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vagy transumptio [...] az elûzm¢nyekhez, ezen bel¡l
a k´ltûi nyelv elûzm¢nyeihez s k¡l´n´sen az elûd´k
rettegett ¢s imÀdott k´ltem¢nyeihez valÂ k´ltûi hozzÀÀllÀs kialakÁtÀsÀnak totÀlis, v¢gsû aktusÀvÀ vÀlik.
Megfelelûen kivitelezve ez az ÀllÀspont figuratÁv
mÂdon azt az illÃziÂt kelti, hogy az utÂd nemzûatyÀi
nemzûj¢v¢ vÀlt, ami a lehets¢ges legnagyobb illÃziÂ:
az, amit Vico ÏdivinÀciÂnakÎ hÁvott, s amit mi k´ltûi
halhatatlansÀgnak hÁvhatnÀnk.Ê (1994. 72.) MikszÀth strat¢giÀjÀban azonban 1. az emlÁtett
trÂpusok nem kapnak szerepet, hely¡ket elsû-

sorban (radikÀlisan ÀtÁrÂ) müfajok t´ltik be, az
eljÀrÀs nem figuratÁv, hanem generatÁv, 2. az
apateremt¢s nem v¢gkifejlet, hanem alapÀllapot, a hagyomÀnyhoz valÂ viszony t´rt¢net¢nek utÂlag megÁrt elûszava ¢s elût´rt¢nete,
3. a nemzûatya nemz¢se nem illÃziÂ, hanem
a (visszahatÂ, ÃjraÁrÂ) hagyomÀny t´rt¢n¢s¢nek valÂsÀga.
49. LÀsd m¢g Kukorelly Endre: MIKSZçTH
K çLMçN SAJNOS. Besz¢lû, 1996. Àprilis. 113ä
114.

Solt Korn¢l

MIT MOND, AKI BESZ°L?
Ki besz¢l?
Vagyis: àKi besz¢l egy reg¢nyben?Ê Ez az izgalmas k¢rd¢s a XIX. szÀzad elej¢tûl, de
fûk¢nt Sartre idevÀgÂ ÁrÀsaitÂl kezdve m¢ltÀn a reg¢nyelm¢let k´zponti k¢rd¢s¢v¢
vÀlt. ä Mert vegy¡k k¢zbe p¢ldÀul A HçROM TESTýR egyik magyar vÀltozatÀt, ¢s nyissuk ki a 473. oldalon, majd olvassuk el a k´vetkezûket:1
àä °s nÀlad van a bÁboros levele? ä ¢rdeklûd´tt D'Artagnan.
ä Tess¢k, itt van ä szÂlt Athos.
S az ¢rt¢kes papirost elûhÃzta zubbonya zseb¢bûl.
D'Artagnan felnyitotta, nem is prÂbÀlta leplezni keze remeg¢s¢t, s felolvasta az ÁrÀst:
Jelen sorok birtokosa parancsom szerint ¢s az Àllam ¢rdek¢ben tette, amit tett.
1627. december 3.
Richelieu
ä Igen ä szÂlt Aramis ä, szabÀlyszerü felment¢s ¢s felhatalmazÀs.
ä Sz¢t kell t¢pni ezt a papÁrt ä mondta D'Artagnan; Ãgy ¢rezte, tulajdon halÀlos Át¢let¢t olvasta.Ê (CsatlÂs JÀnos fordÁtÀsa.)
ValÂban: ki besz¢l p¢ldÀul ott, ahol ez Àll a sz´vegben: àJelen sorok birtokosa parancsom
szerint ¢s az Àllam ¢rdek¢ben tette, amit tettÊ? ä Ki az, aki kimondja ezeket a szavakat?
TalÀn maga Richelieu? Term¢szetesen nem a francia t´rt¢nelem, hanem àcsakÊ A
HçROM TESTýR szint¢n kellûen f¢lelmetes ànagy bÁborosaÊ, aki hallatlan energiÀkat
fordÁt Dumas n¢gy hûs¢nek megzabolÀzÀsÀra. Vagy esetleg D'Artagnan? Hiszen û olvasta fel az ÁrÀst (m¢gpedig Ãgy, mint a sajÀt halÀlos Át¢let¢t). De ism¢t nem a àt´rt¢nelmiÊ D'Artagnan (nev¢t az anyai ÀgrÂl kapta), akinek az apja Bertrand de Batz-Castelmore volt (Û1635), hanem a reg¢nybeli D'Artagnan. Vagy talÀn a DE LA FéRE GRñF
EML°KIRATAI-nak nem l¢tezû szerzûje? (Dumas az ELýSZñ-ban Ãgy Ár errûl a memo-
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ÀrrÂl, mint àin folio k¢ziratrÂlÊ, amelyre ä csodÀval hatÀros mÂdon ä rÀbukkant, ¢s
amelynek az elsû r¢sz¢t tÀrja k´nyv¢ben az olvasÂ el¢. Ilyen k¢zirat azonban nincs, az
merû fikciÂ.) Vagy esetleg Gatien Courtilz de Sandras, a D'ARTAGNAN EML°KIRATAI
cÁmü ÀlmemoÀr (1700) szerzûje? Vagy ä talÀn ä maga Dumas? ä ValÂban ¢rdekes k¢rd¢s ez, amely m¢ltÂ lenne Umberto Eco ¢rtû elemz¢s¢re.
