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Gúzsba kötve táncolni? Szépen h�tlenkedve? Öncélú 

magamutogatás? Hosszú kirándulás? Mondatépítészet? 

Újjászületés?

Hogyan fordul a m�? Húszan fejtik ki, gyakorló interpretáto-

rok, a maguk válaszát az alábbi kérdésekre:

a) Van-e bels� szabálya, amelyet m�fordítói gyakorlatában 

követ: saját használatú öt-, hétparancsolat?

b) Születhet-e szellemes személyes megfogalmazása - akár 

most, kérésünkre - a m�fordítás mibenlétének?

c) Meddig ér egy szakfordító kompetenciája, és állhat-e 

helyt  m�fordító szakfordítóként?

Bánki Éva

a) A m�fordítás „aranyszabályait” azért nehéz meghatározni, mert ezek évtized-

r�l évtizedre változnak, és nincs is olyan szabályrendszer, ami önmagában ga-

rantálná, hogy „csodálatos” m�fordítások szülessenek. Talán nem is a m�for-

dítói gyakorlat, hanem a m�fordító személyének oldaláról érdemes a kérdést 

megközelíteni. Van néhány olyan karakterjegy, ami nélkül szinte lehetetlen jól 

m�fordítani. Alázat, fegyelem, m�veltség – másfel�l költ�i tehetség, formaér-

zék, kísérletez� kedv. Ezek a vonások valamilyen módon szinte minden nagy 

magyar m�fordítót jellemzik.

b) A m�fordítás „versr�l írt vers”, azaz igazi hungarikum. Nehéz is a „mibenlé-

tét” szellemesen meghatározni, mert maga a kifejezés (idegen nyelveken nincs 

is olyan szó, hogy m�fordítás, a m�fordítókat is fordítóknak nevezik) és maga 

a „m�fordítás” mint bevett gyakorlat szinte csak a magyar irodalomban létezik. 

Mert mir�l is van szó? A magyar költ� alázatosan fejet hajt egy másik költ�nek, 

kisajátítja (ha tetszik, „meg�rzi”) egy idegen vers formáját, képeit, és miközben 

a vers fölé a külföldi költ� nevét írja, bízik abban, hogy ezen az áron egy, a kül-

földi költeménnyel egyenrangú vagy akár azt felülmúló m�alkotás születik. És 

ez gyakran sikerül is neki.

c) Az a tapasztalatom, hogy a m�fordítók ritkán szakfordítanak. De persze a 

pénz mindenre megtanít(hat).

Barna Imre

a) Egyetlen szabályt követek, Lator László felülmúlhatatlanul bölcs útmutatása 

alapján: „Azt kell lefordítani, ami ott van.” Azt tehát, és nem mást. És ez végtele-

nül bonyolult dolog is, persze. Hiszen – el�ször is – „az” nem magyarul van ott, 

hanem valami más nyelven. Azt a nyelvet pedig, bár a m�fordítónak legeslegel-
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s�sorban magyarul kell tudnia, mégiscsak ismerni kell. Tudni például, hogy a 

„Que-est-ce que c’est?”, a nyelvtani látszat ellenére, semmiképp sem fordítan-

dó alárendelt összetett mondatnak; vagy hogy a jellemz�en nominális neolatin 

és germán szerkezeteknek alapesetben többnyire igésülniük illik a magyarban. 

A többi szinte már csak ráadás. Hogy nem szavakat fordítunk, hanem szöveget, 

és hogy az persze mondatokból áll. Azoknak pedig többé-kevésbé elejük, kö-

zepük és végük van, meg kell állniuk a maguk akárhány lábán, méghozzá úgy 

– hacsak nem éppen ez a feladat –, hogy ne billegjenek. És mindennek már a 

közönséges prózafordítás esetén is köze van valamiféle zenéhez, annak pedig 

valamiféle fi lhalláshoz… És a többi, és a többi.

b) Lásd mint fent. Vagy hogy egy másik él� klasszikust idézzek: Dire quasi la 

stessa cosa. Ez az Eco-tanulmánykötetcím („Majdnem ugyanazt mondani”) 

a Lator-féle „azt, ami ott van” verziónak természetesen csak látszólag mond 

ellent. Mert törekednem ugyebár „ugyanarra” kell, de közben tudomásul kell 

vennem azt is, hogy a legnagyszer�bb eredmény is csak „majdnem” ugyanaz 

lesz. Az igazán jó fordító talán arról is megismerszik, hogy ez a tudomásulvétel 

nem csupán a veszteség, hanem egyúttal a kreatív lehet�ségek felismerésével 

is párosul benne; ez utóbbiakkal viszont esze ágában sincs visszaélni.

c) Nem tudok lényegi különbségr�l. A fordítónak mindig ugyanaz a dolga: for-

dítson. „Azt”, ugye, „ami ott van”, l. m. f. Ha szakszöveget, akkor azt, ha m�vet, 

akkor meg azt. Ha kötött formájú verset például, akkor ügyeskedjen a rímekkel. 

Ha viszont egy m�szaki leírásban vél asszonáncot felfedezni, ne lásson belé fel-

adatot: tudja, hogy csak véletlenbe botlott.

Báthori Csaba

a) Most csak a versfordításról: A versfordítás m�alkotás, a versfordító m�vész. 

Nem kell ismernie az idegen nyelvet, de m�alkotást kell létrehoznia a célnyelv-

ben. Formát kell teremtenie, mert forma nélkül nincs m�vészet. A versm�for-

dítás legfontosabb feltétele a tehetség. Ezt nem helyettesítheti sem a szorga-

lom, sem a nyelvtudás, sem formai nehézség. Manapság – amint a líra, úgy a 

versfordítás is – halott. Hogy feltámad-e halottaiból? Ahhoz sokkal többet kell 

kibírnia a szívnek, mint ami körülveszi.

b) Ugyanerr�l másképpen: Minden fordítás nehéz. Minden eredeti alkotás átül-

tetés is. Minden fordítás eredeti alkotás is. A fordítás a felel�sség m�faja; taná-

csos fordítóként ritkán megszólalni. Ugyanakkor: manapság ez a m�faj – mint 

a m�vészetként viselked� hamis írásgyakorlatok zöme – az öncélú magamuto-

gatás terepévé silányodott. Lehet, hogy újra kellene olvasnunk klasszikus for-

dításainkat – Aranyt, Babitsot, a fordító Illyést. Ilyen hatalmas tükörben, nincs 

kétség, újra fordítóvá nevelhetnénk magunkat.
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Benyhe János

a) Több is van. A legfontosabbak:

Tisztelem az eredeti (prózai) m� tagolását. Nem szabdalhatjuk darabokra 

Proust, Cortázar vagy Claude Simon olykor többoldalas mondatait. Azok is a 

szerz� és a m� stílusának és szemléletének szerves részei.

