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BEVEZETÉS 

 

A turizmus fejlődésével, az utazási kedv növekedésével hazánkban is egyre nagyobb 

igény jelentkezik újabb és újabb útikönyvek iránt. A kereslettől nem nagyon marad el a 

kínálat, legalábbis mennyiségi szempontból: bármelyik nagyobb könyvesboltban körülnézve 

tapasztalható, hogy útikönyvek sokasága mutatja be földünk legkülönbözőbb pontjait, sőt 

egyes népszerű helyekről akár többféle kiadású útikalauz is áll az érdeklődők rendelkezésére. 

Minőség tekintetében azonban jelentős különbségek fedezhetők fel az egyes könyvek között, 

és ebben a szerzők mellett komoly felelősség hárul a fordítókra is. 

 A külföldi desztinációkat bemutató magyar nyelvű útikönyvek nagy része ugyanis 

fordítás. Ennek ellenére a fordítástudományban egyelőre kevés figyelem irányult e műfajra. A 

külföldi szakirodalomban Cronin (2000) filozofikus megközelítéssel érinti ugyan, Neumann 

(2003) főként a pragmatikai vonatkozásait vizsgálja, Nigro (2006) a lexikaiakat, de átfogó 

áttekintés még nem született; a hazai fordításkutatás pedig eddig egyáltalán nem foglalkozott 

vele. 

Disszertációm első felében az útikönyv műfajának és fordítási lehetőségeinek általános 

kérdéseit járom körül, majd kutatási kérdéseket fogalmazok meg az útikönyvek fordításában 

alkalmazott megfeleltetési stratégiákkal kapcsolatban. A dolgozat második felében egy sajátos 

szempontok szerint kialakított korpusz vizsgálata alapján válaszolok a kutatási kérdésekre. 

Az útikönyvek fordításával elméleti szinten nem csak fordításelméleti ismereteink bővítése 

végett érdemes foglalkozni, hanem azért is, mert a kutatás eredményei esetleg 

hozzájárulhatnak az útikönyvek fordításánál alkalmazható stratégiák tudatosításához.  
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ELMÉLETI HÁTTÉR 

1. Az útikönyv műfaja  

Bár a turisztikai látványosságok közelében a turisták kezében gyakran látni útikönyvet, és 

a könyvesboltok polcain is sokféle útikalauz található, e népszerű műfajról nem áll 

rendelkezésre hosszabb terjedelmű, átfogó szakirodalom. A turizmussal foglalkozó munkák 

inkább az ágazat gyakorlati kérdéseivel, a történeti művek inkább a korábbi korok utazásainak 

mikéntjével foglalkoznak, a szépirodalom kutatói pedig az utazással, kirándulással 

kapcsolatban elsősorban az útirajzok, útleírások iránt érdeklődnek, így alig érintik az 

útikalauzok kérdését. A következő fejezetekben e hiány – legalább részleges – pótlását tűzöm 

ki célul. 

 

1.1. Az útikönyv műfajának kialakulása 

Tudomásom szerint eddig egyetlen útikönyv-orientált áttekintés készült De Beer (1952) 

cikke, illetve annak enciklopédikus átdolgozása (Towner 2000). Történeti összefoglalásom 

tehát részben erre támaszkodik, de több más forrás felhasználásával jön létre, mely még így is 

a teljesség igénye nélkül, inkább csak a műfaj fejlődésének jelentősebb mozzanatait mutatja 

be. 

Az útikönyvek eredetét illetően megoszlanak a vélemények: a témát érintő szerzők más és 

más kezdeti időpontot társítanak e műfajhoz. A bizonytalanság fő oka az, hogy a műfaj csak 

későn alakította ki azon jellemzőit, amelyekről ma ismerszik meg, korábbi előfordulásai pedig 

nem mindig egyértelműen elkülöníthetők az utazási irodalom olyan rokon műfajaitól, mint az 

útleírás, útirajz, útilevél illetve útinapló. E fejezet a különböző források meglehetősen eltérő 

adatainak rövid áttekintését és összegzését kívánja nyújtani  

Az útikönyvek valószínűsíthetően legkorábbi elődei az ókori görög peripluszok, illetve 

perihégésziszek. A periplusz egy sziget, félsziget vagy tengerrész körülhajózását jelenti. A 

perihégészisz kifejezés a föld körülutazására utal. Mindkét műfaj megjelenése a görög 

gyarmatosítás idejére, az i.e. VIII–VI. századra tehető – főleg a kereskedőknek tehettek jó 

szolgálatot (Gesztesi 2005). A megismert területeket és lakosaikat bemutató munkák így a 

földrajztudomány és a történetírás előzményeivel is szoros rokonságot mutatnak (De Beer 

1952). A periplusz műfajának legjelentősebb dokumentumai a karyandai Szkülaksz töredékei 
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az i.e. VI. sz.-ból, amelyek a partvonal mentén haladva mutatják be a településeket. (Gesztesi 

2005). A legkorábbi fennmaradt perihégészisz Hekataiosz töredékesen fennmaradt műve 

(Király 1986: 395). A számos területet bejárt milétoszi arisztokrata i.e. 510 körül írta meg a 

Periégésis c. művét, amely az akkor ismert világ egészét igyekszik bemutatni nemcsak a 

helyszínek leírásával, hanem térkép csatolásával is. 

A perihégésziszek fejlődésének taglalása közben, a kronológiai sorrendet tiszteletben 

tartva egy kis kitérőt kell tenni a Közel-Keletre. A Világirodalmi lexikon (Szerdahelyi 1994: 

216) az útikalauz egyik elődjét látja az ószövetségi Mózes IV. könyvének egyik részletében 

(Mózes IV. 33), amely valószínűsíthetően az i.e. VI. században keletkezett, de legkésőbb a 

IV. századra nyerte el végleges formáját (Rózsa 1986: 22–23, 183). Véleményem szerint 

azonban e bibliai szöveg nem feltétlenül kapcsolódik a műfaj történetéhez. A részlet ugyan 

felsorolja Izrael fiainak a Rameszesz és a Jordán között megtett sivatagi útvonalának összes 

táborhelyét, de egyik helyszínről sem ad semmilyen leírást. 

Ezzel szemben a perihégésziszek fejlődésük során a hellenisztikus időszakban még közelebb 

kerülnek a mai útikönyvek műfajához, amennyiben a földrajzi, történelmi tudnivalók mellett 

részletes néprajzi, mitológiai, művészettörténeti ismereteket is közölnek. Említésre méltó az 

athéni Diodórosz, aki i.e. 320-ban az attikai területekről ír, a krétai Hérakleidész, aki az i.e. 

III. században Hellasz városait mutatja be vagy még inkább az ilioni Polemón (III–II. sz.) , 

akinek számos perihégészisz fűződik a nevéhez. Műveik azonban csak töredékesen vagy 

egyáltalán nem maradtak fenn (Király 1986: 395). 

Ma is olvasható viszont Dionüsziosz Perihégétész tankölteménye és Pauszaniasz 

leírása Görögországról. Ők azonban már a Római Birodalom területén élnek, a II. században 

(Pecz 1902, I./2., 574). 

A rómaiak életében még fontosabb szerepet töltött be az utazás. A birodalom 

legendásan fejlett úthálózata nemcsak a „katonai turizmusnak” és egyes állami tisztviselők, 

valamint kereskedők „munkaútjainak” kedvezett, hanem a fürdőhelyekre, baráti látogatásokra 

vagy egyéb célokra irányuló magánjellegű utazásokat is megkönnyítette. A kor utazóit az ún. 

itinerariumok  segítették útjukon. Ezek az úti jegyzékek azonban csak az utazás fizikai 

lebonyolításához nélkülözhetetlen ismereteket tartalmazták: távolságokat, helyneveket, 

útviszonyokat, a közlekedést befolyásoló esetleges természetföldrajzi tudnivalókat (Ürögdi 

1979: 167). 

Az itinerariumokhoz képest a mai útikönyveink irányába mutató elmozdulást jelent az 

Augustus-korabeli görög földrajztudós, Sztrabón munkája, a Geographika. A 17 könyvből 
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álló, az akkor ismert világ számos területét bemutató mű az egyhangú úti adatok mellett 

helytörténeti, természetrajzi, néprajzi, kultúrtörténeti érdekességekkel, anekdotákkal szolgál 

(Ürögdi 1979: 177–178). Saját korában azonban nincsen nagy visszhangja, csak majd másfél 

évezreddel később, 1471-ben jelenik meg latin nyelvű fordítása (Balázs 1977: 35). 

Azt láthatjuk tehát, hogy a Római Birodalom keretei között is inkább görög szerzők 

járulnak hozzá a műfaj történetének alakulásához. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 

latin szerzők műveiben egyáltalán nem jelentek meg akár helyszíni leírások, akár utazások 

elbeszélései. Elég csak a legismertebbekre, Julius Caesar galliai élményeire (De bello Gallico 

– Dittenberger 1883), vagy Horatius egyik szatírájában (Serm. I. 5. – Klingner 1901: 181 – 

185) felevenített brundisiumi utazására gondolnunk. Ezek azonban sokkal inkább az útirajzok, 

útleírások előzményeinek tekinthetők, amennyiben a tárgyilagosság helyett a szubjektív 

látásmód dominál. 

A görögök között ki kell emelnünk a már említett, a II. sz. második felében író 

Pauszaniaszt. Művében Hellasz topográfiájáról, mitológiájáról, vallásáról, műemlékeiről 

kaphatunk képet, igaz, a teljesség igénye nélkül. Munkáját ugyanis elsősorban nem az első 

ízben görög földre készülők útikönyvének szánja, hanem inkább egy olyan leírást igyekszik 

adni, amely a már meglévő úti élményeket feleleveníti, kiegészíti, pontosítja. (Pecz 1902, 

II/1.: 388). A mai útikönyvekkel rokonítható azonban a mű azon vonása, hogy – noha az 

egyes műemlékek leírásához szívesen kapcsol anekdotákat is –, személyes megjegyzéseket 

nem fűz a látnivalókhoz, nem mond véleményt, hanem igyekszik tárgyilagos maradni. 

Szintén a modern útikönyv irányába jelent kisebb elmozdulást az eddig ismert 

legrégibb keresztény itinerarium, a 333-ból fennmaradt, latin nyelvű Itinerarium 

Burdigalense, amely Burdigalától (ma: Bordeaux) egészen a Szentföldig, majd magán a 

Szentföldön, sőt a visszaúton is hasznos kísérője az utazónak, a későbbi tömeges 

zarándoklatok előfutárának. A kalauz nemcsak a műfajra jellemző gyakorlati információkkal 

szolgált, mint pl. az útviszonyok, valamint a szállások, helységek távolságai, hanem 

megjegyzéseket, anekdotákat, történeteket is fűz az egyes – főként bibliai – helyszínekhez 

(Ürögdi 1979: 169–171). 

A középkori Európa feudális társadalmára inkább a helyhez kötöttség jellemző. Emiatt 

az utazás csak elszórtan létező jelenség. A háborúk, válságok által előidézett 

helyváltoztatásokat megtévesztő lenne idesorolni. A kedvteléses utazáshoz nélkülözhetetlen 

szabadidő jóformán nem is létezett, legalábbis a jobbágyság számára. Az angol holidays 

kifejezés még ma is emlékeztet arra, hogy csak a vallási ünnepet élhette meg pihenésként a 
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társadalom többsége. A nemesség ugyan utazhatott, de rájuk sem volt jellemző hosszabb utak 

megtétele. A társadalom viszonylagos immobilitása alól a kereskedőkön kívül főként a 

zarándoklatok jelentettek kivételt (Lengyel 2004: 9). 

Erről tanúskodik az 1143-re datált Mirabilia Urbis Romae, amelyet a Szent Péter 

bazilika egyik kanonokja, bizonyos Benedetto írt. Ez a kalauz Róma legfontosabb 

zarándokállomásait mutatja be, többnyire a város történelmével, a nevezetes helyek 

történetével kiegészítve. A zarándoklatok és kereskedelmi célú utazások folytatódtak a 

reneszánszban és a későbbi korokban is, sőt némi hangsúlyeltolódással ugyan, de napjainkban 

is zajlanak, az útkalauz műfajának szempontjából azonban már nem annyira meghatározóak 

(vö. A kultúra az útikönyvekben című fejezet). 

A reneszánsz időszakából említésre méltó a régi-új Geographika, az ókori Sztrabón 

munkája, amelyet, ahogyan korábban említettem, csak 1471-ben fordítottak görögről latinra. 

Az átültetés hátterében inkább sejthető a humanista érdeklődés, mint gyakorlati célú, 

„aktuális” ismeretek terjesztésének buzgalma, mégis azt lehet mondani, hogy a fordítás is 

hozzájárulhatott a műfaj felelevenítéséhez, illetve ébrentartásához. 

Szintén a reneszánsz időszakából jelentékenynek nevezhető Leonardo Alberti 1550-

ben nemzeti nyelven megjelent önálló munkája, a Descrittione di tutta Italia, amely 

elsősorban a földrajzi és történelmi információkra összpontosít, terjedelmét és személytelen 

stílusát tekintve azonban rokonságot mutat a ma használatos útikönyvekkel (Towner 2000: 

268). 

A kereskedelem mellett az utazás iránti igény növekedését jelzi, szintén ebben a 

korszakban, Charles Estienne La Guide des Chemins de France című 1552-ben megjelent 

műve (Towner 2000: 268), amely úgy mutat be 283 útvonalat a korabeli Franciaországban, 

hogy közben értékes politikai, gazdasági és gyakorlati turisztikai tudnivalókkal segít 

olvasójának „retrouver son chemin” (Sabot 2004). A szerkezete és tartalma mellett itt már a 

cím is jelzi, hogy ez a mű az útikönyvek közé sorolható, amennyiben az útikönyvre a francia 

nyelvben ma is a guide szó használatos (vö. Az útikönyv funkciói című fejezet). 

A következő évszázadok útikönyveinek feltérképezésénél segítségül szolgálhat 

Gyömrei Sándor (1932) Az utazási kedv története c. munkája, amely ugyan nem az 

útikönyvekre összpontosít, de témájából kifolyólag ad némi támpontot az útikalauzokat 

illetően is. 

Az 1600-as évek elején – a fent említettek mellett – az utasok új típusa jelenik meg. 

Ez az új típus már a modern turizmus előfutára: fiatal angolok, akiket arisztokrata családjuk 
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küld a kontinensre, mintegy nevelésük befejezéseként. A tanulmányutak e formája népszerű 

lesz a németek, itáliaiak, franciák, sőt, magyarok (pl. Zrínyi Miklós és Bethlen Gábor angliai 

utazásai) körében is, „a legsűrűbben azonban a kontinentális országoknál gazdagabb Anglia 

ereszti ki magából az utasok rajait” (Gyömrei 1934: 68). Ez az ún. arisztokratikus–

intellektuális utazások korának kezdeti időszaka, amely majd az ún. Grand Tourban teljesedik 

ki. A XVI. században azonban még csak tapogatják az irányokat és a módszereket. A kor 

útikalauzként használt könyveit, címek említése nélkül, Gyömrei (1934: 68–69) úgy jellemzi, 

azok elsősorban nem adatokat, hanem kérdéseket tartalmaznak. Olyan kérdéseket, amelyeket 

ha az adott országban, városban feltesz a helyieknek az utazó, megismerheti a hely szokásait, 

erkölcseit, jogrendszerét, társadalmi felépítését, infrastruktúráját, mindazon jellemzőket, 

amelyeket az utazó hazatérése után hasznosíthat későbbi esetleges politikai karrierje során. Az 

utazások tehát a csak klasszikus ismeretek közvetítésére korlátozódó régi angol college-okban 

megszerzett tudás gyakorlati kiegészítésére szolgáltak, így a kor „útikönyvei” nem hívják fel a 

természet és művészet élvezetére az utazó figyelmét, hanem kérdéseikkel csak támpontokat 

nyújtanak ahhoz, hogy miről érdemes tájékozódni, hogy utazásuk ténylegesen elősegítse 

későbbi boldogulásukat (Gyömrei 1934: 68–69). 

Komoly változást jelent az ún. Grand Tour  korszaka. A Grand Tour, az európai körút 

az 1770-es években válik  széles körben elterjedt szokássá. A korábbi tendenciából, szokásból 

az angol felsőbb osztályokban immár elvárássá, a nevelés nélkülözhetetlen eszközévé fejlődik 

az az igény, hogy az egyetemről kikerülő fiatalok tanulmányútra induljanak. Ekkorra már 

kikristályosodik az útvonal: Párizs – Torino – Firenze – Róma – Nápoly – Velence – Bécs – 

Rajna-vidék – Németalföld. Az utazások célja továbbra is pedagógiai célú és arisztokratikus 

jellegű. Ugyanakkor már nem kritikátlan, pusztán gyakorlati célzatú adatgyűjtés folyik, 

hanem a történeti ismeretek és művészeti élmények keresése is előtérbe kerül. Az utazók 

emlékirataiban megjelennek a helyek művészetére, műemlékeire irányuló megfigyelések és a 

Grand Tourt megjárt angolok hazatérésük után sem feledkeznek el ilyen irányú 

tapasztalataikról: nekik köszönhető a londoni opera, ők viszik az első olasz festményeket 

angol házaikba, és ők keltik fel az érdeklődést a görögországi ásatások iránt is (Gyömrei 

1934: 76–80). 

Az ekkoriban használatos útikalauzok Gyömrei (1934: 80) szerint főként arra biztatják 

az utazót, hogy igyekezzenek tudósokkal és művészekkel érintkezésbe lépni. A művészethez 

való viszonyulásukban azonban jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a mai felfogásokhoz 
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képest: különösen a gótikus stílusú épületek, városok jelennek meg negatív felhanggal az 

útleírásokban vagy éppen maradnak ki belőlük rendkívül alacsony presztízsük miatt. 

A XIX. század első fele a „romantikus utazások kora”. A napóleoni háborúk utáni 

újból megerősödő utazási kedvből ismét az angolok veszik ki leginkább a részüket. Ezt 

Stendhal és Heine is így látja. Heine a Reisebilderben említ guide-ot használó angolokat, akik 

a képtárban szinte leellenőrzik, hogy megvan-e minden, amit a könyvük említ. Az útikönyv 

mellett azonban ott van a Byron kultusz. A németek körében pedig nagy kultusza van ebben 

az időben Goethe naplójának vagy Italienreise-jének (Gyömrei 1934: 168). 

Újat hoz a romantika abban is, hogy immár felértékelődnek a középkor és a keresztény 

világ emlékei, nincs ellenérzés a gótikával szemben sem. Az utazás ugyan még mindig az 

arisztokratákra jellemző, de ebben is észlelhető változás: már nemcsak a nagybetűs életre 

készülő friss végzős diákok utaznak a nevelőjükkel, hanem egész angol társaságok családjuk 

kíséretében töltik el az év egy részét a „korábbi Grand Tour útvonalának valamely fényes 

pontján” (Gyömrei 1934: 111–122). 

Gyömrei ebből a korszakból már konkrét útikönyv-sorozatot említ. A Murray-

útikönyvek szerkesztési módjára hivatkozik azt bizonyítandó, hogy ekkoriban még elsősorban 

a felsőbb osztályok adják az utazók zömét. Szerinte ugyanis az egyik leghangsúlyosabb 

fejezet „arról ad részletes tájékoztatót, miképpen kell megszerezni a fejedelmi udvarok 

báljaira és ünnepélyeire szóló meghívásokat és milyen eltérések vannak az egyes udvarok 

szertartásai között” (Gyömrei 1934: 123). 

Buzzard (2002) szintén említi a Murray könyveket, Gyömreinél részletesebben és 

számunkra fontosabb aspektusból. John Murray, egészen pontosan John Murray III. az az 

egyik kulcsfigura, akinek nevéhez a későbbi útikönyvek mintájának kialakítása köthető. John 

Murray azonban „csak” a kiadó. A szerző a modern útikalauzok egyik előfutárának tekinthető 

Mariana Starke, akinek a franciaországi és olaszországi útikönyvei nélkülözhetetlen útitársat 

jelentettek a XIX. sz. elején a kontinensre látogató brit utazók számára. 

Starke az első, aki nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlati tudnivalókra, mint az 

úticélok részletes leírására. Legelső kalauza 1824-ben jelent meg, de később többször is 

átdolgozta munkáját. Starke felismerte, hogy az új helyzetben új típusú útikönyvekre van 

szükség. Korábban csak tehetős és egészséges fiatalemberek utaztak nagy számban, akiknek 

elég volt a műemlékek részletes bemutatása. Most azonban egész családok keltek útra, 

gyakran meghatározott költségvetéssel. Ezért könyvébe foglalt olyan információkat is, mint 

hogyan érdemes összepakolni a poggyászt, hogyan kell beszerezni az útlevelet, milyen étel és 
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szállás mennyibe kerül, sőt arra is kitért, hogy mit kell tenni, ha esetleg a családtagok közül 

valaki megbetegszik. Ő találta ki a mai „csillagos látnivalók” elődjét, a felkiáltójelek 

rendszerét, amelyekkel az egyes látnivalókat rangsorolta, ezáltal is segítve az utazót a sok 

újdonság közötti eligazodásban. 

Népszerűségére Stendhalnál is találni utalást, a Pármai kolostor című regényében, egy 

angol történész jellemzése kapcsán: 

 

... et il ne payait pas la moindre bagatelle sans en chercher le prix dans le voyage d’une 

Mme Starke qui est arrivé à une vingtième édition’, parce qu’il indique à l’Anglais 

prudent le prix d’un dindon, d’une pomme, d’un verre de lait, etc. (Stendhal 1927: 

412). 

... s addig nem is fizette ki a legjelentéktelenebb számlát sem, amíg nem lapozta fel 

bizonyos Starke asszony könyvének huszadik kiadását: ez a könyv felvilágosítja az 

okos angolokat, mibe kerül egy pulyka, egy alma, egy pohár tej és bármilyen más áru 

(Stendhal 2006: 278). 

 

Európában a modern útikönyv műfajának kialakulása a Starke munkáit kiadó John 

Murray (John Murray III.) (1836) mellett Karl Baedeker (1835) nevéhez köthető. Bár a 

sorozatok alapítási évszámát tekintve vannak eltérések az általam használt források (Buzzard 

2002, Lengyel 2004) között, abban egyetértés van, hogy mindkét kiadó az 1830-as években 

kezdett kibontakozni, előbbi inkább angol, utóbbi – eleinte – inkább német nyelvterületeken. 

Közös a két kiadóban, hogy ők már személytelen, objektív stílust képviselnek, míg a 

korábban született munkákban a tényszerű ismeretek mellett számos személyes 

gondolat/reflexió is helyet kapott (Buzzard 2002: 48). Baedeker és Murray könyve tehát 

immár egyértelműen elkülönült a travelógoktól. A korszak utazói azonban mintha nem 

szoktak volna át rögtön az új típusú útikönyvre. Ahogyan William Wetmore Story amerikai 

művészettörténész mutat rá: „Külföldön minden angolnál van egy Murray az információkért 

meg egy Byron az érzelmekért és ezekből deríti ki lépten-nyomon, hogy mit kell tudnia és mit 

kell éreznie” (Weltmore Storey 1863: I. 7., idézi Buzard 2002: 50, fordítás: L. A.).  

A Baedeker és Murray könyvek hamar óriási népszerűségre tettek szert és az utazók 

megkerülhetetlen könyvei lettek a XX. században is, olyannyira, hogy a lipcsei könyvkiadó 

neve a magyar nyelv egyik köznevévé vált bédekker, illetve bedekker alakban, útikalauz 

jelentésben (Juhász et al. 1972: 99; Grétsy & Kovalovszky 1980: 267–268). 
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Az 1850-es évektől az I. világháború kitöréséig tartó időszakot Gyömrei a „polgári 

utazások kora” címkével illeti (Gyömrei 1934: 130). A XIX. sz. második felében újonnan 

útnak induló utastömeg a polgárság. Az előző korokban számukra mindössze a munkához 

nélkülözhetetlen kereskedelmi utak és az inaskor vándorútjai jelentették az utazást, de 

nyaralásra, kulturális kirándulásra nem volt sem anyagi lehetőségük, sem belső igényük. Most 

azonban a vagyonos kereskedő, gyáros, pénzember és polgári értelmiség már igyekszik 

utánozni az arisztokrácia életmódját az utazások tekintetében is. Ezek az utazások azonban 

már megint más jellegűek: azt már nem engedheti meg magának az utazó, hogy évekig vagy 

akár csak hónapokig távol legyen otthoni teendőitől, viszont a közlekedés robbanásszerű 

fejlődésének köszönhetően évente akár többször is útra kelhet. A kevés nagy utazás helyett 

inkább a gyakori kiruccanás lesz jellemző. A pihenés, üdülés, szórakozás mellett konkrét 

tanulmányi célok motiválják az utast a desztináció kiválasztásában, de szívesen látogat el 

klasszikus és romantikus emlékekhez is. Újszerű ebben a korban, hogy a természeti szépségek 

is óriási vonzerőt jelentenek (Gyömrei 1934: 130-131). Mindezen tényezők az útikönyvek 

tekintetében a Murray és Baedeker által kijelölt „mezsgyének” kedveznek: az azóta megjelent 

áttekinthetetlen mennyiségű útikönyvek közös jellemzője, hogy az adott desztináció 

bemutatása mellett (bőséges) helyet szentelnek a gyakorlati információknak is.  

A Murray és Baedeker elveit követő modern útikönyvek körén belül az utóbbi időszak 

újdonsága lehet a célközönség specializálódása. Egyelőre még inkább csak angolul, de egyre 

több olyan útikönyv kerül piacra, amely bizonyos korcsoportot, érdeklődési kört céloz meg. 

Magyarországon ez annyira nem jellemző, talán a kisebb lélekszám sem kedvezne az 

útikönyvpiac ilyen szegmentálódásának, hazánkban tehát többnyire csak a nagyközönségnek 

szánt, általános útikönyvekkel találkozhatunk. A dolgozat tehát az általános útikönyvekkel 

foglalkozik. 

 

1.2. Az útikönyv műfajának definíciói 

A turisztikai szakirodalom nem csak az útikalauz történeti áttekintését mellőzi, a jelenlegi 

útikönyvek iránt sem tanúsít komolyabb érdeklődést. Mind a hazai, mind a nemzetközi 

szakirodalom csak szűkszavúan foglalkozik a műfaj bemutatásával. Az Idegenforgalmi 

értelmező kéziszótár definíciója szerint az útikalauz: „útikönyv az utasok számára, a 

közlekedésről, útirányokról, elszállásolásról, ellátásról, látnivalókról, szórakozási 
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lehetőségekről” (Jenkei 2002). Az útikönyv címszó pedig nem is szerepel önállóan a 

szótárban. 

Megtalálható viszont a meghatározása a Világirodalmi lexikon szócikkei között. Noha 

nem irodalmi műfaj, definiálásának oka lehet, hogy az irodalmibbnak számító útirajzoktól, 

útleírásoktól elkülönítse. A meghatározás szerint az útikalauz „olyan kiadvány – manapság 

többnyire zsebkönyv –, amely a turisták számára szükséges információk tömör összefoglalását 

adja az úticélként választott országról, városról, stb.” (Szerdahelyi 1994: 216).  

A két szócikket összevetve máris szembetűnőek mindkét meghatározás hiányosságai. Az 

Idegenforgalmi értelmező kéziszótár szinte önmagával magyarázza a fogalmat, amennyiben 

az útikalauzt útikönyvként definiálja, kibővítve persze ezt a szinonimát néhány tipikus 

jellemzővel: megfogalmazza, hogy utasok számára szól és felsorolja – talán a teljesség 

igényével, de annak elérése nélkül –, hogy milyen típusú információkat közvetít. A 

témakörök alapján azonban akár egy brosúrára, vagy valamiféle tájékoztató füzetre is 

gondolhatnánk, hiszen olyan, az útikönyvek általában szerves részét jelentő részek maradtak 

ki a felsorolásból, mint a látnivalók helyszínének történeti háttere vagy éppen kulturális 

sajátosságai. 

A Világirodalmi lexikon meghatározása nagyon óvatosnak tűnik, amennyiben a „turisták 

számára szükséges” információk forrásának tekinti az útikönyvet, anélkül, hogy részletezné, 

milyen típusú információkról tartoznak ide. Mégis pontatlan a definíció, nemcsak az úticélok 

felsorolását lezáró vagy inkább megszakító „stb.” befejezés miatt, hanem azért is, mert a „-ról, 

-ről” rag azt sugallja, hogy az útikönyv minden információja az adott desztinációról szól. 

Pontosabb lenne az „úticéllal kapcsolatos” megfogalmazás, hiszen így nem zárjuk ki az 

információk köréből például az egy-egy várost bemutató útikönyvekre is oly jellemző 

országos szintű kitekintéseket, vagy éppen a kommunikációt könnyíteni szándékozó 

szójegyzékeket. 

 

A hazaihoz képest több forrást lehet találni az útikönyv meghatározására az angolszász 

szakirodalomban, bár ez itt is háttérbe szorul: az utazás és turizmus szakkifejezéseit 

összegyűjtő A Dictionary of Travel and Tourism Terminology (Beaver 2005) például nem 

tartalmazza a guidebook címszót, noha hétezer szócikk szolgál benne arra, hogy átfogó képet 

adjon az ágazatról. 

Egy másik terminusgyűjtemény, a The Dictionary of Hospitality, Travel and Tourism 

(Metelka 1992) a következőképpen definiálja az útikalauzt: „Multipage listing of 
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accommodations, routes, places, of interest, restaurants, history, and other information for a 

region, destination area, state, or country” (Metelka 1992: 70).  E szótár szerint tehát 

szálláshelyeket, útvonalakat, érdeklődésre számot tartó helyeket, éttermeket, történelmet és 

más információkat sorol fel egy régióval, úticéllal, állammal, országgal kapcsolatban, több 

oldalon keresztül.  A definíció nagyon hasonló a fent említett Jenkei-féle (2002) 

meghatározáshoz, így itt is hasonló kritikát fogalmazhatunk meg. 

A leghosszabb szócikket az Encyclopedia of Tourism (Jafari 2000) tartalmazza. A szócikk 

írója, Towner (2000) azonban kikerüli a műfaj meghatározását, amennyiben az első mondata 

így szól: ”There is no clear definition of guidebook”, azaz „Az útikönyvnek nincs világos 

definíciója” (Towner 2000: 267, fordítás: L. A.). Azzal érvel, hogy számos könyv szolgálhat 

segítségül a turisták számára, így különbözőféle útikönyvekről lehet beszélni az utazási 

irodalmon belül. Ha mégis szűkíteni kell a kört, akkor elkülöníthető az útikönyvek egy olyan 

csoportja, amely objektivitása és szisztematikus felépítése révén különbözik a többi, utazással 

kapcsolatos könyvektől. Towner kitér az útikönyv eredetére is, de a funkciójával nem 

foglalkozik. 

 

1.3. Az útikönyv műfajának funkciója 

Az útikönyvek definíciói közül hiányzik az olyan átfogó meghatározás, amely a műfaj 

funkciójának lényegét fogalmazná meg. 

Ha a műfaj különböző nyelvű megnevezéseiből indulunk ki, akkor arra a következtetésre 

juthatunk, hogy hasonló funkciót tölt be az utazás során, mint az idegenvezető. Az angol 

guide (Országh, Magay 1998: 679), a német Reiseführer (Halász, Földes, Uzonyi 1998: 

1297), az olasz guida (Herczeg, Juhász 2000: 416), a spanyol guía (Faluba, Morvay, Szijj 

2008: 361), a francia guide (Eckhardt, Oláh 1999: 671), az orosz гид  (Gáldi, Uzonyi 2000: 

82) szó is jelölheti mind az útikönyvet, mind az idegenvezetőt. Sőt a magyar útikalauz szó is 

emlékeztethet bennünket arra a kalauzoló, vezető tevékenységre, amely csoportos utazásokon 

az idegenvezető szerepkörének részét képezi. Bár az útikönyv és az idegenvezető más 

formában vesz részt az utazáson, és az utóbbi feladatköre lényegesen nagyobb (Gál 1998, 

Kubesch 2003), mindkettőnek feladata, hogy információkat nyújtson egy úticéllal 

kapcsolatban. Eltérően az útirajzoktól, útleírásoktól, nem a saját élményeit tárja fel a 

desztinációval kapcsolatban, hanem olyan, többnyire objektívnak vélt információkat, amelyek 

relevánsak lehetnek az utazás sikere szempontjából. (Ehhez igazodva – a jakobsoni (1969) 
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terminológiával élve – nem csupán a referenciális funkció megléte jellemzi, hanem 

szükségszerűen jelen van benne az emotív, illetve konatív funkció is.)  

Az utazás sikere több tényezőn múlik. A tevékenység vizsgálatához, így az útikönyvek 

funkciójának modellezéséhez alkalmas kiindulópontot nyújt a pszichológiából jól ismert 

Maslow-féle szükséglethierarchia (Maslow 1970). A piramissal is ábrázolt hierarchia az 

„alapvető biológiai szükségletektől bizonyos komplexebb, kizárólag az alapvető szükségletek 

kielégítése után jelentkező pszichológiai motivációkig terjed”, amelyben „az adott szinten 

lévő szükségleteket legalább részben ki kell elégíteni ahhoz, hogy a felette lévő szint 

szükségletei a cselekvés jelentős motiváló erőivé váljanak” (Atkinson & Hilgard 2005: 507–

508). Az elmélet szerint az egyén csak akkor lesz képes esztétikai és önmegvalósítási 

szükségleteivel foglalkozni, ha az egyéb, alapvetőbbnek számító, a piramis alján ábrázolt 

szükségletei már kielégültek. 

 

A pszichológiából ismert szükséglethierarchia – némi módosítással, egyszerűsítéssel – a 

turizmus elméletében is helyet kapott. 

Fazakas és Török (2002) a piac működésének bemutatása kapcsán a szükségletek 

osztályozása során hivatkozik Maslow piramisára, amelynek elemei alulról felfelé a fiziológia 

szükséglet, a biztonsági szükséglet, a szociális-kapcsolódási szükséglet, a presztízs, végül az 

önmegvalósítás (Fazakas & Török 2002: 13). A szükségletek turisztikai vonatkozásai csak 

annyiban kapnak hangsúlyt, hogy „a mai ember számára természetessé vált a hosszú távú utak 

iránti igény” és „megjelent a turizmus, mint önálló szükséglet” (Fazakas & Török 2002: 14). 

Pernyéz (2003) az emberi szükségletek részletezése során említi Maslow piramisát, amelynek 

elemei alulról felfelé a fiziológia szükségletek, a biztonsági szükségletek, a társadalmi 

szükségletek, az elismerés, siker iránti igény, és az önmegvalósítás. Pernyéz a turizmus iránti 

igényt is az emberi szükségletekkel magyarázza és mindegyik szükségleti szinthez egy-egy 

turisztikai indítékot rendel (Pernyéz 2003: 23). 

Lengyel (2004) a turizmusrendszer működésének kifejtése során tartja fontosnak 

megemlíteni Maslow modelljét és a piramis szintjeit szintén az utazási motivációkkal 

kapcsolja össze. Mill–Morrison (1985: 7) hármas tagolására hivatkozik, amely a szükséglet, a 

motívum és a turisztikai szakirodalomból vett referenciák típusait állítja párhuzamba (Lengyel 

2004: 123). 
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Michalkó (2004) a motiváció kapcsán említi Maslow piramismodelljét. A modellben 

szereplő minden egyes szükségleti szintet a turizmus egy-egy részével állítja párhuzamba 

(Michalkó 2004: 43). 

 

Az említett turisztikai munkák a turisztikai motivációkkal és a turizmus részeivel 

hozzák összefüggésbe Maslow szükséglethierarchiáját, de nem foglalkoznak a modell 

esetleges használhatóságával az útikalauzok esetében, noha a piramis alkalmazása segíthet az 

útikönyv funkciójának meghatározásában és klasszifikációjában (ld. 1. ábra). 

Az útikönyv funkciója ugyanis nem más, mint az, hogy a turistának az adott úticéllal 

kapcsolatos igényeinek, szükségleteinek kielégítéséhez információt nyújtson és ösztönzést 

adjon. 

 

A fiziológiai szükségletek, mint éhség, szomjúság, stb. kielégítésére szolgáló 

információt nyújt az útikönyv, amikor éttermek, vendéglők, büfék, élelmiszerboltok, 

szálláshelyek címeit adja meg. 

A biztonsági szükségletek kielégítésére szolgáló információt nyújt az útikönyv, amikor 

a közbiztonságról, időjárási viszonyokról vagy éppen az úticélon hatályban lévő 

jogszabályokról, esetleg a szálláshelyek műszaki állapotáról ad tájékoztatást.  

A hovatartozás és a szeretet szükségleteinek kielégítésére, valamint a megbecsülés 

szükségleteinek kielégítésére szolgáló információknak tekinthetők az útikönyvben mindazon 

megjegyzések, amelyek a helyiek életmódjáról, szokásairól, illemtanáról adnak tájékoztatást. 

A kognitív és esztétikai szükségletek kielégítésére szolgálnak az útikönyvben a 

nevezetességeket és azok hátterét bemutató információk. 

Mindezen információk révén megvalósulhat a turista számára az önmegvalósítási 

szükséglet kielégítése is, amennyiben a megfelelő tudás birtokában szabadon dönthet arról, 

hogy hogyan tölti az idejét az úticélján, kezdve attól, hogy mit és hol étkezik, egészen addig, 

hogy mely nevezetességeket és milyen mértékben kívánja megismerni a látogatása során.  
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1. ábra: Maslow szükséglethierarchiája és a turista önmegvalósításához vezető szükségletek kielégítéséhez 

kínált információk az útikönyvben 

 

Az útikönyvek tehát, akárcsak az idegenvezetők, az utas önmegvalósításához, „ideális” 

vakációjához vezető úton a kedvező feltételek biztosításában óriási segítséget nyújthatnak. 

Ennek megfelelően a modern útikalauzokban a helyszíneket bemutató és ahhoz kapcsolódó 

információkon túl szinte kivétel nélkül találkozunk olyan gyakorlati információkkal, mint 

például az, hogy hol van nyilvános mosdó, merre találni étkezési, szállás- és pénzváltási 

lehetőséget, milyen alapszavakkal tudja megértetni magát az utazó a helyiekkel, stb. A 

történeti részben bemutatott fejlődésben tehát ennek a maslowi funkciónak a megjelenését 

tekinthetjük vízválasztónak, mind az útikönyvek és előzményeik, mind pedig az útikönyvek 

és más utazással kapcsolatos műfajok között. 

 

1.4. Az útikönyv műfajának nyelvezete 

Az, hogy az útikönyvek ilyen sokrétű információval szolgálnak, kihat a nyelvezetükre is. 

Az útikönyvek nyelvezetével ugyan eddig kevésbé foglalkoztak, de a turisztika nyelvéről tett 

megállapítások egy része alkalmazható erre a műfajra is. Calvi (2005) például a turizmus 

nyelvének taglalásakor kiemeli, hogy a turizmus nyelvezetének nehezen megragadható 

fizionómiája van. Azzal érvel, hogy nincsenek konkrét tematikai és funkcionális határai, 

amennyiben olyan különböző szektorokból kölcsönöz, mint a történelem, földrajz, művészet, 
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stb., továbbá különböző funkciókat is foglal magába, hiszen egyaránt megtalálható benne a 

meggyőző, informáló, és érvelő funkció (Calvi 2005: 33). Nigro (2006) a Calvi által hibrid 

nyelvnek nevezett turisztikai nyelvhez kapcsolódó diszciplínákhoz hozzátesz olyan további 

szektorokat, mint például a gasztronómia, kikapcsolódás, sport, építészet, régészet, 

környezettan, vallás, üzlet, ugyanakkor nyitva hagyja a sort esetlegesen további olyan 

komponensek irányába is, amelyek a felkeresett helyet, illetve látványosságot méltatják 

(Nigro 2006: 51).  

Ennek megfelelően a turisztikai nyelvben előforduló szakszavak is különböző 

diszciplináris területekről származnak, más szektorokból érkeztek, de nem a turizmus saját 

szakszavai (Calvi 2005: 52). Ugyanígy az útikönyvekben a festmények, szobrok, bútorzatok, 

épületek régészeti lelőhelyek leírására használt szakszavak a művészeti, régészeti, építészeti 

területről érkeznek (Nigro 2006: 54). A szakirodalom szerint jellemző még a turizmus, így az 

útikönyvek nyelvezetére az idegen szavak, a felsőfok használata (Dann 1993: 183), a jelen idő 

dominanciája (Krippendorf 1987: 21). A műfaj nyelvezetének általános megközelítéséhez 

egyéb jellemzőket nem célszerű idézni a turizmus nyelvével foglalkozó szakirodalomból, 

azok ugyanis már inkább csak az angol turisztikai nyelv sajátosságairól tett megállapítások. 

 

1.5. Az útikönyv műfajának variánsai 

Útikönyvek szerint változó, melyik milyen mértékben kívánja az egyes szinteket segíteni, 

támogatni, mi az, amit esetleg feleslegesnek vagy evidenciának tekint, és mi az, amit 

kimondottan saját feladatkörébe tartozónak ítél meg. Ennek megítélése nyilvánvalóan 

célcsoportonként változhat. Függhet a korosztálytól, mint ahogy másra hívja fel a figyelmet 

az idegenvezető, ha gyermekcsoportot és másra, ha nyugdíjas csoportot vezet, szakmától, 

érdeklődési körtől, hiszen másra kíváncsiak Tokajhegyalján a borászok, mint a történészek.  

Az információ mennyisége és összetétele függ az utazó kulturális hátterétől is, hiszen más 

dolgokra kell felkészítse a csoportját Erdélyben a magyar csoportkísérő, és megint másra kell 

figyelmeztesse ugyanott az övéit amerikai kollégája. A szükséglethierarchia egyes szintjeinek 

kielégítését szolgáló részek terjedelme az útikalauzban szintén árulkodó lehet, bár a 

terjedelem nem feltétlenül tükrözi híven az az adott igénynek tulajdonított fontosságot. 

Az említett tartalmi variánsok mellett formaiak is jellemezhetik az útikönyv műfaját. A 

fenti példáknál maradva, az idegenvezető is másképpen kell, hogy szóljon a gyermek-, és 

másképpen a nyugdíjas csoporthoz, más nyelvezettel a borászokhoz, mint a történészekhez. 
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Formai tekintetben sem kivétel a kulturális háttér: valószínűsíthetően más hangot üt meg a 

magyar és ismét mást az amerikai csoportkísérő utasai tájékoztatása során. 

A fentiek alapján könnyen belátható, hogy Károly (2007) megállapítása, miszerint „a sok 

esetben eltérő kulturális/retorikai normáik miatt, a különböző nyelvekre eltérő műfaji 

elvárások jellemzők” (Károly 2007: 129), az útikönyvek esetére is érvényes.  
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2. Az útikönyv mint kulturális közvetít ő 

 

2.1. A kultúra fogalma 

A szó etimológiája a legtöbb nyelvben, a magyarban is, egészen a latin colere igéig 

vezethető vissza, amelynek leggyakoribb jelentése művel, ápol, tisztel, becsül, de 

megtalálható számos kollokációban, ahol más magyar megfelelőt érdemel, mint például fidem 

colere ’ a hűséget megőrzi’ vagy virtutem colere ’az erényt gyakorolja’ (Finály 1884: 406, 

Györkösy 1970: 111). Az igéből két főnév is származtatható, amelyek más nyelvekben is 

továbbélnek: az egyik a cultus, a másik a cultura. A cultus a más nyelvekben is továbbélő 

’tisztelet, hódolat’ jelentése mellett sok egyebet is jelölhet: többek között az ’életrend, 

életmód’ interpretációja is ismert (Finály 1884: 526, Györkösy 1970: 147). A cultura szó 

szintén használható a latinban ’tisztelet, hódolat’ értelemben is, elsődleges jelentése azonban 

’(meg)művelés’, amely átvitt értelemben a szellemre is irányulhat (Finály 1884: 527, 

Györkösy 1970: 147).  

Kramsch (1998) a kultúra értelmezését szintén az etimológiája felől megközelítve rögtön 

szembeállítja a nature (természet) szó etimológiájával, amely a születni ige latin 

megfelelőjére vezethető vissza; így a kultúra koncepciója mögött az ember által növesztett és 

gondozott valamit, míg a természet koncepciójában a magától született és szervesen fejlődött 

valamit véli látni (Kramsch 1998: 4). Bár az elképzelés szempontjából nincs nagy jelentősége, 

a pontosság kedvéért megjegyzem, hogy Kramsch a születni igét tévesen nascere formában 

idézi, noha helyesen nasci lenne, minthogy latinban ez az ige álszenvedő. E passzív forma 

ráadásul még érzékletesebb kontrasztot mutat az aktív colere igével.  

Jóllehet a szó eredetének, illetve latin jelentésének ismerete közelebb juttathat bennünket 

a fogalom megértéséhez, annak pontos körülhatárolását nem adhatja meg, annál is inkább, 

mert a fogalom jelentése változhat és változik is az idők során.  

A modern vagy antropológiai értelemben vett jelentéssel bíró kultúra szó megjelenését 

Kroeber és Kluckholn (1952: 11) – az angol nyelvben legalábbis – a XIX. századra teszi és a 

német kölcsönszónak tekinti. Huizinga (1936: 39–40, idézi Kroeber & Kluckholn 1952: 12–

13) szerint a legtöbb európai nyelvben és az amerikai angolban is meghonosodott a német 

terminus, míg a franciák és a britek némi ellenállást tanúsítanak, amennyiben másoktól 

eltérően nem érzik a civilization kifejezés feltétlen szinonimájának a culture szót. Magában a 



25 

 

németben a Kultur szó, igaz, akkor még Cultur helyesírással, 1793-ban szerepel először 

szótárban (Arciniegas 1947: 146, idézi Kroeber & Kluckholn 1952: 13), de már korábban 

számos alkalommal felbukkan, például Kantnál is (Kroeber & Kluckholn 1952: 13). 

Kroeber és Kluckholn nemcsak a szó eredetét, hanem lehetséges értelmezéseit is kutatták. 

165 definíciót és további mintegy másfélszáz megállapítást és idézetet gyűjtöttek össze a 

kultúráról, így mintegy háromszázra rúg a kultúráról összeszedett vélemények száma 

(Kroeber & Kluckholn 1952: 291). E nagy szám is sugallja a kérdés komplex jellegét. A 

szerzők nem elégedtek meg puszta felsorolással, céljuk a meghatározások rendszerezése volt, 

aszerint, hogy az adott meghatározás a kultúra mely aspektusára helyezi a fő hangsúlyt.  

A következő hat csoportot különítették el: 

a) leíró definíciók, amelyek a kultúra általános meghatározását adják és a fogalmába 

tartozó dolgok felsorolására helyezik a hangsúlyt (Kroeber & Kluckholn 1952: 81)   

b) történelmi definíciók, amelyek a társadalmi örökségre és hagyományra helyezik a 

hangsúlyt (Kroeber & Kluckholn 1952: 89) 

c) normatív definíciók, amelyek a szabályára vagy milyenségére fektetik a hangsúlyt 

(Kroeber & Kluckholn 1952: 95) 

d) pszichológiai definíciók, amelyek a kultúrában a problémamegoldás eszközét látják 

(Kroeber & Kluckholn 1952: 105) 

e) strukturális definíciók, amelyek a kultúra szerveződésére, mintázatára helyezik a 

hangsúlyt (Kroeber & Kluckholn 1952: 118) 

f) genetikai definíciók, amelyek a produktum oldaláról közelítik meg a kultúrát (Kroeber 

& Kluckholn 1952: 125) 

 

A felsorolt csoportokon belüli sok-sok meghatározás bizonyítja, hogy a kultúra komplex 

fogalmának megközelítése mennyi különféle irányból lehetséges. Ezen megközelítésekből 

kiindulva Kroeber és Kluckholn az alábbi definíciót alkotta meg: 

 

Culture consists of patterns, explicit and implicit of and for behaviour acquired and 

transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human groups, 

including their embodiment in artefacts; the essential core of culture consists of traditional 

(i.e., historically derived and selected) ideas and especially their attached values. Culture 

system may, on the one hand, be considered as products of action, on the other hand, as 

conditioning elements of future action (Kroeber & Kluckholn 1952: 181). 
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Az 1952-es definíció azonban – noha alapos áttekintés előzte meg – szintén nem bizonyult 

„tökéletes meghatározásnak”, amennyiben újabb és újabb megfogalmazások váltak 

népszerűvé, gyakran idézetté. Ilyen például Goodenough (1971) definíciója: „A culture is a 

set of beliefs or standards, shared by a group of people, which helps the individual decide 

what is, what can be, how to feel, what to do and how to go about doing it” (Goodenough 

1971: 21–22). Magyar jelentése: „A kultúra emberek csoportja által osztott hiedelmek és 

normák készlete, amely segíti az individuumot abban, hogy eldöntse, mi van, mi lehet, mit 

érezzen, mit tegyen és hogyan tegyen” (fordítás: L. A.).  

Nem sokban tér el Haviland (1987) definíciója, aki szerint a kultúra egy társadalom illetve 

csoport szabályainak és normáinak halmaza, amelynek alkalmazását a csoport helyesnek, 

elfogadhatónak ítél meg. Ehhez hasonló Howard (1989) meghatározása, amely szerint a 

kultúra szokások rendszere, amely meghatározza egy csoport környezeti viselkedését és 

gondolkodását. 

A definiálási törekvések láttán olyan vélemény is megfogalmazódik, hogy hiába volt a 

sok-sok igyekezet az egész század során arra, hogy definiálni sikerüljön a kultúrát, mégsem 

jött létre egyetértés az antropológusok között a kultúra természetét illetően (Apte 1994: 2001). 

Trompenaars és Hampden-Turner (1997: 21) szintén szóvá teszi, hogy eltérések 

tapasztalhatók a kultúra fogalmát illetően. Trompenaars (1993) maga egy meglehetősen rövid 

meghatározással áll elő: „Culture is the way in which a group of people solve problems” 

(1993: 6). Magyar jelentése: „A kultúra az, ahogyan az emberek egy csoportja megoldja a 

problémákat” (fordítás: L. A.). Trompenaars tehát a problémamegoldás mikéntjében, egy 

adott csoportra jellemző módjában látja a kultúra lényegét.  

Ebben az időszakban születik meg  Hofstede (1991) definíciója is, amelyben még 

hangsúlyosabban fogalmazódik meg a csoport(osulás-)jelleg: „It is the collective 

programming of the mind which distinguishes the members of one group or category of 

people from another” (Hofstede 1990: 5). Magyar jelentése: „Az elme kollektív programozása 

az, amely megkülönbözteti egy csoport tagjait a másiktól” (fordítás: L. A.).  

Mindezen átfogó definíciók áttekintése után célszerű megnézni, hogy hogyan jelentkezik 

a kultúra fogalma az útikönyvekben. 
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2.1.1. A kultúra az útikönyvekben 

Az útikönyv és a turizmus egyértelműen szoros viszonyáról már az útikönyv 

kialakulását taglaló fejezetben is volt szó. A modern szakirodalom azonban a turizmus 

számos fajtáját (pl. hivatásturizmus, gyógyturizmus, vallási turizmus, stb.) különíti el, 

amelyek között előkelő helyen szerepel az ún. kulturális turizmus. Lengyel (2004: 142) 

szerint ide tartoznak a fesztiválok, tudományos és művészeti találkozók, illetve rendezvények, 

múzeumok, műemlékek és világörökség-helyszínek látogatása, folklór-, kastély- és más 

tematikus túrák, gasztronómiai és bortúrák, etnikai turizmus, körutak. Az útikönyvre tipikusan 

a turizmus ezen fajtájában van szükség, amennyiben az ilyen típusú utak során szélesebb körű 

tájékoztatást igényel a turista. 

Az útikönyvek funkcióját továbbra is Maslow szükséglet-hierarchiája felől 

megközelítve és azt a kultúra fenti definícióival összevetve megállapítható, hogy az útikönyv 

szinte minden lapján kulturális információt közvetít. Kivételt képezhetnek talán a fiziológiai 

és biztonsági szükségletek kielégítésére szolgáló információk, ugyanakkor ezeknek is lehet 

kulturális színezetük, amennyiben az univerzálisan jelentkező szükségletek kielégítésének 

módja már kultúra-specifikus módon történhet. 

A kulturális színezet azonban csak kulturális különbségek jelentkezése, vagyis 

különböző kultúrák találkozása esetén feltűnő, és az útikönyvek is az interkulturális 

helyzetekben hangsúlyozzák. Minthogy a „modernitás […] a kulturális különbségeket jelentős 

(sőt majdnem kizárólagos) mértékben a nemzeti hovatartozás szerint artikulálta” 

(Niedermüller 1999: 103), a kultúra közvetítése legnyilvánvalóbban a külföldi desztinációkat 

bemutató útikönyvekben érhető tetten. 

Ahhoz azonban, hogy érdemben vizsgálni lehessen az útikönyv lapjain megjelenő 

kulturális információkat, célszerű áttekinteni a részeit. 

 

2.2. A kultúra részei 

A kultúra fogalmának árnyalását segíti az a gyakori felosztás, amely különbséget tesz a 

culture with capital C (nagy kezdőbetűs kultúra) és a culture with small c (kis kezdőbetűs 

kultúra) között (Adaskou & Britten 1990, Kramsch 1991, Cankova & Gill 2002). E 

megközelítés szerint a nagy kezdőbetűs kultúra a magas kultúrára vonatkozik, mint például 

irodalomra vagy más művészeti alkotásokra (Kramsch 1991: 218), a médiára, a mozira, 

illetve zenére (Adaskou & Britten 1990: 3). A kis kezdőbetűs kultúrára a szociológiai 
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aspektus a jellemző: “ the organization and nature of family, of home life, of interpersonal 

relations, material conditions, work and leisure, customs and institutions” (Adaskou and 

Britten 1990:3). Kramsch (1991: 218) itt még külön megemlíti a gasztronómiát, a vásárt, a 

folklórt és a statisztikai tényeket is, így a kis kezdőbetűs kultúra lényegében a társadalmi 

életmódra, illetve azon szokásokra, hagyományokra vonatkozik, amelyek megadják egy 

csoport identitását. 

A különböző modellek közül ide kapcsolható a ma már klasszikusnak számító Hall  

(1975)-féle jéghegy modell, amelynél a jéghegy kilátszó része a ’külső kultúra’, amelyhez a 

tárgyiasult kultúraproduktum, illetve a felszínen érzékelhető szimbólumok, viselkedések 

tartoznak; míg a láthatatlan ’belső kultúra’ „az agy, a gondolkodás, ami mutatis mutandis 

vezényli a külső kultúrát” (Hidasi 2004: 13).  

Sokat emlegetett modellnek számít Trompenaars (1997) a Riding the Waves of Culture 

című könyvében kifejtett elképzelése is, amely szerint a kultúra egy magból és az azt 

körülvevő koncentrikus gyűrűkből áll össze. Három részből áll: a külső réteg ’artefacts and 

products’, a középső réteg ’norms and values’, míg a belső mag a ’basic assumptions’ 

megjelölést kapta.  

Trompenaars modelljében a külső réteg ’explicit’, ez az, ami leginkább látható. Ez a 

nagybetűs „C”-vel fémjelzett kultúrának a szintje. Ide tartoznak az olyan intézmények 

szerveződései, mint a jogrendszer és a bürokrácia. A középső rétegbe a normák és az értékek 

tartoznak. A normák a viselkedés szociális szabályaira vonatkoznak, azt határozzák meg, 

hogyan kell viselkedni a társadalomban. Az értékek ezzel szemben olyan igyekezetek, 

törekvések, amelyek nem biztos, hogy megvalósulnak. A belső mag ’implicit’, nem látható. 

Ez a kultúra „szíve”, és a legnehezebben megközelíthető része. Ide tartoznak azok az alapvető 

felfogások az élettel kapcsolatban, amelyek nemzedékről nemzedékre hagyományozódnak át, 

általában nem tudatosan (Katan 2004: 38). 

 

Ugyancsak széles körben ismert Hofstede (1991: 7, 9) modellje, amely a hagyma 

metaforáját veszi alapul (Katan 2004: 39). A hagyma rétegei jelentik a kultúra egyes rétegeit. 

A modellben két réteg jelenik meg: ’practices’ és ’values’, azaz ’gyakorlatok’ és ’értékek’ 

(fordítás: Oláhné, Hofstede 2008). A kultúra magját alkotják az értékek, a gyakorlatok rétegei 

közé tartoznak a ’rituals’, ’heroes’ és a ’symbols’. Hofstede (1991: 8) szerint a szimbólumok 

hősök és rítusok láthatóak és ezért tartozhatnak a ’practices’ közé (Katan 2004: 42) Katan 

(2004: 42) megjegyzi, hogy nem újszerű a kultúra vizsgálatában a láthatóság, illetve 
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láthatatlanság ideája, amelynek az egyik legnépszerűbb elgondolása a már említett jéghegy-

hasonlat. 

 

2.2.1. A kultúra részei az útikönyvekben 

A kultúra egyes részeit megállapító megközelítések közül az útikönyvekben 

visszaköszönő kultúra osztályozására a legmegfelelőbbnek a kis kezdőbetűs és nagy 

kezdőbetűs kultúrák mentén történő rendszerezés tűnik. A nagy kezdőbetűs és a kis 

kezdőbetűs kultúra ugyanis egymástól jól elkülöníthető módon jelenik meg az 

útikalauzokban. A nagy kezdőbetűs vagy magas kultúra, amelyre a laikusok gyakran 

leszűkítik a kultúra általános fogalmát, kitüntetett szerepet kap a különböző desztinációk 

felkeresése során. Hidasi (2004) megfogalmazása szerint:  

 

Kultúra alatt a hétköznapi szóhasználatban elsősorban olyan társadalmi, emberi 

produktumok at értünk, mint  építészeti alkotások, zeneművek, irodalmi vagy 

képzőművészeti alkotások. A turisták, amikor nyakukba veszik a világot, sokszor 

ezeket az alkotásokat, produktumokat keresik, akarják megnézni, megtapasztalni és 

gyönyörködni bennük. Ezek azok a produktumok, amelyek egy-egy adott kultúra 

termékei (Hidasi 2004: 11, kiemelés: L. A.). 

 

Ezek azok a produktumok, amelyek ismertetése, részletezése jelentős helyet foglal el a 

legtöbb, emberkéz alkotta desztinációt (tehát nem természeti tájat) bemutató útikönyvben.  

A modern útikönyvek (vö. Az útikönyv műfaja c. fejezet) azonban már a kis kezdőbetűs 

kultúrával kapcsolatban is igyekeznek tájékoztatást adni, hol kontrasztív, hol (látszólag) 

abszolút értelemben (vö. Tartalmi változtatások az útikönyvek fordításában c. fejezet)  
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3. Az útikönyvek fordítása 

Venuti (1996) meglátása szerint a fordítástudományban egymás mellett létező sokféle 

megközelítés és módszer közül egyik sem ad választ minden kérdésre, de nem kell, hogy ezek 

a megközelítések ellentétben álljanak egymással, hanem inkább a fordítástudományra 

jellemző pluralitás jegyében az a jó, ha egymást kiegészítik. 

Ezt a meglátást szem előtt tartva számos elmélet kapcsolható a kutatásomhoz, hiszen a 

megfeleltetés kérdésével több teória is foglalkozik. Ezek közül az ekvivalencia, az 

idegenszerűség, a szkoposz-elmélet, a relevancia-elmélet és a műfajspecifikus fordítás felől 

közelítem meg az útikönyvek fordításának problematikáját. 

 

3.1. Ekvivalencia  

Mint szinte minden fordítás során, úgy az útikönyvek fordításánál is felmerül az 

ekvivalencia kérdésköre, ezért érdemes áttekinteni az e témában született ismertebb 

gondolatokat.  

Catford  (1965) a fordítás fogalmára adott egyik meghatározásában is kifejezésre jut az 

ekvivalencia gondolata: „Translation may be defined as […] the replacement of textual 

material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)” („ A 

fordítás definiálható úgy, hogy […] az egyik nyelv (FNY) szöveges anyagának helyettesítése 

egy másik nyelv (CNY) szöveges ekvivalens szöveges anyagával) (Catford 1965: 20, fordítás: 

L. A.). 

Catford a fordítási ekvivalencián belül különbséget tesz a szöveg-ekvivalencia és a 

formális megfelelés között. Formális megfelelőnek tart bármilyen célnyelvi kategóriát (lexikai 

egység, nyelvtani szerkezet, stb.), amelyről elmondható, hogy amennyire csak lehet, 

’ugyanazt’ a helyet foglalja el a célnyelv ’gazdaságában’, rendszerében, mint az adott 

forrásnyelvi kategória a forrásnyelvében (Catford 1965: 27). Minél nagyobb a távolság 

tipológia és rokonság tekintetében a forrás- és célnyelv között, annál valószínűbb, hogy 

megfeleltetés „csak” a szöveg szintjén működhet (Catford 1965: 34). 

Szöveg-ekvivalenciáról viszont a fordítás során gyakran beszélhetünk, ugyanis Catford 

szöveg-ekvivalensnek tekint bármilyen célnyelvi szöveget, amelyről megállapítható, hogy egy 

adott forrásnyelvi szöveg ekvivalense (Catford: 1965: 27). Ennek egyik ismérve, hogy a 

forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg egy adott szituációban kölcsönösen felcserélhető, a 
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fordításnál tehát nem olyan célnyelvi ekvivalenseket kell választani, amelyeknek „ugyanaz a 

jelentésük”, mint az eredetiben, hanem olyanokat, amelyek a legjobban lefedik a forrásnyelvi 

szöveg szituációs jellemzőit (Catford: 1965: 49). 

 

Nida munkáiban (1964, 1969) szintén hangsúlyos az ekvivalencia kérdése. Meghatározása 

szerint az ekvivalencia nagyon szoros jelentésbeli hasonlóság, ami a formai hasonlósággal 

állítható szembe (Nida & Taber 1969: 200). 

Az ekvivalencia kapcsán két fogalmat tart fontosnak megemlíteni: a dinamikus ekvivalenciát 

és a formális megfelelést. Bár Catford és Nida is ugyanazt a terminust, a formal correspondence 

kifejezést használják, nem ugyanazt értik rajta. Nida arra a fordításra használja ezt a fogalmat, 

amelynél a forrásnyelvi szöveg formai jellemzői mechanikusan reprodukálódnak a célnyelvben. 

A formális megfelelés általában torzítja a célnyelv grammatikai és stilisztikai jellemzőit és 

torzítja az üzenetet, így a célnyelvi olvasó félreérti az üzenetet vagy legalábbis csak komoly 

erőfeszítés árán érti meg (Nida & Taber 1969: 201). 

Ezzel szemben a dinamikus ekvivalencia akkor valósul meg, ha az eredeti szöveg üzenete 

úgy lett átültetve a célnyelvre, hogy a célnyelvi olvasó válasza lényegében olyan, mint a 

forrásnyelvi olvasóé. Gyakori eset, hogy az eredeti szöveg formája változtatást igényel, de amíg 

a változtatás követi a forrásnyelvre való visszafordítás szabályait, továbbá a kontextuális 

konzisztenciáét a transzferben, valamint a transzformációét a célnyelvben, akkor a fordítás 

megőrizte az üzenetet, tehát hű (Nida & Taber 1969: 200). Hangsúlyozza azt is, hogy a 

forrásnyelvi és a célnyelvi olvasó válasza sohasem teljesen ugyanaz, mert a kulturális és 

történelmi háttér különbözik, de magas fokú ekvivalencia így is elérhető, amelynek nem csupán 

az eredeti informatív, hanem expresszív és imperatív funkcióját is be kell töltenie. (Nida & Taber 

1969: 22–28). 

Toury  (1980) az ekvivalencia terminus két fő használatáról számol be. 

Létezik egyrészt egy teoretikus értelemben vett ekvivalencia, amely a célnyelvi szövegek 

és a forrásnyelvi szövegek közötti absztrakt, ideális kapcsolatot vagy kapcsolati kategóriát 

jelöli. 

Ezzel szemben az ekvivalencia lehet deskriptív terminus is, amely konkrét objektumokat – 

a célnyelvi szöveg és a forrásnyelvi szöveg megnyilatkozásai közötti konkrét kapcsolatokat – 

jelöl, amelyek közvetlen megfigyelés tárgyai lehetnek (Toury 1980: 39). 

E deskriptív, empirikus értelemben Toury a célnyelv és forrásnyelv közötti ekvivalenciára 

nem mint valami megvalósítandó célra, hanem mint meglévő adottságra tekint (Toury 1980: 
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113). Ebből kiindulva a célnyelvi és forrásnyelvi szöveg összehasonlító elemzése során nem 

az a kérdés foglalkoztatja, hogy a fordítás és az eredeti valamilyen szempontból ekvivalensek-

e, hanem, hogy milyen típusú és milyen fokú fordítási ekvivalenciát mutatnak (Toury 1980: 

47). Ebben a felfogásban az ekvivalencia nem egy olyan egyedi viszonyt jelent, amely egy 

vissza-visszatérő invariáns-típust jelöl, hanem bármely olyan kapcsolatra vonatkozik, 

amelyről bebizonyosodott, hogy a fordításra meghatározott körülmények között jellemező 

volt (Toury 1995: 61). 

Az ekvivalencia különböző megközelítéseinek gazdag tárházát nyújtja Koller (1989, 

1995). 

Eszerint referenciális vagy denotatív ekvivalenciáról beszélünk, amikor a forrásnyelv és 

a célnyelv szavai feltehetőleg ugyanarra a dologra vonatkoznak a valós világban.  

Konnotatív ekvivalencia valósul meg akkor, ha a forrásnyelv és a célnyelv szavai 

ugyanazt vagy nagyon hasonló asszociációt váltanak ki a forrásnyelvi és a célnyelvi 

beszélőből, illetve olvasóból. 

Szöveg-normatív ekvivalencia jön létre, ha a forrásnyelv és a célnyelv szavai ugyanazon 

vagy hasonló kontextusban fordulnak elő a forrás-, illetve célnyelvben. 

Nidához hasonlóan Koller is különbséget tesz a forrásnyelvi és célnyelvi szavak között 

helyesírási és fonológiai hasonlóságot mutató formális ekvivalencia és a dinamikus vagy 

pragmatikus ekvivalencia között: ez utóbbi lényege, hogy a forrásnyelvi és a célnyelvi szavak 

ugyanolyan hatással vannak mindkét nyelv olvasóira (Koller 1989: 100–104, idézi Kenny 

(1998: 77–80). 

Klaudy  (1999: 99) a kommunikatív  ekvivalenciában látja az egyenértékűség lényegét. 

Megvalósulásához három feltételnek, a referenciális, a kontextuális és a funkcionális 

egyenértékűségnek kell teljesülnie. A referenciális egyenértékűség azt jelenti, hogy a célnyelvi 

szöveg a valóság ugyanazon részére vonatkozik, mint a forrásnyelvi szöveg. A kontextuális 

egyenértékűség megvalósulásánál a célnyelvi és a forrásnyelvi mondatok ugyanazt a helyet 

foglalják el a saját szövegük egészében. A funkcionális azonosság lényege pedig hogy a 

„célnyelvi szöveg ugyanazt a szerepet töltse be célnyelvi olvasók körében, mint amilyen szerepet 

a forrásnyelvi szöveg betöltött a forrásnyelvi olvasók körében” (Klaudy 1999: 99). 
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3.1.1. Ekvivalencia az útikönyvek fordításában 

A felsorolt megközelítések közül az útikönyvek fordításánál a Klaudy által felvetett 

funkcionális ekvivalencia elmélete tűnik a legcélszerűbbek. Amennyiben elismerjük az 

általános útikönyv univerzálisan érvényes segítő-oltalmazó funkcióját, akkor elengedhetetlen, 

hogy mind a forrásnyelvi olvasó, mind a célnyelvi olvasó számára ugyanezt a funkciót 

biztosítsa. Feltételezve, hogy a forrásnyelvi szöveg a forrásnyelvi olvasó igényei szerint került 

megfogalmazásra, a célnyelvi szöveg a célnyelvi olvasóra kell, hogy hasonló hatással legyen, 

azaz a célnyelvi olvasó igényeit kell, hogy kiszolgálja. Ehhez a hasonló hatáshoz pedig, 

tekintve a forrásnyelvi és célnyelvi olvasó eltérő hátterét, kultúráját (vö. Az útikönyv mint 

kulturális közvetítő című fejezet), tartalmi változtatásokra kényszerül a fordító. A tartalmi 

változtatás azonban útjában áll a referenciális egyenértékűségre vonatkozó feltétel 

teljesülésének, és felveti az adaptáció kérdéskörét.  

Az adaptáció szorosan kapcsolódik az ekvivalencia fogalmához. Bastin (1998) 

megfogalmazása szerint az adaptáción olyan fordítási műveletek sorát lehet érteni, amelynek 

eredményeképpen olyan szöveg jön létre, amelyet nem fogadunk el fordításként, ugyanakkor 

elismerjük, hogy egy nagyjából ugyanolyan hosszú forrásnyelvi szöveget képvisel (Bastin 

1998: 5). Az ekvivalenciával tehát közös pontot jelent az, hogy a forrásnyelvi szöveget 

képviseli, fontos eltérés azonban, hogy a célnyelvi szöveget nem tekintjük fordításnak. 

Az, hogy mit tekintünk még fordításnak, és mi az, amit már adaptációnak, szubjektív 

megítélés függvénye lehet. Az útikönyvek tekintetében Toury  (1995) álláspontjával értek 

egyet. Ő a fordítás részének tartja az adaptációt, abból kiindulva, hogy egyrészt az 

adaptációban is van egy eredeti, forrásnyelvi szöveg, amellyel a célnyelvi szöveg 

összehasonlítható, másrészt pedig a célnyelvi kultúra fordításként kezeli az adaptációt (Toury 

1995: 55). Az idegen nyelvű forrásból átültetett útikalauzok impresszumában – legalábbis 

Magyarországon – a „fordította” illetve „fordítás”szavak szerepelnek, így én is fordításoknak 

tekintem e munkákat. Az adaptáció elméletével tehát részletesebben nem foglalkozom. 

 

3.2. Idegenszerűség  

Az idegenszerűség fogalmával kapcsolatos kérdésekkel többen is foglalkoztak a 

fordítástudományban az elmúlt évtizedek során. Az erről szóló hazai is nemzetközi 

szakirodalom feltérképezésében Klaudy (1987), illetve Szabados (2011) munkájára célszerű 

támaszkodni. 
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Az idegenszerűség kérdésköréhez kapcsolódik Katherina Reiss 1971-es megállapítása 

szerint a fordított szövegekben nem érvényesülnek teljes mértékben a célnyelv nyelvi forrásai. 

Ezért a fordítás minőségéről sokat elárul az, ha megnézzük a célnyelv azon leggyakoribb 

szavait, amelyek a forrásnyelvben nem léteznek. Ha sok ilyen van, a fordítás jó minőségűnek 

számít (Szabados 2011: 61). 

Szintén az idegenszerűség kérdéséhez tartozik a „kvázi-helyesség” fogalma, amelyet 

Papp Ferenc vezetett be, 1972-ben. Magyar anyanyelvű orosz-szakos hallgatók beszédében 

mutatta ki a „kvázi-oroszság” eseteit. Megfigyelése szerint, noha minden egyes mondatukat 

az orosz nyelv szabályai szerint, az orosz nyelvű beszélők számára elfogadott, helyes módon 

fogalmazták meg, a szövegük egésze mégsem elfogadható, „mert nem felel meg” az orosz 

anyanyelvűekben kialakult, „a helyes orosz szövegekről alkotott intuitív elképzeléseiknek” 

(Klaudy 1987: 7). A „kvázi-oroszság” esetei között említi a kevesebb szenvedő szerkezet, 

kevesebb igeneves szerkezet, ugyanakkor több igenév használatát a magyarok orosz 

szövegeiben, mint az anyanyelvi oroszokéiban. Minthogy ezek a jelenségek 

megszámlálhatók, a kvázi-helyesség statisztikailag is mérhető (Klaudy 1987: 7). 

Hasonló jelenségről értekezik Gideon Toury 1986-ban írott tanulmányában. Ő 

„discourse transfer” jelenségeként említi azt, amikor a fordító a forrásnyelv szövegszintű 

jellemzőit átviszi a célnyelv szövegébe. 

Weizman és Blum-Kulka 1987-ben írt tanulmányt a fordított szövegek azonosításáról 

és értelmezéséről, amelyben szintén az idegenszerűség a központi kérdés. Vehman- Lehto 

1989-ben orosz–finn viszonylatban kutatta a ’quasi-correctness’ jelenségét újságcikkek 

fordításait vizsgálva: megint csak az idegenszerűség volt a kérdés. 

Szintén 1987-ben, Klaudy az aktuális tagolásról értekezve fejti ki a jelenséggel 

kapcsolatos megállapításait: 

 

Mondataik egyenként magyar mondatok, a magyar nyelv szabályai szerint szerkesztik 

őket, egész szövegük mégis idegenszerű, erősen magán viseli a forrásnyelv hatását. E 

szinten – éppúgy, mint a […] többé-kevésbé hivatásos fordítók esetében – már nem 

közvetlen interferenciáról van szó, vagyis nem arról, hogy a forrásnyelvre jellemző 

lexikai elemek vagy grammatikai struktúrák jelennek meg a célnyelvben. Sokkal 

inkább közvetett interferenciáról beszélhetünk, vagyis arról, hogy a forrásnyelv 

hatására olyan mondat- és szövegszerkesztési sajátosságok jelennek meg a 

célnyelvben, amelyek abban megvannak ugyan, de a szóban forgó műfajban […] más 
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a gyakoriságuk, ritkábban, vagy gyakrabban használatosak, esetleg egyáltalán nem 

fordulnak elő. (Klaudy 1987: 6, kiemelés: L. A.) 

 

Mona Baker 1992-es munkájában ugyancsak az aktuális tagolás kapcsán tett 

megállapítása, bár nem nevezi így, szintén az idegenszerűség, kvázi-helyesség témájába 

tartozik: szerinte ugyanis a grammatikai helyesség nem jelenti rögtön azt, hogy elfogadható 

az anyanyelvi beszélők számára, meglátása szerint ugyanis az elfogadhatósághoz az is 

elvárás, hogy „egy adott megnyilatkozás illeszkedjék a szövegkörnyezetbe”. 

