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Fordítói lelemény
Borbély János barátommal arról beszélgetünk, ki min dolgozik éppen. Mon-

dom, hogy Vidosav Stevanović Nagyárok című novelláját fordítom. Te, mondja Já-
nos, ha jól emlékszem, ezt a novellát én is lefordítottam.

Jó ég, mondom, akkor most csináljam, ne csináljam? 
Minthogy az én megbízásom egy teljes Stevanović-kötetre szól, s ennek egyik 

novellája a Nagyárok, abban maradunk, hogy nem ez az első eset a világirodalom-
ban, hogy egy művet többen is lefordítanak, folytassam nyugodtan a munkát. 

János megmondta, hol jelent meg a fordítása – már nem emlékszem rá, talán 
a HÍD-ban? –, de persze eszem ágában sem volt elolvasni. Aki nem volt még hason-
ló helyzetben, el sem tudja képzelni, mennyire meg tudja az embert bénítani már 
a puszta gondolata is annak, hogy valaki már járt előtte a szűznek hitt területen, 
igazán semmi szüksége rá, hogy még azt is megtudja, miként szántott, mit vetett az 
illető.

Végigszántottam-vetettem hát a magam módján a Nagyárkot, s amikor elké-
szültem vele, leültünk Jánossal egy kávéra. Na, ijesztgettem évődve, most összevetem 
szépen a két fordítást, aztán majd meglátjuk, ki a legény a gáton, melyikünké a jobb. 

Össze is vetettem, mondatról mondatra, rávetítve, természetesen, az erede- 
tire is. 

Tanulmányt lehetne írni róla, itt csak az összbenyomást mondom: az egészen 
rövid mondatokat kivéve nem volt egyetlenegy szóról szóra megegyező szövegré-
szünk! És mindketten a lehető legnagyobb mértékben hűek maradtunk az erede-
tihez, és mindkettőnk munkáját – ha szabad a magaméról is nyilatkoznom – igen 
jónak találom.

Döntetlen, mondom Jánosnak, amikor legközelebb találkoztunk. Hanem 
egy megoldásodért, mint Richard király azért a bizonyos lóért, az országomat oda- 
adnám. 

Egy frappáns jelzőről volt szó, ebben a szövegkörnyezetben: „Fekszünk a kór-
házi ágyon. Hanyatt. Szederjes kezeink ernyedten nyugszanak a takarón.” János zse-
niális érzékkel kibányászta valahonnan szókincse mélyrétegeiből a szederjes kifeje-
zést, nálam meg a se íze, se bűze elkékült szerepelt.

Semmi gond, mondja János, vedd át, neked adom.
Köszönöm, rendes vagy, de nem fogadhatom el. Ez a te leleményed, idegen 

tollakkal nem ékeskedem, mondom önérzetesen. 
És, nevessenek ki érte, leadtam a kéziratot az Európa Könyvkiadónak a gyen-

ge megoldással.
Mit tesz Isten? A kontrollszerkesztőm – sajnos, arra sem emlékszem már, ki 

volt – természetesen belekötött az elkékült kifejezésbe, és kijavította megkékültre. 
Én száz esetből kilencvenötben elfogadom a kontrollszerkesztő (szerkesztő, lektor) 
javaslatát, de ezzel a megkékülttel– nyilván a jobb megoldás ismeretében – nem tud-
tam kibékülni.
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Mit volt mit tenni, visszamentem szépen Borbély János barátomhoz. 
Tudod mit, Jancsikám, mégiscsak add kölcsön azt a szederjest.
A tiéd, mondta János nagyvonalúan. 
A Stevanović-kötet kézirata ma is itt hever a fiókomban. Az Európa sajnos 

visszatáncolt a kiadásától. Aztán a Nagyvilág nemrég megjelentette belőle a Nagyá-
rok című novellát. És első sorában ott van a famózus szederjes – nem mindennapi 
műfordítói leleményem pompás bizonyítékaként.

Ha a szótár sem segít
Mohamedán tárgyú szöveget fordítok a tévének szlovénból – riportfilm Afga-

nisztánról. Egy tádzsik asszony elmondja, hogy a tálibok idejében ki sem tehették 
a lábukat a házból… nélkül. A szlovén szövegben a kipontozott helyen a burka ki-
fejezés áll. Olyan nagy kétségem nincs afelől, hogy miről lehet szó, de vajon van-e 
magyar megfelelője, és hogy hangzik? Arany János jut eszembe, aki azt írta valahol a 
fordítás szépségeiről szólva, hogy ő bizony Shakespeare-től is tanult magyarul. Utá-
nanézek tehát a dolognak. 

A szlovén–magyar szótár csak a bohózat, tréfa jelentését ismeri a burka kifeje-
zésnek, a hétkötetes nagy szlovén értelmező szótár szintén. Hát ezzel az információ-
val nem sokra megyünk.

Nézzük a lexikonokat, hirtelen ötlettel a szerbhorvát –magyar nagyszótárt, a 
magyar értelmező szótárt… semmi. 

Tádzsik asszonyról van szó, megnézem az orosz szótárt is: nemezcsizma. Hop-
pá! Nyomnak nyom, de nem életszerű, hogy Kabulban a nők nem mehettek ki az 
utcára nemezcsizma nélkül.

