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1. AZ ÉRTEKEZÉS TÁRGYA ÉS RELEVANCIÁJA 

 

„Műfordítani  annyi, mint gúzsba kötöttten táncolni.” 

Kosztolányi Dezső (1885-1936) 

 

 

A fordítás kritikai munka, nem létezik kizárólagosan helyes értelmezés és 

tökéletes fordítás.  Kosztolányi fenti sora híven tükrözi a fordítók 

legáltalánosabb dilemmáját, miszerint igen nagy kihívás az eredeti és a 

fordított szöveg közötti egyenértékűséget megteremteni. A fordítónak 

egyszerre kell betartania a célnyelv és az eredeti nyelv normáit, valamint 

kiszolgálnia a mű szerzőjét és a célnyelvi olvasókat is. 

Az értekezés Szabó Magda: Az ajtó (1987) című regényében előforduló 

kulturálisan kötött nyelvi elemek fordítási nehézségeit és megoldásait 

vizsgálja  magyar-norvég fordítási irányban. A kutatás részletesen kitér a 

lexikai átváltási műveletekre és a fordítói stratégiákra. 

A korpusz hetven kulturálisan kötött szóból és kifejezésből valamint annak 

norvég fordításából áll. 

Kulturálisan kötött kifejezések fordításáról eddig kevés elemzés készült 

magyar-norvég nyelvviszonylatban, így döntő szempont volt, hogy az 

értekezés tárgya reáliákban gazdag, és sok más nyelvre is lefordított mű 

legyen.  Így esett a választás Szabó Magda regényére, ami már 35 nyelven 

megjelent (2014.októberi állapot) és ezzel a legtöbb nyelvre lefordított 

regénynek számít a magyar irodalomban. 

Az értekezés norvég nyelven  készült azzal a céllal, hogy a norvég fordítók 

és fordításkutatók érdeklődését is jobban felkeltse a fordítástudomány, mint 

önálló diszciplina és a magyar irodalom iránt. 

Az utóbbi évtizedek globális változásainak köszönhetően egyre több fordítás 

készül. Drámaian megnőtt a fordítások iránti érdeklődés, ami nemcsak a 

szakfordításban érezhető, hanem az irodalmi művek  fordításában is.  
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„Mindenki fordít és mindent fordítunk”,  – így értékelte Klaudy Kinga (2005) a 

fordítás helyzetét egyik előadásában. 

    Kutatásomban áttekintettem a magyarul megjelent norvég művek és a norvég 

nyelvről lefordított magyar irodalom bibliográfiáját (Balogh 1984). Jelentős 

különbséget tapasztaltam a két nyelv között a kiadott művek számát illetően. 

Sajnos még mindig kevesebb magyar mű jut el a norvég olvasóhoz, mint 

fordítva. Ennek okaira nem térek ki, mert az értekezés sem tárgyalta ezt az 

aránytalanságot, a kutatás tárgyának kiválasztása szempontjából azonban 

lényeges volt, hogy a fordítás iránya magyar-norvég legyen. 

 

 

2. AZ ÉRTEKEZÉS  ELMÉLETI HÁTTERE ÉS CÉLKITŰZÉSEI 

 

A fordítástudományt,  mint önálló diszciplínát az 1960-as évektől E. Nida 

(1969), J.C. Catford (1965), J.C.  Holmes (2004) és még számos más nyelvész 

munkássága teremtette meg. Elméleti kutatásaikkal az új tudományág 

legitimizáláshoz jelentősen hozzájárultak. 

Hazánkban az 1970-es évektől jelentős fejlődés indult el a fordítóképzés 

területén. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem  Fordítóképző programján több 

mint 1300 hallgató nyert szakfordító és tolmács képesítést, a doktori képzésbe is 

közel száz hallgató kapcsolódott be. 

A képzés és a hozzá kapcsolódó tudományos tevékenység megszervezése 

Klaudy Kinga Professzor asszony nevéhez fűződik, aki nem csak tudományos 

munkájával, de a hallgatók tudományos életre való szakmai felkészítésében is 

egyedülálló helyet vívott ki.  

Az átváltási műveletek fogalmának bevezetése és alkalmazása  is Klaudy 

nevéhez fűződik. 

A kutatás célja, hogy a kulturálisan kötött nyelvi elemek fordításához szükséges 

nyelvészeti és kultúrával kapcsolatos ismeretek rendszerezése alapján 

bemutassam, milyen stratégiák közül választhatnak a fordítók magyar-norvég 

nyelvviszonylatban. 



