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BEN). Mondanunk sem kell talán, hogy Amb- 
rózy-Migazzi gróf is létezett személy, jobb ré
gi lexikonok számon tartják. Krúdy-, sőt Jó- 
kai-hős megint, de e hős elveszett naplója, 
melyből a szerző rekonstruál néhány sort, 
nem Krúdy, nem is Borges, de egy igen be
csült mai novellista, Darvasi László hangját 
csendíti fel, miként a kötet néhány egyéb pasz- 
szusa is.

Ha a Múzsák szertelenül tehetséges „első 
könyvet” akartak teremteni, melynek írója 
roppant könnyen is tud írni, meg néha ro
konszenves naivsággal halmozza olvasottsá
gát -  sikerrel jártak. Faragó Ferenc jó szem
mel és tehetségesen olvas földrajzi és törté
nelmi leírásokat, ráadásul kicsit elfeledette
ket. A kötet minden novellájából, még a „je
les” osztályzatot érdemlő írásgyakorlatokból 
is érezni, hogy belső köze van hozzájuk, akár
honnan merített is.

Közel még a part, de az első tiszt nyílt ten
gerre, az olvasó-utas meg (vele együtt talán) 
viharra is vágyik.

Bikácsy Gergely
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Semmi kétség, ez Kant. Persze Kantnak szük
sége volt a fordítóra, aki magyarul megszólal
tatta, de a szöveg félreismerhetetlenül Kan
té. A jó fordítónak ez a sorsa: csak ami vitat
ható, az az övé, amit sikerül megoldania és 
szép, gördülékeny szöveggé formálnia, az 
a szerzőé. A fordító érdeme, de a szerző 
szövege.

Kis János érdeme, de Kant szövege: A 
TISZTA ÉSZ KRITIKÁJA új magyar kiadásának 
szövegét Immanuel Kant írta. Rá lehet is
merni a fordulataira, a mondatfűzésére, a 
néha szokatlan, kicsit idegenes -  nem néme- 
tes, inkább „kantos” -  szórendre és az eny
hén régies, de nagyon pontos nyelvre.

Vidrányi Katalin Kant-fordításai óta a ma
gyar olvasók is tudják, hogy a kanti értekező

próza nyelve világos, áttekinthető s olykor 
még szép is. Most azt is megtudhatják, hogy 
ez a modern filozófia nyelve: van benne ré
gies íz -  ami természetes, hiszen a szöveg 
több mint kétszáz éve született -, de ez az a 
nyelv, amelyen a filozófusok ma is beszélnek. 
I llusztrációképpen álljon egymás után egy 
Kant- és egy Wittgenste in-idézet (szándéko
san választottam olyan példát, ahol nyugod
tan kizárhatjuk a Kant-parafrázis gyanúját). 
Kant a következőket mondja A TISZTA ÉSZ KÁ- 
NONJÁ-nak harmadik szakaszában (616. o.): 
„Amennyiben az, ahogyan valamit igaznak tar
tunk, szubjektív vonatkozásban elégséges, m e g- 
g y 8 z 8 d é s r 8 l beszélünk (számomra igaz); 
amennyiben objektív vonatkozásban elégséges, b i- 
z o n y o s s á g r ó l (mindenki számára igaz).”

Wittgenstein ugyan egy kicsit másképp 
látja a különbséget, de pontosan ugyanezek
nek a nyelvi megkülönböztetéseknek (igaz
bizonyos, meggyőződés-bizonyosság, szub
jektív vonatkozásban elégséges/teljes-objektí- 
ve bizonyos) tulajdonít filozófiai jelentőséget, 
amikor A BIZONYOSSÁGRÓL 194. pontjában 
választ ad az előző pontban megfogalmazott 
kérdésre (a magyar fordításban: „Mit jelent: 
egy állítás igazsága bizonyos?”): „A »bizonyos« 
szóval a teljes meggy8z8dést, minden kétely hiányát 
fejezzük ki, és megkíséreljük a többieket meggy8zni 
vele. Ez szubjektív bizonyosság.

