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	 Nézői	elvárások

	 	 Felmérés	a	japán	filmek	magyar	fordításáról	alkotott	
														nézői	véleményekről

Bevezető

Jelen tanulmány célja a japán filmek hazai nézőinek fordítással kapcsola-
tos elvárásairól, a hazai japán filmfordítások fogadtatásáról készült felmé-
rés eredményeinek bemutatása. A tanulmány nem fogalmaz meg kritikát a 
filmfordításokról, deskriptív módon ismerteti az adatok alapján kirajzolódott 
hazai helyzetet. Jelen írás egy hosszabb lélegzetvételű dolgozat része, amely 
pragmatikai megközelítésből vizsgálja a japán filmekben előforduló megszólító 
nyelvi elemek magyar fordítását. A „film”-et jelen esetben gyűjtőfogalomként 
használjuk, és beleértjük az animációs filmek, tévéfilmsorozatok műfaját is.
 A Magyarországon bemutatott vagy interneten elérhető japán filmek és 
animék az audiovizuális fordítás három válfajának (filmfelirat, szinkron és ra-
jongói fordítás vagy más néven fansub) valamelyikén keresztül jutnak el a 
magyar közönséghez. Eddigi vizsgálataink azt mutatták, hogy az audiovizuális 
fordítás egyes altípusaiban a megszólítások fordítása, nevek és japán eredetű 
szavak átírása, a kulturálisan kötött kifejezések (más néven reáliák) fordítása 
nem egységes, azaz nincs erre vonatkozó fordítói norma (Somodi 2013). Nem 
ismertek továbbá a hazai nézők fordítással kapcsolatos elvárásai sem, nem 
tudjuk, hogy a célközönség milyen fordítói stratégiákat üdvözöl, vagy üdvö-
zölne szívesen. Ebből kifolyólag a fordító legtöbb esetben a nézői elvárások 
ismerete nélkül lát neki a fordításnak, így érthető módon a fordítónak a nézői 
elvárásokra vonatkozó feltételezése, valamint a célközönség tényleges elvá-
rásai nem mindig találkoznak. A fordítóknak szinte egyáltalán, vagy csak ke-
vés ismerete van a potenciális nézőkről, japán kulturális háttérismeretükről, 
illetve a fordítást illető elvárásaikról. Valamivel más a helyzet a rajongói for-
dításokkal, ugyanis a fordító ugyanannak a rajongói tábornak a tagja, akiknek 
a fordítás készül.
 A japán filmek esetében - földrajzilag távoli országról, kultúráról lévén 
szó - a nézők nagy többsége csak fordításon keresztül juthat közelebb az alko-
tásokhoz. A közvetítőre, azaz a fordítóra nagy és felelősségteljes szerep hárul 
abban, hogyan hozza közelebb a magyar nézőkhöz a japán kultúrát, mit és 
mennyit ismertet meg a nyelvből, kultúrából egy-egy filmfordításon keresztül.
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Vizsgálatunkban a következőkre kerestük a választ: 1) mely korosztályokból 
kerülnek ki a hazai japán filmek nézői?; 2) milyen mértékben rendelkeznek
japán nyelvi és kulturális háttérismeretekkel?; 3) milyen a hazai filmfordítások 
fogadtatása a célközönség körében?; 4) az audiovizuális fordítás mely altípusa 
népszerűbb a hazai célközönség körében?; 5) hogyan viszonyul a hazai célkö-
zönség a filmfordításban alkalmazott honosítási és elidegenítési technikákhoz?
 A tanulmányban a magyaros átírást alkalmazzuk, kivéve az olyan 
eseteket, ahol a cím vagy szerző más forrásokban Hepburn-átírással sze-
repel, ilyenkor a könnyebb kereshetőség érdekében a korábbi átírással 
azonos módon szerepeltetjük. Szintén meghagyjuk az eredeti Hepburn-
féle átírást a nyelvi példák illusztrálására használt filmfeliratokban is.

1.	Elméleti	háttér.	 

1.1.	Japán	filmek	Magyarországon

A japán filmek több médián keresztül jutottak és jutnak el a hazai nézőközön-
séghez. A tévé és a hazai filmszínházak jóvoltából számos klasszikus japán fil-
met megismerhettünk az évek során. Említhetjük itt a Kuroszava vagy Kitano 
Takesi-filmeket vagy Abe Kobó regénye alapján készült Homok asszonya című 
alkotást. Ezek a filmek szinkronnal és/vagy felirattal kerültek be a magyar 
filmpiacra, láthattuk őket tévében, moziban, és DVD-n, videón is forgalomba 
kerültek. Említést érdemel a 2013 januárjától az M1-en vetített 50 részes tör-
ténelmi tévéfilmsorozat, az Acu	hercegnő is.
 A Japán Alapítány Budapesti Irodája is rendszeresen rendez filmvetítése-
ket és filmheteket, filmfesztiválokat a hazai filmszínházakban. Az Örökmozgó 
Filmmúzeum minden hónap negyedik szerdáján tart japán filmklubot (2013 
decemberi információ). Ezeknek az eseményeknek is az a célja, hogy minél 
szélesebb körben megismertessék a klasszikus japán filmeket. A filmeket az 
esetek túlnyomó többségében angol felirattal és magyar szinkrontolmácsolás-
sal vetítik. A japán filmek hazai népszerűsítéséről beszélve meg kell említe-
nünk a 2012-ben Sindó Kaneto emlékére rendezett konferenciával egybekö-
tött retrospektív filmvetítést is.1
 Hazánkban a japán filmeken belül a legnépesebb nézőtábora a japán 
animációs filmeknek van, ezt támasztja alá mostani felmérésünk is, a kérdő-
ívre kapott válaszok 55%-a ugyanis az animációs filmek (anime) és a tévé-
filmsorozatok (dorama) nézőitől érkezett. Ezek a filmek magyar tévécsator-
nákon keresztül, DVD-n vagy mozik filmvásznain keresztül jutnak el a hazai

1 Az itt említett esemény 2012-ben Sindó Kaneto 100. születésnapjának alkalmából a Film-
szem folyóirat és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös szervezésében került meg-
rendezésre. A vetítéseken több olyan Sindó film is látható volt, amelyek Magyarországon 
korábban nem, ráadásul egyedi, az alkalomra készített magyar feliratokkal. /a	szerk./
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rajongókhoz szinkronnal és/vagy felirattal.  Ahogy a felmérésből is kiderült, 
legtöbben a világhálón keresztül kerülnek kapcsolatba a japán filmekkel.
 
