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Köszönetnyilvánítás

A szö veg, amely most könyv for má ban ke rül az ol va só elé, egy ko ráb bi vál to za tá ban
aka dé miai dok to ri disszer tá ció ként szol gált, és en nek nyo mait el ső sor ban ab ban az
ér te lem ben vi se li, hogy a szo ká sos nál jó val szi go rúbb lek to rá lá si fo lya ma ton ment
ke resz tül. Kö szö ne tet kell mon da nom mind azok nak, akik akár hi va ta los kö te les ség -
ből, akár ba rá ti ér dek lő dés ből vé gigol vas ták, és meg tisz tel tek kér dé seik kel, ja vas la -
taik kal, meg jegy zé seik kel. A vég le ges szö veg so kat kö szön het há rom op po nen sem -
nek, Kul csár-Sza bó Zol tán nak, Ná das dy Ádám nak és Vi rá gos Zsolt nak. A bi zott ság ból
az el nök, Sze ge dy- Ma szák Mi hály mel lett kü lö nö sen há lás va gyok Haj du Pé ter, Sarbu
Ala dár és Szi li Jó zsef odaadó fi gyel mé ért, és nem hagy ha tom em lí tés nél kül Bo rus
Ju dit és Stau der Má ria nem hi va ta los se gít sé gét.

A ja vas la tok ha tá sá ra a szö ve get több he lyen pon to sí tot tam és kiegé szí tet tem.
A szer ke ze tet, a gon do lat me ne tet, az ap pa rá tust alap ve tően meg hagy tam ere de ti
for má já ban, de meg tol dot tam egy füg ge lék kel (Az ír szar vas agan csa), amely a könyv
el mé le ti be lá tá sai alap ján kü lön fó kusz ba ál lít va tár gyal ja a for ma hű ség mind ak tuá -
li sabb nak tű nő kér dé sét.

Vé gül kö szö ne tet mon dok két nagy sze rű ta ná rom nak, La tor Lász ló nak és né hai
Ge her Ist ván nak, akik nél kül en nek a könyv nek az öt le te sem szü le tett vol na meg.

77
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„Latinmethat,mytrinityscholard,
outofeuresanscreedintooureeryan!”

Bevezetés

A ba jusz bög re az ecc les Street 7. szám alat ti ház alag so ri kony há já ban, a kony ha -
szek rény al só pol cán ta lál ha tó, hat da rab, szá já val le fe lé for dí tott kö zön sé ges teás -
csé sze és a hoz zá juk tar to zó csé sze al jak, va la mint ön nön csé sze al ja és egyéb kony -
ha fel sze re lé sek tár sa sá gá ban, Dub lin ban, 1904. jú nius 17-én, haj na li egy óra táj ban,
Ja mes Joyce te rem tett uni ver zu má ban. A ba jusz bög re – tár sai val el len tét ben – lefor-
dítatlan, azaz szá já val fel fe lé áll.1

Bajuszbögre szó a ma gyar szó tá rak ban nem sze re pel, és fel te he tő, hogy az Ulysses
új kiadá sa előtt ez az össze té tel nyom ta tás ban meg sem je lent. (A ko ráb bi for dí tá -
sok ban ez a több ször em lí tett ivó edény csücskös,csőrös,2 „bajuszos” [idé ző jel lel], illet -
ve bunkófülű volt.3) A Goog le- ke re sés je len so rok írá sa kor mindössze 160 ta lá la tot
ad a szó ra, te hát egyér tel mű nek lát szik, hogy neo lo giz mus sal ál lunk szem ben. Ráadá -
sul ezek a ta lá la tok jó részt bajuszmintával dí szí tett bög ré ket je lez nek, míg ab ból a
tárgy ból, amely re szán dé ka sze rint a szö veg cé loz, egyet lenegy sem je le nik meg. el -
len  pró ba ként ír juk be a Goog le- be a ki fe je zés an gol ere de ti jét: moustachecup. A talá -
la tok szá ma 4 470 000.4 Szá mos ver zió ban meg je le nik a kér dé ses tárgy, akár meg is
vá sá rol hat juk: olyan por ce lán csé sze ez, amely ben egy beépí tett, szin tén por ce lán ból
ké szült la pocs ka megaka dá lyoz za, hogy az ital (ér te lem sze rűen fér fi) fo gyasz tó já nak
ba ju sza teás vagy ká vés le gyen. A ki fe je zés már kö zép mé re tű szó tá rak ban is ön ál ló
cím szó ként sze re pel.5 Az an gol ol va só szá má ra te hát mind a ki fe je zés, mind az ál tala
je lölt tárgy is me rős. Mi vel ma gyar vál to za tá ról ez nyil ván va lóan nem mond ha tó el,
ki je lent het jük, hogy a bajuszbögre a szó nak nem csak konk rét, tár gyi, ha nem nyel vi-
kul tu rá lis ér tel mé ben is lefordítatlan.

9

1 Joyce 2012a, 574.
2 Joyce 1947, I/47; II/206; II/223.
3 Joyce 1974, 75; 757; 781.
4 ezek az ada tok a disszer tá ció be nyúj tá sa előt ti ál la pot ra (2013. ja nuár 10.) vo nat koz nak. Azóta 160-as

szám meg több szö rö ző dött, az új hi vat ko zá so kat azon ban jó részt ma ga a dol go zat, és an nak el bí rá lá si folya   -
ma ta ger jesz tet te. A má sik szám né mi csök ke nést mu tat, min den bi zonnyal a ke re ső al go rit mus ja vításá -
nak kö szön he tően (2015. ok tó ber 16.).

5 Pél dául ODE 2005, coL LINS 2011.
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Mód szer ta ni köz be ve tés: a ba jusz bög re va ló já ban per sze nem bögre, ha nem csésze:
ki sebb űr tar tal mú és fi no mabb mí vű ivó edény, an go lul is cup, nem pe dig mug. Azon -
ban a „ba jusz csé sze” éppúgy nem utal na a kí vánt tárgy ra, mi köz ben sze man ti kai
tév utak ra ve zet ne: a csésze szó ugyanis hasz ná la tos olyan szó össze té te lek utó tag ja -
ként, ame lyek egyál ta lán nem ivó edé nye ket je löl nek: csa págy csé sze, kö pő csé sze, vécé -
 csésze. A „ba jusz csé szét” a ma gyar ol va só ta lán a ba jusz vi se let for má zá sá ra, kar ban
tar tására hasz ná la tos esz köz nek (va la mi fé le me re ví tett ba jusz kö tő nek) kép zel hetné.
A bögre szó ilyen ana ló gia kép ző affi ni tá sok kal nem ren del ke zik, utó tag ként csakis
ivó edényt je löl, ráadá sul a vé let len al li te rá ció is eny hí ti kis sé a nem lé te ző össze -
 tétel va ló szí nűt len sé gét, beolt va a ren de zett ség (s így az in ten ci o nált ság) egy árnya -
la tá val.

A lefordítatlan szó ere de ti, konk rét és tár gyi ér tel me mel lé (mely sze rint a bög re
a tal pán és nem a szá ján áll) fel zár kó zik egy má sik ér te lem, amely ar ra utal, hogy
a jel zett szó (bajuszbögre) a cél nyel ven va ló já ban nem ér tel me zett, át kó do lá sa si ker -
te len vagy be fe je zet len. A fen tiek ben lát hat tuk, hogy ez az imp li ká ció éppúgy igaz,
mint az ivó edény tér be li hely ze té re vo nat ko zó ál lí tás. ez a ket tős ér te lem vol ta kép -
pen szó já ték a „le for dí tás” konk rét és abszt rakt ér tel mé nek egy be ját szá sá val. Funk -
cio ná lis ho mo ní mián ala pu ló paronomázia, amely ön ma gá ban is le for dít ha tat lan. Az
an gol ere de ti ben per sze nyo ma sem volt en nek: ott a ba jusz bög re „unin ver ted”,6 ami
né mi leg szo kat lan ki fe je zés egy ivó edény po zí ció já nak jel lem zé sé re (ha bár itt a töb -
bi ki mon dot tan „in ver ted”), de a for dí tás nyel vi-kul tu rá lis ak tu sá hoz nincs kö ze (nem
is na gyon le het ne, hi szen for rás nyel vi ál la po tá ban a szö veg evi den sen lefordítatlan).

en nek a for dí tá si ak tus nak a so rán egy re fe ren ci á lis for dít ha tat lan ság (lacuna)
megol dá sa he lyett egy struk tu rá lis for dít ha tat lan ság (paronomázia) ke rült a szö veg -
be, amely ugyanak kor iro ni kus ön re fe ren ciá val lep le zi le ma gá nak a for dí tá si fo lya -
mat nak az ab szur di tá sát. ez az ér de kes és kü lön le ges pél da nem hol mi la bo ra tó riu -
mi ké szít mény, ha nem min den ki szá má ra ob jek tí ve adott az Ulysses legújabb,
ka no ni kus po zí ció ra tö rek vő for dí tá sá ban. Ér de kes sé gét és kü lön le ges sé gét re mél -
he tően nem csök ken ti, hogy e so rok szer ző je is részt vett a kiala kí tá sá ban. ez a tény
in kább a kul tu rá lis for dí tás tu do mány to váb bi te rü le tei, el ső sor ban a for dí tói eti ka
irá nyá ban nyit ja meg a disz kusszió újabb le he tő sé geit.

A ba jusz bög re – af fé le spe cia li zált Pan do ra- sze len ce ként – for dí tás el mé le ti problé -
mák so rát fog lal ja ma gá ban, ame lye ket a könyv meg fe le lő fe je ze tei tár gyal nak. Itt,
a be  ve  ze tő ben kell azon ban sort ke rí te nünk a legutóbb em lí tett for dí tás eti kai – s ese -
tünk ben kö vet ke zés képp tu do mány eti kai – prob lé má ra: ha for dí tó be szél a for dí tás -

10

6 Joyce 1986a, 17,300 (551).
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ról, az ob jek ti vi tás és, kö vet ke zés képp, az el lenőriz he tő ség (ve rifi kál ha tó ság) kö ve -
telménye sé  rül ni lát szik. Más fe lől az az ér ve lés is ké zen fek vő, hogy egy bi zo nyos terü -
le ten szerzett sze mé lyes, gya kor la ti ta pasz ta lat sem mi képp sem je lent het hát rányt
az adott te rület ről foly ta tott tu do má nyos be széd ben. A spe cifi kus, csak a pra xis ban
meg sze rez he tő is me re tek és ta pasz ta la tok elő nye vél he tő leg kiegyen lí ti az érin tett -
ség ből ere dő előíté le tek hát rá nyát – kü lö nö sen, ha eze ket kor dá ban tart ja a tu domá -
nyos fe le lős ség.

Ha a meg lé vő for dí tás tu do má nyi, for dí tás kri ti kai kor pusz ra te kin tünk, meg kell
ál la  pí ta nunk, hogy a for dí tás ról szám ta lan ér de kes, ér té kes meg fi gye lést és teó riát
pa pír ra ve tet tek már olya nok is, akik nek volt sze mé lyes for dí tói ta pasz ta la tuk, és
olya nok is, akik nek nem: en nek alap ján nem ál lít ha tunk fel ér ték hie rar chiát. Azt is
ta pasz tal hat juk, hogy az int ros pek ci ón – vagyis ele ven, gya kor la ti ta pasz ta la ton –
ala pu ló, mű for dí tás ról szó ló szö ve gek túl nyo mó ré sze in kább mű hely ta nul mány,
mint sem el mé le ti igé nyű ál ta lá no sí tás, így ke vés bé kap cso lód nak a teo re ti kus vi ták
fo lya ma tai ba, no ha il luszt rá ció ként sok szor igen hasz no sak. Más fe lől a ko moly el mé -
le ti és tör té ne ti fel vér te zett ség gel – de ke vés vagy sem mi gya kor la ti ta pasz ta lat tal –
ren del ke ző sza kí rók szá má ra bi zo nyos alap ve tő kér dé sek meg sem nyíl nak, hi szen
ők a for dí tói mun ka bel ső moz za na tai ra és di lem mái ra jó sze ré vel csak a le zárt ered -
mény ből kö vet kez tet het nek. A két meg kö ze lí tés nek va la hol kö zé pen össze kel le ne
ér nie, a be lá tá sok kö zös te re pét kel le ne lét re hoz nia – ám ezt a te re pet nemigen ta -
lál juk a szak iro da lom ban. Az üdí tő ki vé te lek egyi ke Um ber to eco.

A for dí tói ta pasz ta lat tor zí tó ha tá sá val kap cso la tos ag gá lyo kat eco a jó zan ész, a
commonsense alap ján ha tá ro zot tan fél re söp ri: több íz ben is ki je len ti, hogy for dí tás -
ról csak az ír hat ered mé nye sen, aki nek van for dí tói ta pasz ta la ta: vagy for dí tott már,
vagy szer kesz tett, el lenőr zött for dí tást, vagy őt ma gát for dí tot ták.7 eco pél dái vi lá -
gos sá te szik, hogy ki zá ró lag szé pi ro dal mi for dí tás ra gon dol: a szak for dí tó nem szerez
fel ha tal ma zást a for dí tás ról va ló ér te ke zés re. Ami kor a for dí tás ról ír, ak kor a tu dós
eco vagy a re gény író ecót fi gye li meg, amint re gé nyei nek for dí tá sait el lenőr zi és for -
dí tóit inst ruál ja, vagy a mű for dí tó ecót, aki Ner valt és Qu e ne au-t for dít ja olasz ra.
ezen imp li ká ció sze rint, aki for dí tás ról ír, an nak – ecó hoz ha son lóan – iro dal mi-kul -
tu rá lis po li hisz tor nak kell len nie.

Az előbb em lí tett le het sé ges hát rány azon ban nem csak a szak mai fel ha tal ma zás
ilye tén szű kí té sé ben je lent ke zik, ha nem az is kér dé ses, hogy ez a sze mé lyes ta pasz -
ta lat tal „meg ter helt” be széd ho gyan ké pes ér vé nye sül ni a tu do má nyos kö zeg ben. No -
ha a sze mé lyes, ben ső sé ges ta pasz ta lat ér té ke alig ha le het két sé ges a tu do má nyos

11

7 eco 2001a, 5–6, eco 2004b, 1–2.
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elem zés szá má ra, az ilyen adat eg zakt sá ga ba jo san el lenőriz he tő. Az eg zakt ság ilyen
megin gá sá ra ma ga eco szol gál pél dá val, ami kor egy té ves nek te kin tett for dí tói ér -
tel me zést jel leg ze te sen benn fen tes ér ve lés sel igyek szik diszk re di tál ni. A rózsaneve
orosz for dí tó ja azt a fel fe de zést tet te, hogy a re gény tit kos for rá sa emi le Hen ri ot
egyik köny ve, ami re vá la szul eco köz li, hogy nem ol vas ta Hen ri ot köny vét8 – ez zel
va ló ban nemigen le het vi tat koz ni. ez zel együtt vi lá gos, hogy a „nem ol vas tam” (vagy
a „gon dol ta a fe ne”) nem te kint he tő olyan „ke mény” tu do má nyos adat nak, mint pél -
dául hogy mi kor pub li kál ták a köny vet vagy hogy hány ol dal ból áll. A mér leg egyik
ser pe nyő jé ben te hát eco nyi lat ko za ta fek szik, a má sik ban He le na Koszt ju ko vics in -
terp re tá ciós öt le te. És bár nincs okunk eco sza vá ban ké tel ked ni, a má sik ser pe nyő -
ben is so kat nyom nak azok az – eco ál tal ba ná lis nak vagy mar gi ná lis nak ítélt – össze -
füg gé sek, ame lyek az orosz ol va sók né me lyi két eset leg ép pen a nem lé te ző szá lak
fel gom bo lyí tá sa ré vén ve zet he tik re ve la tív felis me ré sek hez.9

eco élő re gény író ként vé le ményt mond a mű vé re vo nat ko zó in terp re tá ciók ról –
ami teo re ti kus szem pont ból is nagy sze rű, rit ka le he tő ség –, mi köz ben teo re ti kus -
ként a szer zői szán dé kot ha tá ro zot tan hát tér be uta sít ja a mű szán dé ká val (intentio
operis) szem ben.10 Ha a teo re ti kus ecó ból in du lunk ki, ak kor a re gény író eco vé le -
mé nye a sa ját re gé nyé ről csu pán egy a vé le mé nyek kö zött: az az in for má ció, hogy
nem ol vas ta Hen ri ot köny vét, nem an nu lál ja Koszt ju ko vics in terp re tá ciós kí sér le tét.
olyan kul tu rá lis min tá kat hasz nált, ame lyek az össze ve tést le het sé ges sé, és –
legalábbis né hány ol va só szá má ra – ter mé kennyé tet ték. Va ló szí nű leg nem a ge ne ti -
kus le szár ma zás, ha nem a pár hu za mos evo lú ció kép le té vel van dol gunk,11 de et től
még a min ták össze ve té se tel je sen ér tel mes le het.

Ab ban egyetért he tünk ecó val, hogy a for dí tá si ta pasz ta lat (ilyen, olyan, vagy mind -
két irá nyú) min den kép pen elő nyös a for dí tás ról író szak em ber szá má ra. eb ből azon -
ban nem kö vet ke zik, hogy pél dáit ki fe je zet ten a sa ját ta pasz ta la tai ra kel le ne kor lá -
toz nia, mint eco – legalábbis több nyi re – te szi. Így ugyanis a fen ti pél dá hoz ha son lóan
könnyen a te kin tély ér ve lés kö ze lé be ke rül he tünk. eco ezt ele gan ciá val és mér ték tar -
tás sal ke rü li el, oly mó don, hogy a hasz nos ság, a rá ció, a commonsense tar to má nyá -
ban je lö li ki ér ve lé si te re pét.12 Így fel men ti ma gát bi zo nyos vég ső kér dé sek meg tár -
gya lá sa alól, el fo gad va, hogy a for dí tás tu do mány – s kü lö nö sen a min ket ér dek lő,
kul tu rá lis ága – so ha sem lesz olyan eg zakt tu do mány, mint az atom fi zi ka.

12

18 eco 1992a, 74–75. Ma gya rul: eco 2001b, 524–525.
19 er ről lásd még: KAP PA NyoS 2001, 483.
10 Az InterpretationandOverinterpretation (eco 1992a) fej ti ki rész le te sen ezt a kon cep ciót, de már a The Role
oftheReader (eco 1979) is eb be az irány ba mu tat (a szer ző és ol va só mint tex tu á lis stra té giák stb.).

11 Vö. Go ULD 1990.
12 Vö. eco 2001a, x.
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eco te hát a commonsense ne vé ben egy ki mon dat lan witt gen stei ni gesz tus sal13

fel füg gesz ti, fél re te szi a for dí tás ról szó ló tu do má nyos be széd be a sa ját for dí tá si
tapasz ta lat ré vén be szi vár gó, az ob jek ti vi tás kö ve tel mé nyét csor bí tó sze mé lyes érde -
kelt ség prob lé má ját. Úgy tű nik, az el fo gult ság ve szé lyét, amit az öniga zo lás szem -
pont ja okoz, fél re le het ten ni, de nem le het tel jes ség gel ki kü szö böl ni. Bár az eg zakt -
ság és ob jek ti vi tás szem pont já ból ez ko ránt sem op ti má lis, a for dí tás ból – legalábbis
az iro dal mi for dí tás ból – nem ik tat ha tó ki a sze mé lyes ség; ez a fo lya mat ter mé szete
sze rint éppúgy nem au to ma ti zál ha tó, mint az ere de ti mű al ko tá sok előál lí tá sa. A kul -
tú ra, amely hez a mű for dí tás nak alap funk ció ja sze rint il lesz ked nie kell, nem abszt -
rakt is me re tek tár há za ként lé te zik, ha nem sze mé lyek és cso por tok, to váb bá ér té -
kek, hie del mek, ro kon- és el len szen vek, sé mák, ér de kek, kul tu rá lis min tá za tok
di na mi kus in terak ció ja ként.14 Bár ho vá fej lőd je nek is a for dí tó szoft ve rek, a mű for -
dí tó nak éppúgy sze mély nek, a kul tú rá ban élő egyén nek kell len nie, mint ahogy az
ere de ti mű al ko tás lét re ho zó ja is szük ség sze rűen az. A for dí tás ról foly ta tott tu do -
má nyos igé nyű be széd nek ez zel szem ben el vi leg a tel jes sze mély te len ség re kel le ne
tö re ked nie.

A for dí tás ról szó ló be széd ben óha tat la nul sze re pet kap az int ros pek ció, amely tu -
do má nyos mód szer ként ter mé sze te sen ve szé lye ket rejt. Nem ab ban az ér te lem ben,
ahogy a rég múlt idők ön ma gu kon kí sér le te ző ter mé szet tu dó sait fe nye get te ve szély:
ha ők megit ták az ön ma guk ke ver te eli xírt, vagy job ban let tek, vagy rosszab bul: min -
den eset ben a tu do mányt szol gál ták, a ta pasz ta lat to vább vi he tő volt, leg rosszabb
eset ben (ha tény leg na gyon rosszul let tek), va la ki más nak kel lett be fe jez nie a fel jegy -
zé se ket. A mű for dí tó ön megfi gye lé se kö ze lebb áll a tisz ta int ros pek ci ó hoz – az el me
ön megfi gye lé sé hez –, amely el gon do lás nak a meg je le né se vol ta kép pen a pszi cho ló -
gia kez de teit jel zi Pla tón nál.15 A fel vi lá go so dás ko moly mód szer ta ni ké te lye ket fo gal -
ma zott meg az int ros pek ció meg bíz ha tó sá gát il le tően,16 ame lye ket a 20. szá za di kí -
sér le tek visszaiga zol ni lát sza nak.17 egy sze rűen szól va itt az a ve szély, hogy a
be szá mo ló akar va vagy aka rat la nul nem mond iga zat, és sem mi fé le mód szer nincs

13

13 Ter mé sze te sen a Tractatus hí res zá ró mon da tá ra uta lunk itt: „Ami ről nem le het be szél ni, ar ról hall gat ni
kell.” WITT GeN STeIN 1989, 90.

14 „At best, so it se ems, cul tu re is a mat rix trig ger ing in te rac ti ons bet we en its le vels, its he ri ta ge, and its
re ca sting, and bet we en its in va si on in to and its in va si on by other cul tu res.” ISeR 1996, 301.

15 „…tü rel mün ket el nem ve szít ve meg vizs gál juk új ra, va ló já ban még ön ma gun kat is vizs gá lat alá von va,
hogy mik is ben nünk ezek a je len sé gek.” PLA TóN 1984a, 929.

16 „Az ér te lem, akár a szem, mi köz ben min den más do log lá tá sát és ész le lé sét megad ja ne künk, épp ön ma -
gá ra nem fi gyel fel; s kü lön tu do mányt és fá rad sá got igé nyel, hogy tá vo labb he lyez zük ma gunk tól, és sa -
ját tár gyá vá te gyük.” Loc Ke 2003, 31. „Ki zá ró lag ma guk az egy mást kö ve tő ész le le tek al kot ják szel le mün -
ket, és leg hoz zá ve tő le ge sebb kép ze tünk sincs a szín pad ról, ame lyen ezek a je le ne tek le ját szód nak, vagy
ar ról, hogy mi fé le anya gok ból ácsol ták ezt a szín pa dot.” HUMe 2006, 248.

17 NIS BeTT–WIL SoN 1977.
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rá, hogy ál lí tá sai nak utá na jár junk. Vagyis az int ros pek ci ó val szer zett, val lo más sze -
rűen átadott for dí tói ta pasz ta lat – bár mi lyen ér té kes és re ve la tív le gyen is – nem,
vagy csak fenn tar tá sok kal fo gad ha tó el ob jek tív tu do má nyos tény ként: nincs rá mód,
hogy ki szűr jük a kon fa bu lá ci ót.

A tel jes, ma te ma ti kai ob jek ti vi tás va ló szí nű leg elér he tet len, ha a kul tú ra dif fúz fo -
lya ma tai val fog lal ko zunk. Ugyanak kor az ob jek ti vi tás irán ti igény az utób bi év ti ze -
dek ben új tá maszt is ka pott: az in ter ne tet. egy ke res he tő, a ren de zett ség bi zo nyos
je leit is fel mu ta tó kor puszt, amely az em be ri ség fel hal mo zott ta pasz ta la tá nak je len -
tős ré szét rep re zen tál ja. en nek a fel fog ha tat lan in for má ció mennyi ség nek nagy szerű
al le gó riá ja – vol ta kép pen jós la ta – ta lál ha tó egy Lá zár er vin ál tal le jegy zett Ámi Lajos-
me sé ben: a ki rály olyan ká pol nát épít tet, amely a vi lág egyik vé gé től a má si kig ér, és
min den van ben ne, ami csak lé te zik a vi lá gon (ki vé ve per sze az ara nyif jí tó szó ló ma -
da rat, amely kö ré a me se cse lek mé nye felépül).18 Az a kí sér let, ame lyet a bajusz  bög -
ré vel – és an gol ere de ti jé vel  – kap cso lat ban fen tebb be mu tat tunk, vol ta kép pen ezt
a „tár ház” jel le get hasz nál ja ki: azt né zi meg, hogy a va lós nyel vi mű kö dé se ket vél -
he tő leg jó kö ze lí tés sel rep re zen tá ló „ká pol ná ban” van-e ba jusz bög re. Je len leg, e be -
ve ze tő írá sa kor még nincs, de a könyv meg je le né se után előbb-u tóbb lesz.

A ké pi rep re zen tá ciók ra vagy nyel vi ver ziók gya ko ri sá gá ra, le het sé ges kon tex tu -
sai ra rá kér de ző Goog le- tesz tek na gyon ké zen fek vők a for dí tók szá má ra. ezek az el -
já rá sok ha son ló esz közt ad nak a mű for dí tó, il let ve a mű for dí tás sal szak tu do má nyos
szin ten fog lal ko zó ku ta tó ke zé be, mint a mű sza ki-tech ni kai for dí tá sok kap csán oly -
kor al kal ma zott per for man ci a tesz tek. ez utób biak so rán egy tech no ló giai mű ve let -
sor leírá sá nak for dí tá sát bo csájt ják a cél nyel vű alany ren del ke zé sé re: ha a mű ve let -
sort he lye sen vég zi el, ak kor a for dí tás he lyes nek bi zo nyult. Kul tu rá lis min tá za tok
for dí tá sá nál ez a mód szer köz vet le nül nem al kal maz ha tó, hi szen pél dául egy vers
elol va sá sá hoz nem tár sít ha tó egy „he lyes” mű ve let sor, vagy akár egy elő re ki je löl he -
tő ér zel mi reak ció együt tes. A kü lön fé le Goog le- tesz tek azon ban (az ese tek egy ré -
szé ben) ké pe sek egy-egy nyel vi alak zat mű kö dő ké pes sé gé nek el lenőr zé sé re.

A szub jek ti vi tás ki kü szö bö lé sé re hasz nál ha tó to váb bi esz köz a vissza for dí tás, amit
ma gya rul Ka rin thy tisz te le té re Herz- teszt nek ne vez het nénk.19 Ter mé sze te sen az ered -
mény kiér té ke lé se nem ob jek tív, de ma ga a ta pasz ta lat jó ér vek kel szol gál hat egy
mű for dí tás megíté lé sé ben. emel lett ér de kes meg vizs gál ni, hogy egy oda-vissza for -
dí tott mű azo no sít ha tó ma rad-e egyál ta lán, meg ma rad nak-e a min tá zat iden ti tá sá -
nak az alap jai.20 ezek ben a kí sér le tek ben, ame lyek re majd mu ta tunk pél dát, akár

14

18 Lásd LÁ ZÁR 2001, 20.
19 Vö. KA RIN THy 2001.
20 cRy STAL, S. 2007.
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a szá mí tó gé pes for dí tó-al go rit mu sok is be vet he tők, bár tel je sít mé nyük oly kor túl sá -
go san esen dő ah hoz, hogy az ob jek ti vi tást va ló ban alá tá masszák.

A mű for dí tás ob jek tív meg fi gye lé sé hez még egy gya kor lat já rul hat hoz zá: a kollek -
tív for dí tás. Nem a feladat felosz tá sá ról és a rész megol dá sok egye sí té sé ről van szó,
ha nem a va ló di, egy mást köl csö nö sen el lenőr ző, kri ti zá ló és ins pi rá ló mű hely mun -
ká ról. Um ber to ecó nak fon tos meg lá tá sa, hogy a mű for dí tás fo lya ma ta egyez ke dés
(negotiation).21 A for dí tó nak a for rás- és cél kul tú ra pre fe ren ciáit, va la mint az ér vény -
ben lé vő for dí tá si dokt rí ná kat kell egyez tet nie és kie gyen sú lyoz nia. A kol lek tív mű -
hely mun ká ban ezek az egy más nak fe szü lő ér de kek exp li cit kép vi se le tet kap hat nak,
a fo lya mat sze ren csés eset ben mo del lez ni kez di azt, ami rend sze rint a for dí tó elméjé -
ben szo kott vég be men ni. Je len so rok szer ző je sze ren csés hely zet ben van, hi szen a kol -
lek tív for dí tás ban rej lő le he tő sé ge ket Ja mes Joyce Ulyssesé nek új ra for dí tá sa kap csán
is mer het te meg, amely et től füg get le nül, ön ma gá ban is – il let ve kü lö nö sen a szá mos
össze vet he tő for dí tás ré vén – rit ka gaz dag pél da anya got kí nál.22 A ki vá ló mun ka tár -
sak, Gu la Ma rian na, Kiss Gá bor Zol tán és Szol láth Dá vid kö ré ben vég zett mun ka azon -
ban va ló ban egye dül ál ló vá tet te ezt a ta pasz ta la tot. A ve lük, vala mint a Joyce szö ve -
gé vel együtt töl tött év ti zed be lá tá sai ad ják en nek a mun ká nak a ge rin cét. Mindezek
az el já rá sok re mél he tő leg le he tő vé te szik, hogy teo re ti kus igé nyű gon do lat me ne -
tünk ko he ren ciá ját ne sért se, ha nem erő sít se a pra xis hoz fű ző dő kap cso lat.

15

21 Lásd kü lö nös kép pen a MouseorRat? (eco 2004b) ma ni fesz tum sze rű al cí mét: „Trans la ti on as Ne go tiation”.
22 Vö. SeNN, 1967.
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premisszák

Le het sé ges versus Le he tet Len

Ál ta lá nos ta pasz ta lat, hogy a for dí tás min dig csak app ro xi má ció le het, hogy tö ké le -
tes for dí tás nem lé te zik. en nek a ta pasz ta lat nak min den ki ré sze se, aki va la ha meg -
pró  bál ko zott egy szö veg átül te té sé vel vagy akár csak jól megis mert egy má so dik nyel -
vet. Ami kor egy bi ling vis kis gyer mek spon tán – akár mon dat köz ben is – át vált egyik
nyelv ről a má sik ra, vagy ami kor egy ide gen nyel ven fo lyé ko nyan be szé lő fel nőtt nél
csú szik be egy anya nyel vi tö re dék, jól il luszt rál ja, hogy a re fe ren ci á lis va ló ság né mely
as pek tu sát vagy az ah hoz va ló pil la nat nyi at ti tű döt a nyel vek el té rő pon tos ság gal,
tö mör ség gel és ha té kony ság gal ra gad ják meg: az ek vi va len cia csak hoz zá ve tő le ges.
er re a ta pasz ta lat ra épül az a gyak ran hal lott kö vet kez te tés, hogy for dí ta ni – s követ -
ke zés képp egy má sik nyelv és kul tú ra tel je sít mé nyeit ér dem ben be fo gad ni – vol ta -
kép pen le he tet len. Nyelv el mé le ti szem pont ból a kér dés úgy me rül fel, hogy lé te zik-e
a nyel vi ki fe je zést megelő ző je len tés. Ha lé te zik, ak kor az több mó don is ki fe jez hető,
te hát a for dí tás le het sé ges; ha pe dig a je len tés csak a nyelv el lenőriz he tet len mű kö -
dé se so rán lét re jö vő kép zet, ak kor ily mó don re konst ruál ha tat lan is, te hát a for dí tás
le he tet len. Mind a két ál lás pont leír ja a ta pasz ta la ti va ló ság bi zo nyos as pek tu sát.
A refe ren ci a li tás gya kor la ti szem pont já ból mindegy, hogy egy bi ling vis gyer mek boots-
nak vagy bakancsnak ne ve zi a láb be li jét, a két szó ezen a szin ten ek vi va lens. Poé tikai
le he tő sé geik kö zött azon ban már nyil ván va ló a kü lönb ség, s ha a gyer mek az adott
szi tuá ció ban sze man ti kai je len tő sé get is tu laj do nít a vá lasz tá sá nak, ak kor az ek vi va -
len cia il lú zió ja vég képp szer te fosz lik.

Mi vel a for dí tás fo lya ma tos megtörténtének ta pasz ta la ta éppoly min den na pos,
mint a for dí tás lehetetlenségének ta pasz ta la ta, az el lent mon dás pa ra do xo nok for -
rása. egyik leg tö mö rebb meg fo gal ma zá sá ban a pa ra do xon így hang zik: „A for dí tás
te hát tu da to san vi se li an nak ter hét, hogy szük sé ges, de le he tet len.”1 en nél ár nyal -

17

1 GÁ Lo SI 2000, 90.
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tabb és gon do la té bresz tőbb Jac qu es Der ri da ver zió ja, ame lyet tör té ne te sen ép pen
Joyce Ulyssese kap csán fo gal ma zott meg: „Vég ső so ron csak az a lefordítandó, ami le-
fordítatlan ma rad: csakis az lefordítható.”2 Bár Der ri da ál lás pont ja in kább a for dí tás
le he tet len sé gét tá maszt ja alá, és ő ma ga va ló ban sok szor megiz zaszt ja a for dí tóit,
pa ra dox mó don még en nek az igen ne he zen for dít ha tó pa ra do xon nak a for dí tá sa is
ki vi te lez he tő.3 Der ri da gaz dag és sok ré tű kö vet kez mé nyek kel já ró ki je len té sé re
később még vissza té rünk, je len cél jaink ra meg fe le lőbb a pa ra do xon egy át te kint he -
tőbb, kö vet ke zés képp rend kí vü li nép sze rű ség re szert tett vál to za ta, amely Ro bert
Frost tól ered: „A köl té szet az, ami el vész a for dí tás ban.”4 A mon dat a for dí tás ról szóló
köz he lyek egyik leg nép sze rűb bi ké vé nőt te ki ma gát, a kon tex tus ból ki ra gad va számos
fél re ma gya rá zás ra adott al kal mat.5 De ál lít ha tunk ve le szem ben meg le he tő sen súlyos
(s köz ben éppily hang za tos) ér ve ket, pél dául „Ha a for dí tás nem le het sé ges, ke resz -
tény ség sem le het sé ges.”6 A ke resz tény sé get megala po zó szö ve gek túl nyo mó részt
for dí tá sok (a Septuaginta, il let ve a Vulgata ese té ben ez ké zen fek vő, de az evan gé liu -
mok egyes ré szei sem jö het tek vol na lét re for dí tá si ak tus nél kül, hi szen mai tu dá -
sunk sze rint Jé zus alap ve tően ará mi nyel ven kom mu ni kált kor tár sai val). És bár a Biblia
tel jes szö ve gét nyil ván nem te kint het jük köl té szet nek, leg na gyobb kul tu rá lis ha tású,
máig legele ve nebb köny vei ép pen azok, ame lyek ben ko moly sze re pet ját szik a költé -
szet. For dí tás nél kül nem hogy kap cso la tunk nem len ne a ke resz tény ség gel, de maga
a ke resz tény ség sem jött vol na lét re, és más faj ta össze füg gés ben ugyanez a tel jes antik -
vi tás ról is el mond ha tó. Ha ki von nánk a kul tú rá ból mind azt, ami köz vet ve vagy közvet -
le nül for dí tás út ján ér ke zett hoz zánk, meg le he tő sen si vár és se ké lyes len ne a ma radék.