Kezdettől fogva itt van a nyelvemen a csador szó is. Tudni vélem, hogy mi az, 
de sosem árt egy megnyugtató kontroll. Induljunk hát neki a másik végéről: csador. 
Egyik szótár, másik lexikon, sehol semmi. Ez zsákutca, vissza a burkához!

Több szótár nem lévén a házban, megkérdem a páromat. De fondorlatosan, 
persze, nehogy a szájába adjam a megoldást.

– Mond neked valamit az a szó, hogy csador?
– Hogyne mondana, az olyan… a mohamedán nők egész testét eltakaró fekete 

izé… olyan burka!
Heuréka!

Melyikről melyikre
Bátor embereknek tartom azokat, akik azt mondják magukról, nekik mind-

egy, hogy idegen nyelvről fordítanak-e az anyanyelvükre, vagy fordítva. Az igazat 
megvallva, nem is nagyon hiszek nekik, hisz ezzel valójában azt állítják, hogy anya-
nyelvi szinten beszélnek valamely idegen nyelvet, márpedig én azt hiszem, hogy iga-
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zán anyanyelvi szinten sokan még az anyanyelvünket sem igen beszéljük, nemhogy 
azt a másikat, harmadikat, a tanultat. A magam részéről mindenesetre sosem vállal-
koznék olyasmire, hogy az anyanyelvemről, a magyarról fordítsak le irodalmi szöve-
get valamelyik délszláv nyelvre, amelyet ismerek vagy ismerni vélek. 

Tolmácsként, sajnos, nemigen válogathat az ember: vágnia kell a szöveget 
oda-vissza. Hacsak…

Hacsak nincs az a kivételes szerencséje, hogy párosban dolgozhat.
Történt egyszer, nem is olyan régen, kezdő koromban, hogy V. F. magyar ve-

zérkarfőnök hivatalos ljubljanai látogatásra utazott, s engem hívtak meg tolmács-
nak. Nekem ugyan a szó legszorosabb értelmében véve anyanyelvem volna a szlovén 
– édesanyám szlovén volt –, de olyat sose mernék mondani, hogy anyanyelvi szinten 
beszélem anyám nyelvét. Örültem is neki, amikor megtudtam, hogy ketten leszünk 
tolmácsok, egy szlovén anyanyelvű ljubljanai kolléganővel fogunk együtt dolgoz-
ni. Örömöm körülbelül addig tartott, míg az egyik protokollos el nem magyarázta, 
hogy ez a páros úgy fest, hogy ő a szlovén, én pedig a magyar vezérkarfőnök „szócsö-
ve” leszünk (van benne logika, nem tagadom), tehát mindketten anyanyelvünkről 
idegenre fordítunk.

Olyan illúzióm már akkor sem volt, hogy nekem ebbe bármi beleszólásom 
lehetne, vagy hogy bárki tekintettel lenne holmi tolmács-skrupulusokra, úgyhogy 
az út hátralevő részében már nem az volt a legfőbb gondom, hogy mikor zuhan le 
velünk a köztársasági elnök kölcsönbe kapott rozoga különgépe, hanem az, hogy 
miként fogom túlélni kurtának ígérkező tolmácskarrierem előttem álló három leg-
nehezebb napját.

Gép ljubljanai reptéren le, pár üdvözlő szó kiszálláskor – eddig semmi prob-
léma –, népes delegáció kormányváróba be, italok, üdítők, majd G. G. szlovén vezér-
karfőnök megemeli a poharát, jelezve, hogy belekezdene üdvözlőbeszédébe.

Máig sem tudom, honnan vettem a bátorságot: ráhunyorítottam a kolléganő-
re, tettem egy gyors kézmozdulatot – mint amellyel a sportolók a cserét jelzik –, és 
elkezdtem fordítani ékes magyar nyelvre a beszédet, pontosan, szépen, ahogy kell. 
És ahogy csak az anyanyelvére tudja az ember.

A kolléganő felcsillanó szemmel vette a lapot, és amikor a válaszbeszédre ke-
rült a sor, ő is szépen, ahogy kell, szlovénra.

A protokollosok arcát nem láttam, de a két vezérkarfőnök jóindulatú mosoly-
lyal nyugtázta a meglepő cserét. 

A látogatás egész idején így dolgoztunk, s azóta is sokszor.
Mindannyian jól jártunk.

Time-out
Ugyanezen a látogatáson történt. A ljubljanai városnézés elengedhetetlen ré-

sze a vártoronyba való felkapaszkodás. Megjátszom a gavallért, szólok a kolléganő-
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nek, M. B.-nek, maradjon lent, elég ha én megyek föl a két vezérkarfőnökkel meg a 
delegációval. 

Keskeny, meredek vaslépcső. És ezer van belőle. Na jó, ezer nincs, de sok. Elöl 
a vendéglátó, G. G., magas, sovány, negyvenes éveit taposó katonaember, majd V. 
F., alacsony, sovány, negyvenes, katona. Nyomukban én, köpcös, nem sovány, nem 
negyvenes, nem katona. Nyomomban a zömmel nálam azért valamivel karcsúbb, 
edzett katonaemberekből álló küldöttség. 

Nem az az ezer lépcső… az iram. Előttem a két főnök zergeléptekkel, mögöt-
tem a delegáció, a tüdőm meg szakad kifelé.