Tirkkonen-Condit (2002) a translationese (magyarul ’fordításnyelv’, Klaudy Kinga 

1999: 153) fogalmára úgy hivatkozik, mint egy a fordítás minőségének értékelése kapcsán 

gyakran használt terminusra. A kifejezésben pejoratív felhangot érez, hiszen a szó képzése 

hasonló módon történt, mint a journalese, officialese és legalese szavak esetében. A 

fordítástudomány egyik nagy feladatának tartja annak a kiderítését, hogy a fordítások 

szisztematikusan különböznek-e az eredeti szövegektől, és ha igen, akkor miért. Ugyanúgy 

kérdésnek tartja, hogy esetleg elkerülhetetlen-e, hogy a fordítási folyamat olyan jelenségeket 

okozzon, amelyek eredményeképpen a fordított szövegek nyelve eltérő legyen a nem fordított 

szövegek nyelvétől (Tirkkonen-Condit 2002: 207) 

Tirkkonen-Condit hangsúlyozza a különbséget az inkompetens fordítás által létrejött 

translationese között és az esetlegesen kikerülhetetlen, a fordított szövegekben 

szükségszerűen megjelenő nyelvi-szövegi jellegek között, mely utóbbiak standard 

megjelölése a fordítási univerzálék. A fordítási univerzálékkal kapcsolatos hipotézisek szerint 

vannak olyan jellemzői a fordított szövegeknek, amelyek forrás- és célnyelvtől függetlenül 

minden fordításnál jelentkeznek, a fordítás mintegy velejárójaként. E hipotézisek nem 

fordítási hibákra, hanem lexikai elemek illetve szintaktikai minták előfordulási gyakoriságaira 

vonatkoznak, amelyek különbséget mutatnak az eredeti szövegekkel szemben (Tirkkonen-

Condit 2002: 208).  

Tirkkonen-Condit ilyen, a fordított szövegekben észlelhető általános tendenciák között 

tartja számon az egyszerűsítést, normalizációt, explicitációt és általános konzervatizmust. 

Tirkkonen-Condit a normalizáció fogalmára tér ki részletesebben: a normalizációs hipotézis 

szerint a fordított szövegekben felülreprezentáltak a célnyelvben gyakori jellegek/elemek, és a 

metaforák és idiómák konvencionálisabbak, továbbá a dialektális és kollokviális elemek 

ritkábban fordulnak elő (Tirkkonen-Condit 2002: 208). 
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Tirkkonen-Condit azonban Reiss nyomán újabb hipotézist tesz hozzá a normalizáció 

fogalmához: az egyedi elemek hipotézisét (the unique items hypothesis) (Tirkkonen-Condit 

2002: 209). Egyedi elemeknek hívja az olyan nyelvi elemeket, amelyeknek nincs olyan 

megfelelőjük a forrásnyelvi szövegben, amely fordítási ekvivalensük lehetne. Olyan elemek, 

amelyek másképpen manifesztálódnak a forrás- és másképpen a célnyelvi szövegekben. 

Példának említ egyes finn igéket, melyek jelentését csak parafrazálva, határozószóval 

kiegészített igékkel lehet visszaadni az angolban (Tirkkonen-Condit 2002: 209), 

megjelenhetnek azonban ezek az elemek a lexika, a frazeológia, a szintaxis, a 

szövegszervezés, a kollokációk, a pragmatikai szokások szintjén, vagyis bármilyen nyelvi 

szinten is (Tirkkonen-Condit 2002: 216). Az egyedi elemek hipotézise szerint a fordítók nem 

veszik ezt figyelembe, így a fordított szövegekben alacsonyabb az előfordulási aránya az 

egyedi elemeknek, mint az eredeti célnyelvi szövegekben (Tirkkonen-Condit 2002: 209).  

Tirkkonen-Condit finn-angol vonatkozású kutatási eredményei szerint ezt a jelenséget 

az olvasók zöme is érzékeli: ha gyakran fordulnak elő egyedi elemek a fordított szövegben, 

akkor az lesz az olvasó érzése, hogy eredeti nyelven írt szöveget olvas (Tirkkonen-Condit 

2002: 216). 

Tirkkonen-Condit említi a norma szerepét: egy-egy műfaj normái szerint történő 

fordítás az eredetiség érzetét kelti az olvasóban. (Tirkkonen-Condit 2002: 216). 

 

3.2.1. Idegenszerűség az útikönyvek fordításában 

Amint láthattuk, a kvázi-helyesség, translationese, fordításnyelv teóriáiban közös, hogy 

mindegyikük valamilyen nyelvi szinten közelíti meg az idegenszerűséget. A fordításban 

észlelhető idegenszerűséget okozhatja a forrásnyelvi elemek túlsúlya vagy éppen a célnyelvre 

jellemző elemek alulreprezentáltsága a célnyelvre fordított szövegben. 

Az idegenszerűség fogalmát az útikönyvek fordítása kapcsán célszerűnek vélem az 

említett szerzőkhöz képest némileg eltérő értelemben használni. Bár én is a forrásnyelvre 

jellemző elemek túl-, vagy a célnyelvre jellemző elemek alulreprezentáltságát látom fő oknak, 

idegenszerűséget nem csak nyelvi szinten, hanem tartalmi szinten is megállapíthatónak illetve 

– műfajtól függően – megállapítandónak vélek. A fenti szerzők által használt idegenszerűség 

fogalmának a kiterjesztését a tartalmi jellemzőkre nemcsak indokoltnak, hanem 

szükségszerűnek tartom az olyan műfajokban, amelyekben nemcsak a nyelvi kifejezésmód, 

hanem maga a mondanivaló is kultúra-specifikus lehet: ilyen műfaj az útikönyv, amelynek fő 
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feladata a desztináció és az utazó – legszélesebb értelemben vett – kultúrája közötti 

átjárhatóság biztosítása. Minthogy az idegenszerűséget műfajorientált módon vizsgálom, ezért 

elsősorban a műfaj szempontjából jelentékeny aspektusaira összpontosítok. Ezek a 

műfajfüggő idegenszerűségek azok az elemek, amelyek a forrásnyelvi útikönyvekre 

jellemzőek, az autentikus célnyelvi útikönyvekre kevésbé, ám a célnyelvre fordított 

útikönyvekben mégis megtalálhatók, illetve azok az elemek, amelyek a forrásnyelvi 

útikönyvekre nem jellemzőek, az autentikus útikönyvekre igen, ám a célnyelvre fordított 

szövegben mégsem fellelhetők. Az idegenszerűség tehát nem más, mint a szkoposz-

elméletben vagy Nida dinamikus ekvivalencia-elméletében vagy éppen Gutt relevancia-

elméletében megfogalmazott elvárások teljesülésében tapasztalt fogyatékosság. 

Ilyen, az útikönyvekre jellemző idegenszerűségek három típusát látom gyakorinak a 

magyar fordításokban. Az idegenszerűség jelentkezhet lexikai, grammatikai-pragmatikai és 

tartalmi szinten. 

Az ily módon kiterjesztett értelmű idegenszerűségek említett aspektusainak kibontásához 

további fordításelméleti teóriák nyújtanak alapot: lexikai szinten a reáliák kérdése, 

grammatikai-pragmatikai szinten az interperszonalitás kérdése, tartalmi szinten pedig a 

kultúratudományi kérdések. A kultúratudományi hátteret részben Az útikönyv mint kulturális 

közvetítő című fejezetben részben már felvázoltam, a többi kérdést a disszertáció második 

felében kifejtett kutatás során fogom részletezni.  

 

3.3. Szkoposz-elmélet  

A σκοπος görög szó, jelentése, többek között, ’cél, szándék’ (Györkösy, Kapitánffy, 

Tegyey 1993: 964). A ’70-es években német nyelvterületen megjelenő elmélet ezt a szót tette 

meg központi terminusává. Vermeer (1978: 100) szerint általános szabályként a célnyelvi 

szöveg tervezett célja, azaz szkoposza kell, hogy meghatározza, hogy milyen módszereket és 

stratégiákat alkalmazzon a fordító. Az ekvivalencia-alapú elméletekkel szemben úgy 

gondolja, hogy nem a forrásnyelvi szöveg mint olyan, sem a forrásnyelvi olvasóra gyakorolt 

hatása, sem pedig a szerző neki tulajdonított funkciója nem az, ami meghatározza a fordítási 

folyamatot. A fordítást a kezdeményező fél vagy ügyfél igényei határozzák meg. A szkoposz 

tehát nagymértékben függ a célnyelvi szöveg használójától, az ő helyzetétől és kulturális 

hátterétől.  

Két további általános szabályként állapítja meg a koherencia-szabályt és a hűség-szabályt.  
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A koherencia-szabály azt köti ki, hogy a célnyelvi szövegnek kielégítően koherensnek kell 

lennie ahhoz, hogy a feltételezett használó megértse, tekintettel a feltételezett 

háttérismereteire és körülményeire. A fordítás kiindulópontja a világkontinuum részét képező, 

forrásnyelven írt szöveg, amelyet úgy kell lefordítani a célnyelvre, hogy olyan 

világkontinuumnak legyen része, amelyet a befogadók a saját helyzetükkel koherensnek 

tudnak értelmezni (Vermeer 1978: 100).  

A hűség szabálya a célnyelvi szöveg és a forrásszöveg közötti szövegközi koherenciára 

vonatkozik, és csupán azt köti ki, hogy maradjon némi kapcsolat a két szöveg között miután a 

szkoposz elve és az előbb említett, intertextuális koherencia szabálya megvalósult (Vermeer 

1978: 100).  

Vermeer 1978-as általános szkoposz-elméletét a Katharina Reiss által kifejlesztett 

specifikus fordításelmélettel összedolgozva Reiss és Vermeer (1984/1991) olyan általános 

fordításelméletre jutnak, amely elég általános és elég összetett ahhoz, hogy sok egyedi esetet 

lefedjen (Schäffner 1998: 236). 

A szöveget úgy tekintik, mint információkínálatot (Informationsangebot), amelyet a 

létrehozója készít a befogadó számára. Az elmélet szerint „jedes Tranlsat (Übersetzung oder 

Verdolmetchung) unabhängig von seiner Funktion […] und Textsorte als 

Informationsangebot in einer Zielschprache und deren –kultur über ein Informationsangebot 

aus einer Ausgangssprache und deren –kultur […] ” (Reiss & Vermeer 1984/1991: 76). A 

német idézet magyar jelentése: „minden transzlátum (fordítás vagy tolmácsolás) a 

funkciójától és a szövegtípusától függetlenül [úgy tekintendő] mint információkínálat egy 

célnyelven és annak kultúrájában egy forrásnyelv és -kultúra információkínálatáról” (fordítás: 

L. A.). 

A fordítás másodlagos információnyújtás, az elsődleges információnyújtás utánzása. 

Pontosabban, a fordító a forrásszöveg bizonyos aspektusairól, a célszövegnek a 

kezdeményező által meghatározott szkoposzának megfelelően nyújt információt (Reiss & 

Vermeer 1984/1991: 76). (vö. Relevancia-elmélet) 

A forrásnyelven nyújtott információ szelektálását és a szkoposz meghatározását a 

célszöveg fogadóinak igényei, elvárásai, stb. határozzák meg. Minthogy a szkoposz a szöveg 

fogadói szerint változhat, a célnyelvi szöveg és a forrásnyelvi szöveg szkoposza egymástól 

egyes esetekben eltérő lehet, másokban azonos. Az előbbi jelenséget Reiss és Vermeer 

(1984/1991: 45) Funktionsänderung (funkcióváltozás), utóbbit Funktionkonstanz 

(funkcionális konstancia) terminussal illeti. A Funktionsänderung eseteiben a fordítást nem a 
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forrásnyelvvel való intertextuális koherencia határozza meg, hanem az, hogy a célnyelvi 

szöveg a szkoposznak megfelelően készüljön el. 

Jóllehet a szkoposz, a cél és a funkció terminusokat Reiss és Vermeer (1984/1991) gyakran 

egymással kölcsönösen felcserélhető értelemben használja, a funkció szó specifikusabb 

értelemben is használatos, ami főleg Reissnek köszönhető. Ebben az értelemben a Textsorte 

(műfaj) és Texttype (szövegtípus) aspektusaihoz kapcsolódik. A forrásszöveg besorolható 

valamelyik szövegtípusba vagy műfajba, és a fordító ezt is figyelembe veszi a célnyelvi 

szöveg produkciójakor (Reiss & Vermeer 1984/1991: 196, idézi Schäffner 1998: 235). 

Ugyanakkor Vermeer (1989) és Reiss (1988) is fenntartásukat fejezték ki a műfaj 

szerepével kapcsolatban: a forrásnyelvi szöveg nem határozza meg a célszöveg műfaját, sem a 

műfaj nem determinálja ipso facto a célszöveg formáját vagy a szkoposzt. Inkább a fordítás 

szkoposza az, amely meghatározza a translatum számára megfelelő műfajt, és a műfaj, 

minthogy a szkoposz következménye, másodlagos hozzá képest (Schäffner 1998: 237). 

 

A szkoposz-elmélet fontos elemének, a forrásszöveg és a célszöveg státuszának 

bemutatását Schäffner (1998) összefoglalása alapján mutatom be. 

A szkoposz-elmélet szerint a fordítás egy már meglévő forrásszövegen alapuló, 

funkcionálisan megfelelő célszöveg előállítása, és a két szöveg közötti kapcsolat a fordítás 

szkoposza szerint határozható meg. Egyik gyakorlati következménye ennek a teóriának a 

forrásszöveg státuszának újrafogalmazása. A fordítón, mint szakértőn múlik, hogy eldöntse, 

hogy milyen szerepet játszik a forrásszöveg a fordítás aktusában. A döntő faktor a pontosan 

meghatározott szkoposz, és a forrásszöveg csak egyetlen összetevője a fordítónak adott 

megbízatásnak. A fordítónak a szkoposznak megfelelően tudatosan kell eljárnia és a 

szkoposzról minden specifikus esetben külön kell dönteni. A szkoposz lehet adaptáció a 

célnyelvi kultúrához, de lehet az olvasó megismertetése a forrásnyelvi kultúrával is. A 

fordítónak tudnia kell, mi a fordítás lényege/értelme, hogy van valami célja, de hogy bármely 

cél is csak egy a lehetséges sok cél közül. Fontos megjegyezni, hogy egy forrásszövegnek 

sincs csak egy helyes vagy preferált fordítása (Vermeer 1989: 182), és hogy, 

következésképpen, minden fordítási megbízásnak explicit vagy implicit módon tartalmaznia 

kell a szkoposz megállapítását. A célszöveg számára megállapított szkoposznak nem kell 

azonosnak lennie a forrásnyelvnek tulajdonított szkoposzsal; de ha a szkoposz nincs 

meghatározva, a megfelelő fordítás nem jöhet létre (Schäffner 1998: 238). 
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3.3.1. A szkoposz-elmélet az útikönyvek fordításában 

Az útikönyvek fordítására optimálisan alkalmazhatónak tűnik a szkoposz-elmélet. 

Véleményem szerint abból a feltevésből kell kiindulunk, hogy az útikönyvek fordításának 

szkoposza hiánypótló jellegű. Egy útikönyv lefordításával nem az a cél, hogy a forrásnyelvi 

szöveg célnyelven is olvasható legyen, itt a fordítás csupán eszköz, a teljesen önálló 

útikönyvírást pótló tevékenység. Az útikönyv lefordításával a cél az, hogy ugyanazt a 

tájékoztató-segítő funkciót töltse be a célnyelvi olvasók körében, mint az eredeti szöveg a 

forrásnyelvi olvasók körében. Mihelyt eltérnek a forrásnyelvi és a célnyelvi olvasók igényei, 

márpedig az eltérő hátterük (vö. Az útikönyv mint kulturális közvetítő című fejezet) miatt ez 

gyakran bekövetkezik, a fordítás során tartalmi változások is szükségesek lesznek a cél 

maradéktalan teljesítése érdekében. 

A szükséges tartalmi változtatások elmaradásában nem a szkoposz-elmélet cáfolatát 

látom, de nem is feltétlenül a fordítói kompetencia hiányát. A tartalmi változtatások mellőzése 

éppen arra enged következtetni, hogy más, az eddig kifejtettől eltérő vagy nem megfelelően 

meghatározott szkoposz áll az útikönyvfordítások hátterében. A kiadók ugyanis nem annyira 

az eszközt, mint inkább a célt látják a fordításban: a külföldön bevált, jó nevű, tehát a 

hitelesség, megbízhatóság garanciáját jelentő útikönyvek magyar nyelvű változatának 

megteremtését, amelyben „csak egy-két dolgot kell megváltoztatni” a magyar kiadás 

kedvéért. E következtetésem helyességében erősítettek meg azok a kiadók is, amelyekkel 

sikerült kapcsolatba lépnem.  

A kérdés kényessége ellenére hasznos volna a fordítói megbízás témájában 

rendszerezett kutatást végezni, amelynek eredményeivel meggyőzően bizonyítani lehetne azt 

az elképzelést, hogy az útikönyvek fordításánál a kiadók által implicit vagy explicit módon 

meghatározott fordítási szkoposz nem a célnyelvi olvasók feltételezett igényeinek kielégítése, 

hanem a forrásnyelvi szöveg és a célnyelvi szöveg közötti szöveg-ekvivalencia megteremtése.  

Az ilyen jellegű kutatás azonban egyrészt nehézkesen kivitelezhető, másrészt nem is 

feltétlenül szükséges a disszertációban kifejtett fő problémák szempontjából. 

Nehezen kivitelezhető, amennyiben – eddigi tapasztalatom alapján – a kiadók 

vonakodnak válaszolni munkáltatással kapcsolatos kérdésekre, minthogy üzleti érdekeik 

sérülésétől tartanak. A fordítók interjúvolása szintén kényes kérdés, amennyiben munkájuk 

kritikájaként értelmezhetik a szkoposszal kapcsolatos kérdéseket.  

Nem feltétlenül szükséges, amennyiben a produktumból egyértelműen következtetni lehet, 

hogy megvalósult-e az útikönyvek fordítására ideálisnak vélt szkoposz. 
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3.4. Relevancia-elmélet 

Gutt (1991, 2000) a relevancia-elméletével egy olyan átfogó elméleti keretet kíván adni a 

fordításnak, amely bármilyen típusú szöveg fordításánál alkalmazható, legyen szó 

bibliafordításról vagy éppen gabonapelyhet tartalmazó doboz szövegének fordításáról. Az 

elmélet megkülönböztet deskriptív és interpretív nyelvhasználatot. A deskriptív 

nyelvhasználatban a gondolat a beszélőtől származik és a beszélő arra szánja, hogy pontosan 

megjelenítse a valóságot. Az interpretív nyelvhasználaban a gondolat valaki mástól származik 

és a beszélő a megnyilatkozását arra szánja, hogy pontosan képviselje az eredeti gondolatot. 

Így a deskriptív beszéd a valósághoz igyekszik hű lenni, az interpretív pedig az eredeti 

beszélő által megfogalmazott jelentéshez (Smith 2000: 39, idézi Smith 2002: 108).  

Ennek megfelelően a fordítás másodlagos kommunikáció. Olyan interlingvális interpretív 

nyelvhasználat, amelyben a fordító megpróbálja hűen kifejezni az eredeti szerző gondolatait 

egy másik nyelven (Smith 2002: 109). Ez a megközelítés kizárja a fordítások köréből az ún. 

covert translation  típusát (Gutt 2000: 47–68), amely „olyan fordítás, amely forrásnyelv 

státuszát élvezi vagy élvezte a célnyelvi kultúrában” (House 1981: 194, fordítás: L. A.). Gutt 

a használati utasítások mellett ide sorolja a reklámok és az utazási prospektusok fordítását is, 

ahol a fordításnak nem az a lényege, hogy pontosan visszaadja a forrásnyelvi szöveg 

jelentését, hanem, hogy átadja a szükséges információt. A forrásnyelvi szöveg lényegében 

csak iránymutatás, kiindulópont egy eredeti célnyelvi szöveg létrehozásához. A relevancia-

elmélet szerint tehát az ilyen fordítások a deskriptív nyelvhasználatra példák, így nem is 

tekinthetők igazi fordításoknak, hiszen azokra az interpretív nyelvhasználat lenne jellemző 

(Smith 2002: 109). 

Ugyanakkor Gutt az interlingvális interpretív nyelvhasználat, azaz a valódi fordítások 

összességét két csoportra osztja. A két kategória az intralingvális interpretív nyelvhasználaton 

belül elkülöníthető közvetlen és közvetett idézetek analógiájára közvetlen valamint közvetett 

fordításokat foglal magába. Míg a közvetlen fordítások arra törekszenek, hogy az üzenet 

minden mozzanatát átadják, a közvetett fordítások csak azt adják át az eredeti szöveg 

üzenetéből, ami a leginkább releváns a célnyelvi olvasó számára; tehát míg az előbbiek teljes 

interpretív hasonlóságra törekszenek, az utóbbiak csak a releváns vonatkozásokban tesznek 

így (Smith 2002: 110).  

A kommunikáció sikeréhez a megfelelő fordítási cél és módszerek szükségesek.  
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Ha a fordítás célja a teljes interpretív hasonlóság, tehát közvetlen fordításról van szó, 

akkor a relevancia-elmélet két feltételt állapít meg a kommunikáció sikeréhez: egy nyelvi és 

egy kontextuális feltételt. Az előbbi szerint a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg 

megoldásaival megfeleltethető eszközökkel szolgálja ugyanazt a kommunikációs funkciót. A 

nyelvi különbségeknek köszönhetően a célnyelvi szöveg nem ugyanazokat a nyelvi 

sajátosságokat mutatja, mint a forrásnyelv, hanem a célnyelv számára természetes nyelvi 

eszközöket. A kontextuális feltétel lényege, hogy célnyelvi olvasó a forrásnyelvi olvasónak 

szánt kontextusban fogja interpretálni a fordítást (Smith 2002: 111). 

Indirekt fordítás esetén más feltételek szükségesek a kommunikációs sikerhez. Minthogy 

az eredeti üzenetből csak azt juttatja el a célnyelvi olvasóhoz, ami az új címzettnek releváns, a 

sikeres kommunikáció feltételének lényege, hogy fokozza fel a relevanciát, azaz minél 

nagyobb kontextuális hatást érjen el az olvasónál a szöveg megértéséhez szükséges minél 

kisebb erőfeszítés árán. Ez leginkább akkor valósul meg, ha a célnyelvi olvasó a fordított 

szöveget a célnyelvi szöveg kontextusában értelmezheti. A közvetett fordítás a forrásnyelvi 

szöveg tartalmának pontos, de nem teljes megjelenítése a célnyelvi szövegben. Jóllehet 

minden információt nem juttat el a célnyelvi olvasóhoz, amit eljuttat, az a forrásnyelvi 

szövegből származik (Smith 2002: 112). 

 

3.4.1. Relevancia-elmélet az útikönyvek fordításában 

Gutt elmélete alapján az útikönyvek fordítása optimálisan nem valódi vagy legalábbis 

nem közvetlen fordítás, amennyiben e műfajban nem a forrásnyelvi szöveg hű visszaadása, 

hanem a célnyelvi olvasó számára szükséges illetve releváns információk átadása a cél. Az 

útikönyveket meg lehetne írni eredeti műként is a célnyelven (tehát elsősorban a deskriptív 

nyelvhasználat érvényesülhetne), a fordítás eszköze csupán kényelmi megoldás, amennyiben 

idő, energia és anyagi ráfordítás szempontjából is megterhelőbb vállalkozás a helyszínre 

látogatva gyűjteni össze a szükséges információkat.  

A célnyelvi olvasók számára releváns információk megállapításánál a célnyelvi szöveg 

szerzője figyelembe kell, hogy vegye a címzett kognitív környezetét, kulturális hátterét. Az 

olvasó számára releváns útikönyv tehát a forrásnyelvi és célnyelvi címzettek eltéréseinek 

megfelelően nem feltétlenül hasonlít az eredetire, viszont ugyanazt a funkciót teljesíti a 

célnyelvi kontextusban. Hasonló következtetést fogalmaz meg tehát, mint a már említett 

szkoposz-elmélet, így, ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért lehet, hogy a fordítók 
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esetleg mégis közvetlen fordításként kezelik az útikönyvek fordítását, akkor a szkoposz nem 

megfelelő meghatározását sejthetjük a háttérben (vö. A szkoposz-elmélet az útikönyvek 

fordításában című fejezet). 

 

3.5. Műfajspecifikus fordítás  

A műfaj jelentőségéről a fordításban Károly ad részletes áttekintést a Műfajelemzés a 

fordításkutatásban című cikkében (Károly 2007a), valamint a Szövegtan és fordítás című 

könyvében (Károly 2007b). 

A műfajelemzés szakirodalma nem csak az irodalmi szövegfajtákat, hanem „minden olyan 

szövegfajtát műfajnak tekint, amely bizonyos kommunikatív célok megvalósítására adott 

szituációban és diskurzusközösségben, meghatározott szerkezeti, stiláris, és tartalmi 

tulajdonságokkal, konkrét olvasóközönség számára jön létre” (Károly 2007a). Swalest is 

idézi: „A kommunikatív cél mellett az egyes műfajpéldányok szerkezete, stílusa, tartalma és 

célközönsége is hasonlóságot (hasonló mintázatot) mutat” (Swales, 1990: 58, fordítás: Károly 

2007a). 

Károly szerint a „szkoposz-elmélet” (Vermeer, 1978, 1996) és a kulturális vonatkozások 

iránt megnövekedett érdeklődés megjelenésével a fordítástudományban is kiemelt figyelmet 

kaptak a fordítást befolyásoló kontextuális és kulturális tényezők. E tényezők különbségei 

miatt a különböző nyelvekre eltérő műfaji elvárások lehetnek jellemzők. Amikor a forrás- és a 

célnyelvi műfaj-normák eltérőek, a fordító a probléma megoldása érdekében választásra 

kényszerül a különféle fordítói eljárások között. A fordítói eljárásokra használatos számos 

terminus közül (pl. stratégia, művelet, eljárás, módszer, megoldás) Károly – Chesterman 

(2005: 26) összehasonlító elemzése alapján – a „stratégia” terminust találja a 

legmegfelelőbbnek. Ez fejezi ki ugyanis leginkább „a műfaji megfeleltetésre irányuló fordítói 

eljárások jellegét”, mivel „a fordítói stratégia egy olyan, elsősorban kognitív (és nem nyelvi) 

tervként értelmezhető eljárás, amely valamely probléma megoldására irányul” (Károly 

2007a). 

Károly bemutat egy olyan empirikus alapú fordítás-stratégiai taxonómiát, amelyet 

gyűjtőnéven „műfaj-transzfer stratégiáknak” nevez (és amely segítheti a fordítóképzést a 

műfaji sajátosságok azonosításában és tudatosításában egyes nyelvek, kultúrák és 

szövegfajták között). 



44 

 

A műfaj-transzfer stratégiák Károly szerint „olyan – általában tudatos – fordítói 

döntések eredményeként alkalmazott eljárások, amelyek célja a forrásnyelvi szöveg műfaji 

identitásának megőrzése a célnyelvi fordításban”. 

A műfaj-transzfer stratégiák két nagy csoportját különíti el. Az egyik csoportba azok a 

stratégiák tartoznak, amelyekhez a fordítók akkor folyamodnak, ha a forrásnyelvi műfaj nem 

létezik a célnyelven. A másik csoport azokat a stratégiákat tartalmazza, amelyeket a fordítók 

akkor használnak, ha a célnyelven ugyan létezik az adott forrásnyelvi műfaj, de a forrásnyelvi 

műfajtól eltérő sajátosságokkal rendelkezik, vagy a célnyelvi szöveg a forrásnyelvitől eltérő 

szituációban és/vagy szándékkal keletkezik. 

Ha a célnyelvben is létezik a forrásnyelvi műfaj, három lehetséges megoldás közül 

választhat a fordító: (1) követheti a célnyelvi szövegnormát, (2) követheti a forrásnyelvi 

szövegnormát, (3) létrehozhat hibrid szöveget. 

Ha a fordító a célnyelvi szövegnormát kívánja követni, akkor a műfaj célnyelvi 

sajátosságaihoz igyekszik közelíteni a célnyelvi fordításban. (Ez zéró transzfernek felel meg, 

hiszen a fordító semennyit sem kíván transzferálni a forrásnyelvi szövegnorma 

sajátosságaiból átvinni). Ez a közelítés, vagyis célnyelvi adaptáció, három szinten történhet 

meg, így beszélhetünk stiláris adaptációról, az információtartalom adaptálásáról, vagy a 

szöveg logikai struktúrájának adaptálásáról. Stiláris adaptációra akkor van szükség, ha az 

adott műfaj forrásnyelvi stílusa eltér a műfaj célnyelvi stílusától. Az információtartalom 

adaptálása során a fordító elsősorban arra összpontosít, hogy a szöveg az információtartalmat 

minél hathatósabban közvetítse. Ennek három módja az információtartalom kihagyása, 

betoldása, illetve megváltoztatása lehet, okát elsősorban a célközönség eltérő igényére 

vezethetjük vissza. A logikai struktúra adaptálása szintén a más kulturális háttérrel rendelkező 

célközönség eltérő igényére vezethető vissza.  

A célnyelvben is fellelhető forrásnyelvi műfaj sajátosságainak transzferére alkalmazható 

másik stratégia az, ha a fordító a forrásnyelvi szövegnormát követi, azaz a műfaj forrásnyelvi 

sajátosságaihoz minél inkább közelít a célnyelvi szöveg létrehozása során. 

A célnyelvben is megtalálható forrásnyelvi műfaj sajátosságainak transzferére 

alkalmazható harmadik stratégia a hibrid szöveg létrehozása: A „hibrid” szöveg létrehozásán 

Károly olyan célnyelvi szöveg alkotását érti, amely sem a célnyelvi, sem pedig a forrásnyelvi 

kultúra szövegnormáit nem követi következetesen, hanem két vagy több kultúra illetve nyelv 

szövegnormáit ötvözve egy sajátos, egyedi normát hoz létre. Károly szerint ezeket a 

szövegeket az olvasóközönség általában nem tekinti sajátjának, hiszen a megszokottól eltérő 
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hagyományokat tükröznek, ugyanakkor elfogadja ezeket a speciális szövegeket, amennyiben 

az adott szituációban alkalmasak arra, hogy megvalósítsák a kívánt kommunikációs 

szándékot. 

3.5.1. Műfajspecifikus fordítás az útikönyvek esetében 

Az útikönyv, bár az útirajzzal, útleírással ellentétben nem irodalmi szövegfajta, mégis a 

műfajkutatás szakirodalma szerint támasztott, fentebb részletezett kritériumok alapján 

egyértelműen műfajnak tekinthető, sőt tekintendő. A nyelvi és kulturális különbözőségek 

ebben a műfajban is eltéréseket eredményezhetnek, így az egyes diskurzusközösségekre eltérő 

műfaji elvárások fogalmazódhatnak meg az útikönyvek tekintetében is. Az útikönyv fordítója 

tehát szintén szembesülhet a célnyelvi és a forrásnyelvi műfaj-normák ütközésével, így 

szintén rákényszerül a megfelelő stratégiák megtalálására, kiválasztására.  

A dinamikus ekvivalencia, a szkoposz-elmélet és a relevancia elmélet alapján is akkor 

tölti be leginkább a funkcióját, éri el célját, illetve lesz releváns az útikönyv fordítása és akkor 

lesz legkevésbé idegenszerű, ha a fordító a célnyelvi szövegnormát igyekszik követni. Ehhez 

szükséges lehet mind a stílus, mind az információtartalom adaptációjára, tehát a korábbiakban 

már említett formai (lexikai, grammatikai) és tartalmi változtatásokra, vagyis műfajspecifikus 

megfeleltetési stratégiákra. A Károly által említett logikai struktúra adaptálása az útikönyvek 

esetében kevésbé tűnik elvárhatónak a célnyelvi műfajnorma követéséhez, amennyiben az 

útikönyv nem annyira kötött műfaj, felépítését tekintve egy kultúrán belül is lehetnek 

eltérések. 

A különböző elméletek alapján elvárható szövegnorma-követéssel szemben azonban a 

fordítók az útikönyvek fordítása során inkább hibrid szövegeket hoznak létre, amennyiben 

részben ugyan alkalmazkodnak a célnyelvi műfajnorma sajátosságaihoz, részben azonban a 

forrásnyelvi szöveg sajátosságait is transzferálják. 
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4. Kérdések az útikönyvek fordítása kapcsán 

Az elméleti megalapozás során arra a következtetésre juthat(t)unk, hogy abban az esetben, 

ha a fordító az utazási szükségleteket valóban kielégítő, a célnyelven írott útikönyvekhez 

hasonló útikönyvet kíván létrehozni, szükségszerű, hogy bizonyos formai, illetve tartalmi 

változtatásokat eszközöljön a forrásnyelvi útikönyv szövegéhez képest. 

E disszertáció általános kérdése az, hogy történnek-e ilyen változtatások, illetve, ha igen, 

milyen stratégiákat alkalmaznak a fordítók. 

A továbbiakban az útikönyvek végtelen halmazából kiválasztok egy típust és a számtalan 

lehetséges nyelvpár közötti fordítások közül egyen megvizsgálom, hogy a fordítók élnek-e 

formai, illetve tartalmi változtatásokkal. 

A választott típus a Rómát bemutató útikönyvek tág halmaza, a nyelvpár angol–magyar. E 

desztináció és nyelvpár útikönyveinél formai tekintetben az idegen szavak, toponimák és az 

interperszonális megnyilatkozások terén, tartalmi tekintetben az angol és magyar nyelvű 

olvasóközönség eltérő hátterét, kultúráját érintő információk terén látok kérdéses részeket. 

A következő fejezetekben tehát, a kutatás anyagának és módszerének részletes 

bemutatását követően, az idegen nyelvi lexika, a toponimák, az interperszonális viszonyok és 

a tartalom aspektusához kapcsolódóan fogalmazok meg konkrétabb, specifikusabb kutatási 

kérdéseket. 
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KUTATÁS 

5. A kutatás anyaga és módszere 

 

5.1. A vizsgált anyag kijelölésének szempontjai 

Minthogy kutatásom tárgya a műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek 

fordításában, kutatásom anyagát útikönyvek szövegei közül választottam ki.  

Abban bízva, hogy a kutatás eredményei hasznos támpontokkal segíthetik a (közel)jövő 

útikönyv-fordítóinak munkáját, a ma népszerű, itthoni könyvesboltokban kapható idegen 

nyelvről magyarra fordított útikönyvek és azok eredeti nyelven írt kiadásai köréből 

válogattam.  

Az átláthatatlan mennyiségű anyag természetesen további szűkítésre szorult. Tekintve, 

hogy az útikönyv műfajában lehetséges idegenszerűségek egyik tipikus megjelenési formája a 

földrajzi neveknek és reáliáknak a „megszokottól” eltérő használata, célszerűnek tűnt az 

útikönyvek körének földrajzi alapon történő szűkítése, hiszen az ilyen típusú eltérések csak 

azonos desztinációt tárgyaló könyvek között mutathatók ki. A desztináció kiválasztásánál 

fontos szempont volt, hogy a bemutatott földrajzi egység elég nagy és látnivalókban gazdag 

legyen ahhoz, hogy több kiadó is teljes kötetet szenteljen a bemutatására, továbbá legyenek 

kapcsolódási pontjai a magyar kultúrához is, hiszen a magyar vonatkozások említése, illetve 

mellőzése szintén alkalmas terület az esetleges idegenszerűségek kimutatására. E 

feltételeknek leginkább Róma városa tesz eleget: számos kiadó foglalkozik csupán az Örök 

Várossal, amelynek látnivalói könnyen megtöltenek egy egész kötetet, és nincsenek híján a 

magyar vonatkozásoknak sem.  

Rómáról szóló útikönyv azonban számos nyelven megjelent és ezek közül több különböző 

nyelvű kiadás magyar fordítása került a polcokra az elmúlt években. A stilisztikai 

összevethetőség érdekében az eredeti útikönyvek nyelvét érdemes egyetlen nyelvre 

korlátozni. A nyelv kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a desztinációt ne a saját 

nyelvén mutassa be az útikönyv, azaz az eredeti útikönyv is idegen helyként mutassa be a 

helyszínt, hiszen csak így van esély a dinamikus ekvivalencia megteremtésére a magyar 

fordítással. Ezen kritériumnak az olasz nyelven írt Róma útikönyvek nem felelnek meg. A 
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többi, angol és német nyelven írt, magyar fordítással is büszkélkedő útikönyvek közül a 

gyakoriság és népszerűség okán az angol nyelvűekre esett a választásom. 

A fent felsorolt szempontok alapján a kutatásom anyaga a ma népszerű, magyar 

fordításban is megjelent, Rómáról szóló angol nyelvű útikönyvekre (Eyewitness, Top 10, 

National Geographic, Spiral Guide) és azok magyar fordításaira (Útitárs, Top 10, National 

Geographic, Spirál könyvek) szorítkozik, viszonyítási alapként pedig az eredetileg magyar 

nyelven írt Róma útikönyvekre. 

Az alábbiakban előbb az eredeti, angol nyelven írt útikönyveket mutatom be, majd pedig 

az összehasonlítási alapként szolgáló szintén eredeti, magyar nyelvű útikönyvekről 

(Panoráma, Cartographia, Hibernia, Dekameron) adok általános leírást. Az egyes kötetek, 

illetve hátterük bemutatása magyarázatot adhat arra, hogy miért olyan népszerűek itthon a 

külföldi eredetű útikönyvek, és miért jelentkezik igény a fordításukra. 

 

5.2. Angol nyelven írt Róma útikönyvek 

Az alábbiakban azokat a Rómáról szóló útikönyveket mutatom be, amelyeknek magyar 

fordításai megtalálhatók a magyarországi könyvesboltok mai kínálatában. A művek 

bemutatásánál figyelembe veszem Fóris – Rihmer (2007) a szótárak jellemzésére javasolt 

szempontjait, amennyiben a formai jellemzők és a kötet háttere is nagy hangsúlyt kapnak a 

leírásomban, de más műfajról lévén szó, nem követem szorosan a jellemzés során az általuk 

javasolt struktúrát. 

 

1) Ercoli, O. et al. 2008. Rome – DK Eyewitness Travel Guide. London: Dorling 

Kindersley Publishers Ltd. 

A kiadásért felelős a Dorling Kindersley kiadó alapjait 1974-ben vetette meg 

Christopher Dorling és Peter Kindersley Londonban. A cég 1982 óta foglalkozik ténylegesen 

könyvkiadással. Az első mű, amit megjelentetett, elsősegély-kézikönyv volt a Vöröskereszt, a 

St. John’s Ambulance és a St. Andrew’s Ambulance önkéntes szervezetek számára 

(„Bringing your world,” 2011). Az azóta több kiadást is megért First Aid Manual már a DK-

ra jellemző stílusban látott napvilágot: fényes fehér papírra nyomtatva sok-sok illusztrációval, 

kevés szöveggel („First Aid Manual,” 2011). Újabb jeles esztendő a kiadó történetében az 

1989-es, amikor a The RHS Encyclopedia of Plants and Flowers megjelentetésével 
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megkezdődik a sikersorozat a kertészeti könyvek kiadása terén („Bringing your world,” 

2011). 

Kutatásom szempontjából azonban még fontosabb év az 1993-as. Ekkor indult ugyanis 

a DK Eyewitness Travel Guide sorozat („Bringing your world,” 2011). 

A következő években tovább bővült a kiadó kínálata: a már említett műfajok mellett 

történelmi könyvek, természettudományos könyvek, szakácskönyvek, változatos 

ismeretterjesztő- és gyermekkönyvek, stb. kaphatók a DK neve alatt. A 2000 óta a (Penguin 

Books mögött is álló) Pears médiacsoport tulajdonában lévő Dorling Kindersley 

népszerűségére jellemző, hogy a világ számos nagyvárosában (London, New York, München, 

Új Delhi, Toronto, Melbourne) rendelkezik irodával és könyvei ez idáig mintegy 60 

különböző nyelven jelentek meg, közöttük – természetesen – magyarul is („Overview,” 

2011). 

 

A honlap („Eyewitness Travel” 2011) tanúsága szerint 1993-ban indult – talán túlzás 

nélkül – világhódítónak nevezhető útjára az Eyewitness Travel Guide sorozat. Több mint száz 

úticélt mutatnak be kötetei, Londontól Kínáig, Olaszországtól New Yorkig, a legkülönbözőbb 

városokat és országokat. Minőségi fényképek, térképek, részletes metszetrajzok, alaprajzok 

segítik az utazót a helyszínen való (sőt már a helyszínre érkezés előtti) tájékozódásban. A 

sorozat nagy hangsúlyt fektet a szállás- és étkezési lehetőségek ismertetésére is: rengeteg 

helyi hotel és étterem címét adja meg mindegyik kötetben. A sorozat felfogása szerint: Your 

holiday starts the moment you open the guidebook, azaz: A nyaralás abban a pillanatban 

kezdődik el, amint kinyitjuk az útikönyvet (fordítás: L. A.).  

 

A Rome kötet mérete 13 x 22,5 cm. 448 számozott oldalból áll. Puha borítójú. Mind a 

belső oldalak, mind pedig a borító könnyű, fényes fehér papírból készült. 

Az útikönyv Introduction címmel illetett klasszikus előszót, bevezetőt nem tartalmaz, 

de mind a borító rövid mondatai, mind pedig a 6. oldalon található How to use this guide 

címmel ellátott szöveg rendelkeznek azzal a funkcióval, hogy felkészítsék az olvasót a könyv 

használatára.  

A felhívó funkció mellett az informatív funkció szintén jelen van a borítón is: egy-egy 

kulcsszó vetíti elő az útikönyv tényleges tartalmát, felosztását. 

A How to use this guide című fejezet rendkívül gyakorlatias szemlélettel részletezi a 

könyv használatával kapcsolatos tudnivalókat: hogyan épül fel a könyv, hogyan kell 
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értelmezni az ábráit, hogyan kell tájékozódni a térképei alapján. Minthogy sem a gyakorlati 

útmutató, sem a borító mondatai nem szűkítik a megszólítottak körét, arra következtethetünk, 

hogy nem specifikus útikönyvről van szó. Minden olyan potenciális utazót megszólít, aki meg 

szeretné ismerni Róma városát.   

A könyv, ahogyan az a 4–5. oldalon található tartalomjegyzékből is kiderül négy fő 

fejezetben csoportosítja a közölni szánt információkat, a következő címekkel: Introducing 

Rome, Rome area by area, Travellers’ Need, Survival Guide. 

Az Introducing Rome alfejezetei Róma általános megismeréséhez igyekeznek segíteni 

az olvasót. A Four great days in Rome a Rómába csak rövid időre látogató turista programját 

segít megtervezni, a Putting Rome on the map a minimális földrajzi tudnivalókról tájékoztat, a 

The history of Rome végigvezeti az olvasót Róma politikai és művészettörténetén, a Rome at 

a glance Róma legjobbnak tartott látnivalóit, templomait, képtárait, múzeumait, kútjait, 

obeliszkjeit és a Város által megihletett művészeket, írókat kívánja összegyűjteni, a Rome 

through the year alfejezet pedig Róma ünnepeiről szokásairól, évenként ismétlődő 

programjairól, rendezvényeiről ad felvilágosítást. 

A Rome area by area fejezet 18 alfejezetből áll. Ebből 16 alfejezet a belváros egyes 

körzeteit mutatja be, az utolsó előtti, Further Afield a külsőbb részek látnivalóit ajánlja 

figyelembe, az utolsó, Nine guided walks alfejezet pedig különböző tematikák szerint invitálja 

sétára az olvasót a Város különböző területein.   

Róma belvárosán elsősorban az aurelianusi falakon belül elhelyezkedő területeket 

értjük és a könyv is eszerint jár el. Az egyes körzetek megállapítása azonban nem követi a 

rómaiak által is ismert, hivatalos felosztást, az ún. rionék rendszerét. Az önkényesen 

megállapított körzetek között találunk ugyanis utcát (Via Veneto), teret (Piazza della 

Rotonda), dombot (Aventine), régészeti körzetet (Caracalla) is. A felosztásnál a fő szempont 

tehát az lehetett, hogy nagyjából hasonló mennyiségű látnivalókkal kecsegtető kisebb 

egységek jöjjenek létre, amelyek átláthatóbbá teszik Róma megannyi műemlékét.  

Minden körzet rövid bevezetővel kezdődik, amely alatt a körzet egyszerűsített térképe 

látható, rajta a számokkal jelölt látnivalókkal, amelyek kifejtése a következő oldalakon 

történik a szöveg mellett fotókkal és rajzokkal is újabb térképekkel is gazdagon illusztrálva. 

A Travellers’ Need az utazó praktikus igényeinek igyekszik megfelelni. Külön 

alfejezetben ajánl szállást (Where to stay), étkezési (Restaurants and cafes), vásárlási (Shops 

and markets), kikapcsolódási lehetőséget (Entertainment in Rome), valamint 

gyermekprogramokat (Children in Rome). 
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Az utolsó fejezet beszédes címe a Survival Guide, amely a „túléléshez” szükséges 

tudnivalókat osztja meg az olvasóval. Az első alfejezet címe Practical Information. Funkciója 

a „kultúrsokktól” való védelem. Elsősorban olyan dolgokkal kapcsolatos információkat közöl, 

amelyek különbözőek (lehetnek) az utazó által otthon tapasztalt, illetve megszokott dolgoktól. 

Így az olvasó tájékoztatást kap arról, hogy hogyan működnek Rómában a múzeumok, turista 

információs helyek, a vezetett túrák, a templomok látogatása, valamint, hogy mit kell tudni az 

etikettről, a borravalóról, a mozgássérült-helyekről, WC-kről, informálódhat hasznos 

címekről, telefonszámokról. Ugyanez az alfejezet tájékoztat személyes biztonság és egészség 

témakörébe, valamint a pénzhasználat és a kommunikáció témakörébe tartozó tudnivalókról. 

Szintén ugyanebben az alfejezetben, Additional Information címmel olyan további 

információk kapnak helyet, mint a vámszabályok, az egyes vallások istentiszteleteinek 

elérhetőségei, angol nyelvű médiumok, angolszász országok nagykövetségeinek, 

konzulátusainak elérhetőségei valamint az időzónáról, mértékegységekről, elektromos 

hálózatról szükséges tájékoztatások. Ezután két alfejezet a Rómába jutás módozatairól 

(Getting to Rome), valamint a Rómán belüli közlekedés lehetőségeiről, szabályairól (Getting 

around Rome) szól, majd az utcák közötti eligazodást segítő, pontos térképeket tartalmazó 

Rome street finder és a tárgy- és névmutató funkcióját betöltő General index következik. 

Végül, a köszönetnyilvánítás (Acknowledgments) után egy rövid Phrasebook zárja a könyvet. 

 

2) Kennedy, J. et al. 2008. Rome – DK Eyewitness Top 10 Travel Guide. London: 

Dorling Kindersley Publishers Ltd. 

A könyv kiadója ugyanaz a Dorling Kindersley, mint a már bemutatott Eyewitness 

útikönyvnek. A kiadó azonossága ellenére azonban az Eyewitness sorozata jelentősen eltér a 

Top 10 Travel Guides sorozatától, így nem indokolatlan az összehasonlítás. 

 

A Top 10 Travel Guides az Eyewitness Travel Guides sorozatból ihletett, de attól 

eltérő újabb kezdeményezés, amely már szintén jelentős repertoárral, több mint 66 úticél 

bemutatásával dicsekedhet. Ez a sorozat – terjedelmi okok miatt is – csak városok 

ismertetését vállalja, hiszen nagyobb tájegységek, netán országrészek taglalása meghaladná a 

sorozat címével sejtetett kereteket („Top 10” 2011). A „Top 10” megközelítés lényege 

ugyanis egyfajta ízelítő nyújtása az adott helyszín kiválóságaiból: a 10 legkiemelkedőbb 

látnivalótól a 10 legkiemelkedőbb étteremig, a 10 legkiemelkedőbb áruházán át a 10 

legkiemelkedőbb hotelig, stb. Ilyen keretek közé szorítva nem számíthat az olvasó az úticél 
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alapos megismerésére, de a sorozat szerkesztői szerint arra kiválóan alkalmas, hogy egy-egy 

városról néhány nap vagy akár egy hétvége alatt képet kapjon. A fapados járatok 

népszerűsége, az akár távoli városokba irányuló villámlátogatások elterjedése 

természetszerűleg kialakította az igényt az ilyen fast food vagy „kötelező olvasmányok 

röviden”-típusú útikönyvek iránt. A sorozat fizikai méretei is ennek megfelelően kisebbek, 

viszont megőrizte az Eyewitness Travel Guidesban megtapasztalt fotómennyiséget és 

minőséget, valamint a részletes térkép szerepeltetésének jó szokását is. 

 

A Rome kötet mérete 10 x 19,5 cm. 192 számozott oldalból áll. Puha borítójú. Mind a 

belső oldalak, mind pedig a borító könnyű, fényes fehér papírból készült. A Rome Top 10 

kötet kiegészítője egy a könyvhöz rögzített, kihajtogatható térkép a Városról. 

Az útikönyvben Introduction című klasszikus előszót illetve bevezetőt nem találunk. 

A borító első és hátsó, valamint a belső részén azonban több információ is arra szolgál, hogy 

egyfajta előszóként ösztökélje, illetve tájékoztassa az olvasót. 

A „Your guide to the 10 best of everything” szlogen, akárcsak a címbéli „top” szó azt 

sugallja, hogy a könyv segítségével Róma „lényegéhez” jut el az olvasó. Szintén a reklámhoz 

tartozik a borító hátsó részén olvasható „Voted Best Guide Book by Guardian and Observer 

readers.” A címlap stílusosan tíz, informatívnak szánt mondata szintén inkább felhívó jellegű, 

amennyiben a számjegy melletti szuperlatívuszok (best, most, greatest) azt jelzik, hogy az 

útikönyv a legjobbat nyújtja Rómából, legyen szó akár múzeumokról, képtárakról, 

vendéglőkről, templomokról, sétákról, szálláshelyekről, gyermekprogramokról, vásárlási 

lehetőségekről, ókori helyszínekről, római művészekről, vagy bennfentes jó tanácsokról. 

A borító belső része az útikönyv szerkezetéről, illetve használatáról ad felvilágosítást. 

A 2–3. oldalon olvasható tartalomjegyzék szerint a könyv három fő fejezetből áll: 

Rome’s Top 10, Around Town, Streetsmart.  

A Rome’s Top 10 első címe, Rome’s Highlights, a Város tíz legfőbbnek tartott 

látnivalójához csinál kedvet rövid megjegyzésekkel, képekkel, a látnivaló térképen bejelölt 

helyével. Ezeket a látnivalókat tárgyalja részletesebben a következő nyolc alfejezet: Vatican 

City, The Pantheon, Roman Forum, Galleria Borghese, The Colosseum and Imperial Fora, 

Musei Capitolini, Museo Nazionale Romano, Santa Maria del Popolo, San Clemente, Ostia 

Antica. 

Az egyes fő látnivalókat az alfejezeteken belül további látnivalókra bontja a könyv: 

így az általános bemutatáson túl további tíz vagy többször tíz pontba szedett részletből 
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ismerhető meg az adott alfejezetben tárgyalt teljes látnivaló. Így például a Vatikánvárost a 

múzeumainak tíz kiemelt részletéből, a Sixtus-kápolna tíz kiemelt részletéből, és a Szent Péter 

Bazilika tíz kiemelt részletéből ismerhetjük meg, a Pantheonról pedig az egyes részeit (pl. 

kupolája, falai, oculusa, Raffaello sírja, stb.) bemutató tíz pont alapján alkothatunk teljesebb 

képet. 

A legfőbb látnivalók bemutatása után a könyv 5. oldala által Top Ten of  Everything 

címmel jellemzett alfejezetek csoportja következik: külön-külön alfejezet foglalkozik a 10 

legjobbnak tartott történelmi pillanattal, ókori látnivalóval, múzeummal, templommal, térrel, 

kúttal, műremekkel, villával, palotával, föld alatti látnivalókkal, rejtett kinccsel, íróval, 

filmmel, romantikus helyszínnel, zöld területtel, gyermekprogrammal, kulturális fesztivállal, 

vásárlóutcával, kávézóval, fagylaltozóval, pizzériával, étteremmel, római fogással, bárral és 

klubbal. 

A második fő fejezet az Around Town címet viseli. Ebből 8 alfejezet a belváros, azaz 

az aurelianusi falakon belül elhelyezkedő terület egyes körzeteit mutatja be (Around Piazza 

Navona, Around the Pantheon, Campo de’ Fiori to the Capitoline, The Spanish Steps & Villa 

Borghese, Ancient Rome, The Esquiline & Lateran, The Quirinal & Via Veneto, Trastevere & 

Prati), az utolsó pedig, Beyond the City Walls címmel, a falakon kívüli nevezetességekre 

összpontosít. Ahogyan a címekből is látszik, az egyes körzetek megállapítása nem követi a 

rómaiak által is ismert, hivatalos felosztást, az ún. rionék rendszerét. A felosztásnál a fő 

szempont tehát az lehetett, hogy nagyjából hasonló mennyiségű látnivalókkal kecsegtető 

kisebb egységek jöjjenek létre, amelyek átláthatóbbá teszik Róma megannyi műemlékét.  

Az egyes alfejezetek hasonló felépítésűek: a körzetben található tíz legfontosabb 

látnivaló bemutatása, esetenként megtoldva további tíz nevezetességgel, majd a tíz legjobb 

vásárlási, étkezési és – a körzet adottságaitól függően – egyéb szórakozási lehetőség rövid 

bemutatása. Az utazót a rövid ismertetőkön kívül térképrészletek, képek is segítik a 

tájékozódásban, továbbá a körzetre szabott városnézési sétatervre is hagyatkozhat.  

A Streetsmart fejezet az utas gyakorlati boldogulását segíti az idegen közegben. A 

158. oldalon kezdődő Practical Information sokszor tízes „csomagból” áll össze: általános 

gyakorlati tanácsok, szervezett nyaralási lehetőségek, érkezés a városba, közlekedés a 

városban, étel, ital, szállás, vásárlási ötletek, olcsó helyek, speciális igények, pénzügyek, 

egészségügy, kommunikáció, stb. – az ezekkel kapcsolatos alfejezetek mind-mind tíz-tíz 

pontból állnak össze. A különféle szálláshelyek részletezése után következik a név- és 

tárgymutató (General Index), majd – a köszönetnyilvánítást (Aknowledgments) követően a 
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Phrase Book szekciója, végül egy utcanév kereső index zárja a könyvet, amelyhez tartozik 

egy várostérkép is. 

A könyv specialitásához, az egész útikönyvön végighúzódó tízes beosztáshoz érdemes 

hozzáfűzni, hogy a „lényegre” való összpontosításban hasznos lehet, ugyanakkor kicsit 

erőltetettnek is tűnik a tízes rendszer: a formának kell, hogy megfeleljen a tartalom. Ez 

nyilvánvalóan torzuláshoz vezethet, hiszen egyes alfejezetekben kevesebb, másutt több „leg”-

et lenne célszerű megemlíteni. Az útikönyv szerzői ezt a problémát bizonyos trükkökkel (pl. 

Best of the rest) igyekeztek orvosolni, de néha ez már az áttekinthetőség rovására ment. 

 

3) Gilbert, S., Brouse, M. 2009. National Geographic Traveler - Rome. Washington: 

National Geographic Society.  

 

A National Geographic Societyt, amely a világ egyik legnagyobb nonprofit tudományos és 

oktatási szervezete, 1888-ban alapították az Egyesült Államokban. Több mint 7500 

tudományos kutatási projekt finanszírozása öregbíti hírnevét. A szervezet egyik fő célja a 

földrajzzal kapcsolatos ismeretek minél szélesebb körben történő terjesztése. Magazinjain, TV 

csatornáján, könyvein, filmjein, rádióprogramjain, és egyéb médiumokon keresztül kb. 280 

millió emberhez jut el havonta („National Geographic Society” 2011). 

A National Geographic Traveler című utazási magazint 1984-ben indította a National 

Geographic Society az Egyesült Államokban. Ma már több mint húsz országban 

büszkélkedhet saját kiadással („National Geographic Traveller” 2011). 

A National Geographic Traveler Guidebooks útikönyvsorozat megjelenése az 

ügyfélszolgálat (NGCatalog@ngs.org) tájékoztatása szerint 2001-re datálható. Azóta több 

mint 60 desztinációt ismertetett már meg olvasóival („National Geographic Traveler 

Guidebooks” 2011). 

 

A Rome kötet mérete 13,5 x 21,5 cm. 270 számozott oldalból áll. Puha borítójú. Mind 

a belső oldalak, mind pedig a borító könnyű, fényes fehér papírból készült. Semmilyen 

melléklet nem kapcsolódik hozzá. Már a címlapon utalást találunk arra, hogy mit tart a könyv 

fő erényének a kiadó: az egyediség, a bennfentesség, a hitelesség a hangsúlyos fogalmak. A 

hátsó borítón egy idézet biztosítja a jó reklámot: ”Sensational photos, superb maps, and prose 

that’s authoritative.”- San Francisco Chronicle. 

Szintén a hátsó borítón informatívabb gondolatokat is találni a könyv erényeiről. 



55 

 

A borítón olvasható mondatok már egyfajta előszóvá állhatnak össze, de a 6. oldalon 

Traveling with eyes open címmel további intelmek várják az olvasót. Ezek célja a National 

Geographic elveihez illeszkedő környezettudatos szemlélet kialakítása, illetve megerősítése. 

A 7. oldalon a két szerző kerül bemutatásra. A szerzők magas szintű képzettségéről, kiváló 

olasz nyelvtudásáról, nagy múltú római tapasztalatairól szóló információk mind-mind a könyv 

hitelességét hivatottak bizonyítani. 

A klasszikus előszó funkcióját azonban a Charting your trip cím alatti 8–11. oldalig 

terjedő szövegnek tulajdoníthatjuk. Ez már ténylegesen Rómáról és az oda látogató olvasóról 

szól. Itt már felvillantja a könyv, hogy miért érdemes Rómát látni, mit érdemes ott megnézni, 

hogyan és mikor érdemes megnézni, Rövid előrevetítése tehát mindannak, amit a 

továbbiakban részleteiben is megismerhet az olvasó. 

A Város bővebb bemutatása történelmi és kulturális megvilágítással (History & 

Culture) kezdődik, majd tíz olyan fejezet következik, amely Róma belvárosának egy-egy 

körzetére összpontosít. Ezután egy fejezet (Fuori le Mura) a belvároson kívüli 

nevezetességekkel, egy másik (Excursions) pedig a Város környékének látnivalóival 

foglalkozik. Elkülönülő egységet képez az utazással, ott tartózkodással kapcsolatos praktikus 

információk sora (Travelwise), végül a név- és tárgymutató (Index) és a képek forrásjegyzéke 

(Credits).  

A History & Culture alfejezeteinek feladata, hogy még a nevezetességek részletezése 

előtt fogódzót adjon az olvasó kezébe. Teszi ezt Róma mai állapotának általános 

ismertetésével (Rome Today), történelme felvázolásával (History of Rome), művészetének, 

irodalmának áttekintésével (The Arts) és gasztronómiájának (Food) jellemzésével. Mindegyik 

alfejezetre jellemző, hogy fotók és változatos tipográfia tartja fenn az érdeklődést, a főszöveg 

mellett pedig itt-ott kis kék mezőben kiegészítő információ található a főszöveg témájához 

kapcsolódóan. 

A belvárosi körzeteket taglaló fejezetek esetében, mind a körzetek számából, mind a 

fejezetek címéből (Ancient Rome, Colosseo to San Clemente, Laterano to Terme di 

Diocleziano, Fontana di Trevi to Via Veneto, Piazza di Spagna to Villa Borghese, Pantheon 

to Piazza Venezia, Campo Marzio, Vaticano, Trastevere to Gianicolo, Forum Boarium to 

Aventino) egyértelmű, hogy a körzetek nem egyeznek az aurelianusi falakon belüli, 

belvárosnak tekintett hivatalos közigazgatási felosztással. A könyv által önkényesen 

megállapított körzetekről van szó, ahol a rendező elv a nevezetességek praktikus 

csoportosítása, elkülönítése lehetett. 
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E fejezetek szerkezete hasonló: mindegyik egy kétoldalas Introduction & Map 

alfejezettel kezdődik, ahol az adott körzet bevezetésének szánt általános bemutatás mellett 

egy rajzolt térkép jelöli a helyi nevezetességeket. A bemutatás főszövege mellett zöld 

mezőben, Not to be missed címmel látható kiemelve azon látnivalók nevei, amelyeket a könyv 

szerzői szerint feltétlenül látnia kell a turistának.   

A további alfejezetek az adott körzet egy-egy nevezetességét részletezik. A szöveges 

leírás mellett számos rajz és fotó segíti az elmélyülést. Az információk változatos tálalásához 

hozzájárul az egész könyvben gyakorta felbukkanó zöld és kék mezőben, valamint a sárga 

címmel, piros betűvel olvasható rövid tájékoztatások rendszere. A kék mezőben található 

információ inkább elméleti jellegű kiegészítést nyújt a főszöveghez, a zöld mezőben és a 

sárgával szedett Insider tip cím alatt megjelenő gondolatok inkább gyakorlati segítséget 

nyújtanak, utóbbi egy-egy „bennfentestől” idézett tippekkel, előbbi pedig ötletes 

programjavaslatokkal. 

A belvárost körülhatároló aurelianusi falakon kívüli római nevezetességeket taglaló 

Fuori le Mura alfejezet és a város környékén fellelhető érdekességeket összegyűjtő 

Excursions alfejezet is hasonló szerkezetű, mint a belvárost bemutató alfejezetek. Komolyabb 

eltérés inkább csak a térkép méretarányát illetően tapasztalható, hiszen e két fejezet a 

belvárosi körzetekhez viszonyítva jóval nagyobb területet ölel fel. A látnivalók mennyisége 

ugyanakkor – minthogy e területeken kevésbé koncentráltan vannak – hasonló vagy éppen 

kevesebb, mint a belváros körzeteiben. 

A Travelwise címszót követő részben található mindazon információ, amely az olvasó 

gyakorlati jellegű igényeit elégíti ki. Ebben a részben kap tájékoztatást az utazás 

megszervezéséről, megtervezéséről (Planning your trip), az odajutásról (How to get to Rome) 

és az ottani és környékbeli közlekedés módozatairól (Getting around), kommunikációs 

lehetőségekről, angol nyelvű médiáról, pénzügyekről, állami ünnepekről, nyitvatartásokról, 

borravalókról, mosdókról, mozgássérült tudnivalókról (Practical Advice), vészhelyzetnek 

minősíthető esetekben keresendő nagykövetségek, konzulátusok, rendőrség, tűzoltóság, 

mentők elérhetőségeiről (Emergencies), a különféle szállás- és étkezési lehetőségekről (Hotels 

& Restaurants), valamint vásárlási (Shopping in Rome) és szórakozási lehetőségekről 

(Entertainment). A gyakorlati információk zárásaként egy szószedet (Language guide) és egy 

étlapkalauz (Menu reader) igyekszik segítséget nyújtani az olasz nyelvben való 

tájékozódásban.  

A könyv utolsó szakasza a név- és tárgymutató (Index). 
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4) Jepson T. 2006. AAA Spiral Guide: Rome. Hampshire: AA Developments Limited. 

A kiadó hátterében az American Automobile Association (AAA), az USA állami és helyi 

szintű autósklubjainak szövetsége áll, amely1902-ben jött létre. Célja az autósok 

érdekképviselete, az autózás feltételeinek biztosítása, illetve javítása. Az autós turizmus egyre 

népszerűbbé válására reagálva az AAA 1917-ben kiadta első útikönyvét, majd 1926-ban első 

útikönyv-sorozatát („American Automobile Association” 2011). 

 

A Rome kötet a sorozat nevéhez méltóan és a többi kötetéhez hasonlóan sokkal inkább 

hasonlít egy kisebb spirálfüzetre, mint egy könyvre. 12 x 20,5 cm, 206 számozott oldalból áll. 

Puha borítójú. Mind a belső oldalak, mind pedig a borító könnyű, fényes fehér papírból 

készült. 

Klasszikus Introduction nem található a könyvben, de a borító hátulján található 

szöveg egyértelműen az olvasó figyelmébe ajánlja a könyvet. Erényeként állapítja meg, hogy 

a legjobbat tudja megmutatni a városból, tökéletesen megtervezett napok keretein belül. 

Büszkén hangoztatja azt is, hogy a Spirál sorozat szórakoztatóvá teszi az utazást. Hogy 

milyen jellegű információkat tartalmaz a könyv, azt némiképp előrevetítik a borítón látható 

képek és a hozzájuk fűzött apró megjegyzések, a szerkezetéről azonban nyilvánvalóan a 2–3. 

oldalon található tartalomjegyzék árul el többet. Eszerint a könyv 12 (fő) fejezetre oszlik.  

Az első két fejezetnek felkészítő-előkészítő szerepe van, a következő négy fejezet (The 

Ancient City, The Heart of Rome, Northern Rome, Vatican City) a négy részre osztott Város 

egy-egy részének nevezetességeit mutatja be, a hetedik fejezet (Excursions) a város 

környékén kalauzolja az olvasót, a nyolcadik fejezet (Walks) sétára invitál, a kilencedik 

(Practicalities) gyakorlati tudnivalókkal szolgál, a tizedik (Useful Words and Phrases) a 

nyelvi nehézségek áthidalásában kíván segítséget nyújtani, a tizenegyedik (Index) név- és 

tárgymutatót, a tizenkettedik részletes utcatérképeket (Streetplan) tartalmaz.  

Az első, The magazine címmel a Városhoz kapcsolódó legkülönfélébb témák sajátos 

egyvelege, amelyben szó esik mítoszról és történelemről, angol szavak latin eredetéről, a helyi 

közlekedésről, a barokk gyöngyszemeiről, titkokról és furcsaságokról, gasztronómiáról, 

különböző „leg”-ekről, meglepő igazságokról, továbbá kedvcsináló képek láthatók a főbb 

nevezetességekről.  
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A második, Finding Your Feet fejezetben a megérkezés (First Two Hours), a helyi 

közlekedés (Getting Around), a szállás (Accomodation), étkezés (Food and Drink), vásárlás 

(Shopping) és szórakozás (Entertainment) megszervezésében segít az útikalauz. 

A Város egy-egy részét bemutató négy fejezet címe, mint ahogyan a városrészek 

kijelölése is, a szerzők döntése, hiszen e városrészek ebben a formában – a Vatikánváros 

kivételével – sem történelmi, sem közigazgatási alapon nem különülnek el egymástól. 

Mindegyik városrész fejezete azonos szerkezetű. Egészoldalas, a városrészre jellemző 

kedvcsináló kép után Getting Your Bearings címmel két oldalas általános bevezető ismertető 

olvasható a városrészről, apró képekkel, és a térképen feltüntetett legfőbb látnivalókkal, majd  

In a Day vagy In Two Days címmel egy- vagy kétnapos órára, percre lebontott 

programjavaslat segíti az olvasót a városrész látnivalóinak összeszedett megtekintésében. 

Don’t Miss fejléccel szerepelnek a következő alfejezetek, melyek mindegyike a városrész 

egy-egy már említett, kihagyhatatlannak tekintett nevezetességét mutatja be részletesen, 

képekkel is illusztrálva. A kevésbé fontosnak tartott látnivalókat, rövidebben részletezve, a 

következő, At Your Leisure című alfejezetben tárgyalja a könyv. Ezt követően a Where to… 

alfejezetben a környéken található étkezési, vásárlási és szórakozási lehetőségeket sorolja, a 

helyszínek rövid jellemzésével és elérhetőségeivel. 

Az Excursions fejezete rövid bevezetés után két Róma-környéki település. Tivoli és 

Frascati nevezetességeit vonultatja fel. 

A Walks című fejezet három sétaútvonalat mutat be. A 2–4 órás séták útvonalait és az 

érintendő nevezetességeket a szöveges magyarázat mellett mindig térkép is jelöli. A 

látnivalók neve mellett hivatkozás található azokra az oldalakra, ahol részletesebben kerülnek 

kifejtésre. 

A Practicalities fejezetben találhatók az utazáshoz és az utazás során szükséges 

gyakorlati információk. A mindössze 5 oldalban összesűrített, néhol táblázatszerűen megadott 

információk a legkülönfélébb típusú igényeket igyekeznek kiszolgálni. Így az utazó 

tájékoztatást kap arról, hogy milyen papírok kellenek az utazásához (What You Need), mikor 

érdemes utaznia (When to Go), hogyan érkezhet meg (Getting There), mit kell tudni a helyi 

időről (Time) és a pénznem és pénzváltás kérdéseiről (Currency and Foreign Exchange). Szó 

esik továbbá a ruhaméretek különbségeiről (Clothing Sizes), az állami ünnepekről (National 

Holidays), a tipikus nyitvatartási időkről (Opening Hours), a személyi biztonság (Personal 

Safety), elektromos hálózat (Electricity), telefonhasználat (Telephones), posta (Post) és 

borravalók (Tips/Gratuities) kérdéseiről. Ugyanez a fejezet további tudnivalókat tár a turista 
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elé az egészségmegőrzés (Health), különböző belépőkedvezmények (Concessions), kerekes 

székes mozgástér (Travelling with Disability), gyermekek (Children), mosdók (Toilets) és 

talált tárgyak (Lost Properties) témaköreiben. Az említett témákban segítséget nyújtó oldalak 

fejlécein hasznos címekkel, telefonszámokkal lehet találkozni, olyan szervekével, 

intézményekével, társaságokéval, mint túraszervezők, konzulátusok, nagykövetségek, 

valamint rendőrség, tűzoltók, mentők. 

Ugyanebben a fejezetben, vagy inkább ehhez hozzácsapva olvasható egy kétoldalas 

nyelvi segítség is Useful words and phrases címmel, amely néhány alapvető kifejezés 

valamint a számok „megtanítása” mellett étlapkalauzt (Menu Reader) is tartalmaz. 

A könyvet végül a név- és tárgymutató (Index) után részletes utcatérkép-oldalak zárják 

Streetplan címmel. 

 

5) Az angol nyelven írt Róma útikönyvek közös jellemzői 

A vizsgált angol nyelvű útikönyvek mindegyikéről megállapítható, hogy fényes papírra 

nyomtatott, színes fényképekben, ábrákban gazdag kiadások, amelyek már a borítójukkal, az 

azon található képi és szöveges információkkal igyekeznek felhívni az olvasó figyelmét 

nemcsak az útikalauz által bemutatott desztinációra, hanem magára az útikalauzra is. 

Az általános kedvcsinálót, felvezetést követően a város és környékét körzetekre, 

területekre osztva, részletesen ismertetik az ottani látnivalókat. A látnivalók jellemzése során 

nagy hangsúlyt fektetnek az olyan praktikus információkra, mint hogyan lehet, érdemes egy 

adott nevezetességet megközelíteni, milyen feltételekkel látogatható, hogyan és mennyi időt 

érdemes ott tölteni. Az utazáshoz, ott-tartózkodáshoz hasznos, de nem közvetlenül a 

látnivalók megtekintéséhez kapcsolódó gyakorlati információkat valamennyi útikönyv külön 

fejezetben gyűjti össze. A gyakorlati információkat (és néha a látnivalók bemutatását is) az 

útikalauzok közvetlenül az utashoz szólva, a you személyes névmást, illetve a szintén 

második személyhez intézett imperativusi alakokat használva fogalmazzák meg. 

 

5.3. Angol nyelven írt Róma útikönyvek magyar fordításai 

Az angol útikönyvek fordításai a következők: 

1) Ercoli, O. et al. 2008. Róma – Útitárs. (ford. Rózsa Gy. et al.) Budapest: Panemex Kft. 

2) Kennedy, J. et al. 2008. Róma – Top 10. (ford. Nagy V.) Budapest: Panemex Kft. 
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3) Gilbert, S., Brouse, M. 2010. National Geographic Traveler – Róma. (ford. Varga K.) 

Budapest: Geographia Kiadó. 

4) Jepson T. 2006. Spirál könyvek: Róma. (ford. Simonné Kajsza K. et al.) Miskolc: 

Well-Press Kiadó.  

 

Mind a négy kötet az angol eredeti hasonmás kiadása. Mindegyik követi az eredeti fizikai 

jellemzőit a mérettől kezdve lapminőségen át egészen a képek azonosságáig, sőt a szövegek 

tipográfiai elrendezése is teljes mértékben azonosságot mutat az eredetivel, amennyiben az 

adott információ magyar változata az angol eredetivel megegyező lapszámon, bekezdésben és 

betűméretben olvasható. 

5.4. Magyar nyelven írt Róma útikönyvek 

A magyar nyelven írt Róma útikönyvek az előző fejezetben felsorolt angol nyelvű 

Róma útikönyvek magyar fordításaival vethetők össze, azokkal képeznek összehasonlító 

korpuszt (Baker 1995: 235).  

A releváns eredmény érdekében csak a manapság használatos útikönyveket tettem 

meg vizsgálódásom anyagává. Ezek között megtalálható a klasszikusnak számító 

Panorámasorozat nagy múltra visszatekintő, de a rendszerváltás után is újabb kiadásokat 

megért Róma kötete, továbbá más kiadók gondozásában az utóbbi években megjelent, Rómát 

bemutató útikalauzok.   

Az alábbiakban rövid áttekintést nyújtok az egyes Rómát bemutató könyvekről, majd 

összegzem közös jellemzőiket, végül összevetem az angol kiadások (illetve hasonmás magyar 

kiadásaik) jellegzetességeivel. Az egyes útikalauzok bemutatása – az angol nyelven írt 

könyvek ismertetéséhez hasonlóan – Fóris és Rihmer (2007) szempontjainak 

figyelembevételével, ám az általuk ismertetett struktúrától eltérően történik. 

