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Fodor kataliN

Puskin Jevgenyij Anyegin c. művének reáliafordítási 
szempontból való elemzése

jelen	tanulmány	a	reáliák	kérdéskörével	foglalkozik.	Azt	vizsgálja,	hogy	mi	tarto-
zik	a	reáliák	tárgykörébe,	valamint	milyen	megoldások,	lehetőségek	segítségével	
lehet	 reáliákat	 fordítani,	megtartva	 a	 szavak,	 kifejezések	kultúra-specifikus	 jel-
legét.	A	kutatás	gyakorlati	részét	puskin	Jevgenyij Anyegin	c.	művében	található	
reáliák	fordításának	elemzése	képezi.	

reáliafordítások	 elemzése	 nem	 lehetséges	 annak	 tisztázása	 nélkül,	 hogy	 a	
szakirodalom	mit	nevez	reáliának.

„nyelvi	 reáliának	 (a	 szakzsargonban	 egyszerűen	 csak	 „reáliának”)	 nevez-
zük	valamely	nyelv	kultúra-specifikus	elemét	(lexémáját),	amely	az	egybevetett	
nyelvben	nem	rendelkezik	állandósult	(szótári)	ekvivalenssel.	[…]	A	reáliák	nyel-
vi	átültetésének	minősége	határozza	meg	a	forráskultúráról	szerzett	információk	
hitelességét,	ezért	elmondható,	hogy	ezek	a	lexémák	az	információátvitel	kulcs-
szereplői.”	(lEndvai	2005)

klaudy	kinga	(1999)	azt	a	kérdést	teszi	fel,	hogy	mi	mindent	lehet	a	reáliák	
közzé	sorolni.	Véleménye	szerint	fontos	eldönteni,	hogy		csak	az	egy	adott	nyel-
vet	beszélőkre	jellemző	tárgyak,	mint	például	a	ruhák,	ételek,	italok	tartoznak-e	
bele	a	reáliák	fogalmába,	vagy	pedig	idesorolhatóak	az	ünnepek,	történelmi	ese-
mények,	nevek	is.	

mára	már	valóban	nagyon	széles	a	skálája	azon	nyelvi	elemeknek,	melyeket	
reáliáknak	nevez	a	szakirodalom.	

„A	„nyelvi	reália”	terminusnak	népes	szinonimasora	van	(„kulturális	reália”,	
„kultúrszó”,	„(le)fordíthatatlan	elem”,	„nonekvivalens	 lexéma”,	„kultúra-specifi-
kus	szó”,	„etnikulturéma”),	nincs	egységes	definíciója	(kultúrspecifikus	 jeltárgy;	
kultúrspecifikus	 jeltárgy	megnevezése;	nyelvi	megnyilvánulás,	 amelyben	kifeje-
ződik	az	adott	kultúrközösség	sajátos	élmény-	és	ismeretanyaga)”	(lEndvai	2005).

A	„reália”	fogalom	definiálása	során	egyértelművé	válik,	hogy	a	kultúra-spe-
cifikus	szavakat	csak	az	adott	nyelv	kulturális	hátterének	ismeretében	lehet	úgy	
lefordítani,	hogy	a	fordítás	visszatükrözze	az	adott	nyelv	specifikus	jellegét.	

A	fordítóra	ezért	úgy	kell	tekinteni,	mint	különböző	kultúrák	közötti	közvetí-
tőre,	akinek	kulturális	ismereteitől	függ,	hogy	miként	tud	megbirkózni	az	eredeti	
szöveggel.	A	reáliák	megfelelő	fordításának	jelentősége	abban	rejlik,	hogy	ezek	a	
szövegelemek	nagyon	szoros	kapcsolatban	állnak	az	eredeti	mű	valóságával,	ezért	
a	fordítónak	ismernie	kell	azt	a	kultúrát,	azt	a	társadalmat	és	történelmi	korsza-
kot,	amelyben	az	eredeti	mű	íródott	(tEllingEr	2003).	A	kulturális	háttérismere-
tek	fontosságát	hangsúlyozza	Burján	(2010)	is	előadásában,	ahol	azt	fogalmazza	
meg,	hogy	a	fordítandó	szöveg	tartalmának	pontos	megértéséhez	nem	elegendő	
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az	idegen	nyelv	ismerete.	nagyon	fontos	szerepet	játszik	az	adott	mű	témájához	
kapcsolódó	kulturális	háttér	ismerete,	mivel	gyakran	a	nyelv	legegyszerűbb	ele-
meinek	fordítása	sem	oldható	meg	ezen	ismeretek	hiányában.	