Na, végre fönt vagyunk! Vendéglátónk már mondja is, mutatja is, mit látunk.
Én: megpróbálok levegőhöz jutni. Időbe telik. A tolmácsolás addig mutoga-

tásra redukálódik: T betűt formálva a két tenyeremből időt kérek kétségbeesetten 
– immár másodszor téve tanúbizonyságot sportéleti jártasságomról e rangos társa-
ságban.

A két vezérkarfőnök ismét elnéző mosollyal vár, míg üzemképes állapotba 
nem kerülök.

Apropó, mutogatás
II. János Pál 1996. évi magyarországi látogatása előtt körülbelül fél évvel a 

Szentatya biztonságáért felelős szervek és testületek nemzetközi tanácskozást tartot-
tak Győrben. A tapasztalatcserén részt vett a szlovén rendőrség delegációja is, az egy 
évvel korábbi szlovéniai pápalátogatás biztonsági intézkedéseiről számolt be. Jóma-
gam egy zsarolással felérő baráti kérés áldozataként keveredem az ügybe, szinkron-
tolmácsként.

A gyengébbek kedvéért: a szinkrontolmács az a jobb sorsra érdemes, üvegfül-
kébe zárt, több nyelvet beszélő embertársunk, aki fején kétoldalt kagylószerű kinö-
véssel feszülten figyeli a tárgyalóteremben elhangzottakat, miközben folyamatosan 
beszél valamit az előtte álló mikrofonba. 

Kétszer-háromszor szinkrontolmácsoltam életemben – azóta nincs az a pénz, 
amiért ilyenre adnám a fejem. 

Már az az üvegkalitka is borzasztó, levegő alig van benne, s az is fogy, roha-
mosan. A külvilággal két fülhallgató révén tartja az ember a kapcsolatot, ezeken öm-
lik be folyamatosan a szöveg, amelyet villámgyorsan kell fordítani, egy az egyben, 
folyamatosan. Mialatt a szöveg előállítója, a tanácsteremben felszólaló politikus, 
tudós, orvos, rendőrtiszt, akárki, normális beszédtempóban halad mondanivalójá-
val, a szegény szinkrontolmács kétségbeesetten igyekszik vele lépést tartani a másik 
nyelven. Szája még az előző mondat elején tart (hiszen meg kellett várnia a mondat 
végét, hogy egyáltalán belefoghasson a tolmácsolásába), agya a mondat közepét for-
dítja, fülébe meg már jön a következő mondat, melyet mindaddig gyarló memóriá-
jában kell tárolnia, amíg hozzá nem foghat a lefordításához. Na most, ha itt valamit 
nem hallott tisztán, netán félreértett, nem villant eszébe azonnal a szó jelentése, vagy 
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valahol elvesztette a fonalat, belegabalyodott egy szép hosszú körmondatba… hát az 
bizony kemény blama. És nem úgy köszönnek el tőle a végén, hogy viszontlátásra.

Szóval: Győr. Szép nagy tanácsterem, hatalmas téglalapformába rendezett asz-
taloknál ülnek a meghívottak, azoknak az országoknak a képviselői, ahol az elmúlt 
években megfordult a Szentatya. A dolgom az, hogy egyrészt magyarra fordítsam a 
szlovén felszólalók szövegét, másrészt szlovénra a többiekét. Amikor osztrák, lengyel 
vagy szlovák vendég beszél, meg kell várnom, amíg a szomszéd fülkék valamelyi-
kében ülő kolléga, kolléganő lefordítja magyarra a szövegét, ezt átültetem szlovén-
ra, s rámondom a szlovén delegáció tagjainak fülére. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy látom is őket – a téglalap túlsó szélén ülnek, szemben velem, vagy tíz 
méterre a fülkémtől –, mi több, vizuális kapcsolatban állunk egymással, időnként 
zavaros pillantást vetnek rám, ebből látom, hogy valami marhaságot mondhattam, 
többnyire azonban megnyugtató bólogatással nyugtázzák, hogy nagyjából követni 
tudják az eseményeket.

A szinkrontolmácsok tudvalevőleg húszpercenként, félóránként váltják egy-
mást: fehér ember általában többet nemigen szokott kibírni egyfolytában. Nekem 
ezen a győri tolmácsoláson – már nem emlékszem, miért – nem volt váltótársam… 
Úgy a negyedik óra vége felé kissé zsibbadt már az agyam. És megtörtént, amire, mit 
mondjak, nem nagy büszkeséggel gondolok vissza még ennyi év távlatából sem. Ha 
jól emlékszem, az osztrák rendőrfőkapitány beszélt éppen, arról, hogy a pápalátoga-
tást megelőző hónapokban újra alapos vizsgálatnak vetettek alá, három évre vissza-
menően, minden olyan betörést, amelyben robbanószert zsákmányoltak a tettesek. 
Ez első ránézésre nem túl nehéz mondat. Nekem is csak egy bajom volt vele: nem 
ugrott be, hogy mondják szlovénul a robbanószert. 

Lassítva pergetem vissza a helyzetet. Még az előző mondatoknál tartok, de 
már tudom, hogy bajban leszek a robbanószerrel. Kétségbeesve kutatok emlékeze-
temben, már egy icipici szinonimával, közkeletű idegen kifejezéssel is beérném… 
Istenem, segíts! Semmi… Ha most arra vesztegetek el hosszú másodperceket, hogy 
gyámoltalanul körülírom a fogalmat, elvesztem a fonalat, és végem… És már az a 
mondat van soron, amelyhez a robbanószer kell… Megpróbálom elkapni valamelyik 
delegációtag tekintetét, szuggesztíven ránézek, és két kezemmel robbanást imitálva 
azt mondom: 

– Bumm!
Elfojtott nyerítés a tanácsteremben. 
Különös humorérzékük van ezeknek a szlovéneknek, gondolhatta néhány je-

lenlevő, mi ebben a nevetséges?