Ez a k¢rd¢s: àKi besz¢l egy reg¢nyben?Ê ä k¢ts¢gtelen¡l fontos k¢rd¢s.2 Nem Àll
szÀnd¢komban kisebbÁteni a jelentûs¢g¢t. M¢gis Ãgy v¢lem, hogy nem kev¢sb¢ fontos
nÀla a reg¢nyelm¢letben ez a k¢rd¢s is: àMit mond, aki besz¢l?Ê BÀr a reg¢nyszemantikusok (Ágy pl. Umberto Eco is) behatÂan elemzik ezt a t¢mÀt is,3 szeretn¢k rÂla n¢hÀny gondolatot megemlÁteni.
D'Artagnan lovÀrÂl
A lÂnak, amelyen a gascogne-i nekiindult, hogy bevegye PÀrizst, sajÀtos sÀrga szÁne
volt. Ez k¢ts¢gtelen t¢ny. D'Artagnan Rocinant¢jÀnak volt m¢g szÀmos mÀs kivÀlÂ tulajdonsÀga is. Dumas-tÂl tudjuk rÂla p¢ldÀul azt, hogy az egy à...b¢arni mokÀny lovacska,
alig tizenk¢t-tizenhÀrom ¢ves... farkÀnak szûre mind egy szÀlig kihullott, a lÀba viszont annÀl
pÂkosabb...Ê stb. Ez ¢s sok egy¢b is mind igaz rÂla, de maradjunk most csak annÀl, hogy
sÀrga volt. Pontosabban (az emlÁtett magyar fordÁtÀsban): àszalmasÀrgaÊ a 10. oldalon,
Rochefort szerint àolyan sÀrga, mint a kikiricsÊ a 14. oldalon, de àcitromsÀrgaÊ a 23. oldalon, ti. amikor a gascogne-i f´lpattant rÀ, à¢s tovÀbbi bonyodalmak n¢lk¡l a Szent Antal
kapun Àt PÀrizsba ¢rkezettÊ,4 ahol kilenc frank¢rt tÃladott rajta, megszegve ezzel apja
hatÀrozott kÁvÀnsÀgÀt.5 àA kupec, aki a... kilenc frankot megadta ¢rte, nem is titkolta D'Artagnan elûtt, hogy ezt a csillagÀszati ´sszeget csupÀn soha nem lÀtott szÁn¢¢rt fizeti.Ê
Ez volt a lÂ sajÀtos szÁn¢nek egyetlen pozitÁv eredm¢nye. Eleddig D'Artagnan ennek
csak a hÀtrÀnyait tapasztalta. Istenverte sÀrga lova mosolyra ingerelte a jÀrÂkelûket
Tarbes-tûl Meungig. Igaz, hogy csak a f¢l arcukkal mosolyogtak, amikor D'Artagnan
a kardjÀhoz kapott (¢s ezt gyakran ¢s gyorsan megcselekedte). Mert ilyenkor a D'Artagnan fel¢ esû orcÀjukra halÀlos komolysÀg fagyott rÀ. Mosolyogni csak a mÀsik f¢l
arcukkal mertek. ä Nem is szÂlok mÀs, a lÂ sajÀtos sÀrga szÁne okozta kellemetlens¢grûl, Ágy D'Artagnan àaff¢rÊ-jÀrÂl Rochefort-ral Meungben.
Ezek szerint D'Artagnan lovÀnak sÀrga szÁne t¢ny, m¢ghozzÀ kem¢ny t¢ny (àhard
factÊ). Az, mert ezt mondta Dumas.
Lector in fabula
Ez a helyzet annak ellen¢re, hogy nincs olvasat olvasÂ n¢lk¡l. Az olvasÂ egy¡ttmük´d¢se n¢lk¡l m¢g D'Artagnan lovÀnak sÀrga szÁne sem alakul ki a mü egy-egy olvasatÀban. A reg¢ny sz´vege (akÀr a magyar fordÁtÀs¢, akÀr az eredeti¢) nem k¢pes arra,
hogy ä kilûtt nyÁlk¢nt ä pontosan telibe talÀljon a szÁnskÀlÀn egy egyetlen sÀrga szÁnÀrnyalatot.6 A àszalmasÀrgaÊ, a àkikirics szÁnüÊ ¢s a àcitromsÀrgaÊ sz¢les jÀt¢kteret enged¢lyez az olvasÂ k¢pzelete szÀmÀra a sz´veg ¢rtelmez¢se sorÀn. Sz¢les nyalÀbban helyezkednek el a vonatkozÂ sz´veg lehets¢ges jÂ ¢rtelmez¢sei. Azt azonban mÀr biztosan
nem engedi meg a sz´veg, hogy az olvasÂ mint sz¢p barna pej lovat vagy mint almÀsderest k¢pzelje el D'Artagnan Rocinant¢jÀt.