 4 

Választ kerestem azokra a kérdésekre, hogy a látszólag egyéni fordítói 

döntések mögött vajon kimutathatóak-e fordítási törvényszerűségek, és 

melyek azok a tényezők, amelyek a fordítási megoldásokat befolyásolják. 

A releváns szakirodalom áttekintése után a kulturálisan kötött szavak és 

kifejezések meghatározásához Forgács Zsuzsa definícióját használtam 

(Forgács 2004). 

Forgács megfogalmazása szerint minden olyan tárgyat és jeltárgyat, amely 

egy adott nyelvközösségre jellemző és azok tagjaiban azonos érzelmi töltést, 

asszociációt vált ki, kulturálisan kötött kifejezésnek tekinthetünk. Ezek a 

tárgyak és jelenségek az adott nyelvi környezet tagjainál hasonló 

konnotációval bírnak, annak ellenére is, hogy minden ember különböző 

kognitív környezettel rendelkezik. 

 

 

 

3. AZ ÉRTEKEZÉS  ELMÉLETI ELŐFELTEVÉSEI 

 

A dolgozat abból az előfeltevésből indult ki, hogy a norvég fordítás explicitebb, 

nyelvvilága lényegre törőbb és kevésbé lesz poétikus, mint az eredeti magyar 

szöveg. A két kultúra igen messze esik egymástól, ezért a különbséget meg kell 

magyarázni a fordításban. A magyar és norvég olvasók eltérő kulturális háttérrel 

rendelkeznek, világértésük is különböző, másként tagolják a valóságot. Ennek a 

különbségnek az áthidalásához a nyelvi kompetencián túl a fordítónak 

rendelkeznie kell mélyebb szintű kulturális ismeretekkel és átváltási rutinnal 

(Klaudy 2007).  

 

A második feltételezésem szerint azok a fordítók, akik rendszeresen használnak 

kultúraspecifikus átváltási műveleteket, könnyebben varázsolnak „couleur 

locale”-t a szövegbe, mint azok, akik kevésbé ismerik az adott kultúrát és nem 

törekednek a két kultúra közötti különbségek bemutatására. Kari Kemény mind 

a magyar ételeket, neveket, szokásokat valamint a szocializmus időszakának 

jellemzői fogalmait és eseményeit szinte sértetlenül viszi át a norvég szövegbe, 

ami egyúttal megnehezíti az olvasók számára  a megértést, ugyanakkor új 

ismereteket közöl és ”helyi szín”-t varázsol a cselekmény leírásban. 
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A harmadik feltételezés a nyelvspecifikus átváltási műveletekre 

vonatkozóan  kíván a norvég-magyar nyelvpár esetében következtetéseket 

levonni. Léteznek adott nyelvpárra jellemző átváltási műveletek attól függően, 

hogy egymáshoz közel álló nyelvek és kultúrák közötti fordításról beszélünk-e 

vagy barátságtalan nyelvpárokról. 

 

 

4. A KUTATÁS ANYAGA 

 

A dolgozat magyar-norvég nyelvi viszonylatban hetven kulturálisan kötött 

kifejezést vizsgál meg a Klaudy Kinga (2007) által kidolgozott lexikai átváltási 

műveletek szempontrendszerét figyelembe véve. 

Átváltási műveletek alatt olyan műveletsorozatokat értünk, melyek a művelet 

szintje, oka, végrehajtási módja, illetve a fordító szempontjából osztályozhatóak. 

Feltételezésem szerint minden fordítási stratégia – függetlenül attól, hogy 

automatikus vagy nem automatikus, kötelező átváltási művelet vagy fakultatív, 

elidegenítő vagy honosító – nagymértékben függ a fordító kompetenciájától és 

készségeitől. 

A legfontosabb feltételek a fordító nyelvi kompetenciáján kívül a szaktudás, az 

általános műveltség, széles körű ismeretek minden szakterületen, 

fordítástechnikai és szövegalkotói jártasság, továbbá interkulturális 

kommunikációs készség és ismeretek. 

Egy adott kultúrára jellemző tárgyak és jelenségek, a továbbiakban, mint 

kulturálisan kötött kifejezések fordításánál különösen nehéz feladata van a 

fordítónak. Ebben az esetben olyan kultúraspecifikus jelenségeket kell 

lefordítania, melyek a célnyelvi kultúrában kevésbé ismertek vagy teljesen 

ismeretlenek. 

