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Az idén 150 éve, hogy elkészült Lewis Carroll klasszikusának, az Aliz kalandjai Csodaországbannak a kézira-
ta, amely akkor még az Aliz kalandjai a föld alatt (Alice’s Adventures Under Ground) címet viselte. A British 
Library honlapján elérhető az a digitalizált példány,1 amelyet a szerző által készített illusztrációk díszítenek. Ez 
az irodalmi mű, amelyet a modern fordításkutatás terminusával élve kétségkívül „kulcsfontosságú kulturális 
szövegnek” tekinthetünk, nemcsak a nemzetközi gyermekirodalom egyik kiemelkedő klasszikusaként, hanem 
az angol kulturális identitás egy sajátos irodalmi lenyomataként is olvasható. Népszerűségéből a mai napig 
olyannyira nem vesztett semmit sem világszerte, sem itthon, hogy a korábban megjelent magyar fordítások 
ismertsége ellenére alig egy éve egy újabb magyar változat jelent meg az ír Evertype kiadónál,2 amelyre 
a kortárs irodalomkritika meglepő módon még nem figyelt fel. A jeles évforduló és az újabb fordítás meg-
jelenése alkalmából beszélgettünk a fordítóval, Szilágyi Anikóval Alizról és napjaink műfordítási gyakorlatáról.

Szilágyi Anikó a Glasgow-i Egyetem fordítástanulmány szakos doktori hallgatója. Gimnazista kora óta fordít, saját 
írásai pedig a Lenolaj irodalmi és kulturális online műhelyben jelentek meg. A 2014-ben kiadott skót fordítási 
antológia, a Quaich főszerkesztője. Jelenleg Méhes György Győzelmes Gábriel című meseregényét fordítja angolra.

– Jelenleg a Glasgow-i Egyetem fordítástudományi és irodalomkritikai programjának hallgatója és egyben oktatója, 
de – mint azt a tavaly megjelent könyv is jól mutatja – a téma iránti érdeklődése nem kizárólag tudományos jellegű. 
Az Aliz esetében mégis egy olyan szöveghez nyúlt, amelynek már volt több kész magyar változata, hiszen ahogy a be-
vezetőben is említi, Kosztolányi Dezső, Szobotka Tibor, illetve Varró Zsuzsa és Varró Dániel fordítását te is ismerte. 
Mi késztette arra, hogy mégis lefordítsa a művet, és miért éppen egy ír kiadó gondozásában jelent meg a könyv?

– Az újrafordítás ötlete egy kétnyelvű kiadás lapozgatása közben merült fel bennem, mert azt éreztem, hogy a 
magyar fordítás ugyan szórakoztató, de nem követi az angol forrásszöveg dinamikáját, és erősen módosítja az abszurd 
humor működési mechanizmusát. Saját fordításom elkészítése során ezért szándékosan ragaszkodtam az angol eredeti 
sajátosságaihoz, és sokkal szöveghűbb változatra törekedtem. A kész kéziratot azután el is küldtem egy magyar kiadó-
nak, de legnagyobb sajnálatomra tőlük azt a tanácsot kaptam, hogy inkább olyan könyvvel próbálkozzak, aminek még 
nincs magyar fordítása. Aztán évekkel később egy amerikai Aliz-rajongóval kerültem kapcsolatba, aki információt 

 1 http://www.bl.uk/turning-the-pages/?id=86825520-a671-11db-a264-0050c2490048&type=book. (Megtekintés: 2015. január 20.)
 2 http://www.evertype.com/books/alice-hu.html. (Megtekintés: 2015. január 20.)
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gyűjtött a világszerte megjelent fordításokról, és amikor megtudta, hogy én is lefordítottam, de Magyarországon hiába 
próbálkoztam a megjelentetésével, bemutatott Michael Eversonnak. Az ő egyszemélyes vállakozása az Evertype kiadó, 
amely többek között különböző nyelvű Aliz-fordítások kiadására specializálódott. Michael az első perctől kezdve 
nagyon lelkes és segítőkész volt, azonnal látni akarta a kéziratot, amivel akkor már vagy négy éve nem foglalkoztam, 
és néhány nap elteltével elküldte postán az első lektori észrevételeit, hogy nézzem meg, mit kell változtatni. Nagyon 
gyorsan dolgoztunk, úgyhogy két hónapon belül meg is jelent a könyv.