 

1) Ürögdi Gy. 1969. Róma. Budapest: Panoráma 

A Panoráma útikönyvsorozatot 1957-ben indította a Panoráma Idegenforgalmi 

Szerkesztőség. A hazánk legkülönbözőbb tájait, városait bemutató több mint száz kisebb-

nagyobb kötet mellett a külföldi államokat részletesen ismertető útikalauzok is hamar 

napvilágot láttak (Papp 1967). Ez az egyetlen olyan útikönyvsorozat, amely megjelenése óta 

megszakítás nélkül jelen van a magyar könyvpiacon. E bő félévszázad alatt kiadványai 

összesen már több mint 300 000 példányban jelentek meg (Farkasvölgyi 2011). 
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A Panoráma a szocialista időszakban az útikönyv. Ha nem is az egyetlen, de a 

legnépszerűbb, leg(el)ismertebb. Több nemzedék is felnőtt kötetein. Minthogy külföldi 

utazásra akkoriban jóval kevesebb lehetőség nyílt, ezek az útikönyvek – főleg az egzotikus 

vagy nyugati desztinációk esetében – sokak számára inkább csak a képzelet utaztatásában 

nyújthattak segítséget, illetve – a sorozat enciklopédikus jellegéből fakadóan – egy adott 

kultúra, táj, város vonatkozásában egyfajta lexikon, illetve kisokos szerepét tölthették be. Így 

– a könyvek olcsóbb árainak köszönhetően is – olyanok könyvespolcaira is eljutottak a 

legkülönbözőbb helyszínekről szóló útikalauzok, akik nem is szándékoztak ilyen jellegű 

utazásokat tenni. 

Az enciklopédikus igényesség mellett a sorozat másik tradicionális sajátossága, hogy a 

köteteket magyar szerzők írják, „akik a magyar utazók sajátos igényeinek megfelelően 

ajánlják figyelmünkbe a bemutatott helyek látnivalóit, külön kiemelve a magyar vonatkozású 

nevezetességeket” (Farkasvölgyi 2011).  

A Panoráma a tradíciók megőrzése mellett természetesen némi átalakuláson is átment 

az évtizedek során: az utazási szokások és a közízlés változásához igazodni kívánó tartalmi 

vonatkozások aktualizálások mind tartalmi, mint szerkezetbeli módosításokat eredményeztek.  

 

Az 1969-ben megjelent Róma kötet jól illeszkedik a sorozatba: mind külalakja, mind 

belső struktúrája igazodik a sorozat többi tagjához. A keményborítós, 328 oldalas munka 

számos fotót tartalmaz a látnivalók illusztrálására: ezek a hangulat fokozása mellett a 

nevezetességek azonosítását is elősegítik. A fényképek mellett rajzolt térképrészletek is 

találhatók az adott területen található nevezetességek jelölésével. Ezek a térképek alkotják az 

útikalauz vezérfonalát, amennyiben a rajtuk jelölt nevezetességek szöveges bemutatásának a 

füzére képzi a könyv anyagának zömét. 

A 8. oldalon található tartalomjegyzék szerint az Előszót követően három, római 

számmal megjelölt fő részből áll a könyv. Az első fejezet az Ismerkedés Rómával, a második 

a Részletes útikalauz címet viseli, a harmadik pedig a Gyakorlati tudnivalók című rész, amely 

a praktikus ismeretek közlése mellett névmutatóval zárja a könyvet. 

Az útikalauz első fedőlapján mindössze a Róma felirat és néhány, a Városra jellemző 

színes fotó látható, hátsó fedőlapján a szintén a Város egyik látnivalóját illusztráló fénykép 

mellett az Előszóból idézett részlet és néhány kiegészítő gondolat alkot egyfajta implicit 

ajánlást, amely Róma népszerűségét, sokarcúságát és tiszteletet ébresztő korát hangsúlyozza, 

ezáltal hozva meg, vagy mélyítve el az olvasó kedvét az utazáshoz.  
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Az Előszó a Rómával szemben közismerten elfogult Goethe lelkes soraival indít, ezzel 

is az olvasók figyelmébe ajánlva a várost, amelyről a szerző fontosnak tartja hangsúlyozni, 

hogy „a messzi földről érkező vándorok világszerte legismertebb célpontja” (Ürögdi 1969: 5). 

Szükségesnek érzi azt is, hogy szóljon a „hely szelleméről”, arról, hogy a Város 

„látnivalóinak igen nagy hányada szorosan összekötődik a katolikus egyház múltjával és 

jelenével” (Ürögdi 1969: 5). Nem véletlenül bocsátja előre ezt a talán evidensnek tűnő 

tudnivalót. A korszak ideológiájának ismeretében ugyanis nem árt igazolni az egyházi 

vonatkozások dominanciájának létjogosultságát. Ennek megfelelően így folytatja: „Mindezt 

nem lehet figyelmen kívül hagyni – s mindez egyben magyarázata annak is, hogy mostani 

könyvünkben az átlagosnál nagyobb helyet kaptak az egyházi vonatkozások, amelyek egy 

sajátos, ma már sokak számára idegennek ható világot idéznek –, de amelyek hozzátartoznak 

az egyetemes művelődéstörténethez, részei Róma múltjának” (Ürögdi 1969: 5). 

A másik előrebocsátott információ, amellyel a szerző megvédheti magát az esetleges 

kritikákkal szemben, az az, hogy a Város sokkal gazdagabb annál látnivalókban, mintsem 

hogy a szerző – a könyv terjedelmi korlátait figyelembe véve – minden részletére kiérjen, így 

nem annyira a Város alapos ismertetése, hanem inkább csak szemelvények felvonultatása 

lehet a cél. 

Az Előszó második fele a könyv használatához ad segítséget az olvasónak. 

Az Ismerkedés Rómával című rész három fejezetből áll. A Táj, éghajlat, idény cím 

alatt földrajzi jellegű, a Róma rövid története cím alatt történelmi bevezetőt olvashat az utazó 

Rómáról. Az Utas Rómában című fejezet egyfajta lelki felkészítést kíván nyújtani az Örök 

Városba igyekvők számára. Történelmi kitekintésekkel, anekdotákkal átszőve ad jó 

tanácsokat a legkülönbözőbb témákban: közlekedés, városnézési „stratégia”, olasz 

nyelvismeret szükségessége, szállás, étkezés, szieszta, tájékozódási tippek, megfelelő 

nyitottság. A praktikus jegyeket is hordozó információk azonban nem strukturáltan és 

adatszerűen jelennek meg, sokkal inkább hasonlítanak kultúrsokktól óvó általános atyai 

jótanácsokhoz, mint konkrét útmutatásokhoz. 

A könyv második nagyobb egységének címe Részletes útikalauz. Ahogyan a cím is 

sugallja, ebben a – legterjedelmesebb – részben kerül sor az egyes látnivalók bemutatására. A 

könnyebb átláthatóság kedvéért 22 fejezetre osztotta a szerző a nevezetességeket, földrajzi 

elhelyezkedésük szerint. A fejezetek címei között találhatunk látnivalók neveit (A Szent Péter-

tér és a Szent Péter-székesegyház) éppúgy, mint földrajzi (A Palatinus), vagy közigazgatási 

egység (A Tiberis jobb partja; a Trastevere) neveit. A fejezetek megállapításánál a döntő 
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szempont az egységbe rendezhetőség és a fejezetekben fellelhető látnivalók viszonylag 

hasonló mennyisége lehetett. 

Minden fejezet tartalmaz egy általános bevezetőt és legalább egy, a fejezetben tárgyalt 

nevezetességeket jelölő térképet. A térképeken számok jelzik a látnivalók pontos előfordulási 

helyét, és a számok alapján található meg a látnivaló részletes, szöveges ismertetése. A 

térképeken és a szöveges bemutatásokon túl a már említett fényképek teszik teljesebbé az 

útikalauz anyagát. 

A Gyakorlati tudnivalók címet viselő, legrövidebb rész, szemben a korábban 

ismertetett Az utas Rómában című fejezettel immár nagyon célirányosan valóban rendkívül 

gyakorlatias tudnivalókról tájékoztat. Ahogyan a zárójeles alcím – Turisták ABC-je – is jelzi, 

a fejezetben a turisták feltételezett gyakorlati szükségeit megjelenítő kulcsszavak (pl. 

Autóbérlet, Autószerelők, Bankok) betűrendben állnak, mellettük pedig adatszerű 

felsorolásban címek, telefonszámok, nyitvatartási idők, az adott témakörnek megfelelően. 

Végül az egész könyvet lezáró névmutató következik, amely a nevezetességek 

betűrendbe állított listáját tartalmazza, mellette az oldalszámokkal, ahol megtalálhatók a 

felsorolt látnivalók. 

 

 

2) Kudar L. 2003. Róma. Budapest: Cartographia. 

A Cartographia kiadó honlapja szerint 1954-ben alapították a Kartográfiai Vállalatot, 

amelynek jogutódjaként 1993-ban alakult a Cartographia Kft („Céginformáció” 2011). A cég 

immár tehát csaknem 60 éve van jelen a piacon, elsősorban térképeivel. A honlap büszkén 

hirdeti, hogy „a magyar és külföldi vásárlóközönség körében egyedülállóan ismert és 

elismert” vállalat, „a térképkészítés szinte teljes vertikumával rendelkezik – az ötletek 

megszületésétől a termék elkészítésén át, annak a vásárlókhoz való eljuttatásáig” 

(„Céginformáció” 2011). A cég tevékenysége ma már a térképeken kívül a tájékozódási piac 

több másik ágára is kiterjed: dekorációs termékek, útikönyvek, ajándékkönyvek kiadása, 

fejlesztése és terjesztése is bővíti a repertoárt. 

 

A Róma kötet jól illeszkedik a sorozatba, mind külalakja, mind a szerkesztése illik a sorozat 

többi tagjához. Méretei 11 x 20 cm, borítója puha, lapjai fényes, fehér papírból készültek, 

oldalainak száma 144. A könyvben számos színes fénykép és térképrészlet teszi teljesebbé a 

Városról szóló információkat. 
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A borító első fedőlapján a Róma címszó alatti fotón a Város egyik nevezetességének, a 

Piazza Navona közepén álló Bernini-féle négy folyam kútjának egy részlete látható, hátsó 

fedőlapján pedig a kiadó nevén kívül egyfajta tartalomjegyzék segít tájékozódni a könyv által 

kínált információk sokaságában. 

A könyv 4. oldalán olvasható tényleges tartalomjegyzék után kétoldalas térkép 

következik Róma belvárosáról, majd a 7. oldaltól a Bevezetés. 

A Bevezetés szerepe az utas megszólítása, és a korábbi Róma-látogatók említésével 

egy kis kedvcsinálás a Város megtekintéséhez. Néhány alapvető információ is olvasható a 

városról a bevezetésben, nem is annyira elméleti szinten, hanem inkább a mindennapok 

szintjén, különös tekintettel arra, hogy mire kell odafigyelnie a turistának. 

Ezután Történelmi áttekintés következik, amely öt és fél oldalon keresztül mutatja be a 

Város főbb történéseit az alapítástól az 1984-es konkordátumig. 

A Szimbólumok, színe, számok című fejezet Róma jelképeivel, jelképes vonásaival 

ismerteti meg az olvasót. 

A Mit köszönhetünk a Rómabelieknek? című fejezet a Város (egykori) érdemei mellett 

Róma magyar vonatkozásait is megemlíti. 

A Természet és környezet fejezet nem annyira Rómáról, mint inkább az onnan 

viszonylag könnyen megközelíthető természetvédelmi körzetekről szól. 

A következő kilenc fejezet összefoglalóan a Róma bevétele címet viseli. Az egyes 

fejezetek Róma egy-egy a könyv által megállapított körzetének a nevezetességeiről adnak 

rövid tájékoztatást. A tárgyalt körzetek határai nem egyeznek feltétlenül közigazgatási, illetve 

történelmileg kialakult városrészek határaival, elkülönítésüket csak a könnyebb 

áttekinthetőség praktikus célja szolgálja: egy-egy jelentős ponttól a másikig terjednek (pl. A 

Terminitől a Quirinaléig, A Quirinalétól a Navonáig, stb.). A fejezeteken belül rövid 

bevezetés után a látnivalók tárgyalása következik: félkövérrel szedett címek alatt a 

nevezetesség bemutatása, néha fotókkal illusztrálva. A látnivaló címe mellett kék pontok 

jelzik, hogy a szerző mennyire tartja fontosnak a megtekintésüket: a három pont „feltétlenül 

nézzük meg”, a két pont „érdemes megtekinteni”, az egy pont „ha jut rá időnk, megéri” 

megjegyzést jelöli (Kudar 2003: 3). 

A Város látnivalóit taglaló fejezetek után Róma környékére irányítja a könyv az 

olvasó figyelmét, ugyanazon struktúra szerint, ahogy az előző fejezetek építették fel 

bemutatásukat. 
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A Várost és környékét bemutató fejezetek után egy a főbb múzeumok látnivalóiról, 

elérhetőségeiről és nyitvatartásairól szóló fejezet következik. 

Az ezután következő fejezet, Kulturális programok, fesztiválok, szórakozás, éjszakai 

élet címmel betekintést nyújt az Opera és balett, hangversenyek, színház, mozi, koncertek 

római világába, továbbá ötletekkel szolgál a gyermekprogramok területén is. 

A Hagyományos ünnepek, fesztiválok Rómában fejezet hónapok szerinti bontásban 

taglalja a Város életét színesítő, évenként ismétlődő eseményeket. 

Viszonylag nagy terjedelemben, tizenöt oldalban tárgyalja a szerző Étkezési szokások, 

ételkülönlegességek címmel a gasztronómiai tudnivalókat.  

Gyakorlati tanácsok címmel összegyűjti az információkat arról, hogy milyen az 

időjárás, mikor érdemes utazni, milyen útiokmányok szükségesek, milyen ruha felszerelés 

kellhet, milyen helyi szokások, milyen közlekedési szokások jellemzőek, mit kell tudni az 

autókölcsönzésről, egészségügyi felkészülésről, biztosításról, vámügyekről, bankokról, 

postáról, telefontól, elektromos áramról, közbiztonságról, időzónáról, ivóvízről, nyitvatartási 

időkről, különböző árkedvezmények érvényesíthetőségéről. 

A Hasznos tudnivalók fejezet tulajdonképpen csak elérhetőségeket nyitvatartásokat 

tartalmaz. Olyan címek szerepelnek itt, amelyek az utazás során szükségesek lehetnek: 

sürgősségi telefonszámok, reptéri információ, gyógyszertárak, magyar képviseletek, 

turisztikai információs központok, szálláshelyek, éttermek, családi programok helyszínei. 

A különböző információk sorát egy kis nyelvi segítség zárja, Nyelvhasználat, kisszótár 

címmel. Az olasz–magyar szószedet kisebb csoportokban jelenik meg, a számok, idő, 

tájékozódás, élelem, öltözködés, szállás, étkezés témakörei szerint. 

A könyvet a Névmutató zárja. 

 

3) Kordé Z. 2010 Róma és a Vatikán. Útikönyv. Budapest: Hibernia. 

A 2001 óta működő Hibernia Nova Kft . elsősorban útikönyvek, de térképek és atlaszok 

készítésével, kiadásával is foglalkozik („Cégünkről” 2011). Az elsősorban európai 

desztinációkat bemutató útikönyvei több különböző sorozat keretein belül jelennek meg: 

Varázslatos tájakon, Sörmentén, Utazzunk együtt, stb. („Úti-és sörkalauzok” 2011). 

 

Az Utazzunk együtt! sorozat szűk száz oldalba sűríti az adott területre vonatkozó 

leglényegesebb információkat, tudnivalókat, és „számos színes fotóval és tájékozódást segítő 

részletes térképekkel” igyekszik a potenciális utazó kedvében járni („Utazzunk együtt,” 
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2011). A sorozat tagjai között az országokat (Szlovénia, Svájc, stb.) és kisebb tájegységeket, 

régiókat (Isztria, A bolgár tengerpart, stb.) bemutató köteteket ugyanúgy megtalálhatjuk, mint 

a városokat (Prága, Róma) tárgyaló kalauzokat. 

 

A 97 oldalas Róma és a Vatikán című kötet 2010-ben jelent meg.  

Rövid bevezetője egyfajta kedvcsináló az örök Városhoz. Ezt követően Róma 

földrajzára, történelmére tér ki néhány oldalban, majd séták keretében igyekszik elkalauzolni 

az olvasót a város és környéke látnivalóihoz. A látnivalók bemutatása után a római konyháról, 

italokról értekezik, majd a hasznos tudnivalók következnek a megérkezés, közlekedés, 

étkezés, szórakozás, vásárlás témaköreiben. A könyv vége kétoldalas szószedettel, illetve a 

látnivalók betűrendes jegyzékével is segíti az olvasót. 

A kötet a sorozat részeként, mind külalakja, mind a szerkesztése tekintetében hasonló 

a sorozat többi tagjához. Méretei 11,5 x 21 cm, borítója puha, lapjai fényes, fehér papírból 

készültek, oldalainak száma 97. A könyvben sok-sok színes fénykép és térképrészlet teszi 

még szemléletesebbé Róma bemutatását. 

A Tartalom szerint nyolc nagyobb fejezetből áll a könyv: az Örök Város címet viselő 

bevezető után a Róma nevezetességeit taglaló három fejezet következik Séták a városban, Az 

antik Róma, valamint Róma – a pápák városa címmel. Ezek után a Városon kívüli látnivalók 

bemutatása következik Róma környéke címmel, majd a gasztronómiai ismereteknek szentelt 

Római konyha fejezet következik, végül a Jegyzékek cím alatti ismeretek kaptak helyet. 

Az Örök Város című bevezető különböző jelzőkkel, közismert jellemzők említésével 

hívja fel a figyelmet Róma érdemeire, így hozva meg a kedvet az utazáshoz. 

A Város bemutatásában Földrajz címmel önálló alfejezetet kap Róma földrajzi 

jellemzőinek bemutatása. Ugyancsak önálló alfejezetben, Történelem címszó alatt emeli ki a 

fontosabb eseményeket, amelyek az alapítástól egészen az ezredfordulóig alakították Róma 

sorsát. 

A Séták a városban hat részre osztható az itt tárgyalt alcímek szerint. A címek egy-egy 

nevezetességet, illetve környékét jelölik (A Campo de’ Fiori és környéke, A Piazza Navonától 

a Spanyol lépcsőig, stb.), és a nekik szentelt néhány oldal a címben megnevezett városrészt 

taglalja, vastag betűvel kiemelve az ottani látnivalókat. 

Az antik Róma további felosztások nélkül, de a látnivalókat továbbra is vastag betűvel 

szedve mutatja be mindazon nevezetességeket, amelyek az ókorból maradtak fenn.  
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A Róma – a pápák városa című fejezet szintén nem alkalmaz további tagolást, az 

egyes látnivalók neveit azonban ugyancsak vastag betűvel szedi. Ez a fejezet a 

Vatikánvároson belüli, valamint a Vatikán területén kívüli, de jogilag, illetve történelmileg 

ahhoz tartozó egyéb nevezetességeket, többnyire templomokat ismerteti. Ehhez a részhez 

csapja hozzá a szerző A városközponttól távolabb fekvő érdekességek címet viselő, mindössze 

egyoldalas részt, amelyben az EUR, a Stadio Olimpico és a Cinecittà bemutatása kapott 

helyet. 

A Róma környéke című fejezet Tivoli, Ostia, a Castelli Romani, a Lago di Bracciano 

és a Lago di Vico vidékére kalauzolja az olvasót. E részben számos kis települést ismertet: a 

vastag betűvel szedett településnév után az adott helység rövid bemutatása következik.  

A római konyha fejezetében két oldalt az ételek, egyet az italok témájának szentel a 

szerző. Az ételekről szóló részben néhány népszerű római fogás ajánlata mellett 

gasztronómiai háttérismereteket is találhatunk. Italok közül a bor-, sör-, rövidital- és a 

kávéfogyasztás jellemzőit, illetve a híres márkák, típusok neveit osztja meg a szerző az 

olvasóval. 

Hasznos tudnivalók címet viseli az útikalauz utolsó fejezete. Ezen belül önálló címmel 

ellátott kisebb alfejezetek (Érkezés Rómába, Közlekedés a városban, Fontosabb címek, 

telefonszámok, Étkezés, Szórakozás, Vásárlás) részletezik a gyakorlati jellegű információkat. 

Fontos címeknek a magyar nagykövetséget és konzulátust tartja a könyv, fontos 

telefonszámnak pedig a rendőrség, csendőrség, tűzoltóság elérhetőségét. A „többi fontos, 

közérdekű telefonszámot” megtudakolandó egy weboldalt ajánl az olvasó figyelmébe. 

Az Étkezés címszó alatt nem a mit? hanem a hogyan? kérdés kerül előtérbe, hiszen a 

konyhát már korábban bemutatta az útikalauz. Ennek megfelelően itt csak a különböző 

vendéglátóipari egységekről esik szó, nagy általánosságban. 

A Szórakozás cím alatt csak néhány az átlagosnál nyüzsgőbb környék kiemelésére 

kerül sor, a részletek kiderítéséhez weboldalt ajánl a szerző. 

A Vásárlás címszó alatt elsősorban a ruházati cikkek és bolhapiacok tekintetében 

nyújt eligazítást a könyv: számos olyan helyszínt sorol fel, ahol ilyen jellegű áruk 

vásárolhatók. 

A könyv tartalmi részét záró, A turista szótára címet viselő kétoldalas rész az olasz 

nyelven történő kommunikációban hivatott segítséget nyújtani. Nem szavakat, hanem 

kifejezéseket hoz, nem betűrendben, hanem tematizált csoportosításban. Nyelvi problémák 

címet viseli azon kifejezések csoportja, amelyek kimondottan a nyelvhasználatra 
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összpontosítanak. Ilyenek például a beszél-e olaszul, kicsit beszélek, nem értem, hogy 

mondják ezt olaszul, stb. Mindennapi kifejezések címszó alatt olvashatók az igenlés, tagadás, 

kérés, hála, bocsánatkérés, köszönés kifejezései. Az ezután következő címek már konkrétabb 

helyzeteket idéznek fel: Információkérés utcán, Pénzváltás, Segítségkérés, Szállás, 

Étteremben, Utazás. 

A könyvet záró jegyzékekben (Látnivalók jegyzéke, Róma környéki települések, 

Térképek jegyzéke, Fényképek jegyzéke) feltüntetett oldalszámok segítenek a keresett 

információ mihamarabbi megtalálásában.  

 

4) Gyenge I. 2006. Róma. Budapest: Dekameron 

A családi vállalkozásban működő Dekameron kiadó a honlapján olvasható 

bemutatkozása szerint „útikönyvek, útleírások, útiélmény regények kiadásával, világirodalmi 

alapművek közkinccsé tételével, a magyar irodalom nagyjainak bemutatásával, valamint 

kortárs szerzők és fiatal, tettre kész útikönyvírók műveinek közreadásával” foglalkozik 

(Dekameron Könyvkiadó 2012). 

Az útikönyvek, amelyek ma már a fő profilt jelentik, „elsősorban a magyar turisták 

számára készülnek, az ő igényeik, lehetőségeik figyelembevételével”. 

A kiadó mintegy félszáz útikalauza Horvátországtól kezdve Olaszországon, 

Spanyolországon, Nagy-Britannián keresztül, Kubán át Dél-Amerikáig, Afrikától Ázsiáig 

számos országot, tájat, várost mutat be. 

 

A Róma kötet 2006-ban jelent meg. A könyv jól illeszkedik a sorozatba, mind 

külalakja, mind a szerkesztése illik a sorozat többi tagjához. Méretei 11,5 x 22,5 cm, borítója 

puha, lapjai egyszerű fehér papírból készültek, oldalainak száma 117. A könyvben 

egyértelműen a szöveges rész dominál, csak kevés fényképes illusztráció található. 

 A fedőlapján színes fotók jelenítik meg a Város néhány nevezetességét: az 

Angyalvárat, a Szent Péter-bazilikát a Pietával és a Colosseumot. A borítón a kiadó és az úti 

cél nevén kívül még egy felirat található: „Magyar turistáknak”. Ez alapján tehát az olvasó azt 

várhaja, hogy külön gonddal igyekszik a könyv a magyar turisták igényeit kielégíteni. 

 A borító hátlapján található szöveges rész a Város méltatása után az útikönyv erényeit 

részletezi, amelyek között a komplettség és a praktikusság mellett a fedőlaphoz hasonlóan itt 

is helyet kap a hazai közönség említése: „Útikönyvünk igazodik a magyar utazók igényeihez 

és szokásaihoz”. 
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 A könyvet kinyitva először az Előszó fogadja az olvasót, amelynek stílusa és tartalma 

a hátlapon talált szöveges részre hasonlít, ám annál bővebb. 

 Az útikalauz a Tartalomjegyzék és a tényleges felosztás szerint is 8 fő részből áll: 

Ismerkedés Rómával, Részletes útikalauz, Róma környéki kirándulások, Ajánlatok egy vagy 

több napra, Gyakorlati tudnivalók, Gasztronómiai kismutató, végül a Tárgymutató és 

Térképek.       

Az Ismerkedés Rómával című fejezet a Város földrajzi jellemzőit és történelmi múltját 

tárja az olvasó elé. 

A Részletes útikalauz 14 részre tagolva ismerteti a Róma látnivalóiról szükségesnek 

tartott tudnivalókat. A 14 részt általában nem közigazgatásilag vagy történelmileg indokolt 

szempontok alapján alakította ki a szerző: arra szolgálnak csupán, hogy a sok-sok 

nevezetesség bemutatását bizonyos támpontok alapján csoportosítsa így átláthatóbbá tegye a 

szerző. A Róma környéki kirándulások Tivoli és Ostia megismeréséhez nyújtanak hasonló 

segítséget. 

Az Ajánlatok egy vagy több napra című rész egy- két és négynapos látogatásra gyűjti 

össze a felkeresésre érdemes látnivalók sorát. 

A Gyakorlati tudnivalók az utazás, szállás, étkezés, városi közlekedés és múzeumok 

tekintetében szolgál praktikus információkkal, továbbá helyet kapott ebben a fejezetben egy 

Hasznos információk, címek alfejezet esetleges bonyodalmak esetére, továbbá külön a 

Magyarországi képviselet, összhangban a borítón ígért hazai szemlélettel. 

Külön nyelvi segítséget nyújt az étkezés sikeres megszervezéséhez a Gasztronómiai 

útmutató, végül a Tárgymutató után Róma városát részletező térképek következnek.  

 

5) A magyar nyelvű Róma útikönyvek közös jellemzői 

A vizsgált útikönyvek között a külső forma terén két típust lehet elkülöníteni.  

Az egyik a klasszikusnak számító, több évtizedes múltra visszatekintő, de a rendszerváltás 

után is újabb kiadásokat megért Panoráma sorozat tagja által képviselt szerényebb külsejű 

stílus, amely sok-sok textuális információ és a nevezetességek megtalálását elősegítő vázlatos 

térkép mellett viszonylag kevés fényképet tartalmaz. A fényképek ráadásul nem folyamatos 

díszítő-informáló elemekként vannak jelen, hanem csak a könyv egyes szakaszain 

összegyűjtve, jórészt fekete-fehér formában jelenítik meg a könyv valamely egyéb részein 

részletezett látnivalókat.  
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A Panoráma szerényebb külső megjelenésével szemben az ezredforduló után kiadott 

magyar útikönyvek színesebb kiadásban láttak napvilágot, a fotók nagyobb számban vannak 

jelen, egyenletesebb elosztásúak, jelenlétük szinte folyamatos.  Ezen útikönyvek terjedelme 

azonban jóval kisebb, mint a Panorámáé. Ezen könyvek és a Panoráma közé helyezhető a 

Dekameron kötete, amely ugyan már színes fotókban is bővelkedik, de a Panorámához 

hasonlóan a fényképes illusztrációk itt is csak a könyv egy-egy szakaszán összegyűjtve 

találhatók meg.  

A könyvek felépítését illetően szintén a Dekameron jelenti az átmenetet a Panoráma 

kötete és az újabb útikönyvek között. A Panoráma ugyanis jóval enciklopédikusabb jellegű, 

kevesebb benne a gyakorlati tudnivaló, míg az utóbbi évtizedben megjelent útikönyvek 

mindegyikére inkább a gyakorlatorientált felfogás jellemző. 

5.5. Az angol és magyar nyelven írt Róma útikönyvek közötti különbségek 

A vizsgált Róma útikönyvek bemutatása és közös jellemzőinek összefoglalása 

tendenciózus eltérésekre mutat rá az eredeti angol nyelvű és az eredeti magyar nyelvű 

kiadások között. 

Az angol nyelvű útikönyvek jellegzetessége a tetszetős külső, a sok fénykép és ábra 

jelenléte, amely nemcsak élvezetesebbé, emészthetőbbé teszi az útikalauzt, de a használatát is 

nagymértékben megkönnyíti. Szintén a használat megkönnyítése érdekében nagy hangsúlyt 

fektetnek a gyakorlati információk részletezésére.  

A magyar nyelvű útikönyvek közül a Panoráma sorozat tagja kevésbé megnyerő külsejű, 

és kevésbé felhasználóbarát a gyakorlati információk terén, mint az utóbbi évtized magyar 

nyelvű útikönyvei. Ez utóbbi kalauzok felépítésüket, külsejüket tekintve inkább mutatnak 

rokonságot az angol nyelven írt útikönyvekkel. Ugyanakkor ezek az újabb magyar 

útikalauzok az angolul írt útikönyvekhez és a Panorámához képest is kisebb terjedelműek, 

kevésbé részletesek.  

A vizsgálatba vett magyar nyelven írt útikönyvek között tehát nem találni olyat, amely 

mind a tetszetős külső, mind a gyakorlatorientált felfogás, mind pedig a bővebb terjedelmű 

részletes bemutatás kritériumának megfelelne. Talán éppen ez a hiány támasztotta az említett 

kritériumoknak megfelelő, idegen nyelven megjelent munkák fordítása iránti igényt. 

Részletes, igényes, tetszetős külsejű kötet önálló létrehozása ugyanis sokkal több időbe, 

energiába, és pénzbe kerül, mint az idegen nyelven már létező kötet lefordítása. Ebben a 

műfajban azonban a fordítás több buktatót is rejteget. Disszertációm ezekre a műfajspecifikus 
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fordítási problémákra kívánja felhívni a figyelmet azzal, hogy az imént bemutatott Róma 

útikönyvekben rámutat arra, hogy milyen megfeleltetési stratégiák valósulnak vagy éppen 

nem valósulnak meg a problematikus helyeken.  

 

5.6. A vizsgálat menete 

A vizsgálati anyag kiválasztása utáni első lépés az útikönyvek teljes terjedelmének 

elolvasása volt. Erre azért volt szükség, hogy az általánosan megfogalmazott kutatási kérdés 

létjogosultságát további megfigyelésekkel támaszthassam alá, valamint az általános kutatási 

kérdésből kiindulva újabb, a Róma útikönyvek angol–magyar fordítása kapcsán felmerülő 

kérdéseket fogalmazzak meg. 

Az így született újabb kérdéseket és vizsgálati aspektusokat és az azokra adott válaszokat 

a következő fejezetekben részletezem. Az egyes aspektusok vizsgálatához ugyanis, az 

aspektusok sajátságainak megfelelően némiképp eltérő módszert alkalmaztam. A vizsgálatok 

menetében közös jellemző, hogy manuálisan dolgoztam fel az egyes útikönyveket, amely 

folyamatban párhuzamos korpuszokként kezelem az angol nyelven írt útikönyveket és azok 

magyar fordításait, amelyekhez összehasonlító korpusz gyanánt használom fel az eredetileg 

magyar nyelven írt útikönyveket. 

A vizsgálatok eredményeit a szövegekből kigyűjtött szövegrészeken, mondatokon 

mutatom be, amelyekben a kérdéses fordítási részeket félkövér dőlt betűkkel szedem. Az 

útikönyvek szövegeiben szereplő eredeti tipográfiát (dőlt-, és/vagy vastag betűs, apró betűs 

megoldásokat), amelynek gyakran figyelemfelhívó funkciója van, nem őriztem meg. E 

tipográfiai eltérések eredeti funkciója ugyanis a dolgozat szempontjából egyrészt irreleváns, 

másrészt azonban a példamondatokban való előfordulása zavaró, figyelemmegosztó hatású 

lenne. A példaként kigyűjtött szövegrészek, mondatok után zárójelben megadom a forrást. Az 

azonosítás és az angol–magyar párhuzam átláthatósága érdekében a zárójelben az oldalszám 

előtt nem a szerző vezetéknevét és a könyv megjelenési évszámát adom meg, hanem csupán a 

sorozat nevét, amelyben a Róma kötet megjelent. A példák utáni zárójelekben tehát az angol 

útikönyvek esetében az Eyewitness, Top 10, NG és Spiral, a fordított útikönyveke setében az 

Útitárs, Top 10, NG és Spirál, eredeti magyar útikönyvek esetében a Panoráma, 

Cartographia, Hibernia és Dekameron nevek fordulnak elő a hivatkozott lapszám előtt. Ettől 

eltérő hivatkozást csak a pragmatikai kutatásom kapcsán kiterjesztett vizsgálati anyag 
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idézéseinél alkalmazok, ahol a Panoráma kiadónak több kötetét is áttekintem, így a kiadó 

azonossága miatt szükségessé válik a szerző említése (ld. 7. fejezet).  
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6. Lexikai megfeleltetések az útikönyvek fordításában 

 

6.1. Idegen szavak megfeleltetése az útikönyvek fordításában 

 

6.1.1. Idegen nyelvi lexika 

Az idegen szavak kérdését elsősorban a nyelvtörténet teszi vizsgálata tárgyává: adott 

nyelvközösség egy másikkal kontaktusba kerülve átvesz a saját szókészletében addig meg 

nem lévő szavakat. Az így érkező „más nyelvi szóelemek” (Pusztai 1974: 253) feloszthatók 

idegen szavakra, illetve jövevényszavakra, a honosodás mértékétől függően, bár a felosztás 

hitelességét tekintve komoly aggályok merülnek fel: „az kétségtelen, hogy dőreség lenne arra 

vállalkozni, hogy a jövevényszavakat, és a meg nem honosodott idegeneket élesen, pontosan, 

átmeneteket nem ismerve válasszuk szét” (Pusztai 1974: 250). Inkább kontinuumot kell 

elképzelni, amelynek egyik végén a legfrissebben érkező idegen nyelvi elemek helyezkednek, 

a másikon pedig azok a jövevényszavakat, amelyekről a nyelvközösség már nem is érzi 

idegen eredetüket. 

 

Míg az idegen szó megjelenése egy adott nyelv szókészletében a nyelvtörténet 

szempontjából, egy adott nyelvre lefordított szövegben a fordítástudomány szempontjából 

érdekes. 

A fordításelmélet a nyelvi reália jelenségeként ismeri 

A reáliákról született bőséges szakirodalom áttekintése során Lendvai (2005) felhívja a 

figyelmet arra, hogy „a „nyelvi reália” terminusnak népes szinonimasora van („kulturális 

reália”, „kultúrszó”, „(le)fordíthatatlan elem”, „nonekvivalens lexéma”, „kultúrspecifikus 

szó”, „etnikulturéma”),” és „ nincs egységes definíciója (kultúrspecifikus jeltárgy; 

kultúrspecifikus jeltárgy megnevezése; nyelvi megnyilvánulás, amelyben kifejeződik az adott 

kultúrközösség sajátos élmény- és ismeretanyaga) […]” (Lendvai 2005: 68). 

Jóllehet a definíciók nem egységesek, mindegyik meghatározás azt sugallja, hogy a 

reáliák olyan szavak, amelyeket, minthogy kultúra-specifikus mivoltukból fakadóan nem 

rendelkeznek ekvivalenssel a célnyelvben, nem lehet lefordítani, „célnyelvi szóval kicserélni” 

őket úgy, hogy ne érné veszteség a célnyelvi olvasót. A célnyelvre átültetett reália tehát az 



74 

 

ekvivalencia hiányában már nem hordozza ugyanazt a tartalmat a célnyelvi olvasó számára, 

mint amit az eredeti szöveg reáliája a forrásnyelvi szöveg olvasója számára. 

A fordító ilyen esetben a fordítás funkcióját és a célközönség igényeit figyelembe véve 

mérlegel, hogy az adott reáliát „honosítja”, azaz valamely hasonló jelentésű célnyelvi 

kifejezéssel próbálja megfeleltetni, netán körülírást, általánosítást alkalmaz, vagy megőrzi a 

forrásnyelvi kifejezést, esetleges magyarázattal bővítve az idegen nyelvi alakot. 

 

6.1.2. Idegen nyelvi lexika az útikönyvekben 

Míg a műfordításban gyakran komoly dilemmát jelent, hogy melyik fordítói megoldás a 

szerencsésebb, addig a külföldi úticélokat bemutató útikönyvekben, amelyek az idegen nyelvi 

kontextust mintegy „lefordítják” (Conin 2000) az utazó számára, nem feltétlenül jelentkezik 

ez a dilemma. Az útikönyv mint az idegen kultúra közvetítője, szükségszerű, hogy bizonyos 

idegen nyelvi-kulturális jegyeket „megszelídítsen”, elérhetővé, emészthetővé tegyen az utazó 

számára, ugyanakkor más elemeket érintetlenül, eredeti mivoltukban adjon át, amihez néha 

nélkülözhetetlen a forrásnyelvi lexéma megőrzése az azonosíthatóság érdekében. 

Az útikönyvekben szereplő reáliák többnyire az azonosíthatóság érdekét szolgálják, és 

gyakran kísérik ezen szavakat célnyelvi magyarázatok, körülírások. A desztináció 

nyelvközössége által használt szavak felbukkanása az útikönyvben ugyanakkor sajátosan 

helyi hangulatot is kölcsönöz utazásnak, mintegy ezzel is bővítve a kuriózumok sorát. 

 

Vannak azonban olyan, a desztináció nyelvközössége által használt szavak is az 

útikönyvekben, amelyek rendelkeznek célnyelvi megfelelővel és nem is szolgálnak az 

azonosíthatóság praktikus hasznával. Első pillantásra öncélúnak tűnhet a használatuk, a 

legtöbb fordítás talán nem is őrizné meg őket, a turizmus nyelvezetében viszont nem 

megkérdőjelezhető a létjogosultságuk. 

Olyan szavak ezek, amelyeknek „mindössze” a helyszíni hangulat, a couleur local 

biztosítása a funkciójuk. Ezért kifejezőnek érzem ezen esetekre a lokália műszó bevezetését, 

amely párhuzamba állítható a reália terminussal. 

 

A reáliák és a lokáliák között nem lehet éles határt húzni. Inkább egy olyan skálát kell 

elképzelnünk, amelynek egyik végében a legkevésbé lefordítható elemek találhatók, a másik 

végében pedig a legpontosabban fordítható elemek. Ez utóbbiak forrásnyelvi előfordulása a 
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célnyelvi szövegben a lokáliák jelenségének minősül, viszont minél nagyobb fordítási 

veszteséggel járó elem marad forrásnyelvi formában a célszövegben, annál inkább 

beszélhetünk reáliákról. A „legkisebb fordítási veszteség” kitétel hangsúlyos, amennyiben 

„tökéletes” fordítás nincs, hiszen minthogy egy nyelven belüli szinominák sem feleltethetők 

meg tökéletesen egymásnak, két eltérő nyelv elemei között sem egyezik minden konnotáció.  

 

A turizmusban megjelenő idegen szavak kapcsán Dann (1996) a ’languaging’ technikáját 

ismertetve úgy véli, hogy az idegen szavak, amelyek lehetnek igaziak vagy éppen kitaláltak, 

kisebbrendűségi érzést keltenek a turistában, aki így hagyni fogja, hogy az üzenet nagy 

befolyással legyen rá, sőt vezesse (Dann 1996: 183). Véleményem szerint nem feltétlenül 

kisebbségi érzés, hanem inkább az egzotikum iránti lelkesedés uralkodhat el a turistán, aki az 

egyéb helyi nevezetességek mellett a helyi nyelvbe is belekóstolhat a reáliákkal, lokáliákkal 

megtűzdelt szövegeknek köszönhetően. 

Vigyázni kell azonban a helyes arányra: az idegen nyelvű szavak túl sűrű alkalmazása már 

nem megnyeri, hanem inkább elriasztja a (potenciális) utast, hiszen, ahogy Boyer véli, a 

külföldi szavak túlzott használata nehezen érthetővé tenné az üzenetet, figyelmen kívül 

hagyná a turisztikai nyelvvel szemben támasztott egyszerűség, pontosság és korrektség 

igényeit (Boyer 2000: 58). 

 

6.1.3. Idegen nyelvi lexika az angol és magyar útikönyvekben 

Az idegen nyelvi elemek használatának helyes aránya azonban nyelvenként, illetve 

kultúránként eltérhet. Egyes nyelvek ugyanis befogadóbbak, toleránsabban bánnak az idegen 

szavakkal, mások kevésbé megengedők: míg az egyik nyelvbe szinte feltűnésmentesen 

illeszkedik az új szó, a másikban mesterkéltnek hat. 

Olvasmányélményeim alapján úgy vélem, az angol nyelv toleránsabb ebből a 

szempontból, mint a magyar. Az egész világ lingua francájaként természetesebb a külföldi 

szavak analitikus angol mondatokba foglalása, míg az agglutináló magyarban ez a nyitottság 

inkább a szlengre jellemző, a művelt köznyelv, amely az általános útikönyvek sajátja, kevésbé 

tűnik rugalmasnak ebből a szempontból. 

 

Az általános tendenciákkal összhangban, a fentebb említett szakirodalom és a saját 

megfigyeléseim is azt erősítik, hogy az angol nyelvű útikönyvek szövegeiben nem ritkán 
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fordulnak elő más nyelvi elemek. Ezzel szemben azt tapasztaltam, hogy az eredeti magyarul 

írt útikönyvek szövegeiben nem jellemző az idegen nyelvi elemek használata. Az angol és a 

magyar nyelvű útikönyvek tehát e tekintetben eltérést mutatnak. Az útikönyvek angolról 

magyarra történő fordítás során tehát a normák ütközésével találja magát szemben a fordító, 

és döntenie kell, hogy milyen stratégiát alkalmaz. Ezzel kapcsolatban fogalmazódik meg a 

hipotézis.  

 

6.1.4. Hipotézis  

Az idegen (a vizsgálatban olasz) szavak nagyobb számban fordulnak elő a fordított 

magyar szövegben, mint az eredeti angol, de kisebb számban, mint az eredeti magyar 

útikönyvekben. 

 

6.1.5. A kutatás menete 

A vizsgálatom során A kutatás anyaga és módszere című fejezetben bemutatott angol 

nyelvű Róma útikönyvekből gyűjtöttem ki a desztináció nyelvközösségének szókészletébe 

tartozó, azaz olasz szavakat, majd összevetettem a magyarra fordított útikönyvek 

megoldásaival.  

Az olasz szavak kigyűjtésénél tekintettel voltam a műfaj sajátosságaira: az utast orientáló 

funkciójának megfelelően természetes, hogy, ha redukált formában is, de egyfajta szótár 

szerepét is betölti az útikalauz. Ennek megfelelően az útikönyvekben számos olyan szó, 

illetve kifejezés bukkan fel a desztináció nyelvén, amely mellett szerepel a jelentése, illetve 

fordítása az útikönyv szövegének nyelvén. Ezek a megfeleltetések szerepelhetnek külön 

szójegyzékben, vagy akár a főszövegben is. Ez utóbbi előfordulása különösen a gasztronómia 

bemutatása során, az egyes specialitások említésénél jellemző, továbbá az utas orientálása 

során, amikor azt részletezi az útikönyv, hogy milyen feliratokkal, esetleg tipikus 

dialógusokkal találkozhat az utazó. Az ilyen „szótárazott, lefordított” olasz szavak nem 

képezik vizsgálódásom tárgyát, hiszen meglétük vagy hiányuk nem árul el sokat az olasz 

szavaknak az útikönyv szövegéhez való viszonyáról. Vizsgálatomban tehát olyan olasz 

szavakat veszek számba tételesen, amelyek a főszövegben fordulnak elő a jelentésük 

megadása nélkül. 

Az olasz szavakat az angol és olasz nyelvismeretemre támaszkodva azonosítottam, utána 

azonban szótárban is ellenőriztem, hogy az adott olasz szó nem eleme-e az angol nyelv 
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szókészletének. Referenciaként szolgáló irodalomnak az online konzultációt is megengedő, 

folyamatosan frissülő Oxford English Dictionary anyagát választottam, amely forrás – saját 

állítása szerint – 600 000 szót és 3 millió idézetet tartalmaz az angol nyelv több mint ezer 

éves történetéből. A nyomtatott változatban több mint 150 éve létező, nagy tekintélynek 

örvendő szótár ugyan a szavak mai jelentésére fektet nagyobb hangsúlyt, történelmi 

szemléletéből következően arról is felvilágosítást nyújt, hogy mikortól datálható az adott szó 

megjelenése az angolban. 

 

A magyar szókészletbe bekerült olasz szavakkal Bárczi (1996) foglalkozik. A XX. 

században átvett angol és francia kölcsönszavak mellett külön említi az olasz 

kölcsönszavakat, amelyekre szintén igaz, hogy „még nem váltak valódi, meghonosodott 

jövevényszavakká, inkább csak bizonyos környezetben vagy bizonyos irodalmi művekben 

használatos idegen szavak maradtak” (Bárczi 1996: 365). Ide tartoznak például a bóra, 

scirocco, parere, sottovoce, domino szavak (Bárczi 1996: 365). A pontosabb kép érdekében 

azonban célszerűnek találtam az útikönyvek magyar szövegeiben felbukkanó idegen szavakat 

az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (Bakos 2002), az Idegen szavak szótára (Tolcsvai 

2007) valamint az Idegenszó-tár (Tótfalusi 2008) alapján megvizsgálni, és ezen szótárak 

alapján eldönteni, hogy a magyar szókészletbe tartozónak vagy más nyelvi elemnek kell-e 

tekinteni.  

Megjegyzendő azonban, hogy ez a módszer megkérdőjelezhető Pusztai gondolatai 

alapján: „Az a közismert nyelvtudományi tétel, hogy a szótörténet legelsőként közölhető 

adata gyakran nem a legelső a szó valóságos történetében, nemcsak a magyar szókészlet ősi 

elemeire vonatkozik, hanem az írásbeliség idején keletkezett vagy átvett szavakra is” (Pusztai 

250). Tehát a ma már nyelvünk részét képező szó, nem feltétlenül jelent már meg a legújabb 

szótárban is. Mégis, úgy gondolom, hogy ennél objektívebb mércét aligha találni, és még, ha 

van is hibaszázalék, a tendenciák hiteles kirajzolódását érdemben nem befolyásolja. 

 

Úgy vélem, a fenti módszerrel állapítható meg a legobjektívebben, hogy az angol 

szövegekben felbukkanó olasz szavak közül melyek képezik az angol nyelv szókészletének is 

részét, melyek nem, illetve a magyar szövegekben megjelenő olasz szavak közül melyek 

képezik a magyar nyelv szókészletének részét és melyek nem. 
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Ezt megállapítva pedig kimutatható, hogy az angol szövegekre valóban jellemző-e az 

idegen szavak jelenléte, illetve a magyarra fordított szövegekben is előfordulnak-e olasz 

szavak, esetlegesen olyankor is, amikor a magyarnak nem tartozik a szókészletébe. 

 

6.1.6. A kutatás eredménye: olasz szavak az angol nyelven írt útikönyvekben és 

azok fordításaiban 

Az alábbiakban az egyes útikönyvekben talált olasz szavakat listázom, előfordulásait 

példamondatokban idézem. A példákat párokban hozom, az első mondat, illetve szintagma az 

angol nyelvű, a második a magyar nyelvű kiadásban található. A mondatokban a kérdéses 

olasz szót, illetve annak fordítását – ahogyan az 5. fejezetben ismertettem – félkövér dőlt 

betűvel emelem ki.  

Az összes olyan olasz szót, amelyet magyarázat, illetve fordítás nélkül közölnek az 

útikönyvek, három alfejezetre bontva tárgyalom. Az elsőben azokat az olasz szavakat 

mutatom be, amelyek nem tartoznak az angol nyelv szókészletéhez, a másodikban azokat, 

amelyek mind az angol, mind a magyar nyelv szókészletének részét képezik, a harmadik 

alfejezetben pedig azokat az olasz szavakat, amelyek az angol nyelv szókészletének részei, a 

magyar nyelvének viszont nem. 

Az útikönyvekben magyarázat és fordítás nélkül szereplő olasz szavak közül egyedül a 

pizza szót nem listázom. A pizza ugyanis, bár olasz eredetű, immár az angolszász és a magyar 

kultúrában is elterjedt és ezen a néven megismert étel, amelyet mind az angol, mind a magyar 

nyelvű nyelvközösség kizárólag pizza megnevezéssel illet, így az idegen szavak előfordulási 

mintázatának szempontjából a pizza szó irreleváns, hiszen mindhárom nyelvben csak ebben a 

formában bukkanhat fel. 

 

6.1.6.1. Olasz szavak, amelyek nem képezik részét az angol nyelv 

szókészletének 

 

1) accompagnatori (accompagnatore) 

 

But the accompagnatori, all of whom speak English, lead you through the area, 

stopping at the major points of interest to give a brief description of what you are to 

see (NG 88). 
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Angolul is beszélő accompagnatorék kísérnek végig a szinten, megállnak az 

érdekesebb tárgyaknál, és röviden összefoglalják a róluk szóló ismereteket (NG 88). 

 

Az olasz szót az OED nem említi, tehát nem része az angol szókészletnek. Az angol 

szövegben az olasz nyelv szabályai szerinti többes számban szerepel. Jelentésének 

kikövetkeztetésében nemcsak a szövegkörnyezet, hanem az angol accompany, accompanist 

vagy – az angolszász világban nem ritka franciás műveltség esetén – a francia 

accompagnateur szó is segítségére lehet az olvasónak. Az idegen szó használatának 

indokoltsága erősen megkérdőjelezhető, amennyiben nem szükségszerű a turista 

boldogulásához. Inkább csak lokália.  

Az olasz szót egyik magyar szótár sem említi, tehát nem része a magyar 

szókészletnek.  A magyar szövegben a magyar nyelv szabályai szerinti többes számban 

szerepel. Jelentésének kikövetkezetésében csak a szövegkörnyezetre hagyatkozhat az olvasó. 

Indokoltsága, funkciója az angol szövegben való előfordulásához hasonló. 

 

2) aperitivo 

 

Since the early 19th century, Piazza del Popolo has been considered a chic place to 

enjoy a coffe or an aperitivo (NG 115). 

Immár a 19. század eleje óta felkapott helynek számít a Piazza del Popolo – akár egy 

kávét vagy aperitifet is igen jólesik itt elfogyasztani (NG 115). 

 

Today it plays host to those who flock there for a moment of relaxation – a chat, an 

aperitivo, a meal – against a backdrop of magnificent man-made beauty (NG 146). 

Napjainkban ide özönlenek egy pillanatra megpihenni (csevegni, aperitivót meginni, 

ebédet elfogyasztani) azok, akik élvezni akarják e káprázatos, ember alkotta szépséget 

(NG 146).  

 

Appreciating the aperitivo (NG 193) 

Az aperitivo dicsérete (NG 193) 

 

Prosecco, a good white sparkling wine from northeast Italy, is another good aperitivo 

(Spiral 40). 



80 

 

Egy másik finom aperitivo a Prosecco, jófajta fehér bor Olaszország északkeleti 

részéből (Spirál 40). 

 

This wine bar-cum-restaurant is just the place for a quick aperitivo or a more leisurely 

alfresco lunch (Top 10 96). 

Borozó és étterem, megfelelő hely egy gyors aperitivóra vagy egy szabadtéri asztalnál 

kényelmesen elköltött ebédre (Top 10 96). 

 

Az olasz szót az OED nem említi, tehát nem része az angol szókészletnek. A hasonló 

helyesírás alapján azonban könnyen kikövetkeztetheti az olvasó, hogy a számára aperitif 

jelöléssel ismert jeltárgyról van szó. Funkciója a couleur local biztosítása. 

Bakos (2002: 41), Tolcsvai (2007: 71) és Tótfalusi (2008: 63) az étvágygerjesztő szeszes 

ital francia változatát említi, aperitif megnevezéssel. Az olasz változat tehát nem része a 

magyar szókészletnek. A magyar fordításban a hat esetből egyszer a magyar megfelelő 

szerepel, a másik öt alkalommal nem fordítják magyarra az olasz szót a fordítók. 

Indokoltsága, funkciója az angol szövegben való előfordulásához hasonló. 

 

 

3) automobilisti 

 

Don’t run, and certainly don’t stop short in the middle of the road confusing the 

automobilisti (NG 42). 

Ne fussunk, és természetesen ne álljunk meg hirtelen az út közepén, mert így 

összezavarhatjuk az automobilistéket (NG 42). 

 

Az OED az automobilist, n szócikkben említi, hogy a szó a francia (ma már ritka) 

automobiliste (1896) alakból jön. Olyan személyt jelöl, aki automobilt vezet, illetve használ. 

Maga az automobilisti alak tehát nem tartozik az angol nyelv szókészletébe. Szintén nem 

tartozik az angol nyelv szókészletébe az egyes számú automobilista alak.  

Az olasz szó az angol szövegben az olasz nyelv szabályai szerinti többes számban 

szerepel. Jelentésének kikövetkeztetésében a szó nemzetközi mivolta és a szövegkörnyezet 

nyújt az olvasónak segítséget. Az idegen szó használatának célja a couleur local lehet.  
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A magyar szótárak nem tartalmazzák sem az olasz automobilista és automobilisti, sem 

pedig a francia automobiliste szavakat, így egyikük sem része a magyar szókészletnek. A 

magyar mondatban – valószínűleg a fordító téves következtetéséből – a francia alak kapja 

meg a többes számú tárgyeset magyarban használatos toldalékait. A szó jelentésének 

kikövetkeztetésében hasonló esélyei vannak a magyar olvasónak, mint az angolajkúaknak, a 

couleur local azonban, a már említett tévedés miatt, hamisan jelentkezik.  

 

4) baldacchino 

 

The central focus of the building is the Papal Altar beneath Bernini’s great 

baldacchino, filling the space between four massive piers which support the dome 

(Eyewitness 232). 

A belső tér gyújtópontjában a pápai oltár áll Bernini baldachinja alatt, amely kitölti a 

kupolát tartó négy hatalmas pillér közti teret (Útitárs 232). 

 

The Gothic baldacchino, decorated with frescoes, dates from the 14th century 

(Eyewitness 182). 

A gótikus, freskódíszes baldachin a 14. századból való (Útitárs 182). 

 

Az OED-ben baldacchino címszó nem található, bár a baldachin ׀ baldaquin, n címszó 

szócikkében az etimológiai fejtegetésben, jóllehet a szó közvetlenül a francia nyelvből 

érkezett, a XVI–XVIII. században felbukkan az olasz baldacchino alak is. A középkori latin 

baldakinus, baldekinus, baudaquinus alakok a Baldacco szóból, Bagdad olasz megfelelőjéből 

származnak, ugyanis ebben a városban készült az anyag. Eredetileg egy nagyon értékes 

hímzett szövet elnevezése, majd erről maga a cibórium alakú szerkezet, amelyet a szövet 

fedett.  

Az olaszos etimológiája ellenére a szó nem része az angol nyelv szókészletének. 

Jelentésének kikövetkeztetésében a hasonló helyesírású baldaquin és a kontextus lehet 

segítségére az olvasónak. Az idegen szó használatának célja a couleur local lehet.  

Bakos (2002: 66), Tolcsvai (2007: 110) és Tótfalusi (2008: 98) szintén baldachin 

alakot hoznak, így a baldacchino nem része a magyar nyelv szókészletének. A példák 

tanúsága szerint a fordítók meg is maradnak a magyar változat mellett. 
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5) centro storico 

 

However, the city, which is now setting up share-a-bike stands in some parts of the 

centro storico, has cerated some bike paths, including a long, picturesque stretch along 

the lower banks of the Tiber River (NG 56). 

Ám a manapság a centro storico egyes részein közbiciklistandokat felállító város 

számos kerékpárutat hozott létre, többek között egy hosszú, festői szakaszt a Tevere 

folyó két partján (NG 56). 

 

Az OED a centro alakot csak összetett szavak egyik tagjaként ismeri, önálló 

formájában nem része az olasz szókészletnek. A storico alakot semmilyen formában nem 

tartja az angol szókészlet részének. Jelentésének kikövetkeztetésében a historic center 

némiképp hasonló írásképe nyújthat támpontot az olvasónak, de ez nem feltétlenül elegendő. 

Az olasz kifejezés használatának célja a couleur local lehet.   

A magyar szótárak szintén csak összetett szavak tagjaként említik a centro szót. A 

storico szó pedig önállóan sem szerepel a magyar szótárakban. Jelentésének 

kikövetkeztetésében a magyar olvasónak még kevesebb támpontot nyújt az anyanyelve, így a 

couleur local az érthetőség rovására mehet.  

 

6) cornetto 

 

For one of the best cappuccino-cornetto combination in town stop off at Bernasconi (Top 

10 101). 

Ugorjunk be a Bernasconiba, és kóstoljuk meg a város legjobb cappuccino-cornetto 

kombinációját (Top 10 101). 

 

Az OED szerint az olasz eredetű szó az angol szókészlet része, de csak egy kürtféle 

hangszer megnevezéseként ismeretes, az útikönyv azonban e kontextusban nyilvánvalóan 

nem ezen jelentésében említi. Az itt szereplő olasz szó a couleur local biztosítása mellett 

praktikus információnak is bizonyulhat, amennyiben megkönnyíti a turista számára a 

rendelést. A jelentés kikövetkeztetésére leginkább csak az extralingvális kontextus szolgálhat 

segítségül, ami az útikönyv segítő, oltalmazó funkciójának ellentmondani látszik, az úti-

élmények gazdagításának funkciójába viszont jól illeszkedik.  
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Bakos (2002) és Tótfalusi (2008) nem említi, Tolcsvai (2007: 192) a kornett szó 

változataként ismeri, amely fúvós hangszert jelöl, tehát a szövegben szereplő cornetto 

természetesen nem része a magyar nyelv szókészletének. Indokoltsága, funkciója valamint a 

jelentés kikövetkeztetésének esélyei az angol szövegben való előfordulásához hasonló. 

 

 

7) cucina creativa 

 

Several dining choices, each excellent: cucina creativa is served in the restaurant proper 

(Roma Top 10 75). 

Sokféle kiváló étel között válogathatunk: tökéletes a cucina creativa (Top 10 75). 

 

Az OED nem tartalmazza sem a cucina, sem a creativa szót. A kifejezés jelentésének 

kikövetkeztetésében az olvasó segítségére lehet a hasonló írásképű creative cuisine.  Az olasz 

kifejezés használatának oka a couleur local lehet.   

A magyar szótárak szintén nem tartalmazzák sem a cucina, sem a creativa szót. A jelentés 

kikövetkeztetésében a magyar olvasónak kevesebb segítséget nyújt az anyanyelve, így itt a 

couleur local az érthetőség rovására mehet. 

 

8) cucina povera 

 

Rome’s pastas reflect the area’s general culinary background of cucina povera (NG 

36). 

A római tésztafélék a térség cucina poverajának jellegzetes vonásait tükrözik (NG 

36). 

 

Az OED nem tartalmazza sem a cucina, sem a povera szót. A kifejezés jelentésének 

kikövetkeztetésében az olvasó segítségére lehet a hasonló írásképű poor cuisine.  Az olasz 

kifejezés használatának célja a couleur local lehet.   

A magyar szótárak szintén nem tartalmazzák sem a cucina, sem a povera szót. A jelentés 

kikövetkeztetésében a magyar olvasónak kevesebb segítséget nyújt az anyanyelve, így itt a 

couleur local az érthetőség rovására mehet. 
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9) fontanella 

 

It trickles, too, from te small neighborhood fontanelle from which many Romans once 

drew their drinking water (NG 98). 

Még az apró, helyi fontanellákból is víz csörgedezik, ahonnan egykor sok római lakos 

az ivóvizet vételezte (NG 98). 

 

Az OED nem tartalmazza, tehát nem része az angol nyelv szókészletének. Az angol 

szövegben az olasz nyelv szabályai szerinti többes számban szerepel. Jelentésének 

kikövetkeztetésében a szövegkörnyezet mellett némiképp az angol fountain szó is segítségére 

lehet az olvasónak. Az idegen szó használatának indokoltsága erősen megkérdőjelezhető, 

amennyiben nem szükségszerű a turista boldogulásához. Inkább csak lokália.   

Bakos (2002: 210), Tolcsvai (2007: 361) és Tótfalusi (2008: 321) csak a kutacs orvosi 

latin megnevezéseként ismeri, e jelentésében tehát nem része a magyar nyelv szókészletének. 

 A magyar szövegben az olasz szó a magyar nyelv szabályai szerinti többes számban 

szerepel. Jelentésének kikövetkezetésében csak a szövegkörnyezetre hagyatkozhat az olvasó. 

Indokoltsága, funkciója az angol szövegben való előfordulásához hasonló. 

 

 

10) mamma 

 

Trams rumble in the background and Pappa talks women and football, while Mamma 

keeps a steady eye on proceedings (Spiral 18). 

A háttérben villamosok robognak, a papa a nőkről és a futballról értekezik, míg a 

mama kitartóan figyeli az eseményeket (Spirál 18). 

 

A mamma szót az OED csak latin eredetű, tudományos terminusként ismeri az angol 

nyelv szókészletének részeként, mell, emlő, illetve tőgy jelentésben. A szövegben 

nyilvánvalóan nem ez, hanem az olasz mamma szó szerepel, amely a madre (anya) szó 

becézett, gyermeknyelvi formájaként anyu, anyuka, stb. megnevezésekkel fordítható. A szó 

tehát nem része az angol nyelv szókészletének. Célja a couleur local lehet. Jelentése könnyen 
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kikövetkeztethető az angol  mama szó hasonló írásképe, valamint a mondatban szintén 

előforduló pappa szóval vonható párhuzam miatt.  

A pappa szó az OED alapján 1861 óta az angol szókészlet része, több változata (papa, 

pappa, papah) is ismeretes, kis- és nagy kezdőbetűvel egyaránt írható. A franciából érkezett 

az angolba, de összefüggésbe hozható más nyelvek hasonló kifejezésével, így a papà szó ma 

már nem használatos pappà  alakjával is. Jelentése az apa szó becézett formáival adható 

vissza.  

Az idézett szövegben a Pappa alak használata a Mamma mellett leginkább téves 

analógián alapulhat. Az olasz mamma szóhoz ugyanis a szintén olasz papà illik, ha azonban a 

Pappa szót angol szónak tekintjük, akkor a Mama alaknak kellene szerepelnie. 

 

A magyar fordításban szereplő mama szó az olvasó számára nem idéz olaszos hangulatot, 

tehát hiányzik az eredetiben fellelhető couleur local. Ugyanakkor a papa szóval megfelelő 

stiláris párhuzamot alkot. 

 

 

11) molto importante 

 

After looking at all the sleek, well-groomed people around you, you might well notice that 

the body beautiful is molto importante here (NG 211). 

Miután körülöttünk csupa ápolt és jól öltözött embert láthatunk, észrevehetjük, hogy a jó 

benyomás kialakítása molto importante (nagyon fontos) számukra (NG 211). 

 

Az OED hozza a molto szót, angol és amerikai kiejtéssel. Általában olasz melléknév 

modifikációjára használatos adverbium. Angol nyelvű zeneirodalomban már 1783 óta van rá 

példa, más melléknevekkel 1923 óta figyelhető meg. Az importante melléknevet viszont nem 

tartalmazza az OED, tehát nem része az angol nyelv szókészletének. A kifejezés jelentésének 

megfejtésében az olvasó segítségére van az anyanyelvében létező important szó. Az idegen 

kifejezés használatának célja a couleur local lehet.  

A molto adverbium szerepel Bakos (2002: 428), Tolcsvai (2007: 691) és 

Tótfalusi (2008: 628) kötetében is, olasz eredetű zenei kifejezésként „nagyon” 

jelentésben. Az importante melléknevet viszont nem tartalmazza egyik magyar szótár sem, 

így nem tekinthető a magyar szókészlet részének. Az olasz kifejezés jelentésének 
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megfejtésében a magyar olvasó kevésbé támaszkodhat anyanyelvére, így a fordító a couleur 

local megőrzése mellett zárójelben közli a magyar megfelelőt. 

 

 

12) popolare 

 

To the Italians, Trastevere is a popolare neighborhooh, one of the few still inhabited 

by ”real” Romans (NG 182). 

Az olaszok számára a Trastevere igazi popolare városrész, egyike azon keveseknek, 

ahol ma is „valódi” rómaiak laknak (NG 182). 

 

Az OED nem tartalmazza az olasz szót, tehát nem része az angol nyelv 

szókészletének. Az angol szövegben nyilvánvalóan a couleur local a funkciója. Jelentésének 

megfejtésében a hasonló írásképű popular szó segíti az olvasót. 

A magyar szótárak alapján az olasz szó nem része a magyar nyelv szókészletének. A 

magyar olvasónak az anyanyelvén csak a populáris szó nyújthat némi támpontot, de az is 

kissé idegen és félrevezető is lehet, így a magyar szövegben a popolare szóval biztosított 

couleur local az érthetőség rovására mehet. 

 

 

13) portone 

 

At No. 118 you’ll see the imposing portone to the Palazzo Sforza Cesarini, originally 

built by the infamous 15th century Borgia pope, Alessandro VI (NG 158). 

A 118. szám alatt láthatjuk a Palazzo Sforza Cesarini portonéját, amelyet a 15. század 

hírhedt Borgia pápája, VI. Sándor építtetett (NG 158).  

 

OED nem tartalmazza az olasz szót, tehát nem része az angol nyelv szókészletének. 

Funkciója a couleur local lehet, de – minthogy az olvasónak kevés támpontja van – ez a 

jelentés megértésének rovására mehet. 

A magyar szótárak sem tartalmazzák a portone szót. A magyar szövegben hasonló 

funkciót tölt be, mint az angolban és az olvasót is hasonló nehézség elé állítja az értelmezés 

tekintetében.  
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14) residenza 

 

If you want the comfort and privacy of your own apartment coupled with the services of a 

hotel, you could opt to stay in a residenza (Eyewitness 296). 

Ha a saját lakrésszel járó zavartalan kényelemre, ugyanakkor szállodai kiszolgálásra 

vágyunk, legmegfelelőbb, ha residenzába költözünk (Útitárs 296). 

 

Az OED alapján az olasz szó nem része az angol nyelv szókészletének. Az angol 

szövegben nem csupán a couleur local, hanem az azonosíthatóság okán is szerepelhet az 

idegen szó, amelynek jelentését könnyen kikövetkeztetheti az olvasó a hasonló írásképű 

residence alapján.  

A magyar szótárak alapján az olasz szó a magyar nyelv szókészletének szintén nem képezi 

részét. A funkció és a jelentés szempontjából is azonos hasonló hatással van magyar 

olvasójára, mint az angol szöveg az angolra.  

 

 

15) Romanisti, Laziali 

 

A word of caution: Romanisti and Laziali have a noted distaste for one another (NG 219). 

Figyelem! A Romanisti és a Laziali híresek egymás iránti ellenszenvükről (NG 219). 

 

Az OED alapján egyik olasz szó sem része az angol nyelv szókészletének. Az angol 

szövegben mindkettő az olasz nyelv szabályai szerinti többes számban áll. A két 

szurkolótábor eredeti nyelven történő említése a couleur local mellett az azonosítást is 

szolgálhatja, a jelentés megfejtését azonban nehezítheti. 

A laziale szót nem, de a romanista szót tartalmazzák a magyar szótárak. Bakos (2002: 

579) és Tolcsvai (1007: 905) a latin eredetű, német közvetítéssel érkezett szót ’a romanisztika 

szakembere’, Tótfalusi (2008: 819) – hasonlóképpen – ’a román vagy újlatin nyelvek és 

irodalmak tudósa’ jelentésben ismeri. A fenti szöveg idegen szavai azonban nyilvánvalósan 

más eredetű- és jelentésű szavak, így nem részei a magyar szókészletnek. A két szó az olasz 



88 

 

nyelv szabályainak megfelelő többes számú alakban szerepel, amely így még nehezebbé teszi 

a magyar olvasó számára az amúgy sem könnyen értelmezhető idegen neveket. 

 

 

16) statue parlanti 

 

Rome’s statue parlanti ”spoke” through plaques hung around their necks by anonymous 

wags (Top 10 84). 

Róma ”statue parlanti”-i táblácskákon keresztül szólaltak fel, melyeket névtelen 

csibészek akasztottak a nyakukba (Top 10 84). 

 

Az OED szerint a statua latin eredetű szó, amely a mai angolban már nem használatos. Az 

angol nyelv szókészletének tehát immár nem része, ugyanakkor a hasonló írásképű statue 

segít az olvasónak a jelentés megfejtésében. A parlanti illetve annak egyes számú parlante 

egyáltalán nem jelenik meg az OED címszavai között. Így az öncélúnak tűnő couleur local 

miatt a pontos jelentés megfejtésében hátrányt szenved az olvasó, de a mondat egészéből, 

illetve a tágabb kontextusból kikövetkeztetheti, hogy a beszélő szobrokról van szó. 

 

A magyar szótárak közül Tótfalusi (2008: 850) említi a latin eredetű szót ’szobor’ 

jelentésben, a parlante egyik szótárban sem szerepel. A magyar szövegben az olasz nyelv 

szabályai szerinti többes számú alakhoz kapcsolt  magyar -i, amely itt a többes számú birtok 

jele (Kiefer 2006: 77), azt sejteti, hogy a fordító sem ismeri pontosan az olasz kifejezést. 

Valószínűsíthetően az olvasó sem érti a jelzős szerkezet pontos jelentését, de a tágabb 

kontextusnak köszönhetően nem marad le lényegi információról.   

 

17) telefonino 

 

… his telelfonino allows him (NG 17) 

… telefoninója segítségével (NG 17) 

 

Az OED alapján a telefonino nem része az angol nyelv szókészletének. Nemzetközi 

szóról lévén szó azonban a – kicsit öncélúnak tűnő – couleur local a megértés kockáztatása 

nélkül érvényesülhet. 
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A magyar szótárak címszavai között szintén szerepel a telefonino. Az idegen szó 

funkcióját, érthetőségét illetően ugyanaz mondható el a magyar szöveg kapcsán, mint az 

angol esetében.    

 

18) Trasteverino 

 

No one really knows why, but the Trasteverini tend to have loud, rather hoarse voices and 

to speak with a very heavy Roman accent (NG 182).   

Senki sem tudja, miért, de a Trasteverinók hajlamosak hangosan, kissé rekedten, és erős 

római akcentussal beszélni (NG 182). 

 

Az OED alapján az olasz szó nem része az angol nyelv szókészletének. Az angol 

szövegben az olasz nyelv szabályai szerinti többes számú alakban szerepel a szó, melynek 

jelentése a tágabb kontextusból (Trastevere városrész bemutatása) kikövetkeztethető.  

A magyar szótárak alapján a magyar nyelv szókészletének sem képezi részét az idegen 

szó. Jelentése az angol szöveg kapcsán említettekhez hasonlóan kikövetkeztethető. 

 

19) tavole calde 

 

A sound network of gelaterie, pasticcerie, pizzerias, wine bars, rosticcerie and tavole 

calde mean that good food and drink are always just around the corner (Eyewitness 328). 

A gelaterie, pasticcerie, pizzériák, borozók, rosticcerie és tavole calde hálózatai átszövik 

egész Rómát, ezért csak néhány lépést kell tennünk, ha enni és inni akarunk (Útitárs 328). 

 

A példamondatban több olasz szó is szerepel, de ezek közül csak a tavole calde az, amely 

sem egy kifejezésként, sem szavanként, sem többes, sem egyes számban nem található meg az 

OED címszavai között. A szövegben a jelzős szerkezet az olasz nyelv szabályai szerinti 

többes számban áll. Jelentésének pontos megfejtése problémát okozhat az olvasónak, itt 

azonban valószínűleg nem a couleur local önkényes térhódításáról lehet szó, hanem inkább 

arról, hogy képet nyújtson az étkezésekre alkalmas helyekről. 

A magyar szótárak alapján a tavole calde semmilyen formában nem része a magyar 

szókészletnek sem. A magyar szövegben ugyanúgy olaszos többes számban szerepel, mint az 

angol szövegben és ugyanazon funkcióval és hatással bír.  
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Összegzés 

A fejezetben bemutatott eredményeket táblázatban összesítem. 

  Útitárs Top 10 NG Spirál 
accompagnatori     o   

aperitivo   o o m o 

automobilisti     o   

baldacchino m       

centro storico     o   

cornetto   o     

cucina creativa   o     

cucina povera     o   

fontanella     o   

mamma       m 

molto importante     o   

popolare     o   

portone     o   

residenza o       

Romanisti, Laziali     o   

statue parlanti   o     

telefonino     o   

Trasteverino     o   

tavole calde o       
1. táblázat: Olasz szavak, amelyek nem képezik részét az angol nyelv szókészletének, amagyarra fordított 

útikönyvekben 

Jelmagyarázat  

o: olasz alak a magyar fordításban 

m: magyar alak a magyar fordításban 

 

Ahogyan a táblázat mutatja, annak ellenére, hogy nem képezi az angol nyelv 

szókészletének részét, 19 olyan olasz kifejezést találtam az angol nyelvű útikönyvek 

szövegeiben, amelyet magyarázat, illetve fordítás nélkül használt a mondatban a szerző. A 

kifejezések – kettő (cornetto, tavole calde) kivételével – csupán a couleur localt szolgálják a 

szövegben. A szavak jelentése többnyire a nyelvi hasonlóság vagy a szövegkörnyezet 

segítségével – az olasz nyelv ismerete nélkül is – kikövetkeztethető. Kivételt képez a 

cornetto, portone, tavole calde kifejezés, amelyekkel kapcsolatban azonban szintén alkothat 

némi fogalmat magának az olvasó, majd a helyszínre érkezve ellenőrizheti, pontosíthatja 

sejtéseit. 



91 

 

Az eredetileg magyar nyelven írt útikönyvekhez képest, amelyekben egyáltalán nem 

jellemző a desztináció szavainak önálló előfordulása, az angol útikönyvek jóval 

megengedőbbnek tűnnek az idegen nyelvi elemekkel szemben. Ez a megállapítás azonban 

nem mindegyikre egyformán érvényes. A National Geographic 12 ilyen szót tartalmaz, a 

Spirál mindössze kettőt. 

A magyarra fordított útikönyveknél az látható, hogy többnyire átveszik az angol 

szövegekben található olasz kifejezéseket. Csak a baldacchino és a mamma szavakat cserélték 

célnyelvi megfelelőjükre, illetve a molto importante kifejezést egészítették ki zárójelben 

célnyelvi megfelelőjével, valamint az aperitivo fordításában látni ingadozást. Bár a megoszlás 

itt sem egyenletes, mindegyik magyarra fordított útikönyvről elmondható, hogy átvett olasz 

szavakat az angol eredeti szövegéből, ami egyértelmű stiláris elmozdulást jelent az eredeti 

magyar útikönyvek hagyományától. 