In dul junk ki ab ból a mér ték tar tó hi po té zis ből, hogy a for dí tás a kul tú ra köz ve títés
nél kü löz he tet len esz kö ze, amely azon ban so ha nem mű kö dik száz szá za lé kos haté -
kony ság gal. Nyil ván va ló, hogy a cél nyelv ben más képp adot tak az ele mi for mák és össze -
 füg gé sek, mint a for rás nyelv ben. A for rás szö veg (az ere de ti iro dal mi mű) az adottságok
egy bi zo nyos kons tel lá ció já ban nye ri el a vég ső alak ját, a for dí tás nak pedig az adott -
sá gok me rő ben más kons tel lá ció já ban kel le ne előál lí ta nia egy egyen ér té kű alak zatot.

A mű al ko tás egye di sé ge, megis mé tel he tet len sé ge más képp va ló sul meg a tár gyi
és a nyel vi mű al ko tá sok kö ré ben. egy nyel vi mű al ko tás, pél dául egy vers vagy egy re -
gény, kor lát la nul sok szo ro sít ha tó, míg egy fest mény ről vagy szo bor ról csak – szük -

18

2 „ce qui re ste intraduisible est au fond la seul cho se à traduire, la seul cho se traductible.” DeR RI DA 1987,
59–60.

3 „What re ma ins unt rans la tab le is at bot tom the only thing to trans la te, the only thing trans la tab le.” ATRIDGe
1992, 257–258.

4 FRoST 1973, 159.
5 A mon dat a leg több nép sze rű idé zet gyűj te mény be is be ke rült; szó sze rin ti an gol vál to za ta: „Po et ry is what

gets lost in trans la ti on”, két száz ezer nél több Goog le- ta lá la tot ered mé nyez.
6 AI cHe Le 1992, 3.
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ség sze rűen el té rő, de is mét egye di – má so la tot, vagy az ere de tit csak hoz zá ve tő le -
ge sen rep re zen tá ló, de sok szo ro sít ha tó rep ro duk ciót le het ké szí te ni. A nyel vi mű al -
ko tá sok for dí tá sa sok te kin tet ben a tár gyi-vi zuá lis mű al ko tá sok le má so lá sá val analóg
te vé keny ség: ered mé nye funk cio ná li san ké pes az ere de ti he lyet te sí té sé re vagy repre -
zen tá ció já ra, de so sem egyen ér té kű ve le.

A for dí tó ha son ló mó don dol go zik a cél nyelv el lenál lá sá val szem ben, mint kő faragó
a kő el lenál lá sá val, s ha son ló mó don aka dá lyoz zák sa ját szer szá mai nak szük ség sze -
rűen kor lá to zott ké pes sé gei. Fo lya ma to san egy ideá hoz kell iga zí ta ni sa ját mű ve leteit,
de köz ben az el lenál ló anyag kö ve tel mé nyei nek is meg kell fe lel nie. A már vány tömb -
nek – akár csak a nyelv nek – sa ját, au to nóm struk tú rá ja van, amely tör té ne ti úton
ala  kult ki, őr zi sa ját tör té ne tét, és csak a meg mun ká lás so rán tá rul fel. De ez a struktú -
ra szük ség sze rűen kü lön bö zik at tól, amely ben az ere de ti mű al ko tás lét re jött. Az ere -
de ti mű az ere de ti kö zeg el lenál lá sá val meg küzd ve, an nak le he tő sé geit ki használva
jött lét re, vagyis az idea köz ben is fo lya ma to san mó do sult, ma ga a küz de lem pe dig
a tör té net ré szé vé vált, és a vég ered mény ként meg mu tat ko zó har mó niá ban – vagy
ép pen disz har mó niá ban – felol dó dott. Sem a fo lya mat fel té tel rend sze rét, sem a folyama -
tot ma gát nem le het tel jes ség gel re konst ruál ni: eb ből adó dik a mű al ko tás egyedisége.

Mi che lan ge lo köz is mert afo riz má ja sze rint min den már vány tömb ben ott van a szo -
bor, csak le kell fa rag ni a fe les le get. Az anyag és for ma így lét re jött har mó niá já nak
leg ne ve ze te sebb pél dá ja alig ha nem az el gin- már vá nyok kö zött ta lál ha tó, Goe the ál -
tal is meg cso dált ló fej,7 ame lyen a már vány ban fu tó erek a ló erei vé lé nye gül nek át,
kéz zel fog ha tó vá té ve egy olyan össze füg gést, amely a nyelv au to ma ti kus, me ta forikus
mű kö dé sé ben már ele ve adott volt, hi szen a mész kő ré teg ző dé sé ből adó dó elágazó
vo na las raj zo la to kat an nak előt te is ere zet nek hív tuk, a ge rin ces ál la tok tel je sen más
tör té ne tű és funk ció jú vé re dé nyei vel va ló fel szí nes ala ki ha son ló ság alap ján. A Goethe
elis me ré sét ki vál tó ló fej rend kí vü li ha tá sa, di na miz mu sán, ar che ti pi kus meg je le ní tő
ere jén felül, alig ha nem ab ban áll, hogy ki for dít ja ezt a me ta fo rát: azt az il lú ziót kelti,
hogy nem egy kő ből ki vá gott lo vat, ha nem egy kő vé vált lo vat lá tunk: a min tá zat ban
meg rög zí tett tör té ne ti ség nem a kő mi vol thoz, ha nem a ló mi vol thoz tar to zik. A kő -
da rab, amely – legalábbis az el sőd le ges be nyo más szint jén – el hi te ti ma gá ról, hogy
nem kő-múlt ja, ha nem ló-múlt ja van, rend kí vü li in ten zi tás sal kép vi se li az esz té ti kai
ha tás már Arisz to te lész ál tal is felis mert ele mét: azt, hogy ez csakis így le het, az adott
mű vé szi szán dék nak vagy ha tás nak ez az egyet len le het sé ges for má ja.8 A ha tás hoz

19

7 Több le vél ben is em lí ti, de leg fon to sabb hely, ahol az ős ló (Urpferd) ké pe ként azo no sít ja: Goe THe 1833,
106–107.

8 „…a tör té né sek (pragma) ré szei nek úgy kell összeáll nia, hogy ha va la mely részt más ho vá te szünk vagy
el ve szünk, az egész ki fi ca mod jék és meg roggyan jon.” ARISZ To Te LÉSZ 1997, 45.
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alig ha nem hoz zá já rul, hogy a kő da rab tör té ne te a ki fa ra gás után to vább foly ta tó dott,
a kő se bei a ha lá lo san fá radt és el szánt, a szo bor cso port nar ra tí vá ja sze rint az alá ha -
nyat lás előt ti utol só pil la nat ban lá tott har ci mén se bei vé vál tak, így a ló a mi, Goethé -
vel kö zös időnk ben töb bet mond, mint Phei di ász ide jé ben.

egy for dí tás nak per sze, akár csak a ló fej szám ta lan má so la tá nak, nincs esé lye ilyen
tö ké le tes ség re, s fő ként ilyen ro mol ha tat lan sá gra: nem ren del ke zik olyan au to nó -
miá val, amely a nyelv és kul tú ra vál to zá sai so rán át men te né, s ame lyet át ment hetne.
Az el ké szült for dí tás nak el ső sor ban hasz ná la ti ér té ke van, eset le ges önér té ke csak
má sod la gos, és csak rit ka eset ben éli túl a hasz ná la ti ér ték el ko pá sát, mint pél dául
Arany Já nos Shakes peare-for dí tá sai ese té ben, ame lye ket ak kor is klasszi kus ként
fogunk szá mon tar ta ni, ha a szín há zi és is ko lai hasz ná lat ból vég leg ki szo rí tot ták őket
a pon to sabb, maibb, ért he tőbb, prag ma ti kus ér te lem ben hasz no sabb ver ziók.9

A Part he non ló fe jét le het rep ro du kál ni, de csak hoz zá ve tő le ge sen, hi szen már a ki -
in  du ló már vány töm bünk sem lesz iden ti kus, az év ez re dek vi szon tag sá gait pe dig vég -
képp nem áll mó dunk ban fel gyor sít va új ra le ját sza ni. Az a már vány tömb, amely ből
az ere de ti ló fe jet ki fa rag ták – s amely al le gó riánk ban a for rás nyel vet hi va tott kép vi sel -
ni –, éppúgy ren del ke zett bi zo nyos im ma nens, meg vál toz tat ha tat lan tu laj don sá gok -
kal, mint az új már vány tömb, a cél nyelv, amely ből a má so la tun kat akar juk kivésni.10

Ro man Jakobson té te le sze rint – mely re több ször hi vat ko zunk még – „Önel lent -
mon dás vol na olyan megis me ré si (kog ni tív) ada tot fel té te lez ni, amely nyel vi leg meg -
ra gad ha tat lan vagy le for dít ha tat lan”. A kö vet ke ző ol da lon pe dig ezt ír ja: „A köl té szet
de fi ní ció sze rint le for dít ha tat lan.”11 ez a ket tős ség meg le pő ro kon sá got mu tat Robert
Frost fen tebb idé zett té zi sé vel: „Köl té szet az, ami el vész a for dí tás ban.” Vagyis ami
köl té szet, az nem for dít ha tó, de ami nem-köl té szet – ha nem megis me ré si adat –, az
igen. Az egy sze rűbb kép let re va ló vissza ve ze tés is jel zi, hogy Jakobson két ki je lentése
kö zött nincs el lent mon dás, és szö ve gé ben va ló ban gon dos ér ve lés ve zet el az el ső -
től a má so di kig. Jakobson a szo ros ér te lem ben vett köl té sze ten kí vül még jó né hány
olyan te rü le tet megem lít, ame lyek a for dí tás szem pont já ból prob lé mát je lent het nek:
a tré fák, az ál mok, a va rázs lat, a „nyel vi mi to ló gia” vi lá gát. Az evi den sen for dít ha tó
és az evi den sen for dít ha tat lan kö zött te hát fel té te lez he tő egy át me ne ti tar to mány
is, de fi gyel mün ket for dít suk egyelő re a két pó lus ra. Az a nyel vi meg nyil vá nu lás,
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19 Arany Shakes peare-for dí tá sai nak ki vé te le sen hosszú ra nyúlt ak tív éle té hez a kul tú rá ban – Arany ki vé -
teles nyel vi tel je sít mé nye mel lett – ter mé sze te sen hoz zá já rult a szín há zi ha gyo mány ere je is.

10 A már vány ló fej al le gó riá ja – legalábbis bi zo nyos szem pont ból – fel cse rél he tő vol na a Mintaaszőnyegen
al le gó riá já ra is: „Mi vel Ja mes meg volt győ ződ ve ar ról, hogy a kul tú ra min dig egy adott kö zös ség ben érvé -
nyes nek szá mí tó in téz mé nye sí tett meg szo ká sok rend sze re, egyút tal ab ban is bi zo nyos volt, hogy a je -
len tést nem köz ve tí tik, ha nem megal kot ják a je lek.” SZe Ge Dy- MA SZÁK 1995, 142.

11 JAKoBSoN 1959. Ma gyar for dí tá sa: JAKoBSoN 1969, de a ma gyar szö veg fél reér té se ket tar tal maz, ezért a leg -
több he lyen sa ját for dí tást hasz ná lunk.
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amely nek nincs egyéb funk ció ja, mint va la mely megis me ré si adat meg ra ga dá sa, az
az zal kap cso la tos megál la pí tás köz lé se, a rá vo nat ko zó is me ret hiány ki nyil vá ní tá sa
(kér de zés), vagy a ve le kap cso la tos mű ve let re va ló fel szó lí tás, egy szó val te hát a meg -
isme ré si adat ra vo nat ko zó nyel vi meg nyil vá nu lás – Jakobson sze rint – szük ség szerűen
le for dít ha tó. ez azt je len ti, hogy min den le het sé ges megis me ré si adat min den lé tező
nyel ven meg ra gad ha tó, az egyazon megis me ré si adat ra vo nat ko zó kü lön fé le nyel vű
meg nyil vá nu lá sok de fi ní ció sze rint ek vi va len sek, te hát egy más köl csö nös for dí tá sá -
nak te kint he tők. Ter mé sze te sen az egyes nyel vek el té rő rend sze rek kel és el té rő elem -
kész let tel ren del kez nek (össze füg gés ben e nyel vek hasz ná lói nak tár sa dal mi és törté -
nel mi vi szo nyai val, ha gyo má nyai val, hie del mei vel, tár gyi vi lá gá val stb.), ezért ugyanazt
a megis me ré si ada tot gyak ran igen kü lön bö ző mó do kon ra gad ják meg. eb ből erednek
az olyan, a nyel vé sze ti for dí tás tu do mány ban gaz da gon tár gyalt je len sé gek, mint az
exp li ci tá ció és imp li ci tá ció,12 ame lye ket azon ban kü lön fé le – de a min den na pi nyelv -
hasz ná lat ban sem mi fé le ne héz sé get nem oko zó – el já rá sok kal, pél dául kö rülírá sok -
kal, gyűj tő ka te gó riák megadá sá val és azok szű kí té sé vel, nyit va ha gyott al ter na tí vák -
kal (stb.) or vo sol ni tu dunk.

Az ana li ti kus fi lo zó fus W. V. Qu i ne – aki meg le he tő sen szkep ti kus ál lás pon tot fog -
lalt el a for dí tás sal szem ben – olyan pél dá val ér velt, amely cá fol ni lát szik Jakobson
ál lás pont ját: for dít suk le egy dzsun gel nyelv re azt a mon da tot, hogy „neut ri nos lack
mass” (a neut ri nók nak nincs tö me ge).13 A feladat si ke res ki vi te le zé se va ló ban nem
lát szik könnyű nek, már csak azért sem, mert az eu ró pai kul túr kör át la gos pol gá ra,
fi zi kus ta nul má nyok hí ján, ma ga sem ér te né tel jes mély ség ben ezt a ki je len tést, vagyis
ne ki is szük sé ge len ne va la mi fé le „for dí tás ra”. Qu i ne pél dá ja már ezért sem bi zonyíték
a nyel vek el té rő le he tő sé gei re, csu pán ar ra, hogy bi zo nyos köz lé sek megér té sé hez
na gyon spe cifi kus elő ze tes is me re tek re van szük ség. egy dzsun gel nyelv anya nyel vi
be szé lői kö zött va ló szí nű leg ki sebb eséllyel ta lá lunk olyan em bert, aki ké pes en nek
a mon dat nak a de kó do lá sá ra, mint az an gol nyelv anya nyel vi be szé lői kö zött. De egy
dzsun gel ből szár ma zó fi zi kus min den bi zonnyal ne héz sé gek nél kül le tud ná for dítani
ezt a mon da tot az anya nyel vé re, és ha son ló kul tu rá lis kon dí ciók kal ren del ke ző kol -
lé gá ja ezt gond nél kül megér te né. Vagyis a Qu i ne ál tal fel ve tett for dí tá si ne héz ség
nem a nyel vek in he rens le he tő sé gei nek, ha nem be szé lőik szo ci o kul tu rá lis hely ze té -
nek kü lönb sé gé ből adó dik. Ugyaner re a min tá ra, mintegy el len pró ba ként, el kép zel -
het jük azt a hely ze tet is, hogy a ki lenc ve nes évek ben el hang zik a kö vet ke ző mon dat:
„Pa ris Hil ton fris sí tet te a Fa ce book-p rofilját.” eb ből Man hat tan kö ze pén éppúgy nem
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12 KLAU Dy 2009; KLAU Dy 2007a.
13 QU I Ne 1960, 76.
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ér tett vol na sen ki egy szót sem, mint a dzsun gel mé lyén. Nem a nyelv volt kép te len
köz ve tí te ni az üze ne tet, ha nem az üze net re fe ren ciá ja hiány zott a be szé lők nyel vi
kom pe ten ciá já ból. Ugyanilyen mó don a dzsun gel ben fel nőtt nyelv hasz ná ló is nyil -
ván va lóan ké pes olyan mon da to kat al kot ni, ame lyek je len té sét és je len tő sé gét az
euró pai jel le gű ci vi li zá ció szü löt te csak nagy ne héz sé gek árán len ne ké pes át lát ni –
ezt Qu i ne pél dá já nak et ni ci sta éle miatt is ér de mes meg je gyez nünk. Vég ső so ron
azon ban, ha sok kö rülírás sal és rossz ha tás fok kal is, vé gül cél ba ér ne az üze net – fel -
té ve, hogy a dzsun gel la kó köz le mé nye a kog ni tív köz lés te re pén ma rad. Mi vel min -
den élő nyelv nyi tott és di na mi kus rend szer, ki fe je zé si le he tő sé geik nek – legalábbis
a kog ni tív ada tok kö ré ben – nin cse nek ele ve adott kor lá tai. Jakobson té te le a kog ni -
tív ada tok for dít ha tó sá gá ról to vább ra is ér vé nyes ma rad.

A Jakobson ál tal leírt má sik tar to mány ban, ahol a for dí tás le he tet len nek lát szik
(ne vez zük ezt a tar to mányt az ő nyo mán köl té szet nek), me rő ben má sok az ek vi va -
len cia is mér vei és fel té te lei. Hogy egy vers sor a for dí tá sa-e – s fő ként hogy he lyes for -
dí tá sa-e – egy má sik vers sor nak, az nem ál la pít ha tó meg azon az ala pon, hogy va jon
ugyanar ra a megis me ré si adat ra vo nat koz nak-e. Ha egy vers sort meg kí sér lünk vissza -
bon ta ni a hát te ré ben fel té te le zett megis me ré si ada tok komp le xu má ra, alig ha nem
vissza ret tent a je len tés vi szo nyok sok ré tű sé ge és di na miz mu sa, va la mint hogy so ha -
sem le he tünk bi zo nyo sak va la mely rész adat ob jek ti vi tá sá ban, adat jel le gé ben, ab ban,
hogy ő már va ló ban pusz ta „do log”, vég ső je lölt, és nem to váb bi do log ra mu ta tó jel.14

A nyel vi mű al ko tás au to poé ti kus rend szer, sza bá lyait ma ga te rem ti – ter mé sze te sen
min den kor al kal maz ko dik őt megelő ző sza bály rend sze rek hez is, de ezek ki vá lasz tá -
sá ról és ér vé nyük ki ter je dé sé ről is ma ga dönt. Vagyis az a kér dés, hogy egy szö veg -
egy ség for dí tá sa-e egy má sik nak, csak a kul tu rá lis kon tex tus függ vé nyé ben, va la mi -
fé le kol lek tív in tuí ció val dönt he tő el, a kul tu rá lis kon tex tus pe dig di na mi ku san
vál to zik az idő mú lá sá val és a vizs gált ér tel me ző kö zös ség po zí ció já val és ki ter je dé -
sé vel össze füg gés ben, te hát könnyen le het sé ges, hogy né hány év ti zed nyi vagy né -
hány ki lo mé ter nyi el moz du lás sal el té rő ered mé nyek hez ju tunk.

Úgy lát szik te hát, hogy a köz nyelv ben „for dí tás”-nak ne ve zett te vé keny sé gek, illetve
vég ered mé nyeik két vi lá go san meg kü lön böz tet he tő tar to mány ra osz la nak (no ha
ezek nek át me ne ti és át fe dés ben lé vő te rü le teik is van nak). Az el ső tar to mány ba tar -
toz nak azok a mű ve le tek, ame lyek megis me ré si ada tok ra vo nat ko zó köz lé se ket, kér -
dé se ket, fel szó lí tá so kat (stb.) tar tal maz nak. Az ilyen meg nyil vá nu lá sok szük ség sze -
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14 A hely zet ben rej lő pa ra do xont jól jel lem zi ch. S. Peir ce: „Alig ha nem csak ön ké nye sen le het ál lí ta ni, hogy
a jel nek szük ség sze rűen kü lön böz nie kell a tár gyá tól […] Sem mi sem gá tol ja meg a tör té nel mi drá mában
ját szó szí nészt ab ban, szín há zi »kel lék ként« ugyanazt az erek lyét vi gye ma ga előtt, ame lyet az il le tő kel -
lék csu pán he lyet te sí te ni hi va tott.” PeIR ce 1975, 23.
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rűen bár mi lyen nyelv re át kó dol ha tók (bár ez gyak ran össze tett kó do lá si mű ve le te -
ket igé nyel), és a for dí tá sok he lyes sé ge a rep re zen tált megis me ré si ada tok hoz ké pes
min den kor el lenőriz he tő. Ilyes mi a gya kor lat ban is lé te zik, pél dául egy sze re lé si út -
mu ta tó for dí tá sát per for man ci a teszt nek le het alá vet ni: ha a for dí tás alap ján el végzett
mű ve let si ke res, ak kor a for dí tás – egyéb is mér vek hiá nyá ban – pon tos nak ne vez -
hető.15 egy köl te mény „for dí tá sát” (az idé ző jel itt azt jel zi, hogy Jakobson rend sze -
ré ben ezt nem sza bad na for dí tás nak ne vez ni) ugyanak kor hiá ba vet nénk alá per for -
man ci a teszt nek, hi szen a köl te mény le het sé ges ha tá sai annyi ra komp le xek, hogy két
ol va sói él ményt még „for dí tás” köz be jöt te nél kül is ba jos vol na eg zakt mó don össze -
mér ni. A kö zös megis me ré si ada tok ra va ló vissza ve ze tés ről itt szó sem le het, ami itt
tör té nik, az Jakobson imp li ká ció ja sze rint nem is for dí tás. Az egyik tar to mány ban
(kog ni tív ada tok vi lá ga) te hát a for dí tás min dig le het sé ges és el lenőriz he tő, a má sik -
ban (köl té szet) – legalábbis ugyanazok kal a mód sze rek kel – so ha sem.

Min den for dí tás nak van egy olyan ré sze, amely a nyel vi üze net át kó do lá sa ként ír -
ha tó le: Jakobson a for dí tás fo gal mát er re kor lá toz za. egyes szö ve gek nél azon ban
(eze ket so rol ja Jakobson a költészet ka te gó riá já ba) az üze net több nyel vi szint és al -
rend szer spe cifi kus szer ve zett sé gé nek és össz já té ká nak ered mé nye kép pen jön létre.
Az üze net nem kó dol ha tó át köz vet le nül – sőt, mi vel nem ve zet he tő vissza megis -
me ré si adat ra, nem is ra gad ha tó meg ex ten zív tel jes sé gé ben, csakis po ten ciál ként –,
a több szin tű szer ve zett ség pe dig nem re konst ruál ha tó tel jes ség gel a cél nyel vi kód -
rend szer ben. A pusz ta át kó do lás ezek ben az ese tek ben nem cél ra ve ze tő, gyak ran
nem is le het sé ges, te hát ha az ezen szö ve gek ál tal kép vi selt kul tu rá lis min tá za to kat
ele ven né kí ván juk ten ni egy má sik nyelv ben, ak kor más faj ta stra té giák hoz kell fo lya -
mod nunk. ez a komp lex mű ve let – ame lyet ideig le ne sen kulturálisleképezésnek ne -
vez he tünk – több stra té gia men tén is mű köd het. Az egyik le he tő ség a szö veg repre-
zentációja a cél nyelv ben: olyan szö ve get ké szí te ni, amely meg tart ja az ere de ti leg főbb
vo ná sait, emel lett hírt ad mi nél több já ru lé kos tu laj don sá gá ról, tu da to sít va, hogy az
ol va só egy au ten ti kus ere de ti re uta ló, an nál szük ség sze rűen si lá nyabb és mu lan dóbb
me ta szö ve get ol vas. ez a for dí tás (nem ér té ke, csak kul tu rá lis ha tá sa, mű kö dé se te -
kin te té ben) olyan vi szony ban van az ere de ti vel, mint a kiál lí tás-ka ta ló gus ban lát ható
rep ro duk ció a kiál lí tott fest ménnyel. A má sik le het sé ges stra té gia az ere de ti újraalko-
tása – azaz re-produkciója – a cél nyelv és cél kul tú ra fel té te lei kö zött. Ha si ke re sen
al kal maz zák, ez az el já rás olyan il lú ziót kelt az ol va só ban, mint ha sa ját kul tú rá já hoz
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15 A va ló ság ban per for man ci a tesz tet el ső sor ban szá mí tó gé pes for dí tó prog ra mok ér té ke lé sé re hasz nál nak,
vö. Ho Vy–KING–Po PeS cU 2002, de – né mi leg más ér te lem ben – van sze re pe a tol mács kép zés ben is.
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tar to zó ere de ti mű vet ol vas na: más kér dés, hogy a for rás szö veg ben rej lő kul tu rá lis
min tá za tok így mi lyen mér ték ben ké pe sek ki fej te ni a ha tá su kat. en nek a stra té giának
a mű kö dé se ah hoz ha son lít, mint ami kor ügyes és ih le tett, de nem gé pie sen pon tos
má so lat ban ta lál ko zunk egy hí res fest ménnyel. Ter mé sze te sen az iro dal mi for dí tá -
sok a gya kor lat ban va la hol e két vég let kö zött, né ha a stra té giák kö zött in ga doz va
ké szül nek és mű köd nek.

nyeL vé sze ti versus kuL tu rá Lis

A for dí tás tu do mány, amely je len leg el ső sor ban nyel vé sze ti disz cip lí na (Ma gyaror szá -
gon pe dig szin te ki zá ró la go san az),16 nem kor lá toz za kom pe ten ciá ját exp li cit módon
a pusz ta át kó do lás tar to má nyá ra, de kér dé sei, mód sze rei, szak ki fe je zé sei mégis csak
túl nyo mó részt er re a tar to mány ra irá nyul nak. olyan fé le kér dé se ket pél dául nemigen
tesz fel, hogy egy kül föl di szer ző, egy mű, egy kul tu rá lis trend, egy mű faj kul tu rá lis
be fo ga dá sát ho gyan se gí ti elő vagy ho gyan aka dá lyoz za for dí tá sai nak mi nő sé ge, illet -
ve a szö ve gek for dít ha tó sá ga. A nyel vé sze ti for dí tás tu do mány – ért he tő mó don –
meg ma rad a nyel vé szet szi lárd, eg zakt ta la ján, és nem fog lal ko zik a kul tu rá lis ter -
mék ként meg je le nő, és így be ha tá rol ha tat lan szá mú kul tu rá lis meg ha tá ro zott sá got
hor do zó szö veg prob lé mái val, hi szen ezek va ló ban kí vül es nek a nyel vé szet ér dek lő -
dé sén és kom pe ten ciá ján.17

A for dí tás tu do mány mai hely ze te (kü lö nö sen a ha zaié) a 19. szá zad ele ji ké miáéval
ro kon. A kor ve gyé szei már igen so kat tud tak a szer vet len ve gyü le tek ről, de tar tóz -
ko dás sal te kin tet tek az élő szer ve ze te ket felépí tő anya gok ra: úgy vél ték, ezek elem -
zé se, plá ne mes ter sé ges előál lí tá sa túl sá go san bo nyo lult vol na. Az volt az ál ta lá nos
el kép ze lés, hogy a szer ves ve gyü le tek ben van va la mi ele mez he tet len, a ter mé szet tu -
do má nyos gon dol ko dás szá má ra meg ra gad ha tat lan össze te vő, az „élet erő”.18 Azután
fo ko za to san kiala kult a szer ves ké mia, és olyan ol dal haj tá so kat ho zott lét re, ame lyek
ré szint átala kí tot ták az em be ri éle tet és a vi lág ar cu la tát (pet rol ké mia), ré szint va ló -
ban kö ze lebb vit tek ah hoz, hogy megért sük az élet mű kö dé sek lé nye gét (bio ké mia).

24

16 A Fordítástudomány cí mű fo lyó irat az eL Te For dí tó és Tol mács kép ző tan szé kén ké szül, ahol a kép zés ki -
fe je zet ten a szakfordításra és tol má cso lás ra irá nyul. Bár a ta nul má nyok ter mé sze te sen iro dal mi szö ve -
gek kel is fog lal koz nak, az elem zé si szem pon tok túl nyo mó részt nyel vé sze tiek.

17 A nyel vé sze ti ol dal ról Klau dy Kin ga igen mér ték tar tó ál lás pont nak ad han got ez zel kap cso lat ban: KLAUDy
2007b, kü lö nö sen 222–223. ez kü lö nö sen an nak fé nyé ben ör ven de tes, hogy egy ko ráb bi ta nul má nyá ban
azt je len tet te ki, hogy „a for dí tás ról va ló gon dol ko dás az iro da lom tu do mány ha tás kö ré ből át ke rült a nyelv -
tu do mány ha tás kö ré be”. KLAU Dy 1994, 24.

18 en nek a kon cep ció nak ér de kes nyel vi ve tü le te, hogy az an gol köz nyelv a mesmerize igé ben (’hip no ti zál’,
’el va rá zsol’) máig megőriz te a „vi ta liz mus” egyik fő kép vi se lő jé nek, Franz An ton Mes mer nek a ne vét.
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Ter mé sze te sen igaz ság ta lan ság vol na azt su gall ni, hogy a for dí tás kul tú ra tu do má -
nyi szem lé le te még nem je lent meg Ma gyaror szá gon. egy részt megem lít het jük az
N. Ko vács Tí mea ál tal szer kesz tett ki vá ló, nap ra kész ta nul mány kö te tet, amely a kilenc -
ve nes évek kul túrant ro po ló giai és posz ko lo ni á lis kri ti kai irá nyult sá gú for dí tás el mé -
le ti írá sai ból nyújt át fo gó vá lo ga tást,19 ez azon ban az iro dal mi for dí tás kér dé seit szinte
egyál ta lán nem érin ti. Más részt az iro da lom tu do má nyon be lül is szem beöt lően fel -
buk kan tak ezek a szem pon tok,20 leg kö vet ke ze te seb ben ta lán Sze ge dy- Ma szák Mihály
és ta nít vá nyi kö re (Jó zan Il di kó, Haj du Pé ter és má sok) mun kái ban. eb ben a kör ben
ké szült a Pontfordítva cí mű, mél tán egye dül ál ló nak ne vez he tő for dí tás tu do má nyi
könyv so ro zat is, amely nek egyik da rab ja a ma gyar for dí tás el mé le ti írá sok ból kö zöl
rep re zen ta tív vá lo ga tást.21 Az öt száz ol da las könyv a nyolc va nas és ki lenc ve nes évekből
csu pán egy-egy té telt mu tat be: az Arany Shakes peare-for dí tá sai nak „érint he tet lensé -
ge” kö rül kiala kult vi ta do ku men tu mait, il let ve csor dás Gá bor szép esszé jét a fordítás
in téz mé nyé nek fel té te lez he tő szü le té sé ről, a Bá bel-al le gó ria gyö ke rei ről. Úgy tű nik
te hát, mint ha a for dí tás ról foly ta tott gon dol ko dás ha zai tör té ne té nek leg jobb is me -
rő je22 is va la mi fé le hiányt diag nosz ti zál na az utób bi év ti ze dek re te kint ve, kü lö nö sen,
ha ko ráb ban oly gya ko ri írói mű hely ta nul má nyok elapa dá sát is fi gye lem be vesszük.

A for dí tás tu do mány tól nem vár ha tó, hogy – a szer ves ké miá hoz ha son lóan – alap -
ve tően át ren dez ze a vi lá got, de az fel té te lez he tő, hogy sok min dent elárul az em beri
gon dol ko dás és kom mu ni ká ció ter mé sze té ről. ez a még igen tö re dé ke sen lé te ző kultu-
rálisfordítástudomány úgy te kint a le for dí tott és le for dí tan dó szö ve gek re, mint kultu -
rá lis min tá za tok hor do zói ra.23 ezek a min tá za tok em be ri szi tuá ció kat és vi sel ke dés -
for má kat (ver bá li sa kat és nem ver bá li sa kat) hor doz nak, megis me ré sük pe dig fon tos
és ér de kes le het min den ki szá má ra, aki átélt vagy átél het ha son ló szi tuá ció kat, és
meg tud hat ja, ezek ben má sok mi lyen vi sel ke dés for má kat al kal maz tak, s ez mi lyen
kö vet kez mé nyek kel járt. egy-egy min tá zat an nál na gyobb ér dek lő dés re tarthat számot,
mi nél ál ta lá no sabb és ér de ke sebb az ál ta la mo del le zett szi tuá ció. A na gyon spe cifikus
min tá za tok, ame lyek csak ke vés em ber szá má ra te szik le he tő vé, hogy a szi tuá ció kat
ma guk ra, a sa ját éle tük re vo nat koz tas sák, ál ta lá ban lo ká lis je len tő sé gűek ma rad nak,
míg más min tá za tok nagy ér dek lő dést von za nak, és to váb bi min tá za tok min tá jául
vagy hi vat ko zá si alap jául szol gál hat nak. A min tá za tok je len tő sé ge és idő be li ér vé -
nyes sé ge is szé les ha tá rok közt vál ta ko zik a mú lé kony di va tok tól az év ez re de ken át -

25

19 N. Ko VÁcS 2004.
20 Lásd pél dául KABDeBó L.& AL 1998 szá mos ta nul má nyát.
21 Jó ZAN 2008.
22 Vö. Jó ZAN 2009.
23 e szem pont kiala ku lá sá nak szük sé ges sé gé ről lásd ISeR 1994.
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íve lő mo rá lis di lem má kig. Kul tu rá lis ér te lem ben a for dí tás nak az a felada ta, hogy
eze ket a min tá za to kat – legalábbis a je len tő se ket – át se gít se a nyel vi ha tá ro kon.

ez zel a gon do lat me net tel olyan té tel mon dat hoz ju tot tunk, amely jó for mán alig
tar tal maz egye bet me ta fo rák nál. A be lő lük összeál ló al le gó ria, a fo lya mat át vi tel ként,
az át szál lí tás ként va ló meg ra ga dá sa a translatio fo gal má ból ered: egy há zi nyelv hasz -
ná lat ban pél dául ez a szó szent erek lyék új (ál ta lá ban ma ga sabb ran gú vagy na gyobb
te kin té lyű) szék hely re va ló át köl töz te té sét je len ti. en nek az al le gó riá nak a ha tá sairól
ké sőbb még lesz szó, min de ne set re ér de mes tu da to sí ta ni, hogy a for dí tás ese té ben
mind a moz ga tan dó ja vak, mind a tar to má nyok és ha tá raik, mind ma ga a moz ga tási
mű ve let sok kal ke vés bé konk rét és kéz zel fog ha tó, mint az egy há zi szó hasz ná lat ban.
Az al le gó ria hasz na ab ban rej lik, hogy lát ha tó vá te szi azt a pon tot, ahol a kul tu rá lis
for dí tás tu do mány ér dek lő dé se és mód szer ta na el vá lik a nyel vé sze ti for dí tás tu do má -
nyé tól: ez a pont an nak be lá tá sa, hogy a szó ban for gó ha tá rok nem csak nyel viek.
A kul tu rá lis min tá za tok for dí tá sá nak csu pán az egyik – s gyak ran nem is a leg sú lyo -
sabb – össze te vő je a vol ta kép pe ni nyel vi át kó do lás. Fi gye lem be kell ven ni azt az egyen -
lőt len sé get is, amely egy fe lől a for rás szö veg kul tu rá lis meg ha tá ro zott sá ga, beágya -
zott sá ga és kap cso lat rend sze re, más fe lől a be fo ga dó kul tú ra adott sá gai, „nyi tott
vegyér té kei”, azaz a le for dí tan dó min tá zat szá má ra kí nál ko zó „hely” kö zött mu tat -
ko zik. Úgy is fo gal maz ha tunk (bár két sé ges, hogy et től vi lá go sab bá vál ná nak a vi szo -
nyok), hogy a for dí tás tu do mány kul tu rá lis ága a nyel vi kó dok tar to má nyán túl lép ve
a kul tu rá lis kó dok át vi te li le he tő sé geit vizs gál ja.