1.2.	Az	audiovizuális	fordítás

Az audiovizuális fordítást (AVT) a fordítástudomány új ágaként szokták emle-
getni. Az AVT fordítástudományban betöltött helyéről sokáig vita folyt. A kuta-
tók egy része a műfordításhoz sorolta (Bassnett 2002, Snell-Horby 1995, idézi 
Diaz Cintas 2009b). Emlegetik filmfordítás (film	translation), vagy mozifordítás 
(cinema	translation) vagy képernyőfordítás (screen	translation) néven is (Diaz 
Cintas 2009b), majd az internet és a személyi számítógépek elterjedésével 
egyre inkább multimédia-fordítás néven válik ismertté (Gambier és Gottlieb 
2001). Napjainkban leginkább audiovizuális fordítás néven emlegetik (Chaume 
2004; Gambier 2008; Díaz Cintas 2009a,b; Pérez González 2009). Chaume 
(2004) mutat rá, hogy az audiovizuális fordítást nem különálló műfajként 
kell felfogni, hanem szövegtípusként, mégpedig Reiss (1986) alapján audio-
mediális szövegtípusként. 
 Pérez Gonzáles (2009) az audiovizuális fordítás két típusát különíti el: a 
feliratot (subtitling) és a revoicing-ot. A filmfelirat általában a képernyő alján 
jelenik meg, és a beszélt nyelv írott formában való közvetítésére hivatott. 
 A revoicing (újrahangosítás) kategóriába tartozik a hangalámondás	(voice 
over), a narrálás (narration), a hangos	leírás, vagyis a látáskárosultaknak ké-
szült szinkron (audio description), a szabad	kommentár (free commentary), 
a szimultán	 fordítás (simultaneous interpreting) és a szájmozgáshoz	 igazí-
tott szinkronizálás (lip-synchronized dubbing, vagy egyszerűen csak dubbing). 
Ezekben az a közös, hogy szóbeli átváltás útján ültetik át a forrásnyelvi szöve-
get a célnyelvre, tehát a hangzó szöveget hangzó szövegként fordítják. (Pérez 
González 2009).
 Diaz Cintas (2009b) az audiovizuális fordítás három fő típusaként a szink-
ront, a filmfeliratot és a revoicing-ot említi (2009b:5). A szinkron „a	színészek	
dialógusait	tartalmazó	eredeti	hangsávot	egy	célnyelvi	felvétellel	helyettesíti,	
amely	reprodukálja	az	eredeti	üzenetet	biztosítva	a	célnyelvi	hangok	és	a	sze-
replők	ajakmozgásának	szinkronját	oly	módon,	hogy	a	néző	elhiggye,	a	szí-
nészek	a	célnyelven	beszélnek”. A filmfelirat „írott	nyelvi	szöveg,	amely	álta-
lában	a	képernyő	alján	jelenik	meg,	és	összegzi	az	eredeti	nyelven	elhangzott	
dialógusokat,	valamint	egyéb	nyelvi	elemeket,	amelyek	a	vizuális	kép	részét	
képezik	(inzertek,	levelek,	szalagcímek,	stb.)	vagy	más	egyéb	hanghatásokat	
(zene,	stb.).” Hangalámondásról akkor beszélünk, amikor „az	eredeti	hangsáv	
hangerejét	minimálisra	csökkentik,	hogy	az	eredeti	hangsávra	rámondott	for-
dítást	hallhatóvá	váljék	a	célnyelvi	közönség	számára.”.2

2 J.D. Diáz-cintaS, New	 Trends	 in	 Audiovisual	 Translation,	 Topics	 in	 Translation, Bristol-
Buffalo-Toronto, Multilingual Matters, 2009,5. (2009b) Az itt közölt részleteket saját fordí-
tásban adom meg.
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 A filmfeliratról szólva meg kell említenünk egy néhány évtizede elter-
jedt újfajta eljárást is. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a 
nem hivatásos fordítók munkáját. A The	Translator például egy különszámot 
szentelt a témának. A külföldön megjelent anime-fordítások jelentős hánya-
da úgynevezett fansub, azaz rajongók által készített amatőr fordítás. A ra-
jongói fordítás nem hivatalos fordítása egy műnek, és mint ilyen a szerzői 
jogok értelmében törvénytelen, de vélhetően marketing okokból kifolyólag a 
jogtulajdonosok nem emelnek vádat ellenük. Diaz Cintas és Sánchez (2006) 
így definiálja az audiovizuális fordítás ezen válfaját: A	japán	animék	rajongók	
által	készített	felirata.	Történetük	az	1980-as	évekhez,	az	első	anime	klubok	
megalakulásáig	nyúlik	vissza.	Igazán	az	1990-es	évek	derekán	lendült	fel	a	
mozgalom	az	olcsó	számítógépes	szoftverek	és	az	interneten	elérhető	ingye-
nes	feliratszerkesztők	megjelenésével (Diaz Cintas és Sánchez 2006:37).
 Manapság a rajongói fordítások nem csupán a japán animációs filmek 
feliratozására korlátozódnak, sportműsorok, szórakoztató műsorok, tudomá-
nyos-fantasztikus filmek, zeneszámok dalszövegéhez egyaránt készülnek ra-
jongói fordítások. (Dwyer 2012, ViKi 2010). 
  Magyarországon több tucatnyi rajongói fordítócsapat működik, a dorama.
lap.hu oldalon 33 hazai rajongói fordítócsapat weboldalát gyűjtötték össze (a 
lista valószínűleg nem teljes). Ezek nagy része japán animék és TV-drámák 
fordításával foglalkozik, de van közöttük koreai popzenére szakosodott for-
dítói csapat is. A fordítócsapatok oldalán közzétett szövegek hangsúlyozzák, 
hogy a fordítások hobbiból készülnek non-profit céllal, ezért tiltják a fordítások 
pénzkeresési célokra való felhasználását, vagy más oldalon való megosztását. 
A fordítócsapatok rövid bemutatkozásából az az általánosnak mondható konk-
lúzió szűrhető le, hogy a fordítók általában 18-25 év közötti Japánért, japán 
kultúráért és popkultúráért rajongó fiatalok, némelyikük kezdő szinten ismeri 
a japán nyelvet, de általában angolból fordítanak. A japán anime műfaját mind 
behatóan ismerik (Somodi 2013)
 A rajongói fordításokat sok kritika érte normatörő voltuk, a feliratok 
multimodális konfigurációja, valamint az amatőr kísérletezések a fordítói szak-
mára gyakorolt potenciális káros hatása miatt. (Dwyer 2012:218). Az elmúlt 
években azonban a szakma is kezd elismerően nyilatkozni a rajongói fordí-
tásokról, különösen az alábbi négy jellemzőt emelik ki pozitívumként: formai 
innováció, kollaboratív fordítási módszerek, elidegenítés, műfaji szaktudás 
(Dwyer 2012:220). 
 
1.3.	A	nézői	elvárás

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy az audiovizuális fordítás fent említett válfajai 
közül melyek népszerűbbek a japán filmek hazai nézőinek körében, illetve 
milyen fordítási stratégiát üdvözölnek szívesen, meg kell ismernünk a nézői 
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elvárásokat. Chesterman (1997) az elvárási	normát (expectancy norms) a kö-
vetkezőképpen fogalmazza meg: „A	fordításnak	ki	kell	elégítenie	az	olvasók,	a	
megbízó	és	a	többi	érintett	fél	elvárásait.	Az	elvárási	norma	irányítja	a	végső	
produktum	formáját,	és	ugyanakkor	hatással	van	folyamatra	is,	amely	a	pro-
duktum	létrejöttéhez	vezet”.3

2.	Elemzés

2.1.	A	felmérés	módszere

Mivel a japán filmfordítások hazai fogadtatásáról eddig nem készült átfogó 
jellegű felmérés, egy nagymintás, országos, online felmérés segítségével arra 
vállakoztunk, hogy felmérjük a hazai japán filmek nézőinek a fordításokkal 
kapcsolatos elvárasaikat, igényeiket. A cél a japán filmnézők véleményének 
minél szélesebb körben való feltárása volt, ezért az empirikus kutatások meg-
figyelésen alapuló formái közül (interjú, kérdőíves felmérés, PC translog) ez 
a módszer bizonyult legmegfelelőbbnek, mert így egy időben több csatornán 
léphettünk kapcsolatba a kísérleti személyekkel. A kérdőíves felmérés eré-
nyei között említik, hogy a vizsgálat eredményeképpen nyert adatok a valós 
helyzet kicsinyített mását nyújtják. Továbbá a megfigyelésen alapuló felmé-
rési módok többi altípusával összevetve a kérdőíves felmérést tartják a leg-
alkalmasabbnak statisztikai reprezentativitásra törekvő, szélesebb populáció-
tól, nagy mennyiségű adatok begyűjtését kitűző vizsgálatok lebonyolítására. 
(Kuznik 2010). 
 Japánban Shinohara (2012) végzett kérdőíves felmérést a külföldi filmek 
japán feliratának fogadtatásáról. A kísérletben 50 személy vett részt, akiket 
egy tokiói moziban keresett meg a kérdőív szerkesztője, és a kulturálisan 
kötött kifejezések fordításáról kérdezte a válaszadókat. Widler 2002-ben ké-
szített kérdőíves felmérést bécsi mozikban a fimfeliratok nézői fogadtatásáról 
(Widler 2004).
 A kísérleti személyek kiválasztásakor fő szempontnak tartottuk, hogy a 
japán filmek hazai „fogyasztói rétegének” minden szegmense képviseltetve 
legyen a vizsgálatban. A felmérést országosan végeztük 2013 decemberében. 
Ahhoz, hogy egy nagymintás, országosan reprezentatív felmérést végezhes-
sünk, szükség volt egy demográfiailag heterogén válaszadói táborra. A kérdő-
ív terjesztésekor azokat a közösségeket céloztuk meg, amelyek tagjai - eddigi 
tapasztalataink alapján - lelkes résztvevői a hazai japán filmvetítéseknek, ér-
deklődnek a japán kultúra és nyelv iránt.
  A kérdőívek az egyes társaságok tagsági levelezőlistáin, a társaságok 
honlapjain, fórumos felületein, illetve közösségi oldalain keresztül jutottak el