Ez¢rt, bÀr a gascogne-i lovÀnak sÀrga szÁn¢ben (illetve a sz´vegben) van valami àk´d´s remeg¢sÊ (opacity), hiÀnyzanak belûle az ¢les hatÀrok (penumbral zone), az adott
esetben m¢gis t¢nnyel Àllunk szemben, megk´zelÁtûen olyan kem¢ny t¢nnyel, mint
amilyet Dickens k´z´l vel¡nk a K ARçCSONYI °NEK elej¢n: àMarley meghalt...Ê7
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Ebben az esetben az olvasÂ nincs is neh¢z helyzetben. Reg¢nyolvasÀs k´zben ä ÀltalÀban ä enn¢l sokszorosan nehezebb f´ladatokat kell megoldani, ¢s, t´bbnyire, meg
is oldja azokat. P¢ldÀul ä sikeresen egy¡ttmük´dve Thomas Mann-nal ä lÀtja Behrens
tanÀcsos k¢kre hev¡lt orcÀjÀt,8 hallja, amint Clawdia m´g´tt megint becsapÂdott az
¡vegajtÂ (àHÀt persze, egy nûszem¢ly!Ê), ¢s û is bosszÃsan ´sszerezzen Ãgy, mint Hans
Castorp. °s lÀtja, hallja, sût szagolja mindazt, ami lÀthatÂ, hallhatÂ ¢s szagolhatÂ, amikor Hans´rg Martin egyik novellÀjÀban, AZ ARANYSZíNþ CSIZMç-ban ezt olvassa a bohÂc szÁnrel¢p¢sekor a cirkuszban: àKomikus, megtorpanÂ l¢p¢ssel Àllok meg a kivilÀgÁtott
k´rben. A f¢nyszÂrÂk csÂvÀi m´g´tt inkÀbb csak sejtem, semmint lÀtom az embert´meget. Für¢szpor, lÂverÁt¢k... ñ, ez a szag, meg a f¢nyszÂrÂk ÀtforrÂsodott f¢mburÀinak a szaga, ¢s a t´meg le¢s felfel¢ ÀradÂ, vÀrakozÂ moraja...Ê9
íme a cirkusz porondja, illetve maga a cirkusz Ãgy, ahogyan azt a cirkusz bohÂca ä
a porond k´zep¢n Àllva ä lÀtja (a s´t¢tben ¡lû k´z´ns¢get a k´rben f´lmagasodÂ sz¢ksorokban inkÀbb csak sejti), ¢s hallja, ¢s... szagolja. A àlector in fabulaÊ ugyanezt teszi
vele egy¡tt. Az olvasÂ is benne van ebben az Àlomszerü, k¡l´n´s vilÀgban. LÀtja a f¢nyszÂrÂk ¢les sugÀrk¢v¢it, a megvilÀgÁtott büv´s k´rt a k´z¢pen, a homÀlyba veszû n¢zûteret. Hallja a n¢zûk morajlÀsÀt. °rzi a für¢szpor, a lÂverÁt¢k ¢s a f¢nyszÂrÂk ÀtforrÂsodott burÀinak a szagÀt...
De persze a àmintaolvasÂÊ (sût az ÀtlagolvasÂ) enn¢l sokkal nehezebb f´ladatokat
is jÀtszva megold. Maga el¢ tudja k¢pzelni p¢ldÀul DunyÀt (Avdotya RomanovnÀt)
megk´zelÁtûen Ãgy, ahogyan ezt a kettûs (belsû ¢s k¡lsû) sz¢ps¢gtûl oly ragyogÂ nûalakot Dosztojevszkij megformÀlta a B þN °S BþNHýD°S-ben. °s, ami m¢g t´bb enn¢l,
meg tudja ¢rteni ennek a münek vagy bÀrmely mÀs remekmünek az alapvetû mondanivalÂjÀt.
HarmÂnia ¢s diszharmÂnia
A fû szabÀly bizonyÀra az, hogy ´sszhang van a reg¢ny sz´vege ¢s a sz´vegben leÁrt
t¢nyei, a reg¢ny vilÀga k´z´tt. ögy tünik: sz´veg ¢s t¢nyek egy csÂnakban eveznek,
ami annÀl is term¢szetesebbnek lÀtszik, mert a reg¢ny t¢nyeit a reg¢ny sz´vege hozta
l¢tre. E tekintetben azonban nem Àll f´nn valamilyen praestabilita harmonia, amikor
nem ÁrÂi t¢ved¢sre, sz´veghibÀra gondolok, hanem arra az eg¢szen term¢szetes, h¢tk´znapi ¢s ä valÂjÀban teljesen hibÀtlan esetre, amikor egy reg¢ny sz´vege nem Ãgy
mondja el azt, amit mond, ahogyan ezt maga a sz´veg k´zli, hanem mÀsk¢ppen.