Té ve dés vol na azt su gall ni, hogy a nyel vé sze ti for dí tás tu do mány nem fo gé kony
ezek re a prob lé mák ra. A kul tu rá lis in kom pa ti bi li tás ese tei vel ak kor is le het ta lál kozni,
ha a komp lex kul tu rá lis min tá zat ból csak egyet len, ki ra ga dott megis me ré si ada tot
ve szünk szemügy re. Ilyen ki ra ga dott adat nak te kint he tő, hogy Jé zus sza már há ton
vo nult be Je ru zsá lem be. De va jon ho gyan for dít ha tó le ez egy olyan nyelv re, amelynek
szó kész le té ből hiány zik a sza már – nyil ván azért, mert hasz ná lói nak ta pasz ta la ti vilá -
gá ból is hiány zik? A Da vid cry stal- fé le ké zi könyv ben sze re pel a pél da, ami kor – egy
la tin-a me ri kai in dián nyelv re va ló for dí tás kor – a kö rülírás esz kö zé vel él nek: „ki csi,
nagy fü lű ál lat”.24 Saj nos a cél nyelv hasz ná lói nak ta pasz ta la ti vi lá gá ban ez a re fe ren -
cia a nyúl irá nyá ba mu tat, te hát a megér tés ben olyan rend el le nes ség jön lét re, amely
akár per for man ci a teszt tel is le lep lez he tő: a hall ga tók alig ha nem ne vet nek vagy értet -
len ked nek en nél a rész nél.

Hang sú lyoz ni kell azon ban, hogy ez nem for dí tha tat lan sá gi prob lé ma, ha nem hibás
megol dás. Ha iga zat adunk Ja kob son nak – már pe dig egyelő re nem ta lál tunk okot

26

24 cRy STAL 1998, 429.
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az el len ke ző jé re –, az a megis me ré si adat, hogy „Jé zus sza már há ton vo nult be Je ru -
zsá lem be”, min den nyelv re le for dít ha tó. A kö rülírás he lyett le het gyűj tő fo gal mat
hasz nál ni (hátasállat); vagy a cél nyelv ben ho nos „funk cio ná lis ek vi va lens sel” he lyet -
te sí te ni (ese tünk ben ta lán láma?); vagy to vább pon to sí ta ni a kö rülírást (amavidéken
honos,hosszúfülűhátasállat), egy szó val szá mos megol dás kö zül vá lo gat hat juk ki
a leg al kal ma sab bat. Megol dá sunk azon ban nem fog ja tar tal maz ni azt a je len tés ár -
nya la tot, ame lyet a sza már mint köz le ke dé si esz köz és mint va gyon tárgy az Új szö -
vet ség kor tár si ol va só ja szá má ra hor doz ha tott: az ön kén tes sze gény ség és kü lö nö -
sen a bé ke üze ne tét – szem ben a ló val, amely nyil ván va lóan ér té ke sebb és ka to nai
cé lok ra hasz nált ál lat.25 Nem fog ja to váb bá hor doz ni azt a je len tő sé get, ame lyet ez
a megis me ré si adat két ezer éves tör té ne te so rán össze gyűj tött, pusz tán azál tal, hogy
nyel vek szá zain be szé lő em be rek mil liárd jai szá má ra volt evi dens tény. És ezek kel
a kér dé sek kel a nyel vé sze ti fordítástudomány már va ló ban nem is fog lal ko zik.

Kis sé ha son ló a hely zet a for dí tá si stra té giák kér dé sé ben. A for dí tás tu do mány tör -
té ne tét a leg ré gibb kez de tek től, ci ce ró tól és Szent Je ro mo stól kezd ve26 túl nyo mó -
részt az zal kap cso la tos ál lás fog la lá sok al kot ják, hogy ho gyan kell for dí ta ni: szó szerint
vagy ér te lem sze rint. Pél dá hoz kap cso ló dó ér ve ket mind két ál lás pont mel lett le het
hoz ni, az ál ta lá no sí tás azon ban ne héz. Néz zük is mét a cry stal- ké zi könyv pél dá ját.
A for dí tan dó mon dat: „It’s ra i ning cats and dogs.” A ké zi könyv há rom for dí tá si módot
mu tat be. Az el ső a szószerintifordítás, amely a le he tő leg na gyobb pon tos ság gal le -
ké pe zi és át kó dol ja az ere de ti sze man ti kai és szin tak ti kai vi szo nyait: „ez ku tyá kat és
macs ká kat esik.” A cél nyelv ben ez a mű ve let ér tel met len és agram ma ti kus for má -
ciót hoz lét re, és in for má ció vesz te ség gel is jár. Nem tud juk azo no sí ta ni az „ez” alany
re fe ren ciá ját, és nem tu dunk mit kez de ni az „esik” ige tran zi tív hasz ná la tá val. Rossz
mon dat jött lét re, ez a for dí tá si mű ve let ered mény te len. (en nél is rosszabb – de az
ere de ti vel for má li san mégis csak össze füg gő – ered ményt ad a gé pi for dí tás: „esi k az
eső, macs kák és ku tyák.” Még a tár gyas mon dat szer ke ze tet sem si ke rül felis mer ni.27)

A for dí tá si mű ve let má so dik szint je, ame lyet a ké zi könyv szöveghűnek ne vez, hozzá -
iga zít ja a szin ta xist a ma gyar nyelv szo kás hoz, vagyis ki kü szö bö li az ál ta lá nos alanyt,
az ed di gi tár gyat hoz za ala nyi hely zet be, és az ál lít mányt en nek meg fe le lően int ran -
zi tív ra cse ré li: „Ku tyák és macs kák es nek”. A for dí tás gya kor la tá ban per sze nem ta -
go ló dik ez a mű ve let ilyen ele mi gram ma ti kai fo gá sok ra, ha nem a ki fe je zést egy sze -

27

25 „Mint hogy har ci ál lat ként a ló hát tér be szo rí tot ta, a sza már há ton ér ke ző Mes siás (Zak 9,9; Mt 21,2–7)
a bé ke fe je del me ként je len he tett meg.” HA AG 1989, 1634.

26 cI ce Ro 1865, kü lö nö sen 296–297, vö. még HeLL 2003; va la mint Je Ro MoS 2007.
27 ez a Goog le Trans la te megol dá sa, de a Ba by lon sem sok kal ügye sebb: „Az esős év szak macs kák és kutyák”

(2013. 02. 10).
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rűen hasz ná la ti sza bá lyai val össze füg gés ben ért jük meg és kó dol juk át. An nak a nyel -
vi for má ció nak, hogy „It’s ra i ning so me thing”, az a ma gyar ek vi va len se, hogy „Va la -
mi esik [az ég ből]”. Az ered mé nyül ka pott mon dat gram ma ti kai lag már tö ké le tes,
de to vább ra is sú lyos prob lé mánk van ve le, a kog ni tív disszo nan cia: nem köt he tő ta -
pasz ta la ti adat hoz, hi szen ku tyák és macs kák nem es nek az ég ből. Va la mi fé le mö -
göt tes ér tel met kell te hát tu laj do ní ta nunk a meg nyil vá nu lás nak, va la mi olyas mit, ami
csak bi zo nyos kon tex tus ban mu tat ko zik meg: egy spe ciá lis szi tuá ció hoz, elő fel té te -
le zett is me ret hez vagy előt tünk is me ret len nyel vi tra dí ció hoz kö tő dik, a for dí tá si
mű ve let te hát is mét si ker te len.

A har ma dik szint már a hasz ná lat fel té tel rend sze rét is fi gye lem be ve szi: vol ta kép -
pen meg ke re si azt a szi tuá ciót, amely ben a for rás nyel vi mon dat nak ér tel me van, ezt
a szi tuá ciót re konst ruál ja a cél nyelv kon tex tu sá ban, és egy vir tuá lis kí sér let ke re té -
ben el von ja, „desz til lál ja” azt a cél nyel vi meg nyil vá nu lást, amely az ek vi va lens szi tuá -
ció ban ek vi va len sen mű kö dik. A ké zi könyv ezt ne ve zi szabadfordításnak. egy igen jel -
 leg ze tes hely zet, amely ben a pél dán kul vá lasz tott ki fe je zés elő for dul hat: a be szélő azt
bi zony gat ja, hogy va la mely ese mény min den kép pen be fog kö vet kez ni vagy be kell
kö vet kez nie, még ak kor is, ha vá rat la nul ir ra cio ná lis, tel je sen va ló szí nűt len aka dályok
áll ná nak az út já ba, pél dául „ak kor is meg csi nál juk, ha…”, „ak kor is ott kell len ned,
ha…” […va la mi egé szen rend kí vü li tör té nik]. A kí sér let vég ered mé nye (a kézi  könyv
sze rint): „ci gány gye re kek po tyog nak az ég ből.” egyér tel mű, hogy a fel me rült ja vasla -
tok kö zül ez az egyet len hasz nál ha tó for dí tás, a má sik ket tő (il let ve a gé pit is be szá -
mít va há rom) vál to zat egyaránt hasz nál ha tat lan, egyik sem je lent va lós al terna tí vát.

Az an gol és a – si ke res – ma gyar ki fe je zés te hát vissza ve zet he tő egy kö zös megis -
me ré si adat ra, még pe dig egy el vont kép zet re, ame lyet így de fi ni ál ha tunk: „olyan való -
 szí nűt len, ab szurd, szél ső sé ges aka dá lyo zó kö rül mény, amely nek az eset le ges fennál -
lá sa sem aka dá lyoz hat ja meg va la mely várt, kí vánt vagy jó solt ese mény be kö vet kez tét.
ezen szél ső sé ges kö rül mény meg je lö lé se egy ben imp li kál ja a ná la ki sebb je len tő ségű
(és al kal ma sint va ló ban fel me rü lő) aka dá lyok ma gá tól ér te tő dő le győ zé sét vagy le -
győz he tő sé gét.” Mi vel a ma gyar és an gol ki fe je zés vissza ve zet he tő egy kö zös (még -
oly vir tuá lis) megis me ré si adat ra, egy más for dí tá sai nak te kint he tők. Ha a ma gá ban
ál ló for rás nyel vi meg nyil vá nu lást te kint jük, va ló ban ez a leg jobb cél nyel vi meg kö ze -
lí té se, ez a for dí tá sa.

A nyel vé sze ti for dí tás tu do mány ha tó kö re ed dig ter jed, de az an gol és ma gyar ki -
fe je zés kö zöt ti egyen ér té kű ség kér dé se ez zel nem me rül ki. Az egyik prob lé ma, hogy
az an gol ki fe je zés az imént fel vá zolt tól el té rő szi tuá ció ban is elő for dul hat. Az „It’s
ra i ning cats and dogs” vo nat koz hat valóban az idő já rás ra, sőt el sőd le ges je len té se ép -
pen az, hogy zu hog az eső („to ra in ve ry he a vily” – OED). Vagyis vá la szol hat a „Milyen

28
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idő van?” kér dés re, ami re a „ci gány gye re kek po tyog nak az ég ből” nyil ván va lóan nem
al kal mas.28 Per sze ha egy for dí tan dó szö veg ben egyér tel műen ez az ér vé nyes kon -
tex tus, ak kor a for dí tó ban fel sem me rül a ci gány gye re kek al kal ma zá sa, ha nem (az
el várt stí lus re gisz ter függ vé nyé ben) va la mi olyas mi hez fo lya mo dik, hogy „zu hog,
mint   ha dé zsá ból ön te nék”, vagy ha eset leg az ál la tos re fe ren cia is fon tos, ak kor „kutyá -
nak va ló idő”. A for dí tá si gya kor lat te hát kü lö nö sebb ne héz ség nél kül ke zel egy olyan
prob lé mát, amely a ha gyo má nyos el mé let szá má ra – mi vel a fen ti gon do lat me net
nem szá molt to váb bi le het sé ges kon tex tu sok kal – rejt ve ma radt.

egy kö vet ke ző és en nél sok kal ál ta lá no sabb prob lé ma kört nyit meg a szi tuá ció
olyan ver zió ja, ahol a mo no li ti kus nak te kin tett ki fe je zés va la me lyik al ko tó ele me (jel -
lem zően a ku tyák és macs kák, de akár az eső is) ön ál ló je len tő ség re tesz szert,
mintegy szó sze rint ér tel me ző dik. Le het sé ges, hogy a kon tex tus ban ele ve je len van
va la mi lyen mó don a ku tya-macs ka kép zet kör, vagy egy sze rep lő nem is me ri a rög -
zült idió mát és a ku tyák-macs kák fe nye ge tő, konk rét meg je le né sé re rea gál (pél dául
gyep mes tert akar hív ni) stb., vagyis a ki fe je zés el kü lö nült al ko tó ele mei ön ál ló kép -
ze tek ké vál nak és részt vesz nek a nar ra tí va elő moz dí tá sá ban. ez klasszi kus for dí tha -
tat lan sá gi ese mény hez ve zet: a cél nyelv ben nincs olyan nyel vi for má ció, amely ké pes
len ne egé szé ben a „va ló szí nűt len aka dá lyo zó kö rül mény”, rész le tei ben pe dig a „kutya-
macs ka (stb.)” kép zet kör rep re zen tá ció já ra. ez vol ta kép pen ma ga a paronomázia,
amely hez Jakobson a köl té szet for dít ha tat lan sá gát kö ti. (A pél dá ban sze rep lő szi tuá -
ció ter mé sze te sen nem a köl té szet, ha nem in kább a lap szus felis me ré sé ben rej lő ko -
mi kum irá nyá ba mu tat, de Jakobson elő re lá tóan eb be az irány ba is ki ter jesz ti a kép -
le tét.) Az eh hez ha son ló ki hí vá sok ra nem le het ál ta lá no sít ha tó mód szer tant al kot ni,
a megol dás min dig hoz zá ve tő le ges, si ke res sé ge a for dí tó ru gal mas sá gán, nyel vi kom -
pe ten ciá ján mú lik. Tel je sen ért he tő te hát, ha a nyel vé sze ti for dí tás tu do mány megáll
e prob lé ma előtt, hi szen itt nincs re mény a tel jes és ki me rí tő for mu lá zás ra. ez azon -
ban nem je len ti azt, hogy ne kí sé rel het nénk meg az ilyen és ha son ló (vagy ép pen tel -
je sen kü lön bö ző) for dít ha tó sá gi aka dá lyok és a megol dá si (vagy el ke rü lé si) le he tő -
sé gek rend sze re zé sét. A je len mun ka eb ben az irány ban is igyek szik lé pé se ket tenni.

Ugyaneb ből a pél dá ból még egy har ma dik prob lé ma tí pus is adó dik, amely kí vül
áll a nyel vé sze ti for dí tás tu do mány tárgy kö rén. A meg ta lált ma gyar ek vi va lens („cigány -
 gye re kek po tyog nak az ég ből”) ugyanis tar tal maz egy olyan ele met, amely bi zo nyos
szi tuá ciók ban és re gisz te rek ben ti la lom alá esik. A cigány jel ző a ma ga pusz ta, szó -

29

28 A cry stal- ké zi könyv ere de ti, an gol vál to za tá ban (cRy STAL 1997, 346) az an gol mon dat há rom fé le fran cia
for dí tá sa sze re pel: „il est pleu vant chats et chiens; il pleut des chats et des chiens; il pleut à ver se”. Az idio -
ma ti kus ci gány gye re kek prob lé má ja te hát vol ta kép pen a for dí tás ban (az ere de ti szán dé kot meg ha la dó
túl for dí tás ban) ke let ke zik. (A ma gyar for dí tást nyolc ta gú mun ka kö zös ség ké szí tet te.)
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tá ri ér tel mé ben le het ne szenv te len, ér ték men tes leíró ka te gó ria, de ta gad ha tat la nul
van meg bé lyeg ző vagy ki re kesz tő szán dé kú és ér tel mű hasz ná la ta is (sőt min den na -
pos: vol ta kép pen gya ko ribb, mint az ér ték men tes, leíró nép név ként va ló hasz ná lat),
ezért a jó szán dé kú leíró hasz ná lat ba is min dig ve gyül va la mi bi zarr fél szeg ség.29

A „ci gány gye re kek po tyog nak az ég ből” ki fe je zés két ség kí vül fel vet né mi ag gályt po -
li ti kai kor rekt ség te kin te té ben, hi szen a kiala ku lá sá ban is köz re játsz ha tott va la melyest
a ci gány et ni kum sza po ra sá gá val kap cso la tos szte reo tí pia, il let ve az egye dek vé lelme -
zett ér ték te len sé gé re tett – per sze tré fás – uta lás.30

A cry stal- ké zi könyv ál tal be mu ta tott há rom for dí tá si szint (szószerinti,szöveghű,
szabad) vol ta kép pen a megér tés egy el gon dolt fo lya ma tá nak há rom ál lo má sát jel zi.
esze rint az ide gen nyel vű szö veg ből elő ször megért jük a sza va kat, aho gyan az eredeti
szin ta xis ba il lesz ked nek. A má so dik fá zis ban megért jük a mon da tot, azaz a cél nyelv -
ben a sze man ti kai meg fe lel te tés után lét re hoz zuk a szin ta xis ek vi va len sét. Végül
a har ma dik fá zis ban megért jük az idió mát, fel fog juk a köz lést, az üze ne tet, és rá talá -
lunk en nek cél nyel vi egyen ér té ke sé re. Nyel vé sze ti szem pont ból itt ér vé get a for dítás
fo lya ma ta, kul tu rá lis szem pont ból azon ban ép pen itt kez dő dik. A kul tu rá lis for dí tás -
tu do mány szá má ra az el ső két szint nem kü lö nö seb ben ér de kes, ezek a megér tés folya -
ma tá nak au to ma tiz mu sai, ame lyek nem is ve zet nek el a vol ta kép pe ni megér té sig,
ha nem áll ren del ke zé sünk re az idi o ma ti kus ki fe je zé sek re vo nat ko zó elő ze tes tu dás.
ezt a meg fe le lést nem le het ma gunk tól ki ta lál ni, ha nem is mer ni kell az idió mát, és egy
for dí tó ese té ben ez a tu dás el várt. Vagyis an nak megál la pí tá sa, hogy az „it ra ins cats
and dogs” an gol ki fe je zés nek a hoz zá ve tő le ges ma gyar meg fe le lő je „ci gány gye re kek
po tyog nak az ég ből”, va ló já ban a for dí tá si fo lya mat nak nem a vég pont ja, ha nem kiinduló
alap fel té te le. Kul tu rá lis szem pont ból ez nem szabadfordítás, ha nem az el ső, magától
adó dó, ké zen fek vő megol dás, vagyis ez a szó sze rin ti for dí tás, amely nek he lyes sé gét
az ak tuá lis kon tex tus, a for rás nyel vi kon no tá ci ók, a sti lisz ti kai re gisz te rek, a be szélő
sze mé lye és fel té te lez he tő szán dé ka, a vár ha tó be fo ga dók sze mé lye és fel té te lez hető
mű velt sé ge, kom pe ten ciá ja, mo rá lis és íz lés íté le tei, a cél nyel vi megol dás kon no tá ciói
és kul tu rá lis beágya zott sá ga és ese ten ként to váb bi fel té te lek fé nyé ben kell mér legelni.

A for dí tó val szem ben alap ve tő el vá rás, hogy az ilyen rög zült, idi o ma ti kus ki fe je -
zé se ket, mint az „it ra ins cats and dogs” is mer je, a rit káb ba kat pe dig felis mer je és

30

29 ez ab ból is lát szik, hogy a leg ko mo lyabb et no gráfiai, szo cio ló giai ta nul má nyok is kény te le nek tisz táz ni
a vi szo nyu kat eh hez a ter mi no ló giai kér dés hez, lásd pél dául FoSZ Tó 2003.

30 egy ma gyar po li ti kus kül föl dön tar tott be szé dé ben hang zott el a kö vet ke ző: „Idén 3,8 szá za lék alatt, jövő -
re 3 szá za lék alatt lesz a hiány, ezek im pe ra tí vu szok. Így lesz, ha ro ma gye re kek po tyog nak az ég ből, ha
a fe ne fe nét eszik is.” Itt még te ma ti ku san is (fél re)ér tel mez he tő lett vol na a sza po ra ság ra tett utalás,
sze ren csé re azon ban a tol má csok el ke rül ték a csap dát. http://in dex. hu/bel fold/2010/12/17/or ban_kar_
brusszel be_sza lad gal ni/ (2013. 02. 10.)
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ki ke res se. ezek a ki fe je zé sek sze re pel nek a szó tár ban, te hát for dí tá si szem pont ból
szó nak te kin ten dők, szó tá ri ek vi va len sük al kal ma zá sa ko ránt sem szabadfordítás,
kul tu rá lis szem pont ból ezek a mű ve le tek még jócs kán a szószerintiség kö rén be lül
ma rad nak.

A for dí tá si hi bák je len tős ré sze, gya nít ha tóan több sé ge, az idi o ma ti kus ki fe je zések
fel nem is me ré sé ből, szét ta go lá sá ból és ele men ként tör té nő le for dí tá sá ból adó dik:
ma ga a for dí tá si hi bák köz ke le tű ma gyar ne ve, a leiterjakab szó is egy ilyen hi bát örökít
meg.31 ezek kö zött a hi bák kö zött akad olyan, ame lyik csúf ugyan, de vi szony lag veszély -
 te len, gyak ran hal la ni pél dául filmek szink ron já ban, hogy a „ta ke it ea sy” (körül belül
„nyu gi” ér tel mű) ki fe je zést szó ról szó ra for dít ják: „vedd könnyen” – még az is le hetsé -
ges, hogy ez a su tán hang zó for ma előbb-u tóbb gyö ke ret ver a nyelv hasz ná lat ban.
(Ne fe led jük, hogy a cry stal- ké zi könyv lo gi ká ja sze rint ez szöveghű for dí tásnak, tehát
el fo gad ha tó al ter na tí vá nak szá mí ta na: vé gül is min den ki ér ti, csak sen ki nem hasz -
nál ja.) A szer kesz tői em lé ke zet azon ban olyan ese tet is fel jegy zett, ami kor az ango lul
nem tu dó ol va só nak esé lye sincs a megér tés re, ilyen pél dául a „Diók vol tunk…” (az
ere de ti ben: „We we re nuts…”) no vel la kez det, amit kö rül be lül úgy kel lett vol na fordí -
ta ni, hogy „Tisz ta hü lyék vol tunk…” vagy „Be vol tunk go lyóz va…”32 stb. A hi ba súlyától
füg get le nül vi lá gos azon ban, hogy itt hi bák ról van szó, ame lyek szem beállít ha tók
egy (vagy több) jó megol dás sal. A kul tu rá lis for dí tás tu do mányt ezek az egyér tel mű
(és egyér tel műen in for má ció hiány ra épü lő) hi bák ke vés bé ér dek lik, mint az, hogy egy
ne he zen for dít ha tó hely vi szony lag el fo gad ha tó megol dá sai ré vén mi lyen vesz te ség
ke let ke zik, és hogy a le het sé ges komp ro misszu mok kö zül me lyik a leg vál lal ha tóbb.

A for dí tás tu do mány itt ja va solt – de a nem zet kö zi szín té ren már vég be ment –
„fel osz tá sa” (pon to sab ban a kul tu rá lis for dí tás tu do mány de fi ni á lá sa, szük sé ges sé gé -
nek tu da to sí tá sa) olyan il lú ziót kelt het, mint ha a for dí tás tu do mány dur vább és fel -
szí ne sebb esz kö zeit igye kez nénk el vá lasz ta ni a ki fi no mul tabb és mé lyebb re ha to ló
esz kö zök től. er ről bi zo nyo san nincs szó. Fen tebb ar ra lát hat tunk né hány pél dát, hogy
a nyel vé szet abszt rak tabb, for má li sabb esz kö zei től ho gyan tud át ven ni egy-egy for -
dí tá si kér dést a kul tu rá lis for dí tás tu do mány fi no mabb, kon tex tu sok ra ér zé ke nyebb
esz köz tá ra. egy for dí tá si fo lya mat azon ban más mó don is le het bo nyo lult és több ré -
teg ben struk tu rált: hang sú lyoz nunk kell, hogy nem a ki fi no mult ság és el mé lyült ség
fo ko za tai vá laszt ják el a két te rü le tet. A nyel vé sze ti for dí tás tu do mány egyik leg fon -
to sabb ku ta tá si te rü le te, a szink ron tol má cso lás pél dául olyan spe ciá lis ké pes sé get és
kép zett sé get igé nyel – és bi zo nyos ese tek ben olyan fe le lős ség gel jár –, amely alig ha

31

31 en nek a hi bá nak az ere de ti „szer ző je”, Ágai Adolf azt ál lí tot ta, hogy szán dé kolt vicc ről van szó, és élet -
mű ve is me re té ben ezt el is hi het jük – a fo ga lom plasz ti kus sá gán ez mit sem vál toz tat.

32 Szán tó György Ti bor szí ves szó be li köz lé se alap ján.
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vet he tő össze az iro dal mi for dí tás fo lya ma tai val. A szink ron tol mács el mé jé ben vég -
be me nő, igen csak sok ré teg ben struk tu rált fo lya mat elem zé sé hez olyan ki fi no mult
esz kö zök re van szük ség, hogy a nyel vé sze ti for dí tás tu do mány a pszi cho ling visz ti ka
se gít sé gét is igé nyel he ti.33 Ugyanak kor ez a bo nyo lult ság és ré teg zett ség nem tar to -
zik a kul tu rá lis for dí tás tu do mány ér de kelt sé gi kö ré be, mert az ese tek túl nyo mó több -
sé gé ben ma guk a for dí tan dó szö ve gek nem vet nek fel kul tu rá lis kér dé se ket. A szink -
ron tol má cso lás és az iro dal mi for dí tás prob lé mái gya kor la ti lag so ha sem érint kez nek,
vagy ha mégis, az rend sze rint ano má liát okoz. Ter mé sze tes te hát, hogy az őket vizs -
gá ló tu do mány te rü le tek is el kü lö nül je nek.

Mint hogy a szink ron tol má cso lás igen ma ga san kva lifi kált, meg be csült te vé keny -
ség és így meg le he tő sen drá ga szol gál ta tás, al kal ma zá sa szin te min dig in téz mé nye -
sült és for ma li zált kö rül mé nyek kö zött tör té nik: rend sze rint dip lo má ciai, üz le ti vagy
jo gi part ne rek cse rél nek esz mét és in for má ciót ezen a mó don. Kö vet ke zés képp meg -
le he tő sen be ha tá rolt, hogy az adott szi tuá ció ban egyál ta lán mi han goz hat el, és a
szink  ron tol mács ak kor ké pes jól vé gez ni a mun ká ját, ha az adott te rü let ter mi no ló -
giá já ból és ak tuá lis vi szo nyai ból fel ké szült. (Hoz zá kell ten nünk ter mé sze te sen, hogy
az elő for du ló nyel vi pa ne lek kö rét szi go rú kul tu rá lis sza bá lyok ha tá roz zák meg, pél -
dául a dip lo má ciai eti kett.) Az írás be li for dí tás sal össze vet ve a szink ron tol má cso lás
fő ne héz sé ge ma gá ból a szin kro ni tás ból, a köz lés fo lya mat vissza for dít ha tat lan li nea -
ri tá sá ból és szek ven cia li tá sá ból adó dik, kö ze lebb ről ab ból a kö rül mény ből, hogy az
in for má ció mon da ton vagy meg nyil vá nu lá son be lü li elosz lá sa nyel ven ként kü lön bö -
zik, így a szink ron tol mács gyak ran ar ra kény sze rül, hogy egy mon dat for dí tá sát el -
kezd je, mie lőtt még a köz lés vég ső tar tal mát megis mer né. ez nem vol na le het sé ges,
ha egy részt nem is mer né be ha tóan a for rás nyelv jel lem ző mon dat sé máit, más részt
a te ma ti ka és a szi tuá ció nem ha tá rol ná be erő tel je sen, hogy mi han goz hat el egyál -
ta lán az adott kon tex tus ban. Va ló szí nű leg a leg jobb szink ron tol mács is cső döt mon -
da na, ha mond juk egy vil la mos me gál ló ban zaj ló spon tán per pat vart kel le ne köz ve -
tí te nie – és még ez is messze el ma rad na azok tól a ne héz sé gek től, ame lye ket egy
iro dal mi szö veg tol má cso lá sa vet het fel.

Iro dal mi szö ve get szin kron tol má csol ni nyil ván va ló ab szur di tás. Ha a tol má cso -
landó szö veg be kul tu rá lis idé zet ke rül, a tol mács jó sze ré vel csak annyit kö zöl het,
„most hí res nem ze ti köl tő jü ket idé zi”, az igen rit kán elő for du ló je lö let len idé zet pedig
bi zarr fél reér té sek re ad hat ala pot. Nap jaink leg hí re sebb, le gen dás nak ne vez he tő félre -
 for dí tá sa szin tén szink ron tol má cso lás köz ben szü le tett. Az anek do ta sze rint a forrás -

32

33 A szink ron tol má cso lás és a rá vo nat ko zó ku ta tá sok kor sze rű össze fog la lá sát lásd BAK TI 2008.
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 szö veg ben a StarWars-filmek hí res je di- kö szön té se hang zott el: „May the For ce be
with you” (az erő le gyen ve led). A tol mács azon ban nem is mer te fel a kul tu rá lis uta -
lást, és – akusz ti kai szem pont ból csu pán egyet len fo né mát fél reért ve – így ér tel mez -
te a mon da tot: „Má jus ne gye di kén ta lál ko zunk” (May the fo urth [I’ll] be with you).34

Itt nyil ván va lóan olyas mi hang zott el, ami re a tol mács nem volt fel ké szül ve, ami re
az adott re gisz ter ben, az adott disz kur zus ban nem szá mí tott, ami meg sér tet te az
írat lan sza bá lyo kat – a tol mács au to ma ti kus kom pe ten ciá ja pe dig nem mer te ilyen
tá vol ság ba kö vet ni a be szé lőt, fel sem me rült ben ne a ke re tek ilyen mér vű el ha gyá -
sá nak le he tő sé ge, in kább meg ta lál ta a leg va ló szí nűbb, leg kö ze lebb ál ló köz lést, amely -
nek ér tel me le het a kon tex tus ban.

Az iro dal mi (il le tő leg kul tu rá li san kö tött) szö veg nek te hát két olyan tu laj don sá ga
van, amely le he tet len né te szi a szink ron tol má cso lá sát. Az egyik a szö veg egész terjedel -
mé re és va la mennyi ré te gé re, al rend sze ré re ki ter je dő struk tu rált ság. A for dításnak 
– bár mennyi re is tu da tá ban van ön nön kor lá tai nak – e struk tú ra re konst ruk ció já ra,
legalább rész le ges, jel zett visszaadá sá ra kell tö re ked nie, ami pusz ta tö rek vés ként is
csak ak kor le het sé ges, ha a for dí tó már az ere de ti struk tú ra tel jes sé gét ész lel te, vagyis
az egész szö ve get elol vas ta és fel fog ta. A szink ron tol má cso lást ki zá ró má sik tu lajdon -
ság, hogy az iro dal mi szö veg ön sza bály zó rend szer, vagyis az ön ma ga ál tal ál lí tott
sza bá lyo kat is bár mi kor mó do sít hat ja vagy át hág hat ja, te hát sem mi fé le kül ső szabály
vagy in téz mé nyes szi tuá ció nem szab ja meg, hogy mi tör tén het ben ne: bár mi kor
bármi meg tör tén het, és er re nem le het fel ké szül ni, a ha tás gya kor ta ép pen a vá rat -
lan ság ra épül.

A szink ron tol má cso lás pél dá ja meg mu tat ta, hogy bo nyo lult ság vagy ki fi no mult -
ság te kin te té ben nincs rend szer sze rű kü lönb ség a nyel vé sze ti és kul tu rá lis iro da lom -
tu do mány tár gyai, prob lé mái és mód sze rei kö zött. Ugyanak kor azt is meg mu tat ta,
hogy ezek a prob lé mák va ló ban kü lön tar to mányt al kot nak. Va jon azt je len ti-e mindez,
hogy el vi tat nánk a nyel vé sze ti for dí tás tu do mány il le té kes sé gét az iro dal mi szö ve gek
ese té ben? Ko ránt sem. egy részt az iro dal mi for dí tás nak is meg kell küz de nie mind -
azok kal az aka dá lyok kal, amellyel egy gya kor la ti, pusz tán megis me ré si ada tok ra vo -
nat ko zó szö veg for dí tá sá nak. Más részt az iro dal mi szö veg for dí tá sá nak prob lé mái
rész ben feloszt ha tók olyan ele mi prob lé mák ra, ame lyek nyel vé sze ti ke ret ben ha té -
ko nyan tár gyal ha tók. De míg a nyel vé sze ti for dí tás tu do mány tö ké le te sen al kal mas
egy pusz tán megis me ré si ada tok ra vo nat ko zó szö veg (pél dául bár mi lyen gya kor la ti
szak szö veg) for dí tá sá nak leírá sá ra, elem zé sé re és ér té ke lé sé re, az iro dal mi szö ve -

33

34 Ma ga a fél re for dí tás 2005-ben, a né met TV To tal csa tor nán, egy Geor ge Lu casszal ké szült in ter jú so rán
va ló ban meg tör tént, de szán dé kos szó já ték ként már jó val ko ráb ban is is mert volt: az 1979. má jus 4-én
hi va ta lá ba ik ta tott Mar ga ret That chert fi ze tett hir de tés ben kö szön töt te ez zel a párt ja.
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gekre – és né hány más, már Jakobson ál tal is jel zett szö veg tí pus ra – vo nat ko zóan
csak kor lá to zott ér vé nyű megál la pí tá so kat te het, mi vel ezek nek bi zo nyos sa já tos sá -
gai a nyel vé szet ér dek lő dé si és il le té kes sé gi kö rén kí vül es nek.

kuL tu rá Lis for dí tás tu do Mány versus
a Mű for dí tás eL Mé Le te

Az ed di giek ből egy olyan kép let lát szik ki raj zo lód ni, mint ha az itt vá zolt szem lé let,
ame lyet sa já tos szem pont jai és mód sze rei fe lől te kint ve „kul tu rá lis for dí tás tu do -
mány nak” ne vez tünk el, ké zen fek vő tárgya fe lől te kint ve vol ta kép pen a mű for dí tás
el mé le te, pon to sab ban poé ti ká ja vol na. egy részt te hát a for dí tás tu do mány egy szűkí -
tett, spe cia li zált al kal ma zá sa, más részt pe dig ki ter jesz té se egy ed dig el ha nya golt te -
rü let re. ezt a kép le tet több irány ból is pon to sí ta ni kell. Az könnyen be lát ha tó, hogy
in téz mé nye sült disz cip lí na ként a mű for dí tás-el mé let nemigen lé te zik. Aki egye te mi
stú dium ként a mű for dí tás ügyé vel akar fog lal koz ni, an nak vagy az ál ta lá nos nyel vé -
sze ti tan szé kek ál tal meg hir de tett for dí tás tu do mány (translationstudies) vagy az
iro da lom tör té ne ti tan szé ke ken mű kö dő össze ha son lí tó iro da lom tu do mány (compa-
rativestudies) kur zust kell vá lasz ta nia, és az ot ta ni kí ná lat ból kell ki vá lo gat nia a szá -
má ra ér té kes in for má ciót. Több he lyen mű kö dik for dí tó- és tol mács kép ző mes ter -
szak is, de a for dí tó szak irány itt is ki fe je zet ten a szak for dí tás ra kon cent rál.35 ez nem
je len ti azt, hogy a mű for dí tást tel jes ség gel mos to ha gyer mek ként ke zel né a nyelv- és
iro da lom tu do má nyi szem lé let. Va ló já ban egyál ta lán nem cse kély a ma gas szín vo nalú,
el mé le ti igé nyű mű for dí tás-kri ti kák és mű for dí tói mű hely ta nul má nyok szá ma, a ma -
gyar mű for dí tá si ro da lom poé ti ka tör té ne ti fel dol go zá sa pe dig olyan meg ke rül he tetlen
tel je sít mé nyek kel di cse ked het, mint Rá ba György mél tán hí res mo no gráfiája, Aszép
hűtlenek.36 ezek az ered mé nyek azon ban nem il lesz ked nek kö zös fo gal mi ke ret be,
nem iga zán rea gál nak egy más fel ve té sei re, nem lát szik a kö zös alap, amely re disz -
cip lí na – te hát rend sze re zett, for ma li zált, to vábbépí tés re nyi tott, di na mi kus, ta nít -
ha tó tu dás anyag – épül het ne.