 

 

6.1.6.2. Olasz szavak, amelyek mind az angol, mind a magyar nyelv 

szókészletének részét képzik 

 

1) bruschetta 

Az OED közli a szót, brit és amerikai kiejtéssel is. Többes száma lehet az angol 

grammatika szabályainak megfelelően bruschettas, az olasz szerint bruschette, vagy 

egyszerűen csak bruschetta is. A szó eredetét az olaszra vezeti vissza, 1954 óta része az angol 

szókészletének. 

A szó fokhagymával és olívaolajjal megkent, sóval és borssal, továbbá paradicsommal, 

sajttal ízesített pirítóst jelöl, amely gyakori előétel Olaszországban.  

A magyar szótárak közül Tolcsvai (2007: 149) hozza: „[bruszkettå, ol.] gasztr. pirítós 

fokhagymával és olívaolajjal megkenve, sóval és borssal, továbbá paradicsommal, sajttal 

ízesítve”. 

 

The best pizza in Rome, but this pizzeria is open only for dinner, and, beyond pizza, 

only serves bruschetta and other simple appetizers (Top 10 71). 

Róma legjobb pizzája, de csak vacsoraidőben van nyitva, és pizzán kívül csak 

bruschetta és néhány más előétel kapható (Top 10 71). 
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A szövegben a használat fő oka denotátum azonosítása.  

 

2) campanile, campanili 

A campanile főnév az OED szerint része az angol nyelv szókészletének. Kiejtés 

tekintetében leggyakrabban az eredeti olaszt /kampa'nile/ igyekeznek követni, szintén gyakori 

a franciás alak /kɑ �mpanil/ használata, de létezik az angolosított /'kæmpənɪl/ , /-aɪl/ forma is. 

Többes száma a tipikusan angol -es toldalék mellett az olasz eredetire jellemző -i végződéssel 

is képezhető.  

A szó jelentése: „A bell-tower; esp. applied to the lofty detached bell-towers of Italy; a 

steeple generally” („Harangtorony, különösen az olaszországi magas, különálló 

harangtornyokat jelöli; általában templomtorony”, [fordítás: L. A.]). 

A szó első előfordulása angol nyelvű írott szövegben 1640-ből dokumentálható, angol 

nyelvű szótárba először1888-ban került a New English Dictionary egyik címszójaként. . 

Bakos (2002: 95) szerint a campanile a magyar szókészletnek is része. Az építészetben 

használatos olasz eredetű szó kampaníle ejtéssel, jelentése pedig ’templom mellé épített 

különálló harangtorony, illetve harangláb’. Tolcsvai (2007: 152) azt is hozzáteszi, hogy „a 

kora kereszténységtől, de főleg az olasz reneszánszban”. Tótfalusi (2008: 139) szerint szintén 

a magyar szókészlet része, harangtorony, harangláb jelentéssel, kampanile ejtéssel. 

 

You can visit this city countless times, or live here for years, and its magnificent light, 

its colors […], its harmonies of marble bridges across a curving river, its three-shaded 

Renaissance villas and parks, its skyline of domes and campanili, will still take your 

breath away (NG 14). 

Lehet, hogy számtalanszor jártunk már Rómában, vagy több éve itt élünk, azonban a 

város káprázatos fényei, színei […], a kanyargó folyón átívelő márványhidak 

harmóniája, az árnyas reneszánsz villák és parkok, valamint a kupolák és campanilék 

alkotta várossziluett még mindig meglepetésekkel szolgálnak (NG 14). 

 

The Basilica of Santi Giovanni e Paolo has medieval buttresses and a Romanesque 

campanile, but the church, built over the remains of various late imperial structures, 

dates back to the fourth (or possibly fifth) century (NG 58–59).   
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A Santi Giovanni e Paolo-templom középkori támpillérekkel és román stílusú 

harangtoronnyal dicsekedhet, ám maga az épület, amelyet késő császárkori 

építmények romjain emeltek, a 4. vagy az 5. századból származik (NG 59). 

 

Az első példában az angol szövegben található olaszos többes számú campanili 

alakkal szemben a magyar szövegben a magyaros többes számú campanilék alak áll. 

A második példában a magyar fordítás a nem olasz eredetű harangtorony szóval 

fordítja az angol szövegben található campanile alakot. 

A campanile szó mindegyik szövegben inkább lokália lehet. 

 

3) chiaroscuro 

Az OED hozza a szót, angol kiejtéssel. 

Az olasz  chiaro (< latin clārus) ’világos’ + oscuro (< latin obscūrus) ’sötét’ összetételre 

vezeti vissza az etimológiáját, amelynek francia clair-obscur változata is használatos. 

A magyar szótárak közül Bakos (2002: 109) művészeti kifejezésként a ’kjároszkúró a 

fény és az árnyék lágy átmeneteivel, ill. éles ellentételeivel dolgozó festészeti irány’ 

jelentésben ismeri, Tótfalusi (2008: 152) a francia clair-obscur előzményeként kezeli a 

művészetben. 

 

Masterful chiaroscuro brought the holy image even more down to earth (Top 10: 26). 

A chiaroscuro mesteri alkalmazása meglehetősen valószerűvé teszi a szent alakját 

(Top 10: 26). 

 

Caravaggio uses strong chiaroscuro techniques here (Top 10 49). 

Caravaggio erőteljesen alkalmazza a képen a chiaroscuro technikáját. (Top 10 49). 

 

A szövegben szereplő olasz terminusnak csak a francia változat lehetett volna 

alternatívája, előbbi azonban indokoltabb ebben a kontextusban a couleur local érdekében.   

 

4) dolce vita 

Az OED hozza a dolce vita címszót, eredeti olaszos /doltʃe vita/, illetve az angol 

hangrendbe illeszkedő kiejtéssel: /'dɒltʃɪ'vi:tə/. 



94 

 

Etimológiáját illetően kifejti, hogy szó szerinti olasz jelentése ‘sweet life’, azaz ’édes élet’ 

vagyis „A life of luxury, pleasure, and self-indulgence” („Luxusról, örömről, saját vágyak 

kielégítéséről szóló élet” [fordítás: L. A.]). A szótár szerint mind az angol the mind pedig az 

olasz la névelő elfogadott a jelzős szerkezet névelőjeként. Első előfordulásaként az OED az 

1960-as esztendőt hozza. A Times (7 Dec. 15/5) egyik cikkében felbukkanó La Dolce Vita 

azonban ekkor még csak Fellini ekkoriban bemutatott híres filmjének címe, köznevesített 

változatával „csak” egy évvel később a Guardian (30 Mar. 7/1) egyik számában lehet 

találkozni: „The grander villas, where the Roman playboys pursued their Dolce Vita.” 

Bakos (2002: 150) szintén hozza a dolce vita címszót. Megadja a helyes kiejtést 

(dolcse víta), a szószerinti jelentést (édes élet), valamint a magyarázatot: „léha, csak az 

(érzéki) élvezeteket hajszoló életvitel”. Tolcsvai (2007: 256) szerint „édes élet, gondtalan, az 

élvezeteket előnyben részesítő életfelfogás”. Tótfalusi (2008: 229) definíciója szó szerint 

megegyezik Bakoséval. 

 

La Dolce Vita, Roman Style (NG 16) 

La Dolce Vita, a római életmód (NG 16) 

 

…who regularly shod glamorous stars of stage and screen in the ”dolce vita” heyday 

of the 1950s and 1960s (Top 10 87). 

… aki rendszeresen ellátta cipővel a „dolce vita” korszakának (50-es, 60-as évek) 

színpadi és mozisztárjait (Top 10 87). 

 

This café has always been the landmark of dolce vita lifestyle along this glossy strip 

(Top 10 136). 

Ez a kávézó mindig is a dolce vita életstílus egyik megtestesítője volt (Top 10 136). 

 

This was the salon to be dressed during the 1951s heyday of Rome’s dolce vita 

(Eyewitness 338). 

Ez diktálta a divatot a római dolce vita virágkorában, az 1950-es években (Útitárs 

338). 

 

Ahogyan a példák tükrözik, jóllehet a jelzős szerkezet könnyűszerrel lefordítható idegen 

nyelvekre, a kifejezés annyira összetapadt Rómával, hogy indokoltnak tűnik a Várost 
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bemutató könyvben az olasz alakot használni. Könnyen fordíthatósága miatt lokáliának is 

tekinthetjük, de specifikusanRómát idéző hangulata miatt a reáliák irányába mutat.    

 

5) giallo antico 

Az OED hozza a szót, angol kiejtéssel.   

Etimológiáját az olaszra vezeti vissza ’antik sárga’ szó szerinti jelentéssel. Ma arra az 

ókorban díszítésként használt sárga színű márvány megnevezése, amelyet itáliai romok között 

találtak. 

A szó első előfordulását angol nyelvű szövegben 1741-re datálja. A magyar szótárak 

közül Tótfalusi (2008: 350) említi mint művészettörténetben használatos terminust ’dzsalló 

antikó’ kiejtéssel.  

 

Red porphyry, giallo antico and other ancient marbles grace the interior (Top 10 15). 

Vörös porfír, giallo antico és más ókori márványok díszítik a Pantheon belső terét. 

(Top 10 15). 

 

Terminus technicusként jelentkezik mind az angol eredetiben, mind magyar fordításában. 

 

6) grappa 

Az OED hozza a szót, angol kiejtéssel. 1893 óta dokumentált. Jelentése: A brandy 

distilled from the skins, pips, and stalks of the grapes after they have been pressed for wine-

making. 

A magyar szótárak közül Bakos (2002: 240) és Tolcsvai (2007: 403) ’olasz 

törkölypálinka’ jelentésben hozza. 

 

A relaxed bar serving powerful cocktails and a great grappa selection (Top 10 147). 

Kellemes bár hathatós koktélokkal és nagyszerű grappa-kollekcióval (Top 10 147). 

 

Az olasz szó a couleur local biztosítása mellett az azonosítás célját is szolgálja, azonban a 

szövegkörnyzet alapján csak annyit következtethet ki a magyar olvasó, hogy italról van szó. 

 

7) loggia 
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Az OED tartalmazza, angol kiejtéssel. A XVIII. század óta használatos. „A gallery or 

arcade having one or more of its sides open to the air.” 

Mindhárom magyar szótár (Bakos 2002: 386, Tolcsvai 2007: 630, Tótfalusi 2008: 571) 

hozza a szót: a loggia és lodzsa alak is használatos a magyarban. 

 

Later the same year another reception was held at a loggia on the riverbank (NG 189). 

Ugyanebben az évben egy másik fogadást is tartottak a folyóparti lodzsán (NG 189). 

 

Portrait busts of the caesars line the beautiful painted loggia on the first floor (Spiral 

87). 

Caesar-mellszobrok szegélyezik a csodálatos díszítésű első emeleti loggiát (Spirál 87). 

 

Ahogyan a példák mutatják, az olasz szó a magyar szövegekben az eredeti és a magyar 

kiejtést követő helyesírás szerint is előfordul.  

 

8) osteria 

Az OED tartalmazza a szót, brit és amerikai kiejtéssel. A legelső forrás arra, hogy a szó 

angol szövegben szerepel, 1580-ból való. Jelentése: „In Italy, or a country where Italian is 

spoken: an inn, hostelry, hotel; (later also) an Italian eating house or restaurant.” 

A magyar szótárak közül Bakos (2002: 477) és Tolcsvai (2007: 756) hozza, ’osztería’ 

illetve ’osztéria’ kiejtéssel, ’(olasz eredetű) vendéglő, kocsma’ jelentésben. 

 

Also known as Fiaschetteria Beltramme, little has changed since this osteria opened in 

1886 (Top 10 75). 

Fiaschetteria Beltramme néven is ismert ez az osteria, amely nagyon keveset változott 

azóta, hogy 1866-ban megnyitották (Top 10 75).   

 

Booking is essential at this tiny osteria (Top 10 97). 

Előre foglaljon asztalt ebbe a kis osteriába (Top 10 97). 

 

Die-hard Trastevere osteria complete with wooden tables and traditional menu (Top 

10 148). 

Tősgyökeres trasteverei osteria faasztalokkal és hagyományos menüvel (Top 10 148).    
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Az olasz szó a hangulat idézéde mellett az azonosítás célját is szolgálhatja, mind az angol, 

mind a magyar útikönyvekben. 

 

9) palazzo 

Az OED említi, brit és amerikai kiejtéssel is. Többes száma lehet az angolos palazzos és 

az olaszos palazzi is.  Az olasz palazzo (’palota’) szóból származik. Elsődleges jelentésében 

nagy, impozáns épületet jelöl, különösen Olaszországban.  

A magyar szótárak közül Bakos (2002: 483) ’palacco’, Tolcsvai (2007: 765) ’pålåddzo’ 

kiejtéssel említi, mindketten ’palota, kastély’ jelentésben.  

 

The Palazzo (NG 156) 

A palazzo (NG 156) 

 

A project, attributed to Michelangelo, to link the palazzo o property on the Trastevere 

side of the river with an overhead bridge, was never completed (NG 157). 

Az a Michelangelónak tulajdonított terv, amely a palotát a Tevere túlsó oldalán fekvő 

birtokrésszel egy felüljáróval kötötte volna össze, soha nem valósult meg (NG 157). 

 

The palazzo is known for the balcony from which Mussolini once harangued crowds 

in the square below – the dictator kept an office in the building – and for the 

underrated Museo di Palazzo Venezia, used for temporary exhibitions and noted for its 

permanent collection of medieval paintings, textiles, ceramics, jewellery and other 

decorative arts (Spiral 66). 

A palazzo egyrészt balkonjáról híres: Mussolini, aki irodát tartott fenn az épületben, 

valaha innen intézte buzdító beszédeit a tömegekhez; másrészt pedig itt található a 

kissé alábecsült Museo di Palazzo Venezia, ahol középkori festményekből, 

textíliákból, kerámiából valamint ékszerekből szoktak időszaki kiállításokat rendezni 

(Spirál 66). 

 

Kosher cuisine in a historic palazzo (Top 10 107). 

Kóser konyha a történelmi palazzóban (Top 10 107). 
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The palazzo’s interior was decorated after the Sack of Rome in 1527 (Eyewitness 

147). 

A palotabelsőt Róma feldúlása után, 1527-ben festették ki (Útitárs 127). 

 

The palazzo is built around a central courtyard (Spiral 87). 

A palota egy központi udvar köré épült (Spirál 87). 

 

The palazzo is one of Rome’s largest, with well over 1,000 rooms, five courtyards and 

four colossal staircases. Ist size – in an age when the upkeep of such buildings is 

astronomical – is all the more remarkable given that it’s still owned, and in part 

occupied, by the Doria Pamphili family (Spiral 105). 

Több mint ezer termével, öt udvarával és négy kolosszális lépcsőházával ez Róma 

egyik legnagyobb palotája, melynek mérete – egy olyan korban, amikor egy ilyen 

épület fenntartási költségei csak csillagászati számokban fejezhetők ki – annál is 

inkább figyelemreméltó, mivel a mai napig is a Doria Pamphilj család tulajdonában 

van (Spirál 105). 

 

A példák tanúsága szerint az általában az olasz szót szerpeltető angol mondatok magyar 

megfelelőiben a palazzo és palota változat egyaránt felbukkan, kiadótól függetlenül. Mindkét 

nyelvben jól ismert a szinonimája (palace, illetve palazzo), így inkább a couleur local a cél.  

 

10) paparazzi 

Az OED hozza a paparazzi főnevet, brit és amerikai kiejtéssel is. Ebben a formájában 

1981-ben jelent meg először angol nyelvű sajtóban. Az olasz paparazzi szó a paparazzo 

többes számú alakja, amely már 1961 óta bukkan fel angol nyelvű szövegekben. Megjelenése 

egyértelműen Fellini Dolce vita című filmjéhez köthető, amelyben a fotóriporter neve 

Paparazzo. A szó köznevesült alakjának jelentése lesifotós.  

A magyar szótárak közül Bakos (2002: 487) és Tolcsvai (2007: 771) a paparazzo szót 

’paparacco’ kiejtéssel ’lesifotós (Fellini édes élet c. filmjének fotóriportere nevéből)’ 

Tótfalusi (2008: 697) ’erőszakos fotóriporter’ jelentésben közli. 

 

In the 1960s this was the most glamorous street in Rome, its cafés patronized by film 

stars and plagued by paparazzi (Eyewitness 234). 
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Az 1960-as években ez volt Róma legdivatosabb utcája, amelynek kávéházaiban 

filmsztárok parádéztak és paparazzik álltak lesben (Útitárs 234). 

 

Bár az olasz eredetű szóra mindkét nyelvnek van saját szava is, a szó világkörüli útjának 

kiindulási helyszínén, keletkezési korának hangulatát felidézve indokoltnak tűnik a 

szóválasztás mindkét nyelvben.  

 

11) pasta 

Az OED tartalmazza a pasta címszót, brit és amerikai kiejtésével együtt. Az olasz eredetű 

szó egészen a XV. századra vezethető vissza, jelentése tészta. A szó első előfordulását angol 

nyelvű szövegben 1827-re datálja.  

Bakos (2002) nem tartalmazza pasta szót. Tolcsvai (2002: 781) olasz eredetű, 

gasztronómiai kifejezésnek tartja, påsztå kiejtéssel, tészta jelentéssel. Tótfalusi (2008: 708) 

csak összetett szó, a pastasciutta alakjában említi a pasta szót. 

 

Like everyone, you adore pasta, and the question is what are you going to do about it 

while you are in Rome (NG 35). 

Mint mindenki, mi is rajongunk az olasz tésztáért, és a kérdés az, mit kezdünk vele 

római tartózkodásunk alatt (NG 35). 

 

Romans love pasta just as much as any other Italians do (NG 35). 

A rómaiak ugyanúgy szeretik a pastát, ahogyan minden olasz (NG 35). 

 

Rome’s pastas reflect the area’s general culinary background of cucina povera (NG 

36). 

A római tésztafélék a térség cucina poverajának jellegzetes vonásait tükrözik (NG 36). 

 

A rickety chair, a rough wooden table and a plate of fresh pasta – plus a flask of 

Frascati – was all a Roman wanted and all a visitor could get (Spiral 18). 

Egy rozoga szék, egy durva faasztal és egy tányér frissen főtt tészta – mellé egy üveg 

Frascati: ez volt minden, amire egy római vágyott, és amit a látogató kaphatott (Spirál 

18). 
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Good for pizza, fresh fish and hearty pasta dishes. Excellent desserts (Top 10 107). 

Pizza, friss hal, finom tésztaételek, kitűnő desszertek (Top 10 107). 

 

A példák tanúsága szerint az általában az olasz szót szerpeltető angol mondatok magyar 

megfelelőiben a pasta és tészta változat egyaránt felbukkan, kiadótól függetlenül. Bár 

mindkét nyelv szókészletének része immár a pasta, az angolajkúak számára feltehetően 

ismerősebb, mint a magyarok számára, így a magyar szövegben erősen lokália jelleget ölt az 

olasz pasta.  

 

12) pergola  

Az OED hozza a szót, brit és amerikai kiejtéssel. A szó első előfordulását angol nyelvű 

szövegben a XVII. századra datálja.  

Mindhárom magyar szótár (Bakos 2002: 502, Tolcsvai 2007: 792, Tótfalusi 2008: 720) 

ismerteti a szót, melynek jelentése ’kerti oszlopsorból álló nyitott faváz dísznövények 

felfuttatására, lugas’ (Tolcsvai 2007: 792).  

 

Next is the magnificent Loggia of Cupid and Psyche, which Raphael designed to look 

like a summertime pergola with fruit and flowers, although most of the artwork was 

done by his pupils (NG 188). 

A Galateo terem mellett helyezkedik el a Loggia di Amore e Psiche, amelyet Raffaello 

úgy tervezett, hogy olyan legyen, mint egy nyári pergola gyümölcsökkel és virágokkal 

(a legtöbb alkotás valójában Raffello tanítványaitól származik) (NG 188). 

 

Az olasz szó használata inkább a couleur local biztosításának szándékával magyarázható, 

amennyiben szinonimával is helyettesíthető lenne.   

 

13) piazza 

A piazza főnév az OED szerint része az angol nyelv szókészletének. A szótár közli az 

angol nyelv fono-morfológiai rendszeréhez igazított kiejtést mind brit, mind pedig amerikai 

változatban. A szó idegenszerűségét jelzi, hogy többes számban a piazzas alak mellett az 

olasz piazze alak is használatos. Elsődleges jelentése: „A public square or marketplace, esp. 

one in an Italian town” („Nyilvános tér vagy piac, különösen olasz városokban” [fordítás: L. 
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A.]) Első előfordulása angol nyelvű szövegben 1583-ból dokumentálható, angol nyelvű 

szótárba először 1906-ban került a New English Dictionary egyik címszójaként. 

A piazza szó a magyar szókészletnek is része. Bakos (2002: 508), Tolcsvai (2007: 

801) és Tótfalusi (2008: 728) szerint a jelentése tér, eredete olasz. Idegenszerűsége leginkább 

talán az írásmódtól eltérő pjacca kiejtésben tettenérhető. 

 

The design for the piazza can be attributed to Michelangelo, who decided to place the 

second-century equestrian statue of Marcus Aurelius in the center of the square and to 

renovate the existing buildings that framed it (NG 10). 

A piazza terve Michelangelónak tulajdonítható, aki elhatározta, hogy Marcus Aurelius 

2. századi lovas-szobrát helyezi a tér középpontjába és helyreállítja a környező 

épületeket […] (NG 10). 

 

The city comes to life as piazzas fill with live entertainment and museums are open 

and free throughout the night (NG 41). 

Ilyenkor megélénkül a város, a tereken élő előadásokat tartanak, a múzeumok pedig 

ingyenesen látogathatók egész éjszaka (NG 41).   

 

Note the double brick arch on the other side of the piazza (NG 80). 

Érdemes megfigyelnünk a tér túlsó oldalán található kettős téglaívet (NG 80).    

 

Continue to the end of the piazza and look through the keyhole of the huge door of the 

Priory of the Knights of Malta (Spiral 16). 

Menjenek tovább a tér végéig, és kukkantsanak be a máltai lovagok rendháza hatalmas 

kulcslyukán (Spirál 16). 

 

His secular outlook suits the square, which to this day remains unusual among Roman 

piazzas in having no church (Spiral 81). 

A panteista természetbölcselet korai képviselőjének szobra illik a térhez, mely 

ritkaságszámba megy az olasz piazzák között: ugyanis itt nincs templom (Spirál 81). 
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The simple oratory eventually built on the site of her death was superseded by the 

present church of Sant’Agnese in Agone on the piazza’s western edge in the mid- 17th 

century (Spiral 83). 

A halála helyszínén emelt egykori kis kápolna helyére épült a mai Sant’Agnese in 

Agone-templom a XVII. század közepén, a piazza nyugati szélén (Spirál 83). 

 

Bernini’s Fontana dei Quattro Fiumi (detail, right) lies at the heart of the piazza (Spiral 

83). 

Bernini négy folyót ábrázoló szökőkútja, a Fontana dei Quattro Fiumi (részletek 

jobbra) a tér szívében fekszik (Spirál 83). 

 

Views spill down the steps to the tourist-filled piazza (Top 10 53). 

Pompás kilátás nyílik a lépcső tetejéről a turistáktól nyüzsgő piazzára (Top 10 53). 

 

A windy piazza hosts the prototype Counter-Reformation church (Top 10 100). 

Ezen a szeles téren áll az ellenreformáció templomainak prototípusa (Top 10 100). 

 

In the heart of this medieval district, just a block away from the main piazza (Top 

10 177).  

A középkori kerület szívében, egy tömbnyire a főtértől (Top 10 177).    

 

… its curved portico squeezed into a tiny piazza […] (Top 10 84) 

… az apró térre beszorított, ívelt oszlopcsarnok […] (Top 10 84) 

 

Almost all Rome’s famous piazzas have fountains (Eyewitness 54). 

Szinte minden híresebb római téren kút áll (Útitárs 52). 

 

The original plan included new law courts in a central piazza, but this project was 

abandoned for lack of cash (Eyewitness 276). 

Az eredeti tervben szereplő központi tér a törvényszéki épületekkel pénzhiány miatt 

nem készült el (Útitárs 276). 

 

The square was originally covered and surrounded by a portico (NG 233). 
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A tér eredetileg fedett volt, és oszlopcsarnok vette körül (NG 233). 

 

A példákban szereplő olasz piazza jelentése visszaadható az angol square, illetve a 

magyar tér szóval, hiszen a piazza nem feltétlenül hordoz olyan többletjelentést, amely a 

fordítással elveszhetne. Igaz ugyan, hogy az egyes országokban a terek eltérő külsővel 

rendelkezhetnek az adott térség építészeti jellemzőinek megfelelően, de ez a különbség nem 

hat ki a jelenség általános funkciójára, tehát a szó itt inkább lokália, mint reália. A magyar 

fordításokban a piazza és a tér egyaránt előfordul, kiadótól függetlenül. 

 

14) pizzeria 

Az OED hozza a szót, brit és amerikai kiejtéssel.  

A szó idegenszerűségét jelzi, hogy többes számban a pizzerias alak mellett az olasz 

pizzerie alak is használatos. 

A szó első előfordulását angol nyelvű szövegben 1901-re datálja.  

 

A magyar szótárak közül mindhárom ’pidzzéria’ és ’piccería’ ejtést közöl, ’pizzát és más 

olasz ételeket felszolgáló vendéglő’ jelentésben (Bakos 2002).  

 

There are still old places, still pizzerias and authentic bars for stand-up snacks (Spiral 

19). 

Vannak még régi helyek, pizzériák vagy autentikus kocsmák, ahol állva kaphatunk be 

valamit (Spirál 19). 

 

Trendiest thing going: combo restaurant, pizzeria and Thai wine bar (Top 10 117). 

A legmenőbb dolog manapság: étterem, pizzéria és thai borbár egyben (Top 10 117).    

 

Around the university, in San Lorenzo, northeast of the city centre, you will find lots 

of cheap pizzerias and trattorias (Eyewitness 310). 

A belvárostól északkeletre fekvő San Lorenzo vidékén, az egyetem körül számos olcsó 

pizzériát és trattoriát találhatunk. (Útitárs 310).  

 

Ahogyan a példák tanúsítják, a pizzeria a magyar fordításokban a magyar helyesírású 

változatában szerepel. 
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15) spaghetti 

Az OED hozza a szót, angol kiejtéssel. 

Az olasz eredetű szó etimológiáját egészen a spaghetto szóig vezeti vissza, amely vékony 

spárgát jelöl, s melynek többes szám a hosszú csövű tészta megnevezésére szolgál. 

A szó első előfordulását mai formájában angol nyelvű szövegben 1888-ra datálja.  

Bakos (2002: 602), Tolcsvai (2007: 937) és Tótfalusi (2008: 841) is említi.  

 

The image is a familiar one: trattoria tables scatter the pavements, children run riot 

between courses, and heaped plates of spaghetti arrive to appreciate exclamations 

(Spiral 18). 

Ismerős kép: vendéglői asztalok szerte a kövezeten, a gyerekek féktelenül rohangálnak 

közöttük, és elismerő felkiáltásokkal kísérve érkezik púpozott tányérokon a spagetti 

(Spirál 18). 

 

Megfelelő szinonimák hiányában sem az angol, sem a magyar példában nem meglepő az 

olasz szó. A magyar fordításban a kiejtést követő magyar helyesírásnak megfelelő változat 

szerepel.  

 

16) rosticcerie 

Az OED hozza, brit és amerikai kiejtéssel is. Többes száma lehet az angolos rosticcerias, 

de az olaszos rosticcerie is. 1930 óta fordul elő angol szövegekben. 

A magyar szótárak közül csak Tolcsvai (2007: 906) hozza: „[roszticcseriå, ol] falatozó, 

grillétterem (Olaszországban)”.  

 

A sound network of gelaterie, pasticcerie, pizzerias, wine bars, rosticcerie and tavole 

calde mean that good food and drink are always just around the corner (Eyewitness 

328). 

A gelaterie, pasticcerie, pizzériák, borozók, rosticcerie és tavole calde hálózatai 

átszövik egész Rómát, ezért csak néhány lépést kell tennünk, ha enni és inni akarunk 

(Útitárs 328). 
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Az olasz szó szerepeltetése a couleur local mellett az azonosítás célját is szolgálja. A 

magyar szövegben azonban kisé furcsán hangozhat az olasz többes számban álló szó, amely 

nyilvánvalóan az angol eredeti hatására maradhatott ebben az alakban. 

 

17) trattoria  

Az OED hozza a szót, olasz és angol kiejtéssel is. Olaszországi vagy Olaszországon 

kívüli, de olasz ételt kínáló vendéglő megnevezéseként ismeri az olasz eredetű szót, melynek 

első előfordulását angol nyelvű szövegben 1832-re datálja.  

Bakos (2002: 679), Tolcsvai (2007: 1042) és Tótfalusi (2008: 932) is említi az olasz 

eredetű szót, trattoría kiejtéssel, olasz(országi) kocsma, kisvendéglő jelentéssel. 

 

Look around you the next time you’re out to dinner in a downtown Roman trattoria, 

and you’ll likely notice that most of the tables around you are occupied by other 

foreigners (NG 90). 

Ne csak az ízek élvezetének hódoljunk, nézzünk is körül a legközelebbi alkalommal, 

amikor Róma valamelyik belvárosi trattoriájában költjük el ebédünket vagy 

vacsoránkat! Valószínűleg azt vesszük észre, hogy minden asztalnál külföldiek ülnek 

(NG 90).  

 

True, you can still find the odd humble trattoria of popular immagination, and on a 

summer Sunday Campo dei Fiori and similar delightful outdoor locations around the 

city still play host to families tucking into their ritual lunchtime feasts (Spiral 18). 

Igaz, ma is létezik az emberek képzeletében élő jó öreg trattoria, és egy-egy nyári 

vasárnapon ma is látni családokat, amint rituális déli lakomájukat költik el a Campo 

de’ Fiorin vagy a város más, hasonlóan elbűvölő helyein (Spirál 18). 

 

Around the university, in San Lorenzo, northeast of the city centre, you will find lots 

of cheap pizzerias and trattorias (Eyewitness 310). 

A belvárostól északkeletre fekvő San Lorenzo vidékén, az egyetem körül számos olcsó 

pizzériát és trattoriát találhatunk. (Útitárs 310).  

 

MasterCard and Visa are accepted everywhere except the smallest shops, trattorie or 

hotels (Top 10 168). 
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A MasterCard és Visa hitelkárytát a legkisebb üzleteken, éttermeken és szállodákon 

kívül mindenhol elfogadják (Top 10 168). 

 

A local trattoria with two small rooms and a famed Roman set menu (Top 10 89). 

Hagyományos trattoria két kis teremmel és híres római étlappal (Top 10 89).  

 

The co-owned pizzeria-trattoria alongside is also good (Spiral 108). 

A mellette lévő pizzéria és étterem szintén kiváló (Spirál 108). 

 

Az olasz szó használata a couleur local mellett az azonosítás lehetőségét is elősegíti. A 

magyar fordításokban a trattoria mellett az étterem szó is előfordul, kiadótól függetlenül. 

 

Összegzés 

A fejezetben bemutatott eredményeket táblázatban összesítem. 

 

  Útitárs Top 10 NG Spirál 
bruschetta   o     

campanile, -i     o m   

chiaroscuro   o     

dolce vita o o o o 

giallo antico   o     

grappa   o      

loggia     m  o  

osteria   o     

palazzo, -i m o   m 

paparazzi o       

pasta   m o m   

pergola     o   

piazza m o m o m o m 

pizzeria m m     

spaghetti     m   

rosticceria o       

trattoria o o m o o m 
2. táblázat: Olasz szavak, amelyek mind az angol, mind a magyar nyelv szókészletének részét képezik 

Jelmagyarázat  

o: olaszos alak a magyar fordításban 

m: magyar alak a magyar fordításban 
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A táblázat 17 olyan olasz kifejezést tartalmaz, amely mind az angol, mind a magyar 

nyelv szókészletének részét képezi. A fordítók az angol nyelvű szöveg magyarra ültetése 

során a – várakozásoknak megfelelően – többnyire nem keresnek szinominákat az olasz 

kifejezésekre, hanem eredeti alakjukban veszik át azokat, kiegészítve természtesen a magyar 

mondat integritásához szükséges esetleges toldalékokkal. 

Ahol leginkább élnek a fordítás eszközével, az a lokáliák területe (pl. palazzo, pasta, 

piazza), ahol az olaszos hangulatot tükröző szó könnyen behelyettesíthető egy közismertebb 

magyar megfelelővel. Sajátos helyzetet tükröz a loggia, pizzeria és spaghetti szavak 

használata, amennyiben e szavak – közismertségüknél fogva – magyaros helyesírással is 

ismeretesek (lodzsa, pizzéria, spagetti).  

 

 

6.1.6.3. Olasz szavak, amelyek az angol nyelv szókészletének részét képezik, a 

magyar nyelvének nem 

 

1) alfresco 

Az alfresco címszó megtalálható az OED-ben, brit és amerikai kiejtéssel is. Szó szerinti 

megfeleltetésnek az ’on the fresh, in the fresh or cool air’ (’a frissen, friss vagy hűvös 

levegőn’) jelentést adja, innen származtatja az in the open air (’szabadban’) megfeleltetést.  

A szó első előfordulását angol nyelvű szövegben 1753-ra datálja.  

A magyar szótárak közül csak Bakos (2002: 20) és Tótfalusi (2008: 32) említi, 

mindketten művészeti terminusként, előbbi ’al freszkó’ kiejtéssel, ’a falat burkoló nedves 

vakolatra való festés’ jelentésben, tehát ’szabadban’ jelentésben a magyarban nem 

használatos.  

 

Dining alfresco is one of the greatest pleasures of summer in Rome (Spiral 18) 

A szabadban való étkezés a nyár egyik legnagyobb élvezete Rómában (Spirál 18) 

 

This wine bar-cum-restaurant is just the place for a quick aperitivo or a more leisurely 

alfresco lunch (Top 10 96).   

Borozó és étterem, megfelelő hely egy gyors aperitivóra vagy egy szabadtéri asztalnál 

kényelmesen elköltött ebédre (Top 10 96). 
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Try Cul de Sac or Bar della Pace if you only want a snack lunch, La Carbonara for an 

inexpensive meal al fresco or La Rosetta for a splurge (Spiral 78). 

Ha csak pár falatra vágyunk, ideális hely a Cul de Sac vagy a Bar della Pace; a 

Carbonara olcsó ételt, a Rosetta pedig lukulluszi lakomát kínál (Spirál 78). 

 

This pizzeria is popular for its al fresco dining and the chance to order large pizzas 

with two or three different toppings (Top 10 89). 

Az al fresco („kiülős”) pizzériát nem csak szabadtéri asztalai miatt kedvelik, hanem 

hatalmas, többféle feltéttel rendelhető pizzáiért is (Top 10 89). 

 

They make it a great place to stock up for an impromptu picnic if the weather turns out 

fine and you’re tempted to do some al fresco dining in one of Rome’s many attractive 

parks (Eyewitness 352). 

Kiválóan alkalmas arra, hogy a pikniknek valót sebtében itt állítsuk össze, ha az 

időjárás kedvez az al fresco uzsonnának Róma valamelyik kellemes parkjában (Útitárs 

352). 

 

Az olasz kifejezés az angol szövegben a couleur localt szolgálja, amennyiben angol 

kifejezés is szerepelhetne helyette ugyanezzel a jelentéssel. Magyarban a kifejezés nem 

ismert, fordításra, vagy magyarázatra szorul. A különböző fordítási megfeleltetések között a 

magyarázat, a kihagyás is megtalálható, ugyanakkor arra is van példa, hogy az eredeti alak 

fordítás és magyarázat nélkül kerül át a magyar szövegbe, ami nem csupán szokatlan, de 

valószínűsíthetően nehezen értelmezhető a magyar turisták többsége számára.   

 

2) all’amatriciana 

Az amatriciana címszó megtalálható az OED-ben, brit és amerikai kiejtéssel is. A szócikk 

etimológiai fejtegetéséből kiderül, hogy az olasz amatriciana az all' amatriciana 

szókapcsolatban gyakori, amelynek jelentése ‘in the style of Amatrice’, azaz ’Amatrice 

stílusában’ és olyan tésztatípust jelöl, amelyet általában szalonnazsírból, paradicsomból, 

hagymából és pecorino sajtból kreált mártással készítenek. Maga az amatriciana alak az 

amatriciano melléknév nőnemű alakja, amelynek jelentése amatricei, azaz Amatrice 
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városából származó, illetve oda tartozó. A szó első előfordulását angol nyelvű szövegben 

1963-ra datálja.  

Bakos (2002), Tolcsvai (2007) és Tótfalusi (2008) szótára nem tartalmazza sem az 

amatriciana, sem az all’amatriciana kifejezést, tehát nem sorolja a magyar nyelv 

szókészletébe tartozó idegen szavak közé.  

 

Chinese run scores of Chinese restaurants and carry-outs, while Egyptians work in 

restaurant kitchens and may have cooked that luscious all’amatriciana that you are 

eating (NG 16). 

A kínaiak tucatnyi éttermet és kifőzdét üzemeltetnek, az egyiptomiak pedig az 

éttermek konyháiban dolgoznak, és elképzelhető, hogy egyikük készítette el azt a 

zamatos all’amatricianát, melyet éppen fogyasztunk (NG 16). 

 

Reáliáról van szó mindkét szövegben, amelyről a kontextusból kiderül, hogy egy étel 

megnevezése, a részletek megismerésére pedig az útikönyv egyéb részein lehet számítani. 

 

3) antipasti 

Az OED közli a szót, brit és amerikai kiejtéssel is. A szó eredetét az olaszra vezeti vissza, 

1934 óta része az angol nyelv szókészletének. 

Tolcsvai (2007: 68) olasz eredetű gasztronómiai kifejezésként tartja számon, 

åntipåszto kiejtéssel, előétel jelentéssel. Bakos (2002: 38) és Tótfalusi (2008: 59) az olasz 

előétel jelentés mellett azt is tudni véli, hogy „húsos mártással készült főtt tészta” a 

szóbanforgó étel. 

 

Delicious antipasti and wine by the glass are served in this old-fashioned lively 

establishment (Top 10 116).   

Az ódivatú, zsúfolt borozóban finom antpastit és bort kóstolhatunk (Top 10 116).  

 

The mixed antipasti plate is generous and a great bargain (Top 10 73). 

A vegyes antipasti tál igen kiadós, nagyon megéri az árát (Top 10 73). 
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Bár az antipasto része a magyar nyelv szókészletének, a többes számot a magyar képzés 

szabályai szerint várnánk, így az olaszos többes számú alak a magyarban – az angollal 

ellentétben – idegen(szerű)nek számít.  

 

4) caffè 

Az OED tartalmazza a caffè címszót, megadja a brit és amerikai kiejtését is. Hivatkozik a 

szó olasz eredetére, jelentéseként két referenst is említ. Az egyik „a coffee-house, a café, or an 

informal restaurant; esp. one in Italy, or of Italian ownership”. („Kávéház vagy bár; különösen 

olyan, amely Olaszországban található vagy olasz a tulajdonosa” [fordítás: L. A.]), a másik 

„(A drink of) coffee, esp. as served in Italian or Italian-style cafés and restaurants” („Kávé, 

különösen olyan, amilyet olasz vagy olasz stílusú kávéházakban és éttermekben szolgálnak 

fel” [fordítás: L. A.]) A szótár szerint kávéház jelentésben 1835-től, kávé jelentésben 1852-től 

fordul elő a caffè szó angol szövegekben. 

Bakos (2002: 94) és Tolcsvai (2007: 156) is hoz ugyan címszót a kávé idegen nyelvű 

jelölésére, de az a francia café, az olasz caffè nem szerepel. Tótfalusinál (2008: 138) szintén a 

francia café szerepel csak. az is mindössze a café chantant kollokációban. 

 

An after-dinner caffè or gelato (NG 17) 

Egy vacsora utáni caffè vagy gelato (NG 17) 

 

Mindkét nyelvben inkább lokália, mint reália, bár kétség kívül más az olasz, mint az angol 

vagy magyar kávé. A magyar fordítás az angolban használt alakot követi. 

 

5) cupola 

Az OED angol kiejtéssel említi az olasz eredetű szót, amelynek első dokumentált 

előfordulását az angolban a XVI. századra teszi. Jelentése: kupola.  

A magyar szótárak nem említik a cupola szót. 

 

The cupolas of Rome, including that of St Peter’s loom up at you trough a the 

gathering dusk, as does the impressive dome of the Pantheon and the all-too-white 

monument to Victor Emanuel II (NG 114). 
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A mélyülő szürkületben felderengenek előttünk Róma kupolái, köztük a Szent Péter-

bazilikáé és a Pantheoné. Ide látszik a vakítóan fehér, II. Viktor Emánuel tsizteletére 

emelt emlékmű is (NG 114). 

 

Francesco Borromini’s spiral cupola at Sant’Ivo alla Sapienza was inspired by the 

sting of a bee (Spiral 102). 

Borromini a Sant’Ivo alla Sapienza spirális kupolájának építésekor a méhek 

fullánkjából merített ihletet (Spirál 102). 

 

Roman Baroque church (1669) by Pietro da Cortona, who designed the tribune, cupola 

and stuccoes (Top 10 112). 

A római barokk templom (1669) Pietro da Cortona műve: ő tervezte a karzatot, a  

kupolát és a stukkókat (Top 10 112). 

 

Designed by Michelangelo, though not finished in his lifetime, the spectacular cupola, 

132.5 m (435 ft) high, gives unity to the majestic interior of the basilica (Eyewitness 

230). 

A grandiózus, 136,5 m magas kupolát, amely egységbe forrasztja a bazilika belső 

terét, Michelangelo tervezte, bár elkészültét már nem érhette meg (Útitárs 230). 

 

Az angol szövegekben a dome helyett a cupola szó a couleur local kedvéért szerepel. A 

magyar fordításokba nem az olaszos alakban kerül át, talán azért sem, mert a magyar nyelv 

szókészletébe tartozó kupola szó mind helyesírását, mind kiejtését illetően szoros 

hasonlóságot mutat. 

 

6) gelato 

Az OED hozza a gelato szót, brit és amerikai kiejtéssel is. Többes számát az olaszos 

gelati és az angolos gelatos alakban is helyesnek tartja. A szó etimológiáját az olasz gelato 

(fagylalt) főnévre vezeti vissza (1803-tól), amelynek melléknévi használata, szintén gelato 

(fagyott) a XIII. századtól dokumentált, és a latin gelātus (fagyott) melléknévből származik, 

amely eredetileg a gelāre (fagyasztani) igének a befejezett melléknévi igeneve. Az angolban a 

jelentése olasz vagy olasz stílusú fagylalt, amelynek általában gazdag, krémes íze van 

(„Italian or Italian-style ice cream, typically having a rich, creamy flavour.”). 
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Bakos (2002), Tolcsvai (2007) és Tótfalusi (2008) címszavai között nem szerepel a 

gelato. 

 

An after-dinner caffè or gelato (NG 17) 

egy vacsora utáni caffè vagy gelato (NG 17) 

 

Walk just a few paces from the Fontana di Trevi and you arrive at this temple to the 

gelato (Spiral 138). 

A Trevi-kúttól pár lépésnyire található ez a gelato-szentély (Spirál 138). 

 

… more than 100 flavours of gelato plus semifreddi (half-frozen mousse) and frozen 

yoghurts (Top 10 71) 

… több mint 100 különféle ízben kínál gelatót, semifreddit (félig fagyott habkrém) és 

joghurtfagyit (Top 10 71) 

 

…turn left on Via di Panetteria for some of Rome’s best gelato at San Crispino (Top 

10 111). 

… forduljunk balra a Via di Panetterián és együnk egy jó fagyit a San Crispinóban 

(Top 10 111). 

 

A példákban szereplő gelato, bár a couleur localt is biztosítja, reáliának is tekinthető, 

amennyiben az olasz fagylalt más, mint a többi, továbbá az azonosítást is elősegítheti 

vásárlási szándék esetén. Ugyanakor a magyar olvasó számára akár nehézséget is okozhat a 

jelentés megfejtése, amennyiben a gelato egyáltalán nem alkotja a magyar szókészlet részét.  

 

7) gelateria 

Az OED hozza a szót, brit és amerikai kiejtéssel is. Többesszáma lehet az angolos 

gelaterias és az olaszos gelaterie is.  

Etimológiája az olasz gelaterìa (ice cream parlour, 1901) szóra vezethető vissza, amely a 

gelato szóhoz adott tipikus -eria képzővel jött létre. Elsősorban olaszországi vagy olasz fagyit 

árusító fagylaltozó jelölésére használatos az angolban. 

Bakos (2002), Tolcsvai (2007) és Tótfalusi (2008) címszavai között nem szerepel a 

gelateria. 
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There’s a good gelateria, Cremerian Monforte, on the Pantheon’s right flank (Top 10 

14). 

A Pantheon jobb szárnya mellett egy kitűnő fagylaltozót (Cremeria Monforte) (Top 10 

14). 

 

A sound network of gelaterie, pasticcerie, pizzerias, wine bars, rosticcerie and tavole 

calde mean that good food and drink are always just around the corner (Eyewitness 

328). 

A gelaterie, pasticcerie, pizzériák, borozók, rosticcerie és tavole calde hálózatai 

átszövik egész Rómát, ezért csak néhány lépést kell tennünk, ha enni és inni akarunk 

(Útitárs 328). 

 

A magyar fordításokban magyar nyelvű megfeleltetés és olasz eredeti alak is előfordul. 

Utóbbi a couleur local mellett az azonosítást szolgálhatja, bár az olasz többes szám 

megtévesztő lehet.  

 

8) gnocchi 

Az OED említi az 1891-re visszavezethető olasz eredetű szót, angol kiejtéssel, gombóc 

jelentéssel, a gnocco többes számú alakjaként. 

A magyar szótárak nem említik. 

 

A simple, traditional Roman dining experience: spaghetti alla carbonara, gnocchi, 

tripe and more (Top 10 107). 

Egyszerű, hagyományos római ételek: spaghetti alla carbonara, gnocchi, pacal és a 

többi (Top 10 107). 

 

A magyar fordításban szereplő gnocchi a couleur local mellett biztosíthatja ugyan az 

azonosíthatóság esélyét is, ám a mygar olvasó nem feltétlenül tudja megfejteni a jelentését.  

 

9) pancetta 
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Az OED tartalmazza a pancetta főnevet, brit és amerikai helyesírással. Mai jelentésében 

1855-ből dokumentálható első előfordulása angol szövegben. Jelentése: ’Italian cured belly of 

pork’. 

A pancetta szó a három magyar szótár egyikében sincs benne. 

 

Among these are the widely available saltimbocca alla Romana (veal with ham and 

sage) and bucatini all’Amatriciana (pasta with hot tomato and pancetta sauce (Spiral 

19).  

Közöttük van a nagyon elterjedt saltimbocca alla Romana (borjúhús sonkával és 

zsályával) és a bucatini all’Amatriciana (tészta csípős paradicsom- és pancetta 

szósszal (Spirál 19). 

 

For spaghetti alla carbonara (the origins of the name are unclear), the spaghetti is 

”dressed” with fried guanciale or pancetta (NG 36) 

A spaghetti alla carbonara esetén (a név eredete ismeretlen) a spagettihez először sült 

tokaszalonnát vagy császárszalonnát […] adnak (NG 36) 

 

A magyar fordításokban eredeti alak és magyar megfeleltetés is előfordul. Előbbi az 

érthetőség rovására, utóbbi a pontos megjelölés rovására mehet. Az olvasó számára kedvező 

megoldás valószínűsíthetően az eredeti megnevezés melletti magyarázat lehetne. 

 

10) passeggiata 

A passeggiata címszó megtalálható az OED-ben, brit és amerikai kiejtéssel is. Az olasz 

etimológiájú szóban a kényelmes, rendszeres, főleg sétányokon tett séták kifejezőjét látja. A 

szó első előfordulását angol nyelvű szövegben 1950-re datálja.  

A magyar szótárak nem tartalmazzák. 

 

Enjoy the evening passeggiata (Eyewitness 11). 

Tegyen egy esti sétát (Útitárs 11). 

 

In 1809–14, Giuseppe Valadier had turned the adjacent space within the city walls into 

the terraced Pincio gardens, a favourite passeggiata destination studded with statues of 

great Italians (Top 10 111).  
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A villától a városfalig terjedő területen Giuseppe Valdier alakította ki (1809–14) a 

Pincio lépcsőzetes kertjét: ezt a kedvelt passeggiata útvonalat nagy olasz 

személyiségek szobrai szegélyezik (Top 10 111).  

 

A példákban lokáliának minősíthető olasz szó magyar fordításban magyar megfelelőt is 

kaphat, illetve átvitellel eredeti formában is megmaradhat. Ez utóbbi valószínűsíthetően 

megértési nehézséget is okozhat a magyar nyelvű olvasónak. 

 

11) pasticcerie 

Az OED említi a pasticceria főnevet brit és amerikai kiejtéssel, amelynek többes száma 

lehet az angolos pasticcerias de az olaszos pasticcerie is. 1921 óta bukkan fel angol nyelvű 

szövegekben. Jelentése: Italian pastry shop. 

A magyar szótárak nem tartalmazzák. 

 

A sound network of gelaterie, pasticcerie, pizzerias, wine bars, rosticcerie and tavole 

calde mean that good food and drink are always just around the corner (Eyewitness 

328). 

A gelaterie, pasticcerie, pizzériák, borozók, rosticcerie és tavole calde hálózatai 

átszövik egész Rómát, ezért csak néhány lépést kell tennünk, ha enni és inni akarunk 

(Útitárs 328). 

 

Az olasz szó szerepeltetése a couleur local mellett az azonosítás célját is szolgálja. A 

magyar szövegben azonban kissé furcsán hangozhat az olasz többes számban álló szó, amely 

nyilvánvalóan az angol eredeti hatására maradhatott ebben az alakban. 

 

12) pizzaiolo 

Az OED hozza szót brit és amerikai kiejtéssel is. Többes száma lehet olaszos pizzaioli 

vagy angolos pizzaiolos. A szó az olasz pizzaiolo (pizzakészítő, 1858) szóból származik, 

valószínűleg a pizza és az -aiolo, főleg fogalkozást kifejező képző összetételéből. Jelentése 

hivatásos pizzakészítő, tipikusan olyan, aki nápolyi módra készít pizzát.  

A magyar szótárak nem említik a pizzaiolo szót. 

 

… courtesy of award-winning pizzaiolo Angelo Jezzi (Top 10 73) 
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… a díjnyertes pizzaiolo, Angelo Jezzi jóvoltából (Top 10 73) 

 

In the best pizzerias you sit in view of the vast marble where the pizzaioli flatten the 

dough and whip the pizzas in and out of the oven on long-handled pallets (Eyewitness 

328). 

A legjobb pizzériákban látjuk, amint a pizzaiolo szétlapítja a tésztát és belöki a 

kemencébe a hosszúnyelű lapáton (Útitárs 328). 

 

Az angol szövegekben lokáliának tekinthető szó a magyarban is hasonló funkciót tölt be. 

Bár a magyar nyelv szókészletének nem része, a szövegkörnyezet segít az olvasónak a 

pizzaiolo jelentésének megfejtésében.  

 

13) portico 

A portico címszó megtalálható az OED-ben, brit és amerikai kiejtéssel is. 

A latin eredeti porticus olasz változatának első előfordulását angol nyelvű szövegben 1607-re 

datálja.  

A magyar szótárak csak a portikusz (Bakos 2002: 524, Tolcsvai 2007: 824, Tótfalusi 

2008: 751) címszót hozzák. 

 

Farther to the right, the eight large columns belonged to the portico of the Temple of 

Saturn (NG 38). 

A távolabb, jobbra látható nyolc hatalmas oszlop Saturnus templomának 

előcsarnokához tartozott (NG 38). 

  

In front of you stands the Arch of Septimius Severus and, to its right, the surviving 

columns of the portico of the Temple of Saturn (NG 44). 

A Rostra mellett látható Septimus Severus diadalíve, tőle jobbra pedig a Tempio di 

Saturno portikuszának megmaradt oszlopai (NG 44). 

 

The basilica’s side facade has a portico, surmounted by a loggia designed by 

Domenico Fontana in 1586 (NG 80). 

A bazilika oldalsó homlokzatán egy oszlopcsarnok látható, a felette lévő lodzsát 

Domenico Fontana tervezte 1586-ban (NG 80). 
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The right-hand wall of the portico to the church of San Marco off Piazza Venezia […] 

(Spiral 26). 

A Piazza Venezia melletti San Marco templom oszlopcsarnoka […] (Spirál 26). 

 

In the portico, on the left side as you face the church, look for the round stone relief 

(an old Roman drain cover) known as the Bocca della Verità, or ‘Mouth of Truth’ 

(Spiral 176-177). 

A portikusz bal oldali részében keressék meg a Bocca della Verità (Igazság szája) 

néven ismert domborművet (egy régi római vízlefolyó fedőlapja), mely a legenda 

szerint rácsapódik a képmutatók kezére (Spirál 176-177). 

 

Portico (Top 10: 14) 

Csarnok (Top 10: 14) 

 

Now a restaurant, this ancient inn has a 15th century portico and loggia built with 

columns taken from Roman ruins (Eyewitness 127). 

Ma vendéglőként működik ez a régi fogadó, amelynek a 15. századi portikuszát és 

loggiáját római kori romokról származó oszlopok tartják (Útitárs 127). 

 

The rectangular portico enclosed temples dedicated to Jupiter and Juno, decorated 

with bronze statues (Eyewitness 152). 

A négyszögletes csarnok Jupiter és Júnó bronzszobrokkal díszített templomait fogta 

közre (Útitárs 152). 

 

The area attracts visitors eager to place their hands inside the Bocca della Verità (the 

Mouth of Truth) in the portico of Santa Maria in Cosmedin (Eyewitness 200). 

A látogatók azért jönnek ide, hogy a kezüket bedugják a Bocca della Verità-ba (az 

igazság szájába), a Santa Maria in Cosmedin előcsarnokában (Útitárs 200). 

 

Az angol szövegekben a portico alak inkább lokália, amennyiben más szavakkal is ki lehetne 

fejezni az oszlopcsarnokot. A magyar fordítások ezen idegen olasz alakot, noha különböző 

megoldásokat alkalmaznak, nem veszik át. 
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14) prosciutto 

AZ OED hozza angol és amerikai kiejtéssel is. Önálló használata angol nyelvű szövegben 

1891-re nyúlik vissza. Jelentése olasz sonka. 

A magyar szótárak nem tartalmazzák. 

 

An abundant appetiser buffet offering hand-cut prosciutto, fresh seafood salads and 

many vegetarian options (Top 10 89). 

Az étvágygerjesztő büfében saját készítésű prosciuttót, friss tenger gyümölcse-salátát 

és sok vegetáriánius ételt kínálnak (Top 10 89). 

 

Az azonosítást is elősegítő lokália a magyar szövegben valószínűsíthetően nem tudja 

ugyanaz a funkciót betölteni, amennyiben a magyar turisták jelentős része számára nem 

megfejthető a prosciutto szó jelentése.  

 

15) radicchio 

Az OED hozza, brit és amerikai kiejtéssel is. 1929 óta önállóan, magyarázat nélkül is 

előfordul angol nyelvű szövegekben. 

A magyar szótárak nem tartalmazzák. 

 

Great for large salads and inventive sandwiches, such as goats’ cheese, radicchio and 

olive spread (Top 10 125).   

Óriási saláták és kreatív szendvicsek – kecskesajttal, radicchióval és olívaolajjal (Top 

10 125). 

 

Az angol szövegben szereplő lokália a magyar változatban valószínűsíthetően fejtörést 

okoz az olaszul nem tudó turistának, hiszen a szövegkörnyezet csak arra enged következtetni, 

hogy ehető dologról van szó, de arra, hogy retekről, nem.   

 

16) ricotta 

A ricotta címszó megtalálható az OED-ben, brit és amerikai kiejtéssel is. A szót főnévi és 

melléknévi formában is ismeri, jelentésének körülírásához a sajtfélékből indul ki: ’An 
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unripened Italian whey cheese with a soft, creamy consistency, typically used in desserts and 

pasta dishes. Also attrib., as ricotta cheese, etc.’ 

A szó önálló előfordulását jelenlegi formájában angol nyelvű szövegben 1830-ra datálja.  

A magyar szótárak nem tartalmazzák. 

 

The Jewish bakery on Via del Portico d’Ottavia is known for its delicious ricotta 

cheesecakes (chocolate or berries) (NG 206). 

A Via del Portico d’Ottavián álló zsidó pékség ízletes ricottakrémes tortáiról 

nevezetes (csokoládéval vagy bogyós gyümölccsel) (NG 206). 

 

The owners of this taverna get the goat’s milk ricotta and rabbit from their hometown 

in the Sabine Hills (Top 10 89). 

A tulajdonosok a Sabini-hegységből hozzák a kecsketejből készült ricottát és a nyulat 

(Top 10 89). 

 

Az angol szövegben szereplő lokália a magyar változatban komoly kihívást jelenthet az 

olaszul nem tudó turistának, hiszen a szövegkörnyezet csak arra enged következtetni, hogy 

ehető dologról van szó, illetve a második példában arra is, hogy tejtermékről. Jóllehet a szó 

jelentése nem egyezik meg pontosan a magyar túróéval, hasznos orientáció lenne a turista 

számára egy efféle közelítő fordítás.   

 

17) salone 

Az OED hozza, /sa'lone/ (tehát olaszos) kiejtéssel, szalon jelentéssel.  1902 óta fordul elő 

angol szövegekben. 

A magyar szótárak nem említik. 

 

Its spacious salone accomodates tourists in summer, Roman families at weekends, and 

on weekdays a varied crowd of office workers, construction workers and officials 

from the nearby Parliament in Palazzo di Montecitorio (Eyewitness 109). 

A tágas szalonját nyáron a turisták, hétvégeken a római családok látogatják, hétköznap 

pedig az ipar különböző ágazataiban dolgozó helyi munkások (Útitárs 109). 

 

A magyar fordítás nem őrizte meg az eredeti couleur localt. 
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18) virtuoso 

A címszó megtalálható az OED-ben, angol kiejtéssel. A latin virtuōsus olasz változata, 

melynek jelentését a ‘learned, skilled, skilful, full of learning’ jelentésekkel adja vissza a 

szótár,1917-ben jelent meg először angol szótárban.  

A magyar szótárak nem tartalmazzák a virtuoso címszót. 

 

His fame as a sculptor was already secure by his early twenties, thanks to virtuoso 

works such as David and Apollo and Daphne, the first major sculptures executed in 

Italy since the days of Michelangelo almost a century earlier (Spiral 14). 

Szobrászként már húszas évei elején híressé vált virtuóz művei, a Dávid, illetve az 

Apolló és Daphné révén, melyek a szinte egy évszázaddal korábban élt Michelangelo 

óta Itália első igazán nagy szobrászati alkotásai voltak (Spirál 14). 

 

A magyar fordítás nem őrizte meg az eredeti couleur localt. 

 

Összegzés 

A fejezetben bemutatott eredményeket táblázatban összesítem. 

  Útitárs Top 10 NG Spirál 
alfresco o m   m 

all'amatriciana   o o   

antipasti   o     

caffè         

cupola m m m m 

gelato   o o o 

gelateria o o     

gnocchi   o     

pancetta   o m o 

passeggiata m o     

pasticcerie o       

pizzaiolo o o     

portico m m m m 

prosciutto   o     

radicchio   o     

ricotta   o o   

salone m       

virtuoso         
3. táblázat: Olasz szavak, amelyek az angol nyelv szókészletének részét képezik, a magyar nyelvnek 

azonban nem 
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Jelmagyarázat  

o: olasz alak a magyar fordításban 

m: magyar alak a magyar fordításban 

 

A táblázat 18 olyan, az angol nyelvű útikönyvek szövegeiben önállóan (magyarázat, 

illetve fordítás nélkül) előforduló olasz szót listáz, amelyek az angol nyelv szókészletének 

részét képezik, a magyarnak azonban nem. 

Annak ellenére, hogy a magyar nyelvnek egyik sem képezi a részét, a 18 szó döntő 

többségét a fordítók az eredeti olasz alakjában hagyták. Mindössze három olyan szó van a 

táblázatban, amelyeket egyszer sem hagytak meg a fordítók eredeti formájukban. Ezek közül 

a cupola és a salone szavak mind írásban, mind hangzásban nagyon hasonlítanak magyar 

megfelelőjükre. A portico terminus magyar megfeleltetései között szintén ott találjuk a 

hasonló hangzású és írásképű, a latin eredetiből átírással képzett portikusz alakot, valamint 

ennek közkeletűbb magyar megnevezéseit.  

 

A kutatási kérdésre adott válasz 

A kutatási kérdésre, hogy az angolról magyarra fordított útikönyvek az angolra 

jellemző, idegen szavakat befogadó stílust tükrözik-e, vagy az eredeti magyar útikönyvek 

hagyományához igazodnak, a fenti példák alapján az a válasz fogalmazható meg, hogy az 

idegen szavak használatának tekintetében a fordított útikönyvek stílusa az angol eredeti és a 

magyar eredeti útikönyvek stílusa között helyezkedik el. Az angol eredeti szöveg hatása tehát, 

ha különböző mértékben is, megfigyelhető a fordított szövegeken: nemcsak azokban az 

esetekben, amikor az angol eredetiben használt olasz szó a magyar szókészletnek is része, 

hanem olyankor is, amikor az angol és magyar szókészlet számára egyaránt idegen az olasz 

szó, sőt olyan jelenségre is akad példa, hogy az angol szókészlet részének számító, de a 

magyartól idegen olasz szó is átkerül az angol eredeti szövegből a magyar fordításba.  

E megoldások a magyar olvasóban az idegenszerűség érzetét kelthetik, amennyiben a 

fordítások nem tükrözik az eredeti magyar műfaj stiláris hagyományait. 

 

 

6.2. Toponimák megfeleltetése az útikönyvek fordításában 
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6.2.1. Toponimák megfeleltetése 

Az útikönyvekben kétség kívül meghatározó és gyakran felbukkanó elemek a 

toponimák. Külföldi desztinációk bemutatása során elkerülhetetlen az idegen denotátumra 

vonatkozó toponimák használata. Az útikönyvekben így megvalósul az a helyzet, amit J. 

Soltész (1967: 281) úgy fogalmaz meg, hogy „a denotáció jelentősége túlmutat az adott 

nyelvközösség határain”, így szükségessé válik a név fordításának vagy nem-fordításának 

kérdése. A fordítás vagy nem-fordítás nagy kérdése valójában összetettebb formában, számos 

kis kérdés alakjában merül fel. Maradjon meg az eredeti név? Köznévi elemet is tartalmazó 

tulajdonnév esetében legyen magyarul esetleg csak a köznévi elem? Le kell-e fordítani a 

beszélő neveket? Van-e, és ha igen, használható-e a magyar elnevezés? Ilyen és ehhez 

hasonló kérdéseket kell megválaszolnia a fordítóknak, sőt a magyar nyelvű útikönyvek 

szerzőinek is, amennyiben a magyar közönség számára ismeretlen külföldi helyszínekről 

írnak. 

Vermes (2005a) rendszerében (magyar terminológiája 2005b) a fordítók tipikusan 

alkalmazott megoldásai az alábbi kategóriákat alkotják. 

1. átvitel, melynek során a forrásnyelvi nevet eredeti alakjában illesztjük a 

célszövegbe, 

2. behelyettesítés, mely a forrásnyelvi névnek egy konvencionális célnyelvi 

megfelelővel való felcserélését jelenti, 

3. fordítás, melynek során a forrásnyelvi nevet, vagy legalábbis egy részét egy olyan 

célnyelvi kifejezéssel helyettesítjük, amely ugyanazon vagy megközelítőleg 

ugyanazon analitikus implikációkat (explikátumokat) eredményezi a célszövegben, 

mint az eredeti név a forrásszövegben, 

4. modifikáció, ami a forrásnyelvi névnek egy olyan célnyelvi névvel való 

helyettesítését jelenti, amely logikailag vagy konvencionálisan nem, vagy csak 

részben áll kapcsolatban az eredetivel. 

 

A római helyszín, illetve az olasz toponimák azonban, ahogy az alábbiakból is kiderül, 

egyáltalán nem ismeretlenek a magyar nyelvközösség számára, így a Rómát bemutató eredeti 

magyar és magyarra fordított útikönyvek valószínűsíthetően gyakran élhetnek a 

behelyettesítés műveletével. A konvencionális célnyelvi megfelelők számbavételéhez célszerű 

körüljárni a magyar szövegekben található olasz, illetve római toponimák problematikáját. 
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6.2.2. Római toponimák 

A magyarban megjelenő olasz toponimák kérdésével Fábián (1999) foglalkozik. Bár 

munkájában elsősorban a sajtóban felbukkanó olasz toponimákat vizsgálja, részben az ő 

gondolatai szolgáltak kiindulópontként az én rendszerezésemhez. Az útikönyvben való 

előfordulásoknak megfelelően (én is) tág értelemben vett toponimákkal foglalkozom. Ide 

tartoznak a hegyeket, völgyeket, egyéb domborzati viszonyokat jelölő nevek, a különböző 

folyók, tavak, tengerek nevei, a településnevek, sőt azon belül az utcák, terek, épületek nevei 

(Fábián 1999: 104). A Fábián – Földi – Hőnyi-féle terminológia szerint (pontosítva) a 

vizsgálatom tárgyát a „földrajzi nevek” csoportja és a „földrajzi megjelölések” csoportján 

belüli tulajdonnevek képezik. A meghatározások szerint földrajzi névnek tekintünk „minden 

olyan nyelvi alakulatot, amelyet a földfelszín természetes (hegy, patak, sziget, sivatag stb.) 

vagy mesterséges (csatorna, út, dűlő, település stb.) részleteinek azonosítására kisebb vagy 

nagyobb közösségek használnak” (Fábián – Földi – Hőnyi 1998: 15). A tulajdonnévként 

jelentkező földrajzi megjelölések lehetnek „intézményeket jelölő nevek”, illetve 

„intézményszerű létesítményeket jelölő alakulatok” (Fábián – Földi – Hőnyi 1998: 15). Az 

útikönyvekben ez utóbbi toponimák nagy számban vannak jelen. 

 

Hazánk és Itália egymáshoz viszonylag közeli földrajzi elhelyezkedése és még inkább 

a két ország közötti nagy múltra visszatekintő és gyakran nagyon szoros történelmi kapcsolat 

következtében számos itáliai toponimának született magyar változata az elmúlt évszázadok 

során. Ugyancsak történelmi okok miatt egyes itáliai toponimák német közvetítéssel és 

formában érkeztek a magyar köztudatba. E részben vagy teljesen magyarul (vagy legalábbis 

nem olaszul) hangzó toponimák közül sok még ma is használatban van, nem ritkán több 

változatban is, egymással párhuzamosan. Egy adott itáliai földrajzi jeltárgy jelölésére tehát 

több megnevezés is elfogadott (volt) a magyar nyelvközösség beszélői számára. 

 

Fábián (1999) több szempontból is közelítve a toponimák számos változatát említi, 

melyek közül itt csak azokat mutatom be, amelyek az íráskép szempontjából relevánsak. Az 

olasz toponimák magyar kiejtésére tehát azért nem térek ki, mert áttekintésem célja egy írott 

műfajban, az útikönyvben felbukkanó toponimák vizsgálatára való felkészülés.  

 

Fábián szerint az eredeti olasz alakjukban megőrzött tulajdonnevekből van a legtöbb, 

azért is, mert az olasz toponimák általában írott formában jutnak el hozzánk (pl. Pisa, 
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Sorrento, Cagliari, Piazzetta, campanile). Gyakran megmarad az olasz alak akkor is, ha 

köznévi eleme van (pl. Ponte Vecchio, Palazzo Grassi, Piazza Navona, via Giulia, Giudecca), 

néha azonban a köznévi elem magyar fordításban használatos (pl. Garda-tó, Trevi kút) 

(Fábián: 1999: 104). 

 

Az idegen nyelvi alak honosítása az átvevő nyelvre történhet a fonémák helyesírása 

szintjén (pl. Trieszt, Róma) vagy a fonémák cseréjén keresztül (pl. Velence) (Fábián 1999: 

104). 

 

A magyarra adoptált olasz toponimák többsége Fábián megfogalmazásában a ’prestiti 

storici’, azaz ’történelmi kölcsönszók’ címkével illethető. Ezek a szavak közvetlenül a 

latinból származnak (pl. Szicília, Korzika, Szardínia, Trident), esetleg német közvetítéssel (pl. 

Vezúv). Sok más kölcsönszó érkezett a nyelvünkbe közvetlenül az olaszból (pl. Velence, 

Nápoly), vagy a németből (pl. Majland, Pádua, Turin, Trieszt, stb.) (Fábián 1999: 104). 

 

Fábián hangsúlyozza, hogy a toponimák területén is léteznek tükörfordítások. Ezek az 

alakok általában régre nyúlnak vissza, csaknem mindig valami jól ismert referenst jelölnek és 

szinte sohasem az eredeti olasz alakjukban szerepelnek. Vannak közöttük teljes 

tükörfordítások (pl. Angyalvár, Szent Márk tér, Szent Péter tér, Szent Péter bazilika) és 

részleges tükörfordítások (pl. Trevi-kút, Caracalla fürdője), amelyeknél rendszerint a köznévi 

elem kerül csak fordításra (Fábián 1999: 105). 

 

Fábián több típusát is említi a párhuzamosan létező alakoknak, amelyek mindkét 

formában megjelenhetnek magyar szövegekben. 

- latin(os) és olasz alakok párhuzamosan (pl. Tiberis ~ Tevere, Colosseum ~ Colosseo, 

Forum Romanum ~ Foro Romano, Capitolium ~ Campidoglio), melyek közül a latin 

alakok inkább az ókori Itáliáról szóló szövegekben bukkannak fel, az olasz alakok 

használata pedig inkább a jelenlegi Itáliáról szóló szövegekre jellemző. (Fábián ez 

utóbbi jelenségre külön említi az útikönyvet!); 

- olasz eredeti és magyar átírás párhuzamosan (pl. Doge palota ~ Dózse palota); 

- különleges helyzetű a Fiume ~ Rijeka kettős, amennyiben az egykoron a Magyar 

Királyság területét képező kikötő magyar neve hagyományosan az olasz Fiume volt, 

majd az első világháború után ezt a szláv Rijeka váltotta fel, míg manapság némi 
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bizonytalanság van az elnevezést illetően, és néha az olasz nevet használjuk (Fábián 

1999: 106). 

 

A nyelvek találkozásánál fellépő toponimát érintő bizonytalanságok illusztrálására hozza 

Fábián az olasz Padania magyar változatait. Magyarban ugyanis létezik a név eredeti 

(Padania), honosított (Padánia) alakja is, ugyanakkor tükörfordítások is születtek rá, amelyek 

a jelenség tartalmára világítanak rá (pl. Padán Köztársaság, Padaniai Független Köztársaság, 

Pó-vidék) (Fábián 1999: 106–107).  

 

Fábián példái jól szemléltették, hogy milyen sok változata és megközelítése lehet a 

magyar szövegekben felbukkanó olaszországi referenst jelölő toponimáknak. 

 

Az alábbiakban az Örök Város bemutatásához szükséges legfontosabb toponimák 

lehetséges variációinak megnevezésével igyekszem (részben diakrón) ízelítőt adni ebből a 

formai gazdagságból.  

 

(1) Latin–olasz eredeti formában szereplő tulajdonnév 

Nagyon ritka típus, hiszen ugyanúgy, mint a nyelv összes többi szavát, a tulajdonneveket is 

érintették az évszázadok során lejátszódó különböző fonomorfológiai változások (Dardano 

2000: 102, Fogarasi 1987: 13–15). Az egyetlen általam ismert, ide sorolható római példa a 

Pantheon, amely nem véletlenül nem engedelmeskedett a nyelvtörténeti tendenciáknak: a 

latin is csak kölcsönbe vette a „minden isteneknek a” templomát kifejező görög szót, amelyet 

átírt ugyan a görög eredetiből, de aztán változatlanul hagyott. E görög szó tehát a latin, olasz, 

sőt magyar szövegkörnyezetben is megállta, megállja a helyét. 

  

(2) Latin eredeti formában szereplő, lefordíthatatlan jelentésű tulajdonnév 

Egyes toponimák esetében a magyar hagyomány a keletkezési, eredeti latin alakot (is) 

használja (pl. Tiberis). 

 

(3) Latin eredeti formában szereplő, köznévből lett, tehát elvileg lefordítható tulajdonnév  

Az előző toponimákhoz hasonló csoport, azzal a kis különbséggel, hogy a tulajdonnévi alak 

köznévből származik, így elviekben magyarra is átültethető (pl. Circus Maximus, Colosseum). 
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(4) Fonémák helyesírása szintjén honosított tulajdonnév 

Többnyire a nagyobb múltra visszatekintő szavakkal, így Rómában a latin tulajdonnevekkel 

fordul elő, hogy a magyar fonomorfológiai vagy ortográfiai rendszerhez igazodva jelennek 

meg magyar szövegekben (pl. Róma, Kolosszeum). 

 

(5) Olasz eredeti formában szereplő tulajdonnév 

A már említett nyelvtörténeti változásokat „elszenvedett”, valaha latin nyelven ismertté vált 

toponimák (pl. Colosseo, Tevere), valamint a már olasz nyelvi környezetben létrejött 

toponimák (pl. Borgo) tartoznak ide, amelyek gyakran megjelennek magyar szövegekben. 

.  

(6) Olasz eredeti formában szereplő köznévből lett tulajdonnév 

Ide is olyan toponimák tartoznak, amelyek olasz nyelven (is) használatosak, azzal a 

különbséggel az előző típushoz képest, hogy láthatóan köznévből váltak tulajdonnévvé (pl. 

Circo Massimo). 

 

(7) Olasz eredeti alakban szereplő, köznévi elemet tartalmazó tulajdonnév 

Olyan olasz toponimák tartoznak ebbe a csoportba, amelyek egyik tagja ugyan köznévi, tehát 

könnyen fordítható lenne, de a magyar szövegben is megmarad eredeti olasz alakjában (pl. 

piazza Navona). 