De mikor bizonyos objektíve valami? -  Amikor 
nem lehetséges tévedés.”1

Ami itt egybecseng, az nem a probléma, 
hanem a nyelv. Kant az „igaznak tartás” szub
jektumban adott -  de nem a szubjektum kü
lönös természetén nyugvó -  feltételeit keres
te, Wittgenstein pedig azt vizsgálta, hogy ho
gyan használjuk az „igaz”, „hamis”, „tudom”, 
„hiszem” és „bizonyos” kifejezéseket -  pontosan 
azokat, amelyek Kantnál is szerepet játszot
tak. Csak Kant még úgy látta, hogy nem kell 
„hosszabban id8zni ily világos fogalmak magyará
zatánál” (616. o.), Wittgenstein viszont meg
tévesztőnek találta az ilyen szavak használa- 
tát,2 és hatszázhetvenhat megjegyzést szentelt 
a tisztázásuknak.

De nem szeretném magamra vonni a 
Kant- (és a Wittgenstein-) kutatók haragját, 
ezért a továbbiakban tartózkodni fogok a 
párhuzamoktól és a tartalmi észrevételektől, 
s csak a magyar kiadáshoz fűzök néhány 
megjegyzést. Először magáról a vállalkozás
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ról -  A tiszta ÉSZ KRiTiKÁjÁ-nak újrafordítá- 
sáról -  szeretnék mondani valamit, utána pe
dig majd rátérek a részletekre.

A nagy művek időtlenek, a fordítások 
azonban korhoz kötöttek, s így elévülnek. 
Ezért szokták az olyan alapműveket, mint A 
TISZTA ÉSZ KRITIKÁJA, időről időre újrafordí
tani. Egy-egy különösen jól sikerült fordítás 
paradox helyzetet teremthet: aki a fordítást 
olvassa, jobban megértheti a szerzőt, mint az, 
aki az eredeti művet tanulmányozza. A mai 
nyelven íródott fordítás még a kutatóknak is 
segíthet. Kant-kutatók számára például me
legen ajánlják, hogy ne csak eredetiben, ha
nem a Norman Kemp Smith-féle angol for
dításban is olvassák A TISZTA ÉSZ KRITIKÁJÁ-t, 
mivel ebben a XX. századi angol nyelvre át
ültetett szövegben kristálytisztán láthatóvá 
válik valami, ami a német eredetiben -  a do
log természeténél fogva -  felfedezhetetlen: 
nevezetesen az, hogy milyen szálak vezetnek 
Kanttól a kortárs angolszász filozófiához. 
Csakhogy ma már -  több mint hat évtizeddel 
e fordítás születése után -  ennek legföljebb 
történeti érdekessége van. A Kant-kutatók
nak ma már inkább Kis János fordítását aján
lanám, amely világos és pontos értelmezései
vel hozzásegít az eredeti jobb megértéséhez 
(a Kant-kutatókat ugyan ez nem szokta érde
kelni, de azért hozzáteszem: Kis János fordí
tása ráadásul még szép is). De mégsem me
rem egy nemzetközi tudóstársulatnak ezt a 
fordítást ajánlani, mivel átkozottul nehéz ma
gyarul megtanulni. Ezért inkább a magyarul 
tudóknak ajánlom, hogy használják ki azt az 
egyszeri és egészen egyedülálló lehetőséget, 
amely most nekik (és csak nekik) megadatott: 
olvassák a magyar Kantot.

A legfontosabbat ezzel el is mondtam, a to
vábbiakban már csak néhány megjegyzést te
szek. Megjegyzéseim vegyesek: részben álta
lános fordítási problémákat és konkrét fordí
tói megoldásokat tárgyalnak, részben pedig 
a szöveg gondozására és a könyv külsejére 
vonatkoznak. Abban a sorrendben adom elő 
őket, amelyben olvasás közben fölmerültek.

Rögtön az elején -  az első kiadás elősza
vának első mondatában -  fönnakadtam vala
min. A mondat nagyon szép felütéssel kezdő
dik („Különös sors jutott az emberi észnek megis
merése egyik válfajában”), ám így folytatódik: 
„kérdések ostromolják, melyeket nem tud elháríta

