
1 
 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI 

 

 

Claus Michael Hutterer 

 

 

SZÖVEGKOHÉZIÓ A FELIRATOZOTT 

FILMELŐZETESEKBEN 

 

 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

Fordítástudományi Doktori Program 

 

 

Budapest 2010 

 

 



2 
 

1. Az értekezés témája, céljai, kutatási kérdései és hipotézisei 
 

1.1. Az értekezés témája 
 

A disszertáció azt vizsgálja, hogyan működnek a kohéziós eszközök az angolból és németből 

fordított magyar feliratozású filmelőzetesekben, és milyen kölcsönhatásban vannak a vizuális 

szövegelemekkel. 

A filmelőzetes (angolul: movie trailer) reklámfilmnek tekinthető. Célja, hogy felkeltse a 

célközönség figyelmét, rávegye a film megnézésére. A filmelőzetes az adott film döntő 

pillanataira, jeleneteire, valamint a cselekményre és a főszereplőkre összpontosít. Bemutatja a 

film műfaját és a film készítésében közreműködő legfontosabb személyeket (ld. rendező, 

operatőr, producer stb.). A feliratozott filmelőzetesek vizsgálata tartozhat a reklámfordítás 

kutatási területéhez, mivel azonban egyúttal audiovizuális szövegekről van szó, vizsgálatuk 

tartozhat az ún. audiovizuális vagy multimediális fordítás kutatási területéhez is. Ezek a 

fogalmak a szakirodalomban többé-kevésbé szinonimaként szerepelnek (vö. Gambier 

2003:171–172). 

A feliratozott filmelőzetesek jelentős szerepet játszanak a filmek nemzetközi 

forgalmazásában. Funkciójuk a címek irodalmi művekben betöltött szerepéhez hasonlítható. 

Egy jó filmelőzetes olyan, akár egy hatásos cím. Lehetővé teszi a mindenkori célközönség 

számára, hogy besorolja az adott művet egy bizonyos műfajba, ezzel várakozásokat ébreszt a 

film nyílt és rejtett témájával, szimbolikus és metaforikus üzenetével, narratív szerkezetével 

stb. kapcsolatosan. 

A filmelőzetes, akárcsak a reklámszöveg, felhívásközpontú, operatív szöveg. Célja az adott 

film iránti érdeklődés felkeltése. A vizsgált korpusz alapján megállapítható, hogy e cél 

elérésének egyik eszköze a kohéziós eszközöknek a szokásosnál ritkább alkalmazása. Mivel 

ez a jelenség a korpuszban szereplő valamennyi filmelőzetesre jellemző, az adott 

szövegfajtával kapcsolatos konvencióról beszélhetünk. Halliday és Hasan (1976) különbséget 

tesz endoforikus és exoforikus referencia között. Az endoforikus referencia a szövegen belüli 

utalásokra vonatkozik, az exoforikus referencia a szövegből kifelé mutat, azaz a (vizuális) 

kontextusra utal. Halliday és Hasan felfogása szerint az endoforikus utalások kohéziós 

eszközöknek tekinthetők, az exoforikus utalások azonban nem. A jelen értekezés eredményei 

azt mutatják, hogy audiovizuális szövegekre ez a megállapítás nem érvényes. Az 
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audiovizuális szövegekben az endoforikus utalások, valamint az egyéb kohéziós eszközök 

exoforikusan is kapcsolódnak a vizuális kontextushoz. A vizuális információ kiegészítheti a 

verbális szöveg kohéziós hiányait. 

 

 

1.2. Motiváció 
 

Több okból döntöttünk a filmelőzetesek elemzése mellett. Olyan szövegfajtáról van szó, 

amelynek nagy nemzetközi közönsége van. Filmelőzeteseket vetítenek szinte valamennyi 

moziban, megnézhetők DVD-n és interneten. Mindez jelentőssé teszi ezt a szövegfajtát 

nemcsak marketing szempontból, hanem kulturális jelenségként is.  

Az audiovizuális fordítás az utóbbi években kezd önálló kutatási területként körvonalazódni a 

fordítástudományban elsősorban Gambier munkásságának köszönhetően. Gambier (2001) 

szerint a nyelv médiában betöltött szerepe viszonylag új kutatási téma (vö. ibid.:ix). Mint 

említi, az 1990-es évek derekától ugyan egyre több konferencia és publikáció foglalkozik 

ezzel a témával (vö. ibid.:ix; Gambier 2003:171), azonban kevés az egyes részterületekkel 

foglalkozó tanulmány (vö. Gambier 2001:ix). 

Tudomásunk szerint a feliratozott filmelőzetesnek mint önálló szövegfajtának a fordításával 

eddig még nem foglalkozott a fordítástudomány. Jelen doktori disszertáció hozzájárulhat e 

kutatási hézag kitöltéséhez. Célja, hogy elméleti és empirikus kutatási kérdésekből valamint 

ezeken alapuló elméleti és empirikus kutatási hipotézisekből kiindulva megvizsgálja ennek a 

szövegfajtának (angolul: text variety, vö. Reiss 1984, 2004) vagyis műfajnak (genre, vö. 

Swales 1990) főbb jellegzetességeit. 

 

 

1.3. Az értekezés céljai 
 

A jelen disszertáció a következőket tűzte ki célul: 
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 az audiovizuális fordítás, mint a fordítástudományon belüli új kutatási terület 

bemutatása, komplexitásának és növekvő jelentőségének tudatosítása, ami 

hozzájárulást jelent a műfajkutatáshoz, az audiovizuális diskurzus-kompetencia 

fejlesztéséhez, valamint az audiovizuális fordítás minőségének javításához. 

 az audiovizuális fordítás egy részterületének a feliratozott filmelőzetesek fordításának 

leírása, elemzése, sajátosságainak bemutatása,  

 a feliratozott filmelőzetesek CNY-i és FNY-i korpuszában működő szövegkohéziós 

eszközök audio-deszkriptív módszerekkel történő vizsgálata, a hangos leírás 

módszerének felhasználása az endoforikus és exoforikus kohézió közötti 

kölcsönhatások kimutatására. 

 

 

1.4. Kutatási kérdések és hipotézisek 
 

Az értekezés számos elméleti és empirikus kutatási kérdésből indul ki (TRQ, ERQ
1
). Ezeken 

alapulnak az elméleti és empirikus hipotézisek (TH, EH
2
), melyek igazolása, vagy cáfolata az 

értekezésben elvégzett kutatás eredménye.  

 

 

1.4.1. Elméleti kutatási kérdések (TRQs) 

 

TRQ1: Van-e átfedés Reiss (1984, 2004) szövegfajtáról alkotott fogalma, valamint 

Swales (1990) „genre‟ fogalma között? Lehet-e ezt a két fogalmat 

szinonimának tekinteni? 