Esetem a kárásszal
Hangulatos tihanyi vendéglő teraszán ülünk egy szlovén katonai delegációval, 

bőséges, jóízű ebéd után. Sok ilyen díszebéden, vacsorán vettem részt tolmácsként, 
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máig is őrzöm egyiknek-másiknak merített papírra nyomott, hét-nyolc fogásos ét-
rendjét, s néha megmutatom az unokámnak, látod ezt a pompás éteksort, na ebből 
nem evett a nagyapád egy falatot sem. 

De ez a késő nyári tihanyi ebéd, ez más. F. L. vezérkarfőnök úriember: hagy-
juk a tolmácsot is enni felkiáltással időnként egynyelvűre fordítja a társalgást. Te-
heti, hisz a vendégdelegáció vezetője, L. L. szlovén vezérkarfőnök egészen jól beszél 
magyarul – úgy emlékszem, éppen ezen a látogatáson kapta meg a Magyar Kultúra 
Lovagja címet.

Halat ebédeltünk, valahogy ez maradt a további beszélgetés témája is. Ezt már 
fordítottam, természetesen. A jó halászlé titkáról folytatott eszmecsere során szóba 
kerül a kárász. Hűha, röstelkedem félig komolyan, félig nevetve – könnyen nevetgé-
lek, mostanában nem szokták lecsapni a tolmács fejét, ha nem tudja egyik-másik szó 
jelentését –, most megfogtak: nem tudom, hogy mondják a kárászt szlovénul. Jön a 
segítség szlovén részről: talán smuč? Nem, az süllő. Som? Nem, az harcsa. Jeseter – 
erről életemben nem hallottam, de a leírásból kiderül, hogy ez meg a kecsege. Meg-
próbáljuk körülírni a kárászt is, hátha így kiderül –  hiába.

Semmi baj, uraim, mondom, estére megnézem a szótárban.
Másnap a reggelinél. Uraim, megnéztem a kárászt. Tudják, hogy hívják szlo-

vénul? Karasnak.

A tolmács is ember
Nemzetközi katonai járőrverseny Püspökszilágyon. A szlovén csapat vezető-

je, egy muraszombati őrnagy, kitűnően beszél magyarul, de a biztonság kedvéért 
engem is meghívnak. Egy ilyen járőrbajnokság úgy fest, hogy a hat-hét tagból álló 
csapatok végigjárnak egy 15–17 kilométeres dimbes-dombos, erdős terepet, leküz-
denek egy sor marha nehéz akadályt, majd olyan két, két és fél óra múlva izzadtan, 
csatakosan befutnak a célba – együtt mind a hatan vagy heten, ha kell, a hátukon 
cipelve a csapat leggyengébbjét. Az akadályoknak csak egy részét láttam a bejáráskor 
– terepjáróval vittek végig minket a versenyt megelőző napon –, de nézni is nehéz 
volt. Mondtam is mindjárt a szlovén csapat kapitányának, remélem, nem várják el 
tőlem, hogy végigcsináljam az egész pályát. Nem, felelte mosolyogva, elég, ha csak az 
ellenőrző pontokon ott vagyok.

Nem sok érdemem van benne, de máig is büszke vagyok rá: a szlovén csapat 
lett a második. (Ezért a pénzért akár arra is büszke lehetnék, hogy a magyar meg  
az első.)

Vége a versenynek, díjátadás, minden, majd másnap egy nagy búcsúebéd a Pe-
tőfi laktanyában. N. J. vezérezredes, a Budapesti Helyőrség parancsnoka szép ünnepi 
beszédet mond, mi, tolmácsok a küldöttségek asztalánál ülve fordítjuk németre, an-
golra, lengyelre, szlovénre – ki-ki a saját csapatának. Ezután a csapatvezetők állnak 
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fel sorra, megköszönik a vendéglátást stb. Ezt úgy fordítjuk, hogy feláll az érintett 
tolmács is, és a vendéglátó N. J. helyőrségparancsnok felé fordulva mondja a szöveget 
magyarul. Sor kerül a szlovén csapatra is, feláll a langaléta, félig magyar, félig szlovén 
őrnagy, felállok magam is. Az őrnagy delegációvezetői minőségében természetesen 
az általa képviselt ország nyelvén, szlovénul beszél, én, a helyőrségparancsnok felé 
fordulva, magyarra fordítom a szavait. Egyszer csak az őrnagy, se szó, se beszéd, 
átvált magyarra. Én meg, harmadnapos tolmácsreflexszel, szlovénra. És mondom 
szépen N. J-nek szlovénul a beszéd további részét.