Ma gyaror szá gon ez a hiány je len tő sebb nek lát szik, mint a tá jé ko zó dá sunk alap -
jául szol gá ló nyu gat- eu ró pai és észak- ame ri kai kul túr kör ben, hi szen Ma gyaror szá -
gon a mű for dí tás presz tí zse is és a kul tú ra éle té ben be töl tött va lós, tör té ne ti szerepe

34

35 A PPKe-n – ahol ko ráb ban kí sér le tet tet tek mű for dí tó mes ter kép zés akre di tál ta tá sá ra – im már ko moly
ha gyo má nyok kal mű kö dik mű for dí tó kép zés „szak irá nyú to vább kép zés” ke re té ben, ezenkí vül a Ba las si
In té zet és a Mű for dí tók egye sü le te is szer vez szín vo na las tan fo lya mo kat, de fo ko zat szer zés sel já ró egye -
te mi ke ret ben je len leg nincs ilyen sza ko so dá si le he tő ség.

36 RÁ BA 1969.
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is na gyobb. Mű for dí tá sok te kin te té ben (s kü lö nö sen kul tu rá lis ha tá suk te kin te té ben)
a Nyu gat tal szem ben mér le günk erő tel jes passzí vu mot mu tat, és ez töb bé-ke vés bé
ha son ló mó don igaz Ke let- és Kö zép-eu ró pa töb bi kul tú rá já ra is – mi ként a töb bi,
a vi lág iro da lom szem pont já ból pe ri fe ri ku sabb hely ze tű, de nem el zár kó zó, fel zár kó -
zás ra és együtt ha la dás ra tö rek vő nyel vi-kul tu rá lis egy sé gek re is. ez a hely zet meg -
le he  tő sen szem beöt lő: „mi vel a pe ri fe ri kus iro dal mak a nyu ga ti fél te kén több nyi re
a ki sebb nem ze tek iro dal mai val azo no sít ha tók, bár mily rossz ízű nek is tű nik ez az
el  gon do lás, nincs más vá lasz tá sunk, mint be lát ni, hogy az össze füg gés ben ál ló irodal -
mak kö zött, mint ami lye nek az eu ró pai iro dal mak, a hie rar chi kus vi szo nyok ezeknek
az iro dal mak nak a kez de tei től fog va kiala kul tak”.37 ezek nek a vi szo nyok nak meg van -
nak a ma guk jól kö rül ha tá rol ha tó po li ti ka- és mű ve lő dés tör té ne ti okai, ame lye ket itt
váz la to san sem je lez he tünk. Tény, hogy ma gyar tör té nel men vé gig vo nu ló egyik állan -
dó tö rek vés a Nyu gat hoz va ló po li ti kai és kul tu rá lis fel zár kó zás igé nye, és tény, hogy
Ma gyaror szá gon, kü lö nö sen az utób bi bő más fél év szá zad ban, az iro da lom leg művel -
tebb, leg nyi tot tabb és leg krea tí vabb kép vi se lői tö me ge sen ké szí tet tek mi nő sé gi mű -
for dí tá so kat – hol el hi va tott ság ból, hol meg él he té si kény szer ből. A ma gyar mű for -
dí tá si ha gyo mány és a ren del ke zé sünk re ál ló mű for dí tá si kor pusz te hát sokkal in kább
le he tő vé és – a nem ze ti kul tú ra szem pont já ból – szük sé ges sé te szi az el mé le ti igényű
fel dol go zást, mint a nyu ga ti kul tú rák re la tí ve jó val ki sebb je len tő sé gű és presz tí zsű
kor pu szai.38 eb ből e pil la nat ban csu pán annyi kö vet ke zik, hogy amennyiben a tu do -
má nyos kö zös ség szük sé gét lát ná a rend sze res és el mé le ti ala pú mű for dí tás-ku ta tás -
nak, er re a ma gyar kul tú ra kiemel ke dően gaz dag te re pet kí nál na. A mű fordí tók egye -
te mi fo ko za tot adó kép zé sé vel szem ben érv le het, hogy a mű for dí tói kompe ten cia
el ső sor ban kész ség és mű velt ség dol ga, te hát ma ga a mű for dí tás nem te kint he tő tu -
do má nyos disz cip lí ná nak. Ugyanak kor a mű for dí tá sok fo lya ma tá nak és ered mé nyé -
nek tu do má nyos igé nyű vizs gá la tá val szem ben már nem áll meg ez az érv. Más fe lől
ha mű vé szi nek te kin tünk egy te vé keny sé get, ak kor a mű vé sze ti ok ta tás ban le het ne
he lyet ke res ni ne ki. Min de ne set re le von ha tó olyan kö vet kez te tés, hogy aműfordí-
tástspecifikusanvizsgálódiszciplína hiány zik és hogy szük ség és igény vol na rá.

Az is kér dés per sze, hogy mit is tar tal maz az el kép zelt, el várt, meg ta ní tan dó mű -
for dí tói kom pe ten cia. Húz ha tunk-e ilyen éles ha tárt a mű for dí tás és az ál ta lá ban vett,
mond hat nánk „al kal ma zott” for dí tás kö zött? Hi szen a kü lön fé le „iro dal mi igé nyű”
(vagy „esz té ti kai lag meg for mált”) szö ve gek igen csak kü lön bö ző sú lyú felada to kat ró -
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37 eVeN- Zo HAR 1990, 48.
38 eh hez a sej tés hez ta nul sá gos hát tér a Wi ki pe dia ListofTranslatorsintoEnglish cím sza va, amely csak el -

vét ve tar tal maz sa ját jo gu kon is je len tős író kat, az el ső vo nal be li 20. szá za di an gol írók kö zött pe dig elvét -
ve ta lá lunk olyat, aki ko mo lyan ér dek lő dött vol na a mű for dí tás iránt.
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nak a for dí tó ra. Az olyan mes ter em ber, aki for ma hű en, az összes kon ven ciók nak meg -
fe le lően, több nyelv ből is ké pes lé nye gé ben bár mi lyen ver set ma gyar ra for dí ta ni, meg -
le he tő sen rit ka: becs lé sem sze rint or szá gos szá muk há rom szám jeggyel leír ha tó.39

No vel lát, re gényt vagy pró zai drá ma szö ve get (amennyi ben nem tar tal maz va la mi -
lyen kü lön le ges nyel vi vagy kul tu rá lis ki hí vást) el vi leg lé nye gé ben bár ki ké pes el fo -
gad ha tóan le for dí ta ni, aki jól is me ri a for rás nyel vet és kul tú rát, to váb bá ren del ke zik
né mi mű velt ség gel és stí lus ér zék kel (bár ez utób biak fel té te le zik is egy mást).

Som lyó György te szi szó vá, nem tit kolt rosszal lás sal, hogy újab ban – vagyis ak ko -
ri ban, a het ve nes évek el ső fe lé ben – tisz tes re gény for dí tók is kez dik fel ven ni a „mű -
for dí tó” ti tu lust, holott az va ló já ban csak vers for dí tók nak jár na.40 A mű for dí tás a ma -
gyar ban ép pen azért kü lönül el nyel vi leg is a „vol ta kép pe ni” for dí tás tól, mert a sa já tos,
kiemel ke dően gaz dag, for ma hű ség re épü lő ma gyar vers for dí tó-kul tú ra mintegy ki -
kö ve tel te ma gá nak ezt a meg kü lön böz te tést. (Más kér dés, hogy a to váb biak ban
Somlyó ép pen e vers for dí tó-kul tú ra re form já ra tesz ja vas la tot.) ezen lo gi ka sze rint
a pró za for dí tás és az „al kal ma zott” for dí tás (pél dául szak for dí tás) kö zött nincs is lé -
nye ges ér ték- vagy kom pe ten cia be li kü lönb ség.

A fel ve tés re adó dó egyik vá lasz az, hogy van nak pró zai mű vek, ame lyek komp lexi -
tás ban és struk tu rált ság ban könnye dén fel ve szik a ver senyt a leg több vers sel (az
utób bi évek ből az Ulysses mel lett em lít het nénk pél dául az új Proust-for dí tá so kat,
vagy az el ké szült Pyn chon- re gényt), te hát a ha tár vo nal, ha van ilyen egyál ta lán, nem
a pró za és vers kö zött hú zó dik. A má sik vá lasz azo kat a pró zai mű ve ket érin ti, ame -
lyek komp le xi tás ban va ló ban el ma rad nak a ver sek mö gött; olyan mű ve ket, ame lyeket
el vi leg tény leg bár ki le tud for dí ta ni, aki tel je sí ti a fent em lí tett fel té te le ket. Néz zünk
meg pél dául né hány bűn ügyi re gényt: va jon hi bát la nok a for dí tá sok? Ko ránt sem: he -
lyen ként bi zony olyan hi bá kat tar tal maz nak, ame lyek re egyál ta lán nem túl zás a haj-
meresztő jel ző. Az a for dí tó pél dául, aki sze rint Po i rot és Ha stings ka pi tány te ge ző -
dik, nyil ván va lóan sem mit sem tud er ről a gon do san felépí tett vi lág ról.41 Ha az an gol
szö veg ből nem jön rá a te ge ző vi szony le he tet len sé gé re (vagyis nem tud elég gé ango -
lul), ak kor ezt könnyen pó tol hat ta vol na egyet len ko ráb bi ma gyar for dí tás elol va sá -
sá val, vagyis az ele ven ha gyo mány megis me ré sé vel, de ezt sem tet te meg, kö vet kezés -
 képp al kal mat lan a feladat ra – mi köz ben egy „al kal ma zott” for dí tá si feladat tal (ahol
nem vár ják ilyen ki hí vá sok) alig ha nem hi bát la nul meg tud na bir kóz ni. Ha son ló tör -
té nik Sher lock Hol messzal is, aki az egyik for dí tás ban meg ma gya ráz ha tat lan mó don
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39 A Mű for dí tók egye sü le te (MeGy) hon lap já nak (mu for di tok. hu) ta nú sá ga sze rint a tag lét szám meg ha lad -
ja a szá zat, de a ta gok na gyobb ré sze csak pró za for dí tás sal fog lal ko zik.

40 SoM Lyó 1975.
41 cHRI STIe 1990.
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több íz ben is „Wat son kám”-nak szó lít ja hű sé ges tár sát.42 ezek a hi bák nem aka dá -
lyoz zák a szö veg adatszerű megér té sét, ma ga a tör té net nem sé rül, de a sze rep lők
kö zöt ti, áb rá zolt vi szony tel je sen té ves, torz di men ziót ölt, ami től a tör té ne tet körül -
ve vő, na gyon gon do san felépí tett mi liő megy tönk re.

ezek a hi bák azt jel zik, hogy még a vi szony lag egy sze rűbb, iro dal mi jel le gű for dí -
tá si felada tok is tar tal maz nak olyan buk ta tó kat, kö ve tel nek olyan kom pe ten ciá kat,
ami lye ne ket a nem-i ro dal mi for dí tá si felada tok so ha sem. ez nem je len ti azt, hogy egy
iro dal mi szö veg le for dí tá sa szük ség sze rűen ne he zebb: pél dául a szak ter mi no ló giai
já rat lan ság is ve zet het kel le met len, oly kor akár ve szé lyes hi bák hoz. Ma gyaror szá gon
nem gya ko ri, hogy szé le sebb kö rű vi ta ke re ked jen egy szak for dí tás megíté lé sé ről.
A tár sa da lom tu do má nyok kö ré ben ta lán a legem lé ke ze te sebb ilyen esz me cse re Michel
Fo u cault Felügyeletésbüntetés:abörtöntörténete cí mű mű vé nek for dí tá sá ról ala -
kult ki.43 Szak for dí tás ban per sze ép pen a kog ni tív hi bák a jel lem zők: na gyon ne héz
el kép zel ni, hogy egy szak szö veg ben a te ge zés-ma gá zás, a meg szó lí tás prob lé mát
okoz zon, hi szen egy szak szö veg ben rend sze rint nin cse nek em be ri szi tuá ciók, ahol
a kér dés fel me rül het ne. Ha vi szont egy ér te ke ző szer ző erő tel je sen a poé ti kai funkció -
ra, a nyelv já té kok ra ha gyat ko zik, ak kor for dí tó ja is ki van té ve a poé ti kai ki hí vás nak.
Der ri da egyik legis mer tebb, so kak ál tal át vett, já té kos ter mi nu sá ra, a différance- ra
(amely egy be tű nyi szán dé kos hi bát rejt a szó ba) szá mos megol dás adó dott vol na:
meg le he tett vol na tar ta ni az ere de ti ben, át le he tett vol na for mál ni a szót ma gyar
alak ra (dif fe ran cia), vagy meg le he tett vol na ta lál ni a Der ri da ál tal el vég zett mű velet
ma gyar meg fe le lő jét (kü lömb ség – ez Mol nár Mik lós ja vas la ta44). A ka no ni kus magyar
megol dás az el-különböződés lett, amely meg kí sér li ma gá ban a szó ban ér zé kel tet ni
a szer ző ere de ti, a différer ige ho mo ni mi á já ból le ve ze tett fo ga lom ma gya rá za tát,45

s az ere de ti ter mi nus értelmét va ló ban nemigen le he tett vol na ha té ko nyab ban meg -
ra gad ni egy szó ban. Az ige kö tő és a név szó kép ző jel zi, hogy nem ál la pot ról vagy stati -
kus tu laj don ság ról, ha nem moz za na tos fo lya mat ról, lé nye gé ben egy mű ve let ről van
szó, amely nek jel le gét to vább pon to sít ja a vissza ha tó kép ző, az egész szó szak terminus
jel le gé ről pe dig a kö tő je les írás mód ad hírt, ilyen mó don a ma gyar ter mi nus jó val
töb bet el mond, mint a ma gá ban ál ló ere de ti. ez utób bi nak a kar rier je azon ban nem
csu pán az ér tel mé nek kö szön he tő, ha nem el ső sor ban an nak a poé ti kai elem nek,
hogy il luszt rál ja is ön nön ér tel mét, ma ga is egy el-különböződés ered mé nye. Je len tő -
sé gé hez az is hoz zá já rul, hogy a kü lönb ség csak írás ban ér zé kel he tő, s ez zel alá tá -
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42 Do y Le 1966. Szá mos to váb bi kiadást ért meg, 2000 után azon ban több új for dí tás is ké szült.
43 Lásd KLA NI cZAy 1991; GÁN Gó 1991; GyÁ NI–PAJ KoS Sy 1991. A tár gyalt könyv: Fo U cAULT 1990.
44 MoL NÁR 1991, 5.
45 DeR RI DA 1991.
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maszt ja Der ri da el gon do lá sát az írás pri má tu sá ról. Szem pon tunk ból azon ban a leg -
fon to sabb a szö veg ben el fog lalt he lye. A Ladifférance cím után ugyanis így hang zik
az el ső, ön ál ló be kez dést al ko tó mon dat: »Je par le rai, donc, d’une lett re.« „Te hát egy
be tű ről fo gok be szél ni.” Fél reért he tet len a szö veg azon szán dé ka, hogy az el ső mondat
a cím el- kü lön bö ző dött, „dif fe ran ci á ló dott” be tű jé re utal jon. A fran cia szö veg já tékba
hív, míg a ma gyar enig mát nyit meg, hi szen az „egy be tű” mi ben lé te csak jó val később,
az ere de ti ter mi nus ra vissza hi vat koz va ér tel me ződik.

ezek a pél dák nyil ván va ló vá te szik, hogy a kul tu rá lis for dí tás tu do mány il le té kes -
sé ge nem a vizs gált szö veg kul tu rá lis presz tí zsé től vagy bo nyo lult sá gá tól függ, ha -
nem at tól, hogy az adott szö veg ren del ke zik-e egy részt a köz vet len tex tu a li tá son
kívül eső kul tu rá lis vo nat ko zá sok kal, más részt a kog ni tív köz lés szán dé kán túl me nő
tex tu á lis szer ve zett ség gel. Ter mé sze te sen ez nem egy egy bi tes el dön ten dő kér dés:
a nyelv ma ga is kul tu rá lis kép ződ mény, és a kul tu rá lis min tá za tok sem ra gad ha tók
meg nél kü le. A ten den ciák azon ban vi lá go sak. Nyil ván va ló, hogy ami kor a nyel vet
pél dául egy tech no ló giai uta sí tás megírá sá ra vagy megér té sé re hasz nál juk, az az érde -
künk, hogy itt tisz ta re fe ren ci á li tás mű köd jék: „a sze lep fe dél és a lég szű rő ház vissza -
sze re lé se után ne fe lejt sük el ki ven ni a du gó kul csot a fő ten gely ék szíj tár csá ból”46 –
ezt tö ké le te sen le for dít hat ja va la ki ak kor is, ha egyet len szót sem ért be lő le. en nek
a cse lek vés sor ra vo nat ko zó kód nak egyet len kon tex tus ban van egyet len le het sé ges
ér tel me, min den más kon tex tus ban ér tel met len, te hát kul tu rá lis min tá zat ként nem
mű kö dik. Ha pél dául va la ki a je len köny vet for dí ta ná, fe les le ges len ne ki szó tá roz nia
az idé ze tet, elég vol na vak tá ban felüt nie egy sze re lé si ké zi köny vet és ke res ni egy ka -
ci fán tos mon da tot a cél nyel ven. De ha azt fog lal nánk be le a szö veg be, hogy „sze re -
lem tü ze ég fiatal szi vé ben”, av val a lel ki is me re tes for dí tó nak legalább fél na pi munkát
ad nánk, és a megol dás még min dig komp ro misszu mos len ne.

Szö gez zük le: azt, hogy a kul tu rá lis szem pont fon tos és ér té kes a for dí tás tu do -
mány ban, nem szük sé ges „fel ta lál ni”: a nem zet kö zi te re pen ez meg le he tő sen ké zen -
fek vő nek lát szik. Su san Bass nett és And ré Le fe ve re 1990-ben ír ta meg a for dí tás tu -
do mány kul tu rá lis for du la tát meg hir de tő ma ni fesz tu mot,47 1998-as ret ros pek tív
cik  ké ben azon ban Su san Bass nett már a kultúratudomány for dí tá si for du la tá ról szá -
mol be.48 A kul tu rá lis szem pont be ve ze té sé nek hasz nos sá gá hoz a for dí tás tu do mány
szem pont já ból nem fér két ség: meg nyi tot ta a le he tő sé get a nem hű ség el vű (vagyis
a for rás szö veg ki zá ró la gos mér cé jé től el sza ka dó) el mé le tek előtt, új te re pe ket vont
be a for dí tók kép zé sé be és ál ta lá nos ság ban le he tő vé tet te, hogy a kul tú ra tu do mány
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46 Vé let len sze rű pél da az in ter net ről: http://sko dak lub. com/wi ki/in dex.php/Sze le phé za gál lí tás (2013. 02. 10.).
47 BASS NeTT–Le Fe Ve Re 1990.
48 BASS NeTT 1998.

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:22  Page 38



jel leg ze tes szem pont jait (ame lyek kö zül itt a leg job ban ér té ke sít he tő alig ha nem
a poszt ko lo niá lis szem lé let) a for dí tá sok ra is ér vé nye sít sük. Azon ban rö vid időn belül
a kul tú ra tu do mány disz kur zu sá ban a for dí tás tu do mány ál tal fel ve tett szem pon tok
olyan je len tő ség re tet tek szert, amely ma gá nak a kul tú ra tu do mány nak a hang sú lyait
is be fo lyá sol ta. el gon dol kod ta tó, hogy en nek a for du lat nak a je lei miért olyan hal vá -
nyak a ma gyar tu do má nyos ság ban, amely az utób bi év ti ze dek ben ha tá ro zot tan, gyorsan
és ered mé nye sen rea gált a nem zet kö zi fej le mé nyek re (gon dol junk csak a gender kri -
ti ka, vagy a me di a li tás szem pont jai nak gyors el ter je dé sé re). Az ok ta lán ab ban ke re -
sen dő, hogy a for du la tot ins pi rá ló köz vet len kul tu rá lis ta pasz ta la tok a ma gyar környe -
zet ben nin cse nek je len: nincs je len a posz ko lo ni á lis bűn tu dat és nincs je len a mű kö dő
mul ti kul tu ra li tás sem. Az iro dal mi for dí tás tu do má nyos reflexi ó ja így lé nye gé ben
a ka no ni kus vi lág iro da lom ha zai köz ve tí té sé nek prob lé mái ra kor lá to zó dik – s ez alól
jó részt a je len könyv sem ki vé tel. Ugyanak kor a ma gyar kul tú rá ban is szá mos inspiráló
té ma lap pang, ame lyek megújít hat nák a kul tú ra fo lya ma tai ról al ko tott né ze tein ket:
Kö zép-eu ró pa, a Mo nar chia örök sé ge, ki sebb sé gek (nem csak nyel vi-et ni kai ér telem -
ben), az ide gen po li ti kai do mi nan ciák kul tu rá lis ha tá sai – ám úgy tű nik, e té mák érzel -
mi és po li ti kai meg ter helt sé ge egyelő re még aka dá lyoz za a szé les kö rű diszkussziót.

Le kell szö gez nünk, hogy a „kul tu rá lis for du lat”, amely hez gon do lat me ne tünk kap -
cso lód ni kí ván, nem áll össze egy sé ges for dí tás el mé let té (en nek okai ra rö vi de sen
rész le te sen is ki té rünk). Hasz no sít ja a het ve nes–nyolc va nas évek teo re ti kus konst -
ruk cióit, mint a Skopos-el mé let vagy a töb bes rend szer- (polysystem-) el mé let, de
ugyan ak kor kri ti ká val is te kint ezek re, lát ja a kor lá tai kat. A Skopos-el mé let pél dául
a cél juk fe lől kí ván ja meg ra gad ni a for dí tá si mű ve le te ket il let ve ezek ered mé nyeit,49

s az el mé le tet érő bí rá la tok már a nyolc va nas évek ben is legin kább azt tet ték szó vá,
hogy az iro dal mi mű nek mint esz té ti kai tárgy nak nincs meg ha tá roz ha tó cél ja, ezért
er re a te rü let re a Skopos-el mé let nem al kal maz ha tó. el lenérv ként ter mé sze te sen fel -
hoz ha tó, hogy az iro dal mi for dí tás nak min dig van cél ja, ne ve ze te sen az iro dal mi mű
rep re zen tá ció ja vagy va la mi lyen szin tű ek vi va len sé nek lét re ho zá sa – ám ez a cél lé -
nye gé ben min den iro dal mi for dí tá si mű ve let nél ha son ló, il let ve az eset le ges kü lönb -
sé gek kü lön el mé le ti ke ret nél kül is fel tár ha tók. Nem azt ál lít juk te hát, hogy az iro -
dal mi for dí tá sok ra a Skopos-el mé let ér vény te len, ha nem csu pán azt, hogy a pra xis
szem pont já ból vi szony lag ke vés új don sá got tud nyúj ta ni. A ké sőb biek ben azon ban
be mu ta tunk majd egy olyan ese tet, amely ép pen ezen el mé let gya kor la ti ki ve tü lé sé -
nek te kint he tő.
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49 VeR Me eR 2000.
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A töb bes rend szer -el mé let ha tá sá hoz és hasz nos sá gá hoz két ség sem fér, bi zo nyos
ér te lem ben ez te kint he tő a kul tu rá lis for du lat leg fon to sabb el mé le ti alap já nak.50

A töb bes rend szer -el mé let vol ta kép pen igen ered mé nyes kí sér let a kul tú ra lét mód já -
nak, il let ve a kul tú rák együtt élé sé nek és köl csön ha tá sá nak meg ra ga dá sá ra. er re
támasz ko dik a for dí tás el mé let cél szö veg-o rien tált vo nu la ta, to váb bá az ek vi va len cia
fo gal má nak re la ti vi zá lá sa, és így hasz nál ha tó elem ző esz köz zé ala kí tá sa. Ami ben a kul -
tu rá lis for du lat el hagy ni lát szik ezt a teo re ti kus me zőt, az a szi go rú des krip ti viz mus
meg ha la dá sa. eb ben az irány ban ter mé sze te sen már ma ga a tel-a vi vi is ko la is tett
lépé se ket, kü lö nö sen a for dí tá si nor mák el mé le té nek be ve ze té sé vel,51 de ez is vi szony -
lag ke vés ope ra tív esz közt ad a ke zünk be, ami kor ki fe je zet ten egy adott nor má hoz
(neve ze te sen a nap jaink ban, Ma gyaror szág ban ér vény ben lé vő nor má hoz) ké pest
vizsgáljuk a le he tő sé ge ket, ki hí vá so kat és tel je sít mé nye ket. Prag ma ti kus szem pont -
ból nemigen le het két ség be von ni, hogy egy nor mán be lül is van nak si ke res és kevésbé
si ke res fordí tá si mű ve le tek, és hogy a si ker hez ve ze tő el já rá sok és ha tás me cha niz -
mu sok elemzése éppolyan hasz nos le het, mint a si ker te le nek re va ló rá mu ta tás. egy
adott kul tu rá lis min tá za tot na gyon sok fé le mó don le het (in ter ling vá lis át kó do lás út -
ján) hoz zá fér he tő vé ten ni, de nem min den mód egy for mán ered mé nyes, és van nak
ki fe je zet ten el hi bá zot tak is. Pár hu zam ként az iro dal mi szö veg le het sé ges ér tel me -
zé sei nek vég te len gaz dag sá gá ra te kint he tünk, ami ko ránt sem je len ti azt, hogy bár -
mi el fo gad ha tó vol na ér tel me zés ként, vagy akár hogy min den ér tel me zés egy for mán
ér té kes vol na.

eze ket az el mé le ti ke re te ket leg szem lé le te seb ben az ek vi va len ciá hoz fű ző dő vi -
szo nyuk alap ján le het össze vet ni. A Skopos-el mé let az ek vi va len ciát spe ciá lis eset nek
te kin ti, amely a for dí tá si mű ve le tek nek csak az egyik le het sé ges cél ja. A töb bes rend -
szer -el mé let úgy te kint az ek vi va len ciá ra, mint a for dí tá si mű ve le tek ben ele ve, evi -
den sen adott, bár kü lön fé le meg nyil vá nu lá si for mák ban je lent ke ző té nye ző re, és inkább
eze ket a kü lön fé le meg nyil vá nu lá si for má kat te kin ti ku ta tá si te rep nek. emel lett ter -
mé sze te sen a har ma dik le he tő ség, az ek vi va len cia ta ga dá sa (pon to sab ban meg fogha -
tat lan sá gá nak, bi zo nyít ha tat lan sá gá nak ál lí tá sa) is je len van az el mé le ti gon dol kodás -
ban. ez a gyak ran indeterminizmusnak ne ve zett ál lás pont el ső sor ban Wil lard V. o.
Qu i ne ne vé hez köt he tő.52 Qu i ne az in ter ling vá lis megér tés (azaz vég ső so ron a fordí -
tás) le he tet len sé gét (vagy legalábbis ve rifi kál ha tat lan sá gát) az zal az ext rém hely zet -
tel il luszt rál ja, ami kor az új tör zset fel fe de ző ant ro po ló gus a benn szü löt tek nyel vét
pró bál ja megér te ni, el sa já tí ta ni, majd leír ni. Nyil ván va ló, hogy a re fe ren ciák, s fő ként
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a kon cep tu a li zá lá si mű ve le tek azo no sí tá sa kez det ben na gyon bi zony ta lan, de ez zel
ana lóg bi zony ta lan sá gok az anya nyelv cse cse mő- és kis gyer mek ko ri el sa já tí tá sa során
éppígy fennáll nak, vagyis ez a lo gi ka nem csak az in ter ling vá lis megér tés, ha nem álta -
lá ban a nyelv ál ta li, in ter per szo ná lis megér tés le he tő sé gét von ja két ség be. egy ilyen
szél ső sé ge sen szkep ti kus ál lás pont gon do lat kí sér let ként más hol na gyon ter mé keny
le het, de a for dí tás gyakorlatát is szem előtt tar tó gon do lat me ne tet egy ilyen hi po -
té zis a kez det kez de tén el le he tet le ní te né. emel lett ha tal mas mennyi ség ben van empi -
ri kus ta pasz ta la tunk a for dí tás ered mé nyes sé gé ről: egyál ta lán nem tű nik le he tet len -
nek – sőt min den bi zonnyal sok szor elő is for dult –, hogy egy cseh és egy kí nai ol va só
kölcsönösenreleváns pár be szé det foly tas son anya nyel vén szer zett Shakes peare-él -
mé nyé ről, akár egy ne gye dik köz ve tí tő nyel ven, pél dául fran ciául. Két ség te len persze,
hogy a re le van cia mi ben lé tét sem mi vel sem könnyebb ob jek tí ven meg ra gad ni, mint
az ek vi va len ciáét, de en nek rész le tes meg tár gya lá sa egy má sik, nyelv el mé le ti irá nyult -
sá gú dol go zat tár gya vol na. Az min de ne set re bi zo nyos nak lát szik, hogy a for dí tás
valós gya kor la tá ra sem a Skopos-el mé let, sem a des krip tív re la ti viz mus, sem az inde -
ter mi niz mus nem gya ko rolt ész re ve he tő ha tást.53 el mé le ti igé nyű, de mód szer ta ni
irá nyult sá gú gon do lat me ne tet – az is ko lák ta pasz ta la tait fel hasz nál va, de a pra xis ta -
pasz ta la tai ból és igé nyei ből kiin dul va – An to i ne Ber man nak si ke rült fel vá zol nia,54

s bár ez a me to di ka ki fe je zet ten a mű for dí tás kri ti ká ra vo nat ko zik, né hol a mű for -
dító előtt ál ló felada tok elem zé sé ben is hasz no sít ha tó.

ed di gi gon do lat me ne tünk nek nem az volt a cél ja, hogy a kul tu rá lis szem pont ér -
vé nyes sé gét bi zony gas sa, ha nem hogy meg mu tas sa: az iro dal mi for dí tás spe ciá lis
prob lé mái nak meg ra ga dá sa el ső sor ban en nek a szem pont nak az ér vé nye sí té sé vel le -
het esé lyünk. És mi vel a ma gyar kul tú rá ban az iro dal mi for dí tás nak ha gyo má nyo san
– a fent em lí tett te rü le tek „lap pan gá sa” mel lett is – kiemelt sze re pe van, messze me -
nően in do kolt, hogy a ma gyaror szá gi for dí tás tu do mány ban is kiemelt, a nyel vé sze -
ti vel egyen ran gú sze re pet kap jon a kul tu rá lis szem lé let. Az így el gon dolt „kul tu rá lis
for dí tás tu do mány”, úgy tű nik, be tölt het né a tel jes ség gel so ha meg nem va ló sult „mű -
for dí tás-el mé let” funk ció ját.

Ter mé sze te sen fel me rül het a kér dés, hogy ak kor vé gül is miért nem mű for dí tás-
el mé let ről be szé lünk in kább, gon do lat me ne tün ket miért a meg ha tá ro zó szem lé let -
mód, azaz a kul tú ra tu do mány fe lől igyek szünk meg ha tá roz ni, s nem vol ta kép pe ni
tár gya, azaz a mű for dí tás fe lől. en nek fő oka az a megala po zott sej tés, hogy az ál ta -
lá nos mű for dí tás-el mé let lo gi kai és gya kor la ti le he tet len ség.
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ezt a sej tést leg lát vá nyo sab ban az a könyv tá maszt ja alá, amely nek ép pen ez a cí -
me: Aműfordításelmélete – An ton Po po vič, a ki vá ló szlo vák nyel vész és iro dal már
1975-ös köny ve, ame lyet a nem ke vés bé ki vá ló Zsil ka Ti bor öt év vel ké sőbb for dí tott
ma gyar ra.55 A mun ka az ak ko ri ban igen kor sze rű nek szá mí tó kom mu ni ká ció el mé let
ter mi no ló giá já val és mód szer ta ná val kí sér li meg a tel jes és kon zisz tens mű for dí tás-
el mé let kiépí té sét. Ter mé sze tes, hogy a könyv – vi tat ha tat lan ér té kei el le né re –
ma már nem szá mít kor sze rű nek. Ha ma áll na ne ki va la ki, nem csak a vá la szai, ha -
nem a kér dé sei is má sok vol ná nak, de ez vol ta kép pen a tu do má nyos ság és a tárgy
(fo lya ma to san vál to zó) lét mód já ból kö vet ke zik. A rend kí vül ér té kes és tisz tes sé ges
vál lal ko zás he roi kus ku dar ca nem az avu lás ban, ha nem az egy ko rú (szin tén vi tat ha -
tat lan tisztes  sé gű és szak sze rű sé gű) for dí tás ban lep le ző dik le. „Ha a szlo vák for dí -
tás szö ve gek re vo nat ko zó ré sze ket meg hagy tuk vol na, ezek ből a ma gyar ol va só gya -
kor la ti lag sem mi lyen ta nul sá go kat nem von ha tott vol na le” – vall ja meg utó sza vá ban
a for dí tó. „Az ere de ti szö ve gen ezért sok he lyütt vál toz tat nunk kel lett.”56 A mű for dí -
tás el mé le téről szó ló könyv te hát for dí tha tat lan sá gi prob lé má kat vet fel: a pél dák -
ban meg ra ga dott prob lé ma min dig két meg ha tá ro zott nyelv vi szo nyá ban rej lik, és
ha a ma gya rá za tát va la mely har ma dik nyelv re akar juk for dí ta ni, ak kor a kon zisz ten -
cia ér de ké ben kényte le nek va gyunk új ra meg konst ruál ni az ere de ti prob lé mát, hogy
a har ma dik nyelv felől is lát ha tó vá te gyük. Kér dé ses azon ban, hogy ez még ugyanaz
a prob lé ma ma rad-e, il let ve mi lyen mó don, mi lyen me ta nyel ven bi zo nyít ha tó, hogy
ugyanaz ma radt.