– A gyors megjelenés ellenére Magyarországon mégis egy kicsit körülményes 
beszerezni.

– Igen, ennek részben az az oka, hogy az Evertype az Amazon rendszerén ke-
resztül terjeszti a kiadványait. Annak érdekében, hogy a magyar könyvesboltokban 
is elérhető legyen, megkerestünk egy magyar terjesztőt is, de ő azzal hárította el a 
kérést, hogy jelenleg hét különböző magyar nyelvű Aliz-kiadvány van forgalom-
ban, köztük például a 2013-ban újra kiadott Kosztolányi Dezső készítette Évike 
Tündérországban című szövegváltozat, így egy nyolcadikat egész egyszerűen nem 
éri meg piacra dobni. 

– Az értékesítés nehézségeitől függetlenül a saját fordításához írt bevezetőben 
nagyon markánsan megfogalmazza, hogy az eddigi fordítások tartalmi szempontból 
azért hagynak némi kivetnivalót. Azt írja, hogy Kosztolányi Dezső eredeti, illetve 
Szobotka Tibor által szerkesztett fordítása közül egyik sem felel meg „a fordításokat 
illető kortárs elvárásoknak”, mert „a mai olvasó általában nagyobb hasonlóságot 
vár el a forrás és a cél között”. Ön szerint a legújabb, 2009-ben megjelent Varró 
Zsuzsa–Varró Dániel-féle fordítás sem felel meg ezen kívánalomnak?

– A próza része igen, de a versek nagyon „varródanisak”. Viszont azt azért hozzá 
kell tennem, hogy az én fordításom már kézirat formában kész volt, amikor a Varró 
testvéreké megjelent, úgyhogy lehet, hogy nem álltam volna neki az egésznek, ha 
tudom, hogy hamarosan megjelenik egy új fordítás.

– Hogyan határozná meg pontosabban a kortárs olvasó elvárásait a műfordítással kapcsolatban, amit a bevezetőben 
„modern fordítási normáknak” nevez?

– Ez nagyon fontos kérdés, de nem könnyű válaszolni rá. Röviden talán úgy lehetne megragadni, hogy a for-
rás- és célnyelvi megfelelésnek szigorúbb szabályai vannak, és az eredetitől való eltéréseket a fordítónak meg kell 
tudnia indokolnia, különben nincs „joga” változtatni a forrásszövegen. Ez részben azért van így, mert a kortárs 
magyar olvasó, aki nagy valószínűséggel valamilyen szinten ért angolul, ha akarja, elég könnyen összehasonlíthatja 
a két szöveget – legalábbis mindenképpen könnyebben, mint mondjuk 1936-ban, Kosztolányi Dezső fordításának 
megjelenésekor. Ma már az olyan mértékű eltérést, mint ami erre a változatra jellemző, valószínűleg egy kiadó sem 
tolerálná fordítás címén (és az eredeti illusztrációkkal sem lehetne összeegyeztetni), hanem inkább adaptációnak 
tekintenék, bár nehéz meghúzni a határt a kettő között. Másrészt kortárs fordításkultúránk alapvető elvárása 
az, hogy a fordítás „szöveghű” legyen, és „ne verjen át” minket a fordító, amikor itt-ott „önkényesen” megvál-
toztat dolgokat. Ez Kosztolányi idejében nem egészen így volt, mert akkor a műfordításról nem feltétlenül úgy 
gondolkodtak, hogy radikálisan különbözik az írástól, vagyis ezt a két irodalmi műfajt nagyon hasonló kreatív 
tevékenységnek tekintették. Ez például abból is jól látszik, hogy a magyar irodalom nagyjainak „összes művei” 
között gyakran szerepeltek műfordások is, amelyek az „eredeti” művekhez hasonló presztízst élveztek. A műfor-
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dítás esetében azonban ez ma már idejétmúlt elképzelésnek tűnik, mert – hogy Lawrence Venuti szóhasználatával 
éljek – a fordító akkor jó, ha nem látszik.

– Az Aliz kalandjai Csodaországban kapcsán mennyire határozta meg a hozzáállását az, hogy az angol gyerme-
kirodalom egyik nagy klasszikusát fordította?