A konyhaművészet is művészet
Megértem én, persze, hogy megértem a kedves fakanálforgatókat, akiknek a 

szemében egy-egy pompás éteksor megannyi nagyszerű alkalom alkotóművészetük 
kibontakoztatására, s az ellen sincs semmi kifogásom, ha odatartják homlokukat 
a múzsának, amikor nevet kell adni remekművüknek. A baj ott kezdődik, amikor 
egy-egy ilyen fantáziadús fogás nevét, rosszabbik esetben egy-egy ihletett menüt le 
kell fordítani valamilyen idegen nyelvre – talán elég, ha csak az ököruszály-levesre, a 
barátfülére, vagy a csúsztatott palacsintára, slafrokos almára utalok.

Nos, nekem rendszeresen jut osztályrészemül ilyen megpróbáltatás. (Talán az 
első ilyen megbízatásra kellett volna nemet mondanom. De mit gondoltak volna ró-
lam, ha még egy menüt sem tudok lefordítani?)

Ráadásul időt sem igen hagynak az embernek a munkára, jön az e-mail vagy 
a fax, aztán adj, Uramisten, de mindjárt, fél óra múlva már telefonálnak is, hogy 
megvan-e. 

Nemrég történt. A szlovén védelmi minisztert várták budapesti látogatásra, s 
ilyenkor a tolmács dolga a program és a menü lefordítása is. A díszebéd – remélem, 
nem árulok el vele hadititkot – a következő fogással kezdődött: Kavtárgyöngyös fogas 
tekercs. Na, ezt magyarul sem értem. Azt még csak-csak, hogy azt a szerencsétlen 
halat ezúttal természetellenes testhelyzetben fogják tálalni, de hogy e mögött a kav-
tárgyöngy mögött milyen rafinált fűszerkeverék, netán öntet rejlik, arról fogalmam 
sincs. 

Aki nem ismeri a magamfajta őrült fordítókat, el sem hiszi, mi van ilyenkor. 
Ahány szótár, lexikon, kézikönyv (szakácskönyv) a házban, mind föllapozom, sehol 
semmi nyom. Aztán sorra veszem az idegen szavak szótárát, a latin, angol, német, 
sőt – láttam én már karón varjút – a szerbet és a szlovént is. A törököt – mert az az 
igazság, hogy az első pillanattól kezdve valamiféle turcizmust (kaftán?) sejtek mö-
götte – csak azért nem, mert nincs. Vissza a magyarhoz: a biztonság kedvéért még a 
kantár meg a kaptár szócikknél is megnézem, hátha elírták – nem mintha a kantár-
gyöngy vagy kaptárgyöngy ismerős lenne, de annak legalább volna valami értelme. 

Bánatosan gondolok vissza a régi szép időkre, amikor fogta szépen az ember 
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ilyenkor a telefont, és felhívta Kek Zsiga bácsit vagy Kovács Kálmán bácsit, és már 
jött is kapásból a válasz – Isten nyugosztalja mindkettőjüket, és azokat is, főnököket, 
idősebb kollégákat, akiktől sosem restellt az ember segítséget kérni, ha nem tudott 
valamit. 

Telefon az ugyan most is van – de kit kéne felhívni? Talán egy pincér vagy 
szakács ismerőst… Bandikám, ne haragudj, és ne röhögj ki, kérlek, hogy ilyen piszli-
csáré dologgal zavarlak, de áruld már el nekem, mi az a kavtár! Mitár? – kérdi. Kav! 
– válaszolom. 

Ő sem tudta.
Az idő meg szorít.
A francba az egésszel, ezúttal úgy eszi meg a szlovén védelmi miniszter a fo-

gas tekercset, hogy fogalma sem lesz róla, mivel van ízesítve. Úgy küldöm vissza a 
fordítást, hogy nincs benne a kavtárgyöngy. Megírom persze a kísérőlevélben, hogy 
elnézést, de ezt nem tudtam megoldani, ha valaki tudja, mi ez, közölje velem, szíve-
sen beiktatom utólag, már ha megtalálom a szlovén megfelelőjét.

Húsz perc múlva csöng a telefonom. K. É. az, a fordítóiroda tündére. Kicsit 
szaggatottan veszi a levegőt, szerintem alig tudja visszatartani a nevetését.

– Megkaptam a fordítást… Elnézést… ezúttal faxon küldtem az eredetit… és 
elmosódott az i betű… és tényleg t-nek látszik… 

A marhamaj rejtély
Nyaranként lent vezetek a horvát tengerparton, egy pesti turistairoda meg-

bízásából mindenféle információval látom el a magyar vendégeket, tolmácsolok, 
segítek, ha problémájuk akad. Miután a derék magyar turista – nagyon helyesen – 
olyasmiket tud néha kérdezni, hogy idegenvezető legyen a talpán, aki egyből rávágja 
a választ, nem győzöm bővíteni és frissíteni az adatbázisomat szerény, párkilobájtos 
memóriámban. Horvát újságot olvasok, rádiót hallgatok, helybeliekkel beszélgetek, 
minden feliratot, hirdetőtáblát elolvasok. Egyikből megtudom az aktuális valutaár-
folyamot, vagy azt, hogy mennyiért lehet ingatlant, jahtkikötőt, netán szállodaláncot 
vásárolni Dalmáciában (a horvátok nem okultak a mi elrontott privatizációnkból: 
ők is elkótyavetyélik szép lassan nemzeti kincseiket – miközben egyesek elképesztő 
vagyonokra tesznek szert). A helybeliektől megtudom egyik-másik hal vagy tenge-
ri herkentyű nevét, elkészítési módját, vagy azt, hogy mikor van búcsú valamelyik 
környékbeli templomban, a hirdetőtáblák meg helyi történésekről, rendezvényekről, 
szórakozási lehetőségekről tájékoztatnak.