Po po vič azt ál lít ja (és eb ben a for dí tás tu do mány hi va ta los megala pí tó ja, Ja mes
S. Holmes is egyetért ve le57), hogy a mű for dí tás az ere de ti mű me ta tex tu sa. Az ezt
elem ző for dí tás el mé le ti szö veg esze rint már me ta- me ta tex tus, en nek for dí tá sa pedig
me ta- me ta- me ta tex tus. Az ere de ti mű ép pen azért ve tett fel for dí tá si prob lé má kat,
mert ma ga is több szin tű, ön re fe ren ci á lis szer ve zett sé get mu tat – ép pen eze ket a prob -
lé ma tí pu so kat fog lal ja össze Jakobson kis sé leegy sze rű sít ve a paronomázia cím szó
alatt. Ami kor te hát mű for dí tás-el mé le tet for dí tunk, a je len sé gek ma gya rá za tá val
könnyű dol gunk van, de ma gu kat a vizs gált je len sé ge ket (pél dául a Po po vič ál tal be -
mu ta tott szlo vák for dí tá si prob lé má kat) nem tud juk a cél nyelv ben az ol va só szá mára
köz vet le nül lát ha tó vá ten ni, ki vé ve per sze, ha ol va sónk ki vá lóan ér ti a for rás nyel vet
is – ez eset ben vi szont mi szük sé ge vol na a for dí tá sunk ra. Po po vič a for rás szö veg sti -
lisz ti kai kon ven ciói val kap cso la tos for dí tá si prob lé mák il luszt rá lá sá ra Pe tő fi Sán dor
HíresvárosazaafődönKecskemét cí mű ver sét vá laszt ja, s be is mu tat ja tel jes egé szé -
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ben, Ján Smrek két szlo vák for dí tá sá val együtt.58 A szlo vá kul és ma gya rul egyaránt
jól ér tő ol va só nyil ván ugyanúgy ké pes megér te ni a prob lé mát a könyv ma gyar és
szlo vák vál to za tá ból is, aki azon ban csak az egyik nyel ven ol vas (te hát aki nek va ló -
já ban szük sé ge van a for dí tás ra), az a for dí tás tól sem kap sok kal több in for má ciót,
mint az ere de ti től. Ami kor pe dig Po po vič Dan te, By ron vagy Voz nye szensz kij for dí -
tá si ne héz sé geit tár gyal ja, az ol va só könnyen ke rül het ab ba a hely zet be, hogy a köz -
ve tí tés va la mely aka dá lyát két, szá má ra is me ret len nyelv kö zös erő te ré ben kel le ne
megér te nie, mi köz ben ő ma ga a könyv ál tal tár gyalt nál jó val sú lyo sabb köz ve tí té si
aka dállyal küsz kö dik. Az ere de ti ből for dí tott ma gya rá za tok te hát a for dí tó ál tal talált
vagy lét re ho zott prob lé mák ma gya rá za tai vá vál nak. Vagy egy má sik szem pont ból:
Zsil ka Ti bor a for dí tás mun ká ja so rán kény sze rűen el té rő stra té giát al kal ma zott a pél -
dák nál és a ma gya rá za tok nál, lét re hoz va egy olyan for dí tás el mé le ti prob lé mát, ame -
lyet ma ga a könyv nem tár gyal.

A pél dák for dí tá sa kor for dí tá si prob lé mát kel lett for dí tá si prob lé má ra for dí ta ni,
vagyis pa ra dox mó don a le for dít ha tat lan sá got kel lett le for dí ta ni. A for dít ha tat lan -
ság ra irá nyu ló reflexió egy sze rűb ben is lét re hoz hat ilyen pa ra dox hely ze tet, pél dául
ami kor es ter há zy köny vé ben a for dí tó egy le for dít ha tat lan szó já ték kal ta lál ko zik,
s ráadá sul a for rás szö veg ben még az is oda van ír va (mintegy „me ta nyel ven”), hogy
„le  for dít ha tat lan szó já ték”. Mit te het en nek a szö veg nek a for dí tó ja? A Harmonia
caelestisben a mo tí vum négy szer for dul elő,59 és az an gol for dí tó, Ju dith Sol lo sy vir -
tuóz prag ma tiz mus sal, sú lyuk nak meg fe le lően ke ze li az ese te ket. Az I/75 és az I/355
sza ka szok ban ki hagy ja mind a szó já té kot, mind a kom men tárt, ezek kö zül az első
meg  le he tő sen súly ta lan és a nar ra tí vát egyál ta lán nem be fo lyá so ló vicc, míg a második
he lyen vol ta képp nincs is szó já ték. Az I/128 sza kasz szó já té ka („jó vá gá sú” if jak, akikből
eu nuch lesz) meg le pő mó don le for dít ha tó nak bi zo nyul („well- cut yo uths”), így a lefor -
 dít ha tat lan ság cím ké je ér vény te len né vá lik, de a szó já ték ra uta ló kom men tár a helyén
ma rad („a pun, ha- ha!”). A ne gye dik he lyen a for dí tó nyel vi zár vány ként, kurzi  vál va
megőr zi a ma gyar mon da tot („le húny ta sze mét a sze mét”), amely ezút tal egy sze -
replő, Ro ber to szá já ból hang zik el, és (az ere de ti nek meg fe le lően) ő fű zi hoz zá
a kommen tárt is: „an unt rans la tab le pun”.60 Az ol va sót annyi ban min den képp vesz -
te ség éri, hogy a le for dít ha tat lan ság ra uta ló kom men tár vissza té rő mo tí vum ként el -
vész a szá má ra. Az utol só eset ben ko mo lyabb a kár, hi szen nem csak a szó já ték, hanem
a magyar mon dat kog ni tív ér tel me is ho mály ban ma rad, de a leg fon to sabb, hogy
meg bi csak lik a „nar ra tív szer ző dés” ha tá lya is, hi szen ez a kom men tár a nar rá ci ón
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be lül re, a sze rep lők kö zé he lye zi az át hág ha tat lan nyel vi ha tárt, míg az ere de ti szerint
a sze rep lők, a szer ző és az (anya nyel vi) ol va só mind nyá jan e ha tár egyazon ol da lán
áll nak. (Az eh hez ha son ló kódátlépő for dí tá si megol dá sok ra a ké sőb biek ben még ki -
té rünk.)

Ma gát a for dít ha tat lan sá got (a ja kob so ni pa ro no má zi át) két ség kí vül na gyon nehéz
le for dí ta ni: amit ezek ben az ese tek ben a köz nyelv az egy sze rű ség ked véért for dí tás -
nak ne vez, az va ló já ban vagy az ere de ti töb bé-ke vés bé meg kö ze lí tő rep re zen tá ció ja,
vagy új raal ko tás, adap tá ció. A for dít ha tat lan ság reflexiója azon ban vég képp for dít ha -
tat lan. Som lyó György fen tebb em lí tett esszé je tar tal maz egy Ja kob son hoz kap cso -
ló dó, igen éles meg fi gye lést, amely er re is pél da le het. Baude laire Macskák cí mű szo -
nett jét Sza bó Lő rinc for dí tot ta ma gyar ra, ál ta lá nos megelé ge dés re, hi szen a vers
beil lesz ke dett a ma gyar kul tú ra szö ve té be. Jakobson és Lé vi-St rauss hí res elem zé se
a vers nek szá mos olyan jel lem ző jé re rá mu tat, ame lyek nek je len tés for má ló ha tá sa
lehet, ám a ma gyar for dí tást néz ve azt lát juk, hogy ezek ből gya kor la ti lag sem mi sem
va ló sult meg.61 ez azon ban csak ki sebb rész ben ró ha tó fel a for dí tó nak: Jakobson
elem zé se túl nyo mó részt olyan szer ke ze ti sa ját sá go kat érint, ame lyek ma gya rul meg -
va ló sít ha tat la nok, il let ve nem csak esz té ti kai, ha nem ér tel mi de fi ci thez ve zet né nek
(pél dául a kü lön fé le szó fa jú sza vak elosz lá sa és el he lyez ke dé se a so ro kon be lül). Így
a meg lé vő ma gyar szö veg re vo nat koz tat va az elem zés egy sze rűen ér tel met len, ha
pe dig a ma gyar vers szö veg ben pró bál nánk meg va ló sí ta ni az elem zés ál tal hi vat ko -
zott struk tu rá lis je gye ket, ak kor a vers szö ve günk vál na ér tel met len né.

Ter mé sze te sen akad nak ki vé te lek, a for dít ha tó ság fur csa vé let le nei. A for dí tás ról
szó ló esszé jét – amely a je len fej te ge tés egyik kiin du ló pont jául is szol gált – Jakobson
lát vá nyos re to ri kai for du lat tal, egy le for dít ha tat lan sá gá ban ön reflek tív pa ro no máziá -
 val: a jól is mert „tra dut to re tra di to re” pél dá val zár ja. Nyil ván nem szá molt ve le, hogy
ez a pél da ma gyar ra tör té ne te sen (és me rő ben vé let le nül) le for dít ha tó: „fer dí tő for -
dí tó”. Az esszé ma gyar for dí tó ja – igen he lye sen – csak for dí tói láb jegy zet ben ad ja
meg a ma gyar ver ziót, de akar va-a ka rat lan ez zel is rést üt Jakobson for dít ha tat lan -
ság ra ki he gye zett ér ve lé sén, vagy legalábbis re to ri ká ján.62 ez eset ben te hát ép pen
a vé let len sze rű for dít ha tó ság za var ja meg a for dí tás ról szó ló disz kusszi ót, hi szen a
for dít ha tat lan ság ra ho zott pél da az egyik cél nyelv re mégis csak le for dít ha tó.

Pró bál juk meg ál ta lá no sí ta ni eze ket a meg fi gye lé se ket. Könnyen be lát ha tó, és a ta -
pasz ta lat is iga zol ja, hogy a mű for dí tá si mű ve le tek me ta nyel ve ként (vagyis a mű for -
dí tás-el mé let nyel ve ként) olyan nyel vet cél sze rű hasz nál ni, amely a vizs gált for dí tási
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mű ve le tek ben sze rep lő va la me lyik nyelv vel (te hát vagy a for rás, vagy a cél nyelv vel)
azo nos. A for dí tás so rán fel me rü lő prob lé má kat ak kor tud juk jól ér zé kel ni és ér zé -
kel tet ni, ha ma gun ké vá tesszük az adott kul tu rá lis ob jek tu mot be fo ga dó vagy ép pen
ex por tá ló kul tú ra szem pont rend sze rét: ha az egyik nyelv ben „ott hon va gyunk”. (A for -
dí tás ról szó ló tu do má nyos be széd szá mos eset ben nem jár hat el így, hi szen gyak ran
két ha lott nyelv kö zöt ti for dí tás ról kell egy élő nyel ven ál lí tá so kat ten ni: pél dául
klasszi ka-fi lo ló gi á ban, bib lia ku ta tás ban stb. – ám ezek ben az ese tek ben több nyi re
nem ál ta lá no sít ha tó for dí tás el mé le ti kér dé sek ről, ha nem adott je len té sek pon tos re -
konst ruá lá sá ról és köz ve tít he tő sé gé ről van szó.) A ma gyar nyel ven írt for dí tás tu do -
má nyi szak iro da lom pél dául túl nyo mó részt ma gyar ra vagy ma gyar ról for dí tott vagy
for dí tan dó szö ve gek kel dol go zik, hi szen egy részt a ma gyar nyel ven író szer zőt és ol -
va só ját el ső sor ban ez ér dek li, más részt a prob lé mák meg kö ze lí té sét mér he tet le nül
leegy sze rű sí ti, ha a tárgy nyelv és a me ta nyelv azo nos, és nincs szük ség bo nyo lult,
körül író ma gya rá za tok ra. Ha egy ma gyar nyel ven írt for dí tás tu do má nyi szö ve get egy
má sik nyelv re for dí ta nak, a pél dák és a ma gya rá za tok vi szo nya, mint lát tuk, óha tat -
la nul meg vál to zik. A for dí tás so rán vagy a pél dá kat kell le cse rél ni, vagy a ma gya rá -
za to kat ki bő ví te ni: mind két el já rás túl megy a szak for dí tás be vett el já rás rend sze rén,
és a szak tu dás mel lé mű for dí tói krea ti vi tást kö ve tel. Ha a hu mán tu do má nyok al kal -
mi lag jo got for mál hat nak az el mé le ti ma te ma ti ka fe szes eg zakt sá gá ra, ak kor a prob -
lé mát így for mu láz hat juk: „egy mű for dí tás-el mé let so ha sem tar tal maz hat ja a vá laszt
min den olyan kér dés re, amit ön nön for dí tá sa fel vet” vagy ugyanez más for má ban:
„egy mű for dí tás-el mé let for dí tá sa so rán min dig ke let kez nek olyan kér dé sek, ame -
lyek re ma ga az el mé let nem tar tal maz vá laszt”.

A té tel eb ben a for má ban erő sen em lé kez tet Kurt Gö del nem tel jes sé gi té te lé re,
amely – a lai ku sok szá má ra vég le te sen leegy sze rű sí tett ver zió já ban – azt mond ja ki,
hogy min den „va la mi re va ló” el mé let nek van megold ha tat lan prob lé má ja. egy műfordí -
tá sel mé let ese té ben ez a prob lé ma a sa ját for dít ha tó sá ga. Ter mé sze te sen a matema -
ti kai ter mi no ló giák kal óva to san kell bán ni a hu mán tu do má nyok kö ré ben, kü lö nö sen
azóta, hogy Alan So kal lát vá nyo san csú fot űzött a ter mi no ló giai visszaélé sek ből.63

Az min de ne set re bi zo nyos, hogy Gö del gon dol ko dá sá ban je len tős sze re pet ját szik
a hal maz el mé let és az ön re fe ren cia,64 olyan esz kö zök, ame lye ket az ál ta lá nos nyelv -
el mé let is elő sze re tet tel hasz nál.

A meg sej tett össze füg gé sek iga zo lá sa ér de ké ben ma gunk is meg pró bál koz ha tunk
ma te ma ti kai for mu lá zás sal. Ha a poé ti kai funk ció, a pa ro no má zi ák és a kul tu rá lis
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kap cso lat rend szer okoz ta ano má liá kat kiik tat juk, ak kor X mon dat y nyel vű for dí tá -
sa azo nos az y nyel ven fel tett mitjelentX? kér dés re adott he lyes vá lasszal (fel té te -
lez ve, hogy a for dí tá si mű ve let ope ra tív me ta nyel ve a cél nyelv vel azo nos). De mi a
teen dő ak kor, ha ma ga X mon dat is tar tal maz mitjelent? tí pu sú kér dést, vagy er re
adott vá laszt? Ho gyan for dít juk le har ma dik nyelv re azt a mon da tot, hogy „»Good
mor ning« ma gya rul azt je len ti, »jó reg gelt«”? A „good mor ning” nyil ván vál to zat lan
ma rad, az „azt je len ti” ek vi va len se pe dig meg ke res he tő. De hogy a „jó reg gelt” ma -
gya rul ma rad-e vagy a cél nyel vi meg fe le lő jé re cse rél jük, és hogy a „ma gya rul” meg -
fe le lő je me lyik nyelv re fog mu tat ni, azt kon tex tus hiá nyá ban kép te len ség el dön te ni.
Lát ha tó, hogy a me ta nyel vi funk ció legegy sze rűbb mű kö dé se is fordíthatatlansági
eseményt idéz het elő, és ak kor még nem is szól tunk ar ról a hely zet ről, ami kor
ugyanezt a mon da tot an gol ra kel le ne for dí ta nunk. A for dí tás el mé le tek nyil ván va lóan
a me ta nyel vi mű kö dé sen ala pul nak: legalább két nyel ven hem zseg nek ben nük a mit
jelent? tí pu sú kér dé sek és vá la szok. Ha pe dig a két tárgy nyelv től (a for rás és cél nyelv -
től) kü lön bö ző, har ma dik me ta nyel vet hasz nál nak, ak kor az ilyen kér dé sek és vá la -
szok szá ma nyil ván va lóan to vább nő.

ezek sze rint a kö vet ke ző ese tek le het sé ge sek:
a) A for dí tás el mé le ti szö veg X és y nyel vek kö zöt ti for dí tás ról X vagy y me ta nyel -

ven be szél. Ha ezt a szö ve get Z nyelv re for dít juk, a tárgy- és me ta nyelv kö zötti
vi szony fel bom lik. Pon tos for dí tás ese tén ha zug lesz az ál lí tás, igaz ál lí tás esetén
pon tat lan lesz a for dí tás (mint az „e mon dat ban öt szó van” ön re fe ren ci á lis
mon dat ese té ben).

b) A for dí tás el mé le ti szö veg X és y nyel vek kö zöt ti for dí tás ról egy har ma dik,
Z meta nyel ven be szél. ez azért cél sze rűt len, mert az X és y nyel vek kö zöt ti for -
dí tá si prob lé mák hoz ele ve csak a Z és X, il let ve Z és y kö zöt ti prob lé má kon ke -
resz tül, vagyis má sod la gos rep re zen tá ció köz ve tí té sé vel, me ta- me ta nyel ven fér
hoz zá. el ső pil lan tás ra ez a Z nyel vű kom men tár, no ha kö rül mé nye sebb, „pár -
tat lan sá ga” ré vén köz vet le nül át kó dol ha tó vol na egy Q nyelv re. Va ló já ban azon -
ban a Q és X/y kö zöt ti prob lé mák struk tú rá ja nyil ván va lóan kü lön bö zik a Z és
X/y kö zöt ti prob lé mák struk tú rá já tól, azaz itt sem elen ge dő a szak for dí tói át -
kó do lás, itt is mű for dí tói új raal ko tás ra van szük ség.

Amennyi re a hu mán tu do má nyok nyel vé nek eg zakt sá ga megen ge di, be bi zo nyí tot -
tuk, hogy a mű for dí tás-el mé let ből nem ik tat ha tó ki az ön re fe ren ci a li tás, te hát nem
hoz ha tó lét re ál ta lá nos ér vé nyű, tisz tán re fe ren ci á lis, egy szer re tel jes és kon zisz tens
rend szer. el vi leg al kot ha tó per sze olyan el mé le ti épít mény, amely tel jes mér ték ben
tar tóz ko dik a pél dák tól, de ez egy részt sem mit sem tud na mon da ni a pra xis szá má -
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ra (te hát nem na gyon len ne ér tel me a lé te zé sé nek),65 más részt – ép pen az el le né ben
fel hoz ha tó gya kor la ti pél dák ré vén – rend kí vül sé rü lé keny és rö vid éle tű vol na. A gya -
kor lat ban hasz no sít ha tó el mé le ti mo del le zé sek rend sze rint egy-egy adott nyelv pár -
ra iga zol ha tók, egy adott me ta nyelv fe lől te kint ve, és a gya kor lat szem pont já ból en -
nél nem is kell több. Ha ér vé nyük szé le sebb spekt rum ra is ki ter jed, az tisz ta nye re ség.
ez a bi zo nyí tás azt is meg ma gya ráz za, hogy miért a kul tu rá lis for dí tás tu do mány
szem pont rend sze rét, s nem a mű for dí tás-el mé let tár gyi orien tá ció ját ál lít juk gon do -
lat me ne tünk kö zép pont já ba. A kul tú ra mai ál la po tát és ér zé kel he tő fo lya ma tait te -
kint ve messze me nően ez lát szik cél sze rűbb nek.
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65 Um ber to eco sze rint a for dí tás kér dé seit pél dák nél kül tár gya ló könyv olyan, mint ha a di no szau ru szok -
ról ír nánk köny vet anél kül, hogy meg kí sé rel nénk re konst ruál ni a ki né ze tü ket. Lásd eco 2004b, 1.
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pillantásafeketedobozba

ve tí tés

A for dí tás el mé le tek egyik legál lan dóbb és leg meg vá la szo lat la nabb kér dé se, hogy mi
tör té nik a for dí tás so rán a for dí tó fe jé ben. I. A. Ri chards nem ke ve seb bet ál lít, mint
hogy ez alig ha nem a leg bo nyo lul tabb ese mény, amely a vi lág egye tem evo lú ció ja során
egyál ta lán lét re jött.1 Meg le het, hogy ez köl tői túl zás, de a tör té nés va ló di ma gya rá -
za tá val, meg győ ző mo del le zé sé vel két ség kí vül adós a tu do mány – és még ab ban sem
le he tünk egé szen biz to sak, hogy me lyik tu do mány tól vár juk a vá laszt. Úgy tű nik,
a for dí tá si fo lya mat hoz az em pi ri kus meg fi gye lés je len leg két szin ten tud hoz zá férni.
Az egyik a neu ro ló giai szint, ahol kü lön fé le rend el le nes ál la po tok, afá ziás za va rok,
a nyel vi kom pe ten ciák kü lön fé le ká ro so dá sai nak ta nul má nyo zá sa ve zet het kö vet kez -
te té sek hez; a má sik szint a kog ni tív pszi cho ló giáé, amely for dí tói nap lók és be szá -
mo lók, il let ve a han go san gon dol ko dás (think-aloudprotocol), se gít sé gé vel kö ze lí ti
meg a for dí tá si fo lya ma tot, ami hez még a bil len tyű zetfi gye lő szoft ve rek (Trans log,
Script Log) ada tai nak elem zé se já rul hat hoz zá.2 Az előb bi ma még igen dur va esz köz -
nek lát szik kul tu rá lis for dí tás tu do mány kér dé sei hez ké pest, de az aláb biak ban be -
mu ta tunk egy pél dát az eb ből le von ha tó ta nul sá gok ra. Az utób bi pe dig mind azo kat
a ne héz sé ge ket ma gá val hor doz za, ame lyek ről az int ros pek ció kap csán szól tunk,
tovább sú lyos bít va az zal a té nye ző vel, hogy a meg fi gye lés tár gya és esz kö ze egyaránt
a ver bá lis ké pes sé gek mű kö dé se, vagyis a meg fi gye lő je len lé te ezút tal sok kal erő seb -
ben be le szól a pro cesszus ki me ne te lé be, mint más kí sér le ti hely ze tek ben.

In dul junk ki ab ból, amit biz to san tu dunk. A fo lya mat el ső fá zi sá ban a for dí tó nyilván -
 va lóan ér zé ke li és fel dol goz za a for rás szö ve get, vég ső fá zi sá ban pe dig lét re hoz za
a cél szö ve get: ez az, ami kí vül ről is lát szik. A ket tő kö zött azon ban – mintegy lo gi -
kai szük ség sze rű ség ként – len nie kell egy fá zis nak, ami kor a je len tés már nem ren -
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1 RI cHARDS 1953, 250.
2 Jä äS Ke Lä I NeN 2010; Jä äS Ke Lä I NeN 2011.
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del ke zik a for rás nyel vi for má val, és még nem ren del ke zik a cél nyel vi for má val. A for -
dí tó el mé jé ben legalább egy tö re dék pil la nat ra lé tez nie kell a nyel vi for ma nél kü li,
pusz ta je len tés nek, amely mintegy át ván do rol az egyik nyel vi kö zeg ből a má sik ba.
Az el ső fá zis esze rint a dis kur zus megér té se, a har ma dik a meg for má zás, a köz bül -
ső fá zist pe dig deverbalizáció né ven em le ge ti a for dí tás tu do má nyi szak iro da lom.3

A mo dell egyik kri ti ku sa, Bri an Mos sop ezt az el gon do lást a TMT [Text–(de ver ba li -
zed) Mes sa ge–Text] rö vi dí tés sel je lö li.4

ezek azon ban pusz ta for ma li zá lá sok, ame lyek sem mit sem mon da nak a fel té te le -
zett kö zép ső fá zis jel le gé ről, ta golt sá gá ról, struk tú rá já ról. ez a kö zép ső fá zis megisme -
ré si szem pont ból va ló di szin gu la ri tás, egy faj ta kog ni tív fe ke te do boz, amely nek tartal -
mát nyel vi for ma hí ján kép te le nek va gyunk meg ra gad ni, an nak el le né re, hogy őmaga
a je len tés, te hát szük ség sze rűen struk tú rá val kell ren del kez nie. A legele mibb je len -
tés mor zsa, az egy bi tes igen–nem in for má ció is ren del ke zik struk tú rá val, ami ből tud -
juk, hogy az a valami igent vagy ne met je lent-e. A struk tú ra pe dig ren de zett for mát
fel té te lez. De mi a je len tés for má ja, ami kor ép pen két nyel vi for ma kö zött uta zik?

Fi lo zófiai ol dal ról te kint ve a nyel vi for ma nél kü li „tisz ta tar ta lom” el gon do lá sa ter -
mé sze te sen igen in ga tag nak lát szik, hi szen sem mit sem tu dunk en nek az en ti tás -
nak a struk tú rá já ról, on to ló giai stá tu szá ról. Nincs ró la el kép ze lé sünk, hogy az el me
ho gyan vol na ké pes nyelv nél kü li kon cep ció kat fel dol goz ni, hi szen bár mi fé le kon cep -
ció ról alap já ban vé ve csak a nyelv ré vén ér te sül he tünk, vagy ér te sít he tünk má so kat.
Amint meg kí sé rel jük meg ra gad ni a „tisz ta tar ta lom” kon cep ció ját, már nyel vet hasz -
ná lunk, és ezál tal el tö röl jük ma gát a kon cep ciót, hi gany csepp ként szö kik ki az ujjaink
kö zül. A di na mi kus neu rop szi cho ló giai vizs gá la ti esz kö zök vi szony la gos dur va sá ga
miatt egyelő re nincs esély en nek az el gon do lás nak az em pi ri kus bi zo nyí tá sá ra vagy
cá fo la tá ra, így a ra di ká lis ta ga dás (amit pél dául Al bert Sán dor kép vi sel5) nem tű nik
ter mé ke nyebb meg kö ze lí tés nek, mint az eset le ges óva tos fel té te le zés. Mér ték tar tó
kö zép utat kép vi sel Ke le men Já nos, aki sze rint fel té te lez he tünk „egy nyelv előt ti, de
nyelv sze rűen struk tu rált gon do la ti ak ti vi tást, amely nek azon ban csak ak kor van vala -
mi lyen rög zít he tő és felidéz he tő vég pont ja, ha esz köz ként hasz nál egy ter mé sze tes
nyel vet.”6 Bi zo nyí té kot per sze er re sem tu dunk nyúj ta ni, de ez a kon cep ció is jel zi,
hogy a két, nyelv ben rög zí tett (azaz a for rás nyel vi és a cél nyel vi) ál la pot nem köz -
vet le nül csap át egy más ba, a for dí tó el mé jé ben egy di na mi kus szó tár nál jó val bo nyo -
lul tabb me cha niz mu sok mű köd nek.
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3 SA LA MA- cARR 2011, 145.
4 MoS SoP 2003.
5 AL BeRT 2012.
6 Ke Le MeN 2004, 77.
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A prob lé ma kap csán ön kén te le nül is Swift tu dó sai jut nak eszünk be, akik úgy be -
szél get nek, hogy egy zsák ban ma guk kal vi szik és fel mu tat ják ma gu kat a dolgokat,
ame lyek ről a vi ta fo lyik.7 A for dí tó el mé jé ben ter mé sze te sen nem fér nek el ma guk a
dol gok, de el fér het va la mi fé le – szük ség sze rűen nem nyel vi – rep re zen tá ció juk. Ta -
golt, vissza el le nő riz he tő, kog ni tív ér tel met a ver bá lis rend sze re ken kí vül csak az iko -
ni kus- vi zu á lis rep re zen tá ció se gít sé gé vel tu dunk ke zel ni, tá rol ni és fő ként sze mé lyek
és kul tú rák kö zött köz ve tí te ni. e gon do lat kí sér let ke re té ben a kar té zi á nus dua liz -
mus ból in du lunk ki, össze köt ve az zal az V. Ká roly né met-ró mai csá szár nak tu laj do -
ní tott böl cses ség gel, hogy „ahány nyel ven tudsz, annyi em bert érsz”. esze rint az el -
mén be lül min den nyel vi kom pe ten ciát egy ön ál ló kis ho mon ku lusz szim bo li zál.
Ami kor az an gol nyel vi kom pe ten cia ho mon ku lu sza fel fog ja a chair szót, a kö zös dia -
ve tí tő be he lye zi az en nek meg fe le lő ké pet, a ma gyar ho mon ku lusz pe dig a ké pet látva
már ír ja is: szék. A mo dell nek min de ne set re elő nye, hogy ta gol ja a kö zép ső fá zist:
feloszt ja egy szim bo li zá ciós moz za nat ra, ame lyet a for rás nyel vi kom pe ten cia vé gez,
és egy in terp re tá ciós moz za nat ra, ame lyet a cél nyel vi kom pe ten cia vé gez.

for rás nyel vi 
kom pe ten cia per cep ció

szim bo li zá ció
„fe ke te do boz” ?

in terp re tá ció

cél nyel vi ver ba li zá ció
kom pe ten cia
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7 en nek az öt let nek je len tős a ha tá sa a nyelv fi lo zófiában, lásd pél dául eco 1998, 16 (mot tó) és 170, vagy
akár WITT GeN STeIN 1989, 35 (4.1212: Amit mu tat ni lehet, azt nem lehet mon da ni.).
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Ter mé sze te sen, ami kor a feladat va ló ban ennyi re egy sze rű, ami kor csu pán egy ma -
gá ban ál ló, ver bá lis szim bó lu mot – egy hét köz na pi tárgy meg ne ve zé sét – kell át kó -
dol ni, ak kor a fe ke te do boz ban ját szó dó fá zis va ló já ban passzív au to ma tiz mus: nincs
szük sé günk a szék ké pé re vagy el vont ideá já ra. Az ilyen szi tuá ciók ban, ha for rás- és
cél nyel vi kom pe ten cia kö zött au to ma ti kus a kap cso lat (mond hat ni csu pán a men tá -
lis szó tá runk mű kö dik), ak kor a kö zép ső fá zis vol ta képp kiik tat ha tó. elég erős empi -
ri kus ér vek (afá ziás bi ling vis em be re ken vég zett meg fi gye lé sek) szól nak egy olyan
mo dell mel lett, amely csak két fá zist: a fel dol go zás (rendering) és a köz ve tí tés/ki kül -
dés (addressing) fá zi sát kü lön böz te ti meg (R&A mo dell).8 Az előb bi pél dá nak meg -
fe le lő eset ben egy gya kor lott for dí tó nál a chair alak im put ja tu da ti el lenőr zés nélkül,
egy faj ta nyel vi ro bot pi ló ta-ve zér lés sel hoz za lét re a szék alak out put ját.

Ha azon ban az in put en nél bo nyo lul tabb, pél dául a szék kel tör té nik is va la mi, akkor
a köz vet len átug rás au to ma tiz mu sa már ne he zeb ben mű kö dik. ez nyil ván a for dí tó
nyel vi kom pe ten ciái nak is függ vé nye: le het, hogy a szok vá nyo sabb köz lé sek nél (pél -
dául va la ki ül a szé ken) még mű kö dik a ro bot pi ló ta, de a ke vés bé szok vá nyo sak nál
(pél dául va la ki ki dob ja a szé ket az ab la kon) már ta go lás ra van szük ség. Az egyes ele -
mek ek kor is ér kez het nek au to ma ti ku san, de össze szer kesz té sük höz, az out put meg -
for má lá sá hoz már szük ség van tu da tos beavat ko zás ra. To váb bi ne héz sé get okoz,
hogy a legegy sze rűbb szó tá ri szó is több fé le je len tés fe lé nyi tott, a chair pél dául egye -
bek mel lett je lent het in téz mé nyi po zí ciót is (pro fesszo ri szék), s az újabb hasz ná lat -
ban a le ve ze tő el nök sze mé lyét is, ami a kon tex tus függ vé nyé ben is mét csak szüksé -
 ges sé te szi a tu da tos mér le ge lést.

Az R&A mo dell kor lá tait vol ta kép pen ép pen a bi zo nyí té kul szol gá ló em pi ri kus
ada tok je lö lik ki. ez a mo dell bi zo nyá ra jól leír ja azt, ami kor egy va ló di bi ling vis sze -
mély egy sze rű, szok vá nyos köz lést, pusz ta megis me ré si ada tok ra vo nat ko zó, azaz
tisz tán re fe ren ci á lis szö ve get for dít. Ana ló giá san min den bi zonnyal al kal maz ha tó
a szink ron tol má cso lás me cha niz mu sai ra is: egy pro fesszio ná lis tol mács, aki egy adott
szak te rü let ter mi no ló giá já ból jól fel ké szült, az adott té ma kör ben (il let ve az esz me -
cse ré hez köt he tő ál ta lá nos sá gok, ud va rias sá gi for mu lák te rén) gya kor la ti lag szin tén
bi ling vis nyelv hasz ná ló ként funk cio nál. Hasz nos mun ka ide je je len tős ré szé ben bi zo -
nyá ra az R&A mo dell alap ján mű kö dik, hi szen csak úgy le het meg fe le lően gyors, ha
nem kell sza van ként mér le gel nie, vagyis ha a köz lés fo lya mat re dun dáns ele meit robot -
 pi ló tá val ke ze li, így te remt ma gá nak időt a nó vu mok, a hír ér té kű köz le mé nyek meg -
for má lá sá nak mér le ge lé sé re. Az iro dal mi for dí tó nak azon ban (legalábbis eh hez
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8 MoS SoP 2003.
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képest) bő ven van ide je, vi szont az őrá vá ró ki hí vá sok nin cse nek elő re kor lá toz va: az
ő te vé keny sé gé ben nem ját szik dön tő sze re pet az R&A mo dell.