TRQ2: Van-e különbség Swales‟ (1990) „genre‟ fogalma, valamint a „filmgenre‟ és a 

hétköznapi szóhasználatban ismert „genre‟ fogalom között? 

                                                           
1
 Theoretical research question (elméleti kutatási kérdés), empirical research question (empirikus kutatási 

kérdés) 
2
 Theoretical hypothesis (elméleti hipotézis), empirical hypothesis (empirikus hipotézis) 
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TRQ3: Lehet-e különbséget tenni a forrásnyelvi (FNy-i) valamint a célnyelvi (CNy-i) 

szöveg között az audiovizuális fordítás és különösen a feliratozott 

filmelőzetesekkel kapcsolatban? 

TRQ4: „Overt‟, azaz „nyílt‟, vagy „covert‟, azaz „rejtett‟ fordításnak tekinthetők-e a 

feliratozott filmelőzetesek a House (1977) által megfogalmazott értelemben? 

TRQ5: Rendelkeznek-e a (feliratozott) filmelőzetesek tipikus makro- és 

szuperstruktúrával? 

TRQ6: Hogyan működnek a kohéziós eszközök a feliratozott filmelőzetesekben? 

 

 

1.4.2. Az elméleti kutatási kérdések alapján felállított hipotézisek (TH) 

 

TH1: Feltételezésünk szerint van átfedés Reiss (1984, 2004) szövegfajtáról alkotott 

fogalma és Swales (1990) „genre‟ fogalma között, tehát többé-kevésbé 

szinonimákról beszélhetünk. 

TH2: Feltételezésünk szerint van különbség Swales (1990) a „genre‟ fogalma, 

valamint másfelől a film, mint „műfaj‟ és a „genre‟ hétköznapi nyelven történő 

értelmezése között. 

TH3: Abból indulunk ki, hogy a feliratozott filmelőzetesek esetében is 

megkülönböztethetjük a FNy-i és a CNy-i szöveget. Az audiovizuális fordítás 

bizonyos területein ez a különbség sokkal egyértelműbb. A reklámfordítás 

során például sokszor a nonverbális elemek is változnak (ld. televíziós-

reklámok adaptációja). 

TH4: A feliratozott filmelőzeteseket „covert‟, azaz „rejtett fordításoknak‟ 

tekinthetjük. 

TH5: Hipotézisünk szerint a feliratozott filmelőzetesek számos más szövegfajtához 

hasonlóan szintén rendelkeznek egy bizonyos makro- valamint 

szuperstruktúrával, amelyet a fordítás során figyelembe kell venni a fordítónak. 
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TH6: Feltételezésünk szerint a filmelőzetesekre nem jellemző a kohéziós elemek 

nagy száma. Inkább az ellenkezője igaz. Éppen a hiányos kohézió járul hozzá a 

mindenkori célközönség érdeklődésének felkeltéséhez. 

 

 

1.4.3. Empirikus kutatási kérdések (ERQs) 

 

ERQ1: Milyen gyakoriak a kohéziós eszközök a feliratozott filmelőzetesekben? Lehet-

e az adott szövegfajtával kapcsolatos konvencióról beszélni? Van-e 

összefüggés az adott filmelőzetesben szereplő szavak száma, valamint a 

kohéziós eszközök száma között? 

ERQ2: Van-e különbség a FNy-i szöveg és a CNy-i szöveg (feliratok) között a 

kohéziós eszközök számát illetően? 

ERQ3: Exoforikusan kapcsolódnak-e a kohéziós eszközök a vizuális kontextushoz, 

vagyis utalnak-e a képekre? 

 

 

1.4.4. Az empirikus kutatási kérdések alapján felállított hipotézisek (EH) 

 

EH1: Hipotézisünk szerint a „(feliratozott) filmelőzetes‟, mint szövegfajta, angol, 

német és magyar nyelven egyaránt kevés kohéziós eszközt tartalmaz. Ez a 

jelenség jellemző az adott szövegfajtára, ismétlődő, jellegzetes nyelvi 

mintának, konvenciónak tekinthetjük. Továbbá nincs közvetlen összefüggés a 

kohéziós eszközök száma, valamint a mindenkori filmelőzetes hossza között. 

EH2: Blum-Kulka (1986, 2004) stilisztikai preferenciáról alkotott hipotézise (ld. 

stylistic preference hypothesis), melynek az a lényege, hogy a különböző 

nyelvek más-más kohéziós eszközöket részesítenek előnyben a feliratozott 

filmelőzetesek esetében is helytálló. 
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EH3: A harmadik empirikus hipotézisünk szerint a filmelőzetesekben előforduló 

kohéziós eszközök nagy számban exoforikusan kapcsolódnak a vizuális 

kontextushoz. 

 

 

2. A disszertáció felépítése 
 

A jelen angol nyelvű disszertáció makro- és szuperstruktúrája az erre a szövegfajtára jellemző 

angolszász normákat követi. Az értekezés öt fejezetből tevődik össze: bevezetés, elméleti 

háttér, módszer, eredmények és eredmények megvitatása valamint a konklúziók. 

A tartalomjegyzéket követően az első fejezet általános bevezetést ad az értekezés 

tematikájába. Ismerteti az értekezés célját, valamint az elméleti és empirikus kutatási 

kérdéseket. 

A második fejezet arra a kérdésre kíván választ adni, hogy a korpusz elemzésekor miért 

döntöttünk a funkcionalista megközelítés mellett. Meghatározzuk a használt fogalmakat, és 

megpróbáljuk kiküszöbölni a terminológiai következetlenségeket az alábbi fogalmak 

használatában: „szövegtípus‟ (angolul: „text type‟), „szövegfajta‟ (angolul: „text variety‟),  

„műfaj‟ (angolul: „genre‟), „filmműfaj‟ (angolul: „film genre‟), valamint „kohézió‟ (angolul: 

„cohesion‟) és „koherencia‟ (angolul: „coherence‟). A 2.2.4. alfejezetben a különböző 

filmműfajokat valamint azok rövid leírásait soroljuk fel. Ez a lista csak példákat nyújt, nem a 

teljesség igényével készült. Ennek ellenére szükségesnek tartottuk, mivel a korpuszban 

szereplő trailereket különböző műfajok szerint csoportosították.
3
 

Mivel a feliratozott filmelőzetes audiovizuális szöveg fordításának tekinthető, úgy döntöttünk, 

hogy egy egész alfejezetet az audiovizuális fordításnak (angolul: audiovisual translation 

[AVT]) szánunk. Az audiovizuális szövegek fordításához nélkülözhetetlen, hogy számos alap- 

és speciális kompetenciával rendelkezzen a fordító. Ezek közül néhány kompetenciát 

bemutatunk a 2.8. alfejezetben. Erre azért is van szükség, mivel a megbízók gyakran 

nincsenek tudatában annak, hogy az audiovizuális fordítás milyen speciális feladatot jelent a 

                                                           
3
 A korpuszban szereplő filmelőzetesek olyan filmeket reklámoznak, amelyeket az Internet Movie Database 

(IMDb) különböző műfajokba sorol; vö.: http://www.imdb.com/genre *February 10, 2010+ 
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fordítóknak. Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az audiovizuális fordítás különböző 

típusai más-más speciális kompetenciák elsajátítását követelik meg.  