 

(8) Olasz eredetiből a köznévi tag tükörfordításával 

Olyan olasz toponimák tartoznak ebbe a csoportba, amelyek köznévi tagja a magyar 

szövegben magyarra fordított alakban szerepel (pl. Trevi-kút). 

 

(9) Olasz eredetiből teljes tükörfordítással 

Azok a több tagból álló olasz nyelvű toponimák tartoznak ide, amelyek minden elemét 

tekintetbe vevő tükörfordítás jelenít meg a magyar szövegben (pl. Szent Péter bazilika). 

 

(10) Német megnevezésből teljes tükörfordítással 

Azok a több tagból álló német nyelvű toponimák tartoznak ide, amelyeket tükörfordítás 

jelenít meg a magyar szövegben (pl. Angyalvár, Spanyol lépcső). 
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Amint a fenti felsorolásából látható, Róma különleges történelmi múltja, és a 

hazánkhoz fűződő szoros szálak következtében a római toponimák nagyon sok típusával lehet 

találkozni magyar szövegekben. Azt, hogy a magyarban előforduló római toponimák közül 

melyek számítanak standard alakoknak, nem lehet logikai alapon eldönteni. Az eredeti 

magyar nyelvű útikönyvekben található alakokat azonban mindenképpen standardnak 

tekintem, abból az optimális helyzetből kiindulva, hogy az útikönyv szerzője jól ismeri az 

általa bemutatni kívánt úticélt, így a hozzá kapcsolódó, magyarban használatos 

megnevezéseket is. Ennek megfelelően nem feltételezem, hogy az útikönyv írói saját maguk 

fordítanák le olaszból, esetleg latinból a római toponimákat, hanem a már meglévő, 

magyarban hagyományos elnevezésekhez folyamodnak. 

 

6.2.3. Kutatási kérdés 

A disszertációm szempontjából kérdéses szituációban, az idegen nyelvről magyarra 

fordított munkában már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Abban az esetben ugyanis, amikor a 

fordítás alapjául vett szöveg nyelve nem azonos a bemutatott desztináció nyelvével, nagy 

lehet a kísértés, hogy a célnyelvi szövegben a forrásnyelvi mintákat kövesse a fordító. A 

forrásnyelvi szöveg létrehozója ugyanis nyilvánvalóan már elvégezte a szükséges 

transzformációkat a desztináció nyelve valamint a későbbi fordítás számára forrásnak tekintett 

nyelv között. Ennek fényében a Rómáról szóló angol útikönyv írójáról feltételezhető, hogy az 

olasz toponimákat, amikor kellett, illetve lehetett, angolra fordította (vagy a már ismert angol 

formával helyettesítette), így a magyarra fordítás során a fordító – különösen, ha nem ismeri a 

desztinációt –  úgy gondolkodhat, hogy már csak angol–magyar viszonylatban kell átváltási 

műveletekkel élni.  

E fejezetben erre a speciális helyzetre fókuszálok. Az a kutatási kérdésem, hogy 

előfordulnak-e az angolról magyarra fordított Róma útikönyvekben olyan toponimák, 

amelyek az eredeti nyelven írt magyar útikönyvekben másképpen szerepelnek, tehát 

nem számítanak a római toponimák standard magyar változatainak.  

Az útikönyvek toponimáinak tárgyalásakor azonban azt is meg kell jegyezni, hogy a 

műfaj sajátosságainak megfelelően sem az útkönyv írója, sem a fordítója nem kényszerül 

olyan vagylagos döntésre a külföldi desztináció toponimáinak említése során, mint az a 

fordító, aki szépirodalmi szövegben találkozik idegen denotátumra vonatkozó toponimával. 

Az útikönyvekben ugyanis nemcsak, hogy nem hibáztatható, hanem kimondottan javallott a 
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toponimák kettős (azaz desztináció nyelvén, illetve az útikönyv nyelvén történő) használata, 

amennyiben az idegen nyelvi megjelölés a térképen, helyszíni indikációkban való 

kiigazodásban segíti a turistát, az útikönyv nyelvén való megjelölés pedig a megértést, 

értelmezést segíti elő, azaz, Bańczerowski (2006) terminusával élve, a turistában kifejlődött 

világ nyelvi képe és a világ kultúrképe (Bańczerowski 2006: 188) gazdagságához illeszkedik. 

A toponimák kétnyelvű közlésének e könnyen belátható haszna ellenére a vizsgált 

útikalauzok áttekintése során hamar kiderült, hogy sem az angol, sem a magyar nyelven írt 

útikönyvek nem alkalmazzák maradéktalanul ezt a megoldást: gyakran csak a desztináció 

nyelvén, máskor csak a turista nyelvén olvasható a toponima. Ez a tapasztalat azonban nem 

akadályozza a kutatást, amennyiben így is számos magyar toponima-változat olvasható és 

vethető össze egymással a magyar nyelvű útikönyvek között.  

 

6.2.4. A kutatás menete 

A kutatási kérdés megválaszolására A kutatás anyaga és módszere című fejezetben 

ismertetett magyar nyelven írt és magyar nyelvre fordított útikönyvekből listázott 

toponimákat vizsgálom. 

Minthogy az Örök Várossal kapcsolatos toponimák igen nagy számban fordulnak elő az 

útikönyvekben, az áttekinthetőség kedvéért szükségesnek éreztem a vizsgálandó toponimák 

körét szűkíteni. Annak érdekében, hogy viszonylag objektív szempontok érvényesülhessenek 

a toponimák kiválogatásánál, nem intuitív módon választottam, hanem külső segítségre 

támaszkodtam. Az utasok valódi helyzetéből kiindulva, az interneten kerestem életszerű 

útmutatást arra, hogy melyek a Rómával kapcsolatos legfontosabb, leggyakoribb toponimák.  

Az útikönyv idegenvezető-szerepéből kiindulva utazási irodák programajánlatai alapján 

jelöltem ki azon toponimákat, amelyek rövid idejű látogatás során is felkeresendők, tehát 

fontosak, népszerűek. 

 

A 64 olaszországi utat hirdető TdM Utazási Iroda Római Vakáció című programjában a 

következő római toponimák bukkannak fel: Róma, Kolosszeum, Forum Romanum, 

Kapitólium domb, Velence tér, Via del Corso, Trevi kút, Spanyol lépcső, Örök város, Vatikán, 

Angyalvár, Piazza Navona, Pantheon, Santa Maria sopra Minerva templom, Piazza Colonna, 

Santa Maria Maggiore, Lateráni Bazilika, Szent Lépcső, Szent Pál Bazilika, Vatikáni 

múzeumok („Római Vakáció” 2008). 
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A folyamatosan bővülő kínálatú Student Lines Diákutazási Iroda Róma és Toszkána című 

programja a következő római toponimákat tartalmazza: Örök város, Forum Romanum, 

Palatinus, Colosseum, „Diadalmas Út”, II. Vittorio Emanuele emlékmű, Spanyol lépcső, 

Trevi-kút, Vatikán, Szt. Péter Székesegyház, Pieta, Circus Maximus, Igazság Szája, Tiberis-

sziget („Róma és Toszkána” 2011). 

A forrásokat tekintve látható, hogy nincs teljes konszenzus sem a főbb látnivalók körét, 

sem azok megnevezését, helyesírását illetően sem. A megnevezés és helyesírás tekintetében 

tapasztalható eltérések a fentebb említettek fényében természetesek, a főbb látnivalók körében 

tapasztalt eltéréseket pedig nem a lista szegényítésére, hanem gazdagítására használom fel, 

amennyiben az irodák által említett mindegyik toponimát a listába emelem. 

Az alábbiakban tehát a fent említett toponimákat listázom, a tárgyilagosság kedvéért, azaz 

a magyar változatban található különbségek mellőzéseképpen olasz nevükön, betűrendben.  

Mindegyik látnivalóhoz hozzárendelem az eredeti magyar útikönyvekben talált magyar 

nyelvű változataikat. A talált változatok mellett zárójelben a szerző vezetékneve és az 

útikönyv kiadási éve mellett csak egy oldalszámot hozok, annak ellenére, hogy ugyanaz a 

toponima a könyv több helyén is felbukkan. Egy oldalszám megadásával ugyanis már 

visszakereshető a toponima, ugyanakkor nem válik nehezen áttekinthetővé a hivatkozás. Egy 

könyvben többféleképpen is említhetnek egy toponimát, egy megnevezés több könyvben is 

előfordulhat, ennek megfelelően több ugyanazon denotátumra vonatkozó különböző alakú 

toponima mellett szerepelhet ugyanaz a szerző, és egy megnevezés mellett is szerepelhet több 

szerző neve is.  

A lista segítségével igyekszem megválaszolni tehát a fent már említett kérdést, hogy az 

angolról magyarra fordított útikönyvek magyar nyelven említett római toponimái a magyar 

nyelvközösség által ismert, az eredeti magyar útikönyvekben is fellelhető magyar alakok-e, 

vagy esetleg angolról magyarra fordítás következményei. 

 

6.2.5. A kutatás eredménye: római toponimák a magyar nyelven írt és a 

magyarra fordított útikönyvekben 

 

1) Basilica di San Giovanni in Laterano 

A „minden templomok anyja és feje” kifejezéssel is emlegetett bazilika megnevezése három 

fő egységből és az azokat összekötő grammatikai elemekből áll. Az első fő egység, a templom 
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rangját jelölő köznévi elem (basilica), könnyen lefordítható idegen nyelvekre, bár meg kell 

jegyezni, hogy ez esetben az olasz és angol helyesírásban nincs különbség. A névadó San 

Giovanni, amely mind a keresztelőre, mind pedig Jézus kedvenc apostolára vonatkozik, 

képezi a második fő egységet. Ennek első tagja tulajdonképpen jelző, a második pedig 

személynév: mindkettő könnyen lefordítható idegen nyelvekre. A harmadik fő egység, a 

Laterano, az egykori patrícius személynevéből lett városrészt jelölő földrajzi tulajdonév, 

amely le nem fordítható, de minthogy több mint másfélezer éve van jelen az európai 

köztudatban, az átírás megoldása több nyelvben is kézenfekvő.         

  

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Lateráni Szt. János-bazilika (Cartographia 11): tulajdonképpeni tükörfordítása az eredetinek. 

Lateráni-székesegyház (Panoráma 213): a névadó szent ugyan hiányzik ebből a fordított 

alakból, viszont a lateráni helyszín elegendő a templom azonosítására. A közszói elemet 

illetően megjegyzendő, hogy a bazilika és a székesegyház terminusok nem szinonimák, 

amennyiben előbbi inkább építészeti szempontból (Gombrich 1983: 98–99, Szentkirályi 1980: 

II. 7), utóbbi az egyházi hierarchiához kapcsolódóan (Nanovfszky 1996: 166) határolja be a 

templomot, itt azonban mindkét megnevezés helytálló, amennyiben püspöki székhelynek az 

ókori bazilikákat idéző alaprajzú főtemplomáról van szó. Ugyanakkor nem szabad említés 

nélkül hagyni a bazilika szónak egy másik jelentését, amely a XVIII. század elejétől a 

templomok rangját is jelöli. A rangsor élén basilica maior megnevezéssel az a négy, a pápai 

székhely tekintélyében részesülő templom áll (Diós 1993–2010: I. 645), amelyek a kutatási 

tárgyamat képező listán is szerepelnek, így ezek mindegyikénél (Szent János, Szent Péter, 

Szent Pál, Santa Maria Maggiore) célszerűbb a bazilika megnevezéssel élni.   

   

S. Giovanni bazilika (Dekameron 13): a fordítás mellőzi a helyszínre vonatkozó elemet és 

eredeti alakjában átveszi a névadó szent nevét. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Lateráni Szent János-bazilika (NG 78): nem mutat eltérést a magyarban hagyományos 

megnevezéstől.  

San Giovanni bazilika (Útitárs 177): hasonló megnevezést találunk Gyenge (2006) 

útikönyvében. 
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2) Basilica di San Paolo fuori le Mura 

A „népek apostola” sírja fölött épült templom megnevezése szintén három fő egységből és az 

azokat összekötő grammatikai elemekből áll. Az első fő egység itt is a templom rangját jelölő 

köznévi elem (basilica), a második a névadó San Paolo, amely az üldözőből misszióssá vált 

apostolra vonatkozik, ugyancsak könnyen lefordítható elemekből áll. A harmadik fő egység 

pedig ennél a templomnál is a helyszínt jelöli, és könnyen lefordítható: a fuori le mura 

kifejezés szó szerinti jelentése „a falakon kívül”, utalva arra, hogy a bazilika a III. században 

épített aurelianusi városfalon kívül épült fel. 

  

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Szt. Pál székesegyház (Panoráma 309): a helyszínt jelölő elemet elhagyó, a névadó szent 

nevét a magyar változattal behelyettesítő, a templomot székesegyháznak nevező fordítás.  

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

San Paolo-templom (Útitárs 267): eltérést mutat a magyar útikönyvek gyakorlatától.  

Oka valószínűsíthetően az angol eredeti hatásában keresendő, amely San Paolo néven említi a 

templomot:  

 

The one part of San Paolo spared completely by the fire was the cloister with its pairs 

of colourful inlaid columns, some octagonal, some spiral, supporting the arcade 

(Útitárs 267). 

A tűz egyedül a San Paolo-templom kerengőjét kímélte meg, amelynek árkádíveit 

nyolcszögű, illetve csavart, színes berakásos oszloppárok tartják (Útitárs 267).  

 

Magyarban a szentek keresztneveit metanyelvi megfelelőjükkel helyettesítjük (Farkas 

2007: 175), ahhoz megszokottabb a közszó alkalmazása, mint az eredeti olasz névhez, bár a 

fordító szándéka valószínűsíthetően a közszó beszúrásával a szöveg érthetőségének javítása 

volt a célja. A templom megnevezésén túl kifogásolható az értelmi hangsúly eltolása is a 

fordításban az eredetihez képest, de ez a kérdés nem képezi dolgozatom tárgyát. 

 

falakon kívüli Szent Pál-bazilika (Spirál 26): tulajdonképpeni tükörfordítása az eredeti 

megnevezésnek. A magyar útikönyvek gyakorlatától eltérést mutat, viszont nem feltétlenül 



132 

 

egyéni fordításról van szó, hiszen ez a megnevezés található többek között a Vatikáni Rádió 

magyar nyelvű honlapján („A Falakon kívüli,” 2011), illetve a Magyar Katolikus Lexikonban 

(Diós 1993–2010: XII./903). 

 

 

3) Basilica di San Pietro in Vaticano 

A legnagyobbnak tekintett keresztény templom megnevezése – a már említett templomokhoz 

hasonlóan – három fő egységből áll és az azokat összekötő grammatikai elemekből áll. Az 

első fő egység itt is a templom rangját jelölő köznévi elem (basilica), a második a névadó San 

Pietro, amely Krisztus első számú apostolára vonatkozik, ugyancsak könnyen lefordítható 

elemekből áll, a helyhatározó viszonyszóval összekötött harmadik fő egység pedig itt is a 

helyszínt jelöli. Ez utóbbi egység, amelyet egyébként a templom ismertsége miatt az olasz is 

ritkán említ, egy földrajzi tulajdonnévi elem (Vaticano), amely le nem fordítható, de 

minthogy több mint fél évezrede van erőteljesen jelen az európai köztudatban, az átírás 

megoldása több nyelvben is kézenfekvő, ugyanakkor mellőzése, a már említett ismertségi 

okokból, szintén lehetséges. 

  

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Szent Péter-székesegyház (Panoráma 262, Cartographia 60, Hibernia 68): a helyszínt említő 

elem, mint ahogy gyakran az olaszban is, hiányzik, az apostol nevét magyar változat 

helyettesíti, a templom rangjaként a székesegyház megjelölés szerepel (vö. Basilica di San 

Giovanni in Laterano kapcsán említettek).  

Szent Péter-templom (Panoráma 272): ugyanazon szerző többszöri említés során a rangja 

nélkül említi a templomot. Valószínűleg a szóismétlés elkerülése végett él ezzel az általános 

megnevezéssel. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Szent Péter-székesegyház (Spirál 156): nem mutat eltérést a magyarul írt útikönyvek 

gyakorlatához képest.  

Szt. Péter székesegyház (Útitárs 223): csupán helyesírási különbséget mutat az előző alakhoz 

képest. 

Szt. Péter-templom (Útitárs 223): magyarul írt útikönyvben is előforduló alak. 
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Szent Péter-bazilika (NG 164): a magyar megnevezések közül az eredetit nevet leghívebben 

tükröző alak, amennyiben csupán a helyszínt jelölő elemet mellőzi a magyarításban. Bár a 

magyar útikönyvek gyakorlatától eltérést mutat, nem feltétlenül egyéni fordításról van szó, 

hiszen ez a megnevezés található többek között a Magyar Katolikus Lexikonban (Diós 1993–

2010: XII./903) is. 

 

 

4) Basilica di Santa Maria Maggiore 

A legelső Mária tiszteletére épült templom megnevezése két fő egységből és az azokat 

összekötő birtokviszonyt jelölő grammatikai elemből áll. Az első fő egység itt is a templom 

rangját jelölő köznévi elem (basilica), a második a névadó szent jelzős megnevezéséből áll. A 

két jelzővel is ellátott személynév minden tagja lefordítható, illetve átírható magyarra, bár a 

magyarban így nem használatos.  

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

S. Maria Maggiore-bazilika (Panoráma 199): a névadó jelzős megnevezése átvitellel, a 

templom rangja fordítással került a magyar változatba. 

Santa Maria Maggiore-bazilika (Hibernia 70): az előző alakhoz képest a különbség 

mindössze annyi, hogy ez nem rövidít. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Santa Maria Maggiore-templom (Spirál 118): némi eltérést mutat a magyarul írt 

útikönyvekben szereplő alaktól, amennyiben itt csak templomként és nem rangján említve 

szerepel, ugyanakkor ilyen megoldásra magyar útikönyvekben is lehet találni példát (ld. Szent 

Péter-templom fent). 

 

Santa Maria templom (Útitárs 172): eltérést mutat a magyar útikönyvek gyakorlatától. E 

túlságosan egyszerűsítő alak részleges átvitellel és a templom rangját figyelmen kívül hagyó 

általános megnevezéssel jött létre. Még ha a templom többszöri említése során, ismétlésben 

fordul is elő, nem szerencsés változat, amennyiben sem nem az idegen nyelven történő 

azonosításnak, sem a turista VNYK-nek (vö. Bańczerowski 2006: 188) nem kedvez. Előbbi 

ugyanis a Santa Maria Maggiore, utóbbi a Mária-templom alakot kívánná meg. 
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Az idegen forma oka valószínűsíthetően az angol eredeti hatásában keresendő, amely Santa 

Maria néven említi a templomot:  

 

The mosaics are Santa Maria’s most famous feature (Útitárs 172). 

A Santa Maria templom a mozaikjairól leghíresebb (Útitárs 172).  

 

Ugyanaz mondható el, mint a San Paolo fuori le Mura esetében: magyarban a szentek 

keresztneveit metanyelvi megfelelőjükkel helyettesítjük (Farkas 2007: 175), ahhoz 

megszokottabb a közszó alkalmazása, mint az eredeti olasz névhez, bár a fordító szándéka 

valószínűsíthetően a közszó beszúrásával a szöveg érthetőségének javítása volt a célja. 

 

5) Bocca della Verità 

Az Oceanus-fejet ábrázoló kerek kőlap, amely az ókorban csatornafedőként szolgálhatott, a 

középkortól élvez kitüntetett figyelmet, amennyiben megszületik az a legenda, hogy a kőlap 

egyfajta hazugságvizsgálóként működik: aki az Oceanus-fej résszerű szájába téve kezét 

hazudni merészel, annak leharapja a kezét. A látványosság megnevezése erre a legendára utal. 

Csupán köznévi, illetve grammatikai elemekből áll, amelyek mind könnyen 

transzformálhatók idegen nyelvekre.   

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Igazság szája (Cartographia 38, Hibernia 38): tükörfordítás.  

igazság szája (Ürögdi 112, Dekameron 63): az olasz megnevezés mellett, mintegy 

magyarázatként, ezért nem nagy kezdőbetűvel. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Igazság szája (Útitárs 202, NG 207, Spirál 177): nem mutat eltérést a magyarul írt útikönyvek 

gyakorlatától. 

 

6) Campidoglio 

A Város egyik legközpontibb dombjának megnevezése a latinban a köznévi etimológiájú, de 

egyértelműen tulajdonnévnek számító Capitolium. Az olasz változat az évszázadok során 

lejátszódó hangrendi változásokból táplálkozó téves etimológiának köszönheti az alakját 

(Battisti, Alessio 1966: 707): az „értelmezhetetlen” capitolio alakkal szemben a campi d’olio 
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jelentése ugyanis olajmezők. Az egyéb idegen nyelveken azonban, amelyek nem a latin 

szerves folytatásai, az eredeti latin tulajdonnév változatlan, vagy esetleg az adott nyelv 

fonomorfológiai rendszeréhez alakított formája várható.  

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Capitolium (Panoráma 70, Cartographia 39, Hibernia 44, Dekameron 17): a várakozásnak 

megfelelően a latinos forma használatos. Ugyanez az alak megtalálható Földrajzi nevek 

etimológiai szótára I. kötetében is (Kiss 1978/1988: 277).  

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Capitolium (Útitárs 65, NG 37, Spirál 48): nem mutat eltérést a magyarul írt útikönyvek 

gyakorlatától. 

Capitolino (Spirál 48): nem felel meg a magyarul írt útikönyvekben tapasztalt elnevezésnek. 

Kontaminált alak, amennyiben a Capitolino szó a Capitolium (olaszul Campidoglio) 

melléknévi alakja, amely csak az olasz nyelvben használatos. E melléknévi alak azonban az 

olaszban is csak jelzőként fordul elő, mindig valamilyen főnév mellett: önálló, főnevesült 

használata nem ismert. 

Az idegen Capitolino alak oka az angol eredeti szövegben keresendő.  

 

The Capitolino, or Capitoline Hill, is the smallest but most important of Rome’s 

original Seven Hills (Spirál 48). 

A Capitolino – vagy a Capitolium-domb – Róma eredeti hét dombja közül a 

legkisebb, ám legfontosabb (Spirál 48). 

 

Az angol szöveg nem vesz tudomást arról, hogy az olasz Capitolino szónak csupán olasz 

főnév melletti jelzőként van létjogosultsága, a magyar változat pedig ugyanezt a gyakorlatot 

követi.  

 

7) Castel Sant’Angelo 

Az egykori Hadrianus-mauzóleum, majd pápai erődítmény neve három elemből áll. Az 

építmény típusát megjelölő köznévi elem könnyen lefordítható idegen nyelvekre, amennyiben 

az adott nyelvközösség jeltárgyai között szintén megtalálható a vár típusú építmény. A 

névadó Sant’Angelo, amelyet a legenda az 590-es pestis elmúlásáért tartott Nagy Szent 
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Gergely vezette körmenethez kapcsol, amely során egy angyal jelent meg a vár tetején, jelzőre 

és köznévi elemre vezethető vissza, amely szintén könnyen lefordítható idegen nyelvekre.       

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Angyalvár (Panoráma 258, Cartographia 56, Hibernia 66, Dekameron 101): a műemlék 

közkeletű magyar elnevezése (Kiss 1998: 101–102). 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Angyalvár (Útitárs 248, NG 179, Spirál 165): nem mutat eltérést a magyar hagyományos 

elnevezéstől. 

 

8) Chiesa di Santa Maria sopra Minerva 

Róma egyetlen gótikus templomának olasz neve több más templomhoz hasonlóan három fő 

egységből áll. Az első a köznévi elem, az építmény típusát jelöli (chiesa ’templom’), könnyen 

lefordítható. A di birtokos viszonyszó köti a második fő egységhez, amely a Santa Maria, az 

„Isten anyjára” vonatkozó megnevezés, amelynek mind köznévi, mind tulajdonnévi eleme 

lefordítható, bár magyarban ilyen összetételben e megjelölés nem használatos. A harmadik fő 

egység, (amely arra utal, hogy egy ókori szentély fölé épült a mostani templom,) első tagja a 

Minerva egy ókori isten latin személyneve, amely nem lefordítható, a sopra (’fölött’) 

viszonyszó, azonban igen. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

S. Maria sopra Minerva-templom (Panoráma 144): csak az építmény típusát jelölő köznévi 

elemet fordítja, a többi elem eredeti alakját átvitellel megőrzi ez a magyar változat. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatokra nincsen 

példa, csak az olasz nevén szerepel a templom. 

 

9) Circo Massimo 

A Palatinus és Aventinus között elterülő, ma már csak egy-két rom és a hatalmas üres tér 

képét nyújtó egykori cirkusz neve egy köznévi elem és jelzője alkotta szerkezetéből áll, amely 

azonban már a latin nyelvben tulajdonnévvé avanzsált. Ennek megfelelően, noha a latinból 

fejlődött olasz változaton láthatók a tipikus nyelvtörténeti fono-morfológiai változások 
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nyomai, a többi idegen nyelvben nem szükséges az eredeti latin név idegen nyelvi 

megfeleltetése, ugyanakkor, köznévi eredetéből kiindulva, nem elképzelhetetlen a latin 

megnevezés lefordítása sem.  

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Circus Maximus (Panoráma 218, Cartographia 72, Hibernia 56, Dekameron 64): a latinos 

forma használatos. 

 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Circus Maximus (Útitárs 205, NG 209): nincs eltérés a magyar hagyományhoz képest.  

 

10) Colosseo 

A Vespasianus és Titus császár által építtetett amfiteátrum valószínűsíthetően a mellette 

évszázadokon át megtalálható Nero-szoborkolosszusról kapta a ragadványnevét: „a 

kolosszusos” jelzőt (Vickers 1977: 111, Kiss 1978/1988: 293). Jóllehet ma is ismert az eredeti 

Amphiteatrum Flavi(an)um név, a legtöbb nyelven, így olaszul, angolul és magyarul is, mind 

köznyelvi, mind  turisztikai kontextusban a ragadványnév valamely változatával szokás 

hivatkozni az I. századi építményre. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Colosseum (Panoráma 92, Cartographia 44, Hibernia 57, Dekameron 40): a latinos forma 

használatos. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Colosseum (Útitárs 92, NG 60, Spirál 56): nincs eltérés a magyar hagyományhoz képest.  

 

11) Fontana di Trevi 

A barokk stílusban épült kút számára az igazi népszerűséget Fellini Dolce Vitájának híres 

jelenete hozta meg. E látnivaló nevének köznévi eleme könnyen lefordítható idegen 

nyelvekre. Másik eleme, a Trevi a latin trivium (azaz: hármas útelágazás) szóra vezethető 

vissza (Ravaro 2010: 656), de immár tulajdonév, amelynek más nyelvekben nincsen 

megfelelője.  
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a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Trevi-kút (Panoráma 314, Cartographia 28, Hibernia 34, Dekameron 76): átvitellel és a 

köznévi elem fordítátával jött létre ez a közkeletű változat. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Trevi-kút (Útitárs 159, NG 96, Spirál 124): nincs eltérés a magyar hagyományhoz képest.  

 

 

12) Foro Romano 

A több évezredes múltra visszatekintő, a Város életében valaha meghatározó központi terület 

neve köznévre vezethető vissza, amelyhez egy tulajdonnévből képzett melléknév társult 

jelzőként. A megnevezés immár tulajdonnévként (is) használatos, így lefordítása nem 

feltétlenül szükségszerű. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Forum Romanum (Panoráma 85, Cartographia 41, Hibernia 49, Dekameron 23): a latinos 

forma használatos. 

Forum (Dekameron 23): a hivatalos alak egyszerűsített, jelző nélküli változata. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Forum Romanum (Útitárs 78, NG 45, Spirál 46): nincs eltérés a magyar hagyományhoz 

képest.  

Forum (Útitárs 78): nincs eltérés a magyar hagyományhoz képest.  

Fórum (Spirál 46): csupán helyesírási eltérést mutat az előző alakhoz képest. 

 

13) Isola Tiberina 

A Város fő folyójának szigetét jelölő megnevezés köznévi eleme könnyen lefordítható idegen 

nyelvekre, másik eleme a folyó nevéből képzett melléknév, amely a köznévi elem jelzőjeként 

szerepel, így – legalábbis a melléknévi képző – szintén transzformálható más nyelvekre. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 
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Tiberis-sziget (Panoráma 115): szinte tükörfordítás, azzal a kis különbséggel, hogy a folyó 

nevét nem melléknévi formában kapcsolja köznévi elem fordításához. 

Tiberis szigete (Cartographia 38): szinte tükörfordítás, bár a folyó nevét nem melléknévi 

formában, hanem birtokosként kapcsolja a köznévi elem fordításához.  

a Tiberis kis szigete (Cartographia 38, Dekameron 115): nem névként, hanem az olasz név 

melletti magyarázatként szerepel.  

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Tiberis-sziget (Útitárs 275, NG 196): nem mutat eltérést a magyarul írt útikönyvek 

gyakorlatától. 

  

Tiberina-sziget (Spirál 101): nem felel meg a magyarul írt útikönyvekben tapasztalt 

elnevezésnek. Kontaminált alak, amennyiben a Tiberina szó a Tiberis (olaszul Tevere) 

melléknévi alakja, amely csak az olasz nyelvben használatos, míg a köznévi elem már a 

magyarra fordított állapotában (sziget) szerepel ebben a változatban. Oka az angol nyelvű 

szövegben található: 

 

A walk around the Isola Tiberina would be the winner […](Spirál 101). 

Egy séta a Tiberina-sziget körül szintén tetszhet […](Spirál 101). 

 

Míg az angol szöveg az eredeti olasz név teljes alakját említi, a magyar fordító a köznévi 

részét magyarítani kívánta, nem számolva azzal, hogy a megmaradt tulajdonnévi rész olyan 

nyelvi sajátosságot (melléknévi képzőt) visel magán, amely a köznévi rész olasz változatának 

említése nélkül félrevezető.   

 

14) Monumento a Vittorio Emanuele II 

Az Olaszország első királyának a tiszteletére épített hatalmas márványemlékmű megnevezése 

egy az építmény típusát megjelölő köznévi elemből, valamint a király tulajdonnevéből áll, 

összekötve – természetesen – a szükséges grammatikai elemmel. A köznévi és grammatikai 

elem könnyen lefordítható idegen nyelvekre, míg a király nevének sorsa kérdéses lehet, 

amennyiben mind az eredeti név érintetlenül hagyása, mind pedig az idegen nyelvekben 

létező megfeleltetése elképzelhető. 
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a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Viktor Emmanuel-emlékmű (Panoráma 85): a személynévi elem behelyettesítéséből és a 

köznévi elem lefordításából létrejött változat. 

Viktor Emanuel emlékmű (Cartographia 44, Korda 35): csupán helyesírási eltérést mutat az 

előzőhöz képest. 

Viktor Emmanuel emlékműve (Dekameron 50): az előzőekhez hasonló, de birtokviszonyt 

tükröző változat. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Viktor Emánuel emlékmű (Útitárs 74): nem mutat eltérést a magyarul írt útikönyvek 

gyakorlatához képest.  

II. Viktor Emánuel emlékmű (NG 138, Spirál 66): mindössze annyi eltérést mutat a 

magyarul írt útikönyvek gyakorlatához képest, hogy a személynévi elemnél precízen jelöli a 

király „sorszámát is”.  

 

15) Musei Vaticani 

A vatikáni palotában kiállított műkincsek több múzeumban kaptak helyet, így a megnevezés 

köznévi eleme a többes számban nyelvtani megjelölését viseli magán. Mind a lexikai, mind a 

grammatikai megfeleltetés könnyen megoldható idegen nyelveken. A megnevezés másik 

eleme földrajzi tulajdonnévből képzett jelző, amelynek a melléknévi képzője szintén 

transzformálható más nyelvekre. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Vatikáni Múzeumok (Cartographia 64, Hibernia 68, Dekameron 109): tükörfordítás. 

vatikáni múzeumok (Panoráma 278): az olasz megnevezés mellett, mintegy magyarázatként, 

ezért nem nagy kezdőbetűvel szerepel.  

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Vatikáni Múzeumok (Spirál 148): nem mutat eltérést a magyarul írt útikönyvek 

gyakorlatához képest.  

vatikáni múzeumok (NG 171): nem mutat eltérést a magyarul írt útikönyvek gyakorlatához 

képest.  
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Vatikáni Múzeum (Útitárs 223): eltérést mutat a magyarul írt útikönyvek gyakorlatához 

képest, ugyanakkor ez az egyszerűsített forma nem áll távol a Rómába látogató magyar 

turisták nyelvhasználati jellemzőitől. 

 

 

16) Palatino 

A Város egyik leghíresebb dombját jelölő toponima estében olyan latin eredetű 

tulajdonnévről van szó, amelynek hang-, illetve betűsorát az egyes idegen nyelvek az 

évszázadok során a saját fonomorfológiai rendszerükhöz igazították, így idegen nyelvi 

szövegekben megfeleltetésként valószínűsíthetően e honosított alakban fordul elő. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Palatinus (Panoráma 63, Hibernia 56, Dekameron 35): a latinos forma használatos. 

Palatinus-domb (Cartographia 39, Hibernia 55): a latinos formai kiegészítése köznévi 

elemmel.  

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Palatinus (Útitárs 97, NG 49): nem mutat eltérést a magyarul írt útikönyvek gyakorlatához 

képest.  

Palatinus-domb (Spirál 51): nem mutat eltérést a magyarul írt útikönyvek gyakorlatához 

képest.  

 

 

17) Pantheon 

A „minden isteneknek a” templomára utaló görög kifejezés köznévi elemekből állt ugyan 

össze, de már az ókorban egyetlen szóból álló tulajdonnévnek számít, latin betűs írással. A 

Város legépebben fennmaradt ókori templomának így a neve is a leginkább időtállónak 

bizonyult: a görögös hangzású latin nevet érintetlenül hagyták az elmúlt két évezred 

fonomorfológiai változásai, így a mai olasz nyelv is az eredeti megjelölést használja. Ennek 

megfelelően, noha ismert a név etimológiája, e görög kifejezésből megalkotott latin 

tulajdonnevet nem szokás más megfeleltetésekkel helyettesíteni idegen nyelvű szövegekben.  
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a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változat – a fentieknek megfelelően – 

nincsen, mindegyik (Panoráma 142, Cartographia 31, Hibernia 20, Dekameron 68) a 

Pantheon változatot hozza, ahogyan az a Földrajzi nevek etimológiai szótára II. 

kötetében is található (Kiss 1978/1988: II. 314). 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változat szintén nem 

létező kategória a Pantheon esetében. 

 

 

18) Piazza Colonna 

A Marcus Aurelius hadjáratát dicsőítő diadaloszlopról elnevezett tér megjelölése két köznévi 

elemből áll, amelyek közül a közterület megnevezésére szolgáló elem könnyedén lefordítható 

idegen nyelvekre, a Colonna része viszont immár tulajdonnévnek tekinthető, így nem 

szükséges lefordítani. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok csak olaszul említik a teret. 

Kivételt képez a Panoráma, ahol ha nem magyar névváltozat, de magyarázat egészíti 

ki az eredeti nyelvű megnevezést: „a tér a nevét […] az ott álló […] oszlopról” 

(Panoráma 150). 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok nem 

léteznek. 

 

 

19) Piazza di Spagna 

A Spanyolország szentszéki nagykövetségéről elnevezett tér megnevezése a közterületet 

megjelölő köznévi elemből és egy földrajzi tulajdonnévi elemből áll, valamint a kettő között 

kapcsolatot teremtő grammatikai elemből. A köznévi elem könnyen lefordítható más 

nyelvekre, a tulajdonnévi elemét egy európai országról kapta, amelynek idegen nyelveken 

más és más változata lehet, így a tulajdonnévi elem megfeleltetése sem zárható ki idegen 

nyelvi szövegekben. Érdemes megjegyezni azonban, hogy míg a helyiek az egész teret 

emlegetik a látványosságok között, a külföldi látogatók elsősorban a teret a dombtetővel 
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összekötő lépcsőre összpontosítanak. Így fordulhat elő, hogy Európa több nyelvében is a 

Spanische Treppe, Spanish Steps, Испанские ступени kifejezésekkel utalnak a térre.  

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Spanyol-lépcső (Panoráma 168): a megnevezés a németből érkezik, tükörfordítással (Fábián 

1999: 105). 

Spanyol Lépcső (Cartographia 53): csupán helyesírási eltérést mutat az előzőhöz képest. 

Spanyol lépcső (Hibernia 24, Dekameron 81): csupán helyesírási eltérést mutat az előzőhöz 

képest. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Spanyol lépcső (Útitárs 133, NG 110, Spirál 126): nincs eltérés a magyar hagyományhoz 

képest.  

Spanyol-lépcső (Útitárs 134): nincs eltérés a magyar hagyományhoz képest. 

 

 

20) Piazza Navona 

A Bernini szökőkútjairól (is) híres, stadion alaprajzú barokk tér megnevezése két elemből áll. 

A közterület megnevezését szolgáló köznévi elem könnyen lefordítható idegen nyelvekre. A 

bizonytalan etimológiájú tulajdonnévi elemet viszont nem célszerű más megfeleltetésekkel 

helyettesíteni idegen nyelvű szövegekben. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok nem léteznek, ugyanis csak az a 

eredeti olasz formában említik a teret. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok – azonos 

okok miatt – szintén nem léteznek. 

 

21) Piazza Venezia 

A Capitolium szomszédságában található tér neve két elemből áll. A köznévi elem a 

közterület megnevezésére szolgál, könnyen lefordítható más nyelvekre. A tulajdonnévi elemét 

Itália egyik jól ismert városáról kapta, amelynek bizonyos idegen nyelveken az olasztól eltérő, 
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a saját fonomorfológiai rendszeréhez jobban igazított változata él, így a tulajdonnévi elem 

megfeleltetése sem zárható ki idegen nyelvi szövegekben. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok nem léteznek, ugyanis csak az a 

eredeti olasz formában említik a teret. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok – azonos 

okok miatt – szintén nem léteznek. 

 

 

22) Scala Santa 

A köznévi elemből és jelzőjéből álló megnevezés arra a szentnek nevezett lépcsősorra 

vonatkozik, amelyen egykoron Jézus járult Pontius Pilátus elé, s amelyet Nagy Konstantin 

császár anyja, Szent Helena hozatott Rómába. Eredeti latin elnevezése Scala Sancta. A 

toponima mindkét eleme könnyen lefordítható. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Szent Lépcső (Panoráma 214, Cartographia 49, Hibernia 64): tükörfordítás. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Szent Lépcső (Spirál 64): nincs eltérés a magyar hagyományhoz képest.  

szent lépcső (Útitárs 180): csupán helyesírási eltérést mutat az előző alakhoz képest. 

 

23) Vaticano 

Az egykori mons Vaticanusra visszavezethető név ma leginkább az 1870-es határai közé 

szorított pápai állam megjelölésére használatos. Olyan latin eredetű tulajdonnévről van szó, 

amelynek hang-, illetve betűsorát az egyes idegen nyelvek az évszázadok során a saját 

fonomorfológiai rendszerükhöz igazították, így idegen nyelvi szövegekben megfeleltetésként 

valószínűsíthetően e honosított alakban fordul elő. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 
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Vatikán (Panoráma 264, Cartographia 59, Hibernia 66, Dekameron 101): a magyar 

fonomorfológiai rendszerhez és helyesíráshoz igazodó honosított alakváltozat, amely a 

Földrajzi nevek etimológiai szótára II. kötetében is megtalálható (Kiss 1978/1988: II. 744). 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Vatikán (Útitárs 223, NG 162, Spirál 144): nincs eltérés a magyar hagyományhoz képest.  

 

 

24) Via del Corso  

A Város két fontos terét is összekötő „tengely”, az üzletei miatt is népszerű sugárút 

megnevezése két köznévi és egy grammatikai elemből áll, amelyek közül mindegyik könnyen 

átültethető idegen nyelvre, de – minthogy az egykori lóversenyekre emlékeztető szó 

tulajdonnévvé avanzsált – a Corso szót nem szükséges lefordítani más nyelvekre.  

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok nem léteznek, ugyanis csak az 

eredeti olasz formában említik a korzót. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok – azonos 

okok miatt – szintén nem léteznek. 

 

 

25) Via Sacra 

A diadalmenetekhez még az ókorban megépített út latin megnevezése két elemből, egy 

jelzővel ellátott köznévből áll, így fordítása idegen nyelvekre könnyen megoldható. Minthogy 

azonban az olasz is megtartotta az eredeti latin nevet, elképzelhető a latin alak használata más 

idegen nyelvi szövegekben is. 

 

a) A magyar útikönyvek által hozott magyar változatok 

Szent Út (Hibernia 50): tükörfordítás. 

 

b) Az angolról magyarra fordított útikönyvek által hozott magyar változatok 

Szent Út (Útitárs 78): nem mutat eltérést a magyarul írt útikönyvek gyakorlatához képest.  
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Összegzés 

Jóllehet a Rómát bemutató útikönyvekben felbukkanó toponimákat a teljesség igénye 

nélkül vizsgáltam meg, a turisták által leglátogatottabb helyszínek nevei esetében tapasztalt 

tendenciák egyértelműen arra engednek következtetni, hogy a fordítók az esetek többségében 

tisztában vannak azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak a római toponimák megjelenítésére 

célnyelvi szövegben.  

Megoldásaik csak néhány esetben tértek el a magyar nyelven írt útikönyvek 

megoldásaitól és ezek az eltérések sem jelentettek feltétlenül szakítást a hagyományos magyar 

alakváltozatokkal.  

Mindössze két olyan toponimát (Capitolino, Tiberina-sziget) találtam, amely 

egyáltalán nem felelt meg sem az eredeti helyszín, sem a célnyelvi szöveg alapján támasztott 

elvárásoknak: e két kontaminált alak az átvitel és fordítás olyan keveréke folytán jött létre, 

amely a nyelvi logikát figyelmen kívül hagyni látszott. Mindkét esetben az angol eredetire 

vezethető vissza a tévesztés. A Tiberina-sziget toponima az angol eredeti szövegben található 

olasz toponima nem körültekintő fordítása eredményeként, a Capitolino toponima a már az 

angolban tévesen önállóan szereplő olasz toponima kritikátlan átvétele következményeként 

jött létre. Mindkettő ugyanabban az útikalauzban, a Spirál kiadó könyvében fordul elő. 

Szokatlannak, de nem feltétlenül a nyelvi logikával ellenkezőnek bizonyult további két 

alak: a San Paolo-templom, valamint a Santa Maria-templom toponimák, amelyeknél a 

fordító az angol nyelvben rövidített formában szereplő olasz toponimákat egészítette ki 

magyar köznévvel. A hasonló eljárások itt is mindketten ugyanazon útikalauzban bukkannak 

fel, ezúttal az Útitárs könyvében. 
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7. Interperszonalitás az útikönyvek fordításában 

 

7.1. Az interperszonális terminus 

Az interperszonális kifejezés alkalmazható a diskurzushangvétel (House 1997: 107) 

jellemzése során az útikönyv műfajában is. A kommunikáció inter personas, azaz „személyek 

között” vagy „szerepek között” (vö. Kenesei 1984: 154, idézi Domonkosi 2002: 95) valósul 

meg: inter auctorem et lectorem, vagyis a szerző és az olvasó között. 

Sőt a latin kifejezéseknél maradva, talán még pontosabban jellemezhető az útikönyvekben 

megtapasztalható interperszonális viszony az egyes régi könyvek bevezetőiből ismerősen 

csengő lectori vagy ad lectorem kifejezéssel, hiszen az üzenet az olvasó számára, illetve az 

olvasóhoz szól. Ezt azonban rögtön ki kell egészíteni az ab auctore kifejezéssel, hiszen, még 

ha a feladó szerepe kevésbé hangsúlyos is ebben a műfajban, a szerzőtől érkeznek az 

információk. 

Az információáramlás tehát valójában egyirányú: a szerző felől az olvasó irányába halad. 

Ugyanakkor a kommunikációban résztvevő mindkét személy, illetve fél (a feladó és a címzett, 

azaz a szerző és az olvasó) involváltsága miatt, még ha sajátos módon is, de megvalósul az 

interperszonalitás. Az interperszonális terminust tehát alkalmazható e műfaj tárgyalása során 

minden olyan esetre, amikor az olvasó vagy a szerző említésre kerül vagy utalás történik rá. 

 

7.2. Interperszonalitás az útikönyvekben 

Az útikönyv célja nem csupán egy helyszín bemutatása, hanem, ahogyan azt már Az 

útikönyv funkciója című fejezetben kifejtettem, az utazás, illetve ott-tartózkodás sikeréhez 

való hozzájárulás. Ennek megfelelően – a jakobsoni (1969) terminológiával élve – nem 

csupán a referenciális funkció megléte jellemzi, hanem szükségszerűen jelen van benne az 

emotív, illetve konatív funkció is. Az útikönyv egyfajta utaskísérő, „aki” időről időre bevonja 

kliensét. Ez különösen igaz lehet a gyakorlati tudnivalók átadásakor, de előfordulhat a 

bemutató részek során is, ahol a személyesebb hangvétel a leírás monotonitásába frissességet 

hozhat, illetve a megszólítottság érzetének köszönhetően nagyobb érdeklődést válthat ki az 

olvasóból. 
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Általános útikönyvek esetén a cél a minél szélesebb potenciális olvasói réteg 

megszólítása, majd megtartása, amelynek egyik feltétele, hogy a (potenciális) turista könnyen 

azonosulni tudjon az olvasó szerepével.  

Ennek kialakításában komoly szerepet játszik az is, hogy milyen jellegű interperszonális 

viszonyt alakít ki a szerző az olvasójával. Az, hogy egy útikönyv mennyire tűnik például 

távolságtartónak vagy éppen túlságosan bizalmaskodónak, az nyilvánvalóan egyéni ízlés 

kérdése is. Wierzbicka (1985) álláspontjához csatlakozva azonban, mely szerint a beszédaktus 

eltér az egyes nyelvekben és kultúrákban a beszélői szándék és a megvalósulás szerint is, a 

hangvétel nagymértékben kulturális kérdés is. A kulturális különbségek tehát meg kell, hogy 

mutatkozzanak az interperszonális viszonyok tekintetében is a különböző nyelven megírt 

útikönyvek között, így az interperszonalitás mentén is műfaji eltérések várhatóak közöttük. 

Neumann (2003) az angol és német nyelvű útikönyvek között mutatott ki ilyen eltéréseket, 

angol–magyar viszonylatban ebben a műfajban még nem történtek kutatások.   

 

7.3. Hipotézis 

A kiindulási pont, hogy az interperszonális viszonyok tekintetében (is) műfaji és kulturális 

eltérések vannak a különböző nyelveken megjelent útikönyvek között. Ezt a jelenséget a 

dolgozatban angol–magyar nyelvpárban vizsgálom (ld. A kutatás anyaga és módszere című 

fejezet). Feltételezésem szerint létezik egy kialakult műfaji hagyomány, amely keretet ad a 

magyar nyelvű útikönyvekben megvalósuló interperszonális kapcsolatok nyelvi megjelenítési 

formáinak. A magyar nyelvű útikönyveket gyakran forgató turistának tehát világos 

elképzelése lehet arról, hogy milyen a stílusa az útikönyveknek, hogyan kalauzolja általában a 

szerző az olvasót. 

Sajátos műfaji jellegzetességek vannak nyilvánvalóan az angolszász útikönyvírásban is, 

amelyek eltérést mutatnak a magyar művekben tapasztalható normákhoz képest. 

Hipotézisem szerint az idegen nyelvről magyarra történő fordítás során a fordító 

nincs tekintettel ezekre a műfaji hagyományokra, hanem megelégszik azzal, hogy 

magyaros hangzást kölcsönöz a fordított szövegnek: az eredeti munkákon edződő „fül” 

tehát idegenszerűséget érezhet az idegen nyelvről magyarra fordított útikönyvek „hangjában”. 
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7.4. Az interperszonális viszonyok vizsgálatához választott anyag 

Az interperszonális viszonyok vizsgálatához használt anyag részben megegyezik A 

kutatás anyaga és módszere című fejezetben részletesen bemutatott könyvekkel. Ez alapján 

ugyanis vizsgálható mind az angol, mind a magyar nyelven írt útikönyvek hangvétele, 

továbbá a magyar fordítás hangvétele is. Minthogy azonban a magyar nyelvű útikönyvekről 

nem állt rendelkezésemre szakirodalom, az autentikusabb eredmény érdekében szükségesnek 

tartottam a magyar nyelven írt könyvek körét kibővíteni (ld. 7.5.2.). 

 

7.5. A kutatás módszere és eredményei 

A kutatás módszere kvalitatív jellegű összehasonlító elemzés. Az egyes útikönyvek alapos 

olvasása során olyan szövegrészeket gyűjtöttem ki, amelyek a szerző vagy az olvasó 

(jelen)létére utalnak, tehát relevánsak az interperszonalitás kifejeződésében.  

Arra a megállapításra jutottam, hogy mind az angol, mind a magyar nyelvű útikönyvek a 

különböző nyelvi eszközök gazdag tárházával élnek az interperszonális viszonyok 

megjelenítésére, aszerint, hogy mennyire kívánnak objektívek tűnni vagy inkább baráti, 

bizalmas kalauzként fellépni, mennyire direkt vagy indirekt hangot ütnek meg. 

Annak érdekében, hogy összevethető legyen, hogy melyik nyelv milyen tipikus 

megoldásokkal él az interperszonalitás kifejezésénél, közös nevezőt kerestem a számos 

különböző nyelvi kifejezés között. Ez alapján az interperszonalitás kifejezése mind az angol, 

mind a magyar nyelvű útikönyvekben két szempontból vizsgálható: a címzett és a 

nyíltság/direktség szempontjából. 

A címzett szempontjából az interperszonalitás kifejezésének nyelvi eszköze vonatkozhat a 

címzettre, azaz az olvasóra, vagy magára a feladóra, azaz a szerzőre. Direktség szempontjából 

pedig az útikönyvek tartalmaznak rejtett (implicit, indirekt) és nyílt (explicit, direkt) 

interperszonális nyelvi kifejezéseket. A rövidebb, lényegre törőbb hivatkozás érdekében Az 

interperszonális terminus című fejezetben említett latin terminusokat használom: ’ab 

auctore’-típusú interperszonalitásnak hívom azt a jelenséget, amikor a szerző személyére, 

illetve szerepére, ’ad lectorem’-típusú interperszonalitásnak, amikor az olvasóéra történik 

utalás. 

Az alábbiakban e kategóriák alapján mutatom be, hogy milyen formákban érhető tetten az 

interperszonalitás az egyes útikönyvek említett csoportjaiban.  
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2. ábra: Az interperszonalitás megnyilvánulási típusai az útikönyvekben 

 

7.5.1. Az interperszonalitás nyelvi eszközei az angol nyelvű útikönyvekben 

Első lépésként megvizsgáltam, mi áll a magyarra fordított alakok hátterében: 

feltérképeztem az angol nyelvű útikönyvek jellemzőit az interperszonális viszonyok 

tekintetében. 

7.5.1.1. ’Ab auctore’ típusú interperszonalitás az angolul írt Róma 

útikönyvekben 

Az útikönyv szerzője sokkal ritkábban utal magára, mint ahányszor az olvasójára. A 

hagyományos útikönyvek szerzői ugyanis, ahogyan már az előzőekben említettem, az 

útleírásokkal ellentétben nem a saját élményeikről kívánnak beszámolni, hanem az olvasót 

kívánják élményekhez juttatni, többnyire tárgyilagos információkkal máskor tanácsokkal 

segítve a tájékozódását az idegen helyen. Ennek megfelelően kevésbé jellemző, hogy a szerző 

előtérbe kerül. Az útikönyvek többségében azonban mégis előfordul egy-egy nyelvi elem, 

amely a szerző jelenlétének ad hangot. 

 

1) Implicit ’ab auctore’ típusú interperszonalitás 

Több olyan nyelvi elem is fellelhető az angol nyelvű útikönyvekben, amely nem 

közvetlenül utal a szerző személyére, mégis sejteti, hogy a háttérben ott a szerző. 

 

(1) historic buildings are dissected (Eyewitness 7) 

a történelmi épületeket darabjaira szedtük (Útitárs 7) 

 

(2) every effort has been made (Top 10: 2) 

minden erőfeszítést megtettünk (Top 10: 2) 
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(3) Introducing Rome (Eyewitness 9) 

Bemutatjuk Rómát (Útitárs 9) 

 

Az (1) és (2) példamondatban passive voice, a (2)-ban gerund található. Mind a szenvedő 

szerkezet, mind a gerund esetében rendkívül visszafogott módon jelenik meg a szerző 

(„hangja”), hiszen az ágens jelölése teljesen el is marad, így csak sejthető, hogy kire vezethető 

vissza a cselekvés. 

 

2) Explicit ’ab auctore’ típusú interperszonalitás 

A szerzőre történő nyílt utalás is többféle nyelvi eszközzel lehetséges. Az angol 

útikönyvben a megnevezés és a névmás nyelvi eszközeivel lehet találkozni. 

 

A. Explicit ’ab auctore’ típusú interperszonalitás névvel 

 

(1) This Eyewitness Travel Guide helps you get the most from your stay in Rome 

with the minimum of practical difficulty (Eyewitness 6). 

Ez az útikönyv gyakorlati segítséget nyújt ahhoz, hogy az utazó a legkevesebb 

nehézséggel élvezhesse római tartózkodását (Útitárs 6). 

 

A szerző nem önmagát, hanem az útikönyvet nevezi meg, minthogy azonban a könyv az ő 

gondolatainak közvetítője, valójában saját magára tesz utalást. 

 

B. Explicit ’ab auctore’-típusú interperszonalitás névmással 

Az útikönyv szerzőjére való utalás a we, our és us névmásokkal történik, tehát a többes 

szám első személy képviseli a feladói oldalt. A szerző és az olvasó viszonyának e nyelvi 

kifejezésében Dann (1996) különleges kapcsolatot lát, amelyben a we oltalmazó, irányító apai 

szerepével szemben az utasnak a segítségre szoruló gyermek szerepe jut. 

 

(1) if that’s your plan, we suggest you to concentrate on the two things (NG 8) 

ha mi is ezt tervezzük, két nevezetes dologra koncentráljunk (NG 8) 

 

(2) but let’s not spoil the surprise: see for yourself. (Spiral 16) 
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No, de ne áruljuk el a meglepetést: nézzék meg saját szemükkel! (Spirál 16) 

 

7.5.1.2. ’Ad lectorem’ típusú interperszonalitás az angolul írt Róma 

útikönyvekben 

Ahogyan azt már említettem, az útikönyvben lényegesen több utalás történik az olvasóra, 

mint a szerzőre, hiszen a műfaj sajátosságaiból adódóan az olvasó kerül előtérbe a szerzővel 

szemben. Az erre szolgáló nyelvi eszközök azonban – bár részben eltérőek – nem feltétlenül 

mutatnak nagyobb változatosságot, mint az ’ab auctore’ típusú interperszonalitás nyelvi 

eszközei. 

 

1) Implicit ’ad lectorem’ típusú interperszonalitás  

 

(1) Passive Voice 

 

Adaptors can be bought in most countries (Eyewitness 383). 

Átalakítók a legtöbb országban kaphatók (Útitárs 383). 

 

The other fora are viewed from Via dei Fori Imperiali (Top 10:23). 

A többi fórum a Via dei Fori Imperialiról tekinthető meg (Top 10: 23). 

 

Az angol nyelvben a passzív szerkezet használata széleskörű. Minthogy elhagyható az 

logikai alany, nem kell kifejezni, hogy ki végzi, illetve kinek javasolt végeznie a cselekvést. A 

fenti mondatokban a hangsúly a tárgyon van. Az utas tehát anélkül kaphat ötleteket a tárgyra 

irányuló cselekvésekre, hogy megszólítva vagy kötelezve érezné magát. Ugyanakkor a 

szerkezet személytelen stílusa azt is lehetővé teszi, hogy az olvasó saját személyét tegye meg 

a cselekvés logikai alanyává. 

 

(2) to + Infinitive 

 

When To Visit (NG 11) 

Mikor menjünk? (NG 11) 
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A főnévi igenév mellett nem szükséges megnevezni a cselekvőt, így az olvasó nem érzi 

magát közvetlenül megszólítva. Ugyanakkor a szerkezet lehetővé teszi számára mind az 

azonosulást a cselekvő szerepével, mind pedig a távolságtartást a cselekvéstől.  

 

 

2) Explicit ’ad lectorem’ típusú interperszonalitás 

Ez a legtipikusabb megjelenési módja az interperszonális kapcsolatok kifejezésének, 

amennyiben az olvasó a legegyértelműbben érzékelheti, hogy a másik fél (jelen esetben az 

útikalauz szerzője) figyelme és mondandója rá irányul. Két fő változata a névmással és a 

felszólító ige használatával történő kapcsolatteremtés, amelyeket külön alfejezetekben 

tárgyalok. 

 

A. Explicit ’ad lectorem’ típusú interperszonalitás névmással 

Az angol nyelvű útikönyvek esetében egymástól egyértelműen eltérő névmások különítik 

el a címzettnek szóló és a feladóra vonatkozó utalásokat. Míg a feladóra a we, our, us 

használata utal (ld. 7.5.1.1.), addig a címzett oldalát a you és your névmással lehet jellemezni, 

amelyet alakjánál fogva interpretálhatunk egyes szám második, de többes szám második 

személynek is, de akár általános alanynak is. Williamson (1983) szerint a turisztikai 

szövegekben az ún. ego-targetting technika érvényesül, azaz, a turista úgy érzi, hogy a 

tömegtől elkülönítve egyedül őhozzá szól az általa olvasott üzenet. Véleményem szerint 

azonban kedvezően szolgálja a turisztikai célokat a you személyes névmás kettős értelmezési 

lehetősége, hiszen így akár individuális, akár kollektív módon, közvetlenül vagy éppen 

közvetve érezheti magát megszólítva a turista. Ez összhangban áll azzal a feltételezésemmel, 

hogy az útikönyv írójának célja az, hogy minél többen azonosulni tudjanak az olvasó 

szerepével. 

 

(1) Through the tiny hole you see a secret garden (Spiral 16). 

Az apró lyukon keresztül egy titkos kertet pillanthatnak meg (Spirál 16). 

 

(2) Actually, what you are looking at is a copy (NG 41). 

Amit itt láthatunk, valójában másolat (NG 41). 

 

(3) you can still admire the Doric columns (Top 10: 37) 
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még ma is megcsodálhatjuk a dór oszlopait (Top 10: 37) 

 

(4) You’ll  need a strong stomach! (Spiral 19) 

Erős gyomor kell ide! (Spirál 19) 

 

(5) Nine planned walks take you to parts of Rome you might otherwise miss (Eyewitness 

6). 

Hat sétaajánlatunk Róma olyan részeire is elkalauzolja, amelyeket másként talán 

elmulasztana (Útitárs 6). 

 

(6) Before you lies the Piazza del Campidoglio (NG 40). 

Előttünk terpeszkedik a Piazza del Campidoglio (NG 40). 

 

(7) Finding Your Feet (Spiral 2) 

Első lépések (Spirál 2) 

 

(8) Charting Your Trip (NG 8) 

Az utazás megtervezése (NG 8) 

 

Az (1)–(4) példamondatban a személyes névmás második személyű alakja 

alanyesetben, az (5) és (6) példában a személyes névmás második személyű alakja függő 

esetben (you as an objective) szerepel, a (7) és (8) példában a birtokos névmás második 

személyű alakja található.  

Érdemes megjegyezni, hogy mivel az angolban az igenevek és a felszólító mód 

kivételével (szinte) minden ige mellett ott az alany, a sok jelen idejű ige használata miatt 

sűrűn találkozni a you személyes névmással. Az útikönyvek nyelvében felülreprezentált jelen 

idővel kapcsolatban Krippendorf (1987: 21) azt a kissé filozofikus magyarázatot adja, hogy az 

egyszerű jelennek köszönhetően a vakáció az időbeli határokat és korlátokat elhagyva kitágul, 

így időtlennek, állandónak tűnik. Ezzel egyetértve, mégis, inkább a praktikusabban 

szemléletnek teret engedve úgy látom, az útikönyv utaskísérő funkciójánál fogva 

szükségszerű, hogy a jelen idő gyakori jelenség legyen az útikalauz oldalain, hiszen szerepük 

az utas helyszíni tájékoztatása, illetve általános érvényű dolgokról történő tájékoztatás.  
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A you mellett a can segédige is gyakran felbukkan, pl. a (3) mondatban. Sűrű 

használatának oka könnyen belátható: az útikalauztól elvárható, hogy tájékoztassa az utast, 

hogy milyen lehetőségeket nyújt az adott desztináció. Ugyanígy a will  segédigével kifejezett 

jövő idő is viszonylag gyakran szerepel az útikönyvekben, pl. a (4) mondatban. Használata az 

útikalauz felkészítő funkciójával hozható összefüggésbe. Az utas azon igényét elégíti ki, hogy 

tudhassa, mi fog rá várni bizonyos helyzetekben. 

 

 

B. Explicit ’ad lectorem’ típusú interperszonalitás imperativusszal 

Az angol imperativusnak csak egy alakja van, a második személy, amely megegyezik a to 

nélküli infinitive alakjával. A szándékot, hogy a címzettet cselekvésre bírja, nem rejti indirekt 

formába, kijelentő vagy feltételes mondatba, hanem direkt módon intézi a kérést, parancsot, 

tanácsot a másik félhez, amely csak második személyű lehet, így nincs is szükség a személyes 

névmás használatára. A grammatikák szerint a tiszta imperativus az angolban ritka (Kónya, 

Országh 1985: 228). Az anyanyelvi beszélők, különösen a britek, legendásan udvariasak, 

külföldiek számára már-már megmosolyogtató túlzással ódzkodnak a direktségtől (Mikes 

1988: 39–40), többnyire enyhítik az imperative nyers erejét egy-egy szóval, vagy esetleg 

körülírást alkalmaznak (Tarone, Yule 1989: 89–91). Wierzbicka (2003: 189) is azt erősíti 

meg, hogy az angolban, ahol a nyelvi közvetettség pozitív értéknek minősül, az indirekt 

felszólítás a jellemző. Jó tanácsok, felhívások, instrukciók esetén azonban, főként írásban, 

gyakran találkozhatunk a puszta imperative határozottságot sugalló alakokkal. Tipikusan ilyen 

szövegek a különböző használati utasítások, ahol egyáltalán nem tűnik tolakodónak a 

parancsoló mód. Hasonló hangvétel jelenik meg az útikönyvekben, ahol az egyes 

desztinációkhoz kap az utas „használati utasítást” az őt mindenhová elkísérő praktikus 

kalauzától, visszatetsző lenne tehát a folyamatos, már-már bizonytalanságot sejtető 

udvariaskodás. 

 

(1) If in doubt, walk in the slipstream of a Roman crossing ahead you (Spiral 10). 

Ha kételyeink vannak, kövessük szorosan az előttünk átkelő rómait (Spirál 10). 

 

(2) Book the free tickets in advance through the Prefecture of the Papal Household (Top 

10: 8). 

Ingyenes belépőt a pápai prefektúrán előre kell igényelni (Top 10: 8). 
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7.5.2. Az interperszonalitás nyelvi eszközei a magyar nyelven írt (Róma) 

útikönyvekben 

A magyar nyelvű útikönyvek stílusát elemző szakirodalom hiányában nagyobb 

mennyiségű útikönyv áttekintése alapján igyekeztem meghatározni az interperszonális 

viszonyok kifejezésének jellemzőit. 

A ma használatos, Rómát bemutató eredeti magyar útikönyvek, amelyek a 

dolgozatomban vizsgált egyéb kérdésekben megfelelő viszonyítási pontnak bizonyultak (ld. 6. 

és 8. fejezet), az interperszonalitás kérdésében nem jelentenek elégséges anyagot, így 

szélesebb kitekintés alapján vontam le a következtetéseimet. Legautentikusabb forrásnak a 

Panoráma útikönyvsorozatot tekintettem, amely ugyan ma már nincs benne annyira a 

köztudatban, mint egyes új útikalauzok, azonban tagadhatatlan előnye, hogy több generáción 

át szinte monopol helyzetben volt az útikönyvpiacon (ld. 5.fejezet), így a köteteiben 

megjelenő stílus a magyar olvasó számára egyet jelent a tipikus útikönyv stílusával, az ott 

tapasztalt interperszonális kifejezések hangzanak természetesnek egy új útikönyv olvasása 

során is. Az 1957-ben indított, termékeny sorozat minden kötetét nem volt módomban 

feldolgozni, de 15 db, külföldi fővárosokat bemutató kötet (Bács 1976, 1979, Bereznay 199, 

1982, Ember 1980, 1981, 1982, Lindner 1974, 1983, Pálfy 1980, 1988, Soproni, Faith 1975, 

Szathmári 1973, Verzár 1983, Závodszky, Lindholn 1983), alapján már nagy biztonsággal 

körvonalazható a „Panoráma-stílus” az interperszonális viszonyok tekintetében. Ennek 

eredményeit erősíti a római útikönyvekkel kapcsolatos diakrón irányban végzett kutatásom, 

amely az elmúlt bő száz esztendő során napvilágot látott, az örök Várost bemutató magyar 

nyelven írt útikönyvekre (Szemenyei 1893, Laczó 1906, Siklóssy 1910, Lányi 1937) irányult.  

Az átláthatóság kedvéért itt is, akárcsak az eredeti angol példákban, különbséget 

teszek a címzettre vonatkozó, illetve a feladóra alkalmazott nyelvi eszközök között. Rögtön 

előrebocsátom, hogy e két fő csoport elkülönítése a magyarban az angolhoz képest kicsit 

nehezebb: a többes szám első személyű megfogalmazás ugyanis képviselheti mind a feladó, 

mind pedig a címzett oldalát, így általában a kontextus segíthet a helyzet egyértelműsítésében. 
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7.5.2.1. ’Ab lectore’ típusú interperszonalitás a magyar nyelven írt (Róma) 

útikönyvekben 

Ahogyan az angol, úgy a magyar nyelven írt útikönyvekre is jellemző, hogy kevesebb 

utalás történik a szerzőre, mint az olvasóra. Néhány példa azonban a magyar útikönyvekben is 

felbukkan.  

 

1) Implicit ’ab lectore’ típusú interperszonalitás 

 

(1) Külön érdemes megemlíteni a San Clemente-templomot is, amely három történelmi 

korszak hitvilágába enged betekintést” (Kordé 2010: 71). 

 

A mondat személytelen szerkesztése lehetővé teszi, hogy az említés cselekvőjét ne kelljen 

megnevezni, minthogy azonban a szerző a „beszélő”, ezért az újabb információk esetleges 

említője is csak a feladó lehet.  

 

2) Explicit ’ab lectore’ típusú interperszonalitás  

A szerzőre történő nyílt utalás a magyar útikönyvekben megnevezéssel, illetve többes 

szám első személyű alakokkal történik. 

 

A. Explicit ’ab lectore’ típusú interperszonalitás főnévvel 

  

(1) „E füzetecske elsősorban a Rómába csak rövid időre zarándoklóknak készült” (Laczó 

1906: 3). 

 

(2) „Manapság sajnos, oly rövidre szabott az átlagos Rómalátogatás, hogy az utasnak a 

látottakról többnyire csak kaotikus képe marad. Ez a vezető nemcsak hasznos 

előtanulmányként, hanem utólagos mementóként is szolgálhat a rómalátogatónak” 

(Lányi é. n. 17). 

 

A példamondatokban a szerző gondolatainak közvetítő eszközére tesz utalást, ami 

azonban nyilvánvalóan magára a feladóra vonatkozik. 
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B. Explicit ’ab lectore’ típusú interperszonalitás többes szám első személyű 

alakokkal 

Az angollal szemben a magyar nyelvben a személyes névmások alanyesete csak 

hangsúlyos helyzetekben vannak jelen. Az igéknél azonban „minden egyes személy saját 

grammatikai jelölővel, szinte funkcionáló raggal bír” (Szili 2006: 111), az angol birtokos 

névmások funkcióját pedig birtokos személyjelek töltik be a magyarban (Szili 2006: 50). A 

többes szám első személyt tehát leggyakrabban az igei személyrag és a birtokos személyjel 

fejezi ki. 

 

(1) Szándékosan említjük utoljára az idegenforgalmi plakátoknak a valóságot 

leegyszerűsítő holland szimbólumait: a tulipánt, a sajtot, szélmalmokat… (Lindner 

1974: 6). 

 

(2)  Legjobb, ha ilyenkor az olvasó előveszi térképünket és azt a valóságnak megfelelően 

beállítja (Siklóssy 1910: 25). 

 

(3) A múzeum nagyon gazdag, több mint harminc teremben tárja elénk kincseit, ezeket 

azonban – sajnos – nincs módunkban a teljesség igényével bemutatni (Panoráma 

239). 

 

 

Az (1) példában az igei személyrag, a (2) és (3) példában a birtokos személyjel tesz többes 

szám első személyű alakja tesz egyértelmű utalást a szerző jelenlétére. A többes szám első 

személy használata nem (feltétlenül) jelent szerzőpárost vagy még több szerzőt a feladói 

oldalon. Sokkal inkább magyarázható a pluralis auctoris vagy pluralis modestiae ma is élő 

stilisztikai eszközeként vagy a Dann által emlegetett védő-oltalmazó funkcióval, ahol a többes 

szám biztonságérzetet nyújthat. 

 

7.5.2.2. ’Ad lectorem’ típusú interperszonalitás a magyarul írt (Róma) 

útikönyvekben 

Az angolhoz hasonlóan a magyar útikönyvekben is az olvasóra vonatkozó utalások 

dominálnak a szerző jelenlétére utaló megnyilatkozásokkal szemben. 
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1) Implicit ’ad lectorem’ típusú interperszonalitás 

 

(1) A belső részből a templomba, kívülről egészen a templomig lehet látni (Laczó 1906: 

10).  

 

(2) Csak a nyugati részen a Villa Pamphili piniáit, balkéz felől a Pantheont, a 

Capitoliumot, és a Quirinálist kell még figyelembe venni (Laczó 1906: 33). 

 

(3) Autóbusszal bárhonnan könnyen megközelíthető (Luttor 1937: 66). 

 

(4) Metrózásra leginkább az úgynevezett BIT-jegyet érdemes vásárolni (Kudar & 

Kepeczky 2006: 15). 

 

(5) A terület látogatása csak előzetes egyeztetés alapján lehetséges (Kordé 2010: 35). 

 

Bár a fenti mondatok egyike sem nevezi meg, hogy ki végezze vagy végezheti a 

cselekvést, az útikönyv teremtette szituációkból egyértelmű, hogy az olvasó a logikai alanyuk. 

 

2) Explicit ’ad lectorem’ típusú interperszonalitás 

Ahogyan az angol útikönyvek kapcsán említettem, ez a legtipikusabb megjelenési módja 

az interperszonális kapcsolatok kifejezésének, amennyiben az olvasó a legegyértelműbben 

érzékelheti, hogy a másik fél (jelen esetben az útikalauz szerzője) figyelme és mondandója rá 

irányul. A magyar útikalauzokban a két fő változata a többes szám második személyű alakok 

és harmadik személyű körülíró alak használatával történő kapcsolatteremtés. 

 

 

A. Explicit ’ad lectorem’ típusú interperszonalitás többes szám első személyű 

alakokkal 

Ahogyan a feladó kapcsán már említettem, a magyar mondatokban a többes szám első 

személy kifejezését leggyakrabban az igei személyrag és a birtokos személyjel biztosítja.  

  

(1) Folytatva utunkat a Pantheonhoz érünk (Laczó 1906: 39). 
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(2) Egyébként tapasztalni fogjuk, hogy az NDK-ban a pincérek nem „buknak” a 

borravalóra (Ember 1980: 266). 

 

(3) Alattunk kanyarog a Tiberis agyagos hordaléktól sárgára festett vize (Panoráma 254). 

 

Az (1) és (2) példában a többes szám első személyű raggal ellátott ige, a (3) példában a 

névutó melletti többes szám első személyű birtokos személyjel tesz egyértelmű utalást a 

címzettre. A többes szám első személy használata azt sugallja, hogy a szerző sorsközösséget 

vállal az olvasóval, nem hagyja magára, hanem mindenütt együtt van a turistával. 

Ugyanakkor a többes szám első személy használata lehetővé teszi a szerző számára, hogy 

elkerülje a tegezés-magázás dilemmáját, illetve, hogy esetleg egyént vagy közösséget 

szólítson meg. A többes szám első személyű alakkal mindenki könnyen azonosulhat, korától, 

nemétől, társadalmi státuszától, utazótársasága létszámától függetlenül.  

 

 

B. Explicit ’ad lectorem’ típusú interperszonalitás körülírással 

 

(1) Figyelmeztetnünk kell az utazót arra is, hogy kétszeres lesz az élvezete, ha már némi 

előkészülettel megy Rómába (Siklóssy 1910: 12). 

  

(2) Ha a turista Amszterdamba érkezése után azonnal a város belseje, szállása felé 

igyekszik, s ezért nem kap teljes képet a pályaudvarról és környékéről, tanácsoljuk, 

későbbi sétái során térjen ide vissza (Lindner 1974: 58). 

 

(3) De az idegen, a külföldről jött utas egyet ne sajnáljon Rómában: gyalogolni, 

gyalogolni, minél többet gyalogolni! (Panoráma 36) 

 

(4) A népművészet iránt érdeklődők ne mulasszák el a Görög Népművészeti Múzeum 

megtekintését! (Soproni, Faith 1975: 8) 

 

(5) Nos, akinek csak fél napja van – például egy óceánon túli út közbeni brüsszeli 

megállóval, az feltétlen meg kell, hogy nézze, de meg is tudja nézni – hiszen a 
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látnivalók közel esnek egymáshoz – a Grand Place-t, a főteret, a Manneken Pis-t, 

végigsétálhat még a Szent Hubert Galérián és benézhet a Szent Mihály-

székesegyházba is (Pálfy 1988: 20). 

 

Az (1), (2), (3) példamondatban az olvasót jelölő főnév, a (4) példában szintén az olvasóra 

vonatkoztatható jelző, az (5) mondatban vonatkozó névmás teszi egyértelművé, hogy ki a 

címzett. A többes szám első személyű alakhoz hasonlóan ez a körülírást alkalmazó megoldás 

is elejét veszi a tegezés-magázás dilemmájának, és szintén lehetővé teszi, hogy bárki 

azonosulhasson a címzett szerepével. 