Tisztelem a nyelvünk Fogarasi János fölismerte és az indoeurópaitól teljes-

séggel eltér� értelmi-hangsúlyozó törvényét: mindig az állítmány el�tt álljon a 

mondatunk értelmi nyomatéka. Ha maga az állítmány a nyomatékos mondat-

rész, semmi se álljon el�tte.

Tisztelem a mondat értelmi vázát. Még a leghosszabb b�vített mondatban 

is. Arra a vázra, mint karácsonyfára aggatom föl a „díszeket”, a járulékos b�-

vítményeket, hogy a legszövevényesebb stiláris bonyodalmak is áttekinthet�k 

maradjanak (ha ugyan nem épp a zavarosság a szerz� alkalmi célja, mert úgy 

kívánja meg a jellemrajz).

Tisztelem a szöveghangulatot és a megjelenítéséhez szükséges szólele-

ményt mint alapkövetelményt, valamint a találó fordítói megoldásokat, kerü-

löm az afféle lábjegyzetes fegyverletételt, hogy „Lefordíthatatlan szójáték…”.

Tisztelem a mondatépítészetet. Hogy lehet�leg mindig olyan szó következ-

zék a mondatban, amely az el�bbi szó (vagy gondolat) fölvetette (képzeletbeli) 

kérdésre válaszol. Így elégülhet ki az ember természetes logikaigénye, és így 

részesülhet az – érzékeny – olvasó stiláris „orgazmus”-sorozatban.

Tisztelem a mondat ívét. Nem bonthatók szét benne bizonyos (például a 

birtokos vagy az is-es) szerkezetek, mondjuk, így: „Pet�fi  – már a Toldi óta – 

barátsága mindvégig melengette Arany szívét”. Vagy „Mikes a szám�zetésbe 

– pedig haza vágyott – is elkísérte Rákóczit”. A  záró- vagy gondolatjelbe tett 

mondatszakasz sem idegen test, annak is illeszkednie kell az el�zmény és a 

folytatás közé, a szöveg egészébe.

Tisztelem a nyelvünk hangzását, dallamát. Sosem tévesztem szem el�l ben-

ne az e hangnak hangzóilleszkedés is fokozta, közismert túltengését. Ahol csak 

tehetem (különösen a színpad vagy fölolvasás kedvéért), szívesen élek színez� 

lehet�ségekkel, szópárhuzamokkal: fel helyett föl, csend helyett csönd, veder 

helyett  vödör, seper helyett söpör stb.

b) Mindig úgy éreztem – Kosztolányi nyomán –, hogy ha m�vészet az írás, a 

m�fordítás meg gúzsba kötött táncm�vészet.

c) Semmilyen szakmaiság sem tehet er�szakot a nyelvünk szerkezetén és 

szemléletén. M�fordító is lehet jó szakfordító, csak – a nyelven túl – a szak-

nyelvhez is értenie kell.
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Csehy Zoltán

A m�fordítás meglehet�sen problematikus dolog: a legnacionalistább m�faj, 

ráadásul zárvány, vagyis innen valóban nincs tovább. A fordítás fordítása senkit 

sem érdekel. Ugyanakkor elképzelhetetlen nélküle a létezés, mivel szerves egy-

séget alkot a mindenkori kortárs folyamatokkal. Alapelvem az, hogy a fordítás 

akkor jó, ha beleszól a kortárs irodalmi folyamatokba, vagyis ha a régiségb�l 

adódó valós vagy tulajdonított bölcsessége hatást vált ki, inspirál, szövegeket 

gerjeszt. Az irodalom, Ezra Poundtól tudjuk, Homérosz óta jelen idej�: ez a 

jelenidej�ség viszont magában hordozza a múlt használhatóságának kérdé-

sét. Magyarán: a felel�sség és a bukás lehet�sége óriási. Egy régi szöveg nem 

múzeumi tárgy vagy ismeretlen, kultikus fétis, hanem inkább a jelen arénájába 

betuszkolt gladiátor, akinek lehet�ség szerint élve kell maradnia.

A lefordított szöveg erejét talán a nyelv fi cánkolása adja, és az arányérzék 

biztonsága (ebben zajlik a fi cánkolás). A  nyelv fi cánkolását úgy értem, hogy 

egy-egy szó nem akkora, amekkora, hanem akkora, amekkora fi cánkolást 

csap maga körül a jelentéseiben és asszociativitásában. És ez minden nyelvben 

másmilyen, ebben van az igazi idegenség, meg kell találni az átfedéseket.

Deres Péter

Néhány szó (f�leg) színdarabok fordításáról:

Színdarab fordításánál különösen fontos, hogy az elkészült szöveg „színpadsze-

r�” legyen. A tartalmi, nyelvi, stilisztikai pontosság korántsem elég; a lefordított 

szövegnek „mondhatónak” és természetesnek kell hatnia. Bár fontos megje-

gyezni, hogy egy színdarab szövege – akár bármely más irodalmi m�é – mindig 

„kitalált” szöveg, m�alkotás, s a „hétköznapi”, ismert szóhasználathoz, beszéd-

módhoz képest költött textus. Még a legtermészetesebbnek t�n� drámai nyelv 

sem azonos az „utcai nyelvvel”. Amikor a néz� boldogan konstatálja, hogy a 

színpadi h�s „ugyanúgy beszél”, mint a közös képvisel�, a hentes vagy épp Ko-

vács doktor úr, akkor 1. a néz� tulajdonképpen téved (de szerencsére a maga 

javára és örömére), és 2. a színdarab szövege jó, mert természetes hatást kelt. 

A Csirkefej Sráca, Haverja, a Koccanás Vállalkozója, Rend�re vagy a Portugál 

Masnija, Becéje, Kocsmárosa úgy beszél, de nem ugyanúgy. Az említett da-

rabok például ezért is jó darabok – és ezt a természetes hatást meg kell pró-

bálni visszaadni a fordításban is. Ez a bizonyos „természetes hatás” az említett 

darabokban jellegzetes ritmussal, lüktetéssel jár együtt. (És itt elid�zhetnénk, 

mondjuk, a norvég Jon Fosse drámaszövegeinek ritmusánál…) Ezt a – gyakran 

egyáltalán nem kiagyalt, hanem a nyelv önm�ködéséb�l éled� – tónust ugyan-

csak illik meghallani és tolmácsolni.