3 A. Chesterman, Memes	of	Translation:	The	Spread	of	Ideas	in	Translation	Theory, Ams-
terdam, John Benjamins, 1997, 64. Saját fordítás.
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a kísérleti személyekhez. Fontosnak tartottuk megvizsgálni a japán kultúrát és 
nyelvet behatóbban ismerő japán szakos hallgatók vagy már végzett hallgatók 
véleményét, hasonlóképpen lényeges szempont volt a főként fiatalabb gene-
ráció körében oly népszerű japán animációs filmek rajongóinak a filmfordítá-
sokról alkotott véleménye. A japán kulturális rendezvények, ezen belül a japán 
filmhetek lelkes látogatói a korosztály szempontjából heterogén közösséget 
képviselő Magyar-Japán Baráti Társaság tagjai is, így lényegesnek tartottuk 
őket is megszólítani. A japán kultúra, nyelv, tradíció iránt érdeklődőket tömörítő 
közösségi oldalak tagjait is megkerestük. Mivel ugyanaz a személy egyben több 
társaság tagja is lehet, illetve több közösségi oldalra is regisztrálhat, a kérdő-
íveket úgy szerkesztettük meg, hogy egy válaszadó csak egyszer tölthesse ki.
 Ezúton szeretnénk külön köszönetet mondani Vihar Juditnak, a Magyar-
Japán Baráti Társaság elnökének, Király Dávidnak, a Magyar Anime Társaság 
elnökének, Vagdalt Juditnak, a Szaku magazin főszerkesztőjének, és mind-
azon japánnyelv-tanulóknak és filmrajongóknak, akik kitöltötték a kérdőívet, 
és részt vállaltak a terjesztésben, megosztásban is.
 
2.2.	A	kérdőív	felépítése

A 20 kérdésből álló kérdőív tartalmazott egyszeri és többszörös választási 
lehetőséget kínáló zárt kérdéseket, valamint nyitott szöveges kérdéseket is, 
ahol a válaszadók szabadon nyilatkozhattak az adott kérdésben megfogalma-
zott témáról. A kérdőív első négy kérdése a demográfiai adatokra, valamint a 
kísérleti személyek japán nyelvi és kulturális háttérismereteiről való informá-
ciószerzésre fókuszált. 
 A következő három kérdésben (5-7) arról kérdeztük a válaszadókat, 
hogy milyen jellegű filmeket néznek általában, milyen csatornákon, illetve az 
eddig megnézett filmek száma alapján felmértük azt is, hogy mennyire jártas 
a válaszadó a japán filmek világában. Az ezt követő hat kérdés (8-13) a japán 
filmek magyar fordításáról alkotott véleményéről kérdezte a válaszadókat, 
külön kezelve az audiovizuális fordítás egyes altípusait (szinkron, felirat, ra-
jongói fordítás). A kérdések arra is kitértek, hogy amennyiben több választási 
opció adott, a szinkront, a feliratot vagy a rajongói fordítást választják-e, és 
zárt kérdésekre válaszolva meg is indokolták választásuk okát, indítékát. 
 A 14-17-es kérdésekkel azt vizsgáltuk, hogy a nézők hogyan viszonyul-
nak a fordításban előforduló kulturálisan kötött kifejezésekhez, az ún. reá-
liákhoz, a japán eredetű szavak átírásakor a többféle átírási módszer közül 
melyiket üdvözlik szívesebben a fordításokban, a megszólításokat4 illetően 

4 Megszólítás alatt az interakcióban részt vevő kommunikációs partner(ek) megszólítására 
alkalmazott nyelvi elemeket értjük. A japán nyelvben a megszólítások lehetnek: 1) szemé-
lyes névmások, 2) rokonsági megnevezések, 3) foglalkozásnevek, 4) személynevek utó-
taggal (szan/kun, stb.), 5) személynevek utótag nélkül, 6) sértő és hízelgő megszólítások, 
7) becenevek, 8) alkalmi megnevezés (Yan 2009:173).
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pedig azt vizsgáltuk, hogy a honosító vagy elidegenítő5 eljárást támogat-
ják-e inkább. Az utolsó három nyitott szöveges kérdésben a válaszadók 
szabadon írhattak eddigi tapasztalataikról a szinkronnal, felirattal és rajon-
gói fordítással kapcsolatban. A teljes kérdőív megtalálható a Függelékben.
 

3.	Eredmények
 
Az eredmények 219 beérkezett kitöltött kérdőív adatain alapulnak. Ez az 
eredmény a hazai japán kultúra kedvelőinek, valamint a fordítástudományban 
alkalmazott kérdőíves felmérések mintavételi arányaihoz viszonyítva repre-
zentatívnak tekinthető. Magyarországon a japán film legnépszerűbb műfa-
ját, az animét népszerűsítő rendezvények manapság 8000 fő részvételével 
zajlanak, a Magyar Anime Társaság 2013-as Nagy	anime-	és	mangakutatás 
felmérésére 3168-an válaszoltak (A Magyar Anime Társaság adatai). A ja-
pán filmfesztiválokat néhány 100 fő látogtja, a magyarországi japánnyelv-
tanulók száma pedig a Japán Alapítvány 2012-es felmérése alapján 1554 fő 
(Kokusai	 kouryuu	 kikin	 2013). Kuznik (2010) áttekinti a fordítástudomány-
ban 1992-2005 között végzett kérdőíves felmérések módszereit és ered-
ményeit. Tanulmányából kiderül, hogy a fordítástudományban hasonló vizs-
gálatok 48-280 közötti mintavétellel dolgoztak. Chiaro és Nocella (2004, 
idézi Kuznik 2010) a világ több országára kiterjedő vizsgálata is csupán 286 
főre terjed ki. Widler fent említett felmérése 100 néző adatain alapszik.

3.1.	Demográfiai	adatok

A kérdőívet kitöltő 219 válaszadó közül három fő (1%) 15 év alatti, 33 fő 
(15%) 15-18  év közötti, 144 fő (66%) 19-29 év közötti, 17%, 37 fő 30-59 
év közötti és két fő 0.91% 60 év fölötti. A számok tehát azt mutatják, hogy 
a hazai japán filmnézők zöme (66%)  a 19-29 éves korosztályból kerül ki. 
Az idősebb, illetve a nagyon fiatal generáció kevésbé képvisleteti magát.

5 A honosítás (domestication) és elidegenítés (foreignization) terminusokat Venuti (1995) 
vezeti be a fordítástudományba. A honosítás során a fordító a célnyelv sajátosságaihoz 
alkalmazkodik, a fordításon kevésbé látszik, hogy fordított szöveg. Az elidegenítés során 
fordításban megőrizzük a forrásnyelvi elemeket Az elidegenítő fordítás meglehetősen el-
tér a célnyelvi normáktól. Venuti ezt a fordítási módszert a célnyelvi kultúrára gyakorolt 
etnodeviáns nyomásként fogja fel, a fordító az idegen szöveg nyelvi és kulturális különb-
ségeinek rögzítésével külföldre küldi az olvasót. (Venuti 1995:20)
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1.	ábra	Kísérleti	személyek	életkor	szerinti	megoszlása
 

A válaszadók 94%-a, 207 fő jelenleg Magyarországon él,  öt fő (2%) Japánból 
válaszolt, három kérdőív (1%) a szomszédos országokből érkezett be, négy 
válaszadó (1%) pedig más európai országban él jelenleg (Anglia, Egyesült 
Királyság, Írország) A Japánban élő kísérleti személyek esetében ösztöndías 
hallgatókról, vagy munka, házasság révén Japánba költözött személyekről 
van szó.