Minthogy ÁrÀsomban kit¡ntetett szerepet szÀntam Dumas remek¢nek, ez¢rt hadd
emlÁtsek p¢ldÀt erre a jelens¢gre ¢ppen ebbûl a reg¢nybûl.
D'Artagnan gascogne-i kiejt¢s¢re gondolok, amely annyira tetszett Athosnak (àSzeretem, ahogy besz¢l... olyan kedves a tÀjszÂlÀsaÊ, 102. o.), ¢s amely f´l´tt¢bb bosszantotta a
bÁborost (aki egyszer tÁz l¢p¢srûl f´lismerte hangjÀban àa gascogne-i zamatotÊ, 517. o.).
Ez a sajÀtos dialektus ä term¢szetesen ä nincs jelen a mü magyar (vagy bÀrmely) fordÁtÀsÀban. Ez nagyon ¢rthetû. De nincs jelen (szerencs¢re) az eredeti francia sz´vegben sem (az ellenkezû megoldÀssal Dumas k¢ts¢gbe ejtette volna francia olvasÂit is).
A àfelszÁntÊ tekintve D'Artagnan a reg¢nyfolyam elej¢tûl kezdve eg¢szen a halÀlÀig
XIX. szÀzadi irodalmi francia nyelven besz¢l. De a àvalÂsÀgbanÊ, a àm¢lybenÊ kizÀrÂlag gascogne-i tÀjnyelven besz¢l. Ezt akÀr az eredeti münek, akÀr egy fordÁtÀsÀnak az
olvasÂja zokszÂ n¢lk¡l tudomÀsul veszi, ¢s àÀr ellen¢ben ÃszvaÊ (a sz´veget a sz´veg
ellen¢ben olvasva) àolybÀ vesziÊ, hogy D'Artagnan v¢gig gascogne-i tÀjnyelven besz¢l.
Teszi ezt f¡ggetlen¡l attÂl, hogy az esetek nagy t´bbs¢g¢ben fogalma sincs arrÂl, hogy
milyen is a gascogne-i dialektus.10
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àVegy¡k olybÀ, mintha...Ê
Az im¢nt szÂltam az àolybÀvev¢srûlÊ. Ez l¢nyeges eleme a reg¢nyolvasÀsnak.
Eml¢ksz¡nk: Tom ¢s Huck Finn elûk¢szÁtik Jim sz´k¢s¢t a HUCKLEBERRY FINN KALANDJAI-ban. Eg¢sz ¢jjel Àstak. A kez¡k kisebesedett. UtÀna hazalopakodnak. Huck
nyugodtan f´lmegy a l¢pcsûn emeleti szobÀjukba. De Tomnak elvei vannak: a villÀmhÀrÁtÂn akar f´lmÀszni. çm kisebesedett kez¢vel ez nem megy. K¢tszer is visszaesik.
MÀsodszorra majdnem sz¢tloccsan a koponyÀja. Huck Finn mindezt az emeleti ablakbÂl n¢zi. Tom tanÀcstalanul megk¢rdi tûle, mit tegyen. Huck Finn tanÀcsa Ágy hangzik: àJ´jj f´l a garÀdicson, ¢s vedd olybÀ, hogy a m¢nküfogÂn j´tt¢l f´l.Ê Tom Ágy is tesz, ¢s ä
nem egy esetben ä ezt teszi minden tisztess¢ges reg¢nyolvasÂ is.
Gondolok p¢ldÀul a H öSZ °V MöLVA ama jelenet¢re, ahol ä Cond¢ herceg parancsÀra ä Raoul egy foglyot hallgat ki spanyolul, ami Ágy hangzik J¢kely ZoltÀn fordÁtÀsÀban: àä ýfens¢ge azt k¢rdezteti, mif¢le nemzetbeli ä fordult hozzÀ az ifjÃ [ti. Raoul] a legszebb
kasztÁliai spanyolsÀggal.Ê (I. 326. o.)11
A helyzet paradox. A sz´veg ¢kesen cÀfolja (cÀfolni prÂbÀlja), hogy Raoul itt ¢ppen
spanyolul besz¢l. M¢gis minden ¢rtû olvasÂ àaz Àr ellen ÃszikÊ, ¢s tudomÀsul veszi,
hogy itt Raoul valÂban spanyolul besz¢l, m¢ghozzÀ a legszebb kasztÁliai spanyolsÀggal.12
Az olvasÂ tehÀt f´lmegy a garÀdicson, ¢s olybÀ veszi, hogy a m¢nküfogÂn mÀszott
f´l. °s jÂl teszi, hogy Ágy jÀr el.