 

7.5.3. Az interperszonalitás kifejezésében tapasztalható különbségek az angol és 

a magyar nyelven írt útikönyvek szövegei között 

Ahogyan a fenti példákból látható, az angol és magyar nyelven írt útikönyvekben az 

interperszonális viszonyok nyelvi eszközeinek némiképpen eltér a formavilága. 

A feladóra vonatkozó interperszonális megnyilatkozások a formai eltérések ellenére 

egymással könnyen megfeleltethetők.  

Az implicit (rejtett) interperszonalitás mindkét nyelvben személytelen szerkezet 

formájában jelenik meg, amelyek – bár lexikailag és grammatikailag különböznek – olyan 

átváltási műveletekkel transzformálhatók egymással, amelyek nem lépik túl a Klaudy által 

kötelezőnek tartott átváltási műveletek (1994: 98) kereteit.    

A nyílt interperszonalitás mindkét nyelvben kétféleképpen jelenhet meg a feladóra 

vonatkoztatva: helyettesítő főnévvel (pl. this guide – ez a füzetecske), illetve angolban a we, 

our, us alakokkal, amelyeknek a magyar többes szám első személyű alakok felelnek meg. 

A címzettre vonatkozó interperszonális megnyilatkozások tekintetében már nagyobb 

eltérések mutatkoznak.  

A rejtett interperszonalitás – akárcsak a feladóra vonatkozó szövegrészekben – 

mindkét nyelvben személytelen szerkezettel kerül kifejezésre és az ún. kötelező átváltási 

műveletekkel egymásba transzformálhatók.  

A címzettre vonatkozó nyílt interperszonalitás azonban már két eltérő kultúrát tükröz. 

Míg az angolban a you és your névmás, valamint a hozzá köthető imperativusi alak képviseli 

a címzett oldalát, addig a magyarban nem második személyű vagy magázó formákat találunk, 

noha a kötelező átváltási műveletek alkalmazásával, amelyek a lexikai-grammatikai 
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különbségekre vannak tekintettel, ezeket várnánk. A magyar útikönyvek azonban kerülik a 

címzett közvetlen megszólítását: a szerző vagy a többes szám első személyű formákkal vállal 

sorsközösséget az olvasóval, vagy főnévvel, melléknévi igenévvel, vonatkozó névmással utal 

rá. 

Az interperszonalitás terén az angol és a magyar nyelven írt útikönyvek között 

műfajspecifikus különbségek tehát az olvasóra történő nyílt utalásokban érhetők tetten.   

 

7.5.4. Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az angol útikönyvek 

fordításában az interperszonális viszonyok tekintetében 

A fentiekben tisztázott műfajspecifikus eltérések az angol és magyar 

interperszonalitásban egyértelműen meghatározzák, hogy hol kell stilisztikai, illetve 

pragmatikai átváltásokat (Klaudy 1994: 101–102) alkalmaznia a fordítónak ahhoz, hogy a 

célnyelvi szöveg megfeleljen a műfaj követelményeinek, illetve a célnyelvi olvasó 

elvárásainak.  

Ezt szem előtt tartva az alábbi megfeleltetések állapíthatók meg. 

(1) A you és your névmáshoz kapcsolódó szövegrészek a magyarban vagy a 

kollektivitást sugalló többes szám első személyű formákban vagy a címzettet jelölő 

körülírás (főnév, melléknévi igenév, vonatkozó névmás) (távolító) formáiban 

jelennek meg. 

(2) Az imperativusi alakok az előbbi pontból következően a magyarban coniunctivusi 

alakokkal fejezhetők ki. A latin igeragozásból ismert kifejezések alkalmazását az 

indokolja, hogy e terminusok röviden és tömören jellemzik az angol és a magyar 

használat közötti különbséget. 

A latinban az imperativus (M. Nagy, Tegyey 1992: 203), akárcsak az angol 

imperative, a második személyre vonatkozik.  

 A többi személy felszólítására a coniunctivus, vagyis kötőmód alakjai szolgálnak. 

A többes szám első személy buzdítását a coniunctivus hortativus, az egyes és 

többes szám harmadik személyhez intézett buzdítást, felszólítást a coniunctivus 

iussivus fejezi ki (M. Nagy, Tegyey 1992: 201), így magyarban a többes szám első 

személyű alakok és a körülírás esetén is coniunctivusi alakok szerepelnek. Fontos 

leszögezni, hogy a coniunctivus iussivus harmadik személyébe nem foglaltatnak 

bele a magázó formák. A magázó, illetve önöző formák ugyanis nem mások, mint 
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a második személy udvariasabb változatai (Wardraugh 1995: 234), amelyek 

morfológiailag ugyan harmadik személynek tűnnek, de valójában az 

interperszonális kommunikációban ugyanúgy közvetlenül megszólítottnak 

számítanak, mint a morfológiailag is második személyű, tegező alakok. 

Ennélfogva az esetleges magázó formák is az imperativus kategóriájába 

tartoznának. (Az önöző formák kategorizálásában hasonló felfogást tükröz Szili 

(2006) rendszere a magyar nyelv tanításában, amennyiben a ragozási sorban az ön 

alakot a te és az ő alak között említi, mintegy jelezve, hogy a magázó forma a 

második személyhez funkciójában, a harmadik személyhez pedig morfológiájában 

áll közelebb.) 

A fentiekből az is következik, hogy noha a magyarban általában gyakoribb a 

használata az imperativusnak, mint az angolban (Szili 2004: 103–112, Polcz 2008: 

5), az útikönyvek műfajára ez a megállapítás nem érvényes.  

 

7.5.5. Műfajspecifikus megfeleltetések az angol nyelvű Róma útikönyvek magyar 

fordításában az interperszonális viszonyok tekintetében 

Ahogyan az általános hipotézisben megfogalmaztam, feltételezésem szerint nincs 

tekintettel a magyar fordító a műfajspecifikus eltérésekre az útikönyvek fordítása során. 

 

1) A you és your névmások megfeleltetése a magyarra fordított útikönyvekben 

A you és your névmások fordításának eredményeképp az általános alannyal korreláló 

személytelen szerkezeteken kívül elsősorban olyan magyar mondatok várhatók, amelyek 

egyes vagy többes számú tegező vagy magázó formában utalnak az útikönyv olvasójára. A 

személytelen szerkezetet alkalmazó fordítás nem képezi érdeklődésem tárgyát, amennyiben ez 

a megoldás nem idegen az eredeti magyar nyelvű útikönyvek stílusától sem. A kérdés inkább 

az, hogy a fordító a nyelvileg megfelelő, de műfajilag kifogásolható második személyű 

alakokkal vagy a magyar útikönyvekre jellemző többes szám első személyű, illetve körülíró 

alakokkal adja vissza az adott szövegrész jelentését.    

 Az alábbiakban arra hozok példákat, hogy mely megoldásokkal élnek az egyes 

útikönyvek magyar változatai. 

 

A. A you és your névmások megfeleltetése az Útitárs útikönyvben 
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Az Útitársban mind a magázó (1–2. példa), mind pedig a magyar útikönyvekre jellemző 

többes szám első személyű (3.) és körülírást alkalmazó (4.) fordításra is találhatunk példát. 

  

(1) Nine planned walks take you to parts of Rome you might otherwise miss (Eyewitness 

6). 

Hat sétaajánlatunk Róma olyan részeire is elkalauzolja, amelyeket másként talán 

elmulasztana (Útitárs 6). 

 

(2) A locator map shows where you are in relation to other areas in the city centre. 

(Eyewitness 6) 

A Tájoló térképről leolvashatja, hogy a többi körzethez viszonyítva hol áll. (Útitárs 6) 

 

(3) you can just about see all its highlights (Eyewitness 10) 

bejárhatjuk legnevezetesebb pontjait (Útitárs 10) 

(4) This Eyewitness Travel Guide helps you get the most from your stay in Rome with the 

minimum of practical difficulty (Eyewitness 6). 

Ez az útikönyv gyakorlati segítséget nyújt ahhoz, hogy az utazó a legkevesebb 

nehézséggel élvezhesse római tartózkodását (Útitárs 6). 

 

B. A you és your névmások megfeleltetése a Top 10 útikönyvben 

Az Top 10 római kötetében a you és your magyar megfeleltetései között nem találkozunk 

sem második személyű, sem magázó formákkal. Szerepel viszont a többes szám első 

személyű (1.) és a vonatkozó névmást tartalmazó körülíró alakzat (2).  

  

(1) If you haven’t had enough of sightseeing […] (Top 10:63). 

Ha még nem lett elegünk a városnézésből […] (Top 10: 63). 

 

(2) If you throw coins you ensure a return (Top 10:46). 

Aki pénzérmét dob, az biztosan visszatér még (Top 10: 46). 

 

C. A you és your névmások megfeleltetése a National Geographic útikönyvben 
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A National Geographic magyar fordításában a you és your magyar megfeleltetései között 

nem találkozunk sem második személyű, sem magázó formákkal. Szerepel viszont többes 

szám első személyű és melléknevet tartalmazó körülírásos alak.  

 

(1) Like everyone, you adore pasta, and the question is what are you going to do about it 

while you are in Rome (NG 35). 

Mint mindenki, mi is rajongunk az olasz tésztáért, és a kérdés az, mit kezdünk vele 

római tartózkodásunk alatt (NG 35). 

 

(2) … it’s a must on your list (NG 10). 

… ki sem kerülhetjük (NG 10). 

 

(3) … allow you to savor the city (NG 11). 

… lehetővé teszi a látogatóknak, hogy megízleljék a várost (NG 11). 

 

Az (1) példamondatban a többes szám első személyt a személyes névmás, az igerag és a 

birtokjel is kifejezésre juttatja. A (2) mondatban az ige fejezi ki a többes szám első személyt, 

a (3) mondatban melléknévi igenév főnevesült változata jelöli a címzettet. 

     

D. A you és your névmások megfeleltetése a Spirál útikönyvben 

A Spirálban mind a magázó (1.), mind pedig a magyar útikönyvekre jellemző többes szám 

első személyű (2.) fordításra is találhatunk példát. A magázó alak többes számú. 

 

(1) Forewarned, you can then enjoy the fray (Spiral 12). 

A figyelmeztetések után már élvezhetik is az utazást (Spirál 12). 

 

(2) When you cross the river you know that St Peter’s – and relief – is almost at hand 

(Spiral 12). 

Mihelyt átjutottunk a folyón, már közel a Szent Péter-székesegyház – és a 

megkönnyebbülés (Spirál 12). 

 

E. A you és your névmások megfeleltetése az Útitárs, a Top 10, a National 

Geographic és a Spirál fordításaiban    
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A négy útikönyv vizsgálatának eredményeit táblázatban összesítem. 

 

magyarra fordított  

útikönyv  

a magyar műfajtól idegen, 

önöző formák előfordulása 

a magyar műfajra jellemző 

formák előfordulása 

Útitárs + + 

Top 10 - + 

National Geographic - + 

Spirál + + 

4. táblázat: A you és your névmások megfeleltetése a vizsgált útikönyvek fordításaiban 

 

A táblázat azt szemlélteti, hogy a négy magyarra fordított útikönyv melyikében 

fedezhetők fel a magyar útikönyv műfajától idegen, önöző, magázó formák, illetve melyikben 

találhatók a magyar útikönyvekre jellemző megoldásokat. Az összesítés szerint mindegyik 

útikönyv él a magyar útikönyvekre jellemző formákkal az interperszonalitás kifejezésére, 

ugyanakkor a négy útikönyv közül kettő (Útitárs, Spirál) az angol alakokkal korreláló és a 

magyar nyelv szabályainak megfelelő, de a hazai műfajtól idegen formáknak is helyet ad.    

 

2) Az imperative megfeleltetése a magyarra fordított útikönyvekben 

Az angol imperative grammatikai megfelelője a magyar felszólító mód, amelynek létezik 

egyes szám második személyű és magázó alakja is egyes és többes számban egyaránt. A 

magyar útikönyv műfaji sajátosságait figyelmen kívül hagyó fordításoktól tehát ezen alakok 

valamelyikét várhatjuk. 

 

A. Az imperative megfeleltetése az Útitárs útikönyvben 

Az Útitársban mind a magázó (1.), mind pedig a magyar útikönyvekre jellemző 

hortativusi alak (2.) előfordul. 

(1) See how the Caesars lived (Eyewitness 10). 

Ismerje meg a császárok életét (Útitárs 10). 

 

(2) Employ only official guides and establish the fee in advance (Eyewitness 375). 

Csak hivatásos idegenvezetővel tárgyaljunk és az árban már az elején állapodjunk meg 

(Útitárs 375). 
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B. Az imperative megfeleltetése a Top 10 útikönyvben 

Az Top 10 útikönyvben mind a magázó (1.), mind pedig a magyar útikönyvekre jellemző 

hortativusi alak (2.) előfordul. 

 

(1) At the Colosseum use one of the student guides (Top 10:22). 

A Colosseumnál vegye igénybe a diák idegenvezetők segítségét (Top 10: 22). 

 

(2) Bring a small torch so that you can make out the ancient decorations (Top 10: 34). 

Hozzunk egy kis zseblámpát, hogy minden ókori díszítést jól láthassunk (Top 10: 34). 

 

C. Az imperative megfeleltetése a National Geographic útikönyvben 

A National Geographic magyar kiadásában, ahogyan az alábbi példák is mutatják, csak a 

magyar útikönyvekre jellemző hortativusi alak használatos az utas felszólítására. 

 

(1) Enrich yourself, taking home more memories and stories to tell, knowing that you 

have contributed to the preservation and enhancement of the destination (NG 6). 

Annak tudatában gazdagítsuk élményeinket, meséljünk emlékeinkről és a látottakról, 

hogy mindezzel hozzájárulunk az adott ország, régió kincseinek megőrzéséhez, 

öregbíthetjük hírnevét (NG 6). 

 

(2) Look around you at the ruins of so many past regimes (NG 27). 

Nézzünk körül a letűnt idők romjain (NG 27)! 

 

D. Az imperative megfeleltetése a Spirál útikönyvben 

A Spirálban az imperativus kifejezésére egyes (1. példamondat) és többes számú magázó 

alakok (2.) is szerepelnek, ugyanakkor a hortativusi (3.) alakok is helyet kapnak.  

 

(1) Be sure to board the right train (Spiral 28). 

Vigyázzon, hogy jó vonatra szálljon fel (Spirál 28). 

 

(2) Give as good as you get – shove, push and jostle with elbows to the fore if you want to 

get aboard, never mind find a seat (Spiral 10). 
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Ne hagyják magukat: ha fel akarnak jutni, lökdösődjenek, nyomakodjanak, 

könyököljenek, ülőhelyről pedig ne is álmodjanak (Spirál 10). 

 

(3) If you suspect the driver has been dishonest, take the cab’s name and number (Spiral 

33). 

Ha az a gyanúnk, hogy a vezető becsapott, jegyezzük fel a taxi nevét és számát (Spirál 

33). 

 

E. Az imperative megfeleltetése az Útitárs, a Top 10, a National Geographic és a 

Spirál fordításaiban    

A négy útikönyv vizsgálatának eredményeit táblázatban összesítem. 

 

magyarra fordított 

útikönyv 

a magyar műfajtól idegen, 

önöző formák előfordulása 

a magyar műfajra jellemző 

formák előfordulása 

Útitárs + + 

Top 10 + + 

National Geographic - + 

Spirál + + 

5. táblázat: Az imperative megfeleltetése a vizsgált útikönyvek fordításaiban 

 

A táblázat azt szemlélteti, hogy a négy magyarra fordított útikönyv melyikében 

fedezhetők fel a magyar útikönyv műfajától idegen, önöző, magázó formák, illetve melyikben 

találhatók a magyar útikönyvekre jellemző megoldásokat. Az összesítés szerint mindegyik 

útikönyv él a magyar útikönyvekre jellemző formákkal az interperszonalitás kifejezésére, 

ugyanakkor a négy útikönyv közül három (Útitárs, Top 10, Spirál) az angol alakokkal 

korreláló és a magyar nyelv szabályainak megfelelő, de a hazai műfajtól idegen formáknak is 

helyet ad.    

 

7.5.6. Az útikönyvekben található interperszonális viszonyok kifejezéseinek 

fordításával kapcsolatos kutatás összegzése 

Az angol és magyar nyelven írt útikönyvek összehasonlításából kiderült, hogy a címzettre 

vonatkozó nyílt interperszonális kifejezések tekintetében eltérés állapítható meg az angol és a 

magyar nyelven megírt útikalauzok között. Míg az előbbi második személyű you és your 
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alakokat és a szintén második személyre vonatkozó imperativusi formát részesíti előnyben, 

addig a magyar a többes szám első személyű formákat és körülírásokat, közvetlen felszólítás 

helyett pedig az ezekhez kapcsolódó coniunctivusi formákat használja.  

A kérdést, hogy e műfaji eltérésekre tekintettel vannak-e a fordítók négy angolról 

magyarra fordított útikönyv vizsgálata alapján igyekeztem megválaszolni. A vizsgálat 

eredménye szerint mind a négy útikönyvben találhatunk olyan átváltásokat, amelyek a magyar 

műfajra jellemző formákat eredményezik, ugyanakkor a you és your fordításánál két könyvnél 

tapasztalhatunk a hazai műfajtól idegen, magázó alakokat, az imperative fordításánál pedig 

már három útikönyvnél láthattuk ugyanezt. Az interperszonális kifejezések fordításában tehát 

a négy közül csak egy, a National Geographic bizonyult lojálisnak a magyar útikönyvek 

hagyományaihoz. A műfaj konvencióinak-e megszegése, idegenszerűsége visszatetszést 

válthat ki a rendszeres útikönyv-olvasók szemében. 

Az útikönyvekben fordításának zömében alkalmazott interperszonális megoldásokat az 

eredeti angol és magyar útikönyvekhez viszonyítva a 6. táblázatban szemléltetem. 

A táblázat vertikális irányban tekintett két végpontja az eredeti angol és magyar 

útikönyv által alkalmazott, interperszonális viszonyokat kifejező nyelvi megoldásokat jelöli, 

közöttük a „köztes megoldások”, azaz a szó szerinti fordítás, illetve az útikönyvekben 

tapasztalt tényleges fordítások nyelvi megoldásai. A jelenség megnevezése alatt idézőjelben 

egy-egy példa is látható. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a példákat nem szó szerint 

vettem az útikönyvekből, hanem az adott jelenség illusztrálására kreáltam, így az egész 

táblázat egységesebb képet nyújt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

Angol eredeti 

útikönyv  

you / your(s) 

„you can see” 

imperative 

„go” 

Az angol eredeti 

szó szerinti 

fordítása 

tág értelemben vett 2. sz. 

„láthatod/láthatja/láthatjátok/láthatják” 

imperativus 

„menj/menjen/menjetek/menjenek” 

Magyarra 

fordított 

útikönyv 

tág értelemben vett 2. sz. 

„láthatja/láthatják” 

 

T/1. 

„láthatjuk” 

imperativus 

„menjen/menjenek” 

 

coniunctiuvus hortativus 

„menjünk” 

Magyar eredeti 

útikönyv  

T/1. 

„láthatjuk” 

 

körülírás 

„látja a turista / aki látja”, stb. 

coniunctiuvus hortativus 

„menjünk” 

 

coniunctivus iussivus 

„menjen a turista / az menjen”, stb. 

6. táblázat: Interperszonális viszonyok eltérő nyelvi kifejezéseinek megfeleltetései 

 

A táblázatból leolvasható, hogy a fordított útikönyvekben alkalmazott, 

interperszonalitást kifejező nyelvi eszközök az angol eredeti (szó szerinti fordítása) és a 

magyar eredeti útikönyvek megoldásai között foglalhatnak helyet, amennyiben a 

fordításokban mind az angol, mind a magyar eredeti szövegre emlékeztető formák 

felbukkannak. 
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8. Tartalmi változtatások az útikönyvek fordításában 

 

8.1. Tartalmi változtatások okai, típusai, a kutatások módszerei 

Az útikönyv műfajának és fordításának körüljárása (ld. Az útikönyv műfaja és Az útikönyv 

fordítása című fejezetek) során tett, a tartalmi változtatásokkal kapcsolatos általános 

megállapítások a Rómát bemutató angol útikönyvek és azok magyar fordításainak viszonyára 

is igaz. Az angol nyelvű útikönyv és magyar fordítása között tartalmi eltérések várhatók, 

amelyeket éppen a két útikönyv azonos funkciója tehet szükségessé. Mind az angol nyelvű, 

mind a magyar nyelvű útikönyv meg kell, hogy feleljen ugyanis saját olvasója elvárásainak. 

Az útikönyv tekintetében a reális elvárás az, hogy segítse az utast az utazása előtt, illetve 

utazása alatt felmerülő igényeinek kielégítésében, átsegítse a nehézségeken, és felhívja a 

figyelmét mindazon jelenségekre, amelyek élményt jelenthetnek számára. Más valóságból 

érkezik azonban az angolszász, és más valóságból a magyar utas, más különbség várható tehát 

az adott desztináció valósága és az angolszász valóság között, és ismét más különbségek 

mutatkozhatnak a desztináció valósága és a magyar valóság viszonylatában. Ennek 

megfelelően más lehet az igénye, elvárása az angol utazónak, és ismét más a magyarnak egy 

Rómát bemutató útikönyvvel szemben. 

Az utasok igényei, elvárásai természetesen egyéni szinten is különbözhetnek, ezekre 

azonban nem tudnak tekintettel lenni az útikönyvek, hacsak azzal nem, hogy információs 

kínálatukkal minél szélesebb réteget igyekeznek megszólítani, lefedve ezáltal a 

legkülönbözőbb individuumok eltérő igényeinek minél szélesebb skáláját.  

Ez a skála azonban, még ha oly széles is, szükségszerűen igazodik az olvasók 

feltételezhetően közös valósághátteréhez, kognitív környezetéhez, amely azonban nem 

univerzális. Szándékosan nem használom – egyelőre – a kulturális kifejezést, mert – egyelőre 

– ennél általánosabb jelenséget értek a valóság kifejezésen. Minthogy ez a valóság nem 

univerzális, nem elegendő mindössze nyelvi transzfert alkalmazni a más ajkú olvasók 

ugyanolyan szintű megszólításához. Tekintettel kell lenni a más ajkú olvasó hátterének 

eltéréseire, különbségeire, így a nyelvi transzferen túl helyenként tartalmi változtatásokra is 

szükség lehet a célnyelvi szövegben.  
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Minthogy az eltérő valóságok közötti különbségek sokrétűek lehetnek, több típus is 

megállapítható azon információk tekintetében, amelyeknek nem egyforma a relevanciája a 

különböző hátterű olvasók számára, ezért különböző típusú tartalmi változtatásokra lehet 

szükség a célnyelvi olvasó számára szánt szövegben.  

 

Azokat a különböző ajkú, esetünkben  angol és magyar ajkú olvasók közötti 

különbségeket tehát, amelyek – a nyelvi transzferen túl – indokolttá teszik a forrásnyelvről 

célnyelvre való átültetés során az útikönyv szövegében eszközölt tartalmi változtatásokat, 

összefoglalóan tartalmi változtatást igénylő különbségeknek hívom. A tartalmi változtatást 

igénylő különbségeken belül két nagyobb részt különítek el. Az egyik részt a kulturális 

különbségek teszik ki, a másik részt olyan különbségek képezik, amelyek összefoglaló 

megnevezéséhez a gyakorlati jellegű kifejezést tartom célszerűnek használni. 

Gyakorlati jellegű különbségeknek hívom ugyanis az olyan különbségeket, amelyek 

az egyes országok eltérő objektív valóságából (vö. Bańczerowski 2006) erednek. Ide 

tartoznak a földrajzi hely, az időzóna, a hálózati feszültség, stb. Ezek azok az eltérések, 

amelyekre felkészülni a turista szempontjából létkérdés (ld. Maslow szükséglethierarchiája) 

lehet. 

A forrásnyelvi és célnyelvi olvasó eltérő valósághátterének összes olyan elemét, amely 

nem a már említett gyakorlati jelleg kategóriájába tartozik, a kulturális különbségek 

csoportjába sorolom.  

A kulturális különbségek halmazán belül két nagy csoportot célszerű 

megkülönböztetni. Az egyik csoportba az életmódot meghatározó mindennapi/antropológiai 

kultúra különbségei sorolhatók, a másikba a művelődéstörténeti vonatkozások különbségei 

tartoznak.  

A mindennapi/antropológiai kultúra körébe sorolhatók az étkezési, bevásárlási 

szokások, a közlekedési morál, illemtani tudnivalók, stb., mindazok az elemek, amelyeket kis 

kezdőbetűs kultúraként is szokás emlegetni. Hosszú távon tipikusan ezek azok az elemek, 

amelyek kulturális sokkot (Hidasi 2004: 135–141) okozhatnak, a turista számára azonban 

ezek az elemek nem feltétlenül jelentenek létkérdést. Hozzátartoznak viszont az úticél 

alaposabb megismeréséhez, így sok turista érdeklődésére tartanak számot.  

A kulturális különbségek másik nagy csoportját a hazai művelődéstörténeti 

vonatkozások különbségei alkotják. A művelődéstörténeti vonatkozások kategóriája 

megfeleltethető a nagy kezdőbetűs kultúra fogalmának. Ide tartoznak a művészeti 
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produktumok, történelmi emlékek, stb. A turista számára az ezekkel kapcsolatos információk 

nem jelentenek létkérdést, de hatalmas jelentőséggel bírnak: az ún. kulturális körutak, 

kirándulások éppen a művelődéstörténeti látnivalókat célozzák meg, ezen látnivalók 

megtekintése, megismerése jelenti az ilyen jellegű utazások elsődleges célját, az útikönyvek 

zömét is ezen látnivalók, nevezetességek bemutatása teszi ki. A kulturális látnivalók egy része 

– idealizált esetben – már-már „abszolútnak” tekinthető: léteznek olyan nevezetességek, 

amelyek – a helyiek szemében legalábbis – mindenki számára különleges jelentőségűek, 

bárhonnan érkezzék is a turista. Vannak azonban olyan látnivalók, illetve vannak egyes 

látnivalóknak olyan aspektusai, amelyek egyes turisták részéről nagyobb, mások részéről 

kisebb érdeklődésre tartanak számot, attól függően, hogy az adott turista milyen kulturális 

háttérrel rendelkezik. A vizsgált útikönyveink kapcsán kissé egyszerűsítve azt mondhatjuk, 

hogy ideális esetben Rómában minden turistát érdekel az antik és olasz kultúra, de az angolt 

az angol vonatkozások, a magyart a magyar vonatkozások érdeklik jobban, és talán nem 

irreális elvárás, hogy az útkönyvek közül – az igényekhez igazodva – az angol nyelvűek az 

angolszász kulturális vonatkozásokra, míg a magyar nyelvűek a magyar kulturális 

vonatkozásokra fektessenek nagyobb hangsúlyt. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy az angol nyelvhez kapcsolódó kulturális 

vonatkozások vélhetően kevésbé karakteresen vannak jelen az angol nyelven írt 

útikönyvekben, mint amilyen szinten elvárhatók a magyar vonatkozások említései a magyar 

nyelvű munkákban. Ennek egyik oka véleményem szerint az, hogy a „nagy” nyelvek, illetve 

nemzetek kultúrái kevésbé érzik fenyegetve létüket, kevesebb alkalmat ragadnak meg a 

különbözőségük kifejezésére.     

A másik ok, hogy az esetlegesen hangsúlyozott angolszász vonatkozások – az 

angolszász kultúra globális ismertségének köszönhetően – a magyar turista számára is 

relevanciával bírhatnak. Ezért, a magyar célnyelvi szövegben fellelhető magyar vonatkozások 

várhatóan nem annyira a forrásnyelvi angol szövegrészek tartalmi változtatásaiként, hanem 

inkább kiegészítésekként jelentkeznek.  

A hazai művelődéstörténeti vonatkozások csoportját az útikönyv műfajában 

meglátásom szerint célszerű két részre bontani: ennek megfelelően elkülönítem az explicit 

hazai művelődéstörténeti vonatkozásokat az implicit  művelődéstörténeti vonatkozásoktól. Ezt 

a felosztást az útikönyv gyakorlatias szemlélete teszi indokolttá: az útikalauz 

természetszerűen másképp viszonyul az egyértelműen látható, nyilvánvaló hazai vonatkozású 

emlékekhez, mint azon magyar vonatkozású nevezetességekhez, amelyek hazai vonatkozása a 
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turista számára – egyéb segítség nélkül – nem észlelhető. A megfeleltetések, illetve 

kiegészítések tekintetében az explicit hazai művelődéstörténeti vonatkozások különbségei 

természetesen nyilvánvalóbbak, mint az implicit hazai vonatkozások különbségei, ennek 

megfelelően az előbbiek esetében a fordítók a célnyelvi szövegekben többször élnek tartalmi 

változtatásokkal, kiegészítésekkel, mint az utóbbiak esetében.  

Az eddig bemutatott beosztásomat ábrán is szemléltetem a könnyebb áttekintés végett. 

 

 
3. ábra: Tartalmi változtatást igénylő különbségek típusai az útikönyvekben 

 

A következő fejezetekben az említett és ábrázolt besorolást alkalmazom a Rómáról szóló 

angol nyelvű útikönyvek és azok fordításának viszonyában.  

Feltételezésem szerint a fordítók elsősorban a praktikus információkat illetően szánják 

rá magukat tartalmi változtatások megvalósítására, a kulturális jellegű információk célnyelvi 

olvasók számára való relevanciája ugyanis kevésbé szembetűnő. Az egyes kultúrák közötti 

különbségek eltérőek, így a fordítás során az ilyen jellegű információk analógiás 

behelyettesítéssel nem pótolhatók. Mind a bemutatandó desztináció, mind a célközönség 

kulturális értékeinek ismerete szükséges ahhoz, hogy ezek a relevanciák egyértelművé 

váljanak. A Rómát bemutató angol nyelvű útikönyv magyar fordítójának tehát a magyar 

közönség számára releváns kulturális információk megragadásához a magyar mellett nemcsak 

az angol nyelvet és kultúrát kell ismernie, hanem magát a Várost és az olasz nyelvet és 

kultúrát is. 
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8.2. Megfeleltetés gyakorlati jellegű különbségek esetében 

 

8.2.1. Kutatási kérdés  

A gyakorlati jellegű különbségek olyan eltérések, amelyek az olvasók országainak eltérő 

objektív valóságából eredeztethetőek, mint például a földrajzi hely, az időzóna, a hálózati 

feszültség vagy állampolgárság különbségei. Ezek azok az eltérések, amelyekre felkészülni a 

turista szempontjából szinte „létkérdés” (ld. Maslow szükséglethierarchiája). Az ilyen 

eltérések között a megfeleltetés egyszerű behelyettesítéssel, analógiásan megoldható. Amikor 

tehát az angolszász sajátosságok kerülnek említésre, azokat a fordító az azokkal ugyanolyan 

szerepet betöltő magyar sajátosságokkal helyettesítheti. Amennyiben a fordító a célnyelvi 

olvasó szükségleteit tartja szem előtt, úgy a szükséges behelyettesítéseket el is végzi. 

Hipotézisem szerint a vizsgált anyagokban a fordítók a gyakorlati jellegű 

különbségek esetén élnek a behelyettesítés eszközével, és az angolszász vonatkozású 

tartalmat magyar megfelelőjével helyettesítik be. 

 

8.2.2. A kutatás eredménye 

Az alábbiakban pontokba szedem, hogy mely gyakorlati tudnivalóknál van relevanciája 

annak, hogy a turista honnan, „milyen valóságból” jön. Az angol nyelvű útikönyvből vett 

példa után a magyar változaton szemléltetem, hogyan kezeli ezeket a specifikus információkat 

a fordító. A példákat párokban hozom, az első mondat, illetve szintagma az angol nyelvű, a 

második a magyar nyelvű kiadásban található.  

 

1) Hazai kiindulópont 

Az úti cél megközelítési lehetőségeinek ismertetésénél természetes, hogy az útikönyv a 

célközönség feltételezett lakóhelyének környékét tekinti kiindulópontnak. Az angol nyelvű és 

magyar nyelvű útikönyvek között tehát e tekintetben eltérés várható. 

 

A. Eyewitness 
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By air. If you are flying from the United States, Delta, US Airways, Continental and 

Alitalia operate regular direct scheduled flights to Rome, with services from New 

York. Flying time is about 8 ½ hours (Eyewitness 384). 

Légi úton. Róma és Budapest között az olasz és a magyar nemzeti légitársaság – az 

Alitalia, illetve a MALÉV  – is napi rendszerességgel indít közvetlen járatot. A 

menetidő 1 óra 45 perc és 1 óra 55 perc között van (Útitárs 384). 

 

Az Eyewitness (384) amerikai kiindulópontját a magyar fordítás Budapestre teszi át. 

 

 

 

B. Top 10  

(1) By air from Great Britain 

British Airways, Ryanair, easyJet and Alitalia all fly direct from London to Rome. 

Jet2 fly from Leads and Manchester, while FlyGlobespan fly from Edinburgh. From 

Ireland, AerLingus flies direct from Dublin. (Top 10 160) 

(1) Légi úton – hagyományosan 

Róma és Budapest között az olasz és a magyar nemzeti légitársaság – az Alitalia és a 

MALÉV  – is napi rendszerességgel indít közvetlen járatot. A menetidő 1 óra 45 és 1 

óra 55 perc között van (Top 10 160). 

 

(2) By air from North America 

There are several direct flights on US carriers, plus Italy’s Alitalia (Top 10 160). 

 (2) Fapadosok 

Legyen körültekintő, mert az ún. fapados légitársaságok vonzó jegyárai egy útra, 

illeték és adó nélkül értendők, nem tartalmazzák a foglalási díjat, visszamondani nem 

lehet őket, a módosítás pedig pénzbe kerül. Megrendelhetők az interneten vagy 

telefonon (Top 10 160). 

 

(3) By air from Australasia 

Alitalia flies from Melbourne to Rome twice weekly. Quantas flies thrice weekly 

from Sidney, Melbourne, Brisbane and Cairns (plus Auckland, Wellington and 
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Christchurch in New Zealand) to Rome via Milan. All flights have at least one 

stopover (Top 10 160). 

(3) Légitársaságok elérhetősége 

MALÉV  […]. Alitalia  […]. Wizz Air […] (Top 10 160). 

 

A Top 10 az angol nyelv elterjedtségére alapozva több lehetséges országot tekint 

kiindulópontnak, mindegyiknek egy-egy önálló bekezdést szentelve. Magyar fordítása nem 

tud ennyiféle lehetőséget felvonultatni, az eredeti útikalauz szerkezetét megőrizve azonban 

egyéb, utazással kapcsolatos információkat oszt meg az olvasóval a rendelkezésére álló 

helyen. 

 

C. Spiral  

 

Most UK and other European and international carriers fly to Fiumicino. Low-cost and 

charter airlines usually fly to Ciampino. There are many non-stop flights to Rome 

from London (Heathrow, Gatwick and Stansted) as well as Birmingham and 

Manchester in the UK, most major European cities and many US and Canadian cities. 

Flights from Melbourne and Sydney make one stop, in Bangkok; from other cities in 

Australia and New Zealand, the best connections are in Hong Kong or Singapore. […] 

Approximate flying times to Rome: New Zealand (24 hours), east coast of Australia 

(21 hours), western US (11 hours), eastern US and Canada (8-10 hours); London (2 

hours), Frankfurt (1 hour) (Spiral 187). 

A menetidő Budapestről 1 óra 40 perc. Budapestről – a turisztikai szezontól függően – 

a hét több napján 19 órakor autóbusz indul Rómába. A közvetlen járat útvonala: 

Budapest, Népliget – Veszprém – Rábafüzes – Heiligenkreuz – Tarvizio – Udine – 

Mestre – Bologna – Firenze – Róma, Stazione Tiburtina. Az érkezési idő 14 óra 45 

perc. Visszafelé délelőtt 10 óra 30 perckor indulnak a buszok, és másnap reggel 6 óra 

15 perckor érkeznek Budapestre. A teljesárú jegy (a 2004. évi díjszabás szerint) egy 

útra 24 900 Forint, a menettérti ára 39 900 Ft, elővétel esetén jelentős kedvezményt 

adnak, ugyancsak kedvezménnyel utazhatnak a gyerekek és a fiatalok (Spirál 187). 

 

A Spiral (187) egy hosszú bekezdésben részletezi, hogy a különböző angolszász 

országokból milyen repülési lehetőségek kínálkoznak Rómába. Magyar fordítása feltételezett 



178 

 

célközönségét szem előtt tartva csak budapesti repülést említhet, az angolszász országokkal 

szemben azonban autóbuszos utazási lehetőségről is be tud számolni, és ezt meg is teszi, 

ezáltal is kitöltve a rendelkezésére álló teret, egyben tiszteletben tartva az eredeti útikönyv 

szerkezetét.  

 

 

2) Hazai intézmények 

A turista zavartalan, problémamentes utazásához, illetve esetlegesen felmerülő 

problémáinak megoldásához szükség lehet arra, hogy hazai intézményekhez forduljon. 

Ilyenek lehetnek az egészségbiztosításra vagy a külföldi érdekképviseletre szolgáló 

intézmények. Ez utóbbiak szintén hazaiak, amennyiben idegen országban is hazai 

felségterületet jelentenek. 

 

 

A. Eyewitness 

Before you travel make sure you obtain the European Health Insurance Card from the 

UK Department of Health (www.dh.gov.uk) or the post office (Eyewitness 377). 

Mielőtt útra kelnénk, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál szerezzünk be egy E 

111-es kártyát (Útitárs 377). 

 

Az Eyewitness az egészségbiztosítás intézésével kapcsolatban egyesült királysági 

elérhetőséget ad meg. A magyar változat a magyarországi egészségbiztosításért felelős 

intézményhez irányít. 

 

If you lose your passport, or need other help, contact your national embassy or 

consulate as listed below: Australia […], Canada […], New Zealand […], United 

Kingdom […], United States […] (Eyewitness 383). 

Ha elveszítené az útlevelét vagy egyéb segítségre szorul, keresse fel országának 

követségét vagy konzulátusát. 

Néhány cím: Magyar Köztársaság Követsége […], Ausztrália […], Kanada […], 

Egyesült Királyság […], Egyesült Államok […] (Útitárs 383). 
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Az Eyewitness útlevél elveszítése esetére angolszász országok külképviseletéhez 

irányít. A magyar változat sajátos megoldást választ. A behelyettesítés ugyanis részben 

megvalósul: az egyik angolul beszélő ország nagykövetsége helyett a magyar nagykövetségre 

irányít. A magyar olvasó számára töprengést okozhat, hogy a magyar nagykövetség mellett 

miért szerepel még néhány egyéb nagykövetség, amelyek közös jellemzője, hogy mind 

angolszász államok külképviseletét szolgálják. Ráadásul említésük sorrendje sem földrajzi, 

sem alfabetikus logikát nem követ, hiszen az eredeti felsorolás ábécérendje magyarra fordítva 

már érvényét veszti. Amit szintén furcsállhat a magyar olvasó az a „keresse fel országának 

követségét vagy konzulátusát” felhívás. A magyar nyelv csak Magyarországon hivatalos, így 

az ezen a nyelven megjelenő munkák elsősorban ezen ország lakóinak szólnak. A könyv 

azonban, hacsak nem túlzóan távolságtartó, e tanácsával azt sugallja, hogy több ország 

magyarjainak szolgáltat információt. Gondolhatna akár a történelmi Magyarország más 

államokhoz csatolt területén élő magyarokra, de akkor a szomszédos országaink követségeit 

kellett volna megadni. Az angolszász államok követségeinek felsorolásával mintha inkább az 

emigránsa magyarokra gondolna, akik azonban valószínűleg angol nyelvű útikönyvvel fognak 

neki az útnak. 

 

Egy másik helyen, még korábban, ugyanez a jelenség látható. 

 

For lost passports, contact your embassy or consulate; for lost traveller’s cheques, go 

to the issuing companiey’s office (Eyewitness 377).  

Ha az útlevele veszett el, forduljon hazája követségéhez vagy konzulátusához; utazási 

csekkjei elvesztése esetén menjen a kibocsátó cég irodájába (Útitárs 377).  

 

 

B. Top 10 

Check your personal insurance to see if it covers you abroad. Usually you must pay 

any hospital charges up front and file for reimbursement when you get home, although 

Blue Cross/Blue Shield members can visit afiliated hospitals in Rome using their card 

as they do at home (Top 10 169). 

Az Országos vagy Megyei Egészségbiztosítási Pénztáraknál igényelhető Európai 

Egészségbiztosítási Kártya feljogosít minket arra, hogy más európai uniós 

országokban igénybe vegyük az orvosilag szükséges ellátásokat (Top 10 169). 
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A Top 10 szintén az angolszász valósággal számol, amikor az egészségbiztosításról 

van szó. 

Magyar változata a magyar valósággal helyettesíti az eredeti információkat. 

  

 

C. National Geographic 

 

Embassies & Consulates 

British embassy and consulate, […] Canadian embassy, […] Canadian consulate 

[…], United States embassy […], United States Consluate […] (NG 242).      

Külképviseletek 

Római Magyar Nagykövetség […], Budapesti Olasz Nagykövetség […] (NG 242).   

 

A National Geographic szintén több angol nyelvű állam követségének elérhetőségét 

osztja meg az olvasóval. 

Magyar változata a behelyettesítés mellett dönt. A számszerű különbséget némiképp 

csökkentendő, nem csak a Rómában található magyar, hanem a Budapesten található olasz 

nagykövetség elérhetőségeiről is tájékoztat. 

 

CONSULATES and EMBASSIES 

UK […], USA […], Ireland […], Australia […], New Zealand […] (Spiral 190) 

MAGYAR SZERVEZETEK 

Nagykövetség […], Konzulátus […], Magyar Akadémia […], Szt. István 

Zarándokház […], Pápai Magyar Intézet […] (Spirál 190) 

 

A Spiral más útikönyvhöz hasonlóan több, angol nyelvű állam elérhetőségét is fontosnak 

tartja megadni. Magyar fordítása az angolszász követségekről szóló információk nyújtása 

helyett magyar vonatkozású intézményekről tájékoztat. 
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3) Hazai állampolgárság  

Az úticél megközelítésével, elhagyásával, valamint az ott-tartózkodással kapcsolatos jogi 

szabályozás nagymértékben függhet a turista állampolgárságától. Ennek megfelelően 

különböző tartalmú információ vonatkozhat a forrásnyelvi olvasóra és a célnyelvi olvasóra. 

   

A. Eyewitness  

 

European Union nationals and citizens of the US, Canada, Australia and New 

Zealand do not need visas for stays up to three months.  

All visitors are required to present a full passport on entry […] (Eyewitness 382). 

Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, így a magyar utazók is 3 hónapig 

vízum nélkül tartózkodhatnak Olaszországban. 

A belépéskor minden látogatónak érvényes útlevelet vagy személyigazolványt kell 

felmutatnia […] (Útitárs 382). 

 

 

B. Top 10 

 

UK and Irish citizens can bring home virtually anything duty-free (although 

theoretical amounts such as 90 litres of wine apply). US citizens are limited to $ 400 

worth of goods duty-free, including 200 cigarettes and 100 cigars. Canadian, 

Australian and New Zealand limitations are similar. Only British and EU residents 

may export flowers, fruits, vegetables, meat (unless tinned) and soft cheeses (Top 10 

164). 

Az európai uniós polgárok hivatalosan bármit vámmentesen vihetnek ki az országból 

(ez elméletileg 90 liter bor is lehet). Annak tisztázására, hogy mi vihető ki 

Olaszországból az EU-n kívüli országokba, érdeklődjön az adott ország 

vámszerveinél. Csak az európai uniós állampolgárok vihetnek ki az országból virágot, 

gyümölcsöket, zöldségeket, húsokat (nem konzervet) és lágy sajtokat (Top 10 164). 

 

Az angol nyelvű útikönyv számba veszi a jelentősebb angol nyelvű országok 

állampolgárait érintő vámszabályokat. A magyar változat igyekszik általánosabban 
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fogalmazni, az EU-ba tartozó és nem EU-ba tartozó állampolgárokat érintő kérdéseket 

egyaránt említeni. 

 

C. National Geographic Traveler 

 

U.S. and Canadian citizens do not need a visa for stays in Italy of up to three months 

(NG 236). 

Kilencven napnál rövidebb tartózkodás esetén a magyar állampolgároknak csak 

érvényes útlevélre vagy személyi igazolványra van szükségük (NG 236).  

 

A National Geographic Traveler észak-amerikai igényeknek megfelelően fogalmazza meg 

a vízummal kapcsolatos tudnivalót. A magyar változat a magyar állampolgárokra vonatkozó 

szabályozásról szól. 

 

D. Spiral 

 

WHAT YOU NEED 

● Required 

○ Suggested 

∆ Not required 

▲ Not applicable 
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Passport/National Identity Card ● ● ● ● ● ● ● ● 

Visa ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Onward or Return Ticket ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ 

Health Inoculations (tetanus and polio) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Health Documentation ● ● ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ 

Travel Insurance ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Driver’s Licence (national) ● ● ● ● ● ● ● ● 

Car Insurance Certificate ● ● ● ● ● ● ● ○ 

Car Registration Document ● ● ● ● ● ● ● ○ 

 (Spiral 186) 
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SZÜKSÉG LEHET 

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta a magyar állampolgárok számára is megadatott a 

személyazonossági igazolvánnyal történő beutazás lehetősége az Európai Unió tagállamai 

területére. A személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező kiskorú magyar állampolgárok 

továbbra is csak érvényes útlevéllel utazhatnak külföldre. Az utazás megnevezésekor vegyük 

figyelembe: a szomszédos EU tagállamokkal közös határszakaszokon (Ausztria, Szlovákia, 

Szlovénia) nem szűnt meg a határforgalom ellenőrzése, bár lényegesen egyszerűsödött. 

Amennyiben azonban a beutazóról rendelkezésre álló adatok szerint, vagy az érintett személy 

viselkedéséből következtetni lehet arra, hogy veszélyezteti valamely tagállam közrendjét, 

közbiztonságát vagy közegészségét, tüzetes vizsgálatnak is alávethető, és ezekre az okokra 

hivatkozva a beutazás megtagadható. 

(Spirál 186) 

 

A Spiral angolszász országok, valamint Németország, Hollandia, Spanyolország 

nézőpontját teszi magáévá. 

A magyar változat ezzel szemben a magyar állampolgárokra érvényes tudnivalókról 

tájékoztat. 

 

4) Hazai telefonhívás 

A turista számára kézenfekvő igény vagy szükség lehet, hogy távolléte előtt az úticélról, 

utazása előtt és után pedig az úticélra intézzen telefonhívást. Az országonként eltérő 

hívószámok miatt más adatra van igénye, szüksége a forrásnyelvi olvasónak, mint a célnyelvi 

olvasónak. 

 

A. National Geographic 

 

To call Italy from the United States, dial 011 39 (international and Italian country 

code) followed by the local number, which always includes the city area code, e.g. 06 

for Rome, 055 for Florence, 02 for Milan 081 for Naples, and 041 for Venice (NG 

240). 
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Ha külföldről telefonálunk Olaszországba, tárcsázzuk a nemzetközi hívószámot (00), 

aztán Olaszország hívószámát (0039), majd a körzetszámot (például Róma 06, Firenze 

055, Milánó 02, Nápoly 081, Velence 041), végül a telefonszámot (NG 240). 

 

To make an international call from Italy dial the international country code (001 for 

the U.S. and Canada, 0044 for the U.K.) followed by the phone number (NG 240). 

Nemzetközi hívások esetén tárcsázzuk a nemzetközi és az ország-hívószámot 

(Magyarország esetében 0036), majd a telefonszámot (NG 240). 

 

A National Geographic az amerikai olvasó igényének megfelelően közli a telefonálás 

mikéntjét. A magyar változat tekintettel van a megváltozott célközönségre, amennyiben az 

olasz számot hívó félként az Egyesült Államok helyett a Magyarországot is magába foglaló 

általános külföld példáját hozza, Olaszországból kezdeményezett hívás példáira pedig 

angolszász országok helyett Magyarországot hozza hívott félnek.     

 

 

B. Spiral 

 

International Dialling Codes 

 

Dial 000 followed by 

 

UK: 44 

USA / Canada: 1 

Irish Republic: 353 

Australia: 61 

Germany: 49  

Nemzetközi hívószám: Ha Olaszországból 

akar telefonálni, a 00 után tárcsázza a 

nemzetközi hívószámot!  

 

Magyarország: 36 

Románia: 40 

Szlovákia: 421 

Ausztria: 43 

Németország: 49 

(Spiral 189) 

 

(Spirál 189) 
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A Spiral angolszász országok és Németország hívószámairól tájékoztat, magyar 

fordítása az angolszász országok helyett Magyarország és néhány szomszédos ország 

hívószámát adja meg.    

 

 

 

5) Hazai időzóna  

Az utazás megszervezésének, lebonyolításának egyik alapvető eleme az idő. A pontos idő 

ismeretének hiánya komoly nehézségeket okozhat az utasnak. A kiindulási pont és az úti cél 

közötti időeltérésről való tájékoztatás tehát jogos elvárás az útikönyvek részéről, azonos 

időzónában található úti cél esetében azonban nincs szükség az időzónák említésére, hacsak 

nem az utas esetleges időzónás eltérésre vonatkozó kérdését megelőzendő. 

 

A. Eyewitness 

 

Rome is one hour ahead of Greenwich Mean Time (GMT). Examples of the time 

difference with Rome for other major cities are as follows: London: -1 hour; New 

York: -6 hours; Dallas: -7 hours; Los Angeles: -9 hours; Perth: +7 hours; Sydney: +9 

hours; Auckland: +11 hours; Tokyo: +8 hours (Eyewitness 383). 

A római idő egy órával a Greenwich Mean Time (GMT) előtt jár. Róma és más, 

fontosabb városok időeltérése a következő: London: -1; New York: -6; Dallas: -7; Los 

Angeles: -9; Perth: +7; Sydney: +9; Auckland: +11; Tokyo: +8 (Eyewitness 383). 

 

Az Eyewitness a Greenwich Mean Timehoz viszonyítva határozza meg a Rómában is 

érvényes időzónát, majd megadja, hogy mennyi az időeltolódás Róma és az angolszász világ 

több világvárosa valamint a japán főváros között.  

A magyar fordítás szó szerint követi az eredetit. E megoldást talán indokolhatja az a 

megközelítés, hogy Magyarország ugyanabban az időzónában található, mint Róma, 

ugyanakkor – a kevésbé tájékozott utasok kedvéért – meg lehetett volna említeni Budapestet, 

mint nem eltérő időzónájú várost. Csupán külföldi, főleg angolszász nagyvárosok adatait 

közölni a magyar olvasó furcsállását válthatja ki. 

 

B. National Geographic Traveler 
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Italy is six hours ahead of New York and nine hours ahead of Los Angeles. Europe 

changes to daylight saving time on the last Sunday of March and returns to standard 

time on the last Sunday in October (NG 242). 

 ------------------------------------------- (NG 242) 

 

A National Geographic Traveler amerikai városokkal veti össze Róma helyzetét az 

időzónák között. 

A magyar fordítás feltehetően nem tartja relevánsnak az információt az amerikai 

adatok közléséről, a magyar összehasonlítást pedig – az azonosság miatt – pedig 

szükségtelennek ítéli meg, így egyszerűen csak mellőzi e rész megfeleltetését. 

 

C. Spiral 

 

Rome is one hour ahead of GMT in winter, one hour ahead of BST in summer, six 

hours ahead of New York and nine hours ahead of Los Angeles. Clocks are advanced 

one hour in April and turned back one hour in October (Spiral 187). 

Nincs eltérés a magyar és az olasz időmérés között, mindkét országban a közép-

európai időszámítás érvényes. Az órákat áprilisban 1 órával előbbre állítják, 

októberben pedig visszatérnek a téli időszámításra (Spirál 187). 

 

A Spiral az angol nyelvterületek között Britannia és két amerikai város időzónájához 

viszonyít. A fordító szükségszerűnek látja annak leszögezését, hogy a római és a magyar 

időzóna megegyezik.  

A Spiral egy másik helyen táblázatosan hoz példákat a Rómától való időeltérésre.  

 

Time Differences 

GMT 12 noon, Rome 1 pm, USA New York 7 am, Germany 1 pm, Rest of Italy 1 pm, 

Australia Sydney 10 pm (Spiral 188) 

Időeltolódás 

GMT 12 óra, Róma 13 óra, USA New York 7 óra, Magyarország 13 óra, Olaszország 

bárhol 13 óra, Ausztrália Sidney 22 óra (Spirál 188) 
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Az angol eredeti közép-európai példaként Németországot említi. A magyar fordítás 

Németország helyett Magyarország példáját hozza közép-európai, Rómáéval megegyező 

időre. 

 

6) Hazai elektromos hálózat  

Az elektromos hálózat használata alapvető a turista komfortérzete szempontjából. 

Minthogy azonban az ektromos hálózat nem egységes az egész világon, az útikönyv feladata 

felhívni az utas figyelmét az esetleges eltérésekre. 

  

A. Eyewitness  

 

Electric current in Italy is 220V AC, with two-pin round-pronged plugs. Adaptors can 

be purchased in most countries (Eyewitness 383).  

Olaszországban 220 V feszültségű, váltóáram van, az aljzatokba kétágú, hengeres 

villájú, dugós csatlakozó illeszthető. Átalakítók a legtöbb országban kaphatók 

(Útitárs 383). 

 

Az Eyewitness hangsúlyozza az olaszországi elektromos hálózat „különlegességét”, az 

adapter beszerzésének szükségességére is utal. A magyar fordítás ugyanígy informál, noha az 

olaszországi és magyarországi csatlakozók között nincsen lényeges eltérés. 

 

B. Top 10 

 

Italy is on 220V/50 cycles. To operate a 110V device you need an adaptor (most 

laptops and camcorders have this built in). You will also need an adaptor if your 

equipment has pronged plugs rather than Europe’s two round pins (Top 10 158). 

Olaszországban, akárcsak Magyarországon 220 V feszültségű váltóáram van, tehát 

otthonról hozott elektromos berendezéseinket egész nyugodtan használhatjuk (Top 

10 158). 

 

A Top 10 szintén figyelmeztet az európai szabvány sajátosságaira. Magyar változata ezzel 

szemben megnyugtatja feltehetően magyarországi utasát, hogy nem kell eltérésre számítania.  
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C. National Geographic Traveler 

 

Electricity 

Nearly all Italian circuits use 220 volts; American appliances need adapter plugged 

and those that operate on 110 volts will also need a transformer (NG 241). 

Elektromosság 

Olaszországban a feszültség 220 V, a frekcencia 50 Hz, és a csatlakozók két-, időnként 

háromágúak. Ha elektromos felszerelést viszünk magunkkal, adapterre lehet szükség 

(NG 241). 

  

A National Geographic Traveler az olaszországi elektromosság tárgyilagos jellemzése 

után felhívja a célközönségének tartott amerikai turista figyelmét arra, hogy hogyan hidalható 

át a hazaihoz képest tapasztalható különbség. A magyar változat óvatosan fogalmaz, 

amelynek oka lehet a tájékozatlanság vagy ellenkezőleg a fokozott körültekintés, hiszen egyes 

régebbi elektromos hálózatok a magyar turista számára is kellemetlen meglepetést 

okozhatnak. 

 

D. Spiral 

 

Electricity 

Current is 220 volts AC, 50 cycles. Plugs are two-round-pin continental types; UK and 

North American visitors will require an adaptor. North American visitors should 

check whether 110/120-volt AC appliances require a voltage transformer (Spiral 189). 

Elektromos áram 

Az Európában szokásos áramcsatlakozási lehetőségeknek köszönhetően az elektromos 

berendezések (villanyborotva, hajszárító stb.) itt is jól használhatók. Az 

energiaellátás 220 V/50Hz váltóáram, földelt csatlakozó aljzattal, kétágú csatlakozó 

dugasszal (Spirál 189). 

 

A Spiral az olaszországi elektromos hálózat rövid objektív jellemzése után arra hívja 

fel a figyelmet, hogy melyik angolszász országból érkező utas hogyan készüljön fel az új 

helyzetre. 
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A magyar változat sietve megnyugtatja olvasóját, hogy nem kell eltérésre számítania, 

majd ennek mintegy igazolására ad roved jellemzést az olaszországi elektromos hálózatról. 

 

 

7) Hazai mértékegységek  

A turista által otthon megszokott és a helyi mértékegységek közötti különbségek, 

átváltások közlése hasznos segítség lehet az utazónak, amennyiben a mindennapok 

kényelméhez (vásárlás, utazás, stb.) gyakran szükséges információról van szó. 

 

A. Eyewitness  

 

Conversion Table 

Imperial to Metric 

1 inch   = 2.54 centimetres 

1 foot   = 30 centimetres 

1 mile   = 1.6 kilometres 

1 ounce  = 28 grams 

1 pound  = 454 grams 

1 pint   = 0.57 litres 

1 gallon  = 4.6 litres 

 

 Átváltási táblázat 

Hossz-, súly- és űrmértékek 

1 hüvelyk  = 2,5 centiméter 

1 láb   = 30 centiméter 

1 mérföld = 1,6 kilométer 

1 uncia  = 28 gramm 

1 font   = 454 gramm 

1 pint   = 0,57 liter 

1 gallon  = 4,6 liter 

 

Metric to Imperial 

1 centimetre  = 0.4 inches 

1 metre  = 3 feet 3 inches 

1 kilometre  = 0.6 miles 

1 gram  = 0.04 ounches 

1 kilogram  = 2.2 pounds 

1litre   = 1.8 pints  

 Metrikus rendszer 

1 centiméter  = 0,4 hüvelyk 

1 méter  = 3 láb 3 hüvelyk 

1 kilométer  = 0,6 mérföld 

1 gramm  = 0,04 uncia 

1 kilogramm  = 2,2 font 

1liter   = 1,8 pint  

(Eyewitness 383)  (Útitárs 383) 



 

Az angol nyelvű tájékoztatás segíti az angolszász utast, hiszen Olaszországban a metrikus 

rendszer van használatban, amelyet nem biztos, hogy jól ismer az angolszász utas. A fordítás 

hűen közli ezt az információt, amelynek haszna azonban az Olaszországban tartózkodó 

magyar turista számára megkérdőjelezhető. 

 

Összegzés  

A fejezetben bemutatott eredményeket táblázatban összesítem. 
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Hazai kiindulópont a m a m - - a m 3 3 

Hazai intézmények a m a m a m - - 3 3 

Hazai állampolgárság a m a m a m a m 4 4 

Hazai telefonhívás - - - - a m a m 2 2 

Hazai időzóna a a - - a (m) a m 3 1 

Hazai elektromos hálózat a a a m a m a m 4 3 

Hazai mértékegységek a a - - - - - - 1 0 

7. táblázat: A gyakorlati jellegű különbségek összefoglaló táblázata: az angolszász nézőpont érvényesülése 
az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

Jelmagyarázat  

Σ angol: a négy angol eredeti útikönyv összesen 

Σ magyar: a négy magyarra fordított útkönyv összesen 

a: angolszász nézőpont érvényesülése 

m: magyar nézőpont érvényesülése 
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Az idézett szövegrészletek és a táblázat adatai azt a feltételezést igazolják, hogy a 

gyakorlati jellegű különbségekkel indokolható angolszász nézőpontot megjelenítő 

információk esetében a fordítók bátran eszközölnek tartalmi változtatást: míg az angol 

eredetiben az angol nézőpont érvényesül, a magyar változatban többnyire a magyar nézőpont. 

Minél egyértelműbb az angolszász sajátosság (pl. ország vagy állampolgárság említése), 

annál valószínűbb, hogy a magyar változatban a megfeleltetés eszköze az analógia lesz. 

Kevésbé egyértelmű helyzetekben (pl. elektromos hálózat, időzóna) előfordul, hogy a 

magyar változat az angolszász nézőpont érvényesítése mellett marad, vagy éppen csak 

elhagyja az eredeti nézőpontot tükröző szövegrészt, a magyar verzió megalkotása nélkül. 

 

8.3. Megfeleltetés a kis kezdőbetűs kultúra különbségei esetében 

 

8.3.1. Kutatási kérdés 

Ahogyan a műfajt bemutató fejezet is hangsúlyozta, a modern útikönyvek egyik 

vállalása az úticél mindennapi kultúrájának ismertetése a turistával: milyenek a helyiek, 

hogyan élnek, milyen szokásaik vannak, stb. Ezek az információk részben felkészítik az 

olvasót az esetleges váratlan helyzetekre, részben pedig a megismerés élményét segítik elő. E 

kulturális ismertetők jelentkezhetnek elkülönítve, önálló bekezdésben vagy akár önálló 

fejezetben, ugyanakkor más információk melletti kiegészítésként, akár csak rövid 

(fél)mondatokban is. Néha az olvasó kultúrájával szembeállított kontrasztként szerepelnek, 

másutt független jellemzésként. Ez utóbbiak nem érintik vizsgálódásom tárgyát, hiszen itt az 

útikönyv forrásnyelvi és célnyelvi szövege között nem várunk tartalmi eltérést, eltérő 

megközelítést. Igaz ugyan, hogy a desztinációhoz kapcsolódó kultúrának a független, azaz a 

hazaival való összevetést mellőző jellemzésében is ott van a saját kultúrát kiindulásnak 

tekintő nézőpont, vannak azonban olyan megállapítások a tárgykultúráról, amelyeknél nem 

releváns a kiindulási kultúra. A vizsgált útikönyvekben ilyen megállapításoknak tekintem, 

hogy az olaszok szeretnek a szabadban étkezni (Útitárs 310), hogy gyakran hígítva isszák a 

bort (Top 10 162), hogy szeretnek flörtölni (Top 10 167), hogy szeretik a gyerekeket (Útitárs 

296), a focit (NG 219), a divatot (Útitárs 32), a sziesztát (Spirál 38), stb.         

E dolgozatban azonban csak azokkal a kulturális jellemzésekkel foglalkozom, amelyek 

a során forrásnyelvi szövegben hangsúlyos az angolszász nézőpont, így a fordítás során 
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szükségessé válhat e nézőpont módosítása, következésképpen a szövegrészlet tartalmi 

módosítása.  

Az antropológiai vagy kis kezdőbetűs kulturális különbségek nem tekinthetők olyan 

„abszolútnak”, mint a gyakorlati jellegű különbségek, hiszen a kulturális különbségek csak 

adott kultúrapárok között értelmezhetők. A Rómát bemutató angol útikönyv olasz–angolszász 

különbségeket taglaló részei nem feleltethetők meg automatikusan olasz–magyar 

különbségekkel. A tárgykultúrát leíró célnyelvi és forrásnyelvi szöveg közötti automatikus 

megfeleltetési lehetőség hiánya miatt tehát a fordítónak, amennyiben a forrásnyelvi olvasó 

igényeitől eltérően, a célnyelvi olvasó igényeinek megfelelően kívánja közvetíteni a 

tárgykultúrával szembeni eltéréseket, mindhárom kultúrát megfelelő mélységben kell 

ismernie. 

Ennélfogva, feltételezésem szerint a mindennapi/antropológiai kultúra különbségei 

miatt szükséges tartalmi változtatások nem mindig valósulnak meg a célnyelvi 

útikönyvekben. 

 

8.3.2. A kutatás eredménye 

Az alábbiakban tehát azokat a részleteket hozom az angol nyelvű útikönyvből, 

amelyek az olasz és az angolszász kultúra különbségeire hívják fel a figyelmet. Az angol 

nyelvű részletek után a magyar változatukkal szemléltetem, hogyan kezeli ezeket az 

információkat a fordító.  

 

On All Souls and All Saints days, which fall on 1 and 2 November, the Romans make 

pilgrimages to the tombs of relatives who are buried in the cemeteries of Prima Porta 

and Verano. Chrysanthemums are then traditionally placed on their graves and for 

this reason they should definitely not be given to friends, hosts and hostesses as thank 

you presents for their hospitality. On a much happier note, the classical concert and 

opera seasons begin again in October and November (Eyewitness 60). 

A november 1-jére és 2-ára eső mindenszentekkor és halottak napján a rómaiak 

rokonaik sírjához zarándokolnak a Prima Porta-i és a veranói temetőbe. Ilyenkor a 

hagyományoknak megfelelően krizantémot helyeznek szeretteik sírjára. Annál 

derűsebb az októberben és novemberben újra kezdődő klasszikus hangverseny és 

operaévad (Útitárs 60). 
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Az eredeti szöveg tükrözi az olasz tárgykultúra és az angol forráskultúra közötti 

különbséget. Olyan eltérésre hívja fel az utazó figyelmét, amelyet hazai tapasztalati háttere 

alapján nem tudhat: angolszász országokban a krizantém nem számít temetővirágnak, míg 

egyes más országokban, mint például Olaszországban igen. 

Minthogy a célnyelvi kultúra e tekintetben nem tér el a tárgykultúrától, azaz 

Magyarországon az olasz szemlélethez hasonlóan temetővirágnak tekintik a krizantémot, a 

magyar fordítástól itt azt várhatjuk, hogy ne az angolszász kívülálló szemével tekintsen a 

sajátjához hasonlatos olaszra, azaz ne különbségként értékelje a jelenséget. Ennek egyik 

legcélszerűbb módja a különbségtétel negligálása, kihagyása. Az Eyewitness fordítása során 

ez a megoldás érvényesül. A forrásnyelvi kultúrától a célnyelvi kultúrához való átállás 

azonban nem mindig történik meg: 

 

In general Italians use „please” and „thank you” (per favore and grazie) less than 

English speakers do, so don’t be offended if people seem brusque. If you are giving 

flowers, avoid chrysantheums; here they are only put on graves (NG 10). 

Az olaszok kevesebbszer használják a „kérem” és „köszönöm” kifejezéseket (per 

favore és grazie) mint mi, ne sértődjünk meg. Ha virágot viszünk valakinek, ne 

krizantém legyen, mert azt itt csak a sírokra teszik (NG 10). 

 

A National Geographic Traveler e kis etikett-kitekintőjében ismét olyan 

különbségekre hívja fel a figyelmet az angol szöveg, amely az angolszász kultúra képviselői 

számára valódi különbséget jelentenek, a magyar olvasó azonban nem relevánsak, tekintve, 

hogy ezen a téren közelebb áll a kultúrája az olaszéhoz. 

A fordító azonban nem veszi figyelembe a nézőpontváltást. A formális, gyakorlati 

jellegű különbségre ügyel csak: az English speakers kategóriával nehezen azonosulna a 

magyar olvasó, ezért a mi személyes névmás helyettesíti, amely az olaszok kifejezéssel 

kontrasztot alkotva a magyar kultúrához tartozókra vonatkoztatható. A nyelvi igyekezet 

ellenére azonban nem sikerült az olvasó kultúrájához igazodni. Az olaszok ugyanis az 

angolokhoz képest ugyan talán kevésbé tűnhetnek udvariasnak, a magyarokhoz viszonyítva 

azonban nem feltétlenül élnek kevesebbszer a kérés és köszönetmondás nyelvi eszközeivel. 

Még szembetűnőbb az angolszász nézőpont érvényesülése a krizantém példájánál, 

ahol – az Útitárs megoldásától eltérően – a fordítás az eredeti szövegezésnek megfelelően 
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olyan különbségre hívja fel a figyelmet a tárgykultúrával szemben, ami a forrásnyelvi 

kultúrában igen, de a célnyelvi kultúrában nem létezik.   

 

But, importantly, remember that when there is a traffic light , and it is red for you, you 

do NOT have the right-of-way even if there is a crosswalk painted on the ground 

(NG 42). 

Fontos, hogy ne feledjük: ha van közlekedési lámpa, és az a gyalogosoknak pirosat 

mutat, akkor sincs elsőbbségünk, ha felfestett gyalogátkelő van (NG 42). 

 

A ’WALK – DON’T WALK’ jelzéshez szokott amerikaiaknak szóló National 

Geographic Travelers eredeti szövege joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy Olaszországban a 

piros lámpa tiltást jelent a gyalogosnak. Ugyanakkor ez a magyar olvasó számára evidens, így 

felesleges felhívni rá a figyelmét. 

 

Strange it seems, the Italians use the same stripes to denote a regular street crossing 

as they do for the strisce that give pedestrian precedence (NG 42). 

Furcsának tűnhet, hogy Olaszországban ugyanazzal a felfestéssel jelzik az egyszerű 

útkereszteződést, mint a striscét, ahol a gyalogosoknak van elsőbbsége (NG 42).  

 

Hasonlóképpen az előző közlekedési példához, itt is az amerikai nézőpont érvényesül, 

és ez jelenik meg a magyar fordításban is. A magyar szöveg ráadásul útkereszteződésről 

beszél, noha az eredeti street crossing megfelelője a gyalogátkelőhely lenne. 

 

Saturnus was originally the god of seed or sowing, and the Saturnalia festival was the 

Romans’ favorite holiday. A mix of Christmas and Mardi Gras, it lasted seven days 

(NG 45–46). 

Saturnus a vetés és a vetőmag istene volt, és a hétnapos szaturnáliák a rómaiak kedvelt 

ünnepségei közé tartoztak (NG 45– 46).   

 

Az egykori szaturnáliák jellemzéséhez jó ötletnek tűnik az olvasók által ismert mai 

ünnepekkel vont párhuzam. A Mardi Gras jól ismert ünnep az Egyesült Államokban, a 

húshagyó kedd francia neve, „a New Orleans-i karnevál zárónapja”(Bart 2000: 98).  
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A magyar fordításban kézenfekvő lett volna a farsangra, karneválra asszociálni, de a 

párhuzam elhagyása sem kelt hiányérzetet az olvasóban. 

 

Tea (un tè) is common, but the Romans take it with lemon (un tè al limone) and 

without milk. If you want tea with milk, ask specifically for un tè con latte – 

sometimes you may have to insist on latte freddo (cold milk), otherwise it’ll be the 

warm milk used for cappuccinos (Spiral 40). 

A tea (un tè) elterjedt, népszerű ital, a rómaiak általában citrommal (un tè al limone) 

isszák. Ha tejjel akarjuk inni, kérjünk un tè con lattét (Spirál 40). 

 

A brit kultúrában rendkívül népszerű italt a szigetlakók másképp fogyasztják. “Tejet 

(luxusból tejszínt!) öntenek hozzá, mert a közhit szerint az erős tea kicserzi az ember 

gyomrát; a tej nélküli, citromos tea európaias szokás” (Bart 2002: 245). A briteknek tehát 

érdemes felhívni a figyelmüket az olasz tea sajátosságaira, és arra, miként juthatnak hozzá az 

otthon megszokott változatra. A magyar olvasó azonban vélhetően nem tekinti újdonságnak a 

citromos teát és nem valószínű, hogy tejes teára vágyik. A fordítás azonban ennek ellenére 

megőrizte a brit nézőpontot.  

 

Összegzés 

A fejezetben bemutatott eredményeket táblázatban összesítem. 

 

 Eyewitness/Útitárs NGT (en)/(hu) Spiral/Spirál Σ (en)/(hu) 

krizantém 1 0 1 1 0 0 2 1 

közlekedés 0 0 2 2 0 0 2 2 

Mardi Gras 0 0 1 0 0 0 1 0 

tea 0 0 0 0 1 1 1 1 

Σ 1 0 4 3 1 1 6 4 

8. táblázat: Az angolszász szempontból releváns antropológiai különbségek megjelenése az angol nyelvű 
magyar útikönyvekben és fordításukban 

 

A táblázat azt mutatja, hogy az úti cél kultúrája és az utas kultúrája közötti explicit 

komparatív szemlélet hol jelenik meg az általam vizsgált négy angol nyelvű útikönyvben és 

azok magyar fordításában. 
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Az első oszlopban egy-egy címszó jelzi azt a jelenséget, amelyre az angol nyelvű 

könyv az olasztól való eltérése miatt felhívja a figyelmet. A mellette lévő négy oszlopban az 

egyes útikönyvek, valamint az összesítés kaptak helyet, mindegyik osztott formában: az angol 

cím, illetve az (en) jelzés az angol nyelvű eredetit, a magyar cím, illetve (hu) jelzés a magyar 

feliratot jelöli.  

A számjegyek azt jelölik, hogy hányszor fordul elő kulturális különbség említése az 

adott útikönyvben.   

A táblázatról leolvasható, hogy az eredeti szövegből a krizantém két említésből 

egyszer, a közlekedési téma két említésből mindkétszer, a Mardi Gras egy említésből egyszer 

sem, a tea egy említésből egyszer került átültetésre a magyar szövegbe.  

Kiadók szerinti bontásban az Eyewitnessben szereplő egy említésből egyet sem, a 

National Geographic Traveler négy említéséből hármat, a Spiral egy említéséből egyet ültet át 

a magyar fordítás. 

A legtöbb kulturális összehasonlítás (négy db) a National Geographic Travelerben 

jelenik meg, melyek zöme (három db) a magyar fordításba változatlan formában kerül.  

Az összesített eredmény szerint pedig az angol nyelvű útikönyvekben szereplő 

összesen hat kulturális összehasonlítás közül négy maradt meg változatlanul a magyar 

fordításokban.  Jóllehet az adatok száma meglehetősen alacsony, a kapott eredmény 

megerősíteni látszik azt a hipotézisemet, hogy a mindennapi/antropológiai kultúra 

különbségei miatt szükséges tartalmi változtatások nem mindig valósulnak meg a célnyelvi 

útikönyvekben. A fenti példák azt is jól mutatják, hogy az antropológiai/kulturális 

különbségek nem abszolútak, csak adott kultúrapárok között értelmezhetők, így a 

tárgykultúrát leíró célnyelvi és forrásnyelvi szöveg között nem automatikus a megfeleltetés, 

ennek megfelelően, amikor a fordító eltér az eredeti szöveg tartalmától, akkor nem a 

helyettesítés, hanem elhagyás történik.  

 

8.4. Megfeleltetés a nagy kezdőbetűs kultúra különbségei esetében: magyar 

vonatkozások említése 

Ahogyan azt már fentebb említettem, az angol nyelven írt útikönyvekben az angolszász 

művelődéstörténeti vonatkozások jelenléte vélhetően nem olyan intenzív, mint a magyar 

nyelven született útikönyvekben a magyar művelődéstörténeti vonatkozásoké. Ezen 

aszimmetria következtében, feltételezésem szerint a célnyelvi útikönyvekben, amennyiben a 
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célnyelvi olvasó igényeit tartja szem előtt a fordító, inkább kiegészítések, betoldások 

várhatók, mint az eredeti tartalmának megváltoztatása, illetve kicserélése, behelyettesítése. 