A harmadik fejezet bemutatja a (feliratozott) filmelőzetesekből álló korpuszt. Meghatározza a 

filmelőzetes fogalmát, mint szövegfajtát, vagyis műfajt, leírja a makro- és szuperstrukturáját 

valamint részletesen taglalja azokat a módszereket, amelyeket az empirikus kutatás folyamán 

az adatok feldolgozásában alkalmaztunk. 

A negyedik fejezet az empirikus kutatás során nyert adatokat nyelvi példák segítségével 

tárgyalja. Összesen kilenc feliratozott filmelőzetest vizsgáltunk grammatikai és lexikai 

kohézió szempontjából. A grammatikai valamint a lexikai kohézió egyes kategóriáira a 

korpuszban használt kohéziós eszközöket mutatunk be. Ezekhez a példákhoz audio-

deszkriptív, azaz hangos leírásokra jellemző módszerekkel alkotott forgatókönyvek kivonatait 

csatoltuk, hogy felhívjuk az olvasók figyelmét a verbális és nonverbális elemek közötti 

interakciókra, azaz a verbális szövegeket kiegészítő információkra, képi elemekre (angolul: 

complementary information [CI]). 

Az ötödik fejezetben levonjuk a következtetéseket a kutatás során nyert adatokból. 

Megvizsgáljuk az elméleti és empirikus hipotéziseinket. 

Az értekezés végén a felhasznált irodalom jegyzéke, valamint az internetből származó 

források, a táblázatok, ábrák és a disszertációban használt rövidítések listája után a 

függelékben bemutatjuk a kohézió és a verbális-nonverbális elemek közötti interakciók 

szempontjából elemzett FNy-i és CNy-i szövegeket. Valamennyi feliratozott filmelőzeteshez 

rövid bevezetést csatoltunk, amely a legfontosabb információkat tartalmazza a reklámozott 

filmről: a filmrendező nevét, a film magyarországi ősbemutatójának dátumát, a műfajt, 

valamint rövid összefoglalót a cselekményről. A színészek nevét zárójelben említjük a 

szerepük mellett. 
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3. Elméleti háttér 
 

Mivel a disszertáció témája a filmelőzetes, mint szövegfajta egyaránt összetett és sok 

szemszögből vizsgálható, az elméleti háttérben kifejtjük a funkcionalista megközelítések 

szerepét a fordítástudományban (vö. Nida 1964, Reiss és Vermeer 1984, House 1997, Nord 

1997, Göpferich 1999, stb.), valamint rámutatunk a legfontosabb terminológiai 

következetlenségre a „szövegtípus‟ (angolul: „text type‟), a „szövegfajta‟ (angolul: „text 

variety‟) és a „műfaj‟ (angolul: „genre‟) fogalmával kapcsolatosan. 

A korpuszban található kohéziós eszközök vizsgálatakor főként Halliday és Hasan (1976) 

modelljéből valamint Hasan (1984) átdolgozott, újragondolt, lexikai kohéziós eszközökkel 

kapcsolatos taxonómiájából indultunk ki, de más szerzők „kohézió‟ és „koherencia‟ definícióit 

is vizsgáltuk. 

A nyelvek között előforduló kohéziós eltolódások (angolul: „shifts in cohesion‟) vizsgálatakor 

Blum-Kulka (1986, 2004) kutatásait vettük alapul. 

A disszertáció 2.7. fejezetében az audiovizuális fordítás (AVT) komplexitására hívjuk fel a 

figyelmet. Többek között a Gambier (2003) által említett fő típusokat mutatjuk be. Mivel az 

ezen a téren elvégzendő fordítások olyan feladatokkal járnak, amelyekhez speciális 

kompetenciák szükségesek, úgy döntöttünk, hogy külön alfejezetben kitérünk pl. azokra a 

kompetenciákra, amelyek a filmfeliratozásban nélkülözhetetlenek. 

 

 

4. Módszer 
 

4.1. Korpusz 

 

A korpusz kilenc magyar feliratozású filmelőzetesből áll. Nyolc filmelőzetes eredetileg angol, 

egy eredetileg német nyelvű. Ezeket a filmelőzeteseket több alkalommal vetítették a 

magyarországi Palace mozikban 2008. október 2. és 8. között. Összesen tizenegy különböző 

filmelőzetes volt rendszeresen látható ebben az időszakban a magyarországi Palace 
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mozikban, ezekből kettőt – Tropic Thunder (magyar cím: Trópusi vihar
4
) és A nyomozó

5
 – 

szinkronizált és nem feliratozott változatokban mutattak be. Ezért a két utóbbi filmelőzetest 

kizárólag az adott szövegfajta makro- és szuperstruktúra elemzésében vettük figyelembe. A 

többi kilenc filmelőzetest grammatikai és lexikai kohézió, kohéziós eltolódások (angolul: 

shifts in cohesion) az adott FNy-i és CNy-i szöveg között, valamint a verbális és nonverbális 

elemek közötti interakció szempontjából is megvizsgáltuk. 

A Palace Cinemas Magyarország, Szlovákia, valamint a Cseh Köztársaság legnagyobb 

filmforgalmazója. Minden városban, ahol kirendeltségei vannak, piacvezető szerepet tölt be, 

így pl. Budapesten, Prágában, Brnoban és Pozsonyban.
6
 Azokat a filmelőzeteseket tehát, 

amelyeket a Palace mozikban vetítenek, nagy valószínűséggel a magyarországi 

moziközönség zöme láthatja. 

Az angol és német filmelőzetesek valamint az általuk reklámozott filmek címét a 4.1-1-es 

táblázatban találhatjuk. A magyar címeket visszafordítottuk angolra (ld. a zárójelben lévő 

szövegrészeket). Ez esetben nem a funkcionális fordítás elveit tartottuk szem előtt, hanem 

igyekeztünk a FNy-i szövegekhez hűen egy interlineáris változatot készíteni, ami lehetővé 

teszi a nem magyar anyanyelvű olvasók számára is, hogy betekintést nyerjenek a magyar 

nyelv jellegzetes struktúrájába. Ennek a célnak megfelelően ezek a fordítások adott esetben 

nyelvtanilag nem korrektek, és nem esztétikusak. 

