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 Időről-időre felmerül a kérdés, hogy szink-
ronnal vagy felirattal jobb sorozatokat nézni, és 
ez nincs másképp az animék esetében sem. Sőt, 
itt talán még kiélezettebb a vita a két tábor kö-
zött, hiszen a műfaj eleve magában hordozza azt 
a pluszt, ami valamiért többé teszi egy másiknál. 
Ám vajon mennyire igaz ez a kijelentés? Nos, nagy-
jából semennyire, hiszen egy jó és igényes szinkron 
nem attól függ, hogy mihez készül, hanem attól, 
hogy tényleg jó és igényes-e. Na, és mitől is lesz az? 
Ezt sok minden befolyásolhatja, de talán a legfon-
tosabb, hogy a készítői mennyire figyelnek oda rá, 
hogy valóban az legyen.

Most miért pont ezt?

 Az Elfen Lied egy igazi klasszikusnak szá-
mít annak ellenére, hogy mindössze tizenhat éve, 
2004-ben látta meg a napvilágot - az egyébként 
2002-ben indult - manga sorozat anime adaptáci-
ója. Ennek a státusznak mindössze annyi az oka, 
hogy egész egyszerűen egy mestermű. 
 Nem csak a története volt teljesen újszerű 
és annyira megdöbbentő, mint más akkori művek 
együttvéve, hanem a nyers brutalitás, valamint a 
szexualitás kendőzetlen ábrázolása, melyet addig 
nem igazán merészelt meglépni senki a műfajban. 
A szétrobbanó, vagy épp teljesen meztelen teste-
ken és a repkedő végtagokon túl pedig szívbe ma-
róan őszinte, és a mai napig is nagyon aktuális a 
mondanivalója: nyíltan kritizálja gyarló önmagun-
kat.

Mindezek után, talán nem annyira meglepő, hogy 
senki sem merte még bevállalni a hazai bemuta-
tót, hiszen ettől sokkal kevésbé erőszakos anime 
sorozatok is hasaltak már el az igen konzervatív 
magyar mentalitás miatt. Olyannyira, hogy hiába 
nő évről-évre a japán kultúra és ezzel együtt az 
animék és mangák iránti érdeklődés, az utóbbi 
években csak egy-egy nemzetközileg is ismertebb 
cím tudott eljutni hazánkba. Arról nem is beszél-
ve, hogy tematikus tévécsatorna továbbra sem 
létezik itthon évek óta, és csupán óvatos kísérle-
tezés folyik egy-egy kereskedelmi adónál.

 Talán éppen ezért lehet létjogosultsága 
egy olyan műnek, mint amilyen az Elfen Lied is, 
hiszen ha valaminek, akkor ennek a sorozatnak 
van a legtöbb esélye, hogy felkavarja az állóvizet. 
Ugyanakkor egy ilyen kultusszal rendelkező széria 
esetében komoly elvárásoknak kell megfelelni, 
amelyeknek néha még a hasonló, vagy még na-
gyobb múltú produkciók sem tudnak feltétlenül. 

Már csak az a kérdés, hogy emiatt máris azonnali 
szentségtörésnek éljük meg egy szinkron puszta 
létezését, vagy esetleg adunk neki egy esélyt?
 Mert hát az úgy volt, hogy régen még voltak 
jó szinkronok, aztán most meg már nincsenek… 
Meg egyébként is, a japán hangokat nem lehet 
überelni, mert az eredeti seiyuuk hangja utánoz-
hatatlan, mert ők beleélik magukat a szerepükbe, 
tehetségesebbek, valamint erre szakosodott stú-
diók biztosítják a technikai hátteret, szóval hogy 
merül fel egyáltalán ez az egész? 

 Ha kivételesen sikerül túllendülni ezen a 
már szinte megszokottá vált első reakción, belát-
ható, hogy tulajdonképpen minden csak a körül-
ményeken és persze a hozzáálláson múlik. Mivel 
egy hivatalos megrendelő esetén a szinkronstú-
diók munkatársai szoros határidőkre dolgoznak, 
gyakran nincs is elég idő egy-egy produkcióra, így 
nem csoda, hogy sokszor kevésbé minőségi szink-
ronok készülnek. 
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 Ebből pedig máris lehet általánosítani, 
hogy a magyar szinkronos animék mind rosszak és 
igénytelenek. Pedig nem kellene, hiszen számos 
ellenpélda bizonyította már ennek az ellenkező-
jét. 
 Ami viszont a nem hivatalos szinkronokat 
illeti, talán még kevésbé előnyös a megítélésük, 
mivel ritkán van rájuk példa, emiatt nem egy pro-
fesszionális munka jut róluk eszébe senkinek. Pe-
dig valójában az sem kizárható, hogy megfelelő 
ráfordítással, sokkal jobb eredmény is elérhető 
ily módon, mint egy határidőre sorozatgyártott 
szinkron esetében.