ni, mert maga az ész természete teszi fel őket [...]” 
(19. o.). Mivel az ész természete (más szóval: jel
lege, milyensége) aligha tesz fel kérdéseket, 
olyan szenvedő szerkezetre gyanakodtam, 
amely nem egy történés, hanem egy állapot 
leírására szolgál. Ugyanazt a történést kétfé
leképpen lehet leírni: annak szemszögéből, 
akivel vagy amivel történik (szenvedő szerke
zettel), és annak szemszögéből, aki vagy ami 
előidézi, megtörténtté teszi (cselekvő szerke
zettel). A két leírás között vannak ugyan sti- 
láris és hangsúlybeli különbségek, de a kettő 
fölcserélhető: a fordító nyugodtan választhat
ja a stilárisan jobb megoldást (a magyarban 
például az esetek túlnyomó többségében job
bak a cselekvő szerkezetek), a hangsúlybeli 
különbségek pedig másképp (például szó
renddel) is visszaadhatók. Az állapot leírására 
szolgáló szenvedő szerkezetet azonban nem 
mindig lehet egyszerű grammatikai megfe
leltetésekkel cselekvő szerkezetté alakítani, 
mivel a szenvedő mondat (vagy tagmondat) 
igéje nem az állapot létrejöttét, hanem a 
fennállását írja le. A grammatikai szerkezet 
néha megtévesztő: csak a segédige jelzi, hogy 
nem létrejövésről, hanem fennállásról van 
szó (nem „werden”, hanem „sind” szerepel), 
egyébként minden pontosan ugyanúgy fest, 
mintha itt is csupán nézőpont kérdése volna, 
hogy úgy írjuk-e le az állapotot, mint ami va
laminek folytán fennáll (szenvedő szerkezet
tel), vagy inkább úgy, mint amit ez a valami 
létrehoz (cselekvő szerkezettel). Csakhogy ez 
nem nézőpont kérdése, hiszen az utóbbiról 
nincs elég információnk: abból, hogy egy ál
lapot valaminek folytán fennáll, csak az kö
vetkezik, hogy ennek a valaminek szerepe 
van a fennállásában, de azt nem tudhatjuk, 
hogy tevőlegesen létrehozza-e. Csak a felelős
ség állapítható meg biztosan, a tettlegesség 
nem. Jó példa erre az első kiadás előszavának 
első mondata: egyebek közt megtudjuk belő
le, hogy a kérdések fel vannak adva az ész
nek, és megtudjuk azt is, hogy ebben maga 
az ész természete a ludas -  több információt 
azonban nem kapunk. Nem lehetetlen, hogy 
az ész természete tevőlegesen részt vesz a do
logban (ő maga teszi fel a kérdéseket), de 
sokkal valószínűbb, hogy az ész természete 
csak azért vonható felelősségre, mert a kér
dések belőle adódnak. Én az utóbbit válasz
tanám, és ezt magyarul úgy mondanám,
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hogy a kérdések „magából az ész természetéből 
fakadnak”.

A következő megjegyzésem nem a fordí
tásra, hanem a szöveg gondozására -  ponto
sabban gondatlan kezelésére -  vonatkozik. A 
német kiadások általában kétféle kiemelést 
alkalmaznak: az idegen (latin) szavakat, illet
ve szövegeket dőlt betűkkel (a gót betűs ki
adások latin betűkkel), az egyéb kiemeléseket 
pedig ritkítva szedik. Az új magyar kiadás is 
ezt a kétféle kiemelést használja, csak nem 
tudtam rájönni, milyen elv szerint. Az első ki
adás előszavának néhány oldalát összehason
lítottam azzal a kiadással, amelyből a fordítás 
készült, és a következőket találtam:

19. o. nincs eltérés, egyeznek a kiemelé
sek;

20. o. négy szó („királynője”, „dogmatikusok”, 
„despotikusok” és „szkeptikusok”) ritkított szedé
se egyezik, de van egy ritkítva szedett latin 
Ovidius-idézet és három, az eredetiben ritkít
va szedett szó („fiziológiája”, „genealógiát” és 
„indifferentizmus”) dőlt betűkkel van szedve, 
egy pedig („dogmatizmusba”) egyáltalán nincs 
kiemelve;

21. o. három, az eredetiben ritkított sze
désben szereplő kifejezést (,közömbösséget”, 
„nem lehet közömbös” és „indifferentisták”) a ma
gyar kiadás dőlt betűkkel közöl, egyet pedig 
(„Ítélőképességé”) egyáltalán nem emel ki; 
ugyanezen az oldalon a lábjegyzetben szintén 
dőlt betűsek az eredetiben ritkítva szedett ki
emelések;

22. o. egy ritkított kiemelés („minden ta
pasztalattól függetlenül”) egyezik, egy pedig 
(„lélek”) a magyar kiadásban dőlt betűkkel 
szerepel.