A feliratozott filmelőzeteseket megszámoztuk “01”-től “09”-ig. A számozásban mérvadó volt 

az a kronológiai sorrend, amely a Palace mozik jóvoltából kapott DVD-n szerepelt. A DVD 

legális másolata a disszertáció kötött változatainak függelékében található. Az “EN” az 

„angol” rövidítése. Ezzel jelöltük az angol FNy-i szövegeket. A “GE” rövidítés a „német 

nyelvre”, azaz a német FNy-i szövegre vonatkozik. A “HU” a magyar CNy-i szövegekre utal. 

 

 

                                                           
4
 Trópusi vihar (2008), rendezte Ben Stiller, szereplők: Ben Stiller és Robert Downey Jr., műfajok: akció, kaland, 

komédia, háború. (A film szinopszisa a disszertáció függelékében található; ld. továbbá 
http://www.imdb.com/title/tt0942385/; *2010. január 15.+ 
5
 A nyomozó (2008), rendezte Galambos Attila, közreműködött Anger Zsolt, műfajok: komédia, bűnügy, dráma 

és thriller (A film szinopszisa a disszertáció függelékében található; http://www.imdb.com/title/tt1092021/; 
[2010. január 15.+) 
6
 http://www.palacecinemas.hu/aboutus.asp?uid=1b381b1871ad09f2f5e5331d32215c&cin=412 [2010. január 

5.] 
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4.1-1 táblázat: a korpuszban szerplő FNy-i és CNy-i szövegek címei valamint angol visszafordításaik 

Angol ill. német filmcímek Magyar filmcímek 

01EN Journey to the Center of the Earth 01HU Utazás a föld középpontja felé [Journey the 
Earth’s Center towards] 

02EN Dan in Real Life 02HU Dan és a szerelem [Dan and the Love] 

03EN The Forbidden Kingdom 03HU A tiltott királyság [The Forbidden Kingdom] 

04EN Deception 04HU Szex telefonhívásra [Sex telephone call 
upon] 

05EN Star Wars: The Clone Wars 05HU Star Wars: A klónok háborúja [Star Wars: 
The Clones’ War] 

06EN My Best Friend’s Girl 06HU A spanom csaja [The Buddy my Girl his] 

07EN Eagle Eye 07HU Sasszem [Eagle Eye] 

08GE Die Welle 08HU A hullám [The Wave] 

09EN The Rocker 09HU A meztelen dobos [The Naked Drummer] 

 

A 4.1-2-es táblázat a feliratozott filmelőzetesek listáját tartalmazza, valamint a megfelelő 

műfajok megnevezését. A filmelőzetesek, vagyis az általuk reklámozott filmek műfajok 

szerinti besorolását az Internet Movie Database IMDb.com.Inc.
7
, azaz az egyik legnagyobb és 

legrégibb, interneten hozzáférhető filmadatbázistól vettük át. 

 

4.1-2 táblázat: a korpuszban szereplő FNy-i és CNy-i szövegek címei valamint az ezeknek megfelelő 

filmműfajok
8
 

Filmcímek filmműfajok 

01EN Journey to the Center of the Earth akció, kaland, családi, 
tudományos fantasztikus, thriller 

01HU Utazás a föld középpontja felé 

02EN Dan in Real Life komédia, dráma, romantika 

02HU Dan és a szerelem 

                                                           
7
 http://www.imdb.com [2010. február 2. + 

8
 Ezeket a filmeket az IMDB műfajok szerint csoportosította. (http://www.imdb.com/Sections/Genres [2010. 

január 21]) 
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03EN The Forbidden Kingdom akció, kaland, komédia, 
fantasztikus, romantika 

03HU A tiltott királyság 

04EN Deception bűnügyi, dráma, krimi, romantika, 
thriller 

04HU Szex telefonhívásra 

05EN Star Wars: The clone wars animáció, akció, kaland, 
tudományos fantasztikus, thriller 

05HU Star Wars: A klónok háborúja 

06EN My best friend’s girl komédia, romantika 

06HU A spanom csaja 

07EN Eagle Eye akció, bűnügyi, krimi, thriller 

07HU Sasszem 

08GE Die Welle dráma, thriller 

08HU A hullám 

09EN The Rocker komédia, musical 

09HU A meztelen dobos 

 

 

4.2. Az empirikus adatok feldolgozása 

 

Mint már említettük a 4.1. fejezetben a korpusz valamennyi audiovizuális szövegét az adott 

szövegfajta, vagyis műfaj makro- és szuperstruktúrájának leíró elemzésére használtuk fel. 

Ennek alapján következtetéseket vontunk le filmelőzetesek kötelező elemeivel valamint az 

elemek helyes sorrendjével kapcsolatosan. 

A korpuszban található összes feliratozott filmelőzetest empirikus elemzésnek vetettük alá, 

vizsgáltuk a fellelhető lexikai és grammatikai kohéziós eszközöket, kohéziós eltolódásokat 

valamint a verbális és nonverbális elemek közötti interakciókat. 

Az adatokat négy fő- és számos altáblázatba foglaltuk. Az első főtáblázat két oszlopból áll. A 

bal oszlopban a FNy-i szövegek, a jobb oszlopban a CNy-i szövegek és azok angol nyelvű 

visszafordításai találhatók. 

Nehéz volt a megfelelő elemzési egység kiválasztása. Az úgynevezett „T-unit‟, avagy 

„minimal terminable unit‟ Hunt (1965:20) meghatározása szerint, egy-egy főmondat valamint 
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az ahhoz kapcsolódó mellékmondatok alkotta egység. Ez a mi céljainknak nem felelt meg, 

mivel a feliratozott filmelőzetesekben gyakran előfordulnak tőmondatok, amelyek nem 

tekinthetők ellipszisnek. Sok esetben a narrátor elkezd egy mondatot, de még mielőtt be tudná 

fejezni hirtelen egyszer vagy többször is megszakítják a szereplők közötti párbeszédek 

valamint egyes kijelentések. Movie Trailer 02 jó példája ennek a jelenségnek. 

 

[4:1] 02EN NARRATOR:  He‟s got parents who have never let go (12) 

NANA: You do so much for your girls. What are you 

doing for yourself? (13) 

NARRATOR: and brothers and sisters who have never let up. 

(14) 

 

A [4:1] példában a narrátor csak megszakításokkal képes befejezni a mondatát. Mint láthatjuk 

az ennek megfelelő magyar nyelvű szövegrészben (ld. [4:1a]) a CNy-i szövegben itt valójában 

nem találhatók mondattöredékek, habár a pontok a (12.) egységben a befejezetlenségre, 

vagyis folytatásra utalnak. 