A fő kérdés tehát nem is az, hogy a fordító mit és hogyan alakít át az angolszász 

művelődéstörténeti vonatkozások közül, hanem az, hogy a magyarra fordított változat 

említ-e magyar vonatkozásokat, és ha igen, melyeket, a bemutatott látnivaló kapcsán. 

 

8.4.1. A kutatási kérdés 

A nagy kezdőbetűs kulturális vonatkozások fordítása kapcsán két hipotézist 

fogalmaztam meg a Rómáról szóló útikönyvek viszonylatában. 

(1) A magyarra fordított útikönyvekben kevesebb magyar művelődéstörténeti 

vonatkozás szerepel, mint az eredeti magyarul írt útikönyvekben. 

 (2) Az magyar művelődéstörténeti vonatkozások közül az implicit 

alulreprezentált az explicithez képest a magyarra fordított útikönyvekben. 

  

8.4.2. A kutatás módszere 

A magyar vonatkozások összegyűjtése, rangsorolása tekintetében több nehézség 

jelentkezik, amennyiben nem mindig egyértelmű, mit tekinthetünk egyáltalán magyar 

vonatkozásúnak, illetve mely magyar vonatkozások említése várható el egy a magyar turista 

igényeit megcélzó útikönyvben. Ha, például, tudjuk, hogy Barabás Miklós gyakran 

megfordult a Caffé Grecóban, azt illik-e megemlíteni a kávéház bemutatáskor? Vagy csak 

Liszt Ferencet, akiről fényképpel és domborművel is büszkélkedhet egykori törzshelye? 

Megemlítendő-e a hotel, ahol Ady ugyan csak egy hetet töltött, de emléktábla tanúskodik 

róla? Vagy fontosabb-e a hosszabban időző Babits lakhelyére rámutatni, noha nem őrzi 

emlékét semmi? Lehet-e, szabad-e felsorolni, kik azok a híres magyarok, akik látták a 

Colosseumot, Szent Pétert, vagy a Pantheont? Mi a helyzet azokkal az épületekkel, 

amelyekben egykoron magyar intézmények voltak? Azokkal, ahol volt magyar tárgyi emlék, 

felirat, de az újjáépítések, restaurálások során eltűnt? Melyik fontosabb magyar vonatkozás: 

feliraton Magyarország említése, magyar művész alkotta művészi alkotás az alkotó említése 

nélkül, vagy felismerhető magyar motívum? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket vethet fel a magyar vonatkozások objektív 

osztályozásának igénye.  
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A kérdések megválaszolását nem a saját, részben laikus véleményemre, 

megérzéseimre, hanem két szaktekintélyre hagytam. 

A művelődéstörténet körébe tartozó római magyar vonatkozások megjelenéseit 

ugyanis két, kimondottan ezzel a témával foglalkozó munka segítségével igyekeztem 

összegyűjteni: Magyar emlékek Itáliában (Csorba 2003) és Róma mindannyiunk közös hazája. 

Magyar emlékek Rómában. Magyarok emlékei Rómáról (Sárközy 2010). Ahogyan a címükből 

is kiderül, e könyvek nem útikalauzok, hanem a magyar vonatkozások ismertetését szolgáló 

munkák. Mindkét könyv szerzője Rómában él(t) és a téma szakértőjének számít: Csorba 

László a Magyar Akadémia igazgatójaként, Sárközy Péter a Sapienza egyetem magyar 

tanszékének tanáraként került még közelebb az Örök Városhoz és annak magyar 

vonatkozásaihoz. 

A szerzők kutatásában bízva úgy döntöttem, hogy minden olyan jelleget magyar 

vonatkozásúnak tekintek, amelyet a két szakkönyv annak tekint. Az érdeklődő utas ugyanis 

valószínűsíthetően minden olyan információmorzsát örömmel fogad, amely az általa 

látogatott desztináció és a saját hazája között bárminemű kapcsolatot említ. Egyedüli 

megszorításom az volt, hogy – a műfaj jellegét figyelembe véve – csak a látnivalók magyar 

vonatkozásait gyűjtsem össze, a Város szépirodalmi ihletével itt nem kívánok foglalkozni. 

A következő oldalakon párhuzamba állítom a két szakkönyv által említett magyar 

vonatkozásokat, valamint az útikönyvekben fellelhető magyar vonatkozásokat. A magyar 

vonatkozások többnyire egy-egy nevezetesség kapcsán kerülnek említésre, ezért először az 

adott látnivalót nevezem meg, és csak ezután hozom a magyar vonatkozását, esetleg 

vonatkozásait. E viszonylag körülményesnek tűnő szerkesztésre azért van szükség, hogy 

összevethetőbbek legyenek egymással az útikönyvek: így az a pontosabb kép érdekében az 

összesítésnél különbséget lehet tenni az olyan említések között, amelyre az adott útikönyv 

szerkezete „alkalmat kínált (volna)”, hiszen tárgyalja a magyar vonatkozású nevezetességet és 

azon említések között, amelyek önálló pluszként jelentkeznek. 

 A magyar vonatkozású látnivalókat, eltekintve a magyar intézményektől olasz 

megnevezésük szerint, betűrendben sorolom fel.  Azért választottam az olasz megnevezést, 

mert ez tűnik „hivatalosabbnak”: egyrészt a nem olasz nyelvű útikönyvek is gyakran így 

használják az azonosíthatóság végett, másrészt a magyar nyelvben a fordításoknak 

köszönhetően több névváltozat is élhet egymás mellett. Például a San Pietro in Vincoli 

magyarul Bilincses Szent Péter vagy Béklyós Szent Péter temploma, de valaha a Vasas Szent 

Péter névvel (Szemenyei 1893: 17) is illették; a Santa Maria Maggiore templomot a helyi 
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magyar idegenvezetők Nagyboldogasszony vagy Havasboldogasszony néven emlegetik. Az 

olasz nevek egyértelműsége ellenére a betűrend megállapítása nehézséget jelenthet. A 

templomok neveinek betűrendes felsorolásánál ugyanis más és más elveket követnek az egyes 

olasz munkák. Más elv érvényesül az általános enciklopédiában, más a templomokat 

bemutató szakkönyvben és ismét más az útikönyvben. 

A templomok névadói, a szentek nevei az Enciclopedia Italiana (Bedeschi 2007) 

lapjain teljes formában szerepelnek, és eszerinti betűrendben követik egymást. A Város 

templomait bemutató Le Chiese di Roma (Cecchelli 1942) minden szentre csak az S. 

rövidítéssel hivatkozik, és a szentek keresztneve alapján állapítja meg a betűrendet. Az 

említett két különböző megközelítés eltérő sorrendet eredményez: ugyanis míg a San Pietro 

megelőzi Sant’Andreát, addig a S. Andrea előbbre sorolandó, mint a S. Pietro. A Touring 

Club Italiano gondozásában megjelent Roma című, olasz nyelvű útikönyv (Ferrari-Bravo 

1996) pedig a templomnév részének tekinti a basilica (bazilika), illetve chiesa (templom) szót 

is, és ennek megfelelően állapítja meg az alfabétikus sorrendet.   

Én a templomok felsorolásánál a templom rangjának mellőzése és a névadó szent 

megnevezésének teljes alakja mellett döntöttem. Úgy gondolom ugyanis, hogy egyszerűbb 

csupán a szentek nevére figyelni, mint a templom rangját is tekintetbe venni, továbbá a 

rövidített forma helyett könnyebben kiolvasható a teljes forma az olaszban járatlan olvasó 

számára is.  

Ugyancsak az utasok igényéből kiindulva azonban e viszonylag nagyszámú magyar 

vonatkozás közül kiemelten, külön csoportban tárgyalom az már említett explicit emlékeket. 

Nagyobb hatással van ugyanis a turistára, ha a helyszínen a saját szemével győződhet meg a 

magyar vonatkozásról, akár azért, mert el tudja olvasni egy feliraton a magyar utalást, akár, 

mert felismeri egy képzőművészeti alkotásban a magyar motívumot. Ezen esetekben az 

útikönyvtől is fokozottan elvárható, hogy említést tegyen a magyar vonatkozásról. Az explicit 

emlékek csoportjába sorolok tehát minden olyan, a turista által érzékelhető jelet, amely a 

kifejezés legtágabb értelmében Magyarország létezésére emlékeztetheti. 

Az explicit emlékektől elkülönítve, de ugyanolyan struktúrával dolgozom fel a szintén 

a művelődéstörténeti kategóriába tartozó, fentebb már szintén említett implicit  magyar 

vonatkozásokat. Ezek azért kívánkoznak külön csoportba, mert közös jellemzőjük, hogy a 

nevezetességek, amelyekhez kapcsolódnak, nem láttatják a magyar vonatkozásukat. 

Ennélfogva ezeken a helyeken  az utazó nem észleli a hazai vonatkozást, így nem is tudja 

számon kérni az útikalauzain az ilyen jellegű információk hiányát.  
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Hipotézisem szerint ezekben a helyzetekben gyakrabban hallgatnak a magyar 

vonatkozásról az útikönyvek, mint az egyértelműen észlelhető helyzetekben, ugyanakkor 

nagyobb a felelősségük is, hiszen többletélménytől fosztják meg a rájuk hagyatkozó turistát.  

 

Meg kell említeni, hogy Sárközy (2010) könyvében hangsúlyos szerepet kap az Örök 

Várossal kapcsolatos magyar nyelvű szépirodalmi alkotások idézése, ismertetése is. Úgy 

gondolom, hogy noha egy ilyen teljes képet nyújtó munkában kétség kívül helyet érdemel ez 

az aspektus is, az útikönyveken – terjedelmi korlátaiknak és műfaji sajátságaiknak 

köszönhetően – nem kérhető számon ez az egyes nevezetességekhez csak közvetetten kötődő 

szépirodalmi megközelítés. Éppen ezért a kulturális vonatkozások rendszerezésénél 

teljességgel eltekintettem a látnivalókhoz közvetlenül nem kapcsolódó irodalmiaktól. 

 

8.4.3. A kutatás eredménye 

 

8.4.3.1. Explicit magyar vonatkozások az útikönyvekben 

 

1) Caffé Greco 

A. Fénykép és dombormű Liszt Ferencről  

Csorba (124, 125) és Sárközy (89) is említést tesz róla. Liszt, bár nem beszélt magyarul, 

magyarnak vallotta magát. A Via Condottin található elegáns kávéháznak gyakran vendége 

volt római tartózkodása alatt. A kávéház egyik tablójának fényképe, valamint a mennyezethez 

közeli domborművek egyike is az ő emlékét idézi. 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

Az Eyewitness (133) bemutatja a Caffé Grecót, említi Lisztet, de nem szól a tárgyi 

emlékekről. Az Útitárs (133) ugyanígy. 

A Top 10 (70) bemutatja a Caffé Grecót, megnevez néhány egykori híres vendéget, 

szól bizonyos tárgyi emlékekről, de Lisztről nem tesz említést. Magyar fordítása ugyanígy.  

A National Geographic Traveler (133) bemutatja a Caffé Grecót, említi, hogy írók, 

művészek találkozóhelye volt, de nem említi Lisztet, sem tárgyi emlékeket. Magyar fordítása 

ugyanígy. 
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A Spiral Guides (127) bemutatja a Caffé Grecót, említi Lisztet, de nem szól a tárgyi 

emlékekről. A magyar fordítás ugyanígy. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben  

A Panoráma (53), a Cartographia (102) és a Hibernia (23) bemutatja a Caffè Grecót, említi 

Lisztet, de a fényképről és domborműről nem tesz említést.  

A Dekameron (80–81) a kávéház bemutatása során Liszt említésén túl tárgyi emlékeket is 

említ, igaz csak általánosan. A tárgyi emlékekről csak általánosan szól: „Ma ezeknek a 

hírességeknek emléke is megtalálható a falakat díszítő sok kép, szobrocska és dekoráció 

között.”  

 

2) Campo Verano 

A. A Szoldatics család sírkápolnája 

Sárközy (92) említi Szoldatics Ferenc (1820–1916) Rómában élő magyar festőt és a San 

Lorenzo-negyed híres temetőjében található családi sírkápolnáját. 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

Az Eyewitness (265) nem mutatja be, csak éppen megemlíti a Campo Veranót a közeli S. 

Lorenzo-templom kapcsán. A magyar fordítás úgyszintén. 

A Top 10, a National Geographic Traveler és a Spiral meg sem említik, magyar 

fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, és a Hibernia nem tér ki a Campo Veranóra.  

A Dekameron (133) csak viszonyítási pontként említi a Campo Veranót a S. Lorenzo 

fuori le mura templom helyének meghatározásakor.  

 

B. Magyar máltai lovagok parcellája 

Csorba (220, 221) említi a híres római temetőkert „hangulatos sarkát”, a magyar máltai 

lovagok parcelláját, amely magyar emlékhellyé vált. 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

Az Eyewitness (265) nem mutatja be, csak éppen megemlíti a Campo Veranót a közeli S. 

Lorenzo-templom kapcsán. A magyar fordítás úgyszintén. 

A Top 10, National Geographic Traveler és Spiral meg sem említik, magyar fordításuk 

szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben  



202 

 

A Panoráma, a Cartographia, és a Hibernia nem tér ki (?) a Campo Veranóra. A Dekameron 

(133) csak viszonyítási pontként említi a Campo Veranót a S. Lorenzo fuori le mura templom 

helyének meghatározásakor.  

 

3) Catacomba di Domitilla  

A. Felirat a magyar föld végső felszabadításának emlékéről  

„A katakomba Ampliatus oltáránál latin felirat olvasható arról, hogy a csatában résztvevők 

közül néhány magyar katonatiszt (…) a győzelmet követően Rómába zarándokolt hálaadásra, 

és 1716. szeptember 7-én, hazájuk felszabadítása emlékére a Te Deumot énekelték” (Sárközy 

50). 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

Az Eyewitness (266) és a Top 10 (151) bemutatja Domitilla katakombáját, de nem említi a 

feliratot. A National Geographic Traveler meg sem említi a katakombát, a Spiral Guides (17) 

igen, de csak a többi katakombával együtt. A magyar fordítás mindenhol az eredetit követi, 

tehát nem szól a magyar vonatkozásról. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben  

A Panoráma éppen csak említést tesz Domitilla katakombájáról, de nem mutatja be, nem szól 

a magyar vonatkozásáról sem.  A Cartographia és a Hibernia nem említik a katakombát sem.  

A Dekameron (137 – 138) bemutatja a katakombát, de nem említi a magyar vonatkozást.  

 

4) Collegium Germanicum et Hungaricum 

Csorba (108) és Sárközy (55) is részletezi a Collegium Germanicum et Hungaricum 

történetét, amely XVI. századi alapítása óta a Sant’Apollinare palotából a Borreomeo 

palotába, végül mai helyére, a Via San Nicola da Tolentino utcai nagy, modern 

épületegyüttesbe költözött. Több fiatal magyar katolikus pap él és folytatja itt a tanulmányait 

a mai és a történelmi Magyarország területéről egyaránt. A rektor engedélyével látogatható 

intézmény számos magyar vonatkozású emléke közül említhető levéltárának anyaga, az 

egykori magyar prelátusok olajképei, az alapítás ábrázolása, valamint az alsó kápolnában 

található mozaikképeken látható Szent István és a kassai vértanúk.  

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Collegium Germanicum et 

Hungaricumot. Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben  
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A Panoráma említi ugyan a Collegium Germanico-Hungaricumot, de a székhelyéről nem szól. 

A Cartographia és a Hibernia nem is említik az intézményt. A Dekameron nem szól az 

intézményről.  

 

5) EUR Magliana metrómegálló 

A. Lossonczy Tamás mozaikja 

Csorba (250, 251) említi, hogy a Kossuth-díjas Lossonczy Tamás készítette az 1990-es évek 

közepén az EUR Magliana mozaikját. 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül mindegyik említi a metrót, de egyik sem 

részletezi az EUR Magliana megállót. Magyar fordításuk szintén nem.  

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

Minthogy a Panoráma sorozat kötete korábban jelent meg, nem említheti az 1990-es évek 

közepén készült alkotást. A Cartographia, a Hibernia és a Dekameron szintén nem említik a 

metróállomást.  

 

6) Fosse Ardeatine  

A. Kereszti Sándor sírja a mauzóleumban 

Csorba (224, 225) említi az Olaszország legfontosabb antifasiszta emlékhelyén található 

magyar sírt. 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

Az Eyewitness (266) bemutatja a mauzóleumot, a magyar sírt azonban nem említi, a Top 10, 

National Graphic és Spiral viszont a magáról a mauzóleumról sem ejt szót. A magyar fordítás 

mindenhol az eredetit követi, tehát nem szól a magyar vonatkozásról. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma említést tesz arról, hogy a „Fossa Ardeatinál modern emlékművet állítottak az 

1944. márciusában a német megszállók által e helyen kegyetlenül kivégzett 353 túsz 

(közöttük egy 14 éves gyermek!) emlékére” (Panoráma 305), de nem szól a magyar 

vonatkozásról.  A Cartographia (75) és a Dekameron (136–137) szintén említi a tragédiát, 

ugyancsak a magyar vonatkozás nélkül. 

 

7) Gianicolo  

A. Türr István mellszobra  
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Csorba (136, 137) és Sárközy (161–163) is említést tesz a garibaldisták között 1999-től 

látható, Csíkszentmihály Róbert által készített mellszoborról, amelynek kétnyelvű felirata: 

„Gen. István Türr, il garibaldino ungherese – Türr István tábornok, magyar garibaldista”.  

Azóta a római magyar közösség március 15-i ünnepsége mindig a szobor megkoszorúzásával 

kezdődik. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (215–221), a Top 10 (60, 141), a National Geographic Traveler (192) és a 

Spiral (96) is részletezi a Gianicolót, de egyik sem említi Türr szobrát. A magyar fordítás 

mindenhol az eredetit követi, tehát nem szól a magyar vonatkozásról. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma részletezi a Gianicolót (252–256), de nem említheti Türr szobrát, hiszen az a 

könyv megjelenése után került oda.  

A Cartographia (67) a Gianicolo bemutatása során kitér a magyar vonatkozásra: „A 

Passeggiatán, vagyis a lefelé induló sétányon elhelyezett egyik carrarai márvány mellszobor 

számunkra különleges jelentőséggel bír, hiszen a szépen formált alkotás Garibaldi magyar 

származású tábornokát, a mi Türr István unkat ábrázolja.”  

A Hibernia (42) a Gianicolo bemutatásakor szintén megemlékezik a magyar 

vonatkozásról.: „A Gianicolóról a Szent Péter székesegyház felé sétálva egy sor 

márványszobor illusztris garibaldistának – közöttük Türr Istvánnak – állít emléket.”  

A Dekameron (123–124) a Gianicolón található látnivalók között nem említi Türr szobrát. 

 

 

8) Magyar Nagykövetség   

A. Endresz György és Bittay Gyula pilóták emlékműve 

Csorba (218, 219) és Sárközy (165) is említi a nagykövetség udvarában található síremléket, 

amely a Justice for Hungary szerencsétlenül járt pilótáinak emlékét őrizte 1932-től az ’50-es 

évekig, majd újra őrzi 1992-től (Sárközy 165). 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Magyar Nagykövetséget.  

Magyar fordításuk ugyan említi a Magyar Nagykövetséget, de nem a művelődéstörténeti 

vonatkozásai miatt. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 
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A Panoráma a gyakorlati tudnivalók között említi a követséget, művelődéstörténeti 

vonatkozásaira nem tér ki, de még ha tenné is, akkor sem említhetné az ’50-es évektől ’92-ig 

„szünetelő” emlékművet. 

A Cartographia (83) említi: 

 

Ha azonban nem abba, hanem az ellenkező irányba indulunk el a Via Nomentanán, 

annak legelső, jobboldali kis utcácskájában a Via dei Villini 12-16 szám alatt egy 

darab Magyarországra találunk, tekintve, hogy itt működik hazánk római 

nagykövetsége. Kertjében állították fel nem is oly rég annak a két magyar repülőnek 

(Endresz és Bittay) emlékművét, akik 70 évvel ezelőtt: pontosan 1932-ben, 

Budapestről Rómába tartva lezuhantak, röviddel azelőtt, hogy kitűzött céljukat elérték 

volna.  

 

A Hibernia (91) csak a Hasznos tudnivalók fejezetében említi a nagykövetség 

elérhetőségeit. 

A Dekameron (166) csak a Gyakorlati tudnivalók fejezetében említi a magyarországi 

képviseletek, így a Magyar Nagykövetség elérhetőségeit. 

 

9) Museo Nazionale / Palazzo Braschi 

A. Buda felszabadításának alkalmából rendezett római ünnepségeket 

megörökítő festmények  

Sárközy (50) említi, hogy a Palazzo Braschiban, Róma város történeti múzeumában a X. 

teremben olyan festmények láthatók, amelyek a Buda felszabadításának alkalmából rendezett 

római ünnepségeket örökítik meg. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (123) és a Top 10 (86) bemutatja a Palazzo Braschit, de nem említi a magyar 

vonatkozást. A National Geographic és a Spiral magát a Palazzo Braschit sem említi. A 

magyar fordítások mindenhol az eredetit követik, tehát nem szólnak a magyar vonatkozásról. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (132–133) és a Cartographia (24, 99) bemutatja a Palazzo Braschiban elhelyezett 

múzeumot, de nem említi a magyar vonatkozást. A Hibernia és a Dekameron (95–96) csak 

említi a múzeumot, szintén a magyar vonatkozás nélkül. 
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10) Musei Vaticani 

A. Raffaello freskója Attiláról a Héliodórosz-teremben  

Bár a hun Attilát nem sorolhatjuk a magyar nemzet tagjai közé, mind külföldön, mind itthon 

még ma is sokan a magyarokhoz kapcsolják a nomád nép királyának történetét. Sárközy (13) 

is a magyar emlékek között említi. Raffaello stanzái közül a Héliodórosz-teremben található 

az a freskó, amelyen Nagy Szent Leo látható, amint Róma védőszentjeinek, Szent Péternek és 

Szent Pálnak támogatásával megállítja Attilát és csapatait. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (242) megemlíti: „In The meeting of Leo I and Attila Raphael pays a similar 

compliment to the pope’s political skill.” Az Útitárs (242) szintén: „Attila és I. Leó 

találkozásán Raffaello hasonlóképpen tiszteleg a pápa diplomáciai erényei előtt.” 

A Top 10 (8) említi ugyan Raffaello stanzáit, de nem tér ki Attila alakjára. 

A National Geographic (173) említi: „(…) and „Pope Leo Meets Attila the Hun”, 

recounting how St. Leo the Great (Pope Leo I, 440–461) turned Attila and his Huns away 

during a fifth-century attack on Rome.”  A magyar változat szerint: „(…) és a „Leó pápa és 

Attila találkozása”, amely azt meséli el, hogy Nagy Szent Leó (I. Leó pápa, 440–61) hogyan 

fordította vissza a hun sereget és Attilát Róma alól az 5. századi támadás során.”    

A Spiral Guides (151) szintén említi: „Similarly, the panel ostensibly showing Attila 

the Hun turning back from Rome actually contains a portrait of the new pope, Leo X (the 

figure on a donkey).” A magyar változat szerint: „Hasonlóképpen a festményen, mely 

látszólag a Rómából visszatérő Attilát ábrázolja, feltűnik X. Leó portréja (a szamáron ülő 

alak).”  

Attila ábrázolásának említése tehát az angol nyelvű útikönyvekben is felbukkan és 

hasonló megfogalmazással kerül be az útikönyvek magyarra fordított változataiba. 

Ugyanakkor semmilyen utalás nem történik a hun király vélt vagy valós magyar 

vonatkozására sem az eredeti, sem a fordított útikalauzokban.   

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (297) említi: „Nagyobb arányú kompozíción Attilát Itália elhagyására bírja I. 

Leó pápa (aki azonban X. Leó pápa vonásait viseli; II. Gyula ekkor már nem élt)”.  

A Cartographia (66) és Hibernia (70) említi Raffaello stanzáit, az egyes freskókat 

azonban nem. 
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A Dekameron (115) említi: „A Stanza di Eliodoróban Heliodoros kiűzetését, Szt. Péter 

megszabadulását a börtönből, a Bolsenai misét és I. Leo találkozását Attilával freskóit 

találjuk.” 

A magyar útikönyvek, hasonlóan az angol nyelven írott és magyarra fordított 

útikönyvekhez semmilyen elfogultságról nem árulkodnak Attila irányában. 

 

B. Hajnal János üvegablakai a Collezione d’Arte Moderna Religiosában 

Sárközy (126) említi, hogy a Vatikán modern egyházművészeti gyűjteményben Hajnal János 

színes üvegablakai is megtalálhatók. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (241) bemutatja a modern egyházi művészet gyűjteményét, de nem említi 

Hajnal üvegablakait.  

A Top 10, a National Geographic és a Spiral nem is említi a gyűjteményt. 

A magyar fordítások mindenhol az eredetit követik, tehát nem szólnak a magyar 

vonatkozásról. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

Az eredeti Panoráma (284) – a megjelenése időszakának köszönhetően – a modern 

egyházművészeti gyűjteménynek egy még csak kezdetleges – Hajnal munkája nélküli – 

állapotáról tud beszámolni, de a ’91-es javított kiadás sem pótolja e hiányt.  

A Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említik a modern gyűjteményt.  

 

C. A Salone Sisitinóban freskó a Szentkorona átadásáról 

A Vatikáni Múzeumokon belül, a Salone Sistino, ahol jelenleg múzeumi bolt működik, a 

szekrénysor felett jobbra látható Annibale Durante 1610-ben készített freskója, amelyen a II. 

Szilveszter által küldött Szent Korona átadása elevenedik meg (Sárközy 13). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Salone Sistót. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron sem említi a Salone Sistót. 

 

D. Az egykori könyvtár folyosóján freskó a Bibliotheca Corviniana avatásáról  
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Az egykori könyvtár folyosóján az egyik freskón Mátyás felavatja az általa létesített 

Bibliotheca Corvinianát (Sárközy 14, 44) 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi az egykori könyvtár folyosóját. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (292), a Cartographia, és a Hibernia nem részletezi az egykori könyvtár 

folyosóját. A Dekameron említi a folyosót (113), de nem szól a magyar vonatkozásról. 

 

E. Az egykori könyvtár folyosóján freskó Szent Istvánnal 

Az egykori könyvtár folyosóján látható másik magyar vonatkozású freskón XI. Ince pápa 

Szent István társaságában imádkozik a Madonnához, „hogy az Ég Királynője imájával 

segítsen a pogány török kiűzésében” (Sárközy 15). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi az egykori könyvtár folyosóját. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (292) a Cartographia, és a Hibernia nem részletezi az egykori könyvtár 

folyosóját. A Dekameron említi a folyosót (113), de nem szól a magyar vonatkozásról 

 

11) Palazzo dei Conservatori 

A. „Ungaria” alakja 

Az udvaron a bal oldali falnál ókori márvány frízsorozat található, amelynek első alakja egy 

csatabárdot tartó nőalak, mely a római provinciák közül Pannoniát, a XVI. századi latin felirat 

szerint „Ungaria” tartományt ábrázolja (Sárközy 154). 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül mindegyik bemutatja a Palazzo dei 

Conservatorit, de egyik sem említi a Pannoniát ábrázoló női alakot. Magyar fordításuk szintén 

nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia (40), a Hibernia (46–47) és a Dekameron (17–19) bemutatja a 

Palazzo dei Conservatorit, de nem említi a Pannoniát ábrázoló női alakot.  
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12) Palazzo Senatorio  

A. Márvány felirat magyar Pannonia és Esztergom említésével  

Csorba (116) és Sárközy (49) is említik a városháza homlokzatán a főkapu fölött található 

XV. századi márvány feliratot, amely latin nyelven részletezi az épületet (újjá)építtető VIII. 

Kelemen pápaságának főbb eseményeit, közöttük a pápai seregek Magyarországon folytatott 

törökellenes harcok helyszíneit, azonban egyikük sem közli sem a teljes feliratot, sem a 

magyar fordítását.  

Úgy gondoltam azonban, hogy érdeklődésre tarthat számot a teljes szöveg és fordítása, 

ezért a helyszínen utánajártam a pontos szövegnek, amelyet itt latin eredetiben, majd saját 

fordításomban közlök: 

 

CLEMENTI VIII· PONT· MAX·  

POST GALLIAE REGNVM RECONCILIATO REGE  

HENRICO IV CONSTITVTVM  

PANNONIAM ARMIS AVXILIARIBVS SERVATAM  

STRIGONIVM A TVRCAR · TYRANNIDE VINDICATVM  

RVTHENOS ET AEGYPTOS RO · EC · RESTITVTOS  

PACEM COMPOSTIS REGVM MAXIMOR · DISCORDIIS  

CHRISTIANAE REIP · REDDITAM  

FERRARIAM PETRI ALDOBRANDINI CARD · DVCTV  

FERRO IN CRVENTO RECEPTAM  

SANCTISSIMAQ · PRAESENTIA CONSTABILITAM  

OPTATO REDITV IN VRBEM PVB · HILARITATIS  

SECVRITATISQ ·  REDVCTORI (Lejegyzés és kiemelések: L. A.) 

VIII. Kelemen pápának, aki miután Franciaország királyságának kérdésében  

IV. Henrik kibékítésével megegyezett, 

Magyarországot a szövetséges fegyveres erőkkel megőrizte,  

Esztergomot a törökök zsarnokságától visszavette,  

a ruténokat és egyiptomiakat a római egyházba  visszavezette, 

nagy királyok viszálykodásainak elsimításával  

a keresztény világnak a békét visszaadta, 

Ferrarát Pietro Aldobrandini bíboros vezetésével  

vérontás nélkül visszavette, 
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és szent jelenlétével megerősítette, 

a Városba való áhított visszatérésével közös jókedvet  

és biztonságot fog elhozni (kiemelések és fordítás: L. A.). 

 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül mindegyik bemutatja a Palazzo Senatoriót, de 

egyik sem említi a márvány feliratot. Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma bemutatja a Palazzo Senatoriót, de nem említi a márvány feliratot. A 

Cartographia (39–40) magát a Palazzo Senatoriót sem említi a Capitoliumon belül. A 

Hibernia (48–49) és a Dekameron (17) említi a Palazzo Senatoriót, de a márvány feliratot 

nem. 

 

13) Piazza Ungheria 

A. Caffé Hungaria  

Sárközy (139) említi a Magyarország nevét viselő tér, a piazza Ungheria szélén található 

kávéházat, amelynek azonban kínálatát tekintve nincs sok köze hazánk nevéhez.   

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi sem a Piazza Ungheriát, sem a 

Caffè Hungariát. Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron sem említi sem a Piazza Ungheriát, 

sem a Caffè Hungariát. 

 

14) San Giovanni in Laterano 

A. II. Szilveszter pápa emléktáblája   

Csorba (18) és Sárközy (15) is részletesen szól a magyar Szent Korona átadását ábrázoló 

domborműről, mely Fraknói Vilmos történész püspök kezdeményezésére készült (1909) a 

Szent Koronát Istvánnak küldő II: Szilveszter pápa sírja fölé.   

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül mindegyik, az Eyewitness (182–184), a Top 10 

(44, 126, 127), a National Geographic (78–82) és a Spiral Guides (64 – 65) bemutatja a 

Lateráni Bazilikát, de egyik sem említi a magyar vonatkozást. 
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Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (214) említi a magyar vonatkozást: „A jobboldali hajó második pillérén II. 

Szilveszter pápa emléktábláját látjuk, amelyet Fraknói Vilmos, a kiváló történész készíttetett 

(1909). II. Szilveszter pápa küldte első királyunknak, Istvánnak a koronát és elismerte az 

ország függetlenségét”. 

A Cartographia (48) szintén említi a magyar vonatkozást: „Templomuk jobboldali 

hajójának második pillérén van egy emléktábla. Fraknói Vilmos állíttatta 1909-ben annak a II. 

Szilveszter pápának a tiszteletére, aki első királyunknak koronát küldött elismerése jeléül, 

hogy Magyarország belépett a keresztény országok európai közösségébe.” 

A Hibernia (64) nem említi a bazilika bemutatása során a magyar vonatkozást. 

A Dekameron (44) megemlékezik a magyar vonatkozásról: „Magyar vonatkozása is van a 

bazilikának, ugyanis a jobb oldalhajó második pillérén látható II. Szilveszter emléktábláját 

Fraknói Vilmos, korának nagy történésze helyeztette el 1909-ben. Ez a pápa volt az, aki Szt. 

István királyunknak a koronát küldte, ezzel elismerve államiságunkat.” 

 

15) San Girolamo degli Schiavoni  

A. Sekrestye padlózatában egy sírkőn IV. Béla királyunk neve 

Bár a Rómában élő horvátok szent templomáról van szó, közös múltunk tudatában nem 

meglepő, hogy magyar emlékeket is találni itt, amelyekről Sárközy (160) számol be. Az egyik 

a sekrestye padlózatában látható sírkő, amelyen IV. Béla magyar király („Bela IV Rege Ung.) 

neve bukkan fel. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a templomot. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia és a Hibernia és Dekameron nem említi a templomot. 

 

B. Főoltár előtti padlózatban Pázmány neve 

A Rómában élő horvátok szent templomának másik magyar emléke a főoltár előtti padlózatba 

süllyesztett felirat, amelyen Pázmány Péter neve olvasható.  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a templomot. 
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Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia és a Hibernia és Dekameron nem említi a templomot. 

 

16) San Lorenzo fuori le mura 

A. Az altemplom mozaikdíszítésén „Hungari” felirat és magyar családi címerek 

Az altemplomban a mozaikdíszítésen „Hungari” felirat és a templom támogatóinak címerei 

között a szomszédos veranói temetőben eltemetett magyarok családi címerei látszanak 

(Sárközy 52, 195). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (265) bemutatja a templomot, de nem említi a magyar vonatkozást.  A Top 10 

és a Spiral Guides be sem mutatja a templomot. A National Geographic (221–222) szintén 

bemutatja a templomot, de nem említi a magyar vonatkozást.  

A magyar fordítások mindegyik esetben hűen követik az eredetit. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (303–304), a Cartographia (50) és a Dekameron (133–134) bemutatja a 

templomot, de nem említi a magyar vonatkozást. A Hibernia nem szól a templomról. 

  

17) San Marcello del Corso 

A. Frangepán család egyik tagjának mellszobra alatti feliratban Pannonia 

Sárközy (190) említi a San Marcello del Corso templomban található Frangepán-mellszobrot, 

amely alatt a felirat a család pannóniai eredetére utal.  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (159) bemutatja a templomot, de nem említi a mellszobrot, illetve feliratát. A 

Top 10, a National Geographic és a Spiral meg sem említik a templomot. 

Magyar fordításuk hűen követik az eredeti szövegeket. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (162–163) és a Dekameron (76) bemutatja a templomot, de nem említi a 

mellszobrot, illetve feliratát. 

A Cartographia és a Hibernia nem említik a templomot 

 

18) San Pantaleo melletti Casa Generalizia dei Padri Scolopi 

A. A rendházban magyar piaristák portréi  
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A piaristák központi temploma, a Chiesa di San Pantaleo melletti rendház, a Casa Generalizia 

dei Padri Scolopi könyvtártermében látható, püspöki méltóságra emelt piaristák képmásait, 

valamint Tomek Vince priornak Prokop Péter által készített portréját Sárközy (58) említi. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi sem a templomot, sem a 

rendházat. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (132) bemutatja a templomot, megemlíti a rendházat, de a magyar emléket nem 

említi. A Cartographia és a Hibernia nem szól a templomról. A Cartographia és a Hibernia és 

a Dekameron nem említik a templomot. 

 

19) San Paolo fuori le mura 

A. Scitovszky János bíboros neve az apszis márványtábláján. 

Csorba (130) elmondása szerint a tűzvész pusztítása után újjáépített Szent Pál bazilika 

felszentelésénél részt vett bíborosok neveit, s így Scitovszky János magyar bíboros nevét 

márványtábla őrzi az apszisban.  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (267), a Top 10 (45, 151), a National Geographic ( 221) és a Spiral Guides 

(26) is bemutatja a templomot, de egyik sem említi a magyar vonatkozást. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (309–310) a Cartographia(71), a Hibernia (70–71) és a Dekameron (97) is 

bemutatja a templomot, de a magyar vonatkozásról nem tesz említést. 

 

20) San Pietro in Vaticano 

A. Főkapu domborzatán Zsigmond bevonulása és koronázása 

Csorba (82, 83) és Sárközy (25–26) is említi a Szent Péter főhomlokzatának 1445-ben készült 

központi bronzkapuján a Filarete által készített domborművet, amelynek bal oldali szárnyának 

alsó részén két dombormű látható: az egyiken IV. Jenő pápa Zsigmond magyar királyt német-

római császárrá koronázza, a másikon a már megkoronázott Zsigmond lovagol ki az 

Angyalvárból a pápa társaságában. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 
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Az Eyewitness (230–233) bemutatja a bazilikát, a 231. oldalon még a bronzkaput is említi, de 

a magyar vonatkozásról hallgat. 

A Top 10 (12–13), a National Geographic (164–170) és a Spiral (156–161) is 

bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozású bronzkapuról.    

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (267–278) bemutatja a bazilikát, a 271. oldalon még a bronzkaput is említi, de a 

magyar vonatkozásról hallgat. 

A Cartographia (60–63) és a Hibernia (68) bemutatják a bazilikát, a bronzkapu említése 

nélkül. 

A Dekameron (105–109) bemutatja a bazilikát, a 106. oldalon a bronzkaput is említi, de 

Zsigmond ábrázolását nem. 

  

B. Főhajó padlózatában Esztergom neve 

Csorba (131) és Sárközy (181) is említi, hogy a főhajó padlózatán a világ nagy katolikus 

templomainak hosszméretét feltüntető sorban 1977 óta az Esztergomi Bazilika neve és mérete 

(118 m) is szerepel. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (230–233), a Top 10 (12–13), a National Geographic (164–170) és a Spiral 

(156–161) is bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

Az eredeti Panoráma (267–278), bár bemutatja a bazilikát, – minthogy a kiadás korábbi – nem 

említheti a főhajó padlózatába csak később süllyesztett magyar városnevet. E magyar 

vonatkozást azonban az 1991-es javított kiadás sem említi. 

A Cartographia (62) említi a magyar vonatkozást: „A »tamáskodókat« meggyőzendő a 

fentieken túl még azt is bejelölték, hogy a mi esztergomi bazilikánk meddig érne, ha ide 

beépítenénk.” 

A Hibernia (68) és a Dekameron (105–109) a templom bemutatása során nem említi a 

magyar bazilika jelölését. 

 

C. Nagy Szent Leó pápa domborművén Attila 
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A Szent Péter baloldali hajójában található Nagy Szent Leó pápa oltárának 

márványdomborművén szereplő Attilát, amelyet 1640–1650 között készített Alessandro 

Algardi Raffaello festménye alapján, Sárközy (13, 176) említi. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (230–233), a Top 10 (12–13), a National Geographic (164–170) és a Spiral 

(156–161) is bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (267–278), a Cartographia (60–63) és a Hibernia (68) bemutatja a bazilikát, de 

nem említi a domborművet. 

A Dekameron (108) a bazilika bemutatása során említi e domborművet: „Nagy Szent 

Leo hamvai az oltárban nyugszanak. Ő volt az, aki a legenda szerint megállította a már Rómát 

veszélyeztető Attilát. Maga az esemény az oltár fölött látható egy reliefen, melyet Algardi 

készített (1646 – 1650).”   

 

D. Scitovszky János neve a szentélyben emléktáblán 

Csorba (130) említi, hogy a IX. Pius által kezdeményezett, a Boldogságos Szűz szeplőtelen 

fogantatásának dogmáját kihirdető 1854-es vatikáni ünnepségen részt vevő bíborosok között 

Scitovszky János is részt vett, ezért került fel a szentélyben látható márvány emléktáblára a 

magyar bíboros neve is (Csorba 130). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (230–233), a Top 10 (12–13), a National Geographic (164–170) és a Spiral 

(156–161) is bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (267–278), a Cartographia (60–63), a Hibernia (68) és a Dekameron (105–109) 

bemutatja a bazilikát, de nem tesz említést az emléktábláról. 

 

E. Az egykori zarándokház első emléktáblája 

Csorba (22, 23) és Sárközy (19) is említést tesz a Serédi Jusztinián hercegprímás 

kezdeményezésére 1929-ben a Sacrestia Nuova sekrestye-kápolna és a Szent Péter Bazilika 

közötti keresztfolyosó külső falára került márványtábláról, amely az egykori Szent István 

zarándokházról emlékezik meg. 
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a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (230–233), a Top 10 (12–13), a National Geographic (164–170) és a Spiral 

(156–161) is bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (267–278), Cartographia (60–63), a Hibernia (68) a Dekameron (105–109) 

bemutatja a bazilikát, de nem tesz említést az emléktábláról. 

 

F. Az egykori zarándokház millenniumi emléktáblája 

Csorba (22, 23) és Sárközy (20) is említi a Szent Péter sekrestyefolyosójának belső falán 

2000-ben elhelyezett emléktáblát, amelynek felirata: „Heic estabat / fere ab anno MXXX / 

usque ad annum MDCCLXXVI / hospitium / quod Sanctus Stephanus / primus rex Hungariae 

/ curavit aedificandum / pro Hungaris / ad apostolorum principium limina / peregrinantibus”. 

A latin nyelvű felirat magyar jelentése: „Itt állott csaknem az 1030-as esztendőtől 

egészen az 1776-os esztendőig az a vendégház, amelyet Szent István, Magyarország első 

királya építtetett az apostolfejedelmek küszöbeihez zarándokló magyaroknak” (fordítás: L. 

A.).  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (230–233), a Top 10 (12–13), a National Geographic (164–170) és a Spiral 

(156–161) is bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.  Magyar 

fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (267–278) bemutatja a bazilikát, de – a könyv megjelenési idejének megfelelően 

– még nem említheti az ezredfordulós emléktáblát. 

A Cartographia (60–63) és a Hibernia (68), a Dekameron (105–109) bemutatja a 

bazilikát, de nem említik az ezredfordulós emléktáblát. 

G. Altemplom Veronika-kápolnájában festményen Nagy Lajos 

Csorba (58) és Sárközy (23) is megemlékezik a Szent Péter altemplomában található 

Veronika-kápolnában látható 1627-ben készült mennyezetfreskóról, amely Nagy Lajos 

királyunkat ábrázolja, ahogyan térdre borul a Krisztus képmását őrző Veronika kendője előtt. 

A freskón felirat: „Sudarium Veronicae Iussu Bonifacii IX ostenditur Regi Hungariae”. A 

latin szöveg magyar jelentése: „IX. Bonifác parancsára Veronika kendőjét megmutatják 

Magyarország királyának” (fordítás: L. A.). Sárközy megjegyzi, hogy a pápa neve tévesen 



217 

 

szerepel, amennyiben IX. Bonifác Zsigmond idején pápa, a római krónikák azonban 

egyértelműen Nagy Lajos zarándoklatáról írnak (Sárközy 23). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (230–233), a Top 10 (12–13), a National Geographic (164–170) és a Spiral 

(156–161) is bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (267–278), a Cartographia (60–63), a Hibernia (68) és a Dekameron (105–109) 

bemutatja a bazilikát, de nem tesz említést a Nagy Lajost ábrázoló freskóról.  

 

H. Altemplomban Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

Csorba (244) és Sárközy (68–69) is részletesen bemutatja a Magyarok Nagyasszonya 

Kápolnát. VI. Pál engedélyére kerülhetett kialakításra a Szent Péter altemplomában, a Sacre 

Grotte del Vaticanóban, az Ókeresztény szarkofágok termében, ahova azután VI. Pált is 

temették. A felszentelést már II. János Pál végezte 1980. október 8-án, a Magyarok 

Nagyasszonya ünnepén (Sárközy 68).  

A kápolna természetesen tele van magyar vonatkozásokkal:  

 

Varga Imre mintázta az első magyar uralkodót, amiként az ő munkája az oltárfal 

aranyos csodaszarvas- és életfa-domborítása, és a Nagyboldogasszony is, a gyermek 

Jézussal ölében. Szemben, a kápolna hátsó falán Amerigo Tot, a Rómába szakadt 

emigráns magyar szobrász ovális keretű, négyosztatú bronztalpon ábrázolta a kápolna 

történetének elő- és valóságos történetét. […] A két bejárat kovácsoltvas-kapuit 

Kovács József tűzkovács iparművész kalapálta. A falakon pedig azonos méretű 

domborművek: a magyar és magyar vonatkozású szentek és boldogok galériája, 

Csíkszentmihályi Róbert, Kiss Kovács Gyula, Kiss Nagy András, Kiss Sándor, Kő Pál, 

Lebó Ferenc alkotásai. (Csorba 244) 

 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (230–233), a Top 10 (12–13), a National Geographic (164–170) és a Spiral 

(156–161) is bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 
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Az eredeti Panoráma (267–278) bemutatja a bazilikát, de – megjelenés időszakának 

megfelelően – nem tehet említést a később épített kápolnáról. 1991-es javított kiadásában 

azonban már megemlékezik a magyar kápolnáról: 

 

Nekünk, magyaroknak itt külön élményt nyújt a 1980-ban elkészült és felszentelt 

Magyarok Nagyasszonya-kápolna megtekintése. Már II. Szilveszter pápa kápolnát 

adott Szt. István királyunknak a régi Szt. Péter-bazilika mellett, de ezt 1776-ban, a 

sekrestye építése miatt le kellett bontani. 1977-ben (Montini) VI. Pál pápa adott 

engedélyt, hogy ezt az új kápolnát felépítsék.” (Panoráma 1991: 255)  

 

Az új Panoráma még hosszasan ecseteli, hogy mely magyar művészek munkájaként, 

mely magyar szentek és szimbólumok ábrázolásai kerültek a magyar kápolnába, de ezek 

részletezésétől e helyen eltekintek.     

A Cartographia (62) szintén említi a magyar kápolnát: „Aki nem, az inkább lefele 

menjen: a Grottákba (Sacre Grotte Vaticane) már csak a Magyarok Nagyasszonya 

kápolnájának megtekintése végett is, amint arra a bevezetőnkben külön is felhívtuk az 

érdeklődő magyar utazók figyelmét.” A bevezetőben, a Mit köszönhetünk a rómabelieknek? 

cím alatt (Cartographia 17) egy kicsit részletesebb tájékoztatást kap az olvasó:  

 

Tekintve, hogy erre belátható időn belül nem kerül sor, javasoljuk: menjen le a 

székesegyház kriptájába (Sacre Grotte Vaticane), ahol nekünk magyaroknak külön 

élményt nyújt a Magyarok Nagyasszonya kápolna megtekintése. II. Szilveszter pápa 

ugyanis nemcsak koronát küldött Szent István királyunknak, hanem a tiszteletére 

kápolnát is építtetett a római Szent Péter-bazilika mellett. Más kérdés, hogy ezt 1776-

ban sekrestyeépítés miatt utóbb le kellett bontani. Kárpótlásként, pontosan 200 é 

vvel később VI. Pál pápa engedélyt adott egy új magyar kápolna építésére a grottákban 

(Cartographia 17). 

  

A Hibernia (68) a bazilika bemutatása során szintén említi a magyar kápolnát: „Az 

ókeresztény szarkofágok szentélyében, 1980-ban II. János Pál pápa magyar kápolnát avatott. 

A kápolnát a Boldogságos Szent Szűznek, Magyarország patrónusának ajánlották.”  

A Dekameron (105–109) a bazilika bemutatása során nem említi a magyar kápolnát. 
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I.  A Campo Santo Teutonico magyar sírjai 

Sárközy (20) említi, hogy a VI. Pál teremből vagy a bazilika alatti római temetőből kifelé 

jövet a Vatikánváros falai melletti kis német temetőben (Campo Santo Teutonico), a 

temetőkert közepén álló kereszttől balra látható a Collegium Germanicum et Hungaricum 

halottainak kriptája és több magyar szeminarista és paptanár végső nyughelye is (Sárközy 20). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (230–233), a Top 10 (12–13), a National Geographic (164–170) és a Spiral 

(156–161) is bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (267–278) bemutatja a bazilikát, de nem említi a magyar emléket. 

A Cartographia (60–63), a Hibernia (68), és a Dekameron (105–109) bemutatják a 

bazilikát, de nem említik a német temetőt és magyar sírjait. 

 

21) Santa Balbina 

A. Márványtáblán magyar püspök neve 

Sárközy (69) említi a 2004 óta bíboros prímás-érsek Erdő Péter címtemplomaként is ismert 

Santa Balbina magyar vonatkozásai között, hogy a középső hajó harmadik oszlopán egy 

márványtábla a következőt hirdeti: „Istud altare in honorem Beati Nicholai constructum est et 

donatum per dominum Paulum Paphensem episcopum, natione Ungarum”. A latin nyelvű 

szöveg magyar jelentése: „Ezt az oltárt Pál úr, a magyar nemzetiségű paphoszi püspök 

építtette és adományozta Boldog Miklós tiszteletére” (fordítás: L. A.). Sárközy Florio Banfi 

kutatásaira hivatkozva úgy tudja, hogy a magyar püspök 1526-ban lett a görögországi 

Pahposz címzetes püspöke (Sárközy 70).  A szintén magyar vonatkozású Váncsa István 

esztergomi érsek XIII. századi sírjának azonban sajnos már nincs nyoma. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (196) bemutatja, de hallgat a magyar vonatkozásról, a Top 10, a National 

Geographic és a Spiral meg sem említik a templomot.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, Cartographia, Hibernia és Dekameron nem tesz említést a templomról, így a 

márványtábláról sem. 

 



220 

 

22) Santa Croce dei Lucchesi  

A. Mátyás király dajkájának sírköve 

Sárközy (43) tesz említést arról, hogy a Trevi-kút közelében található templom 

altemplomában egy püspökszent képe alatt Elisabettának, Mátyás király dajkájának XV. 

századi sírköve látható. Felirata: „Elisabetae nutrici Mathiae reg. Ugro. Fil. Ob fiedem 

domest. Curae Andrea statuarius B.M.F. (Itt nyugszik Erzsébet, Mátyásnak, a magyarok 

királyának hűséges dajkája. Nyugodjék békében. Ezt az emléket András nevű szobrász fia 

állította.)” (Sárközy 43). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a templomot, így 

természetesen a magyar vonatkozást sem. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem tesz említést a templomról, így 

a magyar vonatkozású sírkőről sem. 

 

23) Santa Francesca Romana templom kolostora 

A. Liszt Ferenc emléktáblája  

Sárközy (89) említi a Forum Romanumon álló Santa Francesca Romana templomhoz tartozó 

olivetánus kolostort, amelyen emléktábla tanúsítja, hogy Liszt Ferenc kedvelt lakhelye volt az 

1860-as évek végén. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (87) bemutatja a templomot, de nem említi a kolostort és az emléktábláját, a 

Top 10, a National Geographic, és a Spiral a templomot sem említi.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (91–92) bemutatja a templomot, de nem említi a kolostort és az emléktábláját.  

A Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említik a templomot. 

 

B. Via dei Fori Imperiali fel ől kőtérképeken Pannonia és Dacia 

A fasiszta éra idején kialakított, a Colosseumot és a piazza Veneziát összekötő széles útnak az 

olivetánus kolostor felőli részén hatalmas kőtérképek emlékeztetnek a Római Birodalom 

dicsőséges gyarapodására, a városállami korszaktól a Traianus császár alatti legnagyobb 
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kiterjedésig. Sárközy (154) megemlíti ezek magyar vonatkozását, amennyiben a térképeken a 

mai, illetve történelmi Magyarország területéhez tatozó Pannonia és Dacia provinciák is fel 

vannak tüntetve.  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Via dei Fori Imperiali 

kőtérképeit. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem tesznek említést a Via dei Fori 

Imperiali kőtérképeiről. 

 

24) Sant’Agnese fuori le mura  

A. Folyosó falán magyar érsek emléktáblája 

A „VIII. században épült templomba, és onnét a (…) katakombába vezető folyosó falán 

található Váncsa István esztergomi és palestrinai érsek emléktáblája” (Sárközy 22). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (264), a Top 10 (153), a National Geographic (222) bemutatja, a Spiral (17, 

134) említi a templomot, de egyik sem tesz említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (303) és a Dekameron (134) bemutatja a templomot, de nem tesz említést az 

emléktábláról. A Cartographia és a Hibernia nem mutatják be a templomot. 

 

25) Santa Maria del Rosario kolostor a Monte Marión  

A. Liszt Ferenc emléktábla 

Csorba (163) és Sárközy (89) is említi a Santa Maria del Rosario kolostort a Monte Marión, 

ahol Liszt Ferenc – sajnos már megkopott – 1911-es emléktáblája látható. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Santa Maria del Rosariót. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hiberniaés a Dekameron nem tesznek említést a Santa Maria 

del Rosarióról. 
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26) Santa Maria in Aracoeli 

A. Aldobrandini sírján magyarországi csatahelyszínek 

Csorba (116, 118) és Sárközy (Sárközy 49) említése szerint a Capitoliumon álló Santa Maria 

in Aracoeli templom jobb hajójának zárófalán látható a törökellenes pápai seregek 

fővezérének, Gianfrancesco Aldobrandini tábornok sírja, amelyen a hosszú felirat magyar 

vonatkozású részlete: „Io· Francisco Aldobrandino ecclesiasticae militiae summa cum 

potestate praeposito […] Hungaria Croatiaque Turcarum e faucibus haud semel erepta 

expugnato Strigonio Pappa et Visegrado receptis demum in obsidione Canissae […] vita 

functo· an·D· M·DCII”. A latin felirat magyar jelentése: „Gianfrancesco Aldobrandininek, az 

egyházi sereg legfőbb vezetőjének, […] aki Magyarországot és Horvátországot a törökök 

torkából nem egyszer kiragadván, Esztergomot megostromolván, Pápát és Visegrádot 

visszaszerezvén végül Kanizsa ostromában […] veszítette életét az Úr 1602. évében” 

(fordítás: L. A.).    

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (69), a Top 10 (100), a National Geographic (138–139) és a Spiral (49) is 

bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (79–81), a Hibernia (45) és a Dekameron (20–22) bemutatja a bazilikát, de nem 

említi Aldobrandini magyar vonatkozású sírját.   

A Cartographia nem említi a templomot. 

 

B. Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolása 

Csorba (38) és Sárközy (158) is említi a Santa Maria Aracoeli főhajójának fríze fölötti, 

szenteket megjelenítő freskósorozatot, amelyek közül magyar vonatkozású Fra Umile da 

Foligno 1709-ben készített Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolása. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (69), a Top 10 (100), a National Geographic (138–139) és a Spiral (49) is 

bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 
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A Panoráma (79–81), a Hibernia (45) és a Dekameron (20–22) bemutatja a bazilikát, de nem 

említi a magyar szent ábrázolását. 

A Cartographia nem említi a templomot. 

 

C. Kapisztrán Szent János ábrázolása 

Csorba (92) és Sárközy (49) is szól az ábrázolásról. „1682-ben a főhajó egyik oszlopa tövében 

alakították ki a Kapisztrán Szent Jánosnak szentelt oltárt. Francesco Guidotti oltárképén az 

1456-os nándorfehérvári csata látszik, elöl a keresztesek zászlaját tartó ferences szent 

alakjával” (Sárközy 49). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (69), a Top 10 (100), a National Geographic (138–139) és a Spiral (49) is 

bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (79–81), a Hibernia (45) és a Dekameron (20–22) bemutatja a bazilikát, de nem 

említi a magyar vonatkozású szent ábrázolását. 

A Cartographia nem említi a templomot. 

 

D. Marchiai Szent Jakab ábrázolása 

Csorba (94) és Sárközy (49) is megemlíti a Santa Maria in Aracoeli egyik 1867-ben 

kialakított mellékoltárát, amely Marchiai Szent Jakabot, a magyarországi török elleni harcok 

egyik megszervezőjét ábrázolja. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (69), a Top 10 (100), a National Geographic (138–139) és a Spiral (49) is 

bemutatja a bazilikát, de nem tesznek említést a magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (79–81), a Hibernia (45) és a Dekameron (20–22) bemutatja a bazilikát, de nem 

említi a magyar vonatkozású szent ábrázolását. 

A Cartographia nem említi a templomot. 

 

27) Santa Maria Maggiore 

A. VIII. Kelemen síremlékén esztergomi csatáról dombormű  
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A Santa Maria Maggiore bazilika Capella Paolinájában (Borghese) található VII. Kelemen 

pápa síremlékének magyar vonatkozását Csorba (116) és Sárközy (49) is említi. A síremlék 

domborművei a pápa működése alatti legjelentősebb eseményeket örökítik meg, közöttük az 

1595. évi esztergomi ostromot is. Az 1612-ben készült relief alatti feliratot Sárközy (49) 

idézi: „Ioannem Franciscum Aldobrandinum / Cum validissimis copiis / ad Othomanicas 

expeditiones coercendas / ter in Pannoniam misit.” A latin nyelvű szöveg magyar jelentése: 

„Háromszor küldte Gianfrancesco Aldobrandinit erős csapatokkal Magyarországra az 

ottomán hadi vállalkozások megzabolázására” (fordítás: L. A.).  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (172–173) bemutatja a bazilikát, említi a kápolnát is, de a sírt nem. A Top 10 

(44, 127) bemutatja a bazilikát, de nem említi a kápolnát. A National Geographic (83–84) és a 

Spiral (118–119) is bemutatják a bazilikát, említik a síremléket is, de nem tesznek említést a 

magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (199–201) bemutatja a bazilikát, említi a kápolnát is, de a síremléket nem. A 

Cartographia (50–51) és a Hibernia (70) bemutatja a bazilikát, de nem említik a kápolnát és a 

síremléket. 

A Dekameron (91) említi a bazilika kápolnájában a síremléket is, de a magyar vonatkozást 

nem. 

B. V. Pál síremlékén magyarországi törökellenes harcok domborművel, felirattal  

Sárközy (50) említi a Santa Maria Maggiore templom Capella Paolinájában (Borghese) 

található V. Pál-féle síremléket, amelynek a domborműve a törökellenes harcokat idézi. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (172–173) bemutatja a bazilikát, említi a kápolnát is, de a sírt nem. A Top 10 

(44, 127) bemutatja a bazilikát, de nem említi a kápolnát. A National Geographic (83–84) és a 

Spiral (118–119) is bemutatják a bazilikát, említik a síremléket is, de nem tesznek említést a 

magyar vonatkozásról.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (199–201) bemutatja a bazilikát, említi a kápolnát is, de a síremléket nem. A 

Cartographia (50–51) és a Hibernia (70) bemutatja a bazilikát, de nem említik a kápolnát és a 
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síremléket. A Dekameron (91) említi a bazilika kápolnájában a síremléket is, de a magyar 

vonatkozást nem. 

 

28) Santa Maria sopra Minerva melletti domonkos kolostor 

A. Kerengőben az első boltív mennyezetén Árpád-házi Szent Margit XVII. 

századi freskója  

A Santa Maria Sopra Minerva melletti domonkos kolostor kerengőjében Sárközy (45) 

említése szerint Árpád-házi Szent Margit XVII. századi freskója látható. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (108) bemutatja a templomot, említi a rendházat is, de a freskót nem. A Top 

10 (44, 91) bemutatja a templomot, de nem említi a rendházat. A National Geographic (134–

135) bemutatja a templomot, említi a rendházat is, de a freskót nem. A Spiral (94) bemutatja a 

templomot, de nem említi a rendházat.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (144–146) bemutatja a templomot, említi a kolostort is, de a magyar szentet 

ábrázoló freskót nem.  

A Cartographia (30–31) a templomot említi, a kolostort nem, a magyar vonatkozást 

azonban a templomba helyezi: „A templom főhajójában, egész pontosan a baloldali ívsor 

feletti mezőben Árpádházi Szent Margit is helyet kapott.” 

A Hibernia nem említi a templomot. 

A Dekameron (66–67) említi a templomot, a kolostort azonban nem. 

 

29) Sant’Apollinare templom  

A. Szentélyben a sírkő szerint német és magyar halottak 

A szentélyben található az a sírkő felirata: „Mortales exuviae alumnorum Collegii Germanici 

et Hungarici in Urbe” (Sárközy 55). A latin szöveg magyar jelentése: „A római Német és 

Magyar Kollégium növendékeinek földi maradványai” (fordítás: L. A.). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (342) említi a templomot, de hallgat a magyar vonatkozásról. A Top 10, a 

National Geographic és a Spiral nem tesz említést magáról a templomról sem. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 
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A Panoráma, a Cartographia a Hibernia és a Dekameron nem említi a templomot, így a 

magyar vonatkozású sírkövet sem. 

 

30) Santi Cosma e Damiano-bazilika  

A. Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolása 

Csorba (40, 41) és Sárközy (158) is említi a Forum Romanumon található bazilika Árpád-házi 

Szent Erzsébetet ábrázoló barokk freskóját, aki ugyan halakat tart a kosarában a megszokott 

rózsák helyett, de a felirat minden kétséget eloszlat a személyével kapcsolatban: „S. 

ELISABETH REGINA UNGARIA PROTECTRIX”. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (86) bemutatja a templomot, a Top 10 (112) meg sem említi, a National 

Geographic (39) csak térképen jelöli, a Spiral nem is említi. A magyar vonatkozás egyikben 

sem szerepel.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (91) bemutatja a templomot, de nem említi a magyar szentet ábrázoló freskót. A 

Cartographia és a Dekameron nem említi a templomot. A Hibernia említi a templomot, a 

magyar vonatkozás nélkül.  

 

 

31) Santissimi Apostoli 

A. Festett üvegablakon Árpád-házi Szent Erzsébet 

A római ferencesek Piazza Santi Apostoli-n található központi templomában a Szent Kereszt 

kápolna festett üvegablakán látható Szent Erzsébet ábrázolást Sárközy (159) említi. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (158–159) bemutatja a templomot, a Top 10 (112) röviden szól róla, a 

National Geographic nem említi, a Spiral (180) bemutatja. A magyar vonatkozás egyikben 

sem szerepel. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (176–177) és a Dekameron (75) bemutatja a templomot, de nem említi a magyar 

szentet ábrázoló üvegablakot. A Cartographia (85) röviden szól a templomról, a magyar 

vonatkozás nélkül. A Hibernia nem említi a templomot. 
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B. Odescalchi sírfeliratán a magyarországi Szerémség említése  

Sárközy (194) említi, hogy Baldassare Odescalchi herceg sírfeliratán szerepel az, hogy „XI. 

Ince pápa nekik adományozta a töröktől visszafoglalt Szerémséget”. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (158–159) bemutatja a templomot, a Top 10 (112) röviden szól róla, a 

National Geographic nem említi, a Spiral (180) bemutatja. A magyar vonatkozás egyikben 

sem szerepel.   

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (176–177) és a Dekameron (75) bemutatja a templomot, de nem említi Odelaschi 

magyar vonatkozású sírfeliratát. 

A Cartographia (85) röviden szól a templomról, a magyar vonatkozás nélkül. 

A Hibernia nem említi a templomot. 

 

 

32) Santo Stefano Rotondo  

A. Lászay János sírköve (Csorba 106) 

Csorba (106–107) és Sárközy (32–33) is részletesen bemutatja a Santo Stefano Rotondo 

központi részén található Lászai János gyulafehérvári kanonok, római magyar gyóntató fehér 

márványlap síremlékét, amely a kanonokot teljes alakban, fekvő helyzetben ábrázolja. A 

sírkövet övező felirat: „IO. LAZO. ARCHIDI. TRANSSIL. PANNO. PENIT. AP. DVM. 

ANN. AGERET. LXXV. OBIIT. XVII. AVG. M.D.XXIII. (ak i itt fekszik, az Johannes Lazo, 

erdélyi archi diakonus, pannóniai apostoli gyóntató, aki életének 75. évében halt meg 1523. 

augusztus 17-én.)” (Sárközy 33). 

A sírkő alján olvasható epitáfium pedig így szól: „NATVM Q(VEM) GELIDVM 

VIDES AD ISTRV(M) / ROMANA TEGIER VIATOR VRNA / NON MIRABERE SI 

EXTIMABIS ILLVD / Q(VOD) ROMA EST PATRIA OMNIVM FVITQVE” 

„Vándor, ha látod, hogy római sír födi azt, / Aki a hideg Dunánál született, / Nem fogsz 

csodálkozni, ha meggondolod, / Hogy közös hazánk volt Róma, s az is marad” (Cs. Szabó 

László fordítása, idézi Sárközy 33).  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 
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Az Eyewitness (185), a Top 10 (128–129), a National Geographic (73) és a Spiral (17) is 

bemutatja a templomot, magyar vonatkozás egyikben sem szerepel.  

A magyar fordítás mindegyik könyvnél hű, kivéve a Spiral esetét. A Spiral (17) a templom 

bemutatása során a vértanúhalál kínjait ábrázoló freskók szörnyűségét hangsúlyozza Dickens 

idézetével. A magyar olvasó az idézett helyett a magyar vonatkozásról olvashat. 

 

Frescoes in the church of Santo Stefano Rotondo portray all manner of grisly 

martyrdoms, their subjects described by an enthralled Charles Dickens during a visit in 

the 19th century: ’Grey-bearded men being boiled, fried, grilled, crimped, singed, 

eaten by wild beasts, worried by dogs, burried alive, torn asunder by horses, chopped 

up with small hatchets: women having their breasts torn off with iron pincers, their 

tongues cut out, their ears screwed off, their jaws broken, their bodies stretched on the 

rack, or skinned on the stake, or crackled up and melted in the fire – these are among 

the mildest subjects’ (Spiral 17). 

A Santo Stefano Rotondo freskói a vértanúhalál mindenféle rémisztő nemét 

ábrázolják. A még ma is gyakran a magyarok templomaként emlegetett Santo Stefano 

Rotondo Mindszenty bíboros címtemploma volt. Az épület a XV. században került a 

magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok használatába. Az átadásban szerepe lehetett 

a két Szent István (a vértanú és a magyar király) névazonosságának. Itt található 

Lászay János, a Szentföldet megjárt telegdi főesperes, gyulafehérvári kanonok sírja, 

aki a római magyar zarándokok gyóntatója volt. A templom a XVI. században egy 

rövid ideig a magyar jezsuitákhoz tartozott (Spirál 17). 

  

A két szöveg összehasonlításából kitűnik, hogy a fordító különösebb átvezetés nélkül, 

a szövegkohézió és koherencia tartalmi és formai elemeinek negligálásával a magyar 

vonatkozás ecsetelésébe kezd, ahelyett, hogy az eredetiben szereplő dickensi benyomásokat 

idézné. Minthogy a Magyarországon is ismert viktoriánus író gondolatai a magyar olvasók 

körében is érdeklődésre tarthatnak számot, nem szerencsés megfosztani ezen élménytől a 

magyar turistákat. Ugyanakkor, tekintve a formai követelményeket, melyek szerint a magyar 

kiadásnak hasonlítania kell az eredetire, az írótól vett idézet megőrzése mellett már nem lett 

volna hely a magyar vonatkozás taglalására. Összességében tehát valószínűsíthetően kisebb 

veszteség érte így a magyar olvasót, mint abban az esetben, ha a fordító nem döntött volna a 

behelyettesítés mellett.  
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b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (208–209) bemutatja a templomot, és nem felejtkezik el a magyar vonatkozású 

sírkőről: 

 

A templom külön érdekessége Lászay Jánosnak, a Szent Péter-székesegyház magyar 

gyóntatójának a kőpadlóba süllyesztett síremléke, amelynek latin nyelvű felirata 

méltán híres. Fordítása: Vándor, ha látod, hogy az, ki a fagyos Dunánál született, most 

római sírban pihen, ne csodálkozz: Róma mindannyiunk hazája (Panoráma 209) 

 

A Cartographia (76) megemlékezik a sírkőről: 

 

Itt található az a bizonyos kőpadlóba süllyesztett Lázói (Lászay) János síremlék, 

amelyről a bevezetőben már tettünk említést. Latin nyelvű sírfeliratának magyar 

fordítása így hangzik: „Vándor, ha látod, hogy az, ki a fagyos Dunánál született, most 

római sírban pihen, ne csodálkozz: Róma mindannyiunk hazája”. Ezeknek a mohácsi 

csat esztendejében megfogalmazott félezer éves soroknak ismeretében 

történelmietlennek hatnak az Európa „felé” haladásról mint valami novumról 

beszélnie bárkinek is a XX/XXI. század fordulóján. 

 

A Hibernia (65) bemutatja a templomot, a sírkövet azonban nem említi. 

A Dekameron (75) említi: „Számunkra érdekesség, hogy a kőpadlóban találjuk Lászay 

Jánosnak, a Szt. Péter bazilika magyar gyóntatójának síremlékét, melynek felirata: »Vándor, 

ha látod, hogy az, aki a fagyos Dunánál született, római sírban pihen, ne csodálkozz! Róma 

mindannyiunk hazája.«”  

 

B. A templom közepén lévő oltár mellett márvány emléktábla a templom 

védőszentjeiről  

Csorba (104) is szemlélteti, amit Sárközy (30) úgy fogalmaz meg, hogy a „templom közepén 

lévő oltár melletti bal oldali nagy tartóoszlopon márvány emléktáblára vésett felirat” 1580 óta 

„tanúsítja, hogy Szűz Mária, az apostolok, Szent István proto-mártír és más szentek mellett a 

templom oltárát a magyar nép három szent királya, Szent István, Szent Imre (herceg) és Szent 

László tiszteletére szentelték fel” (Sárközy 30).   

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 
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Az Eyewitness (185), a Top 10 (128–129), a National Geographic (73) és a Spiral (17) is 

bemutatja a templomot, a magyar vonatkozású emléktábla azonban egyikben sem szerepel. 

Magyar fordításukban szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (208–209), a Cartographia (76), a Hibernia (65) és a Dekameron (75) bemutatja 

a templomot, de nem említi a magyar vonatkozású márványtáblát. 

 

C. Az oltárkerítés mellett freskó a Szent István-legenda egyik epizódjáról 

Csorba (102) és Sárközy (31) is említi, hogy az oltárkerítés 1582-ben készült freskói az első 

keresztény mártír életének és vértanúságának jelenetei között a magyar Szent István-legenda 

egyik jelenetét is ábrázolják, amelyben István vértanú megjelenik Géza fejedelem 

feleségének, Saroltnak. A freskó felirata: „B. Stephanus Sancti Stephani Hungarorum regis 

predicit ortum”. A latin felirat magyar jelentése: „Boldog István megjövendöli Szent 

Istvánnak, a magyarok királyának a születését” (fordítás: L. A.).    

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (185), a Top 10 (128–129), a National Geographic (73) és a Spiral (17) is 

bemutatja a templomot, a magyar vonatkozású freskó azonban egyikben sem szerepel. 

Magyar fordításukban szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (208–209) a Cartographia (76), a Hibernia (65) és a Dekameron (75) is 

bemutatja a templomot, a magyar vonatkozású freskót azonban nem említi. 

 

D. A balusztrádot díszítő márványreliefek sorában három magyar szent  

Érintőlegesen Csorba (102) is említi, de csak Sárközy (34) részletezi, hogy a Santo Stefano 

Rotondo oltárkerítése hátsó oldalán „a balusztrádot díszítő kis márványreliefek sorában három 

szent alakja látható, amelyeket Gioachino Jacopo de Neri készített 1582-ben”: ezek 

valószínűsíthetően Szent László, Szent Imre és Árpád-házi Szent Margit alakjai (Sárközy 34–

35). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (185), a Top 10 (128–129), a National Geographic (73) és a Spiral (17) is 

bemutatja a templomot, a magyar vonatkozású márványreliefeket azonban egyik sem említi.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 
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A Panoráma (208–209) a Cartographia (76) és a Hibernia (65) és Dekameron (75) is 

bemutatja a templomot, a magyar vonatkozású márványreliefeket azonban nem említi. 

 

E. Szent István királynak szentelt kápolna felirattal 

Csorba (102) és Sárközy (35) is megemlékezik az 1778-ban Szent István királynak felszentelt 

kápolnáról, amelynek oldalfalairól „a magyar szenteket ábrázoló festmények a XX. századi 

átépítések során elkallódtak, de a mennyezeti boltíven máig olvasható, hogy a kápolnát a 

magyarok szent királya és Remete Szent Pál tiszteletére építették: Colendae memoriae SS. 

Stephani Hungarorum Regis et Pauli eremitarum Principis” (Sárközy 35). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (185), a Top 10 (128–129), a National Geographic (73) és a Spiral (17) is 

bemutatja a templomot, a magyar vonatkozású feliratot azonban egyik sem említi. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (208–209) a Cartographia (76) és a Dekameron (75) a templom bemutatásakor, 

bár a feliratot külön nem emeli ki, említi a „Szt. István királyunk tiszteletére” (Panoráma 209) 

szentelt kápolnát. A Hibernia (65) nem említi a Szt. István kápolnát. 

  

F. Cappella di SS. Primo e Feliciano kápolnában Kelemen atya sírköve 

Csorba (102) és Sárközy (36) is említi a Cappella SS. Primo e Feliciano kápolnában 1495-ben 

eltemetett Kelemen pálos gyóntató atya sírkövét a következő felirattal „Hic requiescit corpus 

reverendi patris fratris Clementis ordinis S. Pauli primi heremite quondam penitentiarii 

Domini Pape in Basilica Principis Apostolorum qui obiit Anno MCCCCXCV. Die XXVI. 

Augusti”. A latin szöveg magyar jelentése:„Itt nyugszik a teste Kelemen tiszteletes atyának, a 

remete Szent Pál rendi testvérnek, aki egykor a pápa úr gyóntatója volt az Apostolok Fejének 

Bazilikájában; 1496. augusztus 26-án halt meg” (fordítás: L. A.). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (185), a Top 10 (128–129), a National Geographic (73) és a Spiral (17) is 

bemutatja a templomot, a kápolnáról azonban egyik sem szól. 

Magyar fordításuk szintén nem.  