Egy fantomsz´veg
àOlybÀ venniÊ valamit, ami kiÀltÂan nem àolyanÊ, talÀn ott a legk´nnyebb, ahol az ÁrÂ
ä szÀnd¢kosan ä kÁs¢rletet sem tesz a szÁnlel¢sre. Amikor erre p¢ldÀt keresek, Hemingway oly fesz¡lt l¢gk´rü novellÀjÀnak, A FEH°R, ELEFçNT FORMçJö HEGYEK -nek egyik
r¢szlete jut az eszembe, amely ä Ottlik G¢za fordÁtÀsÀban ä Ágy hangzik:13
àAz asszony kij´tt a f¡gg´ny m´g¡l, ¢s letett el¢b¡k k¢t pohÀr s´rt a nedves nemezlapokra.
ä ¹t perc mÃlva itt a vonat ä mondta.
ä Mit mondott? ä k¢rdezte a lÀny.
ä Azt mondja, ´t perc mÃlva itt a vonat.Ê (135. o.)
Eml¢kezz¡nk vissza erre a jelenetre! A lÀny ¢s az amerikai fiatalember a vasÃtÀllomÀs ivÂja elûtt ¡l egy asztalnÀl ä valahol az Ebro v´lgy¢ben. VÀrjÀk a barcelonai expresszt. A tÀvolbÂl odalÀtszanak a àfeh¢r, elefÀnt formÀjÃ hegyekÊ. ä A sz´vegben k¢tszer
hangzik el ez a mondat: à¹t perc mÃlva itt a vonat.Ê Hemingway (Ottlik G¢za) egy szÂt
sem ejt a narrÀciÂban arrÂl, hogy ez a mondat elsû elûfordulÀsÀban spanyolul hangzik
el, a mÀsodikban angolul. A spanyol nû dikciÂjÀnak a sz´vege ¢kesen cÀfolni igyekszik
azt, hogy ez a mondat spanyol volna. De az olvasÂ ebben a szituÀciÂban ä helyesen ä
nem hisz a szem¢nek (¢s a f¡l¢nek), hanem spanyol sz´vegnek tekinti azt, ami valÂban
az is volt. Az ÁrÂk nagy mÀgusok! Hipnotizûr´k! Az olvasÂ k¢szs¢ggel elfogadja a reg¢nyolvasÀs ä Àltaluk kÁnÀlt ä jÀt¢kszabÀlyait.
Egy reg¢ny fantÀziavilÀga gyakran f´llÀzad a sz´veg ellen, ¢s cÀfolni igyekszik azt.
ValÂjÀban nem meglepû, hogy egy ilyen csetepat¢bÂl ä t´bbnyire ä a reg¢ny vilÀga
ker¡l ki gyûztesen. Az ÀbrÀzolt vilÀg erûsebb, mint a sz´veg, amely megteremtette. Ez
is bizonyÁtja, hogy a reg¢nyekben az alapvetû kategÂria a àdologÊ (szem¢ly, esem¢ny
stb.), amelyet a szÂ jelent, ¢s nem maga a szÂ. Ez persze ma mÀr nagyon triviÀlis megÀllapÁtÀs p¢ldÀul Umberto Eco (àRem tene, verba sequenturÊ) ¢s eszmetÀrsai korÀban.
ValÂban csak kiragadott hivatkozÀs az, ha utalok p¢ldÀul Marvin Mudrickra, aki ezt
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Árja: àA reg¢nyprÂzÀban nem a szÂ az egys¢g, mint a k´lt¢szetben, hanem az esem¢ny.Ê14 Egy
àesem¢nyÊ pedig (m¢g egy k¢pzeletbeli esem¢ny is) nem szÂ, fûk¢nt nem betü, hanem
valamilyen ontikus entitÀs.
Amint ismeretes, Umberto Eco szerint a reg¢nyÁrÀs kozmolÂgiai tett. Ez valÂban
Ágy van, de ä n¢zetem szerint ä egy reg¢ny lefordÁtÀsa is kozmolÂgiai tett. A fordÁtÀsban
egy vilÀgot kell megûrizni, Ãjraalkotni. Nem szavakat kell Àtvinni mÀs szavakba, hanem egy ä az ÁrÂ Àltal mÀr megalkotott ä vilÀgot kell egy mÀsik nyelv mÀs szavaival
Ãjra megalkotni. VilÀgot kell vilÀgba Àtvinni.
Egy dobogÂ, fekete hadim¢n
Egy reg¢ny sz´vege (pl. a narrÀciÂ¢, vagy ä benne ä egy dikciÂ¢) szÀmos informÀciÂt
k´z´l az olvasÂval, jelent valamit. Elvileg (ÁrÂi mühiba n¢lk¡l) nem t´rt¢nhet baj, ha
a sz´veg nem nyelvi jelens¢gekrûl (p¢ldÀul nem valamilyen, magÀban a reg¢nyben
olvashatÂ sz´vegrûl) szÂl, hanem nyelven kÁv¡li t¢nyekrûl. Ilyenkor (mühiba n¢lk¡l)
nem lehets¢ges ellentmondÀs reg¢nysz´veg ¢s reg¢nybeli t¢ny k´z´tt.