És olykor vizsgáztatnak is a maguk módján, mennyire naprakész a horvát 
nyelvtudásom. A buzgó horvát nyelvújítók ugyanis a legutóbbi háborút követően he-
tente átlag tíz új szót kaparnak elő középkori dokumentumokból, vagy ha az nincs, 
saját kútfőből, hogy nyelvük ne hasonlítson annyira a „testvérnyelvhez”, a szerbhez, 
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s ezzel igencsak megkeserítik a magamfajta  – horvát nyelvi közegen kívül élő – for-
dító, tolmács vagy idegenvezető dolgát.

Történt az egyik nyáron, hogy egy vodicei vendéglő előtt a következő soron 
akadt meg a szemem egy táblán: marhamajmodra.

A marhamajról fogalmam sincs, mi lehet – morfondíroztam magamban uta-
mat folytatva –,  közelítsük meg a kérdést hátulról, mint az egyszeri postáslegény az 
unatkozó háziasszonyt. Ez a modra nyilvánvalóan az össznépi nyelvújítósdi termé-
ke. Van ugyan egy jól bevált szavunk a kék szín jelölésére – próbálok meg a nyelv-
újítók fejével gondolkodni –, a plavi (hímnem) plava (nőnem), plavo (semleges), csak 
az a baj vele, hogy betű szerint megegyezik a szerbbel. Holott itt van például a szlo-
vén moder, modra, modro – mennyire más! Igaz, hogy a szlovéneket sem szeretjük 
sokkal jobban, mint a szerbiánusokat, de mégiscsak más egy előkelő rokontól köl-
csönözni, mint egy csóró balkánival közösködni. Ha még módosítunk is rajta egy 
kicsit, és a moderből modart csinálunk, a Jóisten sem vitathatja el, hogy őshonos 
horvát kifejezésről van szó.

Eddig megvolnánk hát, gondoltam magamban, valami kékről van szó, és ez 
a kék alighanem hal lesz, hisz idegenvezetői körökben is jól ismert tény, hogy az 
Adriában élő halakat fehérekre és kékekre osztják, tehát alkalmasint valamilyen kék 
halból, azaz heringféléből készült ételkülönlegességről lehet szó. 

Azon, hogy a jelző nőnemű, a jelzett szó meg mássalhangzóval végződik (hol-
ott a nőneműek általában magánhangzóval, a legtöbbször a-val szoktak), eszembe 
sem jutott kiakadni, hisz e szabály alól bőven van kivétel. A hátravetett jelzői szerke-
zet is teljesen megszokott jelenség a horvátban.

A kis horvát–magyar zsebszótárban – természetesen – nincs benne a mar-
hamaj. Hirtelen jobb megoldás nem jut eszembe, mint hogy írok egy SMS-t a pá-
romnak, nézze meg otthon az Anić-féle nagy értelmező szótárban, abban benne lesz 
a latin neve is, onnan kezdve gyerekjáték lesz azonosítani. 

Szerencsére nem fajult idáig dolog, mert amikor legközelebb arra jártam, 
„Lássuk a szövegkörnyezetet is!” felkiáltással elolvastam az inkriminált szöveg fölött 
álló sort is. Azt mondja: gombaszelet.

Sok értelme így sincs, de a rejtély megoldódott: gombaszelet marhamáj módra.

Egy rém komoly fordítóiroda
Semmi bajom a fordítóirodákkal. Hosszú pályafutásom alatt egyszer volt egy 

kisebb konfliktusom az egyik irodával. Nem állapodtunk meg előre a tiszteletdíj ösz-
szegében: ők azt hitték, hogy…, én azt hittem, hogy…, a végén, amikor elszámolásra 
került a sor, mondtak egy összeget, én meg azt, hogy nem oda Buda. A vita során 
aztán ezt találta mondani az iroda tulajdonosa:

– Nehogy már a fordítók mondják meg nekünk, mennyit fogunk fizetni!
Közöltem vele a gyanúmat, hogy szereptévesztés esete forog fenn, gondolom, 

1_Korr_Somogy_1_szám.indd   25 2016. 03. 16.   17:26



26
Szép Szó | Somogy | 2016. 1. szám

Szilágyi Károly: Mazsolák egy fordító/tolmács (nemlétező) emlékirataiból

ő sem munkáltatóként jött a világra, akinek kizárólagos joga, hogy megmondja, ki 
mennyiért dolgozzon, s ha még emlékszik egykori fordító önmagára, legalább azt ne 
vitassa el tőlünk, hogy mi viszont eldönthessük, annyiért nem dolgozunk. És eldön-
töttem.

Azóta, mondom, semmi bajom a fordítóirodákkal.
A minap megszólal a telefon: Iksz Ipszilon, ebből és ebből a vidéki irodából, 

volna itt egy szlovén szöveg, megtalálták az elérhetőségemet az Interneten, lefordí-
tanám-e nekik.

– Kedves uram – mondom neki –, máskor boldogan állok a rendelkezésére, 
de most van egy több száz oldalas megbízatásom szoros határidővel, legalább egy 
hónapig nem vállalhatok semmi mást.