3.2.	Kulturális	és	nyelvi	ismeretekre	vonatkozó	adatok 

A válaszadok csupán 2%-a (öt fő) nyilatkozott úgy, hogy kizárólag a filmek 
iránt érdeklődik, a japán kultúra más területei nem foglalkoztatják, 97%-ukat 
a japán kultúra egyéb szegmensei is érdekli. Ez arra enged következtetni, 
hogy a film cselekményén túl, valószínűleg a képkockák és a filmszöveg által 
hordozott kulturális tartalom felé is nyitottak.
 A kísérletben résztvevők japán nyelvi ismereteit illetően megállapítha-
tó, hogy fele-fele arányban vannak a japán nyelvet tanulók, illetve a nyelvi 
ismeretekkel nem rendelkezők. A válaszadók 29%-a, 64 fő tanult vagy tanul 
japán szakon, ezen kívül 11%, 24 fő nyilatkozott úgy, hogy több évig tanult 
Japánban vagy Magyarországon nyelviskolában, illetve magánúton. Így tehát 
a japánul tudók aránya 40%. További 17%, 38 fő rövid ideig tanulta a nyelvet, 
ők alapfokú nyelvtudással rendelkeznek. Emellett a válaszadók 37%-a, 80 fő 
válaszolta azt, hogy a nyelvet nem tanulta, de rendelkezik némi nyelvi és a 
kulturális ismerettel. A „nem tanultam” válaszlehetőséget a válaszadók csu-
pán 6%-a, 13 fő jelölte meg. 
 A fenti adatokból az a konklúzió szűrhető le, hogy a célközönségnek 
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csupán egy kis hányada tekinthető teljesen laikus nézőnek (6%), a többség 
a filmeknek vagy más kulturális fórumoknak köszönhetően már kapcsolatba 
került a japán nylevvel és kultúrával. 

2.	ábra.	A	válaszadók	megoszlása	japán	nyelvi	és	kulturális	
háttérismereteik	szerint

3.3.	A	válaszadók	által	nézett	filmműfajok,	megnézett	filmek	számára	vonat-
kozó	adatok

A kérdőívvel azt is vizsgáltuk, hogy melyek a hazai nézők körében legnép-
szerűbb japán filmműfajok. Az adatok szerint legnagyobb nézői tábora az 
animéknak és az ún. „doramáknak” van, ez a kategória összeségében 55%-
ot tesz ki. Animét a válaszadók 35%-a, 177 fő, doramát 20%-uk, 104 fő néz. 
Klasszikus filmeket, művészfilmeket és történelmi drámákat megközelítőleg 
azonos arányban néznek a válaszadók. Az „egyéb” kategóriát megjelölő vá-
laszadók a dokumentumfilmeket, modern japán filmeket, krimiket, horrort, 
sci-fi-t említették.

3.	ábra.	A	válaszadók	által	kedvelt	filmműfajok	megoszlása

6 A „dorama” japán televíziós műfaj, sorozatok, amelyeket napi rendszerességgel veítetenek. 
Több válfaja létezik: detektív, romantikus, komédia, horrordrámák. Egy-egy sorozatot há-
rom-hat hónapig vetítetenek.
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A válaszadóknak a japán filmvilágban való jártasságáról elmondható, hogy a 
válaszadók csupán  4%-a, nyolc fő tekintett meg ötnél kevesebb japán filmet, 
és 22%, 48 fő látott már 100 japán filmnél többet. A legtöbben, 29%, 64 fő 
20-50 közötti értéket jelölte meg. 26%, 58 fő 5-20 filmet látott. Ezek a szá-
mok azt mutatják, hogy a kérdőívvel sikerült a japán filmek világában jártas 
közönséget megszólítanunk.
 A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók több, mint fele, 51%, 199 sze-
mély interneten nézi a japán filmeket, 21%-uk, 82 fő DVD-n, moziban csupán 
7%, 27 fő, TV-ben pedig 13%, 53 fő. 8% az „egyéb” kategóriát jelölte meg. 
A 4-es ábrán illusztráljuk, milyen médián keresztül jutnak el a japán filmek a 
magyar célközönséghez.

4.	ábra.	A	válaszadók	média	szerinti	megoszlása
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3.4.	A	filmfordításra	vonatkozó	adatok

Arra a kérdésre, hogy milyen nyelven, illetve milyen fordítással nézik a japán 
filmeket, a következő válaszokat kaptuk: a válaszadók 17%-a, 38 fő erede-
ti nyelven nézi, itt feltételezhetően a japán szakot végzettekről, Japánban 
élőkről, nyelvvizsgával rendelkezőkről, tehát a nyelvet magasabb szinten be-
szélőkről van szó. A legtöbb válaszadó rajongói fordítással (fansub) nézi a 
filmeket (31%, 67 fő ), ezt követi a hivatalos magyar felirattal nézők aránya, 
21%, 45 fő, majd az angol fordítással nézők majdnem azonos arányban, 39 
fő, 18%. 22 fő, 10% az „egyéb” kategóriát jelölt meg. A válaszokból kiderült, 
hogy a nézők elenyésző hányada, csupán 3%, nyolc fő nézi magyar szinkron-
nal a filmeket.

5.	ábra.	A	válaszadóknak	az	audiovizuális	fordítás	egyes	altípusai	
szerinti	megoszlása

Összefüggést lehet találni az előző két kérdésre kapott válaszok és az igény-
be vett audiovizuális fordítási forma között. A válaszadók 51%-a nyilatkozott 
ugyanis úgy, hogy interneten nézi a japán filmeket (55%-ban animékat és tévé-
sorozatokat), amelyekhez a legkézenfekvőbb fordítási forma a rajongói fordítás.
 Szűkítve a fenti problémát a következő kérdés arra fókuszált, hogy me-
lyik opciót választják, ha magyar szinkron, magyar felirat (hivatalos fordítás) 
és rajongói fordítás egyaránt adott egy bizonyos filmhez. Erre a kérdésre 
59%, 130 fő válaszolta azt, hogy a hivatalos fordítást választaná, 28%, 60 fő 
szavazna a rajongói fordításra, és szintén a szinkron maradt a legnépszerűt-
lenebb, a válaszadók csupán 13%-a, 29 fő jelölte meg.
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6.	ábra.	A	szinkront,	feliratot,	illetve	fansub-ot	választók	megoszlása

Az ábrából kitűnik tehát, hogy abban az esetben, ha hivatalos fordítás és ra-
jongói fordítás is adott, a válaszadók 59% a hivatalos fordítás mellett dönt. 
Ezt azt jelenti, hogy amennyiben készülne hivatalos fordítás a jelenleg fansub-
bal elérhető filmekhez, a nézők egy része ezt az opciót választaná.
 A fansub-ot választók 40%-a, 26 fő a kulturális elemek eredetiben való 
megtartása miatt nézi fansub-bal a filmeket. 28%, 18 fő pedig jobb minő-
ségűnek tartja a fansub-ot a hivatásos fordítók által készített feliratoknál és 
szinkronnál. Az „egyéb” kategóriát megjelölők azzal indokolták döntésüket, 
hogy a rajongói fordítások szinte azonos időben jelennek meg a filmmel, in-
terneten könnyen elérhetők, és a fansub készítői sokkal alaposabb munkát 
végeznek, mint a hivatásos fordítók.
 A feliratot választók néhány százalékos eltéréssel hasonló arányban je-
lölték meg a három opciót, miszerint azért választják a feliratot, mert fejleszt-
hetik nyelvtudásukat (20%), mert erdetiben hallhatják a színészek hangját 
(29%) , illetve jobban élvezhető a film hangulata (32%). A válaszadók 20%-a 
pedig mindhárom opciót megjelölte. 
 A szinkront választók többsége, a válaszadók 60%-a azért nézi szinkron-
nal, mert így kényelmesebb, jobban tud a filmre koncentrálni, ha nem kell a 
feliratot figyelnie.
 Az angol fordítást preferálók 36%-a, 17 személy azért dönt emellett 
az opció mellett, mert jobbnak tartja a magyar fordításoknál. 64%, a vá-
laszadók közül 30-an az „egyéb” kategóriát jelölték meg, és megjegyzéseik 
két kategóriába csoportosíthatók: 13 fő azért nézi angol fordítással, mert 
általában nincs magyar felirat a megtekinteni kívánt filmekhez, vagy mert 
az angol fordítás szinte a filmmel egyidőben jelenik meg, nagyobb a vá-
laszték, stb. Nyolc fő pedig nyelvgyakorlás céljából nézi angol fordítással.
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3.5.	A	honosítási	és	elidegenítési	stratégiákról	alkotott	nézői	vélemények