Nagyon kicsi a valÂszÁnüs¢ge p¢ldÀul annak, hogy valamilyen mÀs t¢ny cÀfolni tudnÀ azt a reg¢nybeli t¢nyt, hogy D'Artagnan Rocinant¢jÀnak sÀrga szÁne volt. Nem sok
es¢lyt adok annak, hogy mik´zben szemem v¢gigfut Dumas müv¢nek a kezdû oldalakon l¢vû sorain, D'Artagnan lova ä m¢lys¢gesen megbÀntÂdva amiatt, hogy gazdÀja
(apja hatÀrozott kÁvÀnsÀga ellen¢re: à...szeressed... ne add el soha...Ê stb. stb.) a Szent Antal
kapunÀl elkÂtyavety¢lte ût egy kupecnek, m¢ghozzÀ potom kilenc frank¢rt ä nos, emiatt joggal megbÀntÂdva, kit¢pi magÀt a kupec kez¢bûl, ¢s mint koromfekete hadim¢n
elûvÀgtat a kezemben tartott k´nyv lapjai k´z¡l, majd ä mik´zben, hÀtrafordulva, tÀtott szÀjjal utÀnameredek ä nyihogva Àtt´ri a szobÀm falÀt, ¢s vÀgtatva vilÀggÀ megy,
k´zben (Ãgy mell¢kesen) ad oculos demonstrÀlva, hogy û nem sÀrga, hanem fekete.
Ilyen cÀfolatra nem ker¡lhet sor, de amikor a sz´veg sz´vegrûl szÂl, akkor a cÀfolatra, illetve a kÁs¢rlet¢re (mÀr eddig is lÀttuk) megvan a lehetûs¢g. Ism¢t szeretn¢k
erre, a kÁnÀlkozÂ p¢ldÀk t´meg¢bûl, r´gt´n egy nagyon egyszerüt bemutatni:
Soames dadogott
Pontosabban: ez itt a k¢rd¢s: dadogott-e Soames? Dadogott-e, amikor ä t´nkrement
hÀzassÀguk romjain ä immÀr sokadszor faggatja Irene-t, hogy tulajdonk¢ppen mi is
a v¢lem¢nye egy feles¢g k´teless¢geirûl? Hadd id¢zzek egy r´vidke r¢szletet ebbûl
a kÁnos dialÂgusbÂl (A F ORSYTE-SAGç-bÂl) Szobotka Tibor fordÁtÀsÀban:15 Soames
Irene-hez:
àä Voltak¢ppen nem is tudom, mi a v¢lem¢nyed a feles¢g k´teless¢geirûl. Ezt m¢g nem k´z´lted
velem.
Erre nem vÀrt vÀlaszt, de kapott.
ä MegprÂbÀltam a kedvedre tenni. Nem az ¢n hibÀm, hogy a szÁvemet nem tudtam beleadni.
ä HÀt akkor kinek a hibÀja? ä k¢rdezte Soames, s f¡rk¢szve n¢zte Irene-t.
ä Mielûtt ´sszehÀzasodtunk, megÁg¢rted, hogy elengedsz, ha a hÀzassÀgunk nem siker¡l. ögy
¢rzed, siker¡lt?
Soames a homlokÀt rÀncolta.
ä Hogy siker¡lt-e? ä ism¢telte zavartan. ä Siker¡lt volna, ha hajlandÂ volnÀl megfelelûen
viselkedni.Ê (I. 203. o.)
Szobotka Tibor tehÀt (mÀris jelezni szeretn¢m: nagyon helyesen) azt k´zli az olvasÂval az id¢zet utolsÂ k¢t mondatÀban, hogy Soames zavartan megism¢telte Irene v¢g-

Solt Korn¢l: Mit mond, aki besz¢l? ã 1277

szavÀt: àsiker¡lt?Ê. Ez Ágy ä nyelvileg is, àontikusanÊ is ä kifogÀstalan megoldÀs. Nincs
ellentmondÀs a nyelvi informÀciÂ tartalma ¢s formÀja, a leÁrt ¢s a k´z´lt nyelvi jelens¢g
k´z´tt. çltalÀban Ãgy v¢lem, hogy a reg¢nyfordÁtÂ akkor jÀr el helyesen, ha fordÁt ¢s
nem ferdÁt (az ellenkezû esetben: àtraduttore ä traditoreÊ). De ebben az esetben Szobotka
Tiborral ¢rtek egyet, aki ezen a csek¢lyke ponton kijavÁtotta Galsworthyt, mert az angol sz´vegben Galsworthy a narrÀciÂban azt k´zli az olvasÂval, hogy Soames dadogott,
Soames dikciÂjÀban viszont nem mutatta meg àin naturaÊ Soames dadogÀsÀt. Ellenkezûleg: Soames maga egyenesen cÀfolja ezt a k´zl¢st, mert Soames a textusÀban nem
dadog (bÀr ezt k´nnyen megtehetn¢). Az eredeti sz´vegben ez Àll:16
àSoames frowned.