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (208–209), a Cartographia (76), a Hibernia (65) és a Dekameron (75) bemutatja 

a templomot, de nem említi a kápolnát. 
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G. Gyöngyösi Gergely tabernákuluma 

Sárközy (36) említi a „Gyöngyösi Gergely pálos prior által 1511-ben készíttetett díszes 

tabernákulumot, melynek reliefjei között ott szerepel Szent István király és Remete Szent Pál 

alakja is”. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (185), a Top 10 (128–129), a National Geographic (73) és a Spiral (17) is 

bemutatja a templomot, a magyar vonatkozású tabernákulumot azonban egyik sem említi. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (208–209), a Cartographia (76), a Hibernia (65) és a Dekameron (75) is 

bemutatja a templomot, de nem említi a magyar vonatkozású tabernákulumot. 

 

H. Volt pálos kolostor kerengőjében kút II. Ulászló címerével 

Csorba (102) és Sárközy (36) is említi a templom melletti volt pálos kolostor kerengőjében 

található reneszánsz kutat, amelyen II. Ulászló címere látható.  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (185), a Top 10 (128–129), a National Geographic (73) és a Spiral (17) is 

bemutatja a templomot, a magyar vonatkozású kerengőt azonban egyik sem említi. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (208–209), a Cartographia (76), a Hibernia (65) és a Dekameron (75) is 

bemutatja a templomot, de nem említi a kerengőt. 

 

33) Sapienza 

A. Magyar tanszék 

Az 1303-ban VIII. Bonifác által alapított római egyetemen 1929-ben létesített Magyar 

Tanszék múltjáról és jelenéről Sárközy (170) ad részletes tájékoztatást. A mintegy 20– 25 

hallgatói létszámú tanszék 1981-ben költözött mai helyére, a via Nomentana 118 alatti Villa 

Mirafioriba, ahol „szeptembertől július közepéig szeretettel fogadja a tanszék munkája iránt 

érdeklődőket” (Sárközy 170–176). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 
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Az Eyewitness (122), a Top 10 (85), a National Geographic (151) és a Spiral (103) is csak 

utal az egyetemre, de egyik sem mutatja be. A magyar fordítás mindenhol az eredetit követi, 

tehát nem szól a magyar vonatkozásról. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (141) szól a Sapienzáról, a történetéről, de nem említi a magyar tanszéket. 

A Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem szólnak az egyetemről.  

 

34) Szent István Ház  

Csorba (22, 242) és Sárközy (65–67) is tárgyalja az 1967-ben felszentelt új magyar 

zarándokházat, ahol az itt otthonra lelő egyháziakon túl évente több ezer magyar zarándok és 

turista talál szállásra. Emlékei közül kiemelik az alapításra emlékeztető emléktáblákat, 

valamint a vendégház melletti Szent István Kápolnában található – magyar szenteket idéző – 

ereklyéket, ábrázolásokat.   

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Szent István házat. Magyar 

fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma nem említi a Szent István házat, sem az első, sem az utolsó kiadásában. 

A Cartographia (133) a Hasznos tudnivalók fejezetében ismerteti a Szent István Ház 

elérhetőségeit, történetére, bemutatására azonban nem tér ki. 

A Hibernia nem említi a Szent István házat. 

A Dekameron (152) a Gyakorlati tudnivalók fejezetében ismerteti a Szent István Ház 

elérhetőségeit, történetére, bemutatására azonban nem tér ki. 

 

35) Teatro dell’Opera 

A. Az Operaház előcsarnokában Milloss Aurél emléktáblája 

Csorba (230, 231) és Sárközy (168) is említi a római Opera előcsarnokában látható 

emléktáblát, amelyet az igazgatóság készíttetett 1998-ban az együttes magyar származású 

világhírű balett táncosa, későbbi koreográfus-rendezője, Milloss Aurél tiszteletére.  

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

Az Eyewitness (343) megemlíti az Operát, a Top 10 nem, a National Geographic (261) 

említést tesz róla, a Spiral nem. A magyar vonatkozás egyik könyvben sem bukkan fel.  

A magyar fordításokban sem. 



234 

 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma nem mutatja be az Operát, de a megjelenése idejének megfelelően úgysem 

emlékezhetne meg a csak 1998-ban elkészült magyar vonatkozású emléktábláról. 

A Cartographia (84–85) említi „Teatro Lirico”-t, az emléktábla nélkül.  

A Hibernia és a Dekameron nem említi az operaházat. 

 

36) Vatikáni Magyar Nagykövetség  

Sárközy (108) említi a Vatikáni Magyar Nagykövetség székházát és nagyköveti rezidenciáját, 

amelyet Fraknói Római Magyar Történeti Intézetnek építtetett a via Girolamo Fabrizi 3 alatt.  

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Vatikáni Magyar 

Nagykövetséget.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma nem említi a Vatikáni Magyar Nagykövetséget. A Cartographia (133) a Hasznos 

tudnivalók fejezetében említi a Vatikánhoz Rendelt Magyar Nagykövetség elérhetőségeit. 

A Hibernia és a Dekameron nem említi a követséget. 

 

37) Via Bartok 

Sárközy (210) említi a magyar zeneszerzőről elnevezett utcát, amely Róma XXII. kerületében 

található. 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Bartókról elnevezett utcát.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, Cartographia, Hibernia és Dekameron sem említi a magyar zeneszerzőről 

elnevezett utcát. 

 

38) Via Cestari  

A. ’56-os menekült diákok szállásáról emléktábla  

Csorba (247) és Sárközy is említést tesz a Via Cestari 34. alatti épületről. Az 1956-os 

forradalmat követően számos magyar menekült érkezett Itáliába, azon belül Rómába, 

közöttük diákok is. Rövid akadémiai tartózkodásuk után a „pápa és az olasz állam 
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támogatásával a Pápai Magyar Intézet vezetői és a Vatikánt képviselő Kada Lajos érsek, a 

Pantheon közelében, a via Cestari egyik házában vásároltak lakásokat, és ott helyezték el a 

magyar egyetemistákat”(Sárközy 164). 2001-ben a magyar Nemzeti Örökség Minisztériuma 

emléktáblát helyezett el a lakóház falán.   

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Via Cestarit.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma – megjelenéseinek időszakának megfelelően – természetesen nem említi az ’56-

os emlékhelyet.  

A Cartographia, a Hibernia és a Dekameron sem említi az ’56-os emlékhelyet. 

 

39) Via Giulia 

A. Római Magyar Akadémia 

Csorba (198) és Sárközy (61–63, 111) is kiemelten foglalkozik a Magyar Akadémiával, amely 

1927 óta működik a Via Giulia 1 szám alatti, Borromini által tervezett Falconieri-palotában, 

Klebelsberg Kunó koncepciójának megfelelően. Az intézmény falain belül, de önállóan 

működik a Pápai Magyar Egyházi Intézet, melynek kápolnáját Prokop Péter freskói és Hajnal 

János üvegablakai ékesítik. 

Az intézmény Via Giulia felőli homlokzatán Magyarok Nagyasszonya mozaikkép 

látható, amelyet a Szent Péter Bazilika mozaik-műhelyének igazgatója, Prof. Gaudenzi 

készített az ’56-os forradalom hírére, és ajándékozta az Akadémiának. 1960-ban az akkori 

igazgató levetette, és a Pápai Intézet kápolnájának előterébe került, ahonnan csak 1991-ben 

juthatott vissza eredeti helyére (Sárközy 63). 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

Az Eyewitness (276) bemutatja a Via Giuliát, említi a Palazzo Falconierit is, de nem szól a 

magyar vonatkozásról. Magyar fordítása azonban felhívja erre a figyelmet egy kiegészítő 

mondat erejéig. 

 

A bit further along on the same side of the road stands Palazzo Falconieri, enlarged by 

Borromini in 1650. Note its two stone falcons glowering at each other across the width 

of the façade” (Eyewitness 267). 



236 

 

Kicsit távolabb, ugyanezen az oldalon áll a Palazzo Falconieri, amelyet Borromini 

bővített ki 1650-ben. Itt székel a Római Magyar Akadémia (06-688 96 71). Figyeljük 

meg a két egymást méricskélő kősólymot a homlokzat két oldalán (Útitárs 267). 

  

A Top 10 (104) nagyon röviden szól az utcáról, a magyar vonatkozást nem említi. A 

fordítása sem. 

A National Geographic (158) nagyon röviden szól az utcáról, a magyar vonatkozást 

nem említi. A fordítása sem. 

A Spiral (100, 179) említi az utcát, de hallgat a magyar vonatkozásról. Magyar 

fordítása szintén. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma szól az utcáról és nem felejtkezik el az itt található magyar intézményről: 

 

A Magyar Akadémia vagy Collegium Hungaricum (az egykori Palazzo Falconieri) a Via 

Giulia 1. számú épülete. Már századok óta szokássá vált, hogy a római művészet, kultúra 

tanulmányozására nemzeti akadémiák létesültek, ahová az illető állam az arra 

érdemesnek talált ösztöndíjasait küldi. […] A franciákon kívül a magyar akadémiának 

van a legpatinásabb, legszebb épülete, amelyet e század húszas éveiben vásárolt meg 

Magyarország (Panoráma 121).  

 

A Cartographia (37) fotóval megtoldott rövid ismertetőt közöl a Magyar Akadémiáról a 

Palazzo Falconieri címszó alatt: „Árkádos loggiáit Francesco Borromini tervezte. Magyar 

ösztöndíjaosk ezrei fordultak meg a Via Giulia 1-ben álló falai közöt azóta, hogy 1927-ben 

magyar tulajdonba került.” 

A Hibernia (14) a via Giuliát bemutatva szintén szól a Palazzo Falconieriben található 

Magyar Akadémiáról: „A palota a magyar állam tulajdonában van, itt működik 1927 óta a 

Római Magyar Akadémia is.” 

A Dekameron (57) Collegium Hungaricum (Magyar Akadémia) címet adja a Palazzo 

Falconieri épületében otthonra lelt magyar intézményt bemutató ismertetőjének: 

 

Az Akadémia a Palazzo Falconieri épületében 1927-óta működik, mely egyike Róma 

legszebb palotáinak. […] Az épületet Bethlen István akkori miniszterelnök és 

Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter vásárolta meg a magyar állam 
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számára azzal a céllal, hogy miként a tábla tanusítja, a magyar tudománynak és a 

kultúrának, valamint művészképzésnek méltó otthona legyen (Dekameron 57). 

 

40) Via Luigi Kossuth 

Sárközy (161) említi a magyar politikusról elnevezett utcát, amely a déli Magliana 

városrészben található. A márvány utcanévtáblán Kossuth neve alatt apró betűvel a „patriota 

ungherese”, azaz „magyar hazafi” megjegyzés szerepel. 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Kossuthról elnevezett utcát.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említi a magyar vonatkozású 

utcát. 

 

41) Via Liszt 

Sárközy (210) említi a nagy magyar zeneszerzőről elnevezett utcát, amely a modern EUR-

negyedben található. 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Lisztről elnevezett utcát. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említi a magyar zeneszerzőről 

elnevezett utcát. 

 

42) Via Vittorio Veneto 

A. Ady Endre emléktáblája a Hotel Imperiale falán  

Csorba (206) és Sárközy (100) is említi azt az emléktáblát, amelyet Király István egyetemi 

tanár, Ady egykori monográfusa kezdeményezésére helyeztek el a Via Vittorio Veneto 24. 

alatti szálloda falán 1972-ben a következő felirattal: „In questo albergo soggiornò Endre Ady 

(1877–1919) poeta del destino, dei desideri e dei sogni della nazione ungherese”. Az olasz 

felirat magyar jelentése: „Ebben a szállodában lakott Ady Endre, a magyar nemzet sorsának, 

vágyainak és álmainak a költője” (fordítás: L. A.).   

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 
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A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Hotel Imperialét. Magyar 

fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

Az 1969-ben kiadott Panoráma emléktáblát nem említ, hiszen az csak a megjelenését 

követően kerül a szálló falára, a költő ott-tartózkodásáról azonban így is megemlékezik: 

 

A Hotel Imperiale, amelyben annak idején Ady Endre is megszállt, az út bal oldalán 

állt. Hadd idézzük itt írt néhány sorát:  

Óh, gyönyörű örökség, 

Változó, ős, szent község, 

Urbs, te feledtető 

Az én-élet poklából 

Lelkem-testem kilábol, 

Te, szent védő tető (Panoráma 232). 

 

Az 1991-es, javított kiadásban egy betoldás felhívja már a figyelmet az emléktáblára is: „A 

szálloda falán elhelyezett emléktábla őrzi emlékét.” (Panoráma 1991: 213) 

A Cartographia a Via Vittorio Veneto (83) bemutatása során fotót és rövid 

megjegyzést közöl a magyar vonatkozással kapcsolatban: „Ott a Hotel Imperiale falán lévő 

emléktábla állít meg bennünket: itt szállt meg ugyanis 1911-es római látogatása idején Ady 

Endre.” 

A Hibernia és a Dekameron nem említi a hotelt. 

 

Összegzés 

A fejezetben tárgyalt eredményeket a 9. és 10. táblázatban összesítem. 
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lv mv Ea Em Ta Tm Na Nm Sa Sm P C H D aa am mm 

1. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -4 -4 +2 

2. 2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 

3. 1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -3 -3 -2 

4. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -4 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -3 

7. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 +1 +1 -1 -4 -4 +2 

8. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 -1 -1 0 0 -1 

9. 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -4 

10. 5 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -4 -17 -17 -18 

11. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -4 

12. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -4 -4 -3 

13. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -4 -4 +3 

15. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -3 -3 -3 

17. 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -2 

18. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 

19. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -4 

20. 9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -5 -7 -7 -36 -36 -25 

21. 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 

22. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. 2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2 -2 -2 

24. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -4 -4 -2 

25. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 0 -4 -4 -16 -16 -12 

27. 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -8 -8 -8 

28. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -4 -4 -3 

29. 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 

30. 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -2 

31. 2 -2 -2 -2 -2 0 0 -2 -2 -2 -2 0 -2 -8 -8 -6 

32. 8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -6 -4 -4 -8 -4 -32 -30 -20 

33. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -4 -4 -1 

34- 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -4 -4 0 

35. 1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 -2 -2 -1 

36. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -4 -4 -2 

37. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -4 

38. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -4 -4 -3 

39. 1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -4 -2 +4 

40. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -4 

41. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -4 

42. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -4 -4 0 

Σ 69 -60 -58 -51 -51 -47 -47 -48 -46 -41 -24 -38 -42 -204 -200 -139 

9. táblázat: Explicit magyar művelődéstörténeti vonatkozások összefoglaló táblázata 
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Jelmagyarázat 

lv: látnivaló sorszáma 

mv: magyar vonatkozás mennyisége 

Ea: Eyewitness angol eredetije 

Em: Eyewitness magyar fordítása 

Ta: Top 10 angol eredetije 

Tm: Top 10 magyar fordítása 

Na: National Geographic angol eredetije 

Nm: National Geographic magyar fordítása 

Sa: Spiral angol eredetije 

Sm: Spiral magyar fordítása 

P: Panoráma (magyar eredeti) 

C: Cartographia (magyar eredeti) 

H: Hibernia (magyar eredeti) 

D: Dekameron (magyar eredeti) 

aa: a négy angol eredeti útikönyv összesen 

am: a négy magyarra fordított útkönyv összesen 

mm: a négy magyar eredeti útikönyv összesen 

Σ: összesen  

 

Az egyes útikönyvek alatti számjegyek azt jelzik, hogy az adott látnivalóból mennyi 

magyar vonatkozás kerül, vagy nem kerül bennük megemlítésre. Az említéseket pozitív 

számmal jelölöm. Az említések hiányát negatív számmal, tehát adósságként könyvelem el, 

így az adatra tekintve rögtön látszik, hogy az adott útikönyv hány magyar vonatkozással 

maradt „adós”. A „0” jelzést azokra az estekre tartom fenn, amikor az útikönyv számára nem 

kínálkozott alkalom az adott magyar vonatkozás említésére. Ez két okból lehetséges. Az 

egyik, amikor az útikönyv egyáltalán nem említi azt a látnivalót, amelynek magyar 

vonatkozása van. A másik, amikor a látnivalót említi ugyan, de az útikönyv írásának 

időszakában a hozzá kapcsolódó magyar vonatkozás még nem létezik. Ez utóbbira példa a 

’91-es Panorámában a Gianicolo bemutatása, amelynek során nyilván nem tudott 

megemlékezni a ’99-re elkészülő Türr István szoborról.  

A számszerűsíthetőség érdekében dönteni kellett arról, hogy csupán egy adott 

látnivaló bemutatása vagy már az említése is alkalomnak minősül arra, hogy megemlítse a 

magyar vonatkozást. Idegenvezetői tapasztalatom alapján a látnivalónak az említését is 

elegendő alapnak tartom arra, hogy a magyar vonatkozást is hangsúlyt kapjon. A „0” jelzés 

bevezetése annyiban indokolt, hogy a kisebb terjedelmű és esetlegesen régebbi útikönyvek 
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„ne veszítsenek pontot” a többihez képest, és így minél kevesebb torzítással kaphassunk 

eredményt az egyes útikönyvek magyar vonatkozásainak arányairól. Az utolsó három oszlop 

az adott látnivaló magyar vonatkozásainak összesítését tartalmazza: aa – a négy eredeti angol 

nyelvű útikönyv, am – a négy magyarra fordított angol útikönyv és az mm – a négy magyar 

eredeti útikönyv. 

A táblázat 42. látnivalójának sora alatt Σ rövidítéssel az adatok összesítése látható. 

Eszerint a 42 látnivalóhoz összesen 69 explicit magyar vonatkozás kapcsolható.  

A táblázat utolsó sorának eredményei megerősítik azt a hipotézist, hogy az angol 

nyelvű útikönyvek több magyar vonatkozással maradtak „adósak” olvasóiknak, mint a 

magyar nyelvű útikönyvek.  

Az a feltételezés is igazolódni látszik, hogy a magyar fordítások csak ritkán térnek el 

az eredeti szövegtől a magyar vonatkozások említése kedvéért. 

 

Bár a teljes feltérképezés érdekében szükségesnek tartottam egy olyan táblázat 

elkészítését, amely összefoglalja a Csorba (2003) és Sárközy (2010) által összegyűjtött 

explicit magyar vonatkozások előfordulását vagy hiányát az általam vizsgált, összesen 12 

útikönyvben (ld. 9. táblázat), az árnyaltabb kép érdekében célszerűnek tartom egy olyan 

kisebb táblázat készítését is, amely csak azon explicit magyar vonatkozásokat tartalmazza, 

amelyeket a 12 útikönyv közül legalább egy db említ (ld. 10. táblázat). Ebből a táblázatból 

tehát az összes olyan explicit magyar vonatkozás, amelyet egyik útikönyv sem tartalmaz, 

kimarad, továbbá csak azt jelölöm, hogy az adott magyar vonatkozás említve van-e vagy 

nincs, így áttekinthetőbbé, összehasonlíthatóbbá válnak az adatok.  

 

 Ea Em Ta Tm Na Nm Sa Sm P C H D aa am mm 

Türr szobra - - - - - - - - - + + - 0 0 2 

Endresz és Bittay - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

Attila Raffaello freskóján* + + - - + + + + + - - + 3 3 2 

Koronázási dombormű - - - - - - - - + - - + 0 0 2 

Esztergom a Szt. Péterben - - - - - - - - - + - - 0 0 1 

Attila domborművön* - - - - - - - - - - - + 0 0 1 

magyar kápolna - - - - - - - - + + + - 0 0 3 

Lászay sírköve - - - - - - - + + + - + 0 1 3 

Szt. István kápolna - - - - - - - - + + - + 0 0 3 

Szt. István Ház - - - - - - - - - + - + 0 0 2 

Magyar Akadémia - + - - - - - - + + + + 0 1 4 

Ady emléktáblája - - - - - - - - + + - - 0 0 2 

10. táblázat: Explicit magyar művelődéstörténeti vonatkozások az útikönyvekben 
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A táblázat viszonylag kevés adata jól szemlélteti, hogy angol nyelvű útikönyvekben 

kevesebb a magyar vonatkozás említése, mint a magyar nyelvű útikönyvekben. A látnivalók 

közül egyedül a Raffaello freskóján szereplő Attila az, amely a külföldi útikönyvekben is 

felbukkan. Az ő magyar vonatkozása azonban meglehetősen kétes, ráadásul, mint világhírű 

művész festette világszerte ismert történelmi személy nemzetközi szinten is említésre 

méltónak tűnik. 

Az is kitűnik a táblázatból, hogy bár a magyar útikönyvek több magyar vonatkozást 

említenek, nem rajzolódik ki semmiféle kánon, amennyiben nehéz olyan látnivalót találni, 

amelyiknek minden magyar útikönyv említi a magyar vonatkozását. Az explicit magyar 

művelődéstörténeti vonatkozások közül egyedül a Via Giulián található Magyar Akadémia 

bukkan fel mindegyik eredeti magyar útikönyvben. 

Azt is egyértelműen látszik, hogy a fordítások szinte mindig az eredetinek megfelelően 

(nem) említik a magyar vonatkozásokat. Mindössze két esetben tapasztalható eltérés az 

eredeti könyv szövege és a fordítás között. A Spirál magyar változata Dickens gondolatai 

rovására behelyettesítéssel ad hírt arról, hogy a Santo Stefano Rotondo templomban magyar 

pap sírköve látható, az Eyewitness magyar változata pedig a Via Giulia látnivalóit taglalva az 

eredetihez képest kiegészítésként tájékoztat a Magyar Akadémiáról. 

 

8.4.3.2. Implicit magyar vonatkozások az útikönyvekben 

 

1) Caffé Greco 

A. Híres magyar vendégek 

Csorba (124) és Sárközy (89) is említi a híres magyarokat, akik megfordultak ebben a 

kávézóban római tartózkodásuk során: Liszt Ferenc, Pulszky Ferenc, Barabás Miklós, 

Wesselényi Polixéna, Markó Károly, Márai Sándor, Amerigo Tot, Bartók Béla, stb. 

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

Az Eyewitness (133) bemutatja a Caffé Grecót, Lisztet említi: „Writers such as Keats, Byron 

and Goethe and composers like Liszt, Wagner and Bizet all breakfasted and drank here.” 

Az Útitárs (133) ugyanígy: „Az írók közül, Keats, Byron és Goethe, a zeneszerzők közül 

Liszt, Wagner és Bizet reggelizett itt, és tért be ide egy pohár italra.” 
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A Top 10 (70) bemutatja a Caffé Grecót, megnevez néhány egykori híres vendéget, 

szól bizonyos tárgyi emlékekről, de Lisztről nem tesz említést. Magyar fordítása ugyanúgy.  

A National Geographic Traveler (133) bemutatja a Caffé Grecót, említi, hogy írók, 

művészek találkozóhelye volt, de nem említi Lisztet. Magyar fordítása ugyanúgy. 

A Spiral Guides (127) bemutatja a Caffé Grecót, Lisztet említi: „(…) the Antico Caffé 

Greco in Via dei Condotti, founded in 1760 and patronised by the likes of Goethe, Casanova, 

Shelley, Byron, Baudelaire, Wagner and Liszt.” 

Magyar fordítása: (…) az 1760-ban alapított Antico Caffé Greco a Via dei Condottin, 

amelyet előszeretettel látogatott Goethe, Casanova, Shelley, Byron, Baudelaire, Wagner és 

Liszt Ferenc” (Spirál 127). 

Érdemes megjegyezni, hogy bár az angol nyelvű munkákban is feltűnik Liszt neve, 

ahogyan a magyar fordításokban is, egyikben sem kap említést magyar származása. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma is csak Liszt Ferencet említi a híres magyar vendégek közül: „Ide járt 

Schopenhauer, Liszt Ferenc, Berlioz, Mendelssohn, Wagner, később Baudelaire, Anatole 

France, szóval az olasz és nemzetközi művészvilág” (Panoráma 165). 

A Cartographia (53) is csak Liszt Ferencet említi a híres magyar vendégek közül: 

„Betért ide Berlioz, Mendelssohn és Wagner mellett a mi Liszt Ferencünk is sokszor, meginni 

egy finom capuccino-t.” 

  A Hibernia szintén említi: „Az elegáns utcán minden nagy divatmárka üzlete 

megtalálható, s itt van az 1760-ban megnyílt kávéház, a Caffè Greco is, amely régebben a 

művészek kedvelt helye volt; Byrontól Lisztig számos híresség fordult meg itt.” 

A Dekameron (80–81) is: Vendégei közül csak a híresebbeket felsorolva, megfordult itt 

Csanova, Shelley, Keats, Goethe, Andersen, Stendhal, Gogol, Insen, Byrom, James Joyce, 

Bizet, Wagner és Liszt Ferenc is.”  

 Érdemes megjegyezni, hogy míg az angol nyelvű és fordított útikönyvekben nem 

jelent meg Liszt magyar származása, a magyar nyelven született útikönyvekben ez előfordul, 

igaz nem mindegyikben. 

 

2) Collegio Nazareno 

A. Egykori lakói között kiváló magyar piaristák 
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Sárközi (57) említi a mai állami gimnázium előtti egykori piarista központi kollégiumot, ahol 

olyan kiválóságok fordultak meg, mint Bajtay József Antal, a Cörver fivérek, Conradi 

Norbert, Desericzky Ince és Horányi Elek.  

a. Az angol nyelvű útikönyvekben és fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Collegio Nazarenót.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említi a Collegio Nazarenót.  

 

 

3) Palazzo Chigi 

A. Egykoron Bakócz Tamás szállása 

Sárközy (46) említi, hogy Bakócz Tamás érsek, amikor 1513-ban többszáz fős kíséretével a 

pápaválasztásra Rómába érkezett, a Palazzo Chigiben szállt meg. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A National Geographic (136) bemutatja a palotát, de a magyar érsekről nem tesznek említést. 

Az Eyewitness, a Top 10 és a Spiral nem említi a palotát. 

Magyar fordításuk az eredetit követik. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (151), a Cartographia (87) és a Dekameron (78) bemutatja a palotát, de nem 

említi az egykori magyar érsek történetét.  

A Hibernia nem szól a palotáról. 

 

B. 1870–1915 között az Osztrák–Magyar Monarchia nagykövetsége 

Sárközy (46, 48) említi, hogy a Chigi Palotában működött 1870–1915 között az Osztrák–

Magyar Monarchia olasz királyság melletti nagykövetsége.  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A National Geographic (136) is bemutatja a palotát, de a magyar intézményi múltjáról nem 

tesznek említést. Az Eyewitness, a Top 10 és a Spiral nem említi a palotát. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma nem felejtkezik el a magyar vonatkozásról: „A Palazzo Chigi, a tér sarkában áll, 

homlokzata a Corsóra tekint. […] Az első világháború kitöréséig az olasz kormány mellett 
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működő osztrák-magyar nagykövetség székháza volt, azután az olasz külügyminisztérium 

vette birtokába, jelenleg miniszterelnökségi palota” (Panoráma 151). 

A Cartographia (87) szintén említi a magyar vonatkozást: „Az I. világháború 

kitöréséig az osztrák-magyar nagykövetség székházaként tartották számon.” 

A Hibernia nem említi a palotát. 

A Dekameron (78) említi a magyar vonatkozást: „Számunkra érdekes lehet, hogy az első 

világháborúig itt volt az osztrák-magyar nagykövetség. 

 

4) Palazzo dello Sport 

A. Meteorit 

Csorba (235) említi Amerigo Tot munkáját. 1960-ban állították fel a Sportcsarnok előtt. „A 

művész – noha magyarságát sohasem tagadta – élete végéig Olaszországban élt, halála után 

azonban végakaratának megfelelően hazai földben temették el” (Markó 2007: 817).  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (266) említi a sportpalotát, de magyar vonatkozású műalkotást nem. 

A Top 10, National Geographic és a Spiral nem említik a sportpalotát sem. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (312), a Cartographia (95), a Hibernia (72) és a Dekameron (139) is szól a 

sportpalotáról, de nem említi Amerigo Tot munkáját.  

 

5) Palazzo Doria Pamphili 

A. Korábban Széchy Dénes rezidenciája 

Sárközy (45–46) említi, hogy a ma a világ egyik legszebb magánképtárával rendelkező palota 

1457–1459 között Széchy Dénes esztergomi prímás-érsek lakóhelye volt. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (120) bemutatja a palotát, de nem említi a magyar prímás-érsek vonatkozását. 

A Top 10 (86) is említi röviden, a magyar vonatkozás nélkül. A National Geographic (139–

140) szintén a magyar vonatkozás említése nélkül mutatja be, a Spiral éppen csak megemlíti a 

palota létezését, a magyar vonatkozás nélkül. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (163) bemutatja a palotát, de nem említi az egykori magyar érseket. 
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A Cartographia és a Dekameron nem említi a palotát.  

A Hibernia (17) szól a palotáról, de nem említi az egykori magyar érseket. 

 

6) Palazzo Laterano 

A. Egykoron Nagy Lajos szállása 

Sárközy (23) említi, hogy Nagy Lajos az 1350-i évi szentévi látogatása alkalmával mintegy 

ezer fős kíséretével az üresen maradt Lateráni Palotában lakott. Sárközy Aranyt is idézi: 

„Odabenn harangok, evivák zúgának / Nevezék őt Nagynak és „Róma urának” / Szállásra 

vivék egy pompás palotába / Kit úgyis üresen hagyott volt a pápa. (Toldi szerelme, XII. 82.). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül csak az Eyewitness (179, 183), a Top 10, és a 

National Geographic (81) szól röviden a Lateráni Palotáról, de egyik sem említi a magyar 

király történetét. A Top 10 és a Spiral a palotát sem említik. 

Magyar fordításuk követi az eredetit. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (212–213), Cartographia (49), Hibernia (64) bemutatja a palotát, de nem említi 

Nagy Lajos látogatását. A Dekameron nem mutatja be a palotát. 

. 

7) Palazzo Venezia 

A. Osztrák–Magyar Monarchia szentszéki nagykövete volt 

Sárközy (90) említi, hogy az egykoron velencei, majd Habsburg kézbe került palota Róma 

1870-es bevétele után egészen az I. világháborús olasz hadbalépésig az Osztrák–Magyar 

Monarchia szentszéki nagykövetsége volt.  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (75) és Top 10 (51, 104) bemutatja a palotát, de nem említi a magyar 

intézményi múltját. A magyar fordítások szintén nem.  

A National Geographic (138) utal a palota történetének magyar vonatkozású részére, 

de úgy említi csupán, hogy „the residence of the Austrian ambassador to the Holy See”, tehát 

a magyar jelző említése nélkül. A magyar fordítás ezt szolgaian követi: „Ausztria szentszéki 

nagykövetének rezidenciájaként”. 

A Spiral (66) bemutatja a palotát, a magyar intézményi múlt említése nélkül. A 

magyar fordítása azonban kitér rá, egy mondat betoldásával: „Itt volt 1915-ig a vatikáni 

osztrák-magyar nagykövetség” (Spirál 66). 
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b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (85) a palota bemutatása során nem felejtkezik el a magyar vonatkozásról: „A 

palota 1564-ben még pápai rezidencia volt, akkor ment át a velencei Serenissima tulajdonába. 

Midőn 1797-ben a Habsburgok Velencére rátették a kezüket, a Palazzo Venezia a monarchia 

szentszéki nagykövetségének lett a székhelye.” (Panoráma 84) 

A Cartographia (44) bemutatja a palotát, de nem tesz említést a magyar vonatkozásról. 

A Hibernia (35), noha kicsit pontatlanul, de említi a magyar vonatkozást: „Később itt 

működött az Osztrák–Magyar Monarchia nagykövetsége is, 1916-tól pedig állami tulajdonban 

van.”  

A Dekameron (49) is, bár kissé történelmietlenül, de említi a magyar vonatkozást: 

„Amikor Velence 1797-ben Habsburg-uralom alá került, a palota is a Monarchia szentszéki 

követsége lett.” 

 

B. Műteremlakások magyarok számára is 

Sárközy (91) említi, hogy a palota toronyszobáiban az 1800-as évek elején műtermeket 

alakítottak ki, ahol a Habsburg területekről, így Magyarországról is Rómába érkező művészek 

bontakoztathatták ki tehetségüket. Itt lakott Ferenczy István és sok magyar művész is, akinek 

nagy érdeme, hogy a neoklasszicista szobrászat Magyarországon is népszerűvé vált (Sárközy 

85–86).  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (75), Top 10 (51, 104), National Geographic (138) és a Spiral (66) is 

bemutatja a palotát, az egykori magyar vonatkozású műteremlakások említése nélkül. 

Magyar fordításuk szintén nem említi az egykori műteremlakásokat. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (85), a Cartographia (44) és a Hibernia (35) és a Dekameron (48–49) is 

bemutatja a palotát, de nem említi az egykori műteremlakásokat. 

 

8) San Bartolomeo 

A. Szent Adalbert ereklyéi  

Sárközy (18) említi, hogy Szent István koronázásának fő előmozdítója, a pannonhalmi 

apátság alapítója, a hittérítő Szent Adalbert prágai püspök földi maradványait III. Ottó császár 

a Tiberis-szigeten temettette el az ő tiszteletére épített, de ma már Szent Bertalannak szentelt 

templomban. 



248 

 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (153) említi a templomot, de nem szól a magyar vonatkozású szent 

ereklyéiről. A Top 10 nem említi a templomot. A National Geographic (197) bemutatja a 

templomot, de nem említi Adalbert ereklyéit. A Spiral nem említi a templomot. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (115) és a Cartographia (38) említi a templomot, Szent Adalbert ereklyéit is, bár 

nem említi a prágai püspök magyar vonatkozását. 

A Hibernia nem szól a templomról. 

A Dekameron (116) szól a templomról, Szent Adalbert ereklyéiről azonban nem.  

 

B. Szent Adalbert ábrázolása 

Sárközy (18) szavai szerint „az oltár melletti, római márványoszlopból kialakított kútkáván 

Szent Adalbert és az őt eltemető III. Ottó császár XI. században kifaragott alakja látható” 

(Sárközy 18). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (153) említi a templomot, de nem szól a magyar vonatkozású szent 

ábrázolásáról. A Top 10 nem említi a templomot. A National Geographic (197) bemutatja a 

templomot, szól Adalbert ábrázolásáról, de nem említi a püspök magyar vonatkozását. A 

Spiral nem említi a templomot. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (115), a Cartographia (38) és a Dekameron (116) említi a templomot, Szent 

Adalbert ábrázolását azonban nem. 

A Hibernia nem említi a templomot. 

 

9) San Clemente  

A. Freskó Zsigmond király arcával 

Sárközy (26, 185) említi, hogy „Vayer Lajos professzor szerint Zsigmond császár arcmását 

őrzi Masolino da Panicale freskója a Szent Kelemen Bazilikában”. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (186) és a Top 10 (34–35) bemutatják a templomot, de nem említik a freskót. 

A National Geographic (69–71) bemutatja a templomot, szól a freskóról is, de nem említi az 
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egykori magyar király arcát. A Spiral (61–63) a templom bemutatása során szintén említi a 

freskót, szintén az egykori magyar király arcának említése nélkül. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (209–210) és a Dekameron (42–43) bemutatja a templomot, szól a freskókról is, 

de nem említi az egykori magyar király arcát.  

A Cartographia (77–78) és a Hibernia (71) szól a templomról, de nem említi a freskókat. 

 

10) San Lorenzo in Damaso  

A. Egykori pálos székhely 

Sárközy (28) említi, hogy „a ma már a Pápai kancellária reneszánsz palotájába befoglalt” 

templom hat éven keresztül volt a magyar pálosok római székhelye. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (149) és a National Geographic (160) szólnak a templomról, de nem említik a 

pálos vonatkozású múltját. A Top 10 és a Spiral nem említi a templomot.  

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (124), a Hibernia (16) és a Dekameron (56) említi a templomot, a pálos 

vonatkozás nélkül. 

A Cartographia nem említi a templomot. 

 

11) San Paolo Eremita  

A. Pálosok egykori temploma 

Sárközy (189) említi az egyetlen magyar szerzetesrend, a pálosok egykori templomát. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a templomot.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említi a templomot. 

 

12) San Pietro in Vaticano 

A. VI. Pál teremben Hajnal János üvegablakai 
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Sárközy (20) említi, hogy a VI. Pál termet Hajnal János díszítette üvegablakaival. Szintén 

Sárközy (2011: 144) említi Hajnalt méltató nekrológjában, hogy 1971-ben kapta a 

megrendelést. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Mind a négy vizsgált angol nyelvű útikönyv, az Eyewitness (230–233), a Top 10 (12–13), a 

National Geographic (164–170) és a Spiral (156–161) is bemutatja a bazilikát, de nem tesznek 

említést a VI. Pál terem üvegablakairól.    

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (267–278), a Hibernia (68) és a Dekameron (105–109) bemutatja a bazilikát, 

Hajnal üvegablakait azonban nem említi. 

A Cartographia (62) említi az üvegablakokat a bazilika bemutatása során., illetve a 

bevezetőjében is: „A pápai audienciák céljára készült nagy vatikáni fogadóterem színes 

ablakairól a bevezetőben már szintén tettünk említést. (Giovanni Hajnal magyar származású 

művész alkotása).” A bevezetőben (Cartographia 17) pedig: „Rómában többféle program 

között válogathat az érdeklődő. Lehetősége van arra is, hogy részt vegyen egy pápai 

audiencián, a Nervi által 1971-ben épített fogadóteremben. Ha eljut oda, vessen egy pillantást 

annak színes üvegablakaira is – Giovanni Hajnal, magyar származású művész alkotása.” 

 

B. Pietà szobor elleni vandalizmusa Laszlo Tothnak 

Sem Csorba, sem Sárközy nem említi a sokak által ismert, de nyilvánvalóan kellemetlen 

magyar vonatkozást, miszerint Michelangelo remekére, a halott fiát ölében tartó Máriára a 

magyar származású Laszlo Toth rontott rá és rongálta meg 1972-ben (Baldini 1973).  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (230–233) részletesen bemutatja a bazilikát, a szobor kapcsán megemlíti a 

vandál támadást is (233), de nem említi a tettest és magyar nemzetiségét. A Top 10 (12–13) is 

bemutatja a bazilikát, a szobor kapcsán szintén megemlékezik a vandál támadásról, de nem 

nevezi meg az elkövetőt és nem említi a nemzetiségét. A National Geographic (164–170) is 

részletesen bemutatja a bazilikát, a szobor kapcsán szól a vandál támadásról, de nem fedi fel a 

tettes személyét, illetve nemzetiségét.  A Spiral (156–161) szintén bemutatja a bazilikát, 

említi a vandál támadást, de nem részletezi, így a magyar vonatkozást sem említi. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 
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Az eredeti Panoráma (267–278) a bazilika bemutatása során hosszan részletezi Michelangelo 

Pietàját, a vandál támadásról azonban – a kiadás idejének megfelelően – azonban még nem 

számolhat be. Az 1991-es kiadás szintén nem teszi meg. 

A Cartographia (61) kitér a magyar vonatkozásra: „Szomorú érdekessége, hogy a 

világhírű márványszobrot 1972-ben egy Ausztráliába kivándorolt magyar kalapácsával 

megrongálta.” 

A Hibernia (68) röviden említi a szobrot, de nem szól a magyar vonatkozásáról. 

A Dekameron (108) a szobor bemutatása során kitér a magyar vonatkozásra: „Ma már 

csak golyóálló üvegfal mögött láthatjuk a remekművet, mióta egy ausztráliai magyar – 

valószínűleg elmebeteg – felmászott az oltárra, és egy kalapáccsal több sérülést okozott a 

szobron.” 

 

C. Magyar nyelvű gyóntatás 

A San Pietro baloldali mellékhajójában magyar nyelven is folyik gyóntatás (Sárközy 40). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Mind a négy vizsgált angol nyelvű útikönyv, az Eyewitness (230–233), a Top 10 (12–13), a 

National Geographic (164–170) és a Spiral (156–161) is bemutatja a bazilikát, de nem tesznek 

említést a gyónási lehetőségekről. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (267–278), Cartographia (60 – 63), a Hibernia (68) és a Dekameron (105–109) 

részletesen bemutatja a bazilikát, de nem tér ki a gyónási lehetőségekre. 

 

13) San Pietro in Vincoli 

A. Mosè szobor fölött magyar(?) alkotás 

Sárközy szerint (193) „II. Gyula síremlékén a pápa fekvő alakja Maso del Bosco magyar 

származású olasz szobrász alkotása” (Sárközy 193). A Sárközy által említett magyar 

vonatkozást azonban megkérdőjelezi az az ezredfordulón végzett restaurálás során tett 

felfedezés, miszerint valójában II. Gyula szobra nem a Vasari által említett Maso del Bosco 

alkotása, hanem szintén Michelangelóé: a művészzseni keze munkájának felismerését eddig a 

szobrot belepő por és Vasari ellenkező híresztelése késleltette volna… (Forcellino 2002, idézi 

Zöllner, Thoenes, Pöpper 2007: 418). Ennek ellenére Maso del Bosco neve, és így a magyar 

vonatkozás, említést érdemelhet a szobor bemutatásánál.  
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a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (170), a Top 10 (127–128), a National Geographic (65) és a Spiral (69) 

részletesen bemutatja a templomot, szól a Mózes szoborról is, de hallgat a magyar származású 

szobrászról. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (196–198) a templom és Michelangelo Mózese során beszámol a magyar 

vonatkozásról: „Mózes felett egy szarkofágon II. Gyula pápa alakja nyugszik, Maso del 

Bosco, magyar származású művész munkája, persze a Mózes mellett nagyon is érezni, hogy 

műve kevéssé sikerült.” (Panoráma 198) 

A Cartographia (78) is említi a magyar vonatkozást a szobor kapcsán:  

 

A háttérben lévő, két női alak közül Ráchel a szemlélődést, Lea a tevékenységet 

szimbolizálja. Mindkettőt Michelangelo készítette, nem úgy, mint azt a szarkofágot, 

amelyben a művészetkedvelő II. Gyula pápa nyugszik. Az ugyanis egy magyar 

származású művész, Michelangelo firenzei tanítványa: Maso del Bosco munkája! 

 

A Hibernia (71) csak röviden említi a templomot és a Mózes-szobrot, a magyar 

vonatkozásra nem tér ki. 

A Dekameron (87–88) a művész nevét is említi, de magyar származására nem tér ki: „Az 

egész falfelületet beborító síremlék főalakja mellett Ráchel és Lea szobrai, fölöttük középen a 

pápa, II. Gyula alakja hever (Maso del Bosco munkája).” (88) 

  

14) San Salvatore in Onda 

A. Pálos múlt 

Csorba (84, 85) és Sárközy (28) is említi a vízen járó Krisztus tiszteletére emelt templomot, 

amely a pálos rend első temploma volt (1404–1443) Rómában. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a templomot. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említi a templomot. 
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15) Santa Balbina  

A. Váncsa István egykori sírja 

Sárközy (70) említi, hogy ebben a templomban temették el Váncsa István esztergomi érseket, 

a sírnak azonban már nincs nyoma. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (196) bemutatja, de hallgat a magyar érsek egykori sírjáról, a Top 10, a 

National Geographic és a Spiral meg sem említik a templomot.  

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említi a templomot. 

 

B. Erdő Péter címtemploma 

Sárközy (69–70) említi, hogy Erdő Péter bíboros, esztergomi prímás-érsek ezt a templomot 

választotta 2004-ben bíborosi címtemplomának. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (196) bemutatja, de hallgat a magyar vonatkozásról, a Top 10, a National 

Geographic és a Spiral meg sem említik a templomot.  

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említi a templomot. 

 

16) Santa Brigitta 

A. Hajnal János üvegablaka 

Sárközy (206) említi, hogy a Santa Brigitta védőszentjét ábrázoló üvegablak Hajnal János 

munkája. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi meg a templomot. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említi a templomot. 

 

17) Santa Maria della Morte  
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A. Magyar nyelvű mise 

Sárközy (68) említi, hogy a via Giulia templomában havonta egyszer van magyar nyelvű mise 

is. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (147) és a Spiral (100) bemutatja a templomot, de hallgat a magyar nyelvű 

misékről. A Top 10, a National Geographic nem említi a templomot.  

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, és a Dekameron nem említi a templomot. 

A Hibernia (13–14) szól a templomról, de nem említi a magyar nyelvű miséket. 

 

18) Santa Maria Maggiore 

A. Hajnal János rózsaablaka a homlokzaton 

Csorba (252, 253) és Sárközy (206) is említi, hogy a bazilika homlokzati rózsaablaka Hajnal 

János 1995-ös munkája. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

 Az Eyewitness (172–173), a Top 10 (44, 127), a National Geographic (83–84) és a Spiral 

(118–119) is bemutatják a bazilikát, de nem tesznek említést a homlokzat magyar 

vonatkozású rózsaablakáról.   

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (199–201), bár bemutatja a bazilikát, kiadásának ideje miatt még nem számolhat 

be Hajnal rózsaablakáról. 

A Cartographia (50–51), a Hibernia (70) és a Dekameron (89–91) bemutatja a bazilikát, 

de nem említi a rózsaablakot.  

 

19) Santa Maria sopra Minerva 

A. Mátyás király követének egykori síremléke 

Sárközy (44–45) szerint a humanista Kosztolányi Polikárp György, Mátyás római követének 

sírja a Santa Maria sopra Minerva templomban volt, de a XIX. századi újjáépítéskor 

elkallódott. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 
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Az Eyewitness (108), a Top 10 (44, 91), a National Geographic (134–135) és a Spiral (94) is 

bemutatják a templomot, de nem említik a múltjában az egykori magyar vonatkozású 

síremléket.  

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (144 – 146) és a Dekameron (66–67) részletesen bemutatja a templomot, de nem 

említi az egykori magyar vonatkozású síremléket.  

A Cartographia (30–31) említi a templomot. 

A Hibernia nem említi a templomot.  

 

20) Sant’Andrea della Valle 

A. A magyarokat támogató II. Pius síremléke 

Sárközy (41) említi annak a II. Piusnak a síremlékét, aki Mátyás király és a magyar 

humanisták nagy pártfogója volt (Sárközy 41). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (123) részletesen bemutatja a templomot, említi a pápa síremlékét is, de a 

magyar vonatkozást nem. A Top 10 nem említi a templomot. A National Geographic (151) 

bemutatja a templomot, de nem említi a pápa síremlékét. A Spiral (14) említi a templomot, a 

pápai síremlék nélkül. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (125–126) a templom bemutatása során említi a II. Pius sírját és megemlékezik 

magyar vonatkozásáról:  

 

Nekünk, magyaroknak is van közünk hozzá; felismervén a török veszélyt, minden 

erőfeszítése arra irányult, hogy terjeszkedésüket megakadályozza. Nagyra értékelte 

Hunyadi Jánost (s ő nevezte el Magyarországot a „kereszténység védőpajzsának”), sőt 

hadsereget szervezett a törökök ellen, de ebbeli munkásságát halála szakította félbe. 

(Panoráma 126) 

 

A Cartographia és a Hibernia nem említi a templomot. 

A Dekameron (54) említi a síremléket, a magyar vonatkozás nélkül. 
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21) Sant’Anselmo-templom, kolostor és bencés egyetem 

A. A magyar bencés misszió római központja 

Sárközy (16–18, 63–64) említi a magyar bencés misszió római központjaként az aventinusi 

Sant’Anselmót, ahol élete nagy részét töltötte az a Békés Gellért, aki a ferences Dallos 

Patrikkal együtt elkészítette az Újszövetségi Szentírás új fordítását. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (204) említi a templomot és bencés vonatkozását, a magyart azonban nem. A 

Top 10, a National Geographic és a Spiral nem említi a templomot. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (222) és a Dekameron (98) említi a templomot és a bencés központot, a magyar 

vonatkozást azonban nem. A Cartographia és a Hibernia nem említi a templomot. 

  

22) Santa Sabina  

A. Apszisban egykoron magyar püspök címerpajzsa 

Sárközy (16) említi, hogy az ókeresztény templom apszisában a címerek között ott szerepelt 

Alsáni Bálint pécsi püspök címerpajzsa is, aki 1379-ben lett a templom tituláris bíborosa, de a 

múlt századi restaurálások során sajnos eltűnt a címer. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (64), a Top 10 (119), a National Geographic (210–211) is bemutatja a 

templomot, de nem említi az egykori magyar vonatkozású címerpajzsot.  

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (220–221) és a Dekameron (99–100) bemutatja a templomot, de nem említi az 

egykori magyar vonatkozású címerpajzsot. 

A Cartographia és a Hibernia nem említi a templomot.  

 

23) Santa Teresa  

A. Lékai és Paskai címtemploma 

Csorba (246) említi, hogy Lékai László és Paskai László bíborosok a Santa Teresát kapták 

meg címtemplomuknak. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a templomot. 
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Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia és a Hibernia és a Dekameron nem említi a templomot. 

 

24) Santi Quattro Coronati 

A. A templom névadói pannóniaiak 

Sárközy (152) említi, hogy a templom névadói Diocletianus keresztényüldözése során haltak 

mártírhalált a Pannoniához tartozó Sirmiumban. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (185) és a National Geographic (74) bemutatja a templomot, említi a négy 

vértanút, de nem említi származásukat. A Top 10 (129) csak említi a templomot, a vértanúk és 

magyar vonatkozásuk nélkül. A Spiral nem említi a templomot. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (210–211) bemutatja a templomot és említi a magyar vonatkozást is: „Más 

legenda szerint pannoniai kőfaragók voltak ezek a vértanúk, akik nem voltak hajlandók 

Aesculapiusnak oltárt faragni” (Panoráma 210). 

A Cartographia és a Hibernia nem említi a templomot.  

A Dekameron (43–44) említi a vértanúkat, pannóniai származásukat azonban nem.  

 

B. Egykoron Demeter esztergomi érsek címtemploma 

Sárközy (153) említést tesz arról, hogy a Santi Quattro Coronati a Nagy Lajos utódlásáról 

tárgyaló Demeter esztergomi érsek címtemploma volt, és egészen az I. világháború alatti 

restaurálásokig látszott az erődtemplom bejárati tornyát díszítő címere. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (185) és a National Geographic (74) bemutatja a templomot, de nem szól a 

magyar érsekhez kapcsolódó múltjáról. A Top 10 (129) csak említi a templomot, a magyar 

vonatkozás nélkül. A Spiral nem említi a templomot. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (210–211) és a Dekameron (43–44) bemutatja a templomot, de nem említi az 

egykori magyar érseket. 

A Cartographia és a Hibernia nem említi a templomot.  
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25) Santo Stefano Rotondo 

A. Mindszenty címtemploma 

Sárközy (37) említi, hogy „a II. világháború után ez a templom volt Magyarország 

hercegprímásának, Mindszenty József bíborosnak római címtemploma”. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (185), a Top 10 (128–129), a National Geographic (73) és a Spiral (17) is 

bemutatja a templomot, de a magyar hercegprímás említése egyikben sem szerepel.  

A magyar fordítások közül a Spirál szakít az eredeti szöveg tartalmával (v.ö. explicit magyar 

vonatkozások a Santo Stefano Rotondóban) és megemlékezik a hercegprímásról: „A még ma 

is gyakran a magyarok templomaként emlegetett Santo Stefano Rotondo Mindszenty bíboros 

címtemploma volt” (Spirál 17). 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (208–209) bemutatja a templomot, de nem említi Mindszentyt, amin – a kiadás 

időszakának politikai helyzetét ismerve – nem is lehet csodálkozni. Ugyanakkor az 1991-es 

kiadás sem tartja szükségesnek Mindszenty említését. 

A Cartographia (76), a Hibernia (65) és a Dekameron (75) bemutatja a templomot, de 

nem említi Mindszentyt. 

 

B. Magyar nyelvű szentmisék 

Sárközy (37) említi, hogy a „magyar szentek évfordulóin, illetve a nagyobb nemzeti 

ünnepeken fontosabb megemlékezések alkalmából, így Antall József, az 1947 utáni első, 

demokratikus módon választott magyar miniszterelnök halálakor, és annak tizenötödik 

évfordulóján is magyar nyelvű szentmiséket” celebrálnak a templomban. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

 Az Eyewitness (185), a Top 10 (128–129), a National Geographic (73) és a Spiral (17) is 

bemutatja a templomot, magyar nyelvű szentmiséket egyik sem említi.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (208–209) bemutatja a templomot, de nem említi a magyar nyelvű szentmiséket. 

A Cartographia (76) és a Hibernia (65) és a Dekameron (75) bemutatja a templomot, de 

nem említi a magyar szentmiséket. 
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26) Stazione Termini 

A. Amerigo Tot fríze  

Csorba (234) és Sárközi (166) is említi, hogy a magyar származású Amerigo Tot tervezte a 

dombormű plasztikát Róma központi pályaudvarának homlokzatán. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (388) és a Top 10 (160) is részletesen bemutatja a Termini pályaudvart, de 

praktikus szempontból, tehát elsősorban a funkcióira, szolgáltatásaira összpontosít, így a 

frízével nem foglalkozik. A National Geographic (238) és a Spiral (187) a vasúti közlekedés 

kapcsán éppen csak éppen említést tesz a pályaudvarról.  

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma (192) a pályaudvar bemutatásakor nem mulasztja el megemlíteni a magyar 

vonatkozást: „Az állomásépület térre néző oromzatát a magyar származású, Rómában élő 

szobrászművész, Amerigo Tot fém domborműve díszíti” (Panoráma 192). 

A Cartographia a pályaudvar bemutatásakor nem, a bevezetőben (Cartographia 17) 

azonban mégis szól a magyar vonatkozásról: „Ennek egyik érdekessége, hogy az oltár 

mögötti zárófalat ugyanaz az Amerigo Tot (Tóth Imre) bronz szobra díszíti, akire Róma 

főpályaudvarának, a Termininek oromzat-dekorációját is bízták.” 

A Hibernia (89) a Hasznos tudnivalók fejezetében szól a Teminiről, de nem említi a 

magyar vonatkozását. 

A Dekameron (96) bemutatja a pályaudvart, de nem említi Amerigo Tot munkáját. 

 

27) Triznya kocsma  

Sárközy (141–146) említi, hogy Triznya Mátyás történész-festőművész és felesége, Szőnyi 

Zsuzsa lakásán a ’60-as évektől egészen az ezredfordulóig vasárnaponként, majd később 

szombatonként rendszeresen összegyűltek a magyar emigráció Rómában élő, illetve oda 

látogató tagjai, valamint az ideiglenesen a Városban tartózkodó ösztöndíjas művészek és 

kutatók.   

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Triznya kocsmát.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 
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A Panoráma – a kiadás időszakának politikai hangulatát ismerve érthető módon – nem említi 

a Triznya-kocsmát. 

Az 1991-e Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron szintén nem említi a 

Triznya-kocsmát. 

 

28) Trattoria Mario’s 

A. A ’70-es évektől a magyar ösztöndíjasok egyik törzshelye  

Sárközy (146) említi a trasteverei vendéglőről, hogy a ’70-es évektől a magyar ösztöndíjasok 

egyik kedvenc vacsorázóhelye. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem említi a Trattoria Mario’s-t.  

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia és a Hibernia és a Dekameron nem említi a Trattoria Mario’s-t. 

 

29) Tre Scalini 

A. Magyar és olasz írók találkozója 

Sárközy (129) említi, hogy a piazza Navona terén ma is álló Tre Scalini volt a helyszíne 1946 

decemberében az olasz és magyar írók „első találkozójának”, ahol a két nemzet íróinak 

háború utáni együttműködését tervezgették. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (330) és a Top 10 (61, 88), a Spiral (84, 108) szól a Tre Scalini fagylaltozóról, 

de nem említi a magyar vonatkozású eseményt. A National Geographic nem említi a 

fagylaltozót. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma a Cartographia és a Hibernia és a Dekameron nem említi a fagylaltozót. 

  

30) Università Gregoriana 

A. Magyar katolikus Egyház Rómába küldött kispapjai is 

Sárközy (57) említése szerint „ezen az egyetemen folytatták tanulmányaikat és tanulnak ma is 

a magyar Katolikus Egyház Rómába küldött ösztöndíjas kispapjai” (Sárközy 57). 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 
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A vizsgált négy angol nyelvű útikönyv közül egyik sem szól az egyetemről. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia és a Hibernia és a Dekameron nem szól a katolikus egyetemről. 

 

31) Via Babuino  

A. Liszt egykori lakhelye a Via Babuino 89 alatt 

Sárközy (88–89) említi, hogy Liszt Ferenc 1866-tól élete végéig a Via Babuino 89 alatti ház 

III. emeletén bérelt bútorozott lakást. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (337), a Top 10 (68) és a National Geographic (113) említi az utcát, de nem 

szól a magyar zeneszerző egykori lakásáról. A Spiral nem említi az utcát. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma említi az utcát (164), de nem mutat rá Liszt egykori lakóhelyére. Úgy tűnik 

azonban, hogy ezt nem hanyagságból mulasztja el, hanem, noha foglalkoztatja a kérdés, híján 

van a pontos adatoknak: „E tekintetben mi, magyarok rosszul állunk, sehol egy tábla nem 

emlékezik meg arról, merre lakott Liszt Ferenc, Ferenczy István, Ady Endre és annyi más 

magyar, akinek emléke nem csupán nálunk, hanem még külföldön is él” (Panoráma 164-165). 

A Cartographia és a Hibernia és a Dekameron nem szólnak az utcáról. 

 

32) Via dei Greci 43 

A. Liszt egykori lakhelye a Via dei Greci 43 alatt 

Csorba (160, 161) említi, hogy Liszt Ferenc egy időben a via dei Greci 43 alatti barokk 

palotában lakott. 

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

 A vizsgált négy angol útikönyv közül egyik sem említi az utcát. 

Magyar fordításuk szintén nem. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia és a Hibernia és a Dekameron nem említi az utcát. 

 

33) Via Margutta 

A. Amerigo Tot egykori műterme 
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Csorba (234) és Sárközy (126) is említi, hogy ebben az utcában volt a műterme Amerigo Tot 

magyar származású művésznek.  

a. Az angol útikönyvekben és magyar fordításukban 

Az Eyewitness (337) és Top 10 (68 – 69) elsősorban vásárlási szempontból ugyan, de említi 

az utcát, a magyar származású művész egykori műterméről nem tesz említést. A National 

Geographic és a Spiral nem említi az utcát. 

Magyar fordításuk az eredetit követi. 

b. Az eredeti magyar nyelvű útikönyvekben 

A Panoráma, a Cartographia, a Hibernia és a Dekameron nem említi az utcát. 

 

 

Összegzés 

A fejezetben bemutatott eredményeket a 11. és 12. táblázatban összesítem. 

A táblázat kimutatja, hogy 33 látnivalóhoz 39 magyar vonatkozás kapcsolódik. Az összesítés 

adatai megerősítik azt a hipotézist, hogy az angol nyelvű útikönyvekben lényegesen kevesebb az 

implicit magyar vonatkozás említése, mint a magyar nyelvű útikönyvekben, továbbá azt is, hogy a 

magyar fordítások csak kevés esetben térnek el az eredetitől azért, hogy az egyes látnivalók magyar 

vonatkozásáról beszámoljanak.
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lv mv Ea Em Ta Tm Na Nm Sa Sm P C H D aa am mm 

1. 1* +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 +4 

2. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 2 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 

4. 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 

5. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -4 -4 -2 

6. 1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -2 -2 -3 

7. 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 -1 -2 -1 -1 -8 -6 -5 

8. 2* -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -2 -1 

9. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -4 

10. 1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -2 -2 -3 

11. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. 3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 +1 -3 -1 -12 -12 -6 

13. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -4 -4 0 

14. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. 2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 

16. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. 1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 -2 -2 -1 

18. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -4 -4 -3 

19. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -4 -4 -3 

20. 1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 +1 0 0 -1 -3 -3 0 

21. 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -2 

22. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 -3 -3 -2 

23. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 -2 -8 -8 -2 

25. 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 -2 -2 -2 -2 -8 -6 -8 

26. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -4 -4 0 

27. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -4 

28. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -4 

29. 1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -3 -3 0 

30. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -3 -3 0 

32. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 

Σ 41* -30 -30 -22 -22 -25 -25 -17 -13 -12 -7 -16 -18 -96 -92 -53 

11. táblázat: Implicit magyar művelődéstörténeti vonatkozások összefoglaló táblázata 

Jelmagyarázat 

lv: látnivaló sorszáma 

mv: magyar vonatkozás mennyisége 

Ea: Eyewitness angol eredetije 

Em: Eyewitness magyar fordítása 

Ta: Top 10 angol eredetije 

Tm: Top 10 magyar fordítása 

Na: National Geographic angol eredetije 
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Nm: National Geographic magyar fordítása 

Sa: Spiral angol eredetije 

Sm: Spiral magyar fordítása 

P: Panoráma (magyar eredeti) 

C: Cartographia (magyar eredeti) 

H: Hibernia (magyar eredeti) 

D: Dekameron (magyar eredeti) 

aa: a négy angol eredeti útikönyv összesen 

am: a négy magyarra fordított útkönyv összesen 

mm: a négy magyar eredeti útikönyv összesen 

Σ: összesen  

 

 

Az explicit vonatkozások elemzéséhez hasonlóan, a teljes feltérképezés érdekében az 

implicit vonatkozásoknál is szükségesnek tartottam egy olyan táblázat elkészítését, amely 

összefoglalja a Csorba (2003) és Sárközy (2010) által összegyűjtött magyar vonatkozások 

előfordulását vagy hiányát az általam vizsgált, összesen 12 útikönyvben (ld. 11. táblázat). 

Ugyanakkor az árnyaltabb kép érdekében itt is célszerűnek tartom egy olyan kisebb táblázat 

készítését, amely csak azon magyar vonatkozásokat tartalmazza, amelyeket a 12 útikönyv 

közül legalább egy db említ (ld. 12. táblázat). Ebből a táblázatból tehát az összes olyan 

implicit magyar vonatkozás, amelyet egyik útikönyv sem tartalmaz, kimarad, amelyet egyik 

útikönyv sem tartalmaz, kimarad, továbbá csak azt jelölöm, hogy az adott magyar vonatkozás 

említve van-e vagy nincs, így áttekinthetőbbé, összehasonlíthatóbbá válnak az adatok. 

 

 Ea Em Ta Tm Na Nm Sa Sm P C H D aa am mm 

Liszt a Caffe’ Grecóban* + + - - - - + + + + + + 2 2 4 

Monarchia nagykövetsége - - - - - - - - + + 0 + 0 0 3 

Monarchia szentszéki köv. - - - - - - - + + - + + 0 1 3 

Szt. Adalbert ereklyéi* + + - - - - - - + + - - 1 1 2 

Szt. Adalbert ábrázolása * - - - - + + - - - - - - 1 1 0 

Hajnal üvegablaka - - - - - - - - - + - - 0 0 1 

Laszlo Toth a Pieta’ ellen - - - - - - - - - + - + 0 0 1 

II. Gyula magyar szobrásza - - - - - - - - + + - - 0 0 2 

II. Pius magyar pártfogó - - - - - - - - + - - - 0 0 1 

Pannóniai vértanúk - - - - - - - - + - - - 0 0 1 

S. Stefano Mindszenty címt. - - - - - - - + - - - - 0 0 0 

Terminin Tot fríze - - - - - - - - + + - - 0 0 2 

12. táblázat: Implicit magyar művelődéstörténeti vonatkozások az útikönyvekben 
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A táblázat adatai világosan mutatják, hogy jóval kevesebb magyar vonatkozást 

említenek az angol nyelvű útikönyvek. Tulajdonképpen csak a szélesebb körben ismert Liszt 

Ferenc és Szent Adalbert jelenik meg az angol nyelvű útikönyvek szövegében, azonban velük 

kapcsolatban sem hangzik el, hogy milyen magyar vonatkozásuk van.  

A magyar nyelvű útikönyvek több magyar vonatkozást tartalmaznak, de nem 

rajzolódik ki semmilyen kánon, amennyiben mindössze a nemzetközi szinten elismert, és 

külföldi útikönyvek által is gyakran emlegetett Liszt Ferenc az egyetlen közös nevező az 

implicit magyar vonatkozások terén.  

Az explicit táblázat adataival összevetve az a feltevés is igazolódni látszik, hogy az 

explicit magyar vonatkozások (kicsit) nagyobb számban vannak jelen az útikönyvek lapjain, 

mint az implicit magyar vonatkozások. 

Az is kitűnik a táblázatból, hogy a magyar fordítások szinte mindenhol hűen követik 

az angol eredetit, amennyiben nem hozzák a magyar vonatkozásokat. Egyetlen kivétel a 

Spiral magyar fordítása, amely a Santo Stefano Rotondo bemutatásakor Dickens 

gondolatainak idézése helyett megemlékezik többek között arról a tényről, hogy a templom 

Mindszenty címtemploma volt. 

Az idegenszerűséget kiküszöbölő, a célnyelvi olvasó igényeinek kielégítéséhez és a 

műfaj hagyományainak folytatásához szükséges tartalmi változtatások tehát csak kis 

mértékben valósultak meg a vizsgált fordított útikönyvekben. 
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9. A kutatás összegzése 

 

Kutatásom egy a fordítás számára egyelőre nagyrészt ismeretlen területre, az 

útikönyvek fordítására irányult. 

A téma aktualitását az jelenti, hogy napjainkban a külföldi desztinációkat bemutató, 

tetszetős külsejű, bőséges információt tartalmazó útikalauzok többsége fordítás 

eredményeképpen érhető el magyar nyelven. 

A célom az volt, hogy feltérképezzem az útikönyvek fordítása során alkalmazott, 

illetve alkalmazható fordítási stratégiákat. 

A kutatás elméleti hátterét az interdiszciplináris megközelítés jellemzi: a már 

önmagában is interdiszciplinárisnak tartott fordítástudomány és kultúratudomány mellett a 

pszichológia és a turizmuselmélet keretein belül megfogalmazódott gondolatokat is 

felhasználtam az útikönyvek fordítása kapcsán megfogalmazható kérdések megalapozásához, 

mindenek előtt az útikönyv funkciójának és a fordítások szerepének megértéséhez. 

Az elméleti háttér alapján az útikönyv funkciója az, hogy a turistának az úticélhoz 

kapcsolódó szükségleteinek kielégítéséhez szükséges információkat szolgáltasson, illetve 

ezen szükségletek kielégítésére ösztönözzön. 

Ezen univerzális funkció megvalósulási módja nyelvenként és kultúránként eltérő 

lehet. Ennek megfelelően a fordító, ha a célja az, hogy az útikönyv valódi funkcióját töltse be 

a célnyelvi szövegben is, nem mindig elégedhet meg csupán nyelvi transzferrel, hanem a 

célnyelvi műfaji normákhoz igazított bizonyos formai/stiláris és a célnyelvi objektív 

valósághoz és kultúrához igazított tartalmi változtatások eszközlésére is kényszerülhet.  

A nyelvi transzferen túl lehetségesek eltérések a lexika, a pragmatika és az 

információtartalom szintjén is. Az eltérések elemzését, további részletezését azonban, mivel 

az eltérések kultúra-specifikusak, csak meghatározott nyelvpár (és az azokhoz kapcsolódó 

kulturális háttér) lehet végezni. 

Kutatásomhoz a hazánkban kapható útikönyvek leggyakoribb fordítási irányát figyelembe 

véve az angol–magyar nyelvpárt választottam, az angolról magyarra fordított útikönyvek 

átláthatatlan bőségét pedig a kulturális vonatkozásokban rendkívül gazdag Róma városát 

bemutató útikalauzokra szűkítettem, végül a kutatási anyagomat 12 útikönyvre korlátoztam: 

négy eredeti angol és magyar fordításaik párhuzamos, négy szintén Rómáról szóló magyar 

nyelvű útikönyv az összehasonlító vizsgálódást tette lehetővé. Ezeken kívül pragmatikai 
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vizsgálataimhoz az elmúlt száz év magyar nyelvű Róma-útikönyveiből válogattam, illetve a 

Panoráma sorozat egyéb fővárosokat bemutató köteteit is felhasználtam. 

 

A manuális módszerrel történő vizsgálatom során gyűjtött példákkal válaszoltam meg 

a Rómáról szóló angol nyelvű útikönyvek fordítása kapcsán feltett specifikus kutatási 

kérdéseket. 

Az olasz nyelvi lexika angol eredeti és magyarra fordított szövegekben való 

előfordulásának vizsgálata során kiderült, hogy a magyarra fordított útikönyvek az olasz 

szavak szerepeltetésének tekintetében az eredeti angol és eredeti magyar útikönyvek között 

helyezhetők el, amennyiben idegen elemeket mellőző hagyományos magyar útikönyvnél 

lényegesen több, míg az idegen elemeket gyakran használó angol eredetinél kevesebb olasz 

szó szerepel a magyarra fordított útikönyvekben. 

A római toponimák eredeti magyar és magyarra fordított szövegeiben fellelhető 

változatok között csak kevés eltérést tapasztaltam, a magyarra fordított szövegekben 

előforduló néhány, a célnyelvi olvasónak szokatlan forma használata azonban minden esetben 

az angol nyelvű szöveg hatására vezethető vissza.     

Az interperszonális viszonyok kifejezésére szolgáló nyelvi eszközök tekintetében az 

angol és a magyar útikönyvek közötti különbséget az explicit ’ad lectorem’ típusban találtam: 

míg az angolban a you/your névmások és az imperativus jeleníti meg a címzett oldalt, addig a 

magyarban a többes szám első személyű alakok, illetve a különböző körülíró formák utalnak 

az olvasó jelenlétére. A magyar műfaji normákat tiszteletben tartó fordító tehát az angol 

második személyű alakokat a magyarban többes szám első személlyel vagy valamilyen 

körülíró formával kell, hogy visszaadja, az angol imperativust pedig többes szám első 

személy esetén coniunctivus hortativusszal, körülíró alak esetén pedig coniunctivus 

iussivusszal kell, hogy helyettesítse. 

Az angolról magyarra fordított négy útikönyv esetében az tapasztalható, hogy ugyan 

mindegyik alkalmaz a magyar műfaji normákhoz igazodó stratégiát is, mégis, szinte 

mindegyikben felbukkannak a magyar útkönyvek hagyományától idegen magázó alakok, 

amelyek az angol második személy nyelvi transzferéből születtek, valamint a magázó 

alakokhoz kapcsolódó imperativusi alakok. 

 

Az útikönyvek funkciójának célnyelvi betöltése érdekében eszközölhető-eszközlendő 

tartalmi változtatások három fő típusát állapítottam meg. Az első típus az ún. gyakorlati 
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jellegű különbségekből fakadó változtatások csoportja. A különböző országokból érkező 

turisták közötti gyakorlati jellegű különbségek (pl. saját nagykövetség, időzóna, stb.) 

általában feltűnőek, könnyen észrevehetőek, egymásnak megfeleltethetőek. Ennélfogva az 

ilyen különbségeket tükröző információk a fordítás során analógiásan helyettesíthetőek, így 

az ilyen típusú változtatások könnyen megvalósíthatóak, s minthogy a változtatások hiánya 

zavaró lehet a célnyelvi olvasó számára, meg is valósítandóak. A kutatási kérdésemre, 

miszerint valóban elvégzik-e ezeket a megfeleltetéseket a fordítók, azt a válasz rajzolódott ki 

az angol és magyarra fordított útikönyvek tanulmányozása során, hogy bár többnyire elvégzik 

az azonos funkció érdekében szükséges behelyettesítést, néha mégis csupán nyelvi transzfer 

valósul meg a magyar szövegben, és az angolszász utas számára releváns információkat 

tartalmaz. 

A tartalmi változtatások többi része a kulturális különbségekből fakad, amelyek egyik 

típusa a kis kezdőbetűs kultúra különbségeire vezethető vissza. Ezek a különbségek, 

minthogy a szokásokat, életmódot tükrözik, nehezebben feleltethetők meg egymásnak. Az a 

szokás, amely olasz–angol viszonylatban különbözik, nem feltétlenül jelent különbséget 

olasz–magyar vonatkozásban is. Arra a kutatási kérdésre, hogy e különbözőségeket tekintetbe 

veszik-e a fordítók, az angol és magyarra fordított nyelvű útikönyvek tanulmányozása során 

arra a válaszra jutottam, hogy többnyire nem. Ahol mégis figyelembe veszi a kulturális 

különbséget a fordító, ott a kihagyás eszközével él, minthogy a behelyettesítés ilyen esetekben 

általában nem lehetséges. 

A kulturális különbségek másik típusa a nagy kezdőbetűs kultúra különbségei, 

amelyek olasz–angol, illetve olasz–magyar viszonylatban az egyes látnivalók, művészeti 

produktumok angol, illetve magyar vonatkozásában jelentkezhetnek. Kiindulópontként az a 

megfigyelés szolgált, hogy az angolszász útikönyvek nem fektetnek akkora hangsúlyt az 

angolszász vonatkozásokra, mint a magyar nyelvű útikönyvek a magyar vonatkozásokra. Az 

útikönyvek tanulmányozása arra az eredményre vezetett, hogy az angol nyelvű útikönyvek 

szinte semennyi magyar vonatkozást nem említenek, és a fordítások – noha a funkciójuk és 

műfaji hagyományok szerint elvárható lenne – csak ritkán egészítik ki a látnivalókat magyar 

vonatkozásokkal. A magyar vonatkozásokon belül elkülönítettem az explicit és az implicit 

vonatkozásokat, azaz olyanokat, amelyek egy nevezetesség megtekintése során láttatják 

magyar vonatkozásukat, valamint azokat, amelyeken semmilyen formában nem érzékelhető 

magyar vonatkozásuk. Vizsgálatom azt a feltételezést erősítette meg, hogy minden útikönyv, 
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így a fordítások esetében is az explicit vonatkozások arányaiban nagyobb számban fordulnak 

elő, mint az implicit vonatkozások. 

Kutatásom eredményei tehát rávilágítanak arra, hogy a fordítók az útikönyv funkcióját 

és műfaji hagyományait figyelmen kívül hagyva, általában nem hajtják végre a stiláris és 

tartalmi változtatásokat, így nincsenek igazán tekintettel a magyar olvasók valódi igényeire. 

A dolgozatban bemutatott kutatási módszerek és eredmények hasznos lépést 

jelenthetnek az útikönyvek fordítási nehézségeinek megértése és kezelése terén, azáltal 

hozzájárulhatnak mind a fordítástudomány horizontjának tágításához, mind pedig az 

útikönyvek fordítási színvonalának javításához. Nem tagadható el azonban, hogy az általam 

használt minta csak csekély részét fedi le a fordított útikönyvek. Több nyelvpár és számos 

egyéb desztináció kínál további kutatási lehetőséget ebben a témában, amely minden 

bizonnyal további kutatási kérdéseket is tartogat a fordításkutatók számára.      
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