Az	irodalmi	szövegek	gyakran	tartalmaznak	kultúra-specifikus	szakkifejezé-
seket,	amelyek	nyilvánvalóak	a	forrásnyelvi	olvasók	számára,	de	idegenek	lehet-
nek	a	célnyelvet	tanuló	közösségek	számára.	Amikor	a	fordítók	kultúrspecifikus	
szakkifejezéseket	 találnak	az	eredeti	 szövegben,	amelyek	 jól	 ismertek	a	 forrás-
nyelvben,	viszont	a	célnyelvben	hiányoznak,	úgy	tartják	helyesnek,	hogy	ezeket	
meg	kell	magyarázni	a	célnyelvi	olvasónak	(lEndvai	1987).	

Az	általam	elemzett	irodalmi	műben	nem	mindig	érvényesül	ez	az	elv,	vagyis	
nem	mindig	adják	meg	a	reáliák	magyarázatát,	így	néhol	a	magyar	olvasó	nem	ért	
meg	bizonyos	kultúrspecifikus	kifejezéseket.	Ilyen	például	a	Вино кометы,	amit	
Üstökös borként	ad	meg	a	fordító.	jelentése:	1811-ben	szüretelt	bor,	mivel	abban	
az	évben	üstökös	volt	látható	az	égen.	Az	eredeti	szövegben	található	magyarázat,	
de	a	magyar	fordításban	ez	nem	jelenik	meg.	

hasonló	példa	még	a	Надблюдны песни,	ami Varázsos énekként	jelenik	meg.	
ez	tipikus	reália.	jelentése:	a	lányok	bizonyos	napokon	gyűrűiket	bedobták	egy	
tál	vízbe	és	énekelni	kezdtek.	minden	éneknél	kivettek	találomra	egy	gyűrűt.	Az	
ének	az	adott	gyűrű	gazdájának	sorsát	jósolta	meg.	ezt	a	fordítás	nem	tükrözi,	és	
a	fordító	magyarázatot	sem	mellékel.

A	fordítónak	el	kell	tudnia	dönteni,	hogy	az	általa	lefordítandó	szöveg	meny-
nyire	forráskultúrához	kötött	információt	hordoz.	tudnia	kell,	mi	ebből	a	fontos,	
kevésbé	 fontos	 és	 elhagyandó	 információ.	 Ugyancsak	 tudnia	 kell,	 hogy	 a	 cél-
szövegben	 bizonyos	megfeleltetési	módok	 (szókölcsönzés,	 eltérő	 írásrendszerű	
szövegek	esetén:	transzliteráció,	transzkripció)	képesek	markánsan,	jellegzetesen	
közvetíteni	az	adott	információt,	míg	mások	(körülírás,	értelmezés,	analóg	fordí-
tás,	elhagyás)	ezt	a	megfeleltetést	mellőzik	(lEndvai	1987).	transzliterációra	és	
transzkripcióra	a	legtöbb	példa	személynevek	és	helységnevek	fordításánál	talál-
ható,	mint	például:

Евгений – Jevgenyij
Княжнин – Knyazsnyin
Цар – cár
Самовар – szamovár
Ольга – Olga
Татьяна – Tatjana
Андрюшка – Andrjuska
Владимир – Vladimír
található	az	elemzett	műben	elhagyás	is,	amikor	egy	szó	egyáltalán	nem	je-

lenik	meg	a	fordításban:
В Молдавии, в глуши степей	–	A zord Moldvában:	A	fordító	teljesen	elhagy-

ja	a	степ		szó	fordítását.
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Он был простой и добрый барин	–	Jó volt, jámborság mintaképe:	A	барин	
szó	teljesen	kimaradt.

A	reáliák	sok	esetben	semmit	sem	jelentenek	a	célnyelvi	olvasó	számára,	vi-
szont	ha	valamilyen	szempontból	fontos	funkciójuk	van	a	szövegben,	akkor	sem	
az	általánosítás,	sem	pedig	az	elhagyás	nem	alkalmazható.	

1.	 Dramaturgiai funkció:	 a	 forrásnyelvi	 márkanév,	 étel,	 ital,	 használati	
cikk,	földrajzi	név	fontos	szerepet	játszhat	a	szereplők	társadalmi	helyze-
tének	jellemzésében,	és	ez	által	a	mű	cselekményében.

2.	 Hangulatteremtő funkció:	minél	ismertebb	a	forrásnyelvi	reália	a	cél-
nyelvi	olvasó	számára,	annál	alkalmasabb	az	ún.	„couleur	locale”	meg-
teremtésére.

3.	 Ismeretterjesztő funkció:	a	forrásnyelvi	reáliák	a	forrásnyelvi	társada-
lom	életmódjáról,	szokásairól,	használati	tárgyaira	vonatkoznak,	melyek-
ről	a	célnyelvi	közönség	jórészt	fordításokon	keresztül	szerez	informá-
ciót.	Vannak	 olyan	 szövegek	 (úti	 beszámolók,	 egy-egy	 országot,	 tájat,	
népet	bemutató	albumok	stb.),	amelyekben	a	reáliák	fordítása	nem	kerül-
hető	meg,	mivel	azok	a	szöveg	lényeges	elemei.	