Nem részletezem tovább: a magyar szöveg 
következő másfél oldalán csak dőlt betűs ki
emelés van (a német eredeti kilenc ritkított 
szedésű kiemeléséből kettő eltűnt, hét pedig 
dőlt betűvel van szedve, és ugyancsak dőlt 
betűsek a latin szavak), a maradék három ol
dalon pedig minden kiemelés ritkán van 
szedve (az „a priori” kivételével a latin szavak 
és a latin idézet is), két szó pedig (26. o.: 
„lajstrom” és 27. o. „levezetett”) a magyar ki
adásban egyáltalán nincs kiemelve.3

Az ilyen pontatlanságok megengedhetet- 
lenek, mint ahogy megengedhetetlen az is, 
hogy a szöveg bekezdésekre tagolása ne kö
vesse az eredetit. Erre is találtam példát az

első kiadás előszavában: a 23. oldal közepén 
található rövid -  kétmondatos -  bekezdés a 
német eredetiben két külön bekezdés.

A sok pontatlanság gyanakvóvá tett, de a 
második kiadás előszava még így is megle
pett: a következetlenségekre és a hiányzó ki
emelésekre fel voltam készülve, de arra nem, 
hogy a magyar kiadás olyasmit emel ki, amit 
a német nem (lásd 32. o. „természettan”).4 Ta
lán kicsinyességnek látszik, de megemlítem: 
nem voltam felkészülve arra sem, hogy 
bosszantó apró hibákat találok a szövegben. 
Olyan hibákra gondolok, amelyeknek kijaví
tásához nem kell megnézni a német eredetit, 
elég, ha az ember figyelmesen olvassa a ma
gyar szöveget. Egyszerűen nem értem, hogy 
senkinek nem szúrt szemet az, ami a 35. oldal 
lábjegyzetében magára vonja a tekintetet: 
egy ritkítva szedett, feltűnő „egyfelől”, amelyet 
nem követ „másfelől”, mert nincs kiemelve, s 
így észrevétlenül belesimul a szövegbe. És 
nem fér a fejembe az sem, hogy senkinek 
nem tűnt föl a 42. oldal egyik szép mondatát 
tönkretevő bosszantó elírás. A mondat így 
hangzik: „Egyszóval, bár az ész gyakorlati hasz
nálatában szükségem van az I  s t e n, a s z a
b a d s á g és a h a l h a t a t l a n s á g 
fogalmaira, még csak f  e l t e v é s k é n t sem 
fogadhatom el ezeket, ha mind [olvasd: mindjárt] 
nem t a g a d o m a spekulatÍv észnek azon igé
nyét, hogy tapasztalaton túli felismerésekre jusson.” 
De amit végképp nem értek, az a belső hivat
kozás hibásan megadott oldalszáma: a 49. ol
dalon a hosszú (a 47. oldalon kezdődő) láb
jegyzethez adott jegyzetben az áll, hogy „jelen 
kötetben: 236. o.”, a szöveg pedig, amelyet az 
olvasónak meg kell keresnie, a 237. oldalon 
található (nem „átcsúszott”, hanem ott van: a 
lap aljától számított 13. sorban kezdődik, és 
a 8. sor végéig tart). Az ilyen belső hivatko
zások egészen az utolsó, tördelt levonatig 
„xxx. o.”-ként szoktak szerepelni, és csak ak
kor kerül egy szám az ikszek helyére, amikor 
már megvannak a végleges oldalszámok. Va
jon itt mi történhetett: valaki visszakereste a 
helyet, de nagyon figyelmetlen volt, amikor 
az ikszek helyére beírta a számot? Vagy senki 
nem kereste vissza a helyet, de valaki nagyon 
jól saccolt?!

