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Olvasmányok a kétnyelv�ség 
gyakorlóterepér�l

Többnyelv� az is, aki nem tud róla, vagyis tudatszinten nem foglalkozik vele. 

Nem is csak két-, hanem soknyelv�ek vagyunk, mert még aki egyetlen idegen 

nyelvet sem sajátított el, az is másféle szóhasználattal, szóf�zéssel él más-más 

közegben. Kisebbségieknek – más nyelv�eknek nálunk, magyaroknak másutt 

– ez a tudás úgyszólván eleve adott. Azok is el�bb-utóbb felismerik, akik új kö-

zegbe kerülve világnyelv(ek)re próbálnak ráhangolódni.

A mindennapi életben az áruk szabad áramlása sokasítja ma már mifelénk 

a soknyelv�ség legkezdetlegesebb bójáit: a Kinder-tojástól gyógyszereken és 

recepteken át a technikai eszközök tájékoztató füzeteiig tarkállanak rajtuk a 

feliratok az összes európai nyelven.

Innen csillagmagasságban jár a magas szint� kétnyelv�ség igényéhez mért 

nívós szépirodalom, amilyen például a Noran magyart az angol, olasz, német 

eredetivel párhuzamosító Kentaur sorozata (kisebb számban magyar eredeti 

idegen nyelv� kiadásával párosítva).

A köztes térben (ha a kifejezetten nyelvtanulási céllal készült különféle ki-

adásokat nem számítjuk) gyérebb a mez�ny. Ide sorolható az alábbi néhány 

bolgár–magyar kiadvány, nyilvánvalóan és vállaltan az együttélés, az okta-

tás és a kultúraközvetítés hajszálereit er�sítend�. Komoly vállalkozások ezek 

is, ha esetleg a kényelmes egynyelv�ség szemellenz�je vagy a szerkeszt�i 

szerénység nem is engedi láttatni, mennyire, hiszen a fordítástechnika és a 

kommunikációelmélet téziseihez szállítanak érdekes nyersanyagot, miközben 

eredeti funkciójukat betöltik, segítenek meger�síteni a kisebbségi identitást.

A négy klasszikus és négy modern bolgár gyermekíró 

m�veib�l összeállított, A piros szív� cseresznyefa – Bol-

gár írók gyerekeknek cím� antológia (Bolgár Országos 

Önkormányzat, Budapest, 2010) a bolgárul nem ért� 

olvasónak is érdekes olvasmány, hiszen avatott fordítók 

(Iván Andrea, Szondi György, Csíkhelyi Lenke) ültették át 

magyarra a szövegeket. Szvetlana Sztojcseva pontosan 

eligazít bennünket el�szavában: „Az irodalmi mese, a 

népi tündérmesékt�l eltér�en, nem visz sosemvolt álom-

világokba, hanem az ismer�s világot teszi meseszer�vé. 

(…) Ha nem létezne a gyermeki néz�pont kristálytiszta 

útmutatása, e történetek némelyike szomorkás szatírá-

nak hatna. Éppen a néz�pont, nem pedig a m�faj, a nemzedék és a történelmi 

kor fogja össze a válogatott szövegeket. Befogadásuk azt bizonyítja, hogy a ma-

gas m�vészi színvonalú »gyermekirodalom« a feln�tteknek is tud mit mondani.”

Elin Pelin feledhetetlen rosszcsont h�se, Jan Bibijan a mi Lúdas Matyink távoli 

rokona, aki az (igen ötletesen) Ty� nev�re magyarított ördögfi ókával is lepaktál; 

Aszen Razcvetnikov versei és a magyar olvasónak szokatlan makámaszer� ritmi-

kus prózája (itt is telitalálat a Lusta–Lustánka páros nyelvi leleménye), amilyennel 
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Ran Boszilek is szerepel az antológiában, valamint Angel Karalijcsev ismer�sebb, 

mert a nagymama határtalan bölcsességét vagy az árva kisfecskét Móra Ferenc-

re emlékeztet� gyengédséggel megformáló történetei egy rurális környezet ha-

misítatlan ízeit közvetítik a mesék tágan vett koordináta-rendszerében. Mert a 

meseh�s, ha magyar, ha bolgár, egyformán a jó és a rossz útveszt�jében próbál 

eligazodni a segít�k és ártók között, miután elindul szerencsét próbálni.