A 14-17 kérdésekben arra kerestük a választ, hogyan viszonyul a célközön-
ség a honosító, valamint az elidegenítő fordítói eljárásokhoz. A kérdést a kul-
turálisan kötött kifejezések (másnéven reáliák), a megszólító nyelvi elemek 
fordításán keresztül, valamint a válaszadók által preferált átírási módszeren 
keresztül vizsgáltuk.
 Venuti 1995-ben megjelent (The	 Translator’s	 Invisibility) könyvé-
nek megjelenése óta többen foglalkoztak a fordítói	 láthatatlanság,	 honosí-
tás (domestication) és elidegenítés (foreignization), a nyílt (overt) és rejtett 
(covert) fordítás (Venuti 1995; Munday 2001; Hatim & Mason 2000; House 
1997; 2001; Pérez Gonzáles 2009; Klaudy 2012) kérdésével. Venuti a fordítói 
láthatatlanságot a honosítás és elidegenítés fényében tárgyalja. 
 Az audiovizuális fordításban is – amely jelen tanulmány korpuszát ké-
pezi – jelen van a honosítás és elidegenítés dichotómiája. A képernyő alján 
megjelenő felirat nyilvánvalóvá teszi, hogy fordításról van szó, a célnyelven 
megszólaló szinkronizált filmnek viszont a nézőben azt az érzést kell keltenie, 
hogy saját nyelvén nézi a filmet.
 House (1997) a nyílt (overt) és rejtett (covert) fordítás terminusokat 
használja, amikor fordítói láthatatlanságról beszél. Hogy a fordító a rejtett 
vagy a nyílt fordítás mellett dönt, függ a szövegtől, a szövegnek a fordító 
általi szubjektív interpretációjától, ugyanakkor döntő szerepet játszik a fordí-
tás célja, a pontenciális célközönség, kiadással kapcsolatos és üzleti érdekek, 
stb. (House 2001; House 1997; House 1998). Pérez Gonzáles felfogásában a 
filmfelirat a nyílt fordítás kategóriájába tartozik, ugyanis hozzáférést biztosít 
az eredeti szöveghez is, a szinkront pedig a rejtett fordítás kategóriájába so-
rolja, mert olyan hatást kell elérnie, mintha a néző saját anyanyelvén nézné a 
filmet. (Pérez Gonzáles 2009:20).
 A szinkron előnye, hogy a nézőnek nem kell megosztani a figyelmét az 
írott fordítás és a kép között, ezért gyerekfilmek fordításához kiváló. Hátránya 
viszont, hogy idő-és pénzigényes az elkészítése. Problémát jelent továbbá a 
szociolingvisztikai variánsok, kultúrspecifikus kifejezések és más kulturális ér-
tékek közvetítése. Honosítás során a fordító a forrásnyelvi elemeket behelyet-
tesíti ezek funkcionálisan ekvivalens célnyelvi változatukkal (Pérez Gonzáles 
2009). Következésképpen a magyar szinkronban a japán megszólítások sajá-
tossága is eltűnik, egy nekik megfelelő funkcionális ekvivalenssel találkozunk 
a fordításban. Szintén a fordítás áldozatául esnek a kulturálisan kötött kifeje-
zések is.
 A filmfeliratot a fordítás egy speciális típusának tekintjük abban az ér-
telemben, hogy itt a fordító munkáját több tényező korlátozza: 1) beszélt 
nyelvet írott nyelvre kell átváltani; 2) idő-és térbeli korlátok; 3) a fenti kettő 
következtében a forrásnyelvi szöveg redukálódása; 4) az akusztikai és vizuális 
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elemek egyeztetése (fordított szöveg és mozgó kép közötti koherencia megva-
lósítása) (Hatim és Mason 2000: 431). Empirikus kutatások bizonyítják, hogy 
a felirat 43%-kal kevesebbet ad vissza az eredeti szövegből, és a megszólító 
elemek gyakran redukciós folyamat áldozatául esnek (Pérez Gonzáles 2009, 
Ushie és Nishio 2009).
 A fansub bár szintén felirat, annyiban eltér a hagyományos felirattól, 
hogy elidegenítő fordítást alkalmaz a kulturális, pragmatikai és szociolingvisz-
tikai elemek magyar megfeleltetésekor.

3.5.1. A reáliák fordítását illető nézői elvárások

A 14-es kérdésben a nézőknek a fordításban megjelenő számukra ismeretlen 
kultúrspecifikus kifejezésekről (reáliák) alkotott véleményét kérdeztük. Valló 
Zsuzsa (2000) a következőképpen definiálja a reália fogalmát: „minden	olyan	
megnyilvánulás,	 amelyben	 kifejeződik	 egy	 adott	 kultúrközösség	 sajátos	 él-
mény-	és	ismeretanyaga,	tárgyai,	fogalmai,	mentális,	emotív	sémái,	amelyek	
az	adott	kulturális	kontextusban	speciális	jelentéssel	bírnak.”7 Klaudy (2005) 
szintén tágan értelmezi a reália fogalmát, ide sorolja az egy-egy nyelvközös-
ségre sajátosan jellemző tárgyakat (ruhák, pénzek, ételek, italok), de itt em-
líti az ünnepeket, neveket, megszólításokat is, tehát mindazokat az eseteket, 
amikor a fordítónak nyelven kívüli információra is szüksége van a fordítás-
hoz.8 A reáliák fordításásakor alkalmazott stratégia függ a reáliák szövegben 
betöltött funkciójától.
 Esetünkben két földrajzilag távoli nyelvről és kultúráról beszélünk, eb-
ből kifolyólag a filmdialógusokban számos olyan kulturális elem fordulhat elő, 
amely a japán kultúrában járatlan magyar néző számára ismeretlen.
 A felmérés eredményéből kiderült, hogy a válaszadók több, mint fele, 
52%, 114 fő, szívesen veszi, ha japán kultúrspecifikus elemekkel találkozik 
a fordításban, felkelti az érdeklődését, és később utánanéz a kifejezés értel-
mének. Továbbá 36%, 78 fő írta, hogy örömmel venné, ha lenne magyarázat 
az adott kifejezésekhez a képernyőn. A válaszadók csupán 2%-nak, négy fő-
nek zavaró, ha ismeretlen kifejezéssel találkozik a fordításban, 7%-át pedig 
semlgesen viszonyul a kérdéshez. Az „egyéb” kategóriát választók követendő 
példaként említették, hogy a legtöbb rajongói fordítás mellékel magyarázatot 
is a kulturálisan kötött kifejezésekhez. A magyarázatot a képernyő felső ré-
szében, rendszerint a felirattól eltérő színnel jelenítik meg. A Last	Christmas	
c. tévédráma egyik dialógusában például előfordul a kotacu kifejezés, amelyet 
a fordító a képernyő felső részén a következő magyarázattal lát el: [A kotatsu 
egy fűthető asztal.] (00:34:52)

7 vaLLó Zsuzsa, A	fordítás	pragmatikai	dimenziói	és	a	kulturális	reáliák, Fordítástudomány 
2. évf. 1. szám, 2000, 34-49, 45.
8 kLauDy Kinga, Bevezetés	a	fordítás	gyakorlatába, Budapest, Scholastica, 2005, 60.
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7.	ábra.	A	reáliák	fordításban	való	megjelenéséről	alkotott	nézői	vélemények