A következő megjegyzésem már nemcsak 
a két előszó szövegére vonatkozik. Először a 
második kiadás előszavát olvasva figyeltem
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fel arra, hogy az új magyar fordítás megkü
lönböztet valamit, amit a régi nem különböz
tetett meg: az olyan eljárást, amely ugyan 
„dogmatisch”, de amellyel a kritikának nincs 
baja (ilyen a biztos elvekből kiinduló és állí
tásait a priori szigorral bizonyító tudomány 
eljárása), és az olyat -  németül ez az eljárás 
is „dogmatisch” -, amely ellen föllép a kritika 
(ilyen annak a filozófiának az eljárása, ame
lyet nem előz meg a megismerőképesség kri
tikája). A régi magyar fordításban mindkét 
eljárás „dogmatikus”, az újban viszont -  ha jól 
értem a megkülönböztetést -  az előbbi (a jó 
„dogmatisch”) „dogmatikai”, és csak az utóbbi
ból, a száműznivalóból (a rossz „dogmatisch”- 
ból) lesz „dogmatikus”. Sajnos ez nem derül ki 
azonnal: az első előforduláskor -  a második 
kiadás előszavában -  csak a „dogmatikai” sze
repel. Most már tudom, hogy ez a fordító kö
vetkezetességét dicséri, ám amikor először ol
vastam, megijedtem: a dogmatikai eljárást még 
lenyelem, de mi lesz az ész kritikátlan, „dog
matisch” használatával? Gyorsan továbblapoz
tam, és a Bevezetés VI. pontjában egyrészt 
megnyugodtam -  hiszen azt olvastam, hogy 
„az ész kritikátlan, dogmatikus használatából meg
alapozatlan állítások következnek” (67. o.) -, 
másrészt rájöttem, hogy a VI. pont utolsó be
kezdésének első mondatát eddig egyoldalú
an olvastam, mert csak a metafizikai „dogma- 
tisch” létrehozásának korábbi kísérleteivel 
szembeni kritikát vettem észre, a metafizika 
mint tudomány (kellő kritikai előmunkálatok 
után lehetővé váló) „dogmatisch” létrehozásá
nak programját itt nem. Most már persze az 
eredetiben -  sőt: a régi magyar fordításban 
is -  észreveszem, és valószínűleg korábban is 
észrevettem volna, ha nemcsak úgy olvasom, 
hanem elemzem is a szöveget. Nem is értem, 
miért nem tettem meg, hiszen fordítóként jól 
ismerem a főnévből képzett és magyarra két
féleképpen fordítható német melléknevek (a 
„logisch”, „philosophisch”, „religiös” vagy 
éppen a „dogmatisch”) csapdáját -  olvasó
ként mégis belesétáltam a csapdába. Most, 
hogy ezt felfedeztem, kicsit meg is ijedtem, 
hiszen még számtalan olyan hely lehet, ahol 
nem figyeltem fel a „dogmatisch” kétértelmű
ségére -  elemezni kellett volna mindet.

Szerencsére már nem kell: Kis János olyan 
következetesen végigvitte a dogmatikai-dog
matikus megkülönböztetést, hogy akkor sem

tévedhetek, ha csak lazán olvasom a szöveget. 
és nem is ez az egyetlen következetesen vé
gigvitt megkülönböztetés, amellyel Kis János 
az olvasó segítségére siet. Aki érti, annak va
lószínűleg hasonló segítséget nyújt az is, hogy 
a „dialektisch” helyén az új magyar fordítás
ban következetesen „dialektikai” -  és nem 
„dialektikus” -  szerepel. Be kell vallanom, én 
hiába törtem rajta a fejem: nem sikerült rá
jönnöm, mi indokolja a „dialektikai”-t, de arra 
sem, hogy mi szól a „dialektikus” ellen. Az 
előbbi séma itt nyilvánvalóan nem működik 
(nincs jó és rossz „dialektisch”), és nekem más
fajta kétértelműséget sem sikerült felfedez
nem. De lehet, hogy nem is kétértelműséget 
kellene keresnem: a fordító talán nem arra 
akarta felhívni a figyelmemet, hogy egy két
értelmű német melléknevet ebben a szöveg
ben hogyan értsek, hanem -  mivel a „dialek
tikus” és a „dialektikai” között nem látott ko
moly különbséget -  egyszerűen azt a megol
dást választotta, amelyik magyarul jobban 
hangzik. Hogy melyik hangzik jobban, azon 
lehetne vitatkozni: szerintem például a lát
szat jelzőjeként jó a „dialektikai” -  olyat lehet 
mondani, hogy a dialektikát „mint a d i a
l e k t i k a i l á t s z a t k r i t i k á j  á t sorol
ják a logikához” (113. o.) -, a következtetések 
mellett viszont (mint mondjuk A TISZTA ÉSZ 
DIALEKTIKAI KÖVETKEZTETÉSEIRŐL szóló rö
vid fejezetben, a 318-319. oldalakon) az én 
fülemnek sokkal jobban hangzana a „dialek
tikus”. Ha csak a hangzásról volna szó, lehet
ne váltogatni a kettőt, nem kellene minden
áron -  még az érvelésmód mellett is (lásd: 
341. o.) -  ragaszkodni a „dialektikai”-hoz. De 
ha nem a jobb hangzás -  és nem is a „dialek- 
tisch” kétértelműsége -  a magyarázat, akkor 
mi? Erre nem tudtam rájönni. Pedig még ar
ra is gondoltam, hogy a fordítót talán a „dia
lektikus” szó későbbi karrierje zavarja: meg 
akarja óvni az olvasót a rossz asszociációktól. 
De hát ez legyen a Hegel- és Marx-fordítók 
gondja -  a „dialmatos” asszociációkról meg 
lassan el is feledkezhetünk.