4.	 Kultúraközvetítő funkció:	egymás	reáliáinak	a	megismerése	közelebb	
hozhatja	 egymáshoz	 a	 forrás-	 és	 a	 célnyelvi	 nyelvközösségeket,	 csök-
kentheti	 a	 kommunikációs	 zavarokat	 a	 kultúrák	 közötti	 érintkezésben	
(BurJán	2010).

A	következő	táblázatban	puskin	Jevgenyij Anyegin	c.	művében	megtalálható	
reáliafordítások	kerülnek	bemutatásra.

REÁLIA REÁLIAFORDITÁS FORDITÁSI MÓDSZER

Летя	в	пыли	на	
почтовых

kit	porban	posta-trojka	
vitt	

A	 reália	 fordítása	 lehetett	 volna	 a	
postakocsi	is,	de	ez	semlegessé	tette	
volna	 a	 fordítást.	 A	 posta-trojka	
koloritot	 ad	 a	 mondanivalónak,	 a	
trojka,	 a	 tri	 orosz	 nyelvterületre	
utal.

евгений jevgenyij transzkripció

madame,	monsieur madame,	monsieur

Utalás	 a	 francia	 nyelv	 hatására,	
fontosságára.	A	nemesség	is	inkább	
franciául	 beszélt,	 de	 leginkább	 írt,	
mivel	oroszul	nem	tudott	helyesen	
írni,	 fogalmazni.	 Így	 tatjana	 is	
franciául	írja	Anyeginhez	levelét.

Летний-сад nyári-kert

reáliának	 tekintendő,	 mivel	 nem	
akármilyen	 nyári	 kertről	 van	 szó.	
A	 fordítás	 semlegessé	 tette,	 bár	
megfelelő	 háttértudással	 érezni	
lehet	 a	 reália	 jelleget.	 	 A	 fordító	
a	 behelyettesítést	 választotta	
módszerként.

Fodor kataliN: Puskin jevgenyij	Anyegin c. művének reáliafordítási...
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REÁLIA REÁLIAFORDITÁS FORDITÁSI MÓDSZER
в	Молдавии,	в	глуши	
степей A	zord	moldvában	 A	 fordító	 teljesen	 elhagyja	 a	 степ		

szó	fordítását.

вино	кометы Üstökös	bor

szó	 szerinti	 fordítás,	 jelentése:	
1811-ben	 szüretelt	 bor,	 mivel	
abban	az	évben	üstökös	volt	látható	
az	 égen.	 Az	 eredeti	 szövegben	
található	 magyarázat,	 de	 a	
magyarban	a	fordító	elhagyja.

roast	beef roast	beef reália,	ami	brit	sajátosságra	utal.
княжнин knyazsnyin transzkripció
семенова szemenova transzkripció

цареград	 Isztambul

цареград-ot	Isztambul	szinonimá-
jaként	 használták	 az	 orosz	
nyelvben,	azonban	a	 fordítás	ezt	a	
finomságot	már	nem	jelöli.

петербург pétervár A	 fordító	 a	 behelyettesítést	
választotta	módszerként.

цар cár transzkripció

все	да	да	нет.	
нескажет	да-с	или	
нет-с.

Igent	mond	pusztán	és	
nemet.	nem	tesz	hozzá	
kéremet.

A	módszer	a	behelyettesítés.	
A	fordítás	nem	őrizte	meg	a	reália	
jelleget,	mivel	 a	 -c	 valószínűleg	 a	
сударь	(jelentése:	nemzetes	uram).

помещик Földesúr	

Behelyettesítés,	 a	 szó	 semlegessé	
változik.	 ekvivalenciát	 jelezhet	 a	
fordítás,	de	a	két	szó	valójában	nem	
ekvivalens	egymással.

самовар szamovár transzkripció

и	дедов	верный	
капитал
коварной	двойке	не	
вверял

és	nem	lett	kártyatét	
soha
ősöktől	rászállt	birtoka

Behelyettesítés,	 a	 szó	 semlegessé	
változik,	 de	 másrészről	 kap	 egy	
magyarázat	jelleget	is.
A	 kettes	 egyrészt	 jelentheti	 a	
legkisebb	értékű	kártyát	a	pakliban,	
de	 jelentheti	 kockajátékban	 a	
két	 egyest,	 amely	 a	 játszma	
elvesztésével	jár.	puskin	arra	utalt,	
hogy	 a	 személy	nem	kártyázott	 és	
kockajátékot	sem	játszott.