Ide kí ván ko zik egy köz be ve tés: vizs gá ló dá saink so rán itt és más hol is szem be kell
néz nünk az zal a ta pasz ta lat tal, hogy egy-egy for dí tás el mé le ti el gon do lás mi lyen erősen
gyö ke re zik megal ko tó já nak sze mé lyes kul tu rá lis ta pasz ta la tá ban. Az ál ta lá nos ér vényű
mű  for dí tás-el mé let felépí té sét, mint er re már ko ráb ban is utal tunk, je len tő sen megnehe -
zí ti, hogy a mű for dí tás nak (s ál ta lá ban az ide gennyel vű sé gnek, több nyel vű ség nek)
kul tú rán ként igen el té rő a stá tu sa. A vi lág iro da lom szem pont já ból cent rá lis hely ze tű
kul tú rák ban (mint az an gol-a me ri kai, a fran cia, a né met, az orosz stb.) ez a stá tus jellem -
zően ala cso nyabb, mint a pe ri fe riá li sabb hely ze tű, re cep tí vebb beál lí tott sá gú kultúrákban
(ami lyen pél dául a hol land vagy a ma gyar). en nek kö vet kez té ben egyes for dí táselméleti
ter mi nu sok tar tal ma, fo gal mi ter je del me is el té rő a kü lön bö ző nyel vek ben. Az angol -
 szász for dí tás el mé let ben pél dául igen je len tős sze re pet kap a bilingvizmus kér dé se. A for -
 dí tás és a két nyel vű ség kö zöt ti össze füg gés olyan evi dens nek lát szik, hogy a könyv -
 tá rak ban és aka dé miai köny ves bol tok ban a két té ma kér dé seit tár gya ló szak köny vek
kö zös polc ra, kö zös cím ke alá ke rül nek. Meg fi gyel he tő, hogy a hi va ta lo san két nyel vű
or szá gok ban, mint Ka na da, igen nagy te ret kap a for dí tás tu do mány, ugyanak kor ez
nincs köz vet len össze füg gés ben az iro dal mi for dí tá sok mennyi sé gé vel: egy 1986-os adat
sze rint Hol lan diá ban ti zen egy szer annyi mű for dí tás je le nik meg, mint Ka na dá ban.9

A ma gyar nyelv kö zös sé gen be lül több száz ez res, ta lán mil liós nagy ság rend ben
van nak je len va ló di bi ling vis be szé lők: a Kár pát-me den cé ben Ma gyaror szág ha tá rain
kí vül élő ma gya rok több sé ge gya kor la ti lag anya nyel vi szin ten be szé li or szá gá nak
több sé gi nyel vét, s ha son ló kép pen a ma gyaror szá gi ci gány ság je len tős ré sze is bi ling -
vis.10 ez a ha tal mas kul tu rá lis po ten ciál azon ban a gya kor lat ban szin te egyál ta lán nem
hasz no sul a kul tú ra köz ve tí tés ben, ami nek nyil ván fel tár ha tók a tör té nel mi és szocio -
 kul tu rá lis okai. Más fe lől azok a szer zők, akik a ma gyar kul tú ra leg na gyobb mű for dí -
tói tel je sít mé nyeit lét re hoz ták, egyál ta lán nem vol tak va ló di bi ling vi sek. Köz is mert,
hogy a Shakes peare-t kon ge niá li san for dí tó Arany ke ve set tu dott az an gol kiej tés -
ről,11 de még Ba bits is kü lön olasz nyelv órá kat vett, mie lőtt eluta zott San Re mó ba,
át ven ni a Dan te-for dí tá sért já ró ma gas ál la mi ki tün te tést.12 Ráadá sul szá mos olyan,
je len tős kul tu rá lis ha tást ki vál tó for dí tást is me rünk, amely nem tit kol tan köz ve tí tő
nyelv ből vagy nyers for dí tás ból ké szült (pél dául Kosztolányi ja pán és kí nai vers for dí -
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19 De LIS Le 2009, 367.
10 Vö. BAR THA 1999.
11 en nek já té kos, ko ránt sem per dön tő alá tá masz tá sa le het az AkadémiaipapírszeletekI. má so dik da rab ja,

ame lyen a „ne ve lé szet” szó ra ez rí mel: „mi nem new, elé szed”. ARANy 1952, 146.
12 Tö rök So phie no te szé nek be jegy zé se (1940. már cius 6.): „Mi hály nál olasz nő con ver zál ni.” (14 olasz órát

vett az in du lá sig.) TÖ RÖK 1940.
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tá sai,13 Weö res Gítagovinda- for dí tá sa). Kö vet ke zés képp a ma gyar kul tu rá lis ta pasz -
ta lat sze rint a bi ling viz mus nak nincs kü lö nö sebb sze re pe a mű for dí tás ban, kul tú ra -
köz ve tí tés ben: a ma gyar teo re ti kus bi zo nyá ra más irány ból fo gal maz ná meg a for dí -
tás nak ezt a spe ciá lis kon dí ció ját. eh hez alig ha nem hoz zá já rul az a kö rül mény is,
hogy a ma gyar – köz is mert ro kon sá gi vi szo nyai el le né re – gya kor la ti szem pont ból
szin te szi get nyelv nek te kint he tő: a ma gyar anya nyel vű nyelv hasz ná ló nak nincs mód -
ja olyan faj ta át jár ha tó sá go kat meg ta pasz tal ni, ami lye nek pél dául a szláv vagy az új -
la tin nyel vek be szé lői szá má ra min den na pos evi den ciák.

Vissza tér ve fő gon do lat me ne tünk höz: nincs rá mó dunk, hogy eze ket a fo lya ma -
to kat (a bi ling viz mus bár me lyik ér te lem ben vett mű kö dé sét) neu ro ló giai szin ten
meg vizs gál juk, de el mé le ti mo del lün ket ez nem is na gyon be fo lyá sol ná. Mégis felál -
lít ha tunk egy hi po te ti kus ana ló giát: a bi ling vis szink ron tol mács R&A mű kö dé se úgy
vi szo nyul az iro dal mi for dí tó las sú, mé rics ké lő-re szel ge tő mun ká já hoz, aho gyan a fel -
té te les refle xek mű kö dé se vi szo nyul a tu da tos te vé keny ség hez. Nyil ván va ló, hogy
a leg kifi no mul tabb el me mun ka, így az iro dal mi for dí tó mun ká ja is szá mos au to ma -
tiz must fog lal ma gá ban, te hát az R&A me cha niz mu sok fo lya ma to san je len van nak
ben ne, de eze ket egy sok kal ma ga sabb szin tű ér té ke lő–el lenőr ző–mér le ge lő me cha -
niz mus koor di nál ja. (en nek a ma ga sabb szin tű me cha niz mus nak gyak ran ép pen az
a felada ta, hogy az au to ma tiz mu so kat ki kü szö böl je, mint pél dául a hamisbarátok-
nak [faux-amis] ne ve zett for dí tá si hi ba tí pus ese té ben.14) Az R&A me cha niz mu sok
vizs gá la ta ne künk nem so kat se gít, hi szen a mi kér dé seink el ső sor ban olyan szö vegek
for dí tá sá ra vo nat koz nak, ame lyek hez nem tar to zik elő ze tes te ma ti kai rest rik ció,
viszont több szin ten struk tu rál tak, és olyan for dí tók ra, akik nem bi ling vi sek, vi szont
van ide jük. Tér jünk vissza te hát a fel bon tott TMT mo dell hez.

e mo dell mel lé is ál lít ha tunk em pi ri kus pél dá kat. Leg ké zen fek vőb bek azok az ese -
tek, ami kor va ló ban kü lön sze mély tes te sí ti meg a for rás nyel vi és a cél nyel vi kom pe -
ten ciát: a „tár sult” for dí tá sok ese tei. A ma gyar köl té szet an gol nyel vű in terp re tá lá sá -
ban két köl tő-pá ros szer zett kiemel ke dő ér de me ket: Ted Hug hes cso kits Já nos sal,15

Gömöri György pe dig cli ve Wil mer rel16 kö tött ered mé nyes szö vet sé get. eze ket a páro -
so kat el ső sor ban azért is mer het jük pá ros ként, mert a for rás nyel vi kom pe ten cia (azaz
a ma gyar fél) köz re mű kö dé se túl ment a szimp la nyers for dí tás szint jén. Ted Hug hes
nyi lat ko zott is ró la, hogy cso kits nyers for dí tá sai gyak ran olyan jól el ta lál ták az angol
vers esz ményt, hogy alig kel lett vál toz tat ni raj tuk, s vol tak so rok, ahol az an gol költő
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13 A ja pán for dí tá sok ról rész le te sen: Ko Lo Sy- KISS 2010.
14 A je len ség ről lásd HoR VÁTH 2009.
15 PILINSZKy 1989.
16 PILINSZKy 2011; Go Mo RI–WIL MeR 1999.
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sze re pe csak a jó vá ha gyás ra kor lá to zó dott.17 Ter mé sze te sen az is hoz zá tar to zik a kép -
let hez, hogy Hug hes egy szót sem tu dott ma gya rul, a ver sek hez csak cso kits köz re -
mű kö dé sé vel fért hoz zá. A „fe ke te do bo zon” be lül te hát vál toz hat a mun ka megosztás.

Va ló já ban jó val több vers for dí tás ké szül nyers for dí tás (il let ve ré geb ben köz ve tí tő
for dí tás) alap ján, mint amennyi ről ez egyér tel műen ki de rül. A nyers for dí tó sze mé -
lye és a nyers for dí tás té nye az ese tek több sé gé ben ho mály ban ma rad: az iro dal mi in -
téz mény rend szer kon ven ciói sze rint a nyers for dí tás egyik fél nek sem hoz di cső sé -
get, si ker ese tén pe dig a di cső ség egye dül a mű for dí tót il le ti. Ér de kes ugyanak kor
meg fi gyel ni, hogy ez a me cha niz mus csak ver ses mű vek nél hasz ná la tos, pró za-nyers -
for dí tás ról nemigen hal lot tunk: eb ből az kö vet kez ne, hogy a pró zá hoz nem szük sé -
ges kü lön, cél nyel vi for ma adó-kom pe ten cia, vagy ez mintegy ele ve adott. (Spe ciá lis,
a nyers for dí tás sal ro kon hely zet, ami kor egy ne ves for dí tó név te len „be dol go zó val”
vé gez te ti a mun ka dan dár ját.) Azt is fon tos meg je gyez ni, hogy a nyers for dí tás je len -
tő sé ge eset ről eset re vál to zik: ha a mű for dí tó pél dául jól tud fran ciául, ak kor a nyers -
for dí tás se gít sé gé vel tö ké le te sen át tud ja lát ni az olasz vagy spa nyol for rás szö veg
mon dat- és vers szer ke ze tét, te hát kul tu rá li san majd nem úgy ké pes ural ni a for rás -
szö ve get, mint ha ma ga is bir to kol ná a for rás nyel vi kom pe ten ciát. ez zel szem ben egy
tel je sen is me ret len nyel vű és kul tú rá jú szö veg ről ő is ki zá ró lag ma gá nak a nyers for -
dí tás nak és a hoz zá kap csolt kom men tá rok nak a hír adá sá ból ér te sül het: nincs köz -
vet len hoz zá fé ré se a for rás szö veg bel ső di na mi ká já hoz és kul tu rá lis po zí ció já hoz.

Mindezen kö rül mé nyek től füg get le nül a nyers for dí tás ra ala pu ló mű for dí tás lét re -
jöt té nek fo lya ma ta pon to san meg fe lel a vetítősmo dell nek, csu pán a két el kép zelt homon -
ku lusz he lyét egy-egy va ló di, hús-vér sze mély fog lal ja el, ők kép vi se lik a for rás-, illetve
cél nyel vi kom pe ten ciát. A nyers for dí tás va ló já ban a for rás nyel vi kom pe ten cia ál tal
lét re ho zott vetítés (azaz szim bo li zá ció) exp li cit, írott for mát öl tött vál to za ta. Fel téte -
lez he tő, sőt a mű for dí tói mű hely ta nul má nyok ta nú sá ga alap ján bá tor ság gal ki je lent -
he tő, hogy a nyers for dí tás hoz ha son ló köz tes, fél kész pro duk tum rend sze rint ak kor
is kap né mi sze re pet, ha a for rás- és cél nyel vi kom pe ten cia együtt mű kö dé se egy fordí -
tói el mében (azaz egy fe ke te do bo zban) jön lét re. ez a vir tuá lis nyers for dí tás olykor
írás ban is meg tes te sül tö re dé kes váz la tok, pró bál ga tá sok for má já ban. Va ló szí nű leg
an nál in kább szük ség van rá, mi nél össze tet tebb, mi nél ré teg zet tebb ma ga a feladat.
eze ket a pró ba ver zió kat, ame lyek lát vá nyo san hírt ad ná nak a fe ke te do boz belső mecha -
 niz mu sai ról, a mű for dí tók több nyi re nem tár ják a nyil vá nos ság elé, a le sem írt ötletek
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17 HUG HeS 1976; „Ac cor ding to Hug hes, so me of cso kits’s ver si ons we re al most good eno ugh to be published.”
Go Mo RI 2011.
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pe dig min den képp is me ret le nek ma rad nak. Az exp li cit nyers for dí tás ezért ideá lis kí -
sér le ti te rep a szá munk ra: itt meg vizs gál hat juk a vetítés vol ta kép pe ni mű kö dé sét.

A le he tő legegy sze rűb ben meg fo gal maz va: a vetítés a feladat meg ha tá ro zá sa. Az
ideá lis nyers for dí tás tar tal maz za az ere de ti szö veg vagy szö veg rész de no ta tív je len -
té sét; va la mennyi le het sé ges to váb bi ér tel mét és kon no tá ci ó ját; struk tú rá já nak min -
den in ten ci o ná lis (re to ri kai, sti lisz ti kai, poé ti kai) össze te vő jét, kü lö nös te kin tet tel az
is mét lő dő ele mek re (mo tí vu mok ra) és a nor ma sér té sek re (alak za tok ra); kul tu rá lis
kap cso lat rend sze rét (al lú zió kat, to po szo kat); az imp li cit vagy exp li cit mó don be kap -
csolt kul tu rá lis ob jek tu mok és min tá za tok jel lem zőit, kül ső tár gyi-tör té ne ti re fe ren -
ciái nak, eset le ges írott for rá sai nak és hi vat ko zá sai nak ma gya rá za tát; a for rás szö veg -
nek a for rás kul tú rá ba (és ha ez fel me rül, a vi lág iro da lom ba) va ló beágya zott sá gá ra
vo nat ko zó is me re te ket, te kin tet tel a szö veg el ső be lé pé sé re és az azóta el telt idő re
egyaránt; egy szó val te hát a szö veg re vo nat ko zó összes szi gnifi káns in for má ciót.

Ter mé sze te sen mindez nem sű rít he tő egyet len vi zuá lis szim bo li zá ció ba, eze ket
az in for má ció kat ver ba li zál ni kell. Az is vi lá gos, hogy a fel dol go zás idő be te lik, így
au to ma ti kus átug rás ról – legalábbis a fo lya mat je len tős lé pé sei nek te kin te té ben –
vég képp nem be szél he tünk. Fon tos meg fi gyel nünk, hogy e ver bá lis vetítés nyel ve 
– azaz a for dí tá si fo lya mat me ta nyel ve – min dig a cél nyelv, mint ahogy (ér te lem sze -
rűen) az exp li cit nyers for dí tá sok is min dig a cél nyel ven ké szül nek (a for dí tás ról szó -
ló reflek tált be széd nyel vé ről az elő ző fe je zet ben már esett szó). Mindeze ket te kin -
tet be vé ve a fen ti áb rá ban a szimbolizációnak ne ve zett fá zist ki cse rél het jük analízisre.

for rás nyel vi 
kom pe ten cia per cep ció

analízis
„fe ke te do boz” ?

in terp re tá ció

cél nyel vi ver ba li zá ció
kom pe ten cia

en nek az ana lí zis nek mi ni má li san tar tal maz nia kell egy részt egy tartalmiparafrázist,
más részt aformaleírását. en nek az in for má ció nak az át men té se alap ér tel me zés ben
elen ged he tet len ah hoz, hogy egy adott szö ve get egy má sik szö veg for dí tá sá nak ismer -
jünk el. A tar tal mi le fu tás nak (az in gar de ni „áb rá zolt tár gyias sá gok szint jé nek”18)
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emlé kez tet nie kell az ere de ti re, és a kül ső mak ro struk tú rák nak (mű faj tól és kon ven -
ció tól füg gően pél dául a so rok, vers sza kok, fe je ze tek szá má nak) kö zel ek vi va lens nek
kell len nie. Va ló já ban per sze egy ér zé keny for dí tás hoz ennyi in for má ció nem elég.
Úgy sejt het jük, nagy já ból ennyi konk rét tu dás állt ren del ke zé sé re Kosz to lá nyi nak,
ami kor ja pán és kí nai ver se ket for dí tott – min den más sa ját, cél nyel vi kom pe ten ciá -
já ból szár ma zott. Nem csak a kul tu rá lis beágya zott ság ra vo nat ko zó kül ső in for máció
hiány zott, ha nem an nak a megér té se is, hogy ezek a tar tal mak mi lyen mó don töl tik
ki a ren del ke zé sük re ál ló for mát.19 ezért sok kal sze ren csé sebb, ha a vers for dí tó, még
ha nyers for dí tás ból dol go zik is, legalább a for rás nyelv egy kö ze li ro ko nát, nyelv család -
já nak egy má sik tag ját ben ső sé ge sen is me ri, hi szen ez eset ben a nyel vi és a vers tani-
pro zó diai struk tú rák vi szo nyá ra vo nat ko zó in for má ciót ma ga is meg tud ja sze rez ni.

Te gyük fel azon ban, hogy az ana lí zis az összes szük sé ges in for má ciót össze gyűj -
töt te. A for rás nyel vi kom pe ten cia – a cél nyel vet hasz nál va me ta nyelv ként – min den
fon tos tud ni va lót pre zen tál a cél nyel vi kom pe ten cia szá má ra: ez a vetítés. (Idéz zük
vissza a for dí tó pá ro sok pél dá ját: ott is a for rás nyel vi kom pe ten cia kép vi se lő je – azaz
a ma gyar fél – a két nyel vű.) Itt új sza kasz kez dő dik, a feladat meg ha tá ro zá sa be fe je -
ző dött, most a feladat megol dá sa kö vet ke zik. A cél nyel vi kom pe ten cia mér le gel ni
kez di, hogy a for rás nyel vi kom pe ten cia ál tal pre zen tált el vá rá sok ból mit le het és mit
ér de mes meg va ló sí ta ni a cél nyelv és cél kul tú ra fel té tel rend sze ré ben.

Vol ta kép pen itt szem be sü lünk az zal, amit Jakobson for dít ha tat lan ság nak ne vez,
és a paronomázia fo gal ma alá von. A for rás szö veg több szin tű szer ve zett sé ge nem
hoz ha tó lét re ek vi va lens mó don a cél nyelv ben, mert ha a struk tú ra egyik szint jét
(illet ve rész rend sze rét) le he tő ség sze rint ek vi va len sen át kó dol juk, a töb bi szin tek
ren de zett sé gei szük ség sze rűen szét zi lá lód nak. Íme egy egy sze rű pél da: ha egy rí mes
vers je len té sét („szó sze rint” vagy „ér te lem sze rint”, ezút tal mindegy) át kó dol juk egy
má sik nyelv be, a rit mus és a rí mek el tűn nek, a szö veg vers sze rű sé ge meg szű nik. Leo -
pold Bloom is el vég zi ezt a kí sér le tet, ami kor meg pró bál ja a sa ját nyel vén eléne kel -
ni a kor mány zó áriá ját a DonGiovanniból, és ar ra jut, hogy „va la hogy nem stim mel”.20

Ha a cél nyelv ben vissza akar juk ál lí ta ni a vers sze rű sé get, to vább kell pa raf ra ze ál nunk
a szö ve get, a sza va kat hoz zá ve tő le ges szi no ni mák ra, a mon da to kat ha son ló ér tel mű
szer ke ze tek re kell cse rél get nünk, a szó ren den iga zí ta nunk, egy-egy sze man ti kai lag
ke vés bé sú lyos szót ki hagy nunk vagy ép pen be tol da nunk, mindad dig, míg a cél nyelv -
ben is kiala kul a vers for ma. Komp ro misszu mok rend sze ré ről (vagy eco szó hasz ná -
la tá val egyezkedésről) van szó te hát. A cél nyel vi kom pe ten ciá nak egy részt nagy fo kú
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19 „Né mely vers nek úgy van for má ja, mint egy fá nak, míg má sok nak úgy, aho gyan a vá zá ba töl tött víz nek.”
Po UND 1997, 90.

20 Joyce 2011, 176–177; Joyce 1986a 8, 1053–1056 (147).
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nyel vi krea ti vi tás ra van szük sé ge, hogy mi nél több, töb bé vagy ke vés bé egyen ér té kű
ver zió ból vá laszt has son, más részt pon tos íté lő ké pes ség re, hogy ki tud ja vá lasz ta ni
a leg meg fe le lőbb komp ro misszu mot, amely a cél nyel vi kon ven ciók sze rint el fo gad -
ha tóan meg va ló sít ja a meg cél zott for mát, mi köz ben a le he tő leg ke vés bé tá vo lo dik
el az ere de ti szö veg tar tal mi le fu tá sá tól.

ez a pél da azon ban a le he tő legegy sze rűbb kons tel lá ciót mu tat ta meg: azt a helyze -
tet, aho gyan (fel té te le zé sünk sze rint) Kosztolányi tá vol-ke le ti for dí tá sai ké szül hettek.
Ha a for mát nem csu pán el vont, ri deg ke ret nek te kint jük, ha nem azt is fi gyelem be
vesszük, hogy az adott tar tal mi ele mek ho gyan il lesz ked nek eb be a for má ba (s er re
nem is kell jobb pél da Kosztolányi rí mei nél), ak kor már nem csak az el mé le ti, ha nem
a gya kor la ti le he tet len ség gel is szem be né zünk, és ak kor még a kul tu rá lis beágya zott -
ság ra vo nat ko zó in for má ciók ra nem is utal tunk (a leg ké zen fek vőbb pél da, amely re
még több ször vissza té rünk, Poe Hollójá nak Nevermore- ja).

A cél nyel vi kom pe ten cia fe le lős sé ge az is, hogy a vetítés ál tal pre zen tált el vá rá sok
kö zött fon tos sá gi sor ren det ál lít son fel. Ra dó György re mek (és teo re ti kus in dít tatását
te kint ve a ma gyar mű for dí tás-szak iro da lom ban szin te egye dül ál ló) ta nul má nyá ban
logémának ne ve zi a for dí tan dó nyel vi és kul tu rá lis egy sé ge ket.21 A lo gé ma kon cep ció
egy fe lől a szeg men tá lás kér dé sét ve ti fel: mit te kin tünk olyan egy ség nek, ame lyet
„egy ben”, in takt vol tát megőriz ve kell át kó dol nunk. (ez az as pek tus a legele mibb
szin ten is je lent ke zik, lásd pél dául a ko ráb ban em lí tett „it ra ins cats and dogs” idi o -
ma ti kus ki fe je zés ál tal fel ve tett kér dé se ket.) Más vo nat ko zás ban (és szá munk ra most
ez a fon to sabb) a klasszi kus struk tu ra liz mus egy máig is re le váns el gon do lá sát idézi:
a dominánselem kon cep ció ját.22 Nyil ván va lóan nem kielé gí tő az a for dí tás, amely
elvé ti a for rás szö veg do mi náns ele mét, kiemelt fon tos sá gú lo gé má ját. egy akrosz ti -
kont tar tal ma zó vers for dí tá sá ban meg kell va ló sí ta ni az akrosz ti kont, ez a kiin du ló
fel té tel, a komp ro misszu mo kat eh hez kell iga zí ta ni. elő for dul, hogy a forrás  szö veg
vég képp le he tet len fel té telt tá maszt. Ba bits Egyfajtakultúra cí mű ver se például
palind ro mo kra épül: „Kul tú ra! / A rút luk!”; s ahol épp nem pa lind ro mot tar tal maz,
ott a pa lid ro mok kal foly ta tott já ték ra reflek tál. Pe ter Zoll man pon to san megér tet te,
hogy e já ték nél kül a ver set ér tel met len le for dí ta ni, ezért csak a leg szük sé ge sebb
mér ték ben könnyí tett a felada ton: pa lind ro mok he lyett anag ram má kat al kal ma zott:
„cul tu re / clue: rut”.23

A cél nyel vi kom pe ten ciá nak te hát olyan szö ve get kell lét re hoz nia, amely legalább
há rom te kin tet ben hoz zá ve tő leg ek vi va lens (ma te ma ti kai ki fe je zés sel összetart) a for -
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23 MAK KAI 1996, 448–449.
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rás  szö veg gel: a tar tal mi le fu tás („áb rá zolt tár gyias sá gok”), a mak ro struk tú rák és a do -
mi náns elem te kin te té ben. A cél nyel vi kom pe ten cia azon ban jel le gé nél fog va egy ne -
gye dik fel té telt is fo lya ma to san szem előtt tart, amely el ső lá tás ra ta lán evi dens nek
tűn het: a cél szö veg nek mű kö dő ké pes kul tu rá lis ob jek tum nak kell len nie a cél kul túra
kon tex tu sá ban. egy for dí tást csak ak kor va gyunk haj lan dók el fo gad ni, ha a nyelvi és
kul tu rá lis (to váb bá eset től füg gően mű fa ji) jól for mált ság bi zo nyos alap ve tő, kon szen -
zu sos fel té te leit tel je sí ti. A fel té te lek hie rar chiá já ról a Mércék cí mű fe je zet ben még
rész le te seb ben is szó lesz, itt azon ban szö gez zük le, hogy a cél szö veg vég ső meg for -
má lá sa min den kor a cél nyel vi kom pe ten cia felada ta, és hogy a cél nyel vi jólfor  mált -
ság alap ve tőbb fel té te le egy for dí tás si ke res sé gé nek, mint a „hű ség” vagy a „szép ség”.
egy jól for mált cél szö veg ben mó dunk ban áll mér le gel ni az eset le ges for dí tói téve dé -
se ket, de a jól for mált ság hiá nyá ban a szö veg nem is lép be az iro da lom rend szer be,
esélyt sem kap, hogy e mér le ge lés tár gya le gyen. Bi zo nyos fo kú jól for mált ság te hát
a for dí tás ként va ló elis me rés (egyik) kü szöb fel té te le. (Pél dául ha egy szöveg fe lett az
áll, hogy Shakes peare: XVIII.szonett, ak kor alat ta ti zen négy sor nál sem töb bet, sem
ke ve seb bet nem fo ga dunk el.)

A mű for dí tó leg fon to sabb el várt tu laj don sá ga (és az el fo gad ha tó for dí tás sinequa
non- ja) a tel jes, anya nyel vi szin tű cél nyel vi kom pe ten cia. ez a tény ab ban is megnyilvá -
nul, hogy a for dí tói együtt mű kö dé sek ese tén a nyers for dí tók (akik a for rás nyel vi kom -
pe ten ciát ad ják a fo lya mat hoz) az ese tek túl nyo mó több sé gé ben név te le nek maradnak,
a szer ző ség (a hír név és a jog díj) a cél nyel vi kom pe ten ciát kép vi se lő (és a for rás nyel -
ven oly kor nem is tu dó) mű for dí tó kat il le ti. Ha a mű for dí tást egy személy ké szí ti
(s több nyi re mégis csak így tör té nik), nyel vi kom pe ten ciái rend sze rint aszim met riku -
sak: job ban tud a cél nyel ven, mint a for rás nyel ven. Pon to sab ban a cél nyelven anyanyelvi
kom pe ten ciá val ren del ke zik, míg a for rás nyel ven az ese tek túl nyo mó több sé gé ben
nem (hi szen két anya nyel vi kom pe ten ciá val csak az iga zi bi ling vi sek ren del kez nek).

A nyel vi kom pe ten ciák nak ez az aszim met riá ja kü lö nö sen an nak fé nyé ben ér de -
kes, hogy a for dí tá si szi tuá ció tól füg get le nül is min den nyelv hasz ná ló nyel vi kom pe -
ten ciá ja aszim met ri kus, aho gyan ez pél dául az aktívéspasszívszókincs fo gal má nak
köz nyel vi hasz ná la tá ban is lát ha tó. A passzív szó kincs min dig ki ter jed tebb, mint az
ak tív: nyel vi kész le tünk ben nagy szám ban ta lál ha tók olyan ki fe je zé sek (to váb bá szer -
ke ze tek, hasz ná la ti mó dok), ame lye ket hall va vagy ol vas va nagy biz ton ság gal megér -
tünk, de sa ját nyelv hasz ná la tunk ban so ha sem fo lya mo dunk hoz zá juk. Be lát ha tó, hogy
en nek for dí tott ja (passzí van sem ér tett nyel vi esz kö zök ak tív hasz ná la ta) meg le he -
tő sen rit ka és ext rém eset. A mű for dí tás kö ve tel mény rend sze re azon ban ép pen for -
dít va, az ak tív, azaz cél nyel vi ol da lon kí ván tel jes anya nyel vi kom pe ten ciát, míg
a passzív, azaz for rás nyel vi ol da lon a gya kor lat ban ke ve seb bel is beéri. ez azért lehet -
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sé ges, mert ma ga a mű for dí tás mű ve le te a köz lés szi tuá ción kí vül, a nyil vá nos ság tól
el zár tan megy vég be, így van mód és idő a for rás nyel vi kom pe ten cia cél zott, fóku -
szált ki ter jesz té sé re: igény be le het ven ni se géd le te ket, tu dás tá ra kat, más sze mé lyek
– így anya nyel vi nyers for dí tók vagy szak ér tők – kom pe ten ciáit. (A szink ron tol má -
csot et től a le he tő ség től meg foszt ja a szi tuá ció – ne ki ezért kell gya kor la ti lag va ló -
ban bi ling vis nek len nie.) A cél nyel vi kom pe ten cia mű kö dé se már köz vet le nül az out-
puthoz ve zet, a fe ke te do bo zon kí vül re, a nyil vá nos ság te ré be. Ha egy írott szö veg ben
va la mit for dí tá si hi ba ként lo ka li zá lunk, ak kor azt a for rás nyel vi kom pe ten cia hiá -
nyos sá gá nak szám lá já ra ír juk. Ha va la mely hi ba lát ha tóan a cél nyel vi kom pe ten cia
de fek tu sá ból fa kad, ak kor nem a for dí tói ké pes sé ge ket, ha nem a nyel vi ké pes sé ge -
ket – kö vet ke zés képp már-már a sze mély in teg ri tá sát – ítél jük elég te len nek.

Az iro dal mi for dí tá sok ké szí tői rend sze rint egy töb bé-ke vés bé el sa já tí tott ide gen
nyelv ből for dí ta nak a sa ját anya nyel vük re. Bár van nak el len pél dák, ami kor va la ki az
anya nyel vé ből „ki fe lé” for dít, ál ta lá nos sza bály ként megál la pít ha tó, hogy a je len tős,
ko moly kul tu rá lis ha tást ki vál tott for dí tá sok nál a for dí tó anya nyel ve a cél nyelv. ez
ta lán le het ne más képp is, de a kul tú rák mű kö dé sé nek evo lú ció ja so rán ez a mo dell
vált be: a kul tú rák olyan ob jek tu mo kat haj la mo sak be fo gad ni, ame lyek anya nyel vi
szin ten al kal maz kod nak az adott cél kul tú ra sza bá lyai hoz és kon ven ciói hoz. A cél -
nyel vi el vá rás rend szer ál ta lá nos do mi nan ciá ja tör té ne ti leg az zal is össze függ het, hogy
a ko rai, nagy je len tő ség re szert tett mű for dí tá sok kö zül igen sok ha lott nyelv ből ké -
szült, te hát a for rás nyelv nem is szol gál ha tott ele ven, kul tu rá li san ak tív mér cé vel.

A cél nyel vi kom pe ten cia e sa já tos do mi nan ciá ját ak kor ta pasz tal tam meg köz vetlenül,
ami kor ve gyes, an gol-ma gyar hall ga tó ság nak mu tat tam be Awalesibárdok két angol
for dí tá sát. Az egyik Wat son Kirk con nell ré geb bi átül te té se volt, amely a fen ti alapfel -
té te lek (tar tal mi le fu tás, mak ro struk tú rák) tel je sí té sét leg fel jebb át szel le mült pá to -
szá ban ha lad ja meg;24 a má sik Pe ter Zoll man újabb mun ká ja, amely a köl te mény poéti -
kai mű kö dé sé nek tel jes megér té sé ről ta nús ko dik, és le nyű gö ző vir tuo zi tás sal vi szi át
az an gol for mák ba a ma gyar ere de ti szá mos poé ti kai fi nom sá gát.25 Meg le pe tés sel ta -
pasz tal tam, hogy míg a hall ga tó ság ma gyar anya nyel vű ré sze egyér tel műen (a szintén
ma gyar anya nyel vű) Zoll man for dí tá sát tar tot ta jobb nak, az an go lok a ki fe je zet ten
la pos nak tű nő Kirk con nell re sza vaz tak. A ma gya rok ugyanis Zoll man szöve gé ben meg -
 lát ták és öröm mel nyug táz ták a jól is mert ma gyar vers poé ti kai megoldá sai nak vissz -
fé nyét, míg az an go lok nak (akik nem is mer ték a ma gyar elő ké pet), ezek job bára enyhe
nor ma sér té sek nek, mo ti vá lat lan fur csa sá gok nak tűn tek. Az Ötszáz,bizony,dalolva
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ment/lángsírbavelszibárd sor pár erő sza kos in ver zió ját, amely a köl te mény poétikai
for du ló pont ja, Zoll man egy ér zé keny elem is mét lés sel pó tol ja: Fivehundredwentsinging
todie,/Fivehundredintheblaze, azt ér zé kel tet ve, mint ha az el be szé lő nek elakadna
a sza va. Kirk con nell ugyanitt megelég szik az egy sze rű, adat sze rű tény köz lés sel, mintha
rí mes új ság hírt ol vas nánk: Inmartyrship,withsongonlip,/FivehundredWelshbards
died. A ma gya rok tud ták, hogy Zoll man for dí tá sa miről ad hírt, az an go lok szá má ra
vi szont ér zé kel he tet len ma radt ezek nek az ele mek nek az in ten ci o na li tá sa, így egy -
sze rűen hi bá nak ér té kel ték őket. A Zoll man hoz ha son lóan vir tuóz for dí tó is csak magu -
kat a poé ti kai ele me ket tud ja átad ni az ol va só nak, a per cep ció juk hoz szük sé ges nyelvi-
gon dol ko dás be li beál lí tó dást, kul tu rá lis szo cia li zá ciót nem. A Kirk con nell- for dí tás
meg sem cé loz za ezt a ré teg zett sé get és gaz dag sá got, vi szont az utol só szóig érthető.

Ma ket tek

Az utób bi meg fi gye lés sú lyos kér dé se ket vet fel a mű for dí tás vol ta kép pe ni feladatával
és vég ső ér tel mé vel kap cso lat ban, ame lyek re majd a könyv zá ró fe je ze té ben té rünk
vissza. Itt most nem ezen kér dé sek men tén ha la dunk to vább, ha nem szem re vé te lez -
zük a fen tebb vá zolt, a mű for dí tás fo lya ma tát a feladat meg ha tá ro zá sá ra és a feladat
megol dá sá ra felosz tó mo dell egy má sik kö vet kez mé nyét. ez a felosz tás ugyanis fel -
ve ti a for dí tá si hi bák ti po lo gi zá lá sá nak le he tő sé gét asze rint, hogy az adott hi ba a fo -
lya mat me lyik sza ka szá ban ke let ke zett: egy té ve sen de fi ni ált feladat he lyes megol -
dá sá ból, vagy egy jól de fi ni ált feladat elég te len megol dá sá ból szár ma zik-e. en nek
a kü lönb ség nek a re le van ciá ját egy egy sze rű pél dán ér zé kel tet jük.