Mondható, színpadszer�, „színpadbarát” fordítás, avagy: Egyszer� észre-

vételek 10 pontban:

1. A jó színdarab konkrét (!) szituációkra épül, a jó fordító felismeri és tol-

mácsolja ezeket a szituációkat. Szituációból fordít, nemcsak szótárból.
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2. A jó fordítónak nemzetközi (!) humorérzéke van. (Egyébként ezzel bizo-

nyítható legkönnyebben, hogy az illet� valóban ismeri-e azt a nyelvet, amely-

b�l fordít.) Meghallja az eredeti darab poénjait, és igyekszik átültetni azokat 

a célnyelvre. Persze bizonyos határokon belül: Basil Waczak (Waczak Szálló, 

Fawlty Towers) szlogenszer� mondatát („He is from Barcelona”), amellyel a 

suta spanyol pincért, Manuelt alázza, helytelen lenne „� BAZ megyéb�l jött”-re 

fordítani…

3. A  jó fordító felismeri az eredeti szöveg kulturális utalásait. (Természe-

tesen itt is vannak kemény diók: az említett Spiró-darab, a Koccanás remek 

epizódja, amikor a balesetr�l vitatkozó autósok, járókel�k, kíváncsiskodók zsi-

vaját hirtelen elnyomja Szepesi György futballközvetítése az aranycsapat egyik 

gy�ztes mérk�zésér�l. Látjuk magunk el�tt, ha a Die Karambolage cím� német 

verzióba az ’54-es berni VB-dönt� közvetítése kerül bele?)

4. A jó fordítónak van „írói vénája” (drámafordítónak esetleg színészi, ren-

dez�i), avagy: sokszor a jó íróból lesz a legjobb fordító és vice versa. És itt elég 

Molnár Ferenc franciából készült drámafordításaira gondolni.

5. A  szerencsés (!) drámafordítónak olykor megadatik, hogy színpadot és 

színészeket láthat maga el�tt. Ezt ki kell használni! Képzeljük el azt a helyzetet, 

hogy egy Broadway-színház XY-t felkéri a Rómeó és Júlia újrafordítására, s a 

rendez� még azt is megsúgja a fordítónak, hogy Rómeó szerepére két esélyes 

van: az egyik Sean Connery, a másik meg Jim Carrey…

6. A jó drámafordító nem lusta. Be-benéz a színházba, ismerkedik az el�-

adásokkal, a társulattal, a rendez�vel – tengernyi szabad id� esetén a díszlet-, 

illetve jelmeztervez�vel is.

7. A jó drámafordító elolvassa a szerz� más darabjait is.

8. Ha még él a szerz�, a jó fordító esetleg felveszi vele a kapcsolatot. Mert 

bár a jó fordítás egyéni, az eredeti szöveget mégiscsak megírta valaki. S ehhez 

kapcsolódik a következ� pont:

9. Ti. a jó drámafordító (els� körben) nem önmagát akarja megvalósítani. 

(Ha átdolgozásra, „magyarításra” stb. kérik, az más.) Molière-t�l a L’avare-t le-

het Zsugori, telhetetlen fösvény ember-nek fordítani (ahogy a maga idejében, 

vagyis az 1790-es években nyilván sikeres volt e változat is), de a komédia 

mégis A fösvény címmel futott be szép karriert a magyar színpadokon.

10. A jó fordító legalább alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik az adott nyelv-

b�l. Szegény Pet�fi ! Kerényi Ferenc emlékeztet rá, hogy Adolf Dux a Megy a 

juhász a szamáron cím� híres néprománcot így kezdte németül: „Sitzt der Ju-

hász auf dem Esel…”, Kertbeny Károly pedig a virtuóz Mi kék az ég! cím� verset 

értette félre: „Was ist blau? der Himmel…”

Ezek után ne csodálkozzunk azon, ha a Good Will Hunting cím� amerikai 

fi lmet „Isten vadászni fog”-nak fordítják…
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Gyukics Gábor

a) Van, a fordítás ne váljon saját verseddé.

b) Létezhet, nem tudom.

c) Aki verset fordít, az nem szakfordító, aki a tejgyártásról fordít, annak sok 

mindent kell tudnia a tejgyártásról a tökéletes fordításhoz.

Halasi Zoltán

a) A  legfontosabb parancsolat: felolvasva jól szóljon. Az összes többi ebb�l 

következik. Általánosságban: legyen olyan, mintha eleve magyarul írták volna. 

Konkrétabban: Ha próza, hasson természetesnek (vagy mesterkéltnek, ha ez 

az írói intenció), legyen gördülékeny, lehet�leg magyaros szerkezet�, de ne 

magyarkodjon. Ha vers, illeszkedjék a költ�i hagyományba, legyen formatartó, 

tartalmilag pedig a hanghoz h� (ezért könnyebb egy költ�t�l sok verset fordíta-

ni, mint keveset). Ha próza, ha vers: hozza át az eredeti szellemiségét.

b) A  jó m�fordítás egy termékeny félreértésen alapul: a fordító összetéveszti 

magát a szerz�vel, és ebben az illúzióban az olvasók is osztoznak.

c) Egy borról szóló kézikönyv részfordítójaként annyit mondhatok: a szakkönyv-

nél nem segít az ihlet. A borászok nyelve legalább olyan kifi nomult, mint a bo-

raik. És viszont: a vinológia szókincsének fels�fokú ismeretével sem jut el�bbre 

az ember, ha szakfordító és nem költ�, mondjuk, Omar Khajjám borverseinek 

fordításában.

Kovács katáng Ferenc

a) Nagyjából 6000 nyelvet beszélnek a világon. El�rejelzések szerint száz év 

múlva elt�nik a fele. Havonta két nyelvvel leszünk szegényebbek. (Tromsøi 

Egyetem Nyelvészeti Int.)

Az idei, salzburgi fordítói világkonferencián is megkondították a vészharan-

gokat. Ha meg akarjuk �rizni a nyelvi kultúránk sokszín�ségét, akkor komolyan 

kell venni a kisebb, nem világnyelvnek számító nyelvek közötti kommunikációt. 

Óriási feladat hárul a fordítókra, de els�sorban a korántsem könnyen ajánlko-

zó kiadókra és az állami támogató szervekre. Göran Malmqvist svéd professzor 

szerint a fordítóknak nagyobb szerepet kell vállalniuk a m�vek kiválogatásá-

ban. Svédországban az 1986–90-ig terjed� id�szakban 5000 fordításkötet je-

lent meg, s 700 kivételével mindegyik eredetije francia, német vagy angol, s 

a maradék 700 is f�leg európai nyelv� volt. Ázsiai, latin-amerikai, afrikai m� 

szinte egyáltalán nem került a polcokra. Az utóbbi években, nem utolsósorban 

a globalizáció hatására, egyre nyitottabb lett a gazdasági és a munkaer�piac. 
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Új népvándorlás kezd�dött. S annak ellenére, hogy Svédország is multikultu-

rálissá vált, a 2005–2007 között kiadott 9000 fordításkötetb�l is csak 25 volt 

afrikai, vagyis olyan nyelv�, amin Svédország egyik legnépesebb bevándorló-

csoportja beszél. Ezek az unikális fordításkötetek ráadásul kis kiadóknál, kis 

példányszámban jelennek meg.