 

[4:1a] 02HU NARRATOR:  A szülei sosem engedték el… (12) 

      [The parents his never released him...] 

NANA: Annyit teszel a lányaidért. Mit teszel magadért? 

(13) 

 [So much do you the girls your for. What do you 

yourself for?] 

NARRATOR: A testvérei sosem hagyták nyugton. (14) 

 [The siblings his never left they him calm/never 

left him alone.] 

 

A narrátor mondatát egy párbeszéd két másik mondatával szakítják meg. Szemantikai, 

szintaktikai és logikai okokból a (14.) egységnek kellene közvetlenül következnie a (12.) 

egység után. Amikor viszont megtekintjük az adott filmelőzetest, a képek alapján világossá 

válik, hogy Nana, annak a szereplőnek az anyja, akire a narrátor utal. Ennek a képek által 
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nyújtott kiegészítő információnak (angolul: complementary information [CI]) köszönhetően 

mégis gördülékenyebben hat a szöveg. 

Mindezért (ld. töredékmondatok, megszakítások, egymást felváltva párbeszéd és narráció) a 

T-unit nem jelentett volna megfelelő módszert a szövegek elemzésére. Ezért más utat kellett 

választanunk a FNy-i és a CNy-i szövegek szegmentálására, az elemzés szempontjából 

kezelhető egységekre való bontására. Végül olyan elemzési egységek mellett döntöttünk, 

amelyek egy vagy kétsoros feliratokból állnak és a film vetítésekor egy bizonyos ideig 

láthatók a képernyőn, vagyis filmvásznon. Ezeket az időtartamokat minden esetben az 

úgynevezett in-time és out-time határozza meg. Itt azokról az időpontokról van szó, amikor 

megjelenik ill. eltűnik a felirat a képernyőről. 

A főtáblázatok második típusa a korpuszban Halliday és Hasan (1976) modellje szerint 

azonosított grammatikai kohéziós eszközöket tartalmazza. Ezek közé a kategóriák közé 

tartozik a személyre utaló referencia (angolul: personal reference [R:P]), a mutató referencia 

(angolul: demonstrative reference [R:D]), a hasonlító referencia (angolul: comparative 

reference [R:C]), a helyettesítés (angolul: substitution [SUB]), az ellipszis (angolul: ellipsis 

[ELL]) valamint a kötőszó (angolul: conjunction [CONJ]). Az elemzésre való tekintettel ez 

esetben egyszerűbbnek bizonyult a FNy-i és a CNy-i szövegből származó adatok külön-külön 

táblázatokba foglalása. Ennek oka többek között az adott nyelvek egymástól eltérő 

grammatikai struktúrájában rejlik. A magyarban külön alkategóriákat kellett létrehozni, hiszen 

a személyes és birtokos névmások sokszor nem jelennek meg a szöveg felszínén, és ha mégis, 

többszörös jelölést eredményeznek. 

A második típusú főtáblázatok négy oszlopból állnak. Balról jobbra haladva az első oszlopban 

a szövegegységek száma kronológiai sorrendben és zárójelbe helyezve látható. A számozás az 

első típushoz tartozó főtáblázatokban található szövegegységek számozásának felel meg. 

Azonban a főtáblázatok második típusában csak olyan szövegegységek jelennek meg, 

amelyek kohéziós eszközöket és/vagy olyan elemeket tartalmaznak, amelyek exoforikusan 

kapcsolódnak a vizuális kontextushoz, azaz a vetített képekhez. A második oszlopban a 

grammatikai kohéziós eszközök jelennek meg. Minden kategóriát a megfelelő rövidítések 

jelölnek (ld. R:P = personal reference, R:D = demonstrative reference stb.). A harmadik 

oszlop olyan grammatikai elemeket tartalmaz, amelyek exoforikusan kapcsolódnak a vizuális 

kontextushoz. Ide tartoznak az első és második személy személyes névmása, ill. a magyarban 

szintén az ezeket az alakokat jelölő végződések. Halliday és Hasan (1976) szerint a személyes 
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névmások közül csak a harmadik személy lehet kohéziós eszköz, mivel tipikusan visszautal 

egy másik szövegelemre (ibid.:48). Az ilyen esetek többségében az antecedenst is 

megnevezzük. Az első és második személyt jelölő személyes névmások általában a 

szituációra és kontextusra utalnak. Ezért Halliday és Hasan (1976) ezeket a kategóriákat 

exoforikus referenciák példáinak tekinti (ibid.:48). 

Az első és második oszlopban található cellákat akkor egyesítettük, amikor egy adott kohéziós 

eszköz exoforikusan is kapcsolódik a látottakhoz. Ez azzal a megállapítással áll 

összefüggésben, hogy az endoforikus és exoforikus referenciák közötti megkülönböztetés 

audiovizuális szövegek esetében gyakran megkérdőjelezhető. 

Fontos említenünk, hogy, mivel az in-time és az out-time határozza meg az elemzett egységek 

hosszát, kizárólag olyan elemeket tekinthettünk kohéziós relációknak, amelyek pl. nem két 

mondat között, hanem két különböző elemzési egység között jöttek létre. 

Végül a negyedik oszlopban azoknak a képeknek az audio-deszkripciója (AD), azaz hangos 

leírása, szerepel, amelyek az adott elemzési egységen belül láthatók. Erre azért volt szükség, 

hogy feltárjuk a verbális és nonverbális elemek közötti esetleges kölcsönhatást. Valamennyi 

feliratozott filmelőzeteshez külön forgatókönyvet készítettünk, mégpedig az audio-

deszkripcióra jellemző irányelvek szerint. A hangsúlyt arra a képi anyagra fektettük, amely 

szükséges a cselekmény követéséhez. Mindazonáltal ezek a forgatókönyvek csak 

kivonatokban jelennek meg a második típushoz tartozó főtáblázatokban, hiszen az utóbbiak 

csak azokra az elemzési egységekre térnek ki, amelyekben kohéziós vagy lehetséges kohéziós 

egységek találhatók. A képanyag elemzését illetően fontos érvek szóltak az audiodeszkriptív 

módszer mellett. Az audio-deszkripciót azért fejlesztették ki, hogy hozzáférést biztosítsanak a 

vakok és gyengén látók részére az audiovizuális információkhoz. Értekezésünkben a hangos 

leírás olyan eszköz, amelynek köszönhetően objektív módon leírhatók a bemutatott képek. A 

látottak szubjektív interpretációját valamint a különböző konnotációkat minimális szintre 

szorítja vissza. Egy hangos leírásnak a következő kérdésekre kell választ adnia: Ki van jelen? 

