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1. Bevezető
Gyakorló fordítók és műfordítással foglalkozó szakemberek gyakran vitatkoz-

nak arról, hogy a reáliákat milyen technikákkal lehet és kell fordítani. Egyesek az
általánosító fordítást részesítik előnyben, mások a körülíró fordítás mellett törnek
lándzsát – jelzős szókapcsolatokat használva a reália minél pontosabb leírására.
Vannak olyanok esetek is, amikor a fordítók fonetikus átírással megtartják a forrás-
nyelvi szót – gondolván, hogy a szövegkörnyezet úgyis segíti az olvasót a jeltárgy
vagy kultúrához kötődő szavak megértésében; esetleg lábjegyzetben hozzátesznek,
magyaráznak valamit az adott jeltárggyal kapcsolatban. A különböző fordítási tech-
nikák alkalmazásával a fordítóknak az a céljuk, hogy az adott reália a célnyelvben
a lehető legérthetőbb legyen, vagy éppen az, hogy a forrásnyelv kultúrájából átül-
tessenek egy csipettel.

Kutatási területemen, a színpadra készülő fordításokkal kapcsolatban azt vet-
tem észre, hogy a fordítók a dramaturgokkal együtt az általánosító fordítást használ-
ják – mondván, hogy míg az írott szövegnél az olvasó elidőzhet az adott jeltárgy
mellett, ízlelgetheti a forrásnyelvi kultúrában betöltött szerepét, addig a színházban
a nézőnek csak tizedmásodpercei vannak a hallott szöveg feldolgozására, nem le-
het őket reáliákkal „fárasztani”. Azt az érvelésemet, hogy a színpadról folyamato-
san vizuális segítséget kapnak a nézők, általában elutasítják.

Egy bárki által hozzáférhető és bővíthető reália-korpusz létrehozásának az lenne
a célja, hogy reprezentálja a fordítók reáliákhoz való viszonyulását, valamint segít-
séget nyújtson, tippeket adjon „bajba jutott” fordítóknak. Meggyőződésem, hogy egy
ilyen korpusz kialakítása a tolmácsoknak is hasznára válhat. Bármilyen furcsán hang-
zik is, a színházlátogató haszna sem mellékes. Osborne Dühöngő Ifjúság c. drámá-
ja úgy futott hosszú évekig a Pesti Színházban, hogy azt Rudolf Péter Losonczi At-
tila nevű (az USA-ban élő) ismerőse fordította, akinek ez volt az első megbízása. Az
általam elemzett súgópéldány elárulja, hogy a fordító az esetek nagy részében vagy
kihagyta a reáliát, vagy általánosító fordítást alkalmazott. Az igazsághoz hozzátar-
tozik, hogy az első olvasópróbák alkalmával gyakran a színészek kérik a dramatur-
got és a rendezőt, hogy mellőzhessék az adott reáliát, mert az számukra kiejthetet-
len vagy megjegyezhetetlen. Ebből adódóan a gyakorlott színházi fordítók már
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óvatosak, és gyakran fordulnak az általánosítás eszközéhez. Losonczit egy reália-
korpusz ötletekkel láthatta volna el a lefordíthatatlannak tűnő jeltárggyal kapcsolat-
ban; ez esetben biztosan, mivel Ottlik szintén lefordította a művet, és az ő reáliafor-
dításai – tegyük fel – már a korpusz részét képezték volna.

2. A korpusz alapú fordítástudomány
Mona Baker a fordítástudomány számára háromféle korpuszt tart fontosnak:
1) A párhuzamos korpuszok (paralell corpora) az eredeti A nyelvű szövegek B

nyelvű fordítását tartalmazzák. Ezek főként azért hasznosak, mert a preszkrip-
ciótól a deszkripció felé terelik a fordítástudományt annak bemutatásával, hogy
a gyakorlott fordítók miként küzdenek le bizonyos fordítási nehézségeket.

2) A többnyelvű korpuszok (multilingual corpora) olyan szövegeket tartalmaz-
nak, melyek egymásnak nem fordításai, viszont azonos kritériumok szerint
lettek kiválasztva, így a célnyelv elemeit a fordításoknál természetesebb kör-
nyezetben lehet vizsgálni. A fordításokra gyakran jellemző nyelvtani szer-
kezetek és lexikai kapcsolódások helyett így valóban azok jellemző szerke-
zeti mintáit lehetne vizsgálni.