– Szinte alig, mert ez a könyv nálunk nem számít igazán klasszikusnak. Hogy miért, azt nehéz megmondani. 
Alizról sokan tudnak, de kevesen ismerik jól, úgyhogy nem volt bennem például olyan feszültség, hogy mit szól majd 
az olvasó, ha így vagy úgy fordítok valamit, amikor ő egy másik megoldást szokott meg. Viszont olyan értelemben 
befolyásolta a végső változatot a forrásszöveg klasszikus státusza, hogy ez a kiadó, vagyis Michael Everson már 
rengeteg fordítást megjelentetett, úgyhogy jól ismeri a szöveg kapcsán felmerülő konkrét kihívásokat. Néhányra 
külön felhívta a fi gyelmemet, itt-ott pedig bele is kötött abba, amit írtam, pedig nem tud magyarul.

– Azt egy kicsit nehéz elképzelni, hogy mit kifogásol egy olyan szerkesztő, aki nem tud magyarul. Tudna példát 
mondani a kritikai észrevételeire?

– Például jelezte azt, ha egy mondatot véletlenül kihagytam a fordításban, vagy olyan életrajzi utalásokra hívta 
fel a fi gyelmemet az eredeti szövegben, amelyeket én az első szövegváltozatomban nem ültettem át. Amikor például 
az „Egy bolondos teadélután” című fejezetben a Mormota egy mesét kezd mondani három kislányról, azt kérte a 
szerkesztő, hogy mindenképpen tartsuk meg az eredeti nevek szójátékát, mert a szerző itt közvetetten arra a három 
gyerekre utal, akiknek Aliz történetetét csónakázás közben elmesélte.

– Mint fordítót mennyiben befolyásolta az, hogy gyerekeknek szánt szöveggel dolgozott? 
– Az, hogy az Aliz mennyire gyerekkönyv, erősen vitatható, függetlenül attól, hogy mit tudunk a keletkezéséről. 

Könnyen el tudom képzelni, hogy egy gyerek számára nyomasztónak tűnik az a visszatérő motívum, hogy az állatok 
megeszik egymást, vagy az, hogy egy kisbaba malaccá változik. Az is nehézséget jelenthet, hogy a forrásszövegtől 
időben és térben is eltávolodtunk, így ha kifejezetten 21. századi magyar gyerekeknek szánom ezt a fordítást, akkor 
néhány részleten változtatni kell: a vallásos szövegek paródiáit például egy angol kultúrát ismerő magyar felnőtt 
értékelheti, de egy gyerek valószínűleg nem. Én egy kicsit szándékosan „angolosra” akartam fordítani, de azért ész-
ben tartottam, hogy remélhetőleg gyerekek is olvassák majd a magyar változatot, így például kerültem a bonyolult 
szavakat, kivéve, ha stiláris szempontból kifejezetten erre volt szükség, mondjuk, mert Aliz maga sem érti, mit mond.

– A bevezetőben sok példát említ a fordítás során felmerült nyelvi nehézségek érzékeltetésére. Van-e olyan részlet, 
amelyre még most is élénken emlékszik?

– Sok olyan emlékezetes rész van, ami nagy kihívást jelentett, de a fő kedvencem a szóviccek fordítása volt. 
Például amikor az Álteknős iskolai élményeiről mesél Aliznak, és elkezdi sorolni a tantárgyakat: ívás, olvadás, 
másztan, rémtan és halgebra. Ez azért is érdekes, mert a korábbi fordításokban ennél a jelenetnél több részlet is 
kimaradt valószínűleg a fordítási nehézségek miatt, de remélem, hogy az én megoldásaimat minden magyar olvasó 
szórakoztatónak találja.

Mudriczki Judit egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol–magyar sza-
kán végezte, majd 2010-ben ugyanitt védte doktori disszertációját. Jelenleg a Pannon Egyetem 
Fordító- és Tolmácsképző Intézeti Tanszékének oktatója és egy modern magyar irodalmi kuta-
tócsoport tagja a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Főbb kutatási területei az audiovizuális 
fordítás elmélete és gyakorlata, az angol–magyar kulturális kapcsolatok és a magyar irodalmi 
művek angol fordításának és kiadásának története.