Ki látható a képernyőn?, Hol zajlik a cselekmény? Mi történik? Ezen kívül nyújthat 

információkat a kulisszákról, a kosztümökről, a szereplők életkoráról, a színekről, a 

testbeszédről, az arckifejezésekről (amennyiben ez lehetséges), valamint nem egyértelmű 

hangokról. A hangos leírás néha mondattöredékeket is tartalmaz. Fontos, hogy egy adott 

mondatban ne legyen túl sok információ. A látottakat jelen időben szokás leírni. Az angol 

nyelvű audio-deszkripciókban az úgynevezett Present Simple-t (pl. „I do”) részesítik előnyben 
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még akkor is, ha a nyelvtan inkább a Present Continuous-t (pl. „I am doing”) követelné meg. 

Ennek legfőbb oka valószínűleg a szöveg rövidsége, ami inkább megfelel a filmben 

előforduló párbeszédek között rendelkezésre álló kevés idő hatékony kihasználásának. 

Egyes filmműfajokban (ld. krimi) különösen fontos, hogy a narrátor ne áruljon el se túl sokat, 

se túl korán a látottakról, hiszen így a vakok és gyengén látók részére túl hamar „lelőné” a 

poént.
9
 Mivel a disszertációban szereplő hangos leírásokat nem műsorközvetítésre szántuk, 

nem voltunk szűk időkorlátokhoz kötve. Ezért pl. nem gyakoriak a tőmondatok és néha kissé 

részletesebbek a leírások, mint amilyenek lehetnének egy valódi helyzetben. Ezen kívül 

színdarabok forgatókönyveiben használatos elemeket is átvettünk. Így a szereplők nevét 

minden egyes elemzési egységen belül nagybetűvel jelöltük. A fontosabb vágásokat (angolul: 

cuts/shot changes) valamint jelentősebb közeli felvételeket (angolul: close-up-views) is 

nagybetűkkel írtuk a forgatókönyvekbe. 

Amennyiben egyértelműen kimutatható egy verbális és nonverbális elemek közötti interakció, 

ezt a CI rövidítéssel (angolul: complementary information vagyis magyarul: kiegészitő 

információ) jelöljük. Egységenként csak egyszer számoljuk ezeket az interakciókat. 

A lexikális kohézió eszközeit, a pillanatnyi (szövegalapú) relációkat (angolul: instantial 

relations [IR]) leszámítva, a harmadik típushoz tartozó főtáblázatokba foglaltuk. A 

feliratozott filmelőzeteseket a következő lexikális kohézióhoz tartozó kategóriák 

szempontjából elemeztük: ismétlés, szinonima, antonima, hiponima valamint meronima. A 

pillanatnyi (szövegalapú) relációkat is elemeztük, azonban táblázatok helyett külön listákban 

soroltuk föl ezeket. Az elemzési egységeket ismét zárójelbe tett számokkal jelöltük. Fontos 

hangsúlyozni, hogy egy adott kohéziós eszköz két elemből tevődik össze, amely egymásra 

vonatkozik. Így tehát egy adott szó kétszeres előfordulása egy kohéziós eszköznek számít. 

Amennyiben ez a szó háromszor fordul elő, az adott szövegben két ismétlésnek számít stb. 

A főtáblázatok negyedik típusa háromoszlopos. Balról jobbra haladva a FNy-i szövegeket, a 

CNy-i szövegeket valamint a hangos leírás alapján létrehozott forgatókönyveket tartalmazza 

elemzési egységekre felbontva. Ez a negyedik típus szintén önálló, kb. 120 oldalas 

dokumentumot képez, ezért nem állt módunkban ezt is csatolni a disszertáció függelékéhez. 

                                                           
9
 Ezeket az irányelveket Bernd Benecke, a Bayerische Rundfunk (BR) munkatársa, tanította egy hangos leírással 

kapcsolatos szeminárium során, amelynek az volt a címe, hogy: MuTra Advanced Training & International PhD 
School at Bavarian Broadcasting Munich. December 5–7, 2008. 
http://www.translationconcepts.org/pdf/program_munich2008.pdf [2010. február 7] 
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Végül az empirikus kutatás eredményeit a disszertáció konklúzióiban további összetett 

táblázatokban foglaltuk össze. 

 

 

5. Konklúziók 
 

5.1. A disszertáció legfontosabb eredményei tételesen 

 

A Reiss (1984, 2004) által meghatározott „szövegfajta‟ (angolul: „text variety‟) és a Swales 

(1990) értelmében vett „műfaj‟ ill. „genre‟ fogalmak között olyan párhuzamok vonhatók és 

átfedések lelhetők fel, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy szinonimaként kezeljük és 

használjuk ezeket a fogalmakat. 

Ezzel szemben, különbséget kell tennünk Swales‟ (1990) ‟genre‟ fogalma valamint a „(film) 

genre‟ hétköznapi felfogásában és a filmszakmában vett értelme között. 

Annak ellenére, hogy a feliratozott
10

 filmelőzetesekben egyúttal jelen van a FNy-i és a CNy-i 

szöveg, és a képi elemek a fordítás során általában nem változnak meg, ebben a 

szövegfajtában is megkülönböztethetők a FNy-i és CNy-i szöveg kategóriái. Ennek legfőbb 

oka az a tény, hogy a feliratozást más közönségnek szánták, mint az eredeti szöveget. Ezen 

kívül az adott filmet más-más kulturális háttérrel rendelkező személyek értelmezik. 

A feliratozás, különösen az interlingvális feliratozás, lényegéből fakadóan szinte egyértelmű, 

hogy valamilyen fordítás eredményével nézünk szembe (ld. nyílt fordítás). Viszont nem 

szabad megfeledkeznünk arról, hogy ennek a terméknek, vagyis szolgáltatásnak „működnie 

kell” az adott célközönséget illetően, azaz a funkcionalitás elvét kell követnie. A 

funkcionalitás a rejtett fordításokat jellemzi (ld. Göpferich 1999:184). Ebből kifolyólag a 

feliratozott filmelőzeteseket rejtett fordítások példáinak tekinthetjük a House (1997) féle 

értelmezésben. 

                                                           
10

 Itt elsősorban az interlingvális feliratozásra gondolunk. 
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Kutatásunk azt is bizonyítja, hogy a (feliratozott) filmelőzetes, sok más szövegfajtához 

hasonlóan, rendelkezik egy bizonyos makro- és szuperstruktúrával, amelynek kötelező elemei 

az 5.1-1-es táblázatban láthatók. 

 

 

5.1-1. táblázat: Filmelőzetesek makro- és szuperstruktúrája 

1 logo (pl. a filmstudió, a producer logója stb.) 

2 szerepek, főszerepek 

3 probléma/problémák felmerülése, (konceptuális) konfliktus(ok) bemutatása 

4 a szereplők neve 

5 a reklámozott film címe 

6 a mozikban való bemutatás körülbeli dátuma (Coming soon, This year, Jön, Hamarosan a 

mozikban stb.) 