Norvégiában pl. 1992–2004 között öt fordításkötet jelent meg kortárs orosz 

szerz�t�l. Ennél már a magyar irodalom is szerencsésebb, hiszen évente leg-

alább egy új kötet lát napvilágot. A Nobel-díjasokat sem kíméli a fordításiroda-

lom-piac. Elfride Jelinek 2004 el�tt még nem volt olvasható norvégul.

Hátat kell fordítani annak a fordítói politikának, ami a média segítségével 

igyekszik világsztárokat faragni, s m�veiket egy id�ben a világ elé tárni.

Óriási tehát a probléma. Nagy feladat vár a sajtóra, a tv-re, a rádióadásokra 

s nem utolsósorban a kritikusokra, akiknek végre már nemcsak az irodalmi 

m�veket kellene – ha egyáltalán – ismertetniük, hanem a fordítók munkáját, 

alkotását is.

– Fordítani annyi, mint elmélyülni az anyanyelvben. Aki Hamsun írásait sze-

reti, az Hamsun gondolatvilágában is otthon érzi magát. (Georg Johannesen 

norvég költ�)

– Minden olvasott szöveg tolmácsolás. Az olvasó szemüvegén, elméjén át-

sz�rt, tudatban formálódó történet. A fordító másként olvas. Szó szerint, sorról 

sorra, gondolatról gondolatra: az eredeti szöveget adja vissza. Más nyelven. 

(Thomas Lundbo norvég kritikus, m�fordító)

– Sokan képzelik, hogy lehet úgy fordítani szerelmes verset, hogy maguk 

még csak a közelében sem jártak a vak és beteljesületlen szerelemnek.

– A fordítás veszteség, távolságtartás, hiányok sorozata az eredeti és a fordí-

tott szöveg között. Szabadság. A szabadság hiánya. (Hanne Ørstavik norvég író)

– Az ember nem pénzért fordít. A könyvek iránti elapadhatatlan érdekl�dés 

hajtja. (Kirsti Baggethun norvég m�fordító)

b) M�fordítás: új szerelem, új kálváriák. A vére, a lázas álmai hajtják az embert. 

Felébred, visszaalszik, de már nem a régi. Párnáján új illatok után szimatol, ke-

ze tétován csúszik a leped� gy�r�désein. Keres, kutat, a leveg�t öleli. Jó eset-

ben a régi emlékek hullámain bealszik, de a vére új vizekre, új vadászmez�kre 

�zi. A  reggel józanító, tárgyilagos, szokás szerint esik, de minimum szél fúj. 

Isten ments új kalandba bonyolódni, mindent elölr�l kezdeni. De mindhiába, új 

kedves t�nt fel a láthatáron. Kerülgetjük, mint macska a forró kását. Messzir�l, 

egyre kisebb sugarú körökben. Vérre megy a játék. Harc a hódítás öröméért, a 

birtoklásért, harc a harc kedvéért. Mámorító, gömbölyded formák, kristálytiszta 

gondolatok, remekm� a célkeresztben. Minden tökéletes és szép. Ez a csoda 

is csak velünk történhet meg. Még az sem gyanús, hogy volt már korábban is 

ez a mámor, s nyomában hamar érkezett a keser� valóság. És lám, már do-

kumentumokba, határid�kbe burkolózik a préda. Észre sem vesszük, magunk 

képére akarjuk formálni, bársonyossá simogatnánk narancsb�rét, duzzadtra 

cirógatnánk ereszked� bájait. Ellenáll, nem szívesen adja magát. Örök huzavo-

na, hol egyik, hol másik kerül fölülre. Kötélhúzás, hullámvasút, berepül�pilóta 

fejjel fönt és lent. Édes, bearanyozott napok, felh�tlen, szikrázó kék ég, s mint 

zápor, zivatar, derült égb�l a villámcsapás: borús, elfeketült napok. Mintha 
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rossz álomból ébrednénk, savanyú lehelettel, másnaposan, meszesgödörként 

ég� gyomorral. Mitha rossz fát tettünk volna a t�zre.

Szerelembe estünk. Mintha saját verset, novellát, regényt írnánk, de m�-

fordítunk.

c) Szakfordítás: Urambocsá, olyan prostitúcióféle… Új kávézó nyílt a placcon, 

pici kerek asztalokkal. Itt ülök órák hosszat, püfölöm az írógépet. Leül mellém 

egy olyan lány, beleles a szövegembe, kinevet. Nem rosszindulatból, csak za-

varában. Nem ért semmit. Nem is érthet, lemezezni szoktunk, hallgatni egyi-

k�jük fecsegését, de irodalomról, színházról soha szót sem váltunk. Nem az � 

világuk, miként is lenne az. Ez itt idétlenkedik, s megfenyeget, ha kifecsegem 

az újságokban, keresztben nyel le, kiszívja a vérem, s néhány apró kínzásfélét 

is emleget. Kell is a lapoknak efféle történet, majd pont �k nyúlnak darázsfé-

szekbe. Novellákat írok, rövid történeteket. A lányok mesélnek, én meg tovább 

gondolom. De mire önálló kötetem lesz, talán ez az �si mesterség is kihal. Írj 

NN-r�l – biztatnak –, könnyes, szép történeteket, vennék, mint a cukrot. Ne ránk 

pocsékold az id�d. Az nem megy, lányok, tér és id�, új dimenziók… itt egy 

hosszabb fejtegetésbe kezdek. Elvétem a mércét, ezt a többdimenziós, id�sí-

kos dolgot nem kultiválják, s félreérthetetlenül mutogatják, mi kellene ide. El-

ütjük tréfával, másról beszélgetünk. Nagy sóhaj közepette új oldalt nyitok, egy 

virtuális multimédiáról szóló zavaros tanulmány fordításába kezdek…

Lackfi János

a) József Attila azt mondta: „pontosan, szépen”. Ez csak két parancsolat, de Jé-

zus is kett�ben foglalta össze az ószövetségi tízet, anélkül hogy annak érvényét 

eltörölte volna. Ezt lehet cizellálni, de a m�fordítás terén is ez az alap. Ha a 

fordítás pontosabb, mint szép, akkor az illet� ne fordítson irodalmat. Ha szebb, 

mint pontos, akkor írjon inkább eredeti munkákat, hátha az jobban megy neki. 

Keskeny palló ez, belátom, de ezen kell közlekedni. Akinek több térre van szük-

sége, az a kötéltánc helyett válassza a balettet. Visszatérve a József Attila-idé-

zethez: ugye, „ahogy a csillag megy az égen”. Mármost nem biztos, hogy pon-

tosságtól és szépségt�l rögtön csillag is lesz a fordító. Ott van Jancsó Júlia, aki 

gyönyör�en lefordította Proustot, ki tudja róla, kicsoda �? Magazinok címlapjára 

kellene kerülnie, tévében forognia, ehelyett pusztán a sz�k szakma tudja, hogy 

� az, akin keresztül Proust megszólal magyarul. Ez nem csupán annyi, hogy 

ja, megtanult franciául, meg aztán tud magyarul is, hiszen ez az anyanyelve! 