Valami magyarázat biztosan van, mert Kis 
János egyébként nem ragaszkodik makacsul 
a megoldásaihoz, még akkor sem, ha azok te
litalálatok. Szöveghűen fordít, ahol a szöveg
hű fordítás pontosan és szépen visszaadja az 
eredetit, és bátran elrugaszkodik, ahol a vi
lágos fogalmazás vagy a szép nyelvi megfor
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málás ezt követeli. Még azt is meg meri tenni, 
hogy a szavakat ne mindig a szótári jelen
tésüknek megfelelően fordítsa: a pontos és 
világos fogalmazás érdekében néha egészen 
a jelentésmező legszéléig -  olykor azon túlra 
is -  elmegy. Mondok erre egy tanulságos pél
dát: a „Handlung” fordítását.

Kis János kétféleképpen fordítja a „Hand
lung” -ot: a második kiadás előszavában a szó
tári jelentésnek megfelelően „cselekedet” -nek 
(40. o.), illetve „cselekvés”-nek (41. o.), a ta
pasztalat analógiáiról szóló részben pedig -  a 
szótári jelentéstől eltérően, bizonyos értelem
ben, mondhatni, vele ellentétesen -  „mükö- 
dés”-nek (220-221. o.). Hogy ezen az utóbbi 
szöveghelyen valami nem stimmel a szótári 
jelentéssel, az már a „Handlung”-ot követke
zetesen „cselekedet”-tel vagy „cselekvés”-sel (oly
kor „cselekvény”-nyel) visszaadó -  és komoly 
elrugaszkodással amúgy sem vádolható -  ré
gi fordításból is kiderül: itt is megjelenik a 
„működés”, ha nem is a „Handlung”, hanem a 
(Kant-szövegben régies helyesírással szerep
lő) „Thatigkeit” helyén.5 A második előszóban 
szereplő „Handlung”-gal nincs probléma: 
Kant itt az akarat megnyilvánulását nevezi 
„Handlung”-nak, és azt mondja, hogy az aka
ratot mint jelenséget (éppen megnyilvánulá
saiban, vagyis látható „Handlung”-jaiban) el
gondolhatom a kauzalitás törvénye (s vele a 
természet mechanizmusa) alá tartozóként és 
ennyiben nem szabadként, de elgondolha
tom úgy is, mint ami nincs alávetve a termé
szeti törvényeknek, azaz szabad (lásd: 40-41. 
o.). A tapasztalat analógiáiról szóló részben 
szintén a kauzalitásról van szó, amikor meg
jelenik a „Handlung” -  a kauzalitás, mondja 
Kant, a „Handlung” fogalmához vezet6 -, de 
sehol nincsen akarat. Ez pedig akkor is za- 
varbaejtő, ha nemcsak akaratlagos „Hand- 
lung” van: a „Handlung” szótári jelentésével 
összeegyeztethető ugyan, hogy valaki nem 
akaratlagosan, önkéntelenül -  esetleg egye
nest akarata ellenére -  hajt végre egy „Hand- 
lung”-ot, de az akarat jelenléte mindenkép
pen beletartozik a „Handlung” szótári jelen
tésébe. Még ennél is zavarbaejtőbb a tiszta ész 
antinómiájának kilencedik szakaszában a III. 
pont két alfejezete -  Hogyan LEHETSÉGES 
EGYSZERRE A SZABADSÁGBÓL EREDŐ KAUZALI
TÁS ÉS A TERMÉSZETI SZÜKSÉGSZERŰSÉG ÁLTA
LÁNOS TÖRVÉNYE, valamint A SZABADSÁG ÉS