3.5.2. A japán eredetű szavak, nevek átírását érintő nézői elvárások

Az elidegenítés mellett tették le voksukat a válaszadók az átírást illetően is. 
Örök vita, hogy fordításokban a magyaros átírást alkalmazzuk-e (ez esetben 
az 1981-ben napvilágot látott Ligeti-féle Keleti	nevek	magyar	helyesírása, il-
letve a 2005-ben az Osirisnél megjelent Laczkó-Mártonfi-féle Helyesírás	igazít 
el), vagy főképp az angol nyelvhez igazodó nyugaton legelterjedtebb Hepburn-
féle átírást. Balázs Géza 2011-es bejegyzésében9 a „gyakrabban használatos 
és többször ajánlott, elismertebb és legismertebb” Hepburn-féle átírást java-
solja egy olvasói kérdésre, mert „ez hidalja át a különböző karakterkészletek 
közötti egyeztetési nehézségeket.” Hozzáteszi azonban, hogy mindkét átírási 
mód helyes, használatukat szerkesztői döntés szabályozza.
 A probléma ott kezdődik, ha a kettő keveredik. Hivatalos filmfeliratokban 
és rajongók által készített feliratokban egyaránt következetlenség, pontatlan-
ság tapasztalható az átírást illetően. A Hana	yori	dango c. film rajongói fordí-
tása például angolos átírást alkalmaz, de nem törődik a hosszításokkal, így a 
főszereplő, Doumyouji nevét végig Domyoji-ként tűnteti fel.

(1a) Doumyouji-san, oshigoto wa isogashikute nakanaka go yukkuri dekinai 
to kiiteimasu kara. (00:12:38)
(1b) Domyoji-san, hallottam, hogy nagyon elfoglalt. Pihenje ki magát.

(Hana	yori	dango)

 A probléma nem kerüli el a szinkront sem, ugyanis nem egyszer előfor-
dul, hogy a szövegkönyvben egy bizonyos átírási móddal jelölt japán eredetű
9 http://www.e-nyelv.hu/2011-04-06/fukushima-vagy-fukusima/
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szót a szinkronszínész a másik átírás szabályai szerint ejt ki tévesen. A Totoro 
című filmben alkalmazott Hepburn-féle átírás például megzavarta a szinkron-
színészeket, a főszereplő nevében „s”-nek ejtik a helyesen „sz”-nek ejtendő 
hangot. Így lesz Kuszabe úr helyett tévesen Kusabe úr.
 A felmérésben résztvevő kísérleti személyek 54%-a preferálja a Hepburn-
féle átírást, 28% nyilatkozott úgy, hogy mindegy milyen átírást alkalmaz-
nak a fordításban, és 14% szeretné, ha a magyaros átírás érvényesülne. A 
Hepburn-féle átírást pártolók azzal indokolták választásukat, hogy nemzetkö-
zileg elfogadottabb, könnyebben kereshető, de a nevek esetén megtartanák a 
magyar rendszerrel megegyező japán nevek sorrendjét. Az „egyéb” kategóri-
át megjelölők „nem szeretem az átírást”, „maradjon az eredeti”-hez hasonló 
válaszokat adtak. Az eredmények tehát arra utalnak, hogy a célközönség az 
átírást illetően is az elidegenítés híve, a válaszadók több, mint fele a Hepburn-
féle átírást preferálja.

8.	ábra.	Nézői	vélemények	a	japán	eredetű	szavak	átírásáról

3.5.3. Honosítás és elidegenítés a megszólítások fordításában

A megszólítások fordításáról, valamint a név után illesztett utótagok haszná-
latáról is hasonlóképpen vélekedtek a válaszadók, itt is az elidegenítést üd-
vözli a nézők többsége.
 A japán megszólítási rendszert korábbi tanulmányokban (Somodi 2009a; 
2013) már bemutattuk, helyszűke miatt most azokra az ismérvékre fókuszá-
lunk, amelyek a kérdőívben is megjelennek. A japán megszólítási rendszer 
legfőbb jellemzői a nevek után illesztett utótag (szuffixum: szama,	szan,	kun,	
csan, stb.), az ucsi-szoto (külső-belső), (Somodi 2009a, Kiss 2001, Székács 
2003) kör megjelenése a megszólításokban, a pronominális elemek bősége
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és a magyartól eltérő használata a megszólításokban, a hierarchia viszonyok 
jelenléte a megszólításokban is, a rokonsági megnevezések használata, a fog-
lalkozásnevek és titulusok gyakori alkalmazása a megszólításokban, stb. 
 A japán megszólítási rendszer egyik fő jellemzője, amely eltér a magyar 
megszólítási szokásoktól, hogy megszólításkor a név után valamilyen utóta-
got illesztenek. Az utótag eltérhet a belső és külső kör elve szerint, de változik 
nemek, korosztályok, valamint a beszélő és megszólított formális és informá-
lis kapcsolata szerint is (Kiss 2001, Székács 2003). Előzetes vizsgálatok azt 
mutatják, hogy a  hivatalos fordítások általában mellőzik ezeket a nyelvi ele-
meket, a fanfordítások viszont az esetek 99%-ban megtartják (Somodi 2013). 
Egy másik ismérve, hogy a japán nyelvben a titulus, foglalkozás megnevezé-
se a megszólításokban rendkívül gyakori. Míg a magyarban a munkahelyen 
az utónéven való megszólítás a megszokott (esetenként családnév + úr,	asz-
szony), Japánban az illető beosztását, titulusát említik (pl. osztályvezető	úr,	
részlegvezető	úr,	 igazgató	úr, stb.). Egy kisebb korpuszon végzett előzetes 
kutatás itt is különbséget mutatott a hivatalos és fanfordítás között fordítási 
stratégiát illetően (Somodi 2013).
 Jelentős nyelvhasználatbeli különbség még, hogy a japán nyelvben a csa-
ládtagok megszólításában is érvényesül a hierarchia elve, idősebb családtagot 
- a magyartól eltérően - nem lehet névvel vagy személyes névmással illetni, 
ilyenkor rokonsági elnevezés használata érvényesül. Bár a magyar nyelvre ez a 
nyelvhasználati szokás nem jellemző, előzetes kutatásaink során előfordult olyan 
nyelvi példa filmfeliratban, amelyben a japán sémát követve, az óvodás kislány 
„nővérem”-ként szólítja meg néhány évvel idősebb testvérét (Somodi 2013).

(2a) Mei: Totta. Onee-chan! (00:12:41)
(2b) Megvan! Nővérem!

(Totoro	-	A	varázserdő	titka)

 A Yasuko	és	Kenji c. sorozat első részének egyik jelenetében, amikor a 
testvérpár veszekszik, a fiatalabb Yasuko az anata (te) személyes névmással 
illeti bátyját, aki ezen mélységesen felháborodik, és kikéri magának, hogy 
„bátyus”-nak szólítsa húga. Bár a fordítás pontos, egy laikus néző számára 
rejtve marad, hogy a hierarchia elve súlyosan sérült.
 A japán megszólítások és a személynevek után illesztett utótagok fordí-
tásáról egyaránt a válaszadók 68%-a vélekedett úgy, hogy pontosan ugyan-
úgy kell szerepelniük a fordításban, ahogy az eredetiben álltak. A kérdőívet 
kitöltők 25%-a, 54 fő nyilatkozta, hogy a magyar nyelvhasználati szokásokat 
kell érvényesíteni a megszólítások fordításában. A „szan”, „kun”, „csan”, stb. 
utótagokat a válaszadók 11%-a magyar ekvivalenssel helyettesítené a fordí-
tásban, 14%-uk pedig kihagyná a fordításból, mert használatuk eltér a magyar 
nyelvhasználati normától. A válaszadók 7%-a az „egyéb” válaszlehetőséget
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jelölte meg, és bővebben kifejtette véleményét, miszerint mérlegelni kell a 
célközönség, a kontextus és a műfaj alapján. 
 A japán nyelvben jártasabb válaszadók a japán megszólítási forma ere-
detiben való megtartását javasolták arra az esetre, ha fanfordításról van szó, 
azaz ha a célközönséget a rajongók alkotják. Ha viszont szélesebb rétegek-
nek készül a fordítás, úgy gondolták, hogy célravezetőbb a célnyelvi közön-
ség ismereteihez igazodni. Volt, aki az angol, német megszólítások magyar 
nyelvben való használatát tekintette precedensnek, és úgy vélte, ha a Mr. 
Ms. Herr megszólításoknak van helye a magyarban, akkor a japán megszó-
lításoknak is lehet. A japán megszólítások alkalmazását szorgalmazók úgy 
vélik, hogy a japán nyelvben kevésbé jártas vagy teljesen járatlan néző is 
idővel hozzászokik használatukhoz. Volt aki különbséget téve az audiovizuális 
fordítás egyes altípusai között a szinkronban a honosítást alkalmazná, a fel-
iratban pedig „helyzettől függően” az elidegenítést, ha talál hozzá megfelelőt.

