
fordítás negyvenöt évvel ezelőtt

készült. Sokan valóságos szentség-

törésnek tartották, hogy őutána újra

mertem fordítani, de mentségemre

legyen mondva, az utóbbi pár hónap-

ban A kis hercegnek még két fordítása

született: Takács M. Józsefé és Pálfi

Ritáé. Ennek a nagy kiadói érdeklődés-

nek az a magyarázata, hogy 2015.

január elsejétől felszabadultak a könyv

szerzői jogai.

Hogy miért kell egy könyvet újra-

fordítani? Egy irodalmi művet, bármi-

lyen remekbe sikerült is a fordítása,

általában negyven-ötven évenként

szokás újrafordítani. Egyrészt változik a

nyelv, másrészt változhat a mű értel-

mezése, változhat az irodalmi ízlés és

nem utolsósorban változhat a fordítás

technikája, módszertana, hogyanja is.

Míg Rónay György idejében nem na-

gyon lehetett eltávolodni az eredeti

szövegtől, ma sokkal nagyobb a lehető-

ség az eredeti teljes írói újraalkotásra.

Milyen pontatlanságokat, hibákat

fedezett fel a Rónay-féle szövegben?

Rónay György egészen más korban élt.

Aki olvasta a naplójegyzeteit, tudja,

milyen nagy esemény volt neki egy-egy

párizsi utazás. Abban az időben a

fordítóknak nem volt – de nem is

lehetett – olyan eleven kapcsolatuk a

forrásnyelvvel, mint ma, amikor már

nem kell útlevélért kuncsorogni. Min-

dig is szerettem a fordításait, nagyon

szépek a Maupassant- és Balzac-

fordításai is. Attól függetlenül, hogy én

is lefordítottam ezt a könyvet, változat-

lanul nagyra becsülöm a Rónay-féle

szöveget: ezért is döntöttem úgy, hogy

egy mondatát, tiszteletadás gyanánt,

beillesztem az én változatomba. 

Mennyire adható vissza a francia

szöveg? Volt olyan, amit lehetetlen,

vagy magyarul csak megközelítőleg

lehetett megfogalmazni?

A kis herceg csak látszatra egyszerű

szöveg. Probléma volt például a magá-

zás, ami a magyarban sokkal nehézke-

sebb, döcögősebb, mint a franciában.

Talán a dialógusok és ezen belül a kis

herceg hiteles hangját volt a legne-

hezebb megtalálni. Hálás is vagyok Kiss

Kornéliának, aki nagyon sokat segített a

végleges változat kialakításában.

Milyen művek újrafordítását tervezi a

továbbiakban?

Ez elsősorban a kiadóktól függ, nem

tartozom azok közé a fordítók közé,

akiket a kiadók elhalmoznak az aján-

lataikkal. Jelenleg még mindig Camus

L’Étranger című művén dolgozunk Kiss

Kornéliával, a második részt októbertől

fogja közölni a Nagyvilág.
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Mintha megdőlni látszanának egyes

jelentős művek sokáig érvényesnek

gondolt fordításai. Eddig Rónay György,

a legendás műfordító volt A kis herceg

magyar hangja. Tulajdonképpen miért

kell egy irodalmi művet újrafordítani?

Bár a Rónay-féle fordítás volt az ismer-

tebb, és ez volt a népszerűbb is, létezett

másik fordítás is, a Zigány Miklósé, ez

1957-ben jelent meg a Magvetőnél. Egy

évre rá, 1958 áprilisában született egy

párthatározat. Akkor a pártvezetés úgy

határozott, hogy A kis herceg nem való a

„szocialista ifjúság” kezébe, és ha nem

tévedek, azonnal ki is vonták a könyvet

a forgalomból. Jó tíz év kellett, míg rá

nem jöttek, hogy a döntés mekkora

marhaság volt. A hatvanas évek legvé-

gén aztán a Móra Kiadó végre megkapta

az engedélyt a könyv újrakiadására.

Aszódi Évának, a Móra szerkesztőjének

nem tetszett a Zigány-féle fordítás,

száraznak, laposnak tartotta, és Rónay

Györgyöt kérte fel a mű újrafordítására

(azért őt, mert egyrészt ő már 1945 előtt

is fordított Saint-Exupéryt, másrészt

akkoriban nagy sikere volt a Grimm-

fordításainak). Aztán ez a Rónay-féle

fordítás nagyon nagy könyvsiker volt,

nem is tudom, máig hány kiadást ért

meg, de biztos, hogy nagyon sokat.

Elég az hozzá, hogy a Rónay-
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