3) Az összehasonlító korpuszok (comparable corpora) azonos nyelvű, de kü-
lönböző szövegcsoportokból állnak, melyeknek nyelve azonos. Az A korpusz
gépileg olvasható és elemezhető célnyelvi szövegekből áll, a B korpusz pe-
dig ugyanabban a témában és műfajban írott, fordított célnyelvi szövegeket
tartalmaz (Baker 1993).

A reália-korpuszt a párhuzamos korpuszok létrehozási elvei mentén lehetne
működtetni. Megalkotásakor és fejlesztésekor nagyon fontos szempont, hogy nem
csak az adott reáliát és fordítását, hanem legalább a szövegkörnyezetét képező mon-
datot, lehetőség (és a fordító megítélése) szerint pedig egy bővebb szövegkörnye-
zetet kell megadni mind az eredeti szöveg, mind a fordítása esetén. Egy korpusz
kialakításánál fontos az elvek megfogalmazása, meg kell határozni a célokat (Hor-
váth 2000). A reália-korpusz kialakításával elsődleges célom az lenne, hogy cáfol-
jam azt a hibás megközelítést, mely a lexikai elemek esetleges hibás fordításainak
leleplezéséből és kritizálásából áll. Gyakori az ilyen fajta fordításkritika, és gyak-
ran igazuk is van, de teljesen haszontalan. A reália-korpuszban a bevezetőben em-
lített, a reáliákhoz való fordítói viszonyulást lehetne vizsgálni.

Egy adott szöveget gyakran több célból, több helyre is fordítanak: számos mo-
dern angol vagy ír drámát (Look Back in Anger; A Taste of Honey; A Streetcar Named
Desire stb.) pl. könyvnek, színpadra vagy tv-filmnek, feliratozva. A Tony Richardson
rendezésével és Richard Burton főszereplésével készült Look Back in Anger című
film szerencsére feliratos változatban is létezik. Mivel a forgatókönyvíró és a ren-
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dező nem „nyúlt” Jimmy Porter monológjaihoz és sok párbeszédhez sem, érdekes
kutatási feladat volt a dráma Ottlik-féle fordítását, a színpadi fordítást és a felirato-
zást összehasonlítani. Könyvekben általában a fonetikus átírással átvett jeltárgyak-
kal, magyarázó betoldásokkal vagy általánosító fordítással találkozunk, súgópéldány-
okban vagy feliratos filmekben általánosítással vagy gyakran kihagyással.

Egy reália-korpusz létrehozásával ilyen és ehhez hasonló megállapításokat le-
hetne alátámasztani vagy megcáfolni. Egy elegendő számú jeltárggyal és adattal el-
látott korpusz csökkenti, illetve megszünteti a kapott eredmények megkérdőjelezhe-
tőségét. A korpusz alapon nyugvó kutatások eredményei megbízhatóak, mivel azok
minden esetben konkrét írott szövegeken alapulnak (Pintér 2003). Horváth JPU kor-
puszához hasonlóan a reália-korpusz lehetővé tenné általánosítások megfogalmazását,
és számos szövegtípust foglalna magában (Horváth 2000). A reália-korpusz célja még,
hogy idővel kiegyensúlyozott korpusz (balanced corpus) legyen, hatalmas mennyiségű
szöveget foglaljon magában – mint egy kimeríthetetlen példatár, hiszen ezt a korpuszt
elsősorban lexikográfiai célokra használnánk (Szirmai 2005).

3. Adatbevitel
„Mindent fordítunk, és mindenki fordít”: Klaudy Kinga szállóigéje a reália-kor-

pusz hasznosságára és működtetésére kivetítve azt jelenti, hogy ebbe a gyűjteménybe
nemcsak gyakorló és elismert fordítók reália-fordítását lehetni beletenni, hanem bárki
bővíthetné, aki tudja, mi a reália, valahogyan megbirkózott a lefordításával, tud er-
ről a korpuszról, regisztrálja magát, és bővíteni kívánja. (A bővítő személynek meg
kell adnia az eredeti szöveg származásával kapcsolatos adatokat, valamint azt, hogy
milyen célból fordította, továbbá azt is, hogy a szövegrészleten belül mit gondol re-
áliának, tehát annotálnia kell.) Vagy ha valaki éppenséggel nem tud megbirkózni a
reáliával, és segítségre szorul, a korpusz keresőprogramjának segítségével rákeres-
hetne a reáliára, de szűkítve a kapott megoldások számát arra is, ha például kizáró-
lag a színpadra készült fordítások érdeklik.