3.6.	A	japán	nyelvben	és	kultúrában	jártas,	illetve	laikus	nézők	véleménye	a	
honosítás	és	elidegenítés	kérdéséről

Összegezve az adatokat megállapíthatjuk, hogy a célközönség a reáliák, meg-
szólítások fordítását illetően, valamint az átírás tekintetében egyaránt az el-
idegenítő eljárást üdvözli. Megvizsgáltuk azt is, tapasztalható-e eltérés a ho-
nosítás-elidegenítés kérdésében, ha az egyes csoportok által adott válaszokat 
külön elemezzük. Itt leginkább azt akartuk kideríteni,  hogy másképp véle-
kednek-e a fordítói stratégiákról a japán nyelvi ismeretekkel rendelkező, va-
lamint a laikus nézők.
 A reáliák fordításában a válaszadók egységesnek bizonyultak, így ezt a 
kérdést mellőzve az átírásra és a megszólítások fordítására fókuszáltunk. 

9.	ábra.	A	japánul	tudók	és	laikusok	véleménye	a	megszólítások	fordításáról
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A válaszadókat két kategóriába soroltuk: az egyik csoportba a japán szakot 
végzett, jelenleg képzésben lévő, illetve a Japánban vagy Magyarországon 
hosszabb ideig japánul tanulókat soroltuk, a  másik kategóriába kerültek a 
kulturális és nyelvi ismeretekkel egyáltalán vagy csak minimális ismeretekkel 
rendelkezők. Az adatok azt mutatják, hogy a laikus nézők 79%-a az eredeti 
japán megszólítási formát kívánja visszalátni a fordításban, míg a japán nyel-
vi ismeretekkel rendelkezők csupán 47%-a támogatja ezt a fordítási módot. 
Az adatokból tehát az szűrhető le, hogy a japán szakosok a honosító eljárás 
mellett vannak, a laikusok az elidegenítést támogatják. 
 Az átírási módot illetően nem tapasztalható jelentős eltérés a japánul 
tudók és nem tudók tábora között. Szinte azonos arányban, a japánul tudók 
58%-a, a nem tudók 54%-a választotta a Hepburn-féle átírási mód fordítás-
ban való alkalmazását. A japánul tudók mindössze 17%-a, a nem tudók 14%-
a üdvözli a magyaros átírást, és mindkét tábor esetében közel 30% semleges 
választ adott a kérdésre.

10.	ábra.	Japánul	tudók	és	laikusok	véleménye	az	átírási	módról

3.7.	A	szinkront,	hivatalos	feliratot	és	rajongói	fordítást	érintő	nyitott	kérdések	
eredményei

Az utolsó három nyitott kérdésre adott válaszokban a kísérletben résztvevők 
szabadon írhatták le véleményüket a szinkronról, feliratról és a rajongói for-
dításokkal kapcsolatos tapasztalataikat.
 A szinkronról 165 válasz érkezett be, ebből érdemben 146 kérdőívet le-
hetett figyelembe venni. A negatív vélemények voltak túlsúlyban, 62 fő fejezte 
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ki a nemtetszését. A negatív kritika nem is a fordítást illette, hanem a szerep-
lők karakteréhez nem illő szinkronhangokat bírálták, kritikaként fogalmazták 
meg azt is, hogy ugyanaz a szinkronstáb dolgozik szinte minden filmen. Ne-
gatív véleményként merültek fel továbbá a fordításban előforduló stilisztikai 
hibák, kiejtésbeli pontatlanságok, a fordítók kulturális háttérismereti hiányos-
ságára visszavezehtető félrefordítások. Csupán 18 fő nyilatkozott úgy, hogy 
jók, vagy elfogadhatók a japán filmekhez készült magyar szinkronverziók. 
Több válaszadó nyilatkozott elismerően a Studio Ghibli filmjeinek szinkron-
járól. 66 fő semleges véleményt fogalmazott meg, ők pozitív és negatív ta-
pasztalataikról egyaránt beszámoltak. Egy részük különbséget téve a régebbi 
és frissebb szinkronfordítások között, kiemelte, hogy a 2000 utáni fordítások 
gyengébbek. 
 A hivatalos filmfeliratokról kevesebb válaszadó tudott konkrét véleményt 
megfogalmazni. Itt 130 kérdőívvel dolgoztunk, ebből 41 pozitív választ tartal-
mazott, 89 pedig negatív véleményt hordozott. A pozitívan nyilatkozók nem 
fogalmaztak meg konkrét véleményeket, „nem rosszak, de...”, „lehetne jobb 
is”, „tűrhető”, „hasznosnak tartom” válaszok domináltak. 
 A negatív kritikát megfogalmazók meg is indokolták döntésüket. Nega-
tívumként említették a magyaros átírást, az átírási norma hiányát a magyar 
filmiparban, a reáliák fordításában a túlzottnak vélt honosítási törekvéseket.
 A rajongói fordításról 160-an nyilatkoztak, ebből 141 kérdőív volt értékel-
hető, amelyből 74 pozitív véleményt tartalmazott. A válaszadók kiemelték a 
szabad idejükben, szívvel-lélekkel fordítók elhivatottságát, értékelték a szak-
mai tudást, a kultúrában való jártasságot, a kulturálisan kötött kifejezésekhez 
fűzött magyarázatokat, amelyek segítségével újabb kulturális ismeretekkel 
gazdagodnak a nézők. Továbbá szintén üdvözölték a célközönség (rajongók) 
által ismert reáliák, megszólítási formák fordításánál, valamint az átírásban 
alkalmazott elidegenítő stratégiát. Szintén pozitívumként emelték ki, hogy a 
rajongói fordítások jobban átadják a film hangulatát, jobban figyelnek a ka-
rakterek jelleme és a szóhasználat közötti összhangra. Több válaszadó egy-
becsengő véleménye, hogy a hazai rajongói csapatok színvonala dinamikusan 
fejlődik, és egyre jobb minőségű munka kerül ki a kezükből.
 15 fő semlegesen nyilatkozott, 52 válaszadó pedig negatívan értékel-
te a fanfordításokat, ők főként a helyesírási, stilisztikai, gépelési hibákra hi-
vatkoztak. Érdekes módon a válaszadók a negatívumokkal szemben jóval 
elnézőbben nyilatkoztak, mint tették azt a hivatalos fordításokkor megfo-
galmazott véleményükben. Olyan vélemény is akadt, mely szerint az anime-
fordításokban a helyesírási hibák nem befolyásolják a munka minőségét, 
ugyanis a fansub esetén a lényeg a gyors munka, azaz minél hamarabb a 
célközönség elé kerülhessen a fordítás. Mások azon véleményüknek adtak 
hangot, hogy a félrefordítások ellenére a film érthető marad, és a nézők 
számára fontos kulturális információk is (pl. megszólítások) megmaradnak.
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4.	Konklúzió