Jordan Radicskov fanyarkás, a bukfencet vet� képzelet révén játékosan ok-

tató történetei, Mile Markovszki urbánus állatvilága és csipetnyi fellengz�sséget 

is megenged� antropomorfi zált természeti parabolája, Borisz Aprilov okoskodó 

Rókafi ja és Sztaniszlav Sztratiev abszurdba hajló modern meséi a mesél� ha-

gyomány életrevalóságát támasztják alá.

Ha a felületi sajátosságoknál mélyebben is valami szokatlanra hegyezi a 

fülét az olvasó, önkéntelenül is felfi gyel rá, milyen könnyen eljár a szerepl�k 

keze/cs�re még a mesékben általánosan bevett er�próbák el�tt is, mintegy be-

melegítésképpen: a pikareszk csínytev� Jan Bibijan eseteit nem is fi rtatva Csip 

megrendszabályozása a fészekben vagy a szorzótáblánál – tán még a csúzlizó 

verebekr�l vagy a civakodók napsugarak általi megszelídítésér�l szóló példa-

beszéd is azt a benyomást er�síti, hogy gesztusaiban elementárisabban meg-

nyilvánuló környezetben keletkeztek.

Apróbb szakmai vitánk olyasmik körül lehetne, hogy miért oly sután „ehetetle-

nül forró”-nak mondja a fordító a búzapitkát, amely ilyenkor egyszer�en és termé-

szetesebben: megégeti az ember száját. Vagy hogy törekedni kell-e a szó szerinti 

fordításhoz, ha az eredetiben „a szív kiszárad” a fájdalomtól (majd megszakad!). 

Vajon valóban er�ltetett „kenyérleves” legyen-e a bolgár „po pa ra”, mely nagyjából 

megfeleltethet� a ciberének, legalábbis az egyik (erjesztett korpás) változatával, 

de adott esetben még a kását sem venné az ember hamisításnak? Az nyilván csak 

baki, ha „egy hó” fújdogálja a kezét („egy megfagyott szél” után), hiszen emez hó-

pihe, amaz fuvallat igazság szerint. Az pedig baki, hogy az eredetiben Graciozá-

nak nevezett �z anyukát a fordító Grandiózának kereszteli, 

holott ráadásul szójátéktöbbletes lenne a Graci�z. Ugyanitt 

talányos, miért lesz Hamletb�l éppen „tehetséges szablyás 

gyilkos” (az eredetiben „hladno orjuzsie” áll, tehát ha gyi-

lokforgató nem, de t�rforgató lehetne inkább).

Az Egyszer volt, hol nem volt… – Gyermekfordítások 

cím� kétnyelv� kötetnek (Bolgár Kulturális Fórum, Buda-

pest, 2008) külön érdekessége, hogy diákok a fordítók, 

és hogy magyarra fordított bolgár, illetve bolgárra fordí-

tott magyar népmesék szerepelnek benne felváltva. Ve-

retes szavak, Nagy László b� harminc éve megfogalma-

zott gondolatai illenek ide: a népköltészetek összessége 

a legemberibb történelemkönyv: ha ráismerünk rokon és azonos vonásokra, 

„rájövünk, más népekben is szerethetjük és becsülhetjük önmagunkat”, ezért a 

népköltészet fordítása a beavatottak jóvoltából „szellemi és m�vészeti gyönyör-

képpen megadatik millióknak”.

A hagyomány eme gyakorlóterepén azonban a megkívánt feszes nyelvi ko-

reográfi a kontrasztja miatt nagyon élesen kiütköznek az él�beszéd és a min-

dennapi köznyelv oly ragadós pongyolaságai.
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A  legszakavatottabb fordítóknak is sokszor fejtör� az adott stíluson belül 