Юные	усачи Bajszos,	jó	vitéz

Behelyettesítés,	 a	 szó	 semlegessé	
változik,	 de	 másrészről	 kap	 egy	
magyarázat	 jelleget	 is.	 Viszont	
eltűnik	a	fiatal	jelentés	a	fordításból.

ольга	 Olga	 transzkripció
Татьяна	 tatjana transzkripció

княжна hercegkisasszony Behelyettesítés,	a	szó	elveszti	reália	
jellegét.	
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REÁLIA REÁLIAFORDITÁS FORDITÁSI MÓDSZER

Брила	лбы Borotvált	is	–	
jobbágyfejet

A	 kifejezést	 magyarázattal	
bővítette	 a	 fordító	 (jobbágyfejet).	
Így	már	világos,	hogy	mi	célból	és	
kit	borotváltak.

водились	русские	
блины

Blint	sütnek,	jó	orosz	
lepényt

egyrészt	 átírást	 látunk,	 másrészt	
ezt	 a	 fordító	 definícióval	 is	
kiegészítette

надблюдны	песни Varázsos	ének

Itt	 a	 reália	 teljesen	 eltűnik,	 hiszen	
ennek	az	a	jelentése,	hogy	a	lányok	
bizonyos	 napokon	 gyűrűiket	
bedobták	egy	tál	vízbe	és	énekelni	
kezdtek.	 minden	 éneknél	 kivettek	
találomra	 egy	 gyűrűt.	 Az	 ének	
az	 adott	 gyűrű	 gazdájának	 sorsát	
jósolta	 meg.	 ezt	 a	 fordítás	 nem	
tükrözi.

квас kvasz transzkripció
он	был	простой	и	
добрый	барин

jó	volt,	jámborság	
mintaképe A	барин	szó	teljesen	kimaradt.

андрюшка	 Andrjuska transzliteráció	
владимир	 Vladimír	 transzliteráció	

няня nyanyám megmarad	a	reália	jelleg,	ami	szláv	
nyelvterületre	utal.

пришла	худая	череда eszem	kihagy
A	kifejezést	definícióval	helyettesíti	
a	 fordító,	 reáliaként	 nem	 lehet	
lefordítani.

кокетка	 kacér	nő definíció

Identifikációs	 nehézségek	 származhatnak	 a	 nyelvi	 reáliafogalom	 relatív	
természetéből	 is,	melyet	 a	következő	 tényezők	determinálhatnak:	1.	 a	 jelentés-
határok	 elmosódottsága,	 2.	 jelentésleírás	 bizonytalansági	 tényezői,	 3.	 nyelvi	 és	
beszédszintű	megfeleltetés	különbségei,	4.	egybevetett	konkrét	nyelvpárok	kultu-
rális	közelsége/távolsága,	5.	a	szavak	többségének	poliszémiája,	6.	a	kölcsönzési	
folyamat	dinamikája	 (lEndvai	1987).	A	fordítónak	ezért	kitűnően	kell	 ismernie	
mind	a	forrásnyelvet,	mind	pedig	a	célnyelvet,	hiszen	csak	így	tud	helyesen	vá-
lasztani	a	fordítási	technikák	közül.	Burján	(2010)	rámutat	arra,	hogy	a	fordítás	
valójában	a	fordítandó	mű	tökéletes	megértését	jelenti	és	annak	újrafogalmazását	
a	célnyelven,	amihez	elengedhetetlen	mindkét	nyelv	alapos,	átfogó	ismerete.	

Összességében	elmondható,	hogy	a	nyelvi	 reáliák	kultúrspecifikus	 jellegük	
kapcsán	igen	fontos	szerepet	játszanak	a	forrásnyelvnek	nemcsak	a	megértésében,	
információ	átadásában,	hanem	az	egész	kulturális	és	történelmi	háttér	érzékelé-
sében.	A	fordító	követi	a	szabályokat,	amelyeknek	megfelelően	választ	fordítási	
módszert	egy	adott	szituációban,	de	ez	a	választás	sokszor	szubjektív,	mivel	re-
áliák	fordításakor	el	kell	dönteni,	hogy	mennyire	fontos	szerepet	játszik	az	adott	

Fodor kataliN: Puskin jevgenyij	Anyegin c. művének reáliafordítási...
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kultúrszó.	egy	mű	összes	reáliájának	magyarázata	például	zavaróan	hathat	a	tar-
talmi	megértés	folyamata	során,	de	semlegessé	tételük	vagy	elhagyásuk	negatív	
hatással	 lehet	 a	 fordítás	 koloritos	 jellegére.	A	 forrásnyelv	 és	 a	 célnyelv	 kitűnő	
ismerete	lehet	a	megoldás	annak	az	egyensúlynak	a	megteremtésére,	amely	végül	
egy	tartalmas,	színes	és	befogadásra	alkalmas	fordítást	eredményez.
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