Nem, ez egy nagy irodalmi hang! A szerz�i jogokat szabályozó, máig érvény-

ben lév� 1922-es berni megállapodás, melyet hazánk is aláírt, leszögezi, hogy 

a m�fordító teljes jogú szerz�je az általa átültetett szövegnek. Gondoljunk csak 

bele: miként is lenne lehetséges egy remekm�vet újra létrehozni anélkül, hogy 

„agya méhében” ne forgassa, gömbölygesse valaki, mint gyermekét? A  teljes 

szókészletnek, szerepl�gárdának, különböz� regisztereknek ott kell munkálni 

hónapokig abban, aki formába önti az idegenb�l kapott nyersanyagot. Ez nem 

(vagy nem csak) játék! Ráadásul a fordítás a létez� „leghazafi asabb” irodalmi 
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munka, hiszen bármely más m�faj m�vel�je fél szemmel pisloghat arra, hogy 

bár értékeit honfi társai kell�képp el és fel nem ismerik, munkáit egy szép napon 

lefordítják, és a külföldi közönség ünnepelni fogja. A fordítás ellenben, amint azt 

Dunajcsik Mátyás kollégám szellemesen megfogalmazta, fordíthatatlan. Vagyis 

a fordító láthatatlan a külföld számára, és az az igazság, hogy gyakran itthon 

is megmarad árnyékboxolónak. Nyáron jártam Oslóban, az európai m�fordí-

tó-szervezetek szövetségének (CEATL) éves közgy�lésén, ott a jogvédelem és a 

honoráriumügyek mellett gyakran esett szó szakmánk „átlátszóságáról”. Hiszen 

nem azt mondjuk, hogy micsoda stílusa van Bognár Róbertnek, hanem hogy Le 

Clézio remekül ír. Nem Benyhe János virtuozitásáról beszélünk, hanem Cortázar 

elképesz� tudásáról. És vajon aki rajongója Hrabal pompásan áradó mondatai-

nak, hallotta egyáltalán a nagyszer� Zádor András nevét?

b) Egy helyütt oda nyilatkoztam, miszerint a m�fordítás betegség, akár a sze-

relem. Vagyis akiben ott motoszkál ez a vírus, az állandóan olvas idegen nyel-

ven, és mindörökre ott motoszkál benne az „átvihetnék”, lesi, mit menthet át 

a túlsó partról az innens�re. Én, ha egy francia, belga, svájci, luxemburgi vagy 

éppen kanadai regény hatása alá kerülök, és az még nincs meg magyarul, rög-

tön matekozni kezdek: a margón számolgatom, kezdetnek melyik, saját lábán 

is megálló részletet lehetne elsütni egy folyóiratban, ízelít�képpen. Lehet, hogy 

ebb�l ki lehet gyógyulni, egyel�re ennek semmi jelét nem tapasztalom maga-

mon. Olykor ha csak kis id�m is akad egyéb munkák között, rögtön nekiesem 

egy szép versnek, és azonmód megmagyarítom. Újabban például Dezs� Csaba 

keletkutatóval szanszkrit verseken dolgozunk, � küldi nekem villámpostán a 

rövid tartalmat, magyarázatokat, metrikai képletet, én pedig földön, vízen, le-

veg�ben, repül�n, buszon, metrón, hajón csinálgatom az egyes darabokat, és 

én is e-mailben küldöm vissza ellen�rzésre…

c) Természetesen kollégáink egy része szakfordítóként dolgozik, ám ezt szere-

lemb�l teszi, az anyagi juttatásnak ehhez semmi köze. A m�fordításért olyan 

busásan megfi zetnek bennünket, hogy afféle nyalánkságszámba megy köze-

pes vagy annál rosszabb amerikai fi lmek szinkronfordítása, illetve használati 

utasítások, termékleírások magyarítása. Bels� levlistánkon kit�n� m�fordító 

barátunk számolt be róla, hogy akár ingyen is megcsinálná angolul következ� 

munkáját, a már csak ellenállhatatlanul vonzó címével is hívogató cikket: Ko-

ronaéter típusú királis gazdamolekulák enantiomer-felismer� képessége. Hát 

nem gyönyör�? Ki tudna ennek ellenállni?

Márton László

A gyakorlati fordítói kérdések halmazából körültekintve, nagyon nehéz egy álta-

lános fordítói credót megfogalmazni. Mindig az adott fordítandó m� dönti el, mi-

féle problémák vet�dnek fel, és azokra milyen megoldást keres (jó esetben: talál) 

a fordító. Például: senki sem (vagy igen kevés hozzáért�) vonja kétségbe, hogy 

ajánlatos h�nek lenni az eredetihez. Igen ám, de mást jelent a h�ség egy egysíkú 

és mást egy bonyolult struktúrájú szöveg esetében; mást ott, ahol az árnyalt és 
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pontos fogalomhasználat számít, és megint mást ott, ahol a szöveg zeneiségé-

nek érzékeltetése a legfontosabb. A fordítónak mindenekel�tt azt kell eldöntenie, 

hogy mik a szöveg legfontosabb struktúra- és formaképz� faktorai, mi az, ami el-

s�sorban átmentend� saját nyelvünkre; és csak ezután következnek az átmentés 

mikéntjének kérdései. Ez az újrafordítások esetében látszik a legvilágosabban. 

Saját gyakorlatomból mondok egy példát: amikor megbízást kaptam a Faust els� 

részének újrafordítására, végig kellett gondolnom, miben különbözik az én mun-

kám Jékely Zoltán – bízvást nagyszer�nek mondható – átültetését�l; és igazából 

akkor kaptam lendületet, amikor világossá vált: Jékely nagyszabású költemény-

nek olvasta Goethe m�vét, melynek történetesen színpadi formája van, merthogy 

dialógusokból és monológokból áll; én viszont drámának láttam, melyben óriási 

költ�i potenciál van. Emiatt számomra fontos volt, hogy jól mondható legyen a 

szöveg, a mondathatárok egybeessenek a sorvégekkel, csattanjanak a concettik 

és a szentenciák stb., viszont nem törekedtem arra, ami Jékelynek szemlátomást 

fontos volt: a lírai szárnyalás folyamatos fenntartására.

Ami a másik kérdést illeti, röviden ezt mondhatom: a m�fordítás megvaló-

sított, szöveg által megtestesített m�elemzés. Az ilyen m�elemzés lebontja az 

eredeti nyelven megalkotott m�vet, és egy másik nyelven újjáalkotja, újjáépíti.

Matolcsi Balázs

a) M�fordítói hitvallás:

1. Els� és legfontosabb: kedvvel, szeretetb�l csinálni. Aki pénzért akar m�for-

dító lenni, az ne legyen.