megtalálni egy-egy fordulat megfelel�jét. Hogy itt nem szavak megfeleltetése a 

tét, azt a szólások, közmondások, találós kérdések olykor megoldhatatlan meg-

feleltetése példázhatja. Egy id�ben sorra jelentek meg könyvecskék egy-egy 

nép vagy más népek találós kérdéseinek egyébként ötletes 

magyarításaival. Sok megoldásnak a buktatója az volt, hogy 

a kulturális környezet, észjárás, nyelvszemlélet az átültetést 

nem, csak az analóg megoldást viseli el. Magyar–bolgár kiad-

vány is készült már ebben a m�fajban (Se hús, se hal – Szó-

lások és közmondások, Pro Schola Bulgarica Alapítvány, 

Budapest, 2001), Ruszen Roszev hajlékony képzelete kellett 

hozzá, hogy képi megjelenítést találjon a se hús, se hal, és 

bolgár megfelel�je, a „nito riba, nito rak” (szó szerint: se hal, 

se rák) meg hasonlók rokon értelmére. A mindennapi nyelv-

tanulásban is az idiómák feltérképezése a legnehezebb és a 

nyelvhasználat természetességének legárulkodóbb lakmusza.

A mesék diák fordítóinak nyilván (egyel�re) nem volt a kezük ügyében az 

Aarne–Thompson mesekatalógus, hogy az oly gyakori vándormotívumok alap-

ján azonosítsák a mesetípust, és megkeressék a magyar megfelel�ben bevett 

megoldást, csak a mesékkel, köztük a kiválasztott mesével való addigi él� kap-

csolatukban felszívott „hallgatólagos tudás” vezérelte �ket. Mind a tizennégy 

fordító derekasan megküzdött a feladattal, melyre kell� fogékonyság nélkül 

aligha tudtak volna vállalkozni. Nem lenne célszer� a többnyire gördülékenyek 

közül a leggördülékenyebbek kiemelése, szemelgetni a botlásokból célsze-

r�bb, épp a hasonló vállalkozások folytatása reményében.

Példáink a magyarításokból valók, de említsük meg mindjárt erényként, 

hogy a Lúdas Matyi átültet�je milyen magától értet�d�en fordította bolgárra 

a máriást garasként (dva grosa), nyilván mert az szélesebben ismert, bevett 

pénznem a mese virtuális idejében.

Nem ismerte viszont A farkas és a róka a lakodalomban cím�, számos nyel-

ven elterjedt mese közkelet� magyar nyelv� változatait az, aki a címadó Bolen 

zdrav noszi szólást (így pusmog a róka, miközben a vendégek által eltángált 

farkassal cipelteti magát) „A beteg viszi az egészségest!”-nek fordította, hiszen 

ez bizony magyarul is frappánsan kopogós: „Vert visz veretlent!” Egy kis segít-

séggel talán a farkas sem „a jégen lev� lyukon keresztül” dugta volna a vízbe, 

hanem a lékbe lógatta volna a farkát, míg oda nem fagy. A róka pedig aludt-

tejjel nem olyan látszatot keltene, hogy „kiömlik az agya”, inkább hogy kiloc-

csantották az agyvelejét.

E nyilvánvaló pár hiba ellenére ez a fordítás is kielégít�. Mint ahogy a leg-

jobbakban is akad szepl�. Mesében egy király nemigen szokott „híres csaló” 

lenni (ilyet nyilván csak korunk deszakralizált szemlélete hagy beszüremleni a 

közfelfogásba), legfeljebb agyafúrt vagy furfangos – de ez már a bolgár eredetit 

is megfert�zte (procsut ljzsec). Ugyanitt a „ha valaki be tudja �t csapni” idió-

ma mégis inkább ’túltesz rajta’, ’túljár az eszén’ fordulattal fordítható jól. Páros 

testrészeket a magyar szemlélet uralkodóan egynek tekint, így tehát „N�jön két 

szamárfüled!” helyett „N�jön szamárfüled!” lenne kívánatos. Valamint a „Fújj 

bele a furulyádba!” sem egészen fedi ezt: „Fújd meg a furulyádat!”
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Három diákfordítás javarészt idiomatikus lapszusait tanulságos itt csokor-

ba fogni. Az egyik szép mesében a gazdag háza „tele van holmikkal” – ez bi-

zony plázás szóhasználat, a vagyon fogalma illene ide, vagy az, hogy a gazdag 

ember dúskált a javakban (mint ahogy kés�bb sem „gazdagsággal” tölti meg 

a házát, hanem ’mindenféle jóval’). Érzékletes bolgár szólást próbál tükrözni, 

hogy „ha »tüskével« fordulna meg az ember kertjében, akkor sem volna sem-

mi, ami ráakadna”. Magyar szemnek sántít a kert, sántít a „tüske”, mint ahogy 

talán bolgárul talán fals lenne, hogy olyan szegény volt, mint a templom egere. 

