezhető egyszerű kijelentés. Mindkettő azt 
sugallja, hogy egy férfi csak akkor lehet tökéletes, ha Gilette-tel borotválkozik, 
a szexuális ösztönök, a férfiasság és a tökéletesség utáni vágy -  bár más-más 
lexikális és szintaktikai eszközökkel -  mindkét szlogenben kifejezésre jut. A 
ReiC-féle értelmezés szerint így szemantikai szinten megvalósul az ekvivalencia.

Még vitatottabb lehet a Knorr-reklám. Németül: Knorr. Essen mit Lust und 
Liebe, magyarul: Knorr: Mindennap új varázslat. Itt szövegszinten még kevésbé 
beszélhetünk ekvivalenciáról. A német és a magyar klipp azonos, közben 
ugyanazt a kis dallamot halljuk, a márkanéven kívül a szlogenekben azonban 
nincs semmi közös. Az elliptikus német mondatra a főnevek halmozása jellem
ző, a magyar verzióban egy határozószó, egy melléknév és egy főnév alkotnak 
elliptikus mondatot, a lexémák jelentése sem feleltethető meg egymásnak. Sze
mantikai szinten azonban mindkét szlogenben felfedezhetünk közös vonásokat: 
vonzódást az irracionalitáshoz. A terméket mindkét szlogen misztikus szférába 
emeli, ugyanakkor az elkészítés egyszerűségét sugallja. A néző tudatalattijában 
a reklámklipp tovább hat, ígérete egyértelmű: egy hétköznapi ám csodálatos 
termék megvásárlásával pénzért meg nem vásárolható értékekre tehetünk szert. 
Mindkét szlogen mondanivalóját és hatását azonosnak tekinthetjük, a magyar 
„fordítás” szótagszáma, kiénekelhetősége az audio-mediális szövegtípusnál 
szem előtt tartandó kritériumoknak minden tekintetben megfelel.
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Ugyanerre a jelenségre lehet példa a német és a magyar csatornákon pár
huzamosan reklámozott két fogyasztószer, a Slimfast és az Ultra fit and síim 
klippje. Németül: Abnehmen ist jetzt so leicht. Das schaffen Sie dock auch, 
magyarul: Ha én leadtam, Ön miért adná fel. Szövegszinten itt sem találunk 
ekvivalenciát, a hasonló elemek azonban egyértelművé teszik a német klipp 
befolyását. A fogyasztó közvetlen megszólítása mindkét változatnak személyes 
jelleget kölcsönöz. A termék használatának eredménye kézenfekvő: ezt bizo
nyítják a képsorok, ahol hitelesnek tekinthető, ismert személyek számolnak be 
saját tapasztalataikról. A korábbi fénykép és a mostani megjelenés magáért be
szél. A szlogenek is a fogyókúra egyszerűségét, könnyedségét, gyorsaságát szu- 
gerálják. A magyar retorikus kérdés szójátéka a szlogent még apellatívabbá teszi.

Az említett példák demonstrálhatják tehát a német reklámklippek átvételé
nek és a fordítási megoldásoknak a különböző lehetőségeit, sokszínűségét. írá
som akkor érte el célját, ha a reklámhoz hasonlóan „továbbgondolkodásra” 
készteti az olvasót: mennyire tekinthető fordításnak a reklámok fordítása, mikor 
és hogyan valósulhat meg a kommunikatív ekvivalencia.
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