ÏSuccessÎ, he stammered ä Ïit would be a success if you behaved yourself properly!ÎÊ
(245. o.)
àStammeredÊ = àdadogottÊ, Àm Soames dikciÂjÀban nem hajlandÂ dadogni, tudniillik
az eredeti angol sz´vegben. Galsworthy eposzÀnak p¢ldÀul egyik n¢met ¢s egyik orosz
fordÁtÂja megûrizte a narrÀciÂ fordÁtÀsÀban a àdadogÀstÊ (àstotterteÊ, àzapinajaszÊ),17
f´nntartva ezÀltal az eredeti ellentmondÀst sz´veg ¢s t¢nyek k´z´tt (f´ltehetûen: nem
vett¢k azt ¢szre), pontosan k´vetve a reg¢nyfordÁtÂk alapt´rv¢ny¢t: àNe t´bbet! Ne
kevesebbet! Ne mÀst!Ê Szobotka Tibor azonban ¢szrevette az angol sz´veg ¢s a t¢nyek
k´z´tti ellentmondÀst, ¢s azt ä a mÀr emlÁtett mÂdon ä megsz¡ntette. A àdadogÀsbÂlÊ
àism¢tl¢sÊ lett, m¢ghozzÀ àzavartÊ ism¢tl¢s. Az, hogy Soames zavart volt (bizonyÀra az
volt), nagyon hihetû az adott szituÀciÂban, ¢s az is, hogy zavara abban nyilvÀnult meg,
hogy ä f´l´slegesen ä mintegy megism¢telte Irene korÀbbi szavait: àögy ¢rzed, siker¡lt?Ê
ä àHogy siker¡lt-e?Ê Stb. A fordÁtÂi szÀnd¢k tehÀt jÂ, a fordÁtÂi v¢ts¢g (ha van ilyen):
bocsÀnatos v¢ts¢g, ¢s nem valamilyen fordÁtÂi bün. A szÀnd¢k jÂ, ¢s az eredm¢ny is
az. çm ismeretes, hogy a pokolba vezetû Ãt jÂ szÀnd¢kokkal van kik´vezve, ¢s ez vonatkozik a reg¢nyfordÁtÂkra is. Az esetek jelentûs r¢sz¢ben nem valamilyen fordÁtÂi
t¢ved¢s, hanem a jÂ szÀnd¢k, a jobbÁtÀs Âhaja vezet szÀmos ´nk¢nyes vÀltoztatÀshoz
egy-egy reg¢nyfordÁtÀsban. SajnÀlatos tovÀbbÀ az is, hogy gyakran igaznak tünnek a
Moliªre-nek tulajdonÁtott szavak: àEgy fordÁtÀs olyan, mint egy nû. Ha sz¢p, nem hüs¢ges.
Ha hüs¢ges, nem sz¢p.Ê
Mindenesetre Soames ä a dadogÀsa tekintet¢ben ä a siker rem¢ny¢ben kÁs¢reli meg
azt, hogy angol dikciÂja sz´veg¢vel (az eredeti müben) megcÀfolja sz¡lûatyjÀt, magÀt
Galsworthyt, illetve az û narrÀciÂjÀt. De Soames semmik¢ppen sem tudnÀ megcÀfolni
Galsworthyt a homlokrÀncolÀs tekintet¢ben. Ezt csak Ãgy tehetn¢, ha kil¢pne a sz´vegbûl, ¢s megmutatnÀ az olvasÂnak, hogy, Áme, az û homloka sima, û bizony nem
rÀncolja a homlokÀt. Ez azonban nem megy, ahogyan D'Artagnan sem tud bosszÃsan
kiszÂlni a reg¢nybûl: àMonsieur Dumas t¢ved, jÂcskÀn elmÃltam 20 ¢ves!Ê Holott ezt
joggal megtehetn¢, amikor a francia eredetiben (¢s legt´bb fordÁtÀsÀban) a k´nyv v¢g¢n azt olvassa ´nmagÀrÂl, hogy û alig hÃsz¢ves. Dumas kronolÂgiÀja valÂban hibÀs.
D'Artagnan nem lehet hÃsz¢ves A HçROM TESTýR v¢g¢n. Az angol kritikai kiadÀs meg
is jegyzi, hogy ä Dumas szerint ä D'Artagnan, Ãgy lÀtszik, àmegÀldatott az ´r´k ifjÃsÀg
adomÀnyÀvalÊ (àis blessed with eternal youthÊ).18 çm ennek a kiadÀsnak a fordÁtÂja, William Barrow, hüen az eredetihez, Ágy tesz emlÁt¢st D'Artagnan korÀrÂl: à...a youth, of
barely twenty years of ageÊ. (600. o.) Viszont CsatlÂs JÀnos ä ismerve a dolgok valÂ ÀllÀsÀt
ä ugyanezen a helyen ezt Árja errûl: à...hiszen m¢g alig huszonegy ¢ves...Ê (651. o.)