„Eljöttem hozzád, hogy megetess és megitass” – ezt egy szóval így mondanánk: 

hogy megvendégelj, vendégül láss. A  „halk, macskás, megfoghatatlan” lépé-

sekre, melyekkel a szegénység jár a szegény ember nyomában, a ’nesztelen’ 

holdudvarában kellene stílusos jelz�ket keresni. Aki felsóhajt, nem „mélyen só-

hajt fel”, inkább ’nagyot sóhajt’. „Halkan” pedig a mesében is aligha kezdenek 

el ásni, hamarabb lesz, hogy ’keservesen’. Amikor az elföldelt szegénységet ki-

ássa a szegény ember, nem mondanánk rá, hogy „ismét kijött”, hanem el�bújt, 

kikecmergett a föld alól. S nyilván nem mai fordulattal tiltakozik a biztatásra 

(„Szó sem lehet róla!”), hanem a hagyományos ’Eszem ágában sincs!’ felelettel. 

Miután pedig „ráragadt” az irigy gazdag emberre (sarkában járva követni kezd-

te), ha „nem is hagyta �t békén”, akkor nyilván ’nem tágított mell�le’.

Külön megfontolásra érdemes – épp hasonló gyakorlóterepeken! –, mert 

gyakori és tipikus fordítói fi gyelmetlenség (lásd fentebb!) az indogermán bolgár-

ban szükséges, magyarban viszont jó mondatf�zés esetén fölösleges személyes 

névmás megtartása: az el�z� mondat alanya odaértend�, nem szükséges rá 

utalni. Egy következ� mesében találtuk: „Amíg a fi ú kicsi volt, az apja féltette �t”; 

„A betegágyában fekv� édesapja megáldotta �t”; „nem tudod �t legy�zni”.

A másik ilyen, felpuhuló köznyelvünkb�l beszüreml� nyelvi sutaság a mel-

lérendel� mondatot kívánó szerkezetek alárendel�vé gyömöszölése: „a már-

ványpadlóhoz vágta az üveggolyót, ami darabokra tört” (a márványpadlóhoz 

vágta az üveggolyót és az darabokra tört); „odaadta a ládikát és a kulcsot az 

apjának, aki nagyon örült neki”; „felébresztette az anyókát, aki ekkor a hajánál 

fogva belemártotta”. „Élt egyszer egy házaspár” – így sem kezd�dik mese, mert 

a házaspár hanem inkább: volt egyszer egy (szegény) ember, meg a felesége 

(éppen úgy, mint a bolgár eredetiben!).

És még egy (az eredetiben is!) „modernizált” bájos jelenet, meseromlás: 

„Amikor a lány hazaért, az anyja majdnem elájult a meglepetést�l.” Innen csak 

egy hajszál lenne a beájulás, holott a mesékben a meglepett szerepl� általában 

’összecsapja a kezét’.

A szakmai fi nomságok közül már csak arra érdemes utalni, hogy a ’piros’ és 

a ’veres’ a régi köznyelvi szemléletben is más-más színt jelölt, a mesékben az 

utóbbi a preferált, tehát a patak vize nyilván veresre vált, nem pirosra (hiszen a 

bolgár szóhasználat is ismer rumen és alen színváltozatot).

Végezetül a küllem: öröm forgatni a nagyalakú, kellemes tördelés�, szép 

borítójú kétnyelv� olvasókönyvet (A piros szív� cseresznyefa), Pergardt-Paurt 

Róbert tréfás krokijaival, jókedv� és stílusos színes illusztrációk kísérik a diák-

fordításokat (Gendova Miroljuba munkái). Olvasmány kerül velük a kezdett�l 

fogva két nyelv vonzásában él�k és felnövekv�k kezébe.

Bognár Antal