2. A m�fordítást nem lehet tanulni, vagy van tehetség, vagy nincs, de ha 

van, azt nemcsak lehet, hanem kötelez� csiszolni.

3. Csak olyan munkát szabad elvállalni, ami örömet okoz, én olvasatlanul 

sosem mondok igent egy könyvre.

4. Miel�tt elkezdeném a fordítást, megpróbálok mindent megtudni az író-

ról, az összes fellelhet� m�vét elolvasom, hogy megismerjem különleges for-

dulatait, szavait.

5. Fordítás alatt maximálisan törekszem a pontosságra és a stílus tökéletes 

átadására. Mindennek utánanézek, ha csipetnyi kételyem is támad. Nem ha-

gyok munkát a szerkeszt�knek.

6. Az elkészült munkát részenként és egyben többször átnézem, átolvasom, 

javítgatom, tökéletesítem.

b) Mi a m�fordítás? Hosszú kirándulás, hajnali indulás a menedékházból a zord 

bércek felé, sziklafalak megmászása, átkelés hömpölyg� patakokon, barlangok 

feltárása, füves tisztások illata, hosszú kaptatók az ég kékje felé, szusszanásnyi 

pihen� a csúcson, madarak éneke, nyári zápor, a fáradt lábak meg-megbicsak-

lása az ereszked�n, és a megérkezés öröme.

c) A  m�fordítás és szakfordítás két külön terület, de én abban a szerencsés 

helyzetben vagyok, hogy szakfordítóként is jelent�s gyakorlatra tehettem szert. 
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Fordítottam famegmunkáló gépek leírását, textilipari, biztonságtechnikai, jogi 

szakszövegeket, szerz�déseket. Az alapelv itt sem lehet más: törekedni a töké-

letességre és a pontosságra.

Németh István Péter

a) A m�fordítás legyen legalább annyira szép, mint az eredeti.

A m�fordítás legyen h� az eredetihez, maradéktalanul adja vissza annak értel-

mét. Ez a klasszikus fából vaskarika esete, de az el�ttünk járó generáció (Süt� 

András, Nagy László…) szerint ahol a lehetetlen, ott a költ�. Amennyire csak ké-

pességünk engedi, a szorosabban vett tartalmi és formai h�séghez ragaszkod-

va (míg követjük az idegen szöveg ritmusát, dallamát, összecsengéseit) adjuk 

vissza szép ráadásként a m� lefordíthatatlannak t�n� szójátékait is.

Csak olyan m�fordítandó anyagot vállaljunk, amelyet saját opuszként magunk 

is szíves-örömest megírtunk volna.

Ne válasszunk saját költ�i/írói színvonalunk alatti m�veket magyarra való 

fordításra, hogy ne kelljen föltupírozni, kivattázni (Gömöri György terminu-

sa), „földobni �ket”, mint például Mándy Ivánnak kellett azt tennie az ötvenes 

években a magyar rádióhangjátékokkal. Saját költ�i színvonalunk fölött pedig 

amúgy sem tudnánk dolgozni, Fodor Andrásék ezt is megírták elméleti mun-

káikban és m�fordítói vallomásaikban.

b) A m�fordító és a fordítandó m� költ�je virtuálisan úgy áll egymással szem-

ben, mint Jákob az angyallal. Meg kell mérk�zniük Jabbok gázlójánál, Peniél 

mellett. Ha Rilkét, vagy bárki nagy klasszikust magyarítok, mindig ez a harc van 

a szemem el�tt. Kicsiny vagyok, mint az ószövetségi h�s az angyalhoz képest. 

Er�m és képességem nyilván töredéke az isteni lény erejének és képességé-

nek. Mégis nekifogok a lehetetlennek, legyenek a sorok szépek és épek az 

anyanyelvemen. Nem lehetek a mestereknél tökéletesebb (bár Weöres Babits-

nál virtuózabb volt, amikor Dante Isteni színjátékának átültetésébe belefogott, 

ám tiszteletb�l már a második éneknek sem kezdett neki), hiszen Jákob is 

csak döntetlenre tudta hozni a meccsét az angyallal. Így az maradt, hogy én is 

legalább ideig-óráig egyenl� ellenfele legyek a kedves alkotómnak s az idegen 

m�nek, aki s amely megtisztel azzal, hogy szóba áll, mérk�zik velem. Jákob 

nem engedi el addig az angyalt, míg az meg nem áldja. Én is addig küzdök a 

m�fordítással, míg nem részesít a nagy m�vészet élményében. Edz, mester-

ségre tanít, s olyan ajándékot ad, ami végül tényleg kegyelemféléhez hasonlít.

c) Szabó L�rinc szerint igazi költ� fordítsa a verset, a fi lológus (mint szakfordító!), 

ha lehet, ne. Európában zömmel úgyis �k fordítottak s fordítanak, nem pedig a 

legjobb poéták. (Hazánkban a megélhetésre való törekvés is szerepet játszott ab-

ban, hogy legkiválóbb költ�ink m�fordítottak.) Még az sem nagy baj, ha a költ� 

nem tud jól azon az idegen nyelven, amib�l a m�fordítást készíti. Csak tudjon jól 

költ�ül. Viszont ne bízzuk rá egy-egy import holmi használati utasításának sza-

batos ismertetését. Azt adhatjuk a két tannyelv� iskolába járó gyermeknek is.
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Papp Tibor

Egyik nyelvb�l egy másikba áttelepítend� költemény kétféleképpen valósulhat 

meg a befogadó nyelvben: 1) ismeretterjeszt� (kultúraterjeszt�) változatként, 

amikor is készül egy szemantikailag lehet� legtökéletesebb (változatokkal t�z-

delt) szöveg, melyet az eredeti nyelv irodalomtörténetébe beágyazó magyará-

zat és egy nagyon részletes formai leírás egészít ki. Ezt a megoldást gyakran 

„egyetemi fordításként” emlegetjük, ugyanis tökéletesen eleget tesz az egye-

temi kívánalmaknak. (Bár sok lenne bel�le honi könyveinkben és a külföldre 

ajánlott anyagainkban úgyszintén!)