 

Az Ajtó című regény  norvég fordítójának, Kari Elisabeth Keménynek  annak 

ellenére sem volt könnyű dolga Szabó Magda 1987-ben megjelent 

remekművével, hogy fordítói tehetségét, a magyar nyelvben és kultúrában való 

jártasságát már sokszorosan bizonyította. Olyan összetett nyelvezetű 

szépirodalmi műveket ültetett át hitelesen norvég nyelvre, mint például Kertész 
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Imre Sorstalanság, Esterházy Péter Egy nő illetve Bódis Kriszta Kemény vaj 

című regényeit. A magyar nyelviség gazdagságának hiteles norvég fordításbeli 

megteremtése nem is olyan egyszerű, mint ahogy az első pillantásra tűnik. 

 

Szabó Magda Az ajtó című regényében két idősödő asszony igaz barátságáról, a 

lelkük mélyén feszülő összetartozásról és morális kozmoszuk sajátos kincseiről 

mesél – elbűvölve és megrendítve az olvasókat a világ számos szegletében. A 

művet eddig 35 nyelvre fordították le, sikere töretlen. 

Az írónő nem kívánt becstelen adósa maradni senkinek, így megosztotta velünk 

Szeredás Emerenc örök tisztességének történetét, ki nem mondott vér- és 

dacszövetségük fájdalmas küzdelmét. Végső vallomásában, hogy bátran és 

hazugság nélkül élhessen tovább, kimondja: „Én öltem meg Emerencet. Ezen az 

se módosít, hogy nem elpusztítani akartam, hanem megmenteni.” 

Feloldozást kér, hisz elárulta hűséges cselédje igaz titkát. Emerenc minden 

megnyilvánulásával – mi több, példátlan tettével, midőn segédkezett a 

szomszédban élő vagy inkább már csak vegetáló vénkisasszonynak, 

Polettnek  az öngyilkosság véghezvitelében – azt kívánta bizonyítani 

asszonyának: Csakis addig érdemes élni, míg az ember méltósággal viselheti az 

életét és hasznára van embernek, állatnak egyaránt. 

A feltört ajtó a gyalázat jelképe lesz, mely mindkettejük bukását jelenti. 

Emerenc szíve már nem bírja el azt a szégyent és mérhetetlen csalódást, melyet 

úrnője árulása okozott. Az írónő pedig nem képes többé visszatérni a 

hétköznapok megszokott rendjébe. Álmaiban visszatérő árnyak kísértik és a 

zárban csak forog a kulcs, az ajtó nem nyílik. „Hiába küszködöm.” – vallja a 

regény végén. 

 

 

5. A KUTATÁS MÓDSZERE 

 

Első lépésként a magyar forrásnyelvi szövegben megjelöltem azokat a szavakat 

és kifejezéseket, melyeket a saját fordítási tapasztalatom és a „reália-definíciók

”  alapján kulturálisan kötött kifejezésnek ítéltem meg. Az elemzés tárgyának 

gyakran olyan nyelvi elemeket is választottam, melyek több elemből állnak és 

ragozott formában szerepelnek a szólistán a könnyebb visszakereshetőség miatt. 
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Hosszas mérlegelés után a korpuszt 70 szóra és kifejezésre csökkentettem, és 

egy táblázatban mellérendeltem a norvég ekvivalensét. Igyekeztem  olyan 

szavakat választani, melyek nem kizárólag egy csoport vagy egy réteg 

szókincsében fordulnak elő, hanem az egész kultúrára jellemzőek, s 

megértésükhöz a norvég olvasónak a magyar kultúráról háttér- vagy 

többletismeretre van szüksége. Ez a döntés csak látszólag volt egyértelmű, mert 

annak a felmérése, hogy egy-egy szó milyen érzelmi-asszociativ hatást kelt a 

forrásnyelvi olvasóban szintén több kutatási problémát vetett fel. 

Az értekezésben Klaudy (2007) taxonómiáját felhasználva vizsgálom  az általam 

kiválasztott hetven kulturálisan kötött kifejezést és értékelem az eredményeket. 