Ez a k¢rd¢s tehÀt: àMit mond egy reg¢nyben az, aki besz¢l?Ê ä vÀltozatlanul ¢lû.
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àVajon valÂban pontosan azt mondja-e az, aki besz¢l, amit ¢ppen mond? Vagy ä talÀn
ä valami mÀst?Ê
Nem ritka eset, hogy ellentmondÀs l¢p f´l egy reg¢ny sz´vege ¢s a reg¢ny valÂ vilÀgÀnak a t¢nyei k´z´tt. Ennek a figyelmes olvasÂ issza meg a lev¢t. Ha f´l akarja oldani
az ellentmondÀst, vÀlasztania kell a sz´veg (a leÁrÀs) ¢s az ad oculos demonstrÀlt t¢nyek
k´z´tt. P¢ldÀul a THE F ORSYTE SAGA olvasÂja, ha ¢szreveszi a mÀr emlÁtett ellentmondÀst, elt´prenghet azon: kinek is higgyen inkÀbb? TalÀn Galsworthynak (narrÀciÂja
sz´veg¢nek)? Ebben az esetben Soames dadogott. Vagy talÀn magÀnak Soamesnak
(dikciÂja sz´veg¢nek)? Ebben az esetben Soames nem dadogott (de zavart volt, k¢ts¢gtelen¡l zavart volt).
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Az ¢lett´rt¢net

Minden erûfeszÁt¢s ¢s minden r¢szeredm¢ny ellen¢re: az irodalom megÀllapÁtÀsÀt, miszerint àE´tv´s JÂzsef ¢letÃtjÀnak [...] legkev¢sb¢ ismert periÂdusÀt alkotjÀk a m¡ncheni emigrÀciÂban t´lt´tt ¢vekÊ (DeÀk ç., 1996:119.), az itt leÁrtak sem tudjÀk alapvetûen mÂdosÁtani. Tudvalevûleg 1848. szeptember 29-¢n indult Ãtnak sÂgorÀval, Trefort çgostonnal, jÂllehet a tÀvozÀs gondolatÀval mÀr korÀbban foglalkozott. Erre enged k´vetkeztetni, hogy szeptember elej¢n Ãtlevelet k¢rt Pulszky Ferenctûl, aki akkoriban ÀllamtitkÀrk¢nt szolgÀlt a kirÀly szem¢lye k´r¡li miniszt¢riumban (Pulszky, 1884:I. 338ä
9.), grÂf CzirÀky JÀnoshoz Árott 1849. januÀr 31-i level¢ben pedig maga is tÀvozÀsa
hosszasan ¢rlelûdû szÀnd¢kÀra utal: àAz okokat, melyek¢rt hazÀmat elhagyÀm, esmered. N¢hÀny nappal mielûtt elmenn¢k ä ha nem csalÂdom, a KaszinÂ erk¢ly¢n szÂltunk egymÀssal a k´zdolgok ÀllÀsÀrÂl, s ¢n k´z´ltem szÀnd¢komat, hogy azon esetre, ha ¡gyeinket a legalitÀs ´sv¢ny¢re
visszavezethetni rem¢ny¡nk t´bb¢ nem lehet, a hazÀt, melyben becs¡letes mük´d¢sre helyet t´bb¢
nem talÀlok, inkÀbb elhagyom, mint hogy olyan eljÀrÀsban r¢szt vegyek, mely a nemzetet csak
veszt¢hez vezethetiÊ (E´tv´s, 1976:211ä2.). A terv a barÀti k´rben nem volt titok: Trefort
szeptember k´zep¢n ¡zeni feles¢ge r¢v¢n E´tv´s¢knek, hogy àhagyjanak fel az eltÀvozÀs
gondolatÀvalÊ.20 Sût tudvalevûleg 1848. szeptember 9-¢n àfelt¢telesenÊ le is mondott, miutÀn Szemere Bertalan bel¡gyminiszter VÀcrÂl Pestre rendelte IvÀnka Imre ûrnagyot
egy zÀszlÂaljjal. UrbÀn AladÀr id¢zi IvÀnka eml¢kiratait, aki valÂszÁnüleg E´tv´sre ¢s
KlauzÀl GÀborra utalva Árja, hogy àfÀjdalom, ezen bej´vetel¡nk, fokozvÀn az akkori nap esem¢nyeinek hatÀsÀt, k¢t kitünû hazÀnkfiÀnak lelki ÀllapotÀt deprimÀltaÊ.21
A v¢gleges d´nt¢s kivÀltÂ oka grÂf Lamberg Ferenc MagyarorszÀgra kinevezett teljhatalmÃ katonai fûparancsnok szeptember 28-i meggyilkolÀsa volt.22 Trefort is Ágy
eml¢kezik meg e sorsd´ntû naprÂl egy ¢vvel k¢sûbb: àHolnap [...] van az ¢vfordulÂja a
v¢gzetes esem¢nynek, amely benn¡nket k¡lf´ldre üz´tt.Ê23