A másik változat, az ún. m�fordítás, más szóval megközelítve: az átültetés 

nyelvenként, országonként másfajta elmélet függvénye. A  magyar fordításel-

méletr�l (melyet els�sorban a tartalmi és formai h�ség formula jellemez) azt 

gondolhatnánk, hogy univerzális. Nem az. Szerb Antal azt írja a Száz vers el�-

szavában: „A magyar irodalom egyik legértékesebb sajátossága, hogy rend-

kívül gazdag tökéletesen szép és h�séges versfordításokban.” Gara László 

a hatvanas években franciául megjelent A magyar költészet antológiája utó-

szavában a következ�ket mondja: „a magyar fordítók – h�en az immáron régi 

hagyományokhoz – becsületbeli ügynek tekintik a költemények olyan módon 

való átültetését, hogy a szótagszám megegyezzék, a rímképlet ugyanaz le-

gyen…”

Mindez nehezen egyeztethet� össze Jakobsonnak a párizsi Change folyóirat 

4. számában közzétett levelében mondottakkal, mely szerint: „egy-egy vers-

tan, egy verselési rendszer sohasem választható el egy adott nyelvt�l (…) az 

elemek és a forma között egyfajta er�szakos viszony áll fönn, s van egy ha-

tár, amin túl ez az er�szak elviselhetetlen…” Vagyis mit jelent a Szerb Antal-i 

vagy Gara László-i megkötés? Azt, hogy a formát elszakítjuk az adott eredeti 

nyelvt�l, semmibe vesszük a szöveg szerkezetére nehezed� esztétikai hagyo-

mányokat, a számtalan kulturális behatást, melyek a forma jelentéstartalmának 

egy részét képezik.

Eddigi gyakorlatomban (mindkét irányban: francia–magyar, valamint ma-

gyar–francia) a legfontosabbnak a fordításban azt (tartottam) tartom, hogy a 

befogadó nyelvben az adott pillanat legjobb verseivel vetélked� alkotás jöjjön 

létre, amennyire lehet, átmentve az eredeti költemény szellemét. Azaz minden 

esetben megfelelve az Ezra Pound-i logopoeiának, ami nem más, mint az érte-

lem tánca a szavak között. Ebben az esetben a szavak nemcsak direkt jelenté-

sük, hanem a használati szokás függvényeként, a szövegkörnyezet ismert vagy 

 újonnan befogadott jelentése és az ironikus lehet�ségeinek függvényeként 

használandók.
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Rácz Péter

a) Az 1. szabály: nincs szabály. Adott író, adott m�vében adott, konkrét hely van 

– azt kell lefordítani. 2. Szeresd, amit csinálsz, szeresd az irodalmat és a nyel-

vet; szerelemben az id� nem számít, napokig törheted a fejed a helyes meg-

oldáson. F�leg a saját nyelvedet és irodalmadat ismerd. Meg azt, amit fordítasz. 

3. Merj. Merj merni mindent. A  fordítás – miként az írás – szabad tevékeny-

ség. 4. Az író nem téved, legfeljebb nem ismered még a gondolatmenetét. 5. 

A fordításod hangozzon megfelel�en, de a szöveg képe is fontos lehet. 6. Mint 

mondtam, mindennek az ellenkez�je is igaz.

b) Miért? Az írásnak van szellemes és személyes megfogalmazása? A zenélés-

nek? A  festésnek? Az alkotót és majd a közönségét a végeredmény érdekli. 

Persze kékharisnyák olykor fontosnak tartanák tudni, hogyan készül a m�(for-

dítás) és mire gondolt közben az alkotó. Végül is persze lehetnek érdekesek 

ezek a kérdések is. De azért a lényeg olyasmi, hogy a m�fordítás annyi, mint az 

eredetivel majdnem megegyez�, de más nyelv� irodalmi alkotás létrehozása, 

feltételezve, hogy mind a m�fordító, mind a közönség elfogadja: nekünk, az ol-

vasók 99 százalékának a lefordított m� lesz az eredeti. Ami nemcsak azt jelenti, 

hogy Tolsztoj vagy Böll h�sei szinte magyarok, hiszen magyarul gondolkoznak 

a regények oldalain. És persze el kell fogadnunk, Nemecsek is lehet olasz vagy 

bolgár kisfi ú, ha egyszer olaszul és bolgárul érez, gondolkozik, beszél. És Csin-

gacsguk is tud magyarul. S�t: szlovákul is.

Hogy más nyelven íródott regények vagy versek magyarul is regények vagy 

versek legyenek, a m�fordító majdnem ugyanazt teszi, mint az író – s közben 

használ egy mankót. A m�fordító mankója az eredeti m�. A közfelfogás szerint 

a m� (új) nyelvéért a fordító felel, és ez így helyes.

Az olvasó tudja, de ne érezze, hogy fordítást tart a kezében. Megoldani min-

den problémát meg kell oldania, hogy hogyan, az az � magánügye.

c) A  kérdést alig értem. A  szakfordító kompetenciája a szakszövegig terjed. 

A szakfordítónak az adott szakterület 200-1000 szakkifejezését kell ismernie. 

Ha egy m�fordító ismeri valamely szakterület 200-1000 szavát, akkor szak-

fordíthat, ha van kedve hozzá. M�fordítani (irodalmi m�vet létrehozni) mindig 

nehezebb, mint szakszöveget más nyelvre átültetni. Egy szakfordítónak nem 

kell stilisztikai bravúrokra törekednie, munkájához elég az egyszer� nyelvtu-

dás. Mindebb�l világos, hogy az irodalmi fordítást, azaz a m�fordítást, amely a 

nyelvi kultúra alapja, alfája és ómegája, magasan a szakfordítás fölé helyezem. 

A szakfordítás iparosmunka, a m�fordítás m�vészet.
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Romhányi Török Gábor

a) A bérmunkák el�l kitérek, csak saját választást igyekszem elfogadtatni ki-

adóval, szerkeszt�séggel – innen az alkotás illúziója.

b) Kottából zongorázni, de nem a Boci, boci, tarkát, hanem Beethovent.

c) A  m�fordítás Szókratészig terjed és Arisztotelésznél szükségképpen vége 

szakad.

Tasnádi Edit

M�fordítói credo, ars poetica? „Száraz minden elmélet, de zöld az élet olajága” 

– jut eszembe a goethei gondolat és egy frivolabb megfogalmazás is rögtön, 

Kiss Józseft�l: „A csókot gyakorold, ne magyarázd!” Nem vagyok – no nem a 

szavak – az elméletek embere, de tudom: navigare necesse est – fordítani kell. 

Nézzük akár a könyvtárak polcait, akár a könyvesboltok kirakatait, akár sa-

ját könyveinket: igen magas a fordított m�vek aránya. A Bibliától Marxig, Ibn 

Szinától (Avicennától) Anna Karenináig, és persze térben és id�ben sokkal tá-

volabbról is mi minden vált az emberiség közös kincsévé a fordítások révén! 

Sokkal tartozunk a fordítóknak. Az általuk átültetett szövegek egy másik nyelv 

olvasói számára kultúrák, gondolatok, elképzelések és napi tudnivalók meg-

ismerésének kényelmét nyújtják.