Klaudy lexikai átváltási műveleteit az alábbi kategóriákba soroltuk: 

1) Jelentések szűkítése, 

2) jelentések bővítése, 

3) jelentések összevonása, 

4) jelentések felbontása, 

5) jelentések kihagyása 

6) jelentések betoldása, 

7) jelentések áthelyezése, 

8) jelentések felcserélése, 

9) antonim fordítás, 

10) teljes átalakítás és 

11) kompenzálás.  

Klaudy rendszerét még két külön kategóriával egészítettem ki, 

l2) a szó szerinti fordítással és 

13) az átvétellel, melyek kultúrspecifikus kifejezések fordításánál  gyakran 

okoznak problémát a fordítóknak. 

 

Vlahov és Florin (1980) öt nagy csoportot különített el: 

1) földrajzi, 

2) etnikai, 

3) művészeti-kulturális, 

4) néprajzi és 

5) társadalmi-politikai reáliák. 
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A kulturálisan kötött kifejezéseket először Vlahov és Florin bolgár nyelvészek 

kategóriája alapján osztályoztam, majd fordítási szempontból azt is 

megvizsgáltam,  hogy milyen átváltási műveletet, stratégiát alkalmazott a 

fordító. 

A dolgozat elemzési fejezetében arra próbáltam választ keresni a két 

rendszer  összevetésével, hogy léteznek-e tipikus fordítási műveletek, melyek 

szignifikánsan jellemzőek bizonyos reália kategóriákra. 

A másik fontos kutatási célom az volt, hogy egy ”barátságtalan nyelvpár” 

esetén, mint a magyar és a norvég nyelv, megvizsgáljam az eredeti és a fordított 

szöveg explicitségét és az eredményeket összefoglaljam. 

 

A kontrasztív összevetést különösen megnehezítette, hogy a két nyelv lexikai és 

grammatikai rendszere jelentősen eltér egymástól illetve még nem készült el egy 

akadémiai szinten megszerkesztett norvég-magyar és magyar- norvég szótár. 

Norvég leíró nyelvtant sem találunk magyar nyelven, mely a nyelvtani 

szabályok és nyelvhelyességi tudnivalók tekintetében irányadó lehetne.  Norvég 

forrásokra is csak részlegesen támaszkodhatunk, amikor a helyes terminológia 

kiválasztását és a legjellemzőbb átváltási tipológiák beazonosítását végezzük, 

mert nagyon kevés szakirodalom jelent meg ebben a témakörben norvég 

nyelven. 

 

 

6. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

 

Az elemzésben az explicitáció szempontjából megvizsgáltam a fordítói 

műveleteket, és a kapott értékek alapján nem állíthatjuk, hogy a fordító számos 

explicitációs műveletet hajt végre. Ezek abszolút értékek, arra vonatkozólag 

azonban nincs konszenzus, hogy milyen arányoknál jelenthetjük ki, hogy a 

fordító a kifejtettebb megoldást választja az implicitációval szemben. A 

statisztikám szerint, - melyet nem nevezhetünk reprezentatívnak, mivel kevés 

adat áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy általánosabb következtetéseket is 

levonhassunk, - szimmetrikusak az átváltási műveletek Szabó Magda 

regényében. Az olvasói és fordítói tapasztalataim is azt mutatják, hogy a 

történelmi események és az irodalmi-kulturális vonatkozások legtöbbször 
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igénylik a részletesebb kifejtést. Ezeket következetesen el is végzi a norvég 

fordító a norvég olvasók számára. Az eredmény egy explicitebb célnyelvi 

szöveg, ami csak az átváltási műveletek számával nem bizonyítható, de az egyes 

kategóriák különválasztásával és vizsgálatával valószínűsíthető. 

 

1. Táblázat  

Átváltási műveletek számszerű megoszlása              70        100% 

I.  Jelentések szűkítése 6 8,6% 

II. Jelentések bővítése, 11 15,7% 

III. Jelentések összevonása,   

IV. Jelentések felbontása 6 8,6% 

V. Jelentések kihagyása 6 8,6% 

VI. Jelentések betoldása, 14 20% 

VII. Jelentések áthelyezése,   

VIII. jelentések felcserélése,   

IX. Antoním fordítás   

X. Teljes átalakítás 8 11,4% 

XI. Kompenzálás 3 4,3% 

XII. Szó szerinti fordítás 11 15,7% 

XIII. Átvétel 5 7,1% 

 