A vizsgálatból kiderült, hogy a japán filmek hazai nézőinek többsége (66%) 
a 19-29 évesek közül kerül ki, és a legfiatalabb és az idősebb generáció ke-
vésbé képviselteti magát. A legnépesebb nézőtábora pedig az animéknek és 
a tévéfilmsorozatoknak (dorama) van, a válaszadók 55%-a jelölte meg e két 
kategóriát.
 Az audiovizuális fordítás egyes altípusaival kapcsolatos válaszokból meg-
tudtuk, hogy azon hazai nézők többsége (30%), akik fordítással, és nem ere-
detiben nézik a filmeket, fanfordítással jutnak közelebb a japán filmek világá-
hoz, a legkevésbé népszerűbb pedig a szinkron, a nézők csupán 3%-a veszi 
igénybe.
 A fordítói stratégiákról alkotott véleményekből az a konklózió szűrhető 
le, hogy a japán filmek hazai célközönsége az elidegenítő fordítói stratégiát 
üdvözli a reáliák, megszólítások és a japán eredetű szavak átírásakor egy-
aránt. Erre vezethető vissza a rajongói fordítások népszerűsége is, a válasz-
adók többsége pozitívumként emelte ki a fansub-okban alkalmazott fordítói 
attitüdöt. Ahogy azonban a japán és magyar nyelvhasználatbeli és interkultu-
rális különbségeket behatóbban ismerő japán szakosok is kiemelték, az egyes 
fordítói stratégiák kiválasztásakor figyelembe kell vennünk a műfajt, a célkö-
zönséget, a szövegtípust. A japán eredetű szavak átírásában viszont hasznos 
lenne egy adott átírási normát kialakítani és követni, ezáltal idővel kiküszöböl-
hetők lennének a szinkronban tetten érhető kiejtésbeli pontatlanságok, és a 
feliratban gyakran tapasztalható téves átírás, fordított névsorrend.
 A hazai célközönség fanfordításokról alkotott véleménye egybecseng az 
elméleti részben bemutatott szakmai véleményekkel, azaz értékelik a fordítók 
japán kultúrában való jártasságát, a szakmai tudást, a kulturális elemek for-
dításban való megtartását.
 Fontos azonban megjegyezni, hogy a jelenlegi vizsgálat nem ter-
jedt ki az „alkalmi nézőkre”, akik japános ismerősük révén véletlenül „té-
vednek be” egy-egy japán filmre. Elképzelhető, hogy a laikus nézők japán 
kulturális háttérinformáció teljes hiányában a honosító eljárást üdvözölnék 
szívesebben. A kutatás következő fázisaként a vetítés helyszínén kérdez-
zük majd meg a nézőket a fordítással szemben támasztott elvárásaikról.
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Filmográfia
Totoro	–	A	varázserdő	titka (Tonari no Totoro) - 1998 Rendezte: Miyazaki Hayao 
Tokió	szonáta (Tokyo Sonata) - 2008 Rendezte: kuroSaWa Kiyoshi (Magyar szöveg: Imri L.)
Hana	 yori	 dango (Hana yori dango) - 2008 Rendezte: iShii Yasuharu,(Magyar szöveg: 
Missbluehand)
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Yasuko	és	Kenji	(Yasuko to Kenji) - 2008 Rendezte:  oGino Tetsuhiro (et al) (Magyar szöveg: 
erzsi69: http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_89563.htm)
Last	Christmas - 2004 Rendezte: SakaMoto Yuji (Magyar szöveg: erzsi69:  http://www.d-
addicts.com/forum/viewtopic_121993.htm)

6.	Függelék

Kérdőív a japán filmek magyar fordítását érintő nézői elvárásokról

1. Életkora
□ 15 év alatti
□ 15-18 év közötti
□ 19-29 év közötti
□ 30-59 év közötti
□ 60 év feletti

2. Jelenleg melyik országban él?
□ Magyarországon
□ Japánban
□ A Magyarországgal szomszédos országok egyikében
□ Máshol (éspedig)
3. Tanul(t)-e japánul?
□ Igen, japán szakos vagyok/voltam
□ Néhány hónapot tanultam, csak alapvető ismereteim vannak a nyelvről
□ Nem tanultam
□ Egyéb

4. A filmeken kívül érdekli-e más is a japán kultúrán belül?
□ Igen, több minden érdekel
□ Nem, csak a filmek érdekelnek

5. Milyen típusú filemket néz leginkább?
□ Művészfilmeket
□ Klasszikus filmeket
□ Történelmi drámákat
□ Dorámákat
□ Animékat
□ Egyéb (éspedig)

6. Hány japán filmet nézett végig eddig?
□ 5-nél kevesebbet
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□ 5-20 között
□ 20-50 között
□ 50-100 között
□ 100-nál többet

7. Általában hol nézi a japán filmeket?
□ DVD-n
□ Interneten
□ Moziban
□ TV-ben
□ Egyéb
8. Általában hogyan nézi a japán filmeket?
□ Japán eredetiben
□ Magyar szinkronnal
□ Magyar felirattal
□ Rajongói fordítással (fansub)
□ Angol fordítással
□ Egyéb (éspedig)

9. Ha egy japán filmhez szinkron, felirat, rajongói fordítás (fansub) is készült, melyiket vá-
lasztja?
□ szinkron
□ felirat
□ fansub

10. Csak a 9-es kérdésnél a szinkront megjelölőknek: miért a szinkront választja?
□ Mert könnyen érthető
□ Mert jobban tudok a filmre koncentrálni, ha nem kell a feliratot olvasni
□ Egyéb (éspedig)

11. Csak a 9-es kérdésnél a feliratot megjelölőknek: miért a feliratot választja?
□ Mert így eredetiben hallom a színészek hangját
□ Mert fejleszthetem nyelvtudásom
□ Mert jobban élvezhető a film hangulata
□ Egyéb (éspedig)

12. Csak a 9-es kérdésnél a fansub-ot megjelölőknek: miért a fansub-ot választja?
□ Mert hűen adja vissza a film hangulatát
□ Mert japán eredetiben megtartja a kulturális elemeket
□ Mert szerintem jobb fordítás, mint a szinkron vagy a felirat
□ Egyéb (éspedig)
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13. Csak a 8-as kérdésnél az angol fordítást megjelölőknek: miért ezt választja?
□ Mert a magyar fordítást nem tartom jónak
□ Mert jobban tudok angolul, mint magyarul
□ Egyéb

14. Ha a fordításban Ön számára ismeretlen japán kulturális elemekkel (pl. intézményne-
vek, ételnevek, földrajzi nevek, családtagok megnevezése, személynevek, stb.) találkozik:
□ Zavar, hogy nem értem, miről van szó
□ Örülnék, ha lenne hozzá magyarázat a képernyőn
□ Felkelti az érdeklődésemet, és később utánanézek
□ Nem foglalkoztat különösképpen
□ Egyéb

15. Mit gondol a magyar feliratban szereplő japán szavak, nevek átírásáról
□ Magyar átírással kellene átírni, hogy mindenki tudja a helyes kiejtést
□ A nyugati, Hepburn-féle átírással kellene átírni, mert úgy jobban fest
□ Számomra mindegy, hogy melyik átírás szerepel a fordításban
□ Egyéb

16. Mit gondol a japán megszólítások fordításban való használatáról?
□ Pontosan ugyanúgy kell szerepelniük a fordításban, ahogy a japán erdetiben álltak
□ A magyar nyelvhasználati szokásokat kell követni a megszólítások fordításakor
□ egyéb (éspedig)

17. Mit gondol a japán nevek illesztett utótagok (san, kun, chan, stb.) fordításban való 
használatáról?
□ A fordításból ki kell hagyni, mert a magyar nyelvhasználati szokásoktól eltér
□ Valamilyen hasonló funkciójú magyar ekvivalenssel kell helyettesíteni
□ Meg kell hagyni a japán eredetit
□ Egyéb (éspedig)

18. Mi a véleménye a Magyarországon forgalmazott filmekhez készült szinkronfordítások-
ról? Írja le szabadon véleményét eddigi tapasztalatai alapján!

19. Mi a véleménye a Magyarországon forgalmazott filmekhez készült feliratokról? Írja le 
szabadon véleményét eddigi tapasztalatai alapján!

20. Mi a véleménye a Magyarországon forgalmazott filmekhez készült rajongói fordítások-
ról? Írja le szabadon véleményét eddigi tapasztalatai alapján!
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