
A HETEDIK S Z I N K R O N S Z E M L E UTÁN 
Nyolc mozifilm és tizenegy tévé-

produkció szerepelt az idei szinkron-
szemle műsorában. Az alkotások tol-
mácsolása próbára tette az erőket, 
hiszen a mezőnyben — a modern lé-
lektani drámától a könnyed komé-
diáig, a játékos rajzfilmtől a klasz-
szikus mű adaptációjáig — számos 
műfaj és stílus képviseltette magát. 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
az átültetések színvonala — a fel-
adat nagyságához mérten — egyen-
letesen jó; a tehetséges szinkronal-
kotók sok ötlettel és dicséretes igé-
nyességgel teremtették újjá az ide-
gen hangi világot. A korábbi évek-
ben inkább megbízható átlagtelje-
sítményekről szólhattunk; idén — 
mikor már-már megszokott a bra-
vúr — minőségi előrelépésről szá-
molhatunk be. 

A kiváló alapfilm rendszerint jó 
teljesítmény elérésére sarkallja a 
szinkron készítőit is; az eddigi szem-
lék nyertesei között az Elvtársak, a 
Tom Jones, a Nem félünk a farkas-
tól, a Kortársaink stb. címét olvas-
hatjuk. Az idei versengés legjobbjai 
is kiemelkedő filmek szinkronizálá-
sával szereztek érdemeket (a fődíjat 

a „Z" stábja kapta, tagjai: Hazai 
György rendező, Bánki Stella mű-
fordító, Bétin Viktor hangmérnök; a 
legjobb mozi szinkronfilmnek a Ha 
hallod a harangokat bizonyult, ké-
szítői: Moldoványi József rendező, 
Somogyi Magdolna műfordító, Bélai 
István hangmérnök; a legjobb tévé-
szinkronfilm a Gaucher atya varázs-
itala, tolmácsolói: Sipos Varga Éva. 
rendező, Karsai Lucia műfordító, 
Bartos Pál hangmérnök). Akadnak 
azért kivételek is. Az egyik nívódíj 
például dr. Márkus Évának jutott, 
aki a meglehetősen konzervatív esz-
közökkel szerkesztett Bolondok hajó-
ja magyar változatában a történet 
erőteljesebb realista színeit hangsú-
lyozta. Simoné Signorét hangjával 
Tolnay Klári az átlényegülés magas 
fokán azonosult: a magyar művész-
nő alakításáért színészi díjat kapott. 
A fiatal Tahi Tóth László A nősülés 
keservei című közepes csehszlovák 
szatíra főszerepében remekel. A szi-
tuációk olykor erőltetettek, az ő 
komédiázása azonban — jóllehet csak 
hangját kölcsönzi a figurának — 
mindig szívből jövő. 

A hetedik szemle is bizonyította. 

A műfordítók tanácskozása 



Tolnay Klárit a legjobb mozi-szinkron-
film színészi alakításának dijával tüntet-

ték ki 
Tahi-Tóth László a zsűri egyik díját 

kapta 

hogy színvonalas eredményt csak 
összeszokott együttesek képesek el-
érni: jogos és indokolt tehát a gya-
korlat. miszerint a pálmát elsősor-
ban a nem rendezői-műfordítói-
hangmérnöki trió egyes tagjai, ha-
nem az alkotó kollektívák kapják. 

Pécs és Miskolc már régebben 
megteremtette hagyományait; Deb-
recen — a szakmai rendezvények 
vonatkozásában — 1970-ben „alapo-
zott". A nyilvános zsüri-ülés — az 
első ilyen jellegű kísérlet a hazai 
filmversenyek történetében — még 
nem sok izgalommal szolgált, a ter-
mékeny viták azonban a szinkron 
aktuális feladataira és gondjaira irá-
nyították a figyelmet. Szó esett pél-
dául arról, hogy a műfordítói munka 
színvonala — a sok jó megoldás el-
lenére — egy gondolattal elmarad a 
várakozástól; a magyar szöveg he-
lyenként irodalmiaskodó, papiros 
ízű; a dialógusok lehetnének ízeseb-
bek. életszerűbbek. Néhányan meg-
említették, hogy a tévé-dramaturgia 
újabban elhanyagolja a hang-távla-
tokat, pedig a hangháttér a kis kép-
ernyőn is fontos részese lehet az 
auditív élménynek. A színészek meg-
válogatása általában szerencsés, bő-
vült a foglalkoztatottak köre, a mű-
vészi teljesítmény átlagos nívója 
rangos, mégis megesik néha, hogy a 
magyar hang képtelen illúziót te-
remteni. Többen hivatkoztak arra, 
hogy a rögzített és beszélt, leírt és 
elmondott szó hatása lényegesen kü-
lönbözik egymástól, a különbség tar-
talmát azonban — a szinkron aspek-
tusából legalábbis — még nem tár-
ták fel megnyugtató részletességgel, 
mint ahogy a műfordítás számos el-
vi-esztétikai összetevője az eddigiek-
nél alaposabb elméleti megvilágítást 
kívánna. Az eszmecserében egyéb-
ként neves szakemberek vettek részt 
(az esztéta Gyertyán Ervin, a zene-
szerző Petrovics Emil, a nyelvész 
Papp Ferenc, a hangmérnök Lohr 
Ferenc stb.); ez önmagában is doku-
mentálja, hogy a szinkron lassan 
rangjához méltó szerephez jut a 
filmművészeti vitafórumokon. 

Mindent összevetve: az idei mér-
leg pozitív. Mi több: reálisnak lát-
szik a remény, hogy a viták során 
megfogalmazott igények kielégítése 
esetén a magyar szinkron ismét „fel-
sőbb osztályba" léphet. 
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