Jaj, ő megérti, de nem talál senkit, és igazán… és csak négy sorról lenne szó.
Elszégyelltem magam, üsse kő, küldje azt a négy sort!
– És mennyiért tetszik lefordítani?
– Drága uram, négy sort még ismeretlennek is: ingyen.
Jött a négy sor, lefordítottam, elküldtem. Semmi visszajelzés, jól van, ennyit a 

gyerekszobáról…
Másnap jön egy e-mail. Semmi kísérőlevél, semmi megszólítás, semmi meg-

kaptuk, köszönjük. Csak egy csatolmány és a tárgy rovatban (subject – hogy a fiata-
lok is megértésék) egy kurta üzenet: ezt a levelet kéne lefordítani holnap délig.

Párom szerint nem jellemző rám, de megőriztem a nyugalmamat, és írtam 
egy rövid levelet: elnézést, de egyéb elfoglaltságom miatt nem vállalhatom a megbí-
zást. Jött a válasz postafordultával, hogy ők igazán… és csak egy oldal az egész… ha 
lennék szíves… És nem lehetne akkor… esetleg… hétfő délig?

Megint elszégyelltem magam. Nagyon kell nekik. Mi az az egy oldal? Jól van, 
megcsinálom, írtam nekik, de azt megértik, ugye, hogy négy sor az ingyen, az egész 
oldal meg más tészta. Megértik, persze, és mennyi? Megírtam: ennyi és ennyi. Jó, 
akkor várják.

Lefordítottam, elküldtem. Szóközök nélkül ennyi és ennyi karakter – írom 
nekik –, a kemény 2000 (kétezer) forintokat – kis pénz is pénz – legyenek szívesek 
erre és erre a folyószámlára…

Másnap megint jött egy levél – inkább arrogáns volt, mint udvariatlan –, 
hogy ők utalni csak úgy tudnak, ha elküldöm a fordítói igazolványom, a vállalkozói 
igazolványom, a nem tudom micsodám másolatát, aláírom, és elküldöm a kitöltött 
szerződést…

Én tudom, hogy a szabály, az szabály. De ha valaki azt hiszi, hogy hajlandó 
vagyok kétezer forintért felforgatni az összes fiókomat ezért az igazolványért meg 
azért az igazolványért, félórát szkennelni, átrágni magam egy kétoldalas szerződé-
sen, elmenni a postára, hogy föladjam…

Szóval megírtam nekik, hogy olyan sokáig én már nem élek, úgyhogy legye-
nek a vendégeim erre a szövegre is.
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A kisördög azonban csak nem hagyott nyugton, úgyhogy küldtem nekik egy 
viccet is, kiemelvén, hogy a mi esetünkkel való minden hasonlatosság a véletlen 
műve. A vicc így hangzik:

Elmegy a katolikus pap a szabóhoz reverendát varratni. Elkészül a reverenda, 
kérdi a plébános úr, mivel tartozik?

– Én Isten szolgájától nem fogadok el pénzt – mondja a szabó.
– Szép, szép – mondja a plébános –, akkor küldök neked holnap egy feszületet.
Elmegy a református pap a szabóhoz palástot varratni. Elkészül a palást, kérdi 

a tiszteletes úr, mivel tartozik?
– Én Isten szolgájától nem fogadok el pénzt – mondja a szabó.
– Szép, szép – mondja a tiszteletes –, akkor küldök neked holnap egy Bibliát.
Elmegy a rabbi a szabóhoz köntöst varratni. Elkészül a köntös, kérdi a rabbi, 

mivel tartozik?
– Én Isten szolgájától nem fogadok el pénzt – mondja a szabó.
– Szép, szép – mondja a rabbi –, akkor küldök hozzád holnap egy másik rabbit.
Hűűű, ez elevenbe talált! 
Jött a felháborodott levél, hogy vegyem tudomásul, ők egy komoly, törvény-

tisztelő iroda, nem szoktak potyázni, és különben is, hogy képzeltem? Csak úgy, 
zsebből? Amiért őket a NAV akár százhúszezer forinttal is… Az idétlen viccemmel 
meg… És örüljek, mert akár fel is jelenthettek volna…

Aztán pár nap múlva mégiscsak elküldték a kétezer forintot. Zsebből.
Lehet, hogy küldik a NAV kommandósait is?

Örök dilemma
Duranci Béla Kondorról szóló naplójegyzeteit fordítom. Élvezem. Ismerős 

szabadkai arcokra, utcarészletekre, élményekre akadok, az 1960–1970-es évek Buda-
pestje elevenedik föl előttem. Duranci mesterien elegyíti a napló műfaját az esszével, 
ennek megfelelően időnként játszi természetességgel csörgedez belőlem a magyar 
szöveg (vannak részek, ahol ő is magyarul szólal meg, vagy magyarokat idéz, szó 
szerint – ezeket egyszerűen beemelem a magaméba),  máskor meg kínlódok, nyűg-
lődök, szótárért kapkodok – tele van velük az asztalom –, s úgy haladok a fordítással, 
mint beteg szú a sifonérban.