John Mil ling ton Syn ge Átok cí mű, al kal mi bök ver sé ről van szó, ame lyet az al cím
ta nú sá ga sze rint azért írt, mert egy el len sé ge nő vé re el ma rasz ta lóan nyi lat ko zott
a da rab já ról. A vers két da rab négy so ros sza kasz ból áll, az el ső sza kasz gaz dag al lite -
rá ciók ke re té ben kü lön fé le egész ség ügyi kel le met len sé ge ket idéz a cél sze mély re, a bi -
bir csók tól a bél bán tal ma kig. Va ló di kér dé se ket a má so dik sza kasz vet fel:

Let her li ve to earn her din ners
In Mo unt joy with se e dy sin ners:
Lord, this jud ge ment qu ickly bring,
And I’m yo ur ser vant, J. M. Syn ge.26
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Vé gez zük el a feladatmeghatározást, azaz ké szít sük el a nyers for dí tást. Kezd jük a tar -
tal mi le fu tás sal:

Hadd él je/ér je meg, hogy meg kap ja/kiér de mel je a va cso ráit
Mo unt jo y ban [tu laj don név] alá va ló bű nö sök kel/bű nö sök kö zött:
Uram, ezt az íté le tet gyor san hozd (meg),
És va gyok/ma ra dok szol gád, J. M. Syn ge.

Mak ro struk tú rák: négy sor, pá ros rím, vi szony lag fesz te len met ri ka, 8–8–7–7 szó tag
(amennyi ben a ne gye dik sor kez dő szó tag ját felütés nek te kint jük), jel leg ze tes kö zép -
met szet, te hát a fe le ző nyol cas+he tes for mát ér de mes cé loz ni. el ső sor pár: nő rím, máso -
 dik: hím rím. en jambe ment nincs, az ér tel mi ta go lás a vers ta nit kö ve ti. Do mináns elem:
az utol só sor aláírás ként is funk cio nál, te hát pa ra tex tus is, mi köz ben a vers része.
A ne vet fel tét le nül rím hely zet ben kell tar ta ni. Kül ső kul tu rá lis in for má ciók: Mo un joy:
bör tön Dub lin ban. A szer ző arc hai kus írás mó dú ne vé nek kiej té se (mint az ere de tiből
a rím ré vén is egyér tel műen ki de rül): [szing]. For gács Re zső így for dí totta a versszakot:

Add, hogy be te vő fa lat ját
Él vért nyál zó stri cik ad ják.
Itélj Uram, bosszut ints,
Ma rad szol gád, J. M. Syn ge.27

Nyil ván va ló, hogy a for dí tás hoz a kül ső kul tu rá lis in for má ció hiány zott: a for dí tó nem
tud ta, hogy mi cso da Mo unt joy, és va ló szí nű leg fel bont va, köz név ként ér tel mez te
(„a kéj he gye”?), ezen kí vül fél re ve zet het te a seedy egy le het sé ges so ka dik ér tel me is,
seed ugyanis ön ma gá ban ma got, kö vet ke zés képp on dót is je lent. Az „élv” esze rint
a Mo unt joy utó tag já ból jö het, amely nek je len té se ’kéj’, ’él ve zet’, és a to váb biak ban a
for dí tó azért küz dött, hogy szö ve ge va la hogy nyom da ké pes ma rad jon. (Lo gi kai lag is
kér dé ses per sze, szo kás-e olyas mi vel megát koz ni va la kit, hogy mos tan tól sze xuá lis
ki csa pon gá sok kö ze pet te foly jék az éle te.) Meg le pő, hogy ennyi re té ves feladat meg -
ha tá ro zás után egyál ta lán ko he rens szö veg jött lét re. A sza kasz vé gén még tisz tábban
lát szik a té ves cél meg je lö lés: az utol só két sor megol dá sa tö ké le tes nek vol na mond -
ha tó, ha Syn ge ne vét így ej te nénk: [szindzs]. er re nemigen akad na az „ints”-nél pon -
to sabb rím. Te hát itt is egy rosszul meg ha tá ro zott feladat jó (de szük ség sze rűen tév -
út ra vi vő) megol dá sá ról van szó.
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Néz zük meg ugyaner re a sza kasz ra Mes ter há zi Már ton megol dá sát.

Kap jon él te dí ja kép pen
Kosz tot Mo unt joy bör tö né ben;
Uram, ítélj esze rint:
És tisz tel hí ved, J. M. Syn ge.28

Jól lát szik, hogy ez a for dí tó már ren del ke zik az előb bi nél hiány zó in for má ciók kal:
a vers tud tunk ra ad ja, hogy Mo unt joy: bör tön. cse ré be ki ma rad nak az alá va ló bű nö -
sök, bár hogy egy bör tön ben ilye nek van nak, az amúgy is re dun dáns in for má ció. Más
kér dés, hogy Mo unt joy ne vé nek sze re pel te té se szin tén re dun dáns, hi szen a ma gyar
ol va só, aki az exp li cit köz lés ből úgyis meg tud ja, hogy bör tön ről van szó, et től nem
lesz oko sabb, és en nek a he lyi szín nek itt, egy rö vid bök vers ben mo ti vi kus je len tő -
sé ge sincs. Az is jól lát szik, hogy a for dí tó (aki köz is mer ten az ír iro da lom egyik leg -
jobb ha zai is me rő je és tol má cso ló ja) tisz tá ban van a sze mély név he lyes kiej té sé vel
is. Az [int–ing] per sze jó val gyen gébb asszo nánc, mint az előbb lá tott, rossz nyo mon
já ró [ints–indzs], és a rím hely zet ben ál ló név poen tí ro zá sá ra jobb len ne tisz tább
össze csen gés, de a for dí tá sok nál en nél jó val sú lyo sabb komp ro misszu mo kat is el vi -
se lünk. egy jól de fi ni ált feladat el fo gad ha tó megol dá sát nyil ván va lóan sok kal több re
ér té kel jük, mint egy rosszul de fi ni ált feladat tö ké le tes megol dá sát. (Ana ló gia: egy
szö ve ges ma te ma ti ka feladat megol dá sá nál az egyen le tet jól felál lí tó, de a szá mo lást
el ron tó diák nak jár né hány pont, míg a té ves egyen let tö ké le tes ki szá mo lá sáért nem
jár sem mi.) Ír juk még Mes ter há zi for dí tá sá nak ja vá ra azt is, hogy az utol só sor elején
tö ké le te sen le ké pe zi az ere de ti sor felüté ses szer ke ze tét.

A vers szak te hát lé nye gé ben meg van old va, hi szen ez a for dí tás gya kor la ti lag az
ere de ti min den ele mé ről hírt hoz. Jobb csak ak kor le het ne, ha ha tá sá ban is kö ze lebb
ke rül ne az ere de ti könnyed és kis sé ab szurd de rű jé hez, ha imi tál ni tud ná az ere de ti
spon ta nei tá sát, ha si ke rül ne be lő le ki kü szö böl ni a for dí tás-ízt. egy részt jobb megol -
dás kel le ne a har ma dik sor vé gén ál ló hí vó rím re (hi szen a ne gye dik sor vé gén nem
vál toz tat ha tunk.) Más részt fel kel le ne épül nie va la mi fé le hu mor nak az el ső sor pár -
ban is, hi szen az ere de ti két ség kí vül hu mo ros. Az, hogy va la ki az él te dí ja ként börtön -
 kosz tot kap (vagyis a díj vol ta képp bün te tés), kis sé túl össze tett és ki mó dolt, egy
hosszabb szö veg ben ta lán ér vé nye sül ne, de en nek a rö vid ke vers nek né hány má sod -
per ce van a ha tás ki fej té sé re. Az je lent he ti a kiu tat, hogy a bör tön re vo nat ko zó infor -
má ció csak a má so dik sor ban je le nik meg: az el ső sor még úgy ért he tő, mint ha való -
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ban ju ta lo mért fo hász kod nánk a hölgy szá má ra, s a má so dik sor ban azután ez for -
dul az el len té té be. ez ha son lít ar ra a ki sis ko lás vicc re, ami kor va la ki re han gos „Él -
jen!”-t kiál ta nak, majd hal kan, a szín pa di félre mo da li tá sá val hoz zá te szik: „…szá raz
ke nyé ren és ví zen.” Mi vel a Mo unt jo y- re fe ren cia meg tar tá sa nem élet be vá gó, a „száraz
ke nyér és víz” pe dig felidé zi a szte re o ti pi kus bör tönt (és ne künk itt ép pen er re van
szük sé günk), ez az is mert for mu la jól hasz nál ha tó. elő nye az is, hogy nem mond ja
ki exp li cit mó don, hogy bör tön ről van szó, ahogy az ere de ti sem, ha nem elő ze tes
tudást fel té te lez ve, parsprototomó don, egy konk rét hely név vel utal er re – de a vers
és az átok ha tá sa szem pont já ból lé nyeg te len, hogy melyik bör tön be ke rül az alany.
(Ha egy ma gyar szö veg ben az áll, hogy „tisz ta Li pót me ző”, azt más nyel vek re „tiszta
di li ház”, vagy „tisz ta őrü let” ér te lem ben ér de mes for dí ta ni.) ezt az egy sze rű uta lást
az ol va só nak kell felol da nia, ami ön ma gá ban is hu mor for rás. Ja va solt megol dá sunk
te hát így fest:

Add, hogy hosszú él te le gyen –
Szá raz ke nyé ren és vi zen;
Íté le ted meg nem ing,
S vár ja hí ved, J. M. Syn ge.29

Lát hat tuk, hogy ez a vetítéses mo dell mű kö dik: al kal maz ha tó tár sas és egy sze mé -
lyes for dí tás ra; rá mu tat a mű for dí tói kom pe ten cia jel leg ze tes aszim met riá já ra (hát -
tér be szo rít va a bi ling viz mus ra épü lő el mé le ti szem pon to kat); fon tos, új szem pon -
tot ad a mű for dí tás-kri ti ká nak. Ép pen ezért rög zí te nünk kell a mo dell kor lá tait is.

A kor lá tok ép pen ab ból ered nek, hogy ez csak egy mo dell, amely va ló szí nű leg csak
ideá lis, kí sér le ti kö rül mé nyek kö zött mű kö dik pon to san így. A fen ti ap ró, ke vés sé je -
len tős, ke vés kul tu rá lis kap cso lat tal ren del ke ző, de na gyon is vi lá gos mű vé szi szán -
dé ko kat fel vo nul ta tó Syn ge- versszak pél dául ideá lis de monst rá ciós kö rül mé nye ket
kí nált. Bo nyo lul tabb mű vek nél a for dí tói mun ka fo lya ma ta is bo nyo lul tabb. Ar ról van
szó, hogy a for rás nyel vi kom pe ten cia nem ér vé get egy adott pon ton, hogy átad ja a
te re pet a cél nyel vi kom pe ten ciá nak. ez csu pán egy-egy for dí tan dó szö veg egy ség (azaz
lo gé ma) lép té ké ben tör té nik így. A po ten ciá lis lo gé mák ugyanak kor fo lya ma tos lét -
harc ban áll nak egy más sal, hi szen nem ma rad hat nak fenn mind, no ha a for rás nyel vi
kom pe ten cia (el vi leg) min det pre zen tál ja. eb ből az kö vet ke zik, hogy a cél nyel vi kom -
pe ten cia új ra és új ra meg hát rá lás ra, ön kor rek ció ra kény sze rí ti a for rás nyel vi kom pe -
ten ciát. Az elő ző pél dá ban az „él jen… szá raz ke nyé ren és ví zen” lo gé má ja annyi ra
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ele ven nek és re ve la tív nak lát szott a cél nyel vi kom pe ten cia szá má ra, hogy tel je sen ki -
szo rí tot ta az „alá va ló bű nö sök kö zött” lo gé mát.

A mo dell alap ér tel me zés ben azt fel té te lez né, hogy a cél nyel vi kom pe ten ciá nak
csu pán annyi a moz gás te re, amennyit a for rás nyel vi kom pe ten cia ál tal felál lí tott fel -
té tel rend szer megen ged. Te hát a feladat tel je sí tés fá zi sa a fel té te lek rang so ro lá sá ból
és a ne kik va ló rész le ges meg fe le lés ből, egy megadott ke ret hoz zá ve tő le ges ki töl té -
sé ből áll na. Az utób bi pél dá ban azon ban az tör tént, hogy a cél nyel vi kom pe ten cia a
ma ga nyel vi-kul tu rá lis kész le té ben ta lált egy, a feladat nak cse kély vál toz ta tás sal ki -
vá lóan meg fe le lő, kész sé mát, amely eb ben a for má ban a for rás nyel vi feladat kiírás -
ban nem is sze re pelt. Vol ta kép pen ugyanez tör té nik meg ele mibb szin ten ak kor is,
ami kor az „it ra ins cats and dogs” feladat ra a „ci gány gye re kek po tyog nak az ég ből”
megol dást ad juk, az zal a kü lönb ség gel, hogy ez utób bi feladat–megol dás pá ro sí tás
(vi szony la gos egy sze rű sé ge, gya ko ri sá ga, ál ta lá nos al kal maz ha tó sá ga ré vén) szten -
der di zál ha tó, szó tá ri egy ség gé te he tő.

Az tör té nik te hát, hogy míg a for rás nyel vi kom pe ten cia vetít, azaz pa ra frá zist
készít, ma krost ruk tu rá kat de fi ni ál, do mi náns ele me ket je löl ki, ad dig a cél nyel vi kom -
pe  ten cia már pár hu za mo san el kezd olyan sé má kat ke res ni, il let ve gyár ta ni, ame lyek
a vetítés ál tal megadott kri té riu mok nak (több nek vagy ke ve sebb nek) meg fe lel nek.
ez vissza hat ma guk ra a vetített kri té riu mok ra is, kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy a közös
me ta nyelv a cél nyelv vel, a for dí tá si fo lya mat do mi náns nyel vé vel azo nos, így ennek
a nyelv nek és kul tú rá nak az alap ve tő kód jai és for mái a legel fo gu lat la nabb para frázis -
ban, il let ve ma krost ruk tú ra- defi ní ci ó ban is ele ve je len van nak. (Né mi leg más a helyzet
a köz ve tí tő ide gen nyelv ből va ló for dí tás nál: Kosztolányi tá vol-ke le ti for dí tá sai ban
a tü ze tes nyel vi elem zés bi zo nyá ra ki mu tat hat ja a köz ve tí tő nyelv kód já nak tö re dé -
kes nyo mait is.30) A cél nyelv kód ja te hát nem csak az in terp re tá ció (a vetített kri té -
riu mok tel je sí té se, az ana lí zis kö vet kez mé nyei nek le vo ná sa) so rán kez di el be fo lyá -
sol ni a végső ered ményt, ha nem a kez de tek től fog va. An gol ról ma gyar ra egész más
elő fel te vésekkel, me rő ben más kul tu rá lis fel té tel rend szer bir to ká ban kez dünk for dí -
ta ni, mint pél dául fran ciá ra: a két kü lön bö ző cél kul tú rá nak az ek vi va len ciá ra vo nat -
ko zó el kép ze lé se is je len tő sen el tér (lé vén ez is kul tu rá lis kép ződ mény), ezért adott
eset ben elő for dul hat, hogy egy an gol ere de ti től ké szült, egyaránt tö ké le tes nek tekin -
tett fran cia és ma gyar for dí tás nem lesz egy más nak meg fe lel tet he tő: nem lesz nek
egy más for dí tá sai.

A fe ke te do boz bel ső tör té né sei nek meg fi gye lé sé re kü lön le ges le he tő sé get kí nál
a kol lek tív for dí tói mun ka, ahol ezek az egyez ke dé sek ki ke rül nek az in ter per szo -
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nális tér be, és meg fi gyel he tők ké vál nak. Az Ulyssesen vég zett cso por tos mun ka erre
egye dül ál ló le he tő sé get te rem tett. A hely zet va ló já ban je len tő sen el tért mind az
expli cit nyers for dí tá sok, mind a tár sas for dí tá sok kons tel lá ció já tól. Itt al kal man ként
három-négy em ber dol go zott együtt, akik kö zött nem vol tak ele ve szétoszt va a kom -
pe ten ciák. Kö zös alap ként, egy faj ta egé szen spe ciá lis „nyers for dí tás ként” hasz nál -
tuk Szentkuthy szö ve gét. (For rás nyel vi kom pe ten ciá já ra nem volt szük sé günk, éppen
cél nyel vi kom pe ten ciá ja volt az, ami nek szá mos he lyen jó hasz nát vet tük.) Az egyes
szö veg ré szek ab ban az ál la pot ban ke rül tek a kö zös ség, a „mű hely” elé, ami kor
az adott részt egyi künk (az il le tő szö veg rész fe le lő se) már gon do san át dol goz ta,
azaz lo ka li zál ta a prob lé má kat, és vagy kész megol dá si ja vas lat tal állt elő, vagy ahol
ez nem si ke rült, ott legalábbis fel tár ta és a töb biek szá má ra pre zen tál ta az adott
prob lé mát.

Így te hát a kö zös ség re há rom fé le feladat tí pus há rult: a kész megol dá sok jó vá ha -
gyá sa, il let ve fe lül bí rá la ta; a fenn ma radt (de a fel té te lek szint jén fel dol go zott, elő -
ké szí tett) felada tok megol dá sa; va la mint a me rő ben új (a „fe le lős” ál tal fel nem tárt)
prob lé mák meg ta lá lá sa, elem zé se és megol dá sa. Ter mé sze te sen a fel me rü lő prob -
lé mák na gyon sok fé lék. A prob lé mák lo ka li zá lá sa te kin te té ben a kol lek tív mun ká -
nak az a fő elő nye, hogy nem csak az egyé ni, szük ség sze rűen el té rő kom pe ten ciák
adódnak össze, ha nem összeadó dik a fi gye lem és a kri ti kai szel lem is. ez azon ban
az egyé ni for dí tói mun ká hoz ké pest csak mennyi sé gi kü lönb sé get je lent: egy bo nyo -
lul tabb szö veg szé le sebb kom pe ten ciát, na gyobb fi gyel met, kri ti ku sabb szem lé le tet
igé nyel. Az Ulyssesben igen sok a lo ka li zá lan dó „prob lé más hely”, így a bel ső is mét -
lő dés (motí vum) és kül ső re fe ren cia (al lú zió): eze ket le he tő ség sze rint mind meg
kell ta lál ni és a for dí tói mun ka ál ta lá nos sza bá lyai (va la mint a mi mun kánk ra jel -
lem ző sa já tos algo rit mu sok) alap ján meg kell ol da ni. A kol lek tív mun ka so rán egy -
részt a feladat el té rő meg ha tá ro zá sai (el té rő vetítések), ré szint a ri va li zá ló megoldási
kí sér le tek kap csán ala kul tak ki konflik tu sok, és ezek vol tak a legér té ke sebb pil la na -
tok mind a ké szü lő szö veg, mind a je len fe je zet fő kér dé se, a for dí tói mun ka bel ső
fo lya ma tai szem pontjából.

ezek a konflik tu sok olyan prob lé ma megol dó al go rit mu so kat tesz nek exp li cit té,
ame lyek – vagy hoz zá juk na gyon ha son lók – imp li cit mó don min den bi zonnyal az
egyé ni mű for dí tó el mé jé ben is le ját szód nak mun ká ja so rán. Bár ezek ről a vi ták tól
nem ké szült fel jegy zés, az aláb biak ban meg kí sér lünk abszt rakt pár be szé dek for má -
já ban re konst ruál ni né hány jel leg ze tes vi ta hely ze tet.

1. A: ez a megol dás min den fel té telt tel je sít.
B: Igen, csak ép pen ele ven ma gyar be szé lő so ha nem mon da ná így.
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Itt az abszt rakt fel té te lek tel je sí té se és az ál ta lá nos jól for mált sá gi kö ve tel mény
között ke let ke zett konflik tus. Az ere de ti struk tú ra megőr zé sé re, re konst ruá lá sá ra
vagy rep re zen tá ció já ra irá nyu ló ter mé sze tes for dí tói tö rek vés be leüt kö zött ab ba az
igény be, hogy ter mé sze te sen fo lyó, jól ol vas ha tó szö ve get hoz zunk lét re, vagyis hogy
a hor do zott kul tu rá lis ér ték mel lett a po ten ciá lis él ve ze ti ér té ket is fenn tart suk. ez
a konflik tus fő ként a szö veg ben meg je le ní tett dia ló gu sok nál ke rül elő: a sze rep lőknek
nem ad ha tunk olyas mit a szá juk ba, ami megis mert jel le mük nek, tár sa dal mi ho va -
tar to zá suk nak vagy az adott szi tuá ció nak éle sen el lent mond. Ugyanak kor fon tos
érdek, hogy va la me lyest el lenáll junk a „gör dü lé keny ség” csá bí tá sá nak, amely a magyar
for dí tá si ha gyo mány egyik sú lyos te her té te le.31 en nek kö vet kez mé nye pél dául az
a máig is meg fi gyel he tő kény szer, amely az ere de ti szö veg szi kár „mond ta a nő –
mond ta a fér fi” ke ret nar rá ci ó ját erő szak kal imp le men tált „for dult hoz zá – von ta fel
a sze möl dö két – kiál tott fel meg le pet ten” tí pu sú szí ne zés sel dra ma ti zál ja, an nu lál va
a szer zői szán dé kot, amely ma guk ba a ki mon dott meg nyil vá nu lá sok ba he lye zi a drá -
mai sá got. Szin tén a „gör dü lé keny ség” igé nyé nek ki szol gá lá sá ra szol gál a ma gyar olva -
só szá má ra eset leg ide gen mű velt ség anyag sze lek tá lá sa vagy leegy sze rű sí té se, amit
az Ulyssesben szin tén prog ram sze rűen ke rül ni akar tunk. Kü lön, sa já tos prob lé mát
vet nek fel az ere de ti ben sze rep lő nem-sz ten derd for mák, ame lye ket a ré geb bi magyar
for dí tói ha gyo mány szten der di zál ni igyek szik. Vég ső so ron te hát a há zia sí tó–elide -
ge ní tő for dí tói stra té giák konflik tu sá ról is szó le het itt, ame lyek ről egy ké sőb bi fe je -
zet ben rész le te sen szót ej tünk.

2. A: ezt nem hagy hat juk így!
B: De hi szen az van odaír va!

Né mi leg meg le pő mó don a for dí tás ról va ló gon dol ko dás (a szé les ér te lem ben vett
for dí tás el mé let) leg ré gibb vi ta té má ja buk kan itt fel szín re: a „szó sze rin ti” vagy „érte -
lem sze rin ti” for dí tás di lem má ja.32 Va ló já ban per sze (né hány spe ciá lis kon tex tust ki -
vé ve) nemigen le het ne teo re ti kus szin ten ér vé nye sen ér vel ni a szi go rúan szó sze rinti
for dí tás mel lett, in kább ar ról van itt szó, hogy egy konk rét, meg ta lált (de va la mi lyen
el vá rást mégis csak sér tő) megol dá si ja vas lat hoz ke re sünk tá mo ga tást. Bár a szó sze -
rin ti meg fe le lés (egé szen spe ciá lis ese tek től el te kint ve) nemigen le het cél, két ri vális
megol dá si ja vas lat kö zül szí ve sen vá laszt juk azt, ame lyik a „lé nye gi” egy be vá gó sá gon
túl még a szó sze rin ti ség kri té riu má nak is meg fe lel: ez egy faj ta visszaiga zo lást je lent,
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32 cI ce Ro 1865; cI ce Ro 2006.
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és a nyel vek kö zöt ti vá rat lan struk tu rá lis meg fe le lé sek re is rá mu tat hat. Ter mé sze te -
sen itt is fel me rül a há zia sí tó és elide ge ní tő for dí tói stra té giák pri má tu sá nak kér -
dése. Az el lenérv úgyis meg fo gal ma zód hat, hogy „ilyet nem mon dunk ma gya rul”
(vagyis ez nem egy jól for mált ma gyar mon dat), ami re hely zet től füg gően két faj ta
vá lasz adó dik: a) „ilyet an go lul sem mon dunk, mégis itt van” (vagyis az ere de ti hasz -
ná lat is non-sz ten derd); b) „ed dig nem mond tunk, de most mon dunk” (vagyis ha egy
hasz ná la ti po ten ciál ed dig ki hasz ná lat lan volt, az nem je lent au to ma ti kus til tást): ki
más hasz nál ná ki a nyelv mint nyi tott és di na mi kus rend szer le he tő sé geit, mint az
ér té kes ide gen kul tu rá lis min tá za tok átül te tő je, a for dí tó? Hi szen a „he lyes a bő gés”
ki fe je zés sem lé te zett Arany Szentivánéjiálom-for dí tá sa előtt.

3. A: ezt a (ma gyar) ki fe je zést én még so ha sem hal lot tam. Van ilyen egyál ta lán?
B: Van, és ha az ol va sónk eset leg nem is me ri, a kon tex tus ból rá jö het.

Itt is mét a cél nyel vi kom pe ten ciák fi nom el té ré seit fi gyel het jük meg. A for dí tói
csapat tag jai más vi dék ről szár maz nak, nyel vi szo cia li zá ció juk is el té rő. ezek re az
egy mást nem tel je sen fe dő, de a pe ri fé riá kon egy mást kiegé szí tő kom pe ten ciák ra
szük ség is van ah hoz, hogy Joyce rend kí vü li for rás nyel vi kom pe ten ciá já val, va la mint
a hi ber no -an gol és a kor tár si ré teg nyel vek sa já tos szí nei vel va la mennyi re is tart suk
a lé pést. Szentkuthy le nyű gö ző cél nyel vi kom pe ten ciá ja is hoz záadó dik a miénk hez
(vagy a miénk az övé hez), bár sok szor kri ti kus nak kell len nünk ve le, ami kor a nyelv
túl sá go san mu lan dó vagy túl sá go san lo ká lis ré te geit hoz za já ték ba. (Pél dául a „fád
paslag”33 ki fe je zés még ép pen ért he tő, de ak tív nyel vi kom pe ten ciánk nak már bi zo -
nyo san nem ré sze.) Az egyes nyelv hasz ná lók ál tal so ha sem hal lott, re gio ná lis, vagy
akár egyáltalán nem is lé te ző ki fe je zé sek hasz ná la tá nak le he tő sé ge azt a ta nul sá got
is fel ve ti, hogy az ol va só nak nem csak az ak tív, exp li cit nyel vi kom pe ten ciá já ra le het
épí te ni, ha nem a nyel vi in tel li gen ciá já ra is. Ide tar to zik a ko holt ki fe je zé sek, imi tá -
ciók, fantomreferenciák hasz ná la ta, ami kor pél dául egy ma gya rul nem lé te ző szólás -
 mon dást vagy egyéb rög zült nyel vi alak za tot úgy for má lunk meg és úgy he lye zünk
kon tex tus ba, mint ha len ne ilyen, mintegy megin vi tál va az ol va sót eb be a fikci ó ba.
ezek nek az alak za tok nak a fi nom han go lá sá hoz kü lö nö sen elő nyös a kol lek tív munka,
hi szen az öt le tek azon nal ki pró bál ha tók kri ti kus és kom pe tens kö zön ség előtt. A vita -
 szi tuá ció fel szín re hoz za azt a be lá tást is, hogy egy ilyen össze tett, sti lá ri san és struk -
tu rá li san sok ré tű szö veg nem csak a for rás nyel vi kom pe ten ciák ki ter jesz té sét kö ve -
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te li meg, ha nem adott eset ben a cél nyel vie két is, s nem csak a for dí tó, ha nem az ol -
va só ré szé ről is.

4. A: ezt a mai ma gyar ol va só nem fog ja ér te ni.
B: Nem baj, ezt a mai an gol ol va só sem ér ti.

ez a pár be széd a for dí tói stra té giák konflik tu sá ra nyújt pél dát. Az egyik fél olyan
szöveg lét re ho zá sá ra tö rek szik, amely a cél nyelv ben ak tív, ha té kony, sok kap cso la -
tot te rem tő kul tu rá lis ob jek tum má ké pes vál ni. A má sik fél nek az a cél ja, hogy a cél -
szö veg ne csak a for rás szö veg struk tú rá ját, ha nem kul tu rá lis po zí ció ját, sőt – ha tá -
sá ban – a ve le kap cso la tos kul tu rá lis at ti tű dö ket is mi nél pon to sab ban le ké pez ze.
er ről az ér dek konflik tus ról a Stratégiák cí mű fe je zet rész le te seb ben fog szól ni, de
itt is le kell szö gez nünk: egy-egy stra té gia csak ál ta lá nos ság ban, ten den cia ként ural
egy for dí tá si mun kát. Va ló já ban a for dí tó a mun ká ja so rán di na mi ku san vál to gat ja a
stra té giá kat a for rás szö veg el vá rá sai és a cél nyelv ak tuá lis le he tő sé gei sze rint. Hang -
sú lyoz ni kell, hogy a mi cso por tun kon be lül sem volt ál lan dó gaz dá ja az egyes ál lás -
pon tok nak, il let ve stra té giák nak: ezek kép vi se le te di na mi ku san vál to zott. eb ben
a vita  szi tuá ció ban ar ról van szó, hogy egy „ér tel met len” (vagyis ál ta lá no san nem be -
vett, nem is mert, cso port nyel vi, vagy eset leg va ló ban ha pax  jel le gű) nyel vi alak zat
mi lyen sze man ti kai po ten ciál lal ren del ke zik, al kal mas-e ar ra, hogy fel kelt se az ol vasó
ér dek lő dé sét és bein dít sa a fan tá ziá ját, vagy me rő ben passzív nak (azaz re mény te le -
nül ér tel met len nek) bi zo nyul. Tech ni kai ér te lem ben ar ról van szó, hogy a szö ve gen
be lül egy ér tel met len zár vány nak is mo ti vált nak, lát ha tóan in ten ci o nált nak kell lennie.
Kö vet ke zés képp a for dí tás so rán a for rás nyel ven ér tel met len nek tű nő ele me ket nem
le het egy sze rűen le vál ta ni vé let len sze rű, ér tel met len cél nyel vi ele mek kel, ha nem ki
kell de rí te ni a mo ti vált sá gu kat, kul tu rá lis kö tött sé gei ket, és ezek alap ján előál lí ta ni
a cél nyelv ér tel met len, de sze man ti kai lag mégis ak tív, „ol vas ha tó” ele meit. (A prob -
lé má val kü lön fe je zet fog lal ko zik.)

5. A: Rossz, amit mon dok, de a struk tú rá já ban ilyes mi kel le ne.
B: Mit szól nál ah hoz, hogy…

ez a pár be széd vol ta kép pen a krea tív fo lya mat leg ki sebb ér tel mes egy sé gét ké pezi
le. A for dí tó úgy pró bál ja meg ra gad ni (a ma ga szá má ra struk tu rál ni, de fi ni ál ni)
a felada tot, hogy kü lön fé le nyel vi maketteket épít: olyan mik ro struk tú rá kat, amelyek
a for rás szö veg ben meg ha tá ro zott komp lex feladat kü lön fé le as pek tu sait kü lön féle
mó do kon pró bál ják de monst rál ni, meg va ló sí ta ni. A kol lek tív for dí tói mun ka so rán
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szám ta lan szor elő for dult, hogy egy-egy ilyen makett se gít sé gé vel ju tot tunk el a végső
megol dá sig, sőt az is, hogy egy makettnek, egy köz tes, ideig le nes kép let nek szánt
ver ziót avat tunk vég le ges vál to zat tá. ez a faj ta pró bál ga tás, a nyelv le he tő sé gei nek
ez a fi nom, tu da tos fe sze ge té se a „fe ke te do boz ban” zaj ló fo lya ma tok leg bel ső magja.
A for dí tó mintegy ki tű zi ma ga elé azo kat az abszt rakt fel té te le ket, ame lye ket
majdani megol dá sá nak tel je sí te nie kell, és a makettek se gít sé gé vel meg pró bál ja
őket össze egyez tet ni. Amakettek azon ban nem csak az összeegyez te tés nek az eszkö -
zei, hanem ugyanak kor a fel té te lek de fi ni á lá sá nak is. Kö vet ke zés képp a makettek
ré vén a megol dás fo lya ma ta egy szer re két irány ban ha lad: egy részt ke res sük az
ideá lis, a fel té te lek leg tel je sebb kö rét kielé gí tő nyel vi min tá za tot, más részt fo lya -
ma tos al ku do zás ban ál lunk ma guk kal a fel té te lek kel. olyan fé le komp ro misszu mo -
kat mun ká lunk ki, hogy amennyi ben az el ső és má so dik fel té telt ma ra dék ta la nul
tel je sít jük, to vábbá egy hal vány, ál ta lá nos uta lás sal megem lé ke zünk a har ma dik fel -
té tel ről, ak kor mente sít het jük ma gun kat a ne gye dik fel té tel tel je sí té se alól.
A paronomázia (azaz a jakob  so ni for dít ha tat lan ság) va ló já ban ép pen azt je len ti, hogy
egy szer re több fel té telt kel le ne tel je sí te ni, mi köz ben ezek a tel je sí té sek köl csö nö -
sen ki zár nák, kiol ta nák egy mást.