7 (end) credits, end titles (általában kisbetűvel bemutatja a producer(ek), produkciós cég(ek), 

rendező(k), forgatókönyvíró(k), színészek nevét valamint néha a logókat, produkciós évet stb. 

 

Elméleti szinten alátámasztható az a kijelentés, hogy a (feliratozott) filmelőzetesekben 

tudatosan nélkülözik a sok kohéziós eszköz használatát, hogy felkeltsék a mindenkori 

célközönség figyelmét, növeljék annak kíváncsiságát. 

A feliratozott filmelőzetesekből álló korpusz empirikus analízise kimutatta, hogy általában 

kevés a kohéziós eszközök száma ebben a szövegfajtában. A kohéziós eszközök számát illető 

átlagértékek a FNy-i és a CNy-i szövegekben egyaránt kb. 23% és 24% között variálnak. 

Érdekes, hogy nincs közvetlen összefüggés, vagyis korreláció a kohéziós eszközök száma és 

az adott filmelőzetes szavak számában mért hossza között. Viszonylag rövid filmelőzetesek 

adott esetben több kohéziós eszközzel rendelkeznek, mint hosszabb filmelőzetesek. 

A kohéziós eszközökkel kapcsolatos eltolódásokat illetően, azaz a nyelvenként egymástól 

eltérő kohéziós eszközök előnyben részesítésével összefüggésben kimutatható, hogy Blum-

Kulka (1986, 2004) stilisztikai preferenciáról alkotott hipotézise (angolul: stylistic preference 
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hypothesis) a (feliratozott) filmelőzetesek esetében is helytálló. A korpuszban szereplő 

valamennyi kohéziós eszközt abszolút számokban és százalékos értékekben az 5.1-2-es 

táblázatban foglaltuk össze. A százalékok kategóriánkénti kiszámításához a valamennyi 

filmelőzetesben előforduló szavak számát vettük alapul. A rövidítések jelentése a következő: 

R=reference, SUB=substitution, ELL=ellipsis, CONJ=conjunction, REP=repetition, 

SYN=synonymy, ANT=antonymy, HYP=hyponymy, MER=meronymy, IR=instantial 

relations, GR=grammatical cohesion, LEX=lexical cohesion, COH=cohesion and T=total 

number of words. 

 

5.1-2. táblázat: A kohézióval kapcsolatos eltolódások a FNy-i és a CNy-i szövegek között 

 GRAMMATICAL TIES LEXICAL TIES ∑ ∑ ∑ ∑ 

R SUB ELL CONJ REP SYN ANT HYP MER IR GR LEX COH T 

ST 87 2 14 20 169 24 54 4 72 40 123 363 486 2090 

4.16 0.09 0.67 0.97 8.09 1.15 2.58 0.19 3.44 1.91 5.89 17.37 23.26 100 

TT 82 0 13 18 86 15 22 4 37 25 113 189 302 1259 

6.51 0 1.03 1.43 6.83 1.19 1.75 0.32 2.94 1.99 8.98 15.01 23.99 100 

 

Mint látható, a magyar CNy-i szövegekben százalékban több a referencia mint a FNy-i 

szövegekben, azaz 6.51% 4.16%-al szemben. Szintén magasabb arányban vannak jelen az 

ellipszisek és a kötőszók a magyar CNy-i szövegekben mint a FNy-i szövegekben. Ebből 

adódóan több a grammatikai kohézió a magyar CNy-i szövegekben (8.98% – 5.89%). 

A lexikai kohéziót illetően általában alacsonyabbak a százalékos értékek a magyar CNy-i 

szövegekben mint a FNy-i szövegekben. Ez különösen igaz az ismétléseknél. Pontosan 

1.26%-al magasabb az ismétlések aránya a FNy-i szövegekben mint a magyar CNy-i 

szövegekben. Az összes többi lexikai kohéziót illető kategóriában ez a különbség nem éri el 

az 1.00%-ot. A lexikai kohéziós eszközök száma a magyar CNy-i szövegekben átlagosan 

15.01% miközben a FNy-i szövegek esetében ez az arány eléri a 17.37%-ot. Összességében 

elmondható, hogy többé-kevésbé hasonlóan alacsony a kohéziós eszközök aránya a FNy-i és a 

CNy-i szövegekben egyaránt. 
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Továbbá a korpuszban fellelhető verbális és nonverbális elemek közötti interakciókat illetően 

a hangos leírás segítségével folytatott empirikus analízis során kiderült, hogy a kohéziós 

eszközök nagy számban exoforikusan kapcsolódnak a vizuális kontextushoz (EXO). Ezek az 

interakciók verbális és nonverbális elemek közötti egyértelmű szemantikai kapcsolatok révén 

jönnek létre. Az 5.1-3-as táblázatból kiderül, hogy a FNy-i szövegekben kategóriánként 

milyen százalékarányban kapcsolódnak exoforikusan a különböző kohéziós eszközök a 

vizuális kontextushoz. Itt a kohéziós eszközök abszolút számát kategóriánként 100%-nak 

vettük. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a korpuszban pl. 87-szer találtunk példát a 

referenciára, ez a számérték jelenti a 100%-ot. Amennyiben ezek közül 65 exoforikus, az 

ennek megfelelő százalékos érték 74.71%, stb. 

 

5.1-3. táblázat: A FNy-i szövegekben található kohéziós eszközök száma, amelyek exoforikusan 

kapcsolódnak a vizuális kontextushoz, összevetve az összes kohéziós eszközzel 

 GRAMMATICAL TIES LEXICAL TIES ∑ ∑ ∑ 

R SUB ELL CONJ REP SYN ANT HYP MER IR GR LEX COH 

 87 2 14 20 169 24 54 4 72 40 123 363 486 

EXO 65 2 14 0 102 21 52 4 71 38 81 288 369 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

EXO 74.71 100 100 0.00 60.36 87.5 96.29 100 98.61 95.00 65.85 79.34 75.93 

 

Az 5.1-3-as táblázatból kiderül, hogy három kategóriában (ld. helyettesítés, ellipszis és 

hiponimia) valamennyi kohéziós eszköz exoforikusan kapcsolódik a vizuális kontextushoz. 

Néhány kategóriában ez az arány majdnem eléri a 100%-ot (ld. meronimia [98.61%], 

antonimia [96.29%] és pillanatnyi ill. szövegalapú relációk [95.00]). A lexikális kohézió 

eszközei több esetben exoforikusak mint a grammatikai kohézió eszközei. A FNy-i 

szövegekben fellelhető kohéziós eszközök összesen 75.93%-ban egyúttal exoforikusan is 

kapcsolódnak a vizuális kontextushoz. Így tehát a harmadik empirikus hipotézisünket a FNy-i 

szövegeket illetően igazoltnak tekintjük. 