A kapott eredmény arról tanúskodik, hogy léteznek bizonyos fordítói 

törvényszerűségek annak ellenére, hogy a fordító számtalan fordítási megoldás 

és stratégia közül választhat. Az elemzés eredményei ugyanakkor csak 

irányadóak, nem szignifikánsak ahhoz, hogy végső következtetéseket tudjunk 

levonni magyar-norvég viszonylatban Arra vonatkozólag, hogy a célnyelvi 

fordítás a forrásnyelvi szöveget milyen mértékben explicitálja is csak részben 

kaptunk megerősítést. A norvég fordítás ”lojális” a magyar eredetihez 

viszonyítva, gyakran él olyan fordítási megoldásokkal, melyek kevésbé 

szakadnak el a forrásnyelvi szövegtől. Kimutathatók tipikusan nyelvspecifikus 

átváltási műveletek bizonyos kulturális kifejezések fordítása során, de a korpusz 

határai miatt ezek nem szignifikáns eredmények, inkább útmutatók a 

fordítóknak, fordításkutatóknak.  
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Ahhoz, hogy következtetéseket tudjunk levonni, mindenképpen szükséges egy 

sokkal nagyobb korpusz vizsgálata egy jelentős mennyiségű fordítás 

elemzésével és több kutató bevonásával, estleg más skandináv nyelven is.  

 

 

7. A KUTATÁS HASZNA 

 

Jelen kutatás elsőként vállalkozik arra, hogy magyar-norvég viszonylatban 

megvizsgálja egy adott műben szereplő kulturálisan kötött kifejezések fordítási 

megoldásait elsősorban a lexikális fordítási műveletek előfordulásának az 

elemzésével. 

A dolgozat eredményei egy későbbi kutatásban más nyelvekkel történő 

összehasonlítás alapját is képez(het)ik. A disszertáció norvég nyelven készült, 

így a hazai fordítástudomány képviselői, eredményei a norvég kutatók számára 

is könnyebben hozzáférhetőek és alkalmazhatóak. A kutatás konkrét kulturálisan 

kötött szavak és kifejezések vizsgálatán alapuló eredményei felhasználhatóak 

fordítási kurzusokon vagy kontrasztív kutatási elemzés készítésekor.  

A transzlatológia szempontokon túlmenően, mint minden különböző kultúrákat 

egybefonó munka, a fordításelemzés is elősegítheti az idegen kultúrák jobb 

megismerését és teljesebb megértését. A reáliák, azaz a kultúraspecifikus 

kifejezések körültekintő fordítása rendkívül fontos szerepet játszik egy adott, 

ismeretlen, vagy kevéssé ismert kultúra iránti érdeklődés felkeltésében, illetve 

vonzóvá teheti az adott kultúra elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

8. A TÉZISEKHEZ FELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉKE 

 

Szabó, Magda. 1987/ 2007. Az ajtó. Budapest: Európa Könyvkiadó. 

Szabó, Magda. 
2
2007. Døren. Oversatt av Kemény, Kari. Oslo: Ascheoug 

Moderne. 

Kosztolányi, Dezső. 1972. Nyelv és lélek. Budapest: 

Szépirodalmi Könyvkiadó. 

 

 

9. A TÉZISEKHEZ FELHASZNÁLT IRODALOM JEGYZÉKE 

 

Balogh, Anikó. 1984. A norvég irodalom Magyarországon (1887–1984), Norsk 

litteratur i Ungarn (1887–1984 [= Studia Philologica Moderna 1]. Budapest: 

ELTE BTK. 

Catford, John Cunnison. 1965. A Linguistic Theory of Translation. London: 

Oxford University Press. 

Forgács, Erzsébet. 2004. Reáliák és fordításuk Garaczi László műveiben. 

I Fordítástudomány 6/2. 38–55. 

Holmes, James Stratton. 
2
2004. The Name and Nature of Translation Studies. I 

Venuti, Lawrence (red.).  The Translation Studies Reader. London/New York: 

Routledge. 172–185. 

Klaudy, Kinga. 2007. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Budapest: Scholastica. 

Nida, Eugene A.; Taber, Charles R. 1969. The Theory and the Practice of 

Translation. Leiden: Brill. 

Vlahov, Sergej; Florin, Sider. 1980. Nyeperevogyimoje v perevogye. Moskva: 

Mezsdunarodnije otnosenyija. 

 

 

 

 