Lás sunk er re egy ap ró, szin te vé let len sze rű pél dát. Az Ulysses nyol ca dik fe je ze té -
ben, Bloom tu dat fo lya má ban fel buk kan egy rö vid, el lip ti kus mon dat: „Li fe with hard
la bo ur.”34 Szak nyel vi (jo gi) ki fe je zés lé vén a je len té se pon to san át kó dol ha tó: „Élet -
fogy tig la ni kény szer mun ka.” csak hogy a kon tex tus ban a gya ko ri szü lés ről, a ne héz
va jú dás ról, az asszo nyok ki szol gál ta tott sor sá ról van szó, te hát a labour szó má sik
je len té se, a ’va jú dás’ is erő tel je sen je len van, az előd le ges nek tű nő, spe cia li zált, rög -
zült szak nyel vi je len tés mel lé így oda tár sul egy al kal mi, köz nyel vi je len tés is: „ne héz
va jú dás egy éle ten át.” (Könnyen be lát ha tó, hogy a pusz ta szó sze rin ti ség re épü lő stra -
té gia tu do mást sem ven ne a kon tex tus ról, egy sze rűen le for dí ta ná a jo gi ter mi nust.
A cry stal- fé le pél da sor alap ján az ott szabadnak ne ve zett me tó dus sal sem jut nánk
az „élet fogy tig la ni kény szer mun ká”-nál to vább.) A for dí tó felada tát te hát úgy de finiál -
 hat juk: olyan nyel vi min tá za tot kell ta lál nia vagy szer kesz te nie, amely vál to zat lan
alak ban mind két je len tés irá nyá ban nyi tott. Az ere de ti paronomázia mag ja a labour
szó po li szé mi á ja (’kény szer mun ka’ és ’va jú dás’). Bár en nek szem lé le ti alap ját könnyű
be lát ni, a mai ma gyar köz- és iro dal mi nyelv ben nincs olyan kész for ma, amely e két
je len tés irá nyá ban egyaránt nyi tott len ne: ezek sze rint va ló di for dí tha tat lan sá gi ese -
ménnyel ál lunk szem ben. A felada tot to vább ne he zí ti az an gol ki fe je zés má sik eleme
(life[sentence]), amely az adott kons tel lá ció ban egyér tel mű vé te szi a jo gi szak nyelv
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je len lé tét, de más kon tex tus ban (így a va jú dás ra vo nat ko zó al ter na tív kon tex tus ban
is) tel je sen hét köz na pi, köz nyel vi ki fe je zés, olyas mi je len tés sel, hogy ’egy élet re /
egész élet re szó lóan’, azaz hogy ezek nek az asszo nyok nak a va jú dás töl ti ki a tel jes
éle tét, nem is tör té nik ve lük egyéb.

ennyit tu dunk te hát elő re, ez a feladatmeghatározás, a vetítés tar tal ma. A meg -
oldás nak el vi leg kap cso la tot kel le ne te rem te nie a ’va jú dás’ és a ’kény szer mun ka’ kép -
zet kö rei kö zött, ame lyek kö zött az an gol ban ele ve adott a kap cso lat (po li szé mia).
Nem adó dik olyan ma gyar nyel vi for ma, amely ezt a fel té telt tel je sí te né. eny hí tünk
te hát a kri té riu mon: olyan for mák kö zött kez dünk ke res gél ni, ame lyek a szü lés/vajú -
dás kép zet kör deg ra dá ló, ani má lis as pek tu sát hoz zák elő, és így po li szé mia nél kül is
jel zik az ol va só nak mind az asszo ciá ció vol ta kép pe ni té má ját (szü lés mint kény szer),
mind pe dig Bloom at ti tűd jét (fi lant róp együtt ér zés). el kez de nek sor jáz ni a szi no ni -
mák: köly ke zés, fiadzás, sza po ro dás, el lés stb. Ha ezek va la me lyi két il leszt jük a labour
he lyé re (pél dául „köly ke zés egy éle ten át”), ak kor je len tős rész ben meg ra gad juk az
ere de ti meg nyil vá nu lás de no ta tív je len té sét, és kon no tá ci ó i ból, to váb bá per for ma tív
ha tá sá ból is so kat át men tünk. A jo gi kon no tá ció felál do zá sa te hát nem bi zo nyul vég -
ze tes nek, a mon dat így is il lesz ke dik a kon tex tus ba, mo ti vá lat lan nak sem tű nik, a foly -
tat ha tó ság fel té te lét is tel je sí ti.

ez zel el ju tot tunk egy olyan szint re, ahol a tá jé ko zat lan ol va só nak (aki az adott he -
lyen nem vár el egy konk rét pa ro no má zi át) va ló szí nű leg már nem tá mad na hiány ér -
ze te. A for dí tó fe le lős sé ge azon ban nem ér vé get itt, hi szen így ép pen ma ga a paro -
no mázia vész el: az ere de ti meg nyil vá nu lás iga zi oka, mo ti vá ció ja. Hi szen a Bloom
el mé jé ben meg je le nő mon dat ép pen azál tal vá lik töb bé egy köz he lyes só haj nál, hogy
ál ta la Bloom (és ve le az ol va só) anyelvről fe dez fel va la mit. Bloom mon da ta ép pen
azt a tényt re giszt rál ja, hogy az an gol nyelv ugyanaz zal a for má val ne ve zi meg a vajú -
dás és a kény szer mun ka te vé keny sé gét (a ket tős kon tex tus ezt a fel fe de zést éle zi ki),
te hát Bloom fi lant róp, együt tér ző at ti tűd jét már ma ga a po li szé mi á ra va ló rá mu tatás
is jel zi, min den kü lön kom men tár nél kül.

A krea tív fo lya mat kö vet ke ző fá zi sa te hát az, hogy a megál la pí tott ele me ket el -
kezd jük re kom bi nál ni, vagyis olyan szi no ni má kat ke re sünk a vajúdás/szülés/kény-
szermunka il let ve az életfogytiglan/életetkitöltő kép zet kö rök ben, ame lyek va la mi -
féle pa ro no má zi a le he tő sé get rej te nek ma guk ban. Szá mos si ker te len kí sér let után
el ju tunk a re ményt kel tő ellés/ellik, il let ve élet/él fo ga lom pá ros hoz. A két rö vid, ősi
ige tő ér de kes vi szony ba ál lít ha tó, lét re le het ne hoz ni kö zöt tük va la mi fé le ha mis figura
etimologica- sze rű vi szonyt, amely legalább annyi ra gaz dag, mint a for rás nyel vi po li -
szé mi a. Új ra maketteket szer kesz tünk, ki pró bál juk a ra go zott, mon dat ba szer kesz -
tett ver zió kat: „Az el lés az éle tük”, „ell nek míg él nek”, érez he tően kö ze lí tünk a megol -
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dás hoz. Vé gül az el ső sze mé lyű „el lek míg élek” for má nál kö tünk ki:35 en nek (tö mör -
sé gén kí vül) az az elő nye, hogy Bloom em pá tiá já ra is utal né mi képp, míg a töb bes
szám har ma dik sze mé lyű ver zió in kább a kí vül ál ló le saj ná lás moz za na tát hor doz ná
(ha exp li cit té akar nánk ten ni az alanyt, alig ha nem az ezek név mást kel le ne hasz nál -
nunk). Az el ső sze mé lyű ver zió – a kon tex tus nak meg fe le lően – a kény szer bel ső jel -
le gét is meg je le ní ti, ugyanak kor sem mi képp sem le het Bloom ma gá ra vo nat koz ta -
tott, tárgy sze rű ki je len té se ként fél reér te ni. Ráadá sul a cél kul tú rá ban már létező nyel vi
for mu lák kal is mu tat ha son ló sá got („míg élek, re mé lek”), to váb bá (ami már vég képp
hozzáadottérték:)36 a dik ta tó ri kus-kol lek ti vis ta nyelv hasz ná lat ab szur di tá sá nak nyo -
mai is fel lel he tők ben ne, hi szen em lé kez tet va la mi jel szó sze rű ség re, egy kép ze let be -
li „hős anya” vál la lá sá ra a szta ha no vis ta mun ka ver se nyek szel le mé ben. Ér vé nye sül -
het te hát egy olyan kol lek tív, cél nyel vi kul tu rá lis ta pasz ta lat, amely a for rás nyelv nek
nem sa ját ja, de eb ből még sem ke let ke zik anak ro niz mus vagy kog ni tív disszo nan cia,
hi szen az uta lás imp li cit és po ten ciá lis ma rad.

Nem va ló szí nű, hogy az át la gos ol va só szá má ra az itt vá zolt tel jes je len tés po ten -
ciál ak ti vá ló dik, hi szen eh hez alig ha szán elég időt a há rom sza vas ma gyar mon datra.
De az an gol mon dat mö gött rej lő nyel vi-kul tu rá lis gaz dag ság nem ho má lyo sít ja el
a ma gyar mon dat le he tő sé geit, a for dí tá sunk te hát si ke res.

A kol lek tív for dí tás fen ti pél dá já hoz még egy meg jegy zés kí ván ko zik. Ami kor vállalko -
zá sunk szak mai nyil vá nos sá got ka pott, az ér dek lő dők kér dé sei, meg jegy zé sei né hány
jel leg ze tes té ma kör be cso por to sul tak. Azok az ér dek lő dők, akik ma guk is aktívan
fog lal koz nak mű for dí tás sal, leg gyak rab ban az zal a már-már hi tet len ke dő kér dés sel
for dul tak hoz zánk, hogy ho gyan le het sé ges egyáltalán kol lek tí vá ban for dí tani. A fenti
pél da alap ján, úgy vé lem, megért he tő ez az ide gen ke dés. A for dí tá si fo lya mat legintenzí -
vebb sza ka sza, ami kor a vetítésbenmeg ha tá ro zott ke re tek kö zött, de azokat is folyton
odébb moz dít va a nyel vi krea ti vi tás sza ba don csa pong. Amakettek gyakran értel met -
le nek, gye re kes os to ba sá gok, vagy ép pen (freu di ér te lem ben) el ménk mé lyebb ré te -
gei nek mű kö dé sé ről árul ko dó tö re dé kek. A felada tok vagy fel té te lek rész le ges model -
le zé se oly kor azt je len ti, hogy a fel té te lek kö zül ép pen az ér tel met hagyjuk el, mint
ami kor a slá ger szer zők vak szö veg gel dol goz nak. Az ér te lem kont roll já tól meg fosztott,
de krea ti vi tás ra sar kallt nyel vi mű kö dés pe dig va ló ban na gyon árul kodó lehet: sok
for dí tó ta lán vissza riad na tő le, hogy mun ká já nak eze ket a mel lék ter mé keit társak elé
tár ja – tár sak je len lé té ben pe dig erő sen vissza fog ná sa ját krea ti vi tását. Vél he tően ez
az össze te vő az el ső szá mú fe le lős azért, hogy a for dí tó el mé jét fe ke te do boz nak látjuk.

72

35 Joyce 2012a, 159.
36 Vö. GU LA 2010.

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:22  Page 72



A for dí tó kol lé gák hi tet len ke dő kér dé se mégis vá laszt ér de mel. A Joyce-for dí tás úgy
le he tett si ke res, hogy a tu laj don kép pe ni mű hely mun ká hoz bi zal mas és ins pi ra tív kere -
te ket te rem tet tünk. Nem az zal, hogy bár mi ben „job bak” len nénk má sok nál, ha nem
az zal, hogy nem siet tet tük a fo lya ma to kat, hagy tunk időt a krea ti vi tás nak, még akkor
is, ha ön cé lú nak lát szott, és el hagy ta a ki je lölt pá lyá kat. Nem sö pör tük le a ba ná lis -
nak tű nő öt le te ket vagy ké te lye ket sem, és ezek gyak ran ér té kes megol dá sok hoz vezet -
tek el – bár né ha olyan nü ansz nyi kü lönb sé gek kel is hosszan fog lal koz tunk, ame lyeket
az ol va só nemigen lesz ké pes tu da to san ér zé kel ni. Idő- és ener gia fel hasz ná lás szempont -
já ból per sze ez a mód szer ki fe je zet ten pa zar ló, és sok más le for dí tan dó mű nél nem
is vol na ra cio ná lis. Itt azon ban a mun kánk vi szo nyí tá si alap ját al ko tó két szer ző, Joyce
és Szen ku thy olyan szo kat lan és vá rat lan mér té kű be pil lan tást en ged a maga nyel vi
krea ti vi tá sá nak mű kö dé sé be, hogy ah hoz ké pest tel jesen ter mé sze tes nek látszott és
sem mi lyen ne héz sé get nem oko zott a sa ját krea ti vi tá sunk „nyil vá nos” mű köd te té se.

Lé da és a hattyú

Néz zük meg most mű kö dé sé ben az itt vá zolt mo dellt, s pél dánk le gyen ezút tal egy
vi tat ha tat la nul je len tős köl te mény, W. B. ye ats Lédaésahattyú cí mű ver se.

Le da and the Swan

A sud den blow: the gre at wings be a ting still
Abo ve the stag ge ring girl, her thighs ca res sed
By the dark webs, her na pe caught in his bill,
He holds her help less bre ast upon his bre ast.
How can tho se ter rified va gue fingers push
The fe a the red glo ry from her loo se ning thighs?
And how can bo dy, la id in that whi te rush,
But fe el the stran ge he art be a ting whe re it lies?
A shud der in the lo ins en gen ders the re
The bro ken wall, the bur ning roof and to wer
And Aga mem non de ad.

Being so caught up,
So mas te red by the bru te blood of the air,
Did she put on his know led ge with his po wer
Be fo re the in dif fe rent be ak co uld let her drop?37
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Íme a nyers for dí tás:

egy hir te len csa pás: a ha tal mas szár nyak még ver nek
A tá moly gó lány fe lett, comb ját si mo gat ják
Sö tét úszó hár tyák, tar kó ja [nőé] el kap va az ő [fér fi] cső ré ben,
Ő [fér fi] az ő [nő] véd te len mel lét sa ját mel lé hez szo rít ja.
Ho gyan tud ják azok a ré mült, ha tá ro zat lan uj jak el tol ni
A tol las di cső sé get az ő [nő] la zu ló comb jai tól?
És ho gyan tud a test ab ban a fe hér le ro ha nás ban le fek tet ve
[egye bet, mint] érez ni az ide gen/fur csa szí vet, ahol [az] fek szik?
egy re me gés/bor zon gás az ágyék ban előidé zi [tkp. nem zi] ott
A meg tört fa lat, égő te tőt és tor nyot
És Aga mem non ha lá lát [tkp. ha lott A.-t].
De így el lé vén kap va [le győz ve]
Így (el)ural va a le ve gő vad/ál la tias/dur va vé re ál tal
Ma gá ra öl töt te-e/ma gá ba fo gad ta-e ő [nő] az ő [fér fi] tu dá sát is az ő [fér fi] ha tal má val
Mie lőtt a kö zöm bös csőr le tud ta őt [nőt] ej te ni?

Az el ső nyolc sor nem vet fel kü lö nö sebb ér tel me zé si prob lé mát: az is mert mi to ló giai
tör té nés ér zé keny, di na mi kus ké pét lát juk, mint ha egy – az erő vi szo nyo kat és az esemé -
nyek idő be li le fu tá sát igen pon to san ér zé kel te tő – fest ményt szem lél nénk. Ter mé szete -
sen ko moly tech ni kai prob lé mát okoz, hogy a ma gyar sze mé lyes és bir to kos névmáson
nincs je lez ve a nem, így más mó don kell majd hírt ad nunk ró la, hogy me lyik ál lít  mány
me lyik alany hoz tar to zik. ez zel a te her rel ne héz lesz meg kö ze lí teni az ere de ti vers jegy -
ző könyv sze rű tö mör sé gét, tár gyi la gos sá gát, ez azon ban csu pán tech ni kai prob lé ma.

A vers má so dik fe le je len ti az iga zi ki hí vást a for dí tó nak. A szo nett fó ku szá ban az
a be lá tás áll, hogy ez a pil la nat nyi ero ti kus im pul zus (a „shud der in the lo ins” egyaránt
utal hat a meg kí vá nás és a kielé gü lés pil la na tá ra, és egy is ten ese té ben – nem lé vén
előt te aka dály – a ket tő szin te nem is kü lön bö zik egy más tól) a gö rög mi to ló gia és
köz vet ve az egész eu ró pai kul tú ra je len tős ré szé nek for rá sá vá vá lik, hi szen Lé da tojá -
sá ból kel majd ki Heléna, a tró jai há bo rú vol ta kép pe ni oka, és Klü ta im neszt ra, az
Átrei da- mon da kör köz pon ti alak ja. A tel jes ho mé ro szi ha gya ték, va la mint a ránk ma -
radt gö rög tra gé dia iro da lom jó har ma da er re a pil la nat nyi is te ni sze szély re ve zethető
vissza. eb ből a be lá tás ból azon ban a szo nett ben egy alap ve tő, ma gát az em be ri lét -
hely ze tet mé lyen érin tő kér dés kö vet ke zik: hogy a mindezt passzí van el szen ve dő,
ha lan dó nő – aki éppoly ki szol gál ta tott, mint a to váb bi ese mé nyek be be le sod ró dó
egyé nek és egész né pek, és aki nek lé te zé se vol ta kép pen en nek a ki szol gál ta tott ság -
nak az esszen ciá ja – va jon a pil la nat in ten zi tá sá ban ér te sült-e ezek ről a vár ha tó kö -
vet kez mé nyek ről? Az is te ni lét két össze te vő je a ha ta lom (power) és a tu dás (know-

74

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:22  Page 74



ledge). Az is ten bár mit meg te het, amit ösz tö ne vagy sze szé lye dik tál, mi köz ben tisz -
tá ban van a kö vet kez mé nyek kel – csak ép pen nemigen ag gó dik miat tuk. A ha lan dó
az is te ni ha tal mat csak el szen ve di, nyil ván va lóan csak alá ve tett tár gya le het, mél tá -
nyos len ne te hát, ha legalább a tu dás ból ré sze sül ne, ha va la ki legalább a félelemés
részvét ér zé sé vel for dul hat na az el jö ven dő ese mé nyek fe lé, hi szen az is te ni csőr már
kö zöm bös, nem csak az imént meg kí vánt nő, ha nem az em be ri tör té ne lem iránt is.
Ter mé sze te sen nem tö rek szünk itt ki me rí tő elem zés re (a fe mi nis ta ér tel me zés gaz -
dag le he tő sé gei ről pél dául még szót sem ej tet tünk), csu pán je lez ni kí ván tuk, hogy
mi lyen össze tett je len té se ket kel le ne el bír nia a for dí tás nak, le he tő ség sze rint megőriz -
ve az ere de ti tö mör sé gét, ele gan ciá ját. ez a vers kü lö nö sen al kal mas rá, hogy a lí rai
sű rí tést, a sze man ti kai ha té kony sá got ta nít suk a se gít sé gé vel.

Te kint sük át te hát, hogy mi re ju tot tak a for dí tók. Ké pes Gé za kí sér le te tar tal maz
egy fi gye lem re mél tó megol dást: a má so dik sor ban le te ge zi Lé dát, és ez zel elég jól
si ke rül kiegyen lí te ni a nyelv ta ni ne mek hiá nyá ból adó dó hát rányt: et től kezd ve a má -
so dik sze mé lyű ra go zás Lé da, a har ma dik sze mé lyű a hattyú cse le ke de tei re utal. A vers
má so dik fe lé ben azon ban meg hök ken tő tá vol ság ra ke rül az ere de ti től:

A bor zon gás szü li meg zsi ge red ben
az égő te tőt, tor nyot, tört fa lat
s holt Aga mem nont.

ó, nem si ke ret len
e nász, mely el ka pott egy ma da rat.
Ne héz lesz néked bú csút ven ni tő le,
mie lőtt elereszt kö zöm bös cső re. 38

A hét sor kö zül (vers ta ni ér te lem ben ter mé sze te sen csak hat, de az egyér tel mű ség
ked véért itt a ti po gráfiai meg je le nés re hi vat ko zunk) már az el ső ben tör té nik va la mi
fur csa ság: az ágyék ban (itt: zsi ger ben) be kö vet ke zett bor zon gást a for dí tó Lé da tes -
té be he lye zi (ezt jel zi a má so dik sze mé lyű ra go zás), és kö vet ke ze tes lo gi ká val szü -
lés ről be szél nem zés he lyett. ez zel ak tív sze rep lőt fa rag Lé dá ból, mint ha ő dönt het -
ne itt a tör té ne lem ala kí tó kö vet kez mé nyek ről, s ráadá sul még ero ti kus él ve zet is
jut na ne ki. Az ere de ti től va ló ra di ká lis el té rés mel lett ez azért is ag gá lyos, mert az
ere de ti ben jól meg fér egy más sal a nemzés konk rét és az előidézés el vont ér tel me
(előb bi nyil ván a szü le ten dő gyer me kek re, utób bi a tör té nel mi ese mé nyek re vo nat -
ko zik), a for dí tás ban azon ban a két tar to mány össze csú szik (tor nyok és fa lak konk -
rét meg szü lé sé ről esik szó), amit csakis kép za var nak tu dunk ol vas ni.
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Ha a hét sor kö zül a ne gye dik -ö tö dik- ha to di kat vesszük szemügy re, egy alig palás -
tolt for dí tói ka pi tu lá ció nak le he tünk ta núi. A név elő kön kí vül egyet len szót sem tu -
dunk meg fe lel tet ni az ere de ti nek: ab ban nem esik szó sem si ker ről, sem nász ról, sem
ma dár ról, sem bú csú ról, sem an nak ne héz sé gé ről. A for dí tó ki töl töt te a ren del kezésre
ál ló met ri kai ke re tet, nagy já ból a té mán is be lül ma radt, de tel jes ség gel el vé tet te a vers
mű vé szi szán dé kát, sőt bi zo nyos te kin tet ben szem be is for dult ve le (kép zel jük el
a nehézbúcsú gon do la tát a fe mi nis ta elem zés kon tex tu sá ban!). egyér tel mű nek látszik,
hogy itt már a for rás nyel vi kom pe ten cia ol da lán is ko moly hiá nyos sá gok vol tak, igen -
csak ho má lyos ra si ke rült a feladat meg ha tá ro zás, a vetítés. A tar tal mi le fu tás ilyen
mér vű el té ré se két sé ges sé te szi, hogy egyál ta lán be szél he tünk-e itt for dí tás ról.

Te kint sünk meg egy sok kal si ke re sebb ver ziót, Tan do ri De zsőét. Meg kell em lé -
kez nünk a vers ele jén ta lál ha tó vir tuóz megol dá sok ról, ami kor Tan do ri ige ne vek kel
ér zé kel te ti a gaz dag an gol ige idő-rend szer je len tés több le tét: „a nagy szár nyak ver -
de ső ben / a tán to rult lá nyon”. A vers má so dik fe le ná la így hang zik:

Ágyék rán gá sa, nem ző, át tö ri
Fa lát, ég a to rony és a te tő,
S Aga mem non ha lott.

Lég vad kö re
Ál tal így győ zet vén, megért he ti
A lány e tu dást? dúlt csak az erő?
S a kö zö nyös csőr ek ként ej ti le?39

Tan do ri a hát ra ve tett jel ző („nem ző”) se gít sé gé vel te szi egyér tel mű vé, hogy az „ágyék
rán gá sa” a hím ne mű fő sze rep lő höz tar to zik, ugyanak kor itt is in ter fe ren cia ke let ke -
zik a nem zés/előidé zés moz za na tá nak konk rét és abszt rakt ér tel me kö zött. A hattyú
itt Lé da vé de ke zé sé nek – és imp li kál tan nyil ván szü zes sé gé nek – fa lát tö ri át, a tört
fal így a konk rét hely zet att ri bú tu ma lesz, mi köz ben po ten ciá li san a meg jó solt tör -
té nel mi táv lat ele me is ma rad. A to rony és te tő szin tén je len idő ben, az erő szak té tel
konk rét egyide jű sé gé ben gyul lad ki, sőt mint ha Aga mem non is köz vet le nül a hattyú
he ves sé ge ál tal előidé zett ka tak liz má ban vesz te né éle tét. A for dí tás ban el vész va lami
a tör té nel mi táv lat ér zé kel te té sé ből, de ezt el len sú lyoz za a nar ra tí vák szi mul ta nei -
tá sá ból nyer he tő drá mai ság.

Meg le het, hogy a tört fal lal kap cso lat ban né mi fél reér tés tör tént (hi szen a szü zes -
ség el vesz té sé nek té má ja imp le men tá ció), Tan do ri azon ban bi zony sá got ad ró la, hogy
jól megér tet te az ere de ti szo nett mű vé szi szán dé kát: a leány és az is te ni tu dás kap -
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cso la tá ra vo nat ko zó kér dést – a vers köz pon ti kér dé sét – kieme li, és az ere de ti nél
egyér tel műb bé, lé nyeg re tö rőb bé te szi: „megért he ti a lány e tu dást?” ez a fókuszálás
elő nyén kí vül az zal a hát ránnyal jár, hogy az ere de ti, össze tet tebb kér dés ki ma ra dó
ele meit itt egy szer vet len és re dun dáns kér dés he lyet te sí ti: „dúlt csak az erő?” Ho -
má lyos az össze füg gés: ha a lány nem ért he ti meg a tu dást, az azt je len te né, hogy
dúlt csak az erő? És ha ju tott vol na ne ki a tu dás ból, az azt je len te né, hogy az erő
nem csak dúlt, ha nem te rem tett is? To váb bá: ha ez a (már meg tör tént) dú lás az elébb
em lí tett égő to ronnyal és te tő vel (stb.) azo nos, ak kor va ló ban csu pán az is te ni bú bo -
lás köz vet len kö vet kez mé nyeit lát juk, nem a mi to lo gi ku sa kat. Köz ben per sze jól tud -
juk, hogy az erő – is te ni és nem ző ter mé sze té ből adó dóan – te rem tett is, no ha ez
Lé da eset le ges tu dá sá tól me rő ben füg get len. ezek után pe dig az utol só sor kü lön vá -
lasz tott kér dé se súly ta lan mél tat lan ko dás nak tű nik, no ha nem tud juk pon to san, mire
is utal az ekként. Vé gül is va jon tu dás sal fel sze rel ve, vagy tu dás nél kül ej ti le a lányt
a csőr? És me lyik el já rás vol na a mél tá nyos, me lyik a mél tány ta lan?

en nél te hát még le het sok kal kö ze lebb ke rül ni az ere de ti gon do lat hoz, aho gyan
Gör ge y Gá bor nak si ke rült:

egy lá gyék-bor zon gás okoz ta vert
Fa lak om lá sát, tor nyo két, te tő két,
S Aga mem non ha lá lát.

Győz te sen
Ha már az ég nyers vé re száll ta meg,
erőt s tu dást ka pott-e, mie lőtt még
A csőr elej tet te kö zöm bö sen?40

ez a for dí tás tar tal mi lag szin te tel je sen meg fe lel fen ti nyers for dí tá sunk nak. A lágyék
fel vet né mi ter mi no ló giai ké telyt, in kább ve se tá jé kot je lent, de egy részt ezek a jelenté -
sek nem tel je sen rög zül tek, más részt ép pen ség gel ott is je lent kez he tett az a bi zonyos
bor zon gás. A „vert fa lak” ket tős ér tel me te li ta lá lat, hi szen egy szer re utal az archai -
kus épí té si tech no ló giá ra és a le győ zött ség té nyé re. Ki vá ló, biz ton sá gos dön tés az
abszt rakt okozta, amely el ke rü li a kép za va ros megol dá so kat. Re mek a hamár–mi-
előttmég szem beál lí tás, jól ki je lö li a pil la nat fel füg gesz tett hely ze tét a múlt és jö vő
kö zött. Kis sé gyen gébb megol dás, hogy a for dí tó erőt is ad na a lány nak a tudásmellé,
bár ez az ér tel me zé si le he tő ség is ott van az ere de ti ben. Az erő he lyett pon to sabb
vol na hatalomról be szél ni, mert ez a fo ga lom el von tabb, így tá vo labb mu tat a köz -
vet len szi tuá ció tól az is te ni fel sőbb ren dű ség fe lé.
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Né mi gon dunk le het a sze re pek kiosz tá sá val, azaz hogy me lyik ál lít mány hoz melyik
ala nyun kat tár sít suk. „Győz te sen” – ez nyil ván csak az is ten re vo nat koz hat. „Az ég
nyers vé re száll ta meg” – ezt mind két alany ra ráért het nénk, at tól füg gően, hogy mi -
lyen ér tel met tu laj do ní tunk szálltameg igé nek. Úgy tű nik, hogy itt in kább az is ten
el mé jé re szállt va la mi fé le pár zá si düh, de az is le het sé ges, hogy az ere de ti nek meg -
fe le lően a lányt te pe ri le a le ve gő ből ér ke ző bru ta li tás. Az „erőt s tu dást ka pott-e”
kér dés vi szont már ér te lem sze rűen csak a lány ra vo nat koz hat, mi vel az is ten mind -
ket tő vel ele ve ren del ke zik. Az alany vál tást a for dí tás ban sem mi sem jel zi, az ol va só
dol ga ki bo goz ni.

Még egy he lyen emel he tő ki fo gás ez zel a for dí tás sal szem ben, s ez a zá ró rím
megol dá sa. Az ere de ti ben a „drop” hang zá sá val is ki fe je zi a leej tés vég le ges gesz tusát.
ezt a for dí tás ban nem vár hat juk el, de a győztesen–közömbösenmégis csak rend kívül
gyen ge rag rím, nyil ván va ló kény szer megol dás egy igen hang sú lyos po zí ció ban.

er dő di Gá bor for dí tá sa ese té ben a for rás nyel vi kom pe ten cia sem mi lyen hiányt
nem szen ved: a for dí tó szem mel lát ha tóan pon to san megér tet te a feladat min den
ele mét. Fel tű nően jó az in for má ció struk tu rá lá sa és elosz tá sa a so rok kö zött, a döntő
sú lyú utol só előt ti sor megol dá sa pe dig va ló ban kiemel ke dik a me zőny ből egy sze rű -
sé gé vel és vi lá gos sá gá val:

egy bor zon gás nemz ágyék-tá ja kon
le dőlt fa la kat s tor nyot, mely elégett,
s Aga mem non vesz tét. 

Fel kap va őt,
a lányt igáz ta dur va ha ta lom:
a hó dí tás ból vett-e böl cse sé get,
míg únt cső ré vel el dob ta a nőt?41

A cél nyel vi kom pe ten cia mű kö dé se azon ban al kal maz né hány olyan, szo kat lan megol -
dást, ame lyek min den bi zonnyal pró bá ra te szik az ol va só be fo ga dói kom pe ten ciá ját.
Az indifferentbeak a szó ta gok kal va ló ta ka ré kos ság je gyé ben úntcsőr lett, no ha nyil -
ván unottnak kel le ne itt áll nia. Az el ső vers szak ban ta lál ha tó egy ha son ló megol dás,
ahol a helplessbreast he lyén vétlenkebel áll, no ha a védtelen lett vol na a tö ké le tes
meg ol dás. ezek az össze vo ná sok ak kor mű köd het nek, ha az ol va só el fo gad ja a „szer -
ző dés-kiegé szí tést”, amely sze rint ezek nek az ere de ti ben nem sze rep lő rejt vé nyek -
nek a meg fej té se is az ő felada ta. A zá ró rím (őt–nőt) itt sem iga zán erős, és né mi -
képp kény sze res nek is lát szik, fő ként mert ko ráb ban már két deik ti kus gesz tus is
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ki je löl te Lé dát mint gram ma ti kai tár gyat és mint az is te ni cse lek vés tár gyát (őt,
a lányt). ezál tal mi re az ol va sás ban az utol só előt ti so rig érünk, vi lá gos sá vá lik szá -
munk ra, hogy a kér dés Lé dá ra vo nat ko zik, s így a for dí tó jól kom pen zál ja azt a hiányt,
amit a gram ma ti kai nem je lö let len he tet len sé ge okoz a ma gyar a sze mé lyes név má -
so kon. ezt a tisz ta ké pet azon ban meg za var ja az utol só sor, ahol je lö let len ma rad az
alany át vál tá sa az is ten re. A meg cél zott ér te lem az vol na, hogy „a hó dí tás ból vett-e
böl cses sé get [a lány], / míg unott cső ré vel el dob ta őt [az is ten]?” Szük sé ges te hát az
utol só sor ban deik ti kus gesz tus, de en nek nem a lány ra kel le ne mu tat nia – hi szen
ez amúgy is re dun dáns in for má ció –, ha nem az is ten re, ép pen azért, hogy le vá lassza
ró la az elő ző sor kér dé sét. A je len hely zet ben az utol só sor vissza me nő le ge sen Zeuszt
te szi az utol só előt ti sor kér dé sé nek ala nyá vá, és ez a ráér tés egé szen a hatalom szóig
vissza hat: úgy tű nik, mint ha el ső, he lyes be nyo má sun kat (hogy a kér dés a lány meg -
szer zett böl cses sé gé re vo nat ko zik) re vi deál nunk kel le ne, s így az is ten sze mé lyé re
uta ló hatalom szó vá lik az utol só két sor vé gig fu tó ala nyá vá. ez a megol dat lan ság
össze zi lál ja a szé pen felépí tett ren det, s így nem jön lét re a kí vánt esz té ti kai ha tás.

Ami kor fog lal koz ni kezd tem a vers sel, ezek a for dí tá sok (a legutób bi ki vé te lé vel)
már a ren del ke zé sem re áll tak, így könnyű volt meg fo gal maz nom, mi ben sze ret nék
túl ten ni raj tuk. el ső vál to zat ban így ké szí tet tem el a vers vé gét:

ez az ágyék bor zon gás hoz ta meg
Tor nyok, te tők láng ját, dől tét fa lak nak
S Aga mem non vesz tét.

De így le kap va
Az ég vak vé ré től le győ ze tett
Vett-e ma gá ba tu dást és ha tal mat,
Mie lőtt a kö zöm bös csőr le dob ta?

Gör ge y vál to za tá val szem ben a leg fon to sabb előny, hogy az ala nyok itt már nem ke -
ve red nek, va la mint hogy si ke rült a hatalom szót al kal maz ni. Ta lán az is sze ren csé -
sebb, hogy az utol só sor ban a ha tá ro zó szó he lyett az ige ke rült rím hely zet be, bár
ma ga a rím nem lett sok kal erő sebb: ugyanúgy nyílt szó tag gal vég ző dik, mint az
összes töb bi, ráadá sul nő rím lett. ez a zá ró rím va la mennyi ed di gi ma gyar vál to zatnál
fel tű nően gyen ge, se hol sem si ke rült meg kö ze lí te ni az ere de ti zárt, kom pakt mi nő -
sé gét, amely pe dig a ha tás alap ve tő ele me: ez egy vir tuóz szo nett, amely ép pen azt
mu tat ja meg, mi lyen ki csiny for ma mi lyen nagy sza bá sú gon do la tot ké pes ma gá ba
fog lal ni. A nyílt szó ta gú, hang súly ta lan, „pu ha” zár lat le ront ja ezt a ha tást, de a magyar
nyelv agg lu ti ná ló szer ke ze te miatt el ke rül he tet len nek lát szik, hogy egy hang súly ta -
lan rag ke rül jön rím hely zet be: ledobja,elejti,közömbösen,csőre – tu laj don kép pen
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ennyi a vá lasz ték. el kép zel he tő len ne egy olyas fé le zá ró sor, hogy „Ha majd kö zöm -
bö sen elejt a csőr”, de er re kép te len ség ér tel mes hí vó rí met ta lál ni.

De a zá ró rím mel lett to vább ra is megol dat lan ma radt a megelő ző há rom sor is,
vagyis a hét so ros rész let ne gye dik -ö tö dik- ha to dik so ra – azok a so rok, ame lye ket Képes
Gé za ra di ká li san új ra írt. A ha to dik sor ban meg kell ol da ni a tu dás és ha ta lom vi szonyát
és a kér dő mo da li tást, az ezt megelő ző más fél sor ban pe dig a ve le (vagy in kább rajta)
tör tén tek alap ján kell meg ha tá roz ni Lé da hely ze tét. Az előb bi in kább lo gi kai jel le gű
feladat, és – ez lé vén a vers mag ja – ha er re ta lá lunk egy meg győ ző megol dást, szinte
bár mit hoz záiga zít ha tunk. Az utób bi feladat kö ze lebb áll a for dí tás tech ni ká hoz, így
könnyeb ben meg ra gad ha tó, de megol dá sa nem egy sze rű. Meg fi gyel he tő, hogy Tandori
is és jó ma gam is su ta ige né vi szer ke ze tek kel pró bál koz tunk: győzetvén, il let ve legyő-
zetett. Gör ge y ezt el ke rül te, de így nem ke rül het te el az alanyok össze ke ve re dé sét.
Mind eb ből az kö vet ke zik, hogy ha va ló ban mű kö dő ké pes ma gyar ver ziót sze ret nénk,
ak kor nem kö vet het jük ilyen pon tos ság gal a vetítést,mó do sí tani kell az el vá rá so kon.

Mi vel elég sok min dent át kell épí te ni, el kezd he tünk új makettekkel kí sér le tez ni,
és kiin dul ha tunk a legegy sze rűb ben meg ra gad ha tó kö ve tel mény ből, a zá ró rím ből.
Mi lyen nyelv ta ni szer ke ze tek ten nék le he tő vé, hogy a ledob vagy az elejt ige alak