Az 5.1-4-es táblázatból kiderül, hogy a CNy-i szövegekben kategóriánként milyen 

százalékarányban kapcsolódnak exoforikusan a különböző kohéziós eszközök a vizuális 

kontextushoz. Itt a kohéziós eszközök abszolút számát kategóriánként 100%-nak vettük. Ez 
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azt jelenti, hogy amennyiben a korpuszban pl. 82-szer találtunk példát a referenciára, ez a 

számérték jelenti a 100%-ot. Amennyiben ezekből 60 exoforikus, az ennek megfelelő 

százalékos érték 73.17%, stb. 

5.1-4. táblázat: A CNy-i szövegekben található kohéziós eszközök száma, amelyek exoforikusan 

kapcsolódnak a vizuális kontextushoz, összevetve az összes kohéziós eszközzel 

 GRAMMATICAL TIES LEXICAL TIES ∑ ∑ ∑ 

R SUB ELL CONJ REP SYN ANT HYP MER IR GR LEX COH 

 82 0 13 18 86 15 22 4 37 25 113 189 302 

EXO 60 0 13 0 69 15 22 4 37 25 73 172 245 

 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

EXO 73.17 0 100 0 80.23 100 100 100 100 100 64.60 91.00 81.13 

 

Az 5.1-4-es táblázatban összefoglalt, empirikus úton nyert eredményekből kiderül, hogy több 

kategóriában (ld. ellipszis, szinonima, antonimia, hiponimia, meronimia és pillanatnyi, azaz 

szövegalapú relációk) valamennyi (=100%) kohéziós eszköz exoforikusan kapcsolódik a 

vizuális kontextushoz. Az ismétléseket illetően ez az arány 80% fölötti. A referenciák az 

esetek 73.17% -ban exoforikusan kapcsolódnak a vizuális kontextushoz. 

Mint ahogyan az előbbiekben említettük, a verbális és nonverbális elemek közötti interakciók 

szemantikai relációkon alapulnak. Így tehát egyértelmű interakciókat tudtunk megállapítani 

olyan esetekben, amelyekben a kohéziós eszközök autoszemantikus szavakat tartalmaztak 

vagy bővebb szövegrészekre terjedtek ki (pl. ellipszis). Az autoszemantikus szavak a ko- és 

kontextustól többé-kevésbé független jelentéssel bírnak, miközben a szinszemantikus szavak 

nem rendelkeznek független fogalmi jelentéssel. A kötőszók a szinszematikus szavak 

csoportjába tartoznak (Knipf-Komlósi, Rada, Bernáth 2006:67). Kétség kívül, a kötőszók 

fontos szerepet játszanak a beszéd logikus felépítésében. Mivel azonban a jelentésük 

nagymértékben a ko- és kontextustól függ, nem lehet közvetlen összefüggést megállapítani 

olyan szavak, mint a “mert” vagy az “és” valamint a nonverbális elemek között, így tehát a 

kötőszók nem kapcsolódnak a vizuális kontextushoz. 

Mint ahogyan a FNy-i szövegeknél megállapítottuk a CNy-i szövegekben is gyakrabban 

utalnak a lexikai kohézió eszközei a vizuális kontextusra mint a grammatikai kohézió 
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eszközei. Azonban nagyobb az összes exoforikus kohéziós eszközök százalékos aránya a 

CNy-i szövegekben mint a FNy-i szövegekben (ld. 81.13% – 75.93%). 

Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy a kohéziós eszközök nagy mértékben egyúttal 

exoforikusak is. Ennek megfelelően a harmadik empirikus hipotézisünket helytállónak 

tekinthetjük. 

 

 

5.2. A disszertáció új eredményei – további kutatási lehetőségek a jövőben 

 

Amint Gambier (2003) kifejtette, eddig még nem született sok „részletes tanulmány” a nyelv 

médiában betöltött szerepéről. Ezen kívül az audiovizuális fordítás egy gyorsan fejlődő ágazat 

a fordítástudományon belül, ezért különösen fontos a kutatás e téren. 

Továbbá közelíteni, adott esetben helyettesíteni kell a hagyományos szövegnyelvészeti 

megállapításokat modernebb eredményekkel, hogy viszonylag új, pl. audiovizuális 

szövegfajtákat is megfelelő módon lehessen vizsgálni. Ebből kifolyólag megkíséreltük 

áthidalni a hagyományos szövegfogalmak valamint az audiovizuális szövegek közötti 

hézagot. 

Tudomásunk szerint eddig még nem folytattak részletes vizsgálatokat a feliratozott 

filmelőzetesek, mint különösen összetett szövegfajta, terén az adott nyelvpárokon belül (angol 

– magyar és német – magyar). Reményeink szerint kutatásunk majd hozzájárul a fordítók 

diskurzus-kompetenciájának fejlesztéséhez pl. annak köszönhetően, hogy többet tudnak meg a 

filmelőzetesek makro- és szuperstruktúrájának kötelező elemeiről. Így vélhetően a minőség 

megőrzéséhez is hozzájárulhatunk az audiovizuális fordításban. Az eredmények a fordító- és 

tolmácsképzés modern oktatását kívánják támogatni. Ezzel kapcsolatosan megemlítendő, 

hogy Gambier (2003) még a konszekutív valamint a szinkrontolmácsolást is az audiovizuális 

fordítás egy-egy típusának tekinti (ibid.:173). 

A disszertáció egyik fontos, empirikus kutatáson alapuló új eredménye, hogy a kohéziós 

eszközök nem kizárólagosan endoforikusak, mint ahogyan azt Halliday és Hasan (1976) 

állította, hanem exoforikusan is kapcsolódhatnak a vizuális kontextushoz. Ezt a tényt az 

audio-deszkriptív módszer segítségével bizonyítottuk, amelyet eredetileg a vakok és gyengén 
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látók részére fejlesztettek ki, hogy hozzáférhessenek az audiovizuális információkhoz. 

Véleményünk szerint az audio-deszkripció hatékony eszköz a képek minél objektívebb 

leírásához a verbális és nonverbális elemek közötti szemantikai relációk feltárására. Mindezek 

mellett a hangos leírásban jelenleg még viszonylag kevés szakirodalmat publikáltak, habár ez 

is az audiovizuális fordítás egyik gyorsan fejlődő területe. 

A jövőben a feliratozott filmelőzeteseken kívül az audiovizuális fordítás számos más típusát 

illetően is érdemes szövegfajtákkal kapcsolatos konvenciókat empirikus módszerekkel 

kutatni, annak érdekében, hogy megfelelhessünk a modern fordítói piac követelményeinek. 
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