M�vész a m�fordító? Legalább félig annak kell lennie. Ha a m� tartalom 

és forma kett�sségéb�l áll, a tartalmat ki kell emelnie eredeti nyelvének bur-

kából, és e kincsre vigyázva, a célnyelv adta anyaggal és eszközökkel az ere-

detinek tökéletesen megfelel� formát kell létrehoznia. Ez pedig alkotás, minél 

jelent�sebb m�r�l van szó, annál inkább. Az eredeti stílus újra megteremtésén 

fáradozó fordítónak a „szóról szóra” fordítás Szküllája és az édes anyanyelvünk 

kívánalmainak való megfelelés Kharübdisze között kell hajóznia, ebben a sz�k 

átjáróban még arra is ügyelve, hogy legy�zze az idegen kultúrák nálunk isme-

retlen fogalmainak magyarítása során útjába kerül� akadályokat.

Köztudott, hogy mi, magyarok m�fordító-óriások nyomdokaiban járunk. 

Kevésbé közismert talán, hogy aki törökb�l fordít, Balassit is el�djének tudhat-

ja, hiszen � több versét is „török szép versekb�l fordítá”.

Közismert a panasz, hogy a m�fordítókat nem illeti meg se kell� tisztelet, 

se megfelel� díj. Pedig az elismeréshez nem kell feltétlenül pénz. Törökország-

ban például a fordító neve a könyv címlapjára kerül, s�t adott esetben a nyers-

fordítóé is. Kemal Özer költ�vel készített József Attila-kötetünk megjelenése 

után futottunk össze az utcán isztambuli barátn�m ismer�sével. „Edit Tasnádi” 

– mondtam bemutatkozásul, mire � így felelt: „Attila József”. Kell ennél na-

gyobb kitüntetés?
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Tornai József

1. Az eredeti versszöveg tökéletes megértése mind nyelvi, mind jelentésbeli 

értelemben a legfontosabb. Ezután kell ízig-vérig magyar verset fölépíteni, 

amennyire csak a fordító csúcsára juthat saját költ�i képességeinek.

2. Annak idején, mikor Rimbaud Oféliáját fordítottam, azt a paradoxont igye-

keztem föloldani, hogy a vers mint vers lefordíthatatlan, mert a mágia csak az 

eredeti nyelven sikerül. Ilyenformán tettem föl magamnak a kérdést, mit tehe-

tünk, mikor fordítunk? A válasz a vers és a költészet közti különbség tényében 

keresend�. A költészet – és ezt most ne kelljen meghatározni, úgyse lehet –, 

szemben a mindig egyedi verssel, általános, egyetemes, tehát fordítható. Függ 

a verst�l, de nem véglegesen, teljesen kiszolgáltatva a nyelvnek, kultúrának. 

A költészet azonos az emberrel, a kozmosszal, a léttel. Amit elveszíthetünk az 

eredeti más nyelven való fölidézésével, lényegében visszanyerhetjük a költészet 

közvetítésével.

Turczi István

„A fordítások olyanok, mint a n�k, vannak közöttük csúnyácskák, melyek h�-

ségesek, és vannak közöttük h�tlenek, de gyönyör�ek.” Benedetto Croce 

szellemes megjegyzésének említésekor akaratlanul felvet�dik, hogy a „szép 

h�tlenek” és az analitikus fordítók elméleti csatájában van-e középút? Pláne, 

arany? S ha van, szükség van-e rá? Lehet-e úgy engedni a megérzés csábítá-

sának, hogy közben a megértés hídf�állásai ne gyengüljenek, és fordítva: egy 

tapasztalt faljáró nem szédül-e meg, ha ott, ahol nem számít rá, szilárd talajt 

érez a lába alatt? Mai tudásunk alapján a m�fordítás több „két szöveg közötti 

autonóm viszony”-nál, gyakorlata nem azonosítható sem az „értelemátment�” 

rekonstrukció, sem pedig a „tónusmeg�rz�” egyénítés technikáival.

Szókratész szemében már a rhapszodoszok is azért voltak irigylésre mél-

tóak, mert nem pusztán az „isteni költ�” szavainak közvetítése volt a feladatuk, 

hanem – és mindenekel�tt – a homéroszi szavak értelmén való munkálkodás. 

Nagyon egyet tudok érteni azzal az elméletileg gondosan aládúcolt megállapí-

tással, miszerint „ha igaz, hogy bármely szövegnek a nyelvbe kell visszatérnie 

ahhoz, hogy közölni tudjon valamit, sokszorosan igaz a m�fordításra: csakis 

akkor létezik, ha a puszta közvetítés helyzetéb�l vissza tud térni az irodalomba, 

a nyelvi beszéd m�vészetébe”. Abba a közegbe, ahol a saját világban megjele-

n� idegen világ által mutatkozik meg, hogy mi is, milyen is a világ.

Az enyém például elég színes, szélesvásznú, magyarul beszél�, és néhol csak 

tizenhat éven felülieknek ajánlott. Négy kultúra kereszthuzatában nyílnak és csa-

pódnak az ablakok aszerint, hogy az elmúlt negyedszázadban milyen földrajzi 

és szellemi légtérben volt tartós maradásom. Az ausztrál, a fi nn, az izraeli és a 

skót versfordításaimban az a közös, hogy mindegyik más. És nem kell minden 

ablakon ki- vagy benézni ahhoz, hogy kiderüljön, a fordító is csak egy huzatra 

érzékeny ember. (Minden ablak nyitva 1984–2009 [Palatinus] – fülszöveg)
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Vihar Judit

a) 1. Mindig el�ször végigolvasom a fordítandó m�vet.

2. Miután elolvastam, hasonló stílusú sikeres eredeti magyar irodalmi m�-

vet olvasok, hogy a fordítandó m� stílusába beleéljem magam.

3. Csak akkor vállalom el a fordítást, ha a m�vet feltétlenül testhezállónak 

érzem. Például csak egyszer fordítottam le egy parasztháborúról szóló regényt. 

A háborús tárgyú könyvek idegenek t�lem, ezért ezt a szókincset sem ismerem 

jól.

4. A nehezebb részek fordítását mindig hangosan is elolvasom, mert akkor 

jobban kijönnek a hibák. Akkor vagyok nyugodt, ha van id� arra, hogy az egész 

m�vet hangosan el tudom olvasni.

5. Talán a legfontosabb: mindig odaképzelem magam a m� helyszínére és 

idejébe.

b) A m�fordítás: újjászületés. Míg az eredeti m�nek egy szerz�je-szül�je van, 

a m�fordításnak kett�: a szerz� és a m�fordító. A m�fordítás sohasem adekvát 

az eredeti m�vel. Mindig más, mert a m�fordító személyisége is más, mint az 

íróé, más helyen, id�ben és más kulturális közegben születik újjá. A fordított 

m� sikere nagyon sokban függ a m�fordító tehetségét�l és anyanyelvi tudá-

sától.

c) Teljesen más feladat. A szakfordító a totális pontosságra törekszik, a m�for-

dító is, de a m�vészi ihletettség nélkül a m�fordítás mit sem ér.