Szentségtörést követtünk el 
és élveztük…

 Jóllehet, a legkevésbé sem feltétel, de az 
Elfen Lied nem hivatalos szinkronja hosszú hóna-
pokig, sőt mi több, összességében egy bő évig ké-
szült, szemben egy hivatalos szinkronnal. 
 Az idő nagy részét a fordítás tette ki, és ha-
bár ennek oka egyszerűen annyi volt, hogy a fordí-
tók csak a szabadidejükben tudtak dolgozni rajta, 
mégis maximális odafigyeléssel, szakértelemmel, 
és ami a legfontosabb, hogy lelkesedéssel készí-
tették, ugyanakkor hatalmas teherként is nehe-

zedett rájuk. Ez persze elmondható a következő 
munkafázisokra is egytől-egyig, csupán abban van 
különbség, hogy mennyire is látványos egy-egy 
ilyen folyamat. 
 A fordítás egyfelől tud látványos is lenni, hi-
szen a legkreatívabb munka, amely során először 
áll össze, hogy mit is fog majd a színész elmondani, 
először itt lehet elképzelni igazán az egészet, ami 
később láthatóvá is válik. Ugyanakkor mégsem 
teljesen, emellett pedig a legnagyobb felelősség-
gel is jár, mivel egy szöveg sok esetben eldöntheti 
az egész szinkron sorsát. Egekbe magasztalhatja 
és a poklok poklába is száműzheti.
 A leglátványosabb munka persze egyértel-
műen maga a szinkronforgatás, amikor testet ölt 
a szöveg. Itt nyilvánvalóan nem mehetünk el szó 

nélkül a magyar hangok mellett, hiszen a pontos, 
ugyanakkor frappáns fordítás mellett a másik, 
még inkább kritikus pont mindig a megfelelő szí-
nészek kiválasztása. 
 Az első benyomáson túl ugyanis, hogy az 
adott szerepre ki illik, számít a karakter külső ki-
nézete, vagy a viselkedése, és nem utolsó sorban 
az eredeti hangja is. Persze ezek a szempontok 
sosem lesznek egyforma súlyúak, mindig lesz egy 
olyan, amelyik jobban kiemelkedik a többi közül, 
így bizonyos szempontból minden egyes válasz-
tás újabb kockáztatással jár. Minden kockáztatás 
pedig egy újabb támadható pontot ad azoknak, 
akik az élő fába is belekötnek, csak azért, hogy bi-
zonyíthassák az igazukat. Akárhogy legyen is, az 
viszont nem vitatható, hogy egy jó színész mindig 
a tudása legjavát adja, még akkor is, ha nem pont 
arra a szerepre osztották, amire a kritikusok sze-
rint kellett volna. Tökéletes szereposztás pedig 
sosem lesz, hiszen az eredeti sem az, így a magyar 
változattól sem lehet ezt elvárni. 

„...az Elfen Lied nem hivatalos szinkronja hosszú hónapokig, sőt mi több, 
összességében egy bő évig készült, szemben egy hivatalos szinkronnal.”
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Az viszont elvárható, hogy a remek szöveget és 
színészi játékot ne rontsa el egy pocsék utómun-
ka, vagyis a keverés és a vágás. Talán ezek a leg-
kevésbé hálás feladatok az egészben, hiszen nem 
annyira látványosak a nézők számára, ugyanakkor 
nem egyszer rontottak már el ígéretesnek tűnő 
szinkronokat, ezzel bizonyítva, hogy mégis meny-
nyire lényeges a szerepük. 

 A keverés során dől el, hogy a nemzetközi- 
és a beszédsávok összhangban legyenek, ne pe-
dig egymás ellen dolgozva öljék meg az élményt. 
Ugyanakkor a vágás szerepe még szembetűnőbb, 

hiszen senki sem szereti, ha elcsúszik a hang a sze-
replők szájáról, vagy természetellenesen hatnak a 
szavak a szájmozgás során. 
 Ezek mind olyan technikai dolgok, amelye-
ket sokan észre sem vesznek, vagy nem tartanak 
fontosnak, pedig óriási szerepük van a végered-
mény megítélésénél. Főként az olyan speciális 
esetekben, amikor az Elfen Liedhez hasonló nem 
hivatalos szinkron készül, és így a nemzetközi 
hangsáv legyártása is feladattá válik, míg egy hi-
vatalos szinkronnál, amelyhez a jogokkal együtt 
ez is jár, jó esetben csak azon kell aggódni, hogy 
ne kaszálja el a sorozatot a tévében a médiaható-

ság, vagy legyen elég nézettsége, hogy megérje 
vetíteni a kereskedelmi csatornáknak.

Az elfek ti vagytok

 Akárhogy is nézzük, rengeteg munkával járt 
már csak ennek az egy sorozatnak az elkészítése 
is, ám a végső szót természetesen mindig a nézők 
mondják ki. Ahogy az ítéletet is, hogy most erre 
megint mi szükség volt, vagy pedig érdemes erre 
időt és akár pénzt is szánni, hogy ne csak egy rég 
elveszett emlék legyen a magyar szinkronos ani-
mék korszaka. Mindez pedig akár már most ápri-
lisban kiderülhet, hiszen addigra adásba kerül a 
DragonHall TV online nézhető műsorán, és visz-
szanézhető lesz a videótárból, így mindenki maga 
döntheti el, hogy van-e ennek az egésznek értel-
me vagy nincs.
 Ám akármi is legyen az ítélet, az Elfen Lied 
akkor is eljutott Magyarországra, méghozzá az 
anyanyelvünkön, ahogyan azt annak idején még 
sokan szerették volna, és ezt nem vitathatja el 
senki. Akár tetszik majd, akár nem, mindenkép-
pen alázattal tekintünk rá, ahogyan a forgatás so-
rán nagyszerű színészeink is ezt tették és teszik 
ezután is, amiért sosem lehetünk nekik eléggé há-
lásak.
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„...rengeteg munkával járt már csak 
ennek az egy sorozatnak az elkészí-
tése is, ám a végső szót természete-

sen mindig a nézők mondják ki...”
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