4. A reália-korpusz további felosztási lehetőségei
Klaudy Kinga többször feszegeti a kérdést, hogy mi nevezhető reáliának (Klaudy

1999). Szűk értelmezésben csak egy nyelvközösségre sajátosan jellemző ételek, ita-
lok, ruhák stb. tartoznak a reália fogalomkörébe, míg egy tágabb értelmezés szerint
a nevek, megszólítások, ünnepek, vallásokkal kapcsolatos kifejezések stb. is ide tar-
toznak. Klaudy szerint bár a tágabb értelmezés veszélyeket rejt magában, mégiscsak
érdekesebb és szerteágazóbb vizsgálati terület, mivel azt lehet vizsgálni, hogy a for-
dítónak milyen nyelven kívüli információkat kell használnia a fordításkor. Az álta-
la említett Vlahov és Florin bolgár kutatók is a tág értelmezést részesítik előnyben,



98

három fő osztályba sorolják a reáliákat (földrajzi, néprajzi és társadalmi-politikai
reáliák), s ezeket több alcsoportra osztják. Természetesen bármilyen osztályozást
nézünk, mindegyik valamilyen szempontból hiányos és kiegészíthető, így az emlí-
tett bolgár kutatók sem veszik fel felsorolásukba pl. a történelmi eseményeket, pe-
dig ezek fordításához is sok nyelven kívüli ismeret szükségeltetik (Klaudy 1999).
A reália-korpusz fejlesztői, használói és felhasználói a jobb átláthatóság és logiku-
sabb osztályozhatóság érdekében a különböző reália-fajták szerinti besorolást is
mérlegelhetnék. Az annotált idézetet és fordítását az általa tartalmazott reália típu-
sától függően lehetne a korpuszon belül besorolni. De hogy véget vessek feltételes
mondataim sorának, szeretnék bemutatni néhány lehetséges alcsoportot, természe-
tesen példákkal, melyeket a vlahovi reália típusok szerint sorolok be.

A néprajzi reáliák közé tartoznak az ételek és italok. Az alábbi esetben Réz
Ádám egy borpárlatot tett át a célnyelvbe magyarázó betoldás nélkül az Aki nem adja
meg magát című Hemingway-kisregény fordításakor:

’Three marsalas,”said the young gentleman to the girl behind the pastry counter.’
(Hemingway 10)
’Három marsala – mondta a fiatal gentleman a cukrászdai pult mögött álló lánynak.’
(Réz 11)

Étel- és italnevek tekintetében sokszor nem árt a magyarázó betoldás ahhoz, hogy
az olvasó legalább azt el tudja dönteni, hogy az említett dolgot „eszik-e vagy isszák.”
Természetesen a korpusz ezeket ugyanabban az alcsoportban tartalmazza, és – ha
szükséges – elemzi. A következő példának az az érdekessége, hogy míg ételnévként
nem lenne reália (rye = rozs), egy rövidital megnevezésekor azzá válik:

’Rye’, the man said. The bartender put out the bottle and glass and a glass of water.
(Hemingway 192)
’Rozspálinka – mondta a jövevény. A csapos odatett egy üveget, egy poharat meg egy
pohár vizet.’ (Réz 193)

A nevek és megszólítások témakörében sem használja Réz a sokszor látható teljes
átalakítás technikáját; ez látható az egyik előző példából is (gentleman), de követ-
kezzék még egy:

’Marsala, you like marsala, Signorina?’ (Hemingway 8)
’Marsala, szereti a marsalát, Signorina? (Réz 9)

Ugyanebben a témakörben rendkívül érdekes megfigyelni, hogyan bánik Réz azon
nevek fordításával, melyeknek viselői híres emberek voltak, így az olvasó rögtön
valamilyen érzelmet társít hozzájuk. A bikaviadalok történetének aranykorából (az
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1920-as évekből) a szakértők és a rajongók Joselítót és Belmontét tartják a két leg-
kiemelkedőbb matadornak. Réz választhatott volna magyarázó betoldást vagy álta-
lánosítást, de ő nem változtatott:

’Fine. You came out like Joselito and Belmonte.’ (Hemingway 126)
’Príma. Úgy jöttünk ki, mint Joselio és Belmonte.’ (Réz 127)

Egy másik esetben viszont az általánosítást alkalmazza:

’The waiter stood there, holding the bottle on one hip. ’You in the Charlie Chaplin’s?
he asked .’ (Hemingway 106)
’A pincér megállt, csípőjének támasztva a palackot. A bohóc-számban? – kérdezte.’
(Réz 107)

Marchbanks Shaw Candida című drámájának lánglelkű költője, aki nálánál idősebb
hölgybe lett szerelmes. Őrá utal Osborne a Dühöngő ifjúságban, amikor Cliff Jimmy-t
Marchbanks-nek szólítja:

Cliff: Proper little Marchbanks you are! (Osborne 15)
Cliff Te kis Marchbanks! (Ottlik 16)
Cliff: Ezt nevezem! (Losonczi 9)

Jól érzékelhető, hogy Ottlik 1958-ban úgy ítélte meg, hogy az olvasott és/vagy színház-
látogató réteg megérti az utalást. (Hevesi Sándor 1920-ban fordította a Candida-t.)
Losonczi 1991-ben kihagyta a nevet.

Korpuszunk következő alcsoportja (a vlahovi néprajzi reáliák közül) a ’mun-
kaeszközök’ vagy ’öltözet’ gyűjtőnevet kapja. A példa rendkívül beszédes, hiszen
az átlagos olvasó fogalomkörében mindenképpen létezik kép a matadorok által hasz-
nált vörös posztóról, bikavadító lepelről. De hogy is hívjuk pontosan?

’Standing still now and spreading the red cloth of the muleta with the sword, pricking
the point into the cloth..’ (Hemingway 150)
’Manuel most megállt, a muleta vörös posztóját szétterítette a karddal, beleszúrva
hegyét..’ (Réz 151)

Az intézménynevek fordításai is helyet kaphatnának a korpuszban. Ottlik gyakran
fordítja ezeket magyarázó betoldással:

’I went to the booking office at St. Pancras..’ (Osborne 74)
’…jegyet váltottam a St Pancras pályaudvaron..’ (Ottlik 75)
’..a pályaudvaron álltam a jegypénztárnál..’ (Losonczi 55)
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’..the wax arrives from Harrods..’ (Osborne 44)
’..megérkezik a viaszszállítmány a Harrods áruházból..’ (Ottlik 45)

A következő példában nagyon fontos a public school fordítása. Angliában egy drá-
ga, de színvonalas iskolát jelent, Amerikában általános iskolát. Losonczi Ameriká-
ban él, így nem ültette át Jimmy Porter álmát magyarra, aki nagyon szerette volna,
hogy – bár ő nem engedhette meg magának – majd a gyermekei elit iskolában fog-
nak tanulni.

’We will send our kids to public school...’ (Osborne 60)
’Oxfordba járnak kölykeink...’ (Ottlik 61)
’ a gyerekeket iskolába küldjük...’ (Losonczi 34)

5. A reália-korpusz jövője
A korpusznyelvészetet úgy definiálhatjuk, mint olyan nyelvészetet, amelyik

rendszerszerűen foglalkozik a nyelvi korpuszokkal, valamint az azokat tároló és a
feldolgozásukhoz szükséges eszközökkel. A számítógépes technika fejletlensége
miatt sokáig lehetetlen volt a nyelvi rendszerek és funkciók beható vizsgálata (Pin-
tér 2003). Természetesen a kutatók kíváncsisága nem ismer határokat, és ahol lehet-
séges volt (például a lexémák vizsgálatánál), „kézileg” is nekiálltak a kiválasztott
korpusz kutatásának. Klaudy Kinga a 80-as években végzett egybevetést összeha-
sonlító korpuszokon manuálisan. Azóta többször utalt rá, hogy azokat a vizsgálato-
kat szívesen megismételné a korpusznyelvészet módszereivel (Klaudy 2001). A
korpuszokkal szemben támasztott legalapvetőbb elvárás a reprezentativitás. Tehát
szerkezetileg és tartalmilag is hűen kell követniük a valóságot, egyébként a kutatás
okafogyottá válna. A reália-korpusznak is csak úgy lenne értelme, ha híven bemu-
tatná különböző fordítók egyes reáliákhoz való viszonyulását attól függően, hogy
milyen célból fordították azokat. A vlahovi reália-alosztályok jeltárgyakkal és for-
dításaikkal való bőséges feltöltése, majd ezek vizsgálata is nagyban hozzájárulhat-
na a fordítástudomány kutatóinak e lexémákkal történő ellátottságához.
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