AZ ÁLTALÁNOS TERMÉSZETI SZÜKSÉGSZERŰSÉG 
KÖZÖTTI KAPCSOLAT KOZMOLÓGIAI IDEÁJÁNAK 
MAGYARÁZATA (430-444. o.) -, ahol legtöbb
ször a szótári jelentésnek megfelelően fordul 
elő a „Handlung”, néhány esetben azon
ban Kant úgy használja a szót, ahogy a ta
pasztalat analógiáiról szóló részben, azaz 
nem egy akarat megnyilvánulásáról (egy aka
rattal bíró lény „Handlung”-járól), hanem 
például természeti okok időbeli „Handlung”- 
járól van szó.7

Most jön a legnehezebb probléma: mit te
gyen a fordító, ha egyszer nyilvánvaló, hogy 
Kant nem mindig a (mai) szótári jelen
tésének megfelelően használt egy szót? Bírál
ja felül Kantot, és ő döntse el, hogy amikor 
Kant „Handlung”-ot mondott, akkor mire 
gondolt (a mai szótári jelentésnek megfelelő 
„cselekvés”-re gondolt-e vagy inkább az attól 
eltérő „müködés”-re)? Vagy pedig induljon ki 
abból, hogy ha Kant „Handlung”-ot mondott, 
akkor „Handlung”-ra is gondolt, és ezért neki 
is mindig „cselekvés”-t vagy „cselekedet”-et (ha 
pedig végképp nem megy, akkor valami ha
sonlóan hangzót, mondjuk „cselekvény”-t) kell 
mondania? Ebből persze néha furcsaságok 
adódhatnak -  ilyen például az „ok c s e l e - 
k e d e t e a j  e l e n s é g b e n ”8 -, és a ho
mályos „cselekvény” is nehezen érthetővé (oly
kor tökéletesen érthetetlenné) teszi a monda- 
tokat.9 Furcsaságokat és értelmetlen monda
tokat leírni azonban nagyon kockázatos: jó 
fordító akkor sem ír le olyasmit, hogy „az ok 
cselekedete”, ha megesküdött az anyja életére, 
hogy nem fogja felülbírálni Kantot. Szinte 
mindig lehet kibúvót találni a kirívó értel
metlenségek elkerülésére (például azt, hogy 
a nyelv megváltozott: Kant korában még tá- 
gabb értelemben használták a „Handlung”- 
ot). És ha nincs kibúvó, akkor is csak olyasmit 
szabad leírni, aminek van értelme: az leg
alább nem vevődik észre.

De az sem kevésbé kockázatos, ha a fordí
tó megpróbálja felülbírálni Kantot. Mivel 
Kant nem tudta, hogy ő nem mindig a (mai) 
szótári jelentésének megfelelően használja a 
„Handlung”-ot, egyáltalán nem vigyázott ar
ra, hogy a szövegkörnyezetből világosan el
dönthető legyen, hogy akkor most tényleg 
„Handlung” vagy csak tágabb, illetve átvitt ér
telemben az. Vannak eldönthető és vannak 
eldönthetetlen esetek, és vannak olyanok is
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-  ezek a legrosszabbak amikor egyértelmű
en dönteni lehet, de a döntésnek megfelelő 
„cselekvés” vagy „cselekedet” (ellenkező eset
ben meg a „működés”) magyarul mégsem 
megy. A fordító ilyenkor csak a magyar 
nyelvérzékére támaszkodhat, ami elég ugyan 
ahhoz, hogy ne írjon olyan képtelenségeket, 
mint „a természeti okok” intelligíbilis tehetségé
nek „cselekedetre bírása”,10 de ezen az alapon 
mégsem lehet felülbírálni Kantot.

Az ilyen „Handlung” típusú, nehéz fordí
tási problémákra csak a puha diktatúrák kí
nálnak megoldást. Jó fordítók kemény dikta
túrában és demokráciában is akadnak, de ide 
nemcsak jó fordító, hanem kiváló filozófus 
kell. A kiváló filozófusok viszont a kemény 
diktatúrákban és a demokráciákban ritkán 
fordítanak (az okok nagyon különbözők -  
munkatábor és börtön az egyik oldalon, 
egyetemi kutató- és oktatómunka a mási
kon -, de az eredmény ugyanaz). Ami a de
mokráciát illeti, az más célra nagyon jó lehet, 
de egyáltalán nem biztosítja, hogy kiváló fi
lozófusok fordításnak szenteljék az idejüket. 
Márpedig a „Handlung” megoldásához ez 
kellett.

Kis János kétféleképpen fordította a 
„Handlung”-ot, de nem azért, mert felülbí
rálta Kantot. Éppen ellenkezőleg: azért mer
te megtenni, hogy olykor a szótári jelentéstől 
eltérő fordítást adjon, mert nagyon pontosan 
értette és tökéletesen áttekintette a szöveget. 
Ez nem akármilyen filozófiai teljesítmény, de 
fordítóként talán még nagyobbat dobott: 
megtalálta a magyar megfelelőjét valaminek, 
amiről a szótár nem tudott. Kicsit sarkítva fo
galmazok, de komolyan gondolom: nem Kis 
Jánoson, hanem a szótárkészítőkön kell szá
mon kérni, hogy a „Handlung” lehetséges 
használatai között nem említik a „működés”-t.11

Befejezésül a könyv külsejéről szeretnék 
szólni. Alapjában véve szép és elegáns a 
könyv, csak nem szabad hozzányúlni. Ha so
kat fogdossuk, hamar összepiszkolódik a 
szép, fehér borító, és ha nyitogatjuk-lapoz- 
gatjuk, hamar szétesnek a lapok. A recenzió
írás például biztosan árt neki: az én példá
nyom már nagyon viharverten néz ki. Négy 
másik könyvet is használtam: a régi magyar 
fordítás 1913-as kiadását, egy 1891-es német 
kiadást (a sajátom) és azt a két 1911-ben ki
adott kötetet, amelynek alapján a fordítás ké

szült (könyvtári példányok); ők sértetlenül 
túlélték a recenziót. Igaz, ezek kemény borí
tóba vannak kötve, de az is igaz, hogy majd
nem -  vagy több mint -  száz év alatt nagyon 
sokan forgatták őket. Az új magyar kiadást is 
nagyon sokan fogják forgatni -  csak nem so
káig. A kiadó valószínűleg nem számolt né
hány fontos szemponttal. Mindenekelőtt az
zal, hogy A TISZTA ÉSZ KRITIKÁJA nem köny
vespolcdísz, és nem olyan könyv, amely csak 
egyszer használandó. De azzal sem számolt a 
kiadó, hogy az új fordításban A TISZTA ÉSZ 
KRITIKÁJA érthető: mostantól ebből fogják ta
nítani és tanulni. Márpedig a tanár és a diák 
a legrosszabb fajta olvasó: nem rendelte
tésszerűen -  elejétől végéig -  olvassa a köny
veket, hanem ide-oda lapoz, keres valamit, 
aláhúz, megjegyzéseket ír a margóra, sőt ké
pes másológépre kiteríteni a példányát. Tisz
ta szerencse, hogy meg vannak számozva az 
oldalak.

Most már csak egyet lehet és kell tenni: új
ra kiadni. Kemény kötésben és kicsit több 
gondot fordítva a szövegre.

Jegyzetek

1. Ludwig Wittgenstein: A bizonyosságról. (Fordí
totta Neumer Katalin.) Európa, Bp., 1989. 57. o. -  
Noha mondandóm szempontjából a német eredeti
nek nincs különösebb jelentősége, a teljesség ked
véért álljon itt:

-  „Die subjektive Zulanglichheit heifit Uberzeugung 
(fur mich selbst), die objektive Gewibheit (fúr Jeder- 
mann).” (Kant)

-  „193. Was heifit: die Wahrheit eines Satzes sei ge- 
wib?”

„194. Mit dem Wort »gewifi« drucken wir die völlige 
Uberzeugung, die Abwesenheit jedes Zweifels aus, und wir 
suchen damit die Andern zu uberzeugen. Das ist subjektive 
Gewifiheit.

Wann aber ist etwas objektivgewifi? -  Wenn ein Irrtum 
nicht möglich ist." (Wittgenstein)
2. Lásd pl. a 199. és 203. megjegyzés, i. k. 58. és 
59. o.
3. Kétféle eltérést nem említettem. A német kiadá
sok ugyancsak ritkított szedéssel emelik ki a szöveg
ben szereplő utalásokat a könyv későbbi fejezeteire 
(az első kiadás előszavának szövegében két ilyen uta
lás van), a magyar kiadás viszont idézőjelbe teszi a 
címeket. Ez ugyan megnehezíti az eligazodást a szö-