Egyetlen példát ragadok csak ki. Duranci előszeretettel használja a trajan ki-
fejezést. Ez elvben tartósat jelent. De a legtöbbször olyan szövegkörnyezetben fordul 
elő, hogy blama volna tartósnak fordítani. Marad a maradandó, s a legtöbbször ül is. 
De az ötödiknél már kezdem unni. Jó, tudom, nem cél, hogy a fordítás jobb legyen, 
mint az eredeti, de csak nem adok ki a kezemből olyan szöveget, amelyből az olvasó 
lesújtó következtetéseket vonhat le a fordító szókincséről…

Úgyhogy egyszer-egyszer kilépek Duranci bőréből, s vállalva a hamisítás, 

1_Korr_Somogy_1_szám.indd   27 2016. 03. 16.   17:26



28
Szép Szó | Somogy | 2016. 1. szám

Szilágyi Károly: Mazsolák egy fordító/tolmács (nemlétező) emlékirataiból

vagy minimum a harsányság vádját, itt-ott elsütöm az örök kifejezést a trajan helyén. 
Kollégákkal, filológusokkal szívesen elvitázgatok arról, szabad-e ilyet tennem – ne-
kem ebben a pillanatban az olvasó a fontos, akit véletlenül sem szabad bármilyen 
zavaró aprósággal kizökkentenem az olvasásból, vagy urambocsá’ arra késztetnem, 
hogy megnézze, ugyan ki ez a béna fordító, ezzel a ménkű sok maradandóval. 

Az viszont igaz, hogy maga Duranci Béla joggal köthetne belém: ha ő örököt 
akart volna mondani, akkor azt írta volna, hogy večit. 

Érdekes – a kötet felénél tartok nagyjából –, egyszer sem írta le azt, hogy örök. 
Illetve egyszer leírta, így, magyarul, saját mondatát idézve, de mulatságos el-

írás volt: azt akarta mondani, hogy ökör.

Tálcán kínált megoldás
Duranci Béla jól tud magyarul. Naplóját persze szerbül írta – akkori szóhasz-

nálattal, és ez nála külön hangsúlyt kap: szerbhorvátul. De már akkor számított rá, 
hogy könyve magyar fordításban is meg fog jelenni. Így hát kedves gesztusnak vet-
tem tőle, amikor egy helyütt szinte tálcán kínálta fel a megoldást a majdani fordí-
tónak. A famózus szövegrész így hangzik: „…tiho govori Pišta Dobrik, smiljuji se 
kaonekad Kondor kada se radovao »huncutariji« kojujeizveo.” (Nyersfordításban: 
mondja halkan Dobrik Pista, és somolyog hozzá, mint annak idején Kondor, afölötti 
örömében, hogy „bejött” valami huncutsága.)

A tálcán kínált szó tehát a huncut volt. 
Két helyen is felhasználhattam volna: huncut mosolyként, és Kondor huncut-

ságaként is. 
Az elsőt gyorsan elvetettem. Lehet, hogy bennem van a hiba, de szerintem 

egy férfi ne huncutul mosolyogjon – pláne ne egy másik férfira (szégyellje magát, aki 
rosszra gondol) –, hanem, mondjuk, ravaszkásan. 

De vajon a másik helyen jó-e? Ha a huncut mosoly – nyelvérzékem szerint – 
inkább a kacér hölgyekhez illik, a huncutság vajon nem a gyermekekhez-e? Kondor 
és Duranci, a két meglett férfi nyilván ugratta, heccelte, cukkolta, froclizta egymást 
olykor-olykor, de ezt lehet-e huncutságnak nevezni? 

Nem, döntöm el végül, s már írom is a végső megoldást: „…súgja oda Dobrik 
Pista, ravaszkás mosollyal, pont mint Kondor, amikor »bejött« valami kópésága.”

Úgyhogy, kedves Béla bátyám, köszönöm a segítséget, de ezúttal nem élnék 
vele.

Mennyire látszódjék egy fordító?
Paszkal Gilevszki barátommal szoktunk annak idején jóízűt vitatkozni azon, 

belevigye-e, és mennyire a fordító a saját egyéniségét a fordításába. Paszkal kitű-
nő fordító, ráadásul elévülhetetlen érdemei vannak a magyar költészet macedóniai 
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Szilágyi Károly: Mazsolák egy fordító/tolmács (nemlétező) emlékirataiból

megismertetésében, úgyhogy véleményén nem árt elgondolkodni, akár egyetért vele 
az ember, akár nem. Véleménye pedig az, hogy a fordító igenis vigye bele minden 
munkájába (egy kicsit) a saját egyéniségét is.

Én másként gondolom: szerintem a fordító legyen olyan, mint a jó színész, ne 
önmagát hozza, hanem bújjon bele a lefordítandó mű szerzőjének a bőrébe, egyszer 
Shakespeare legyen, egyszer Krleža, Cankar vagy Mladen Markov, valós lénye pedig 
húzódjék meg a háttérben, szerényen, láthatatlanul.

Nem véletlenül emlegetem Mladen Markovot. Van egy kitűnő elbeszélésköte-
te, az a címe, hogy A bánáti vicinális, ezt nekem volt szerencsém lefordítani. Megje-
lenik a könyv, viszem alig palástolt büszkeséggel apámnak. 

Olvasd el, mondom neki, nem azért, mert vonat szerepel a címében – apám 
tudniillik mozdonyvezető volt –, hanem azért, mert tényleg jó könyv, élvezni fogod.

Elmúlik egy hét, elmúlik kettő. Egyszer csak beállít apám.
– Te, ez a könyv tényleg nagyon jó. És le sem tagadhatod, hogy te fordítottad.
Apám, mint említettem, mozdonyvezető volt. Gőze nem volt szegénynek az 

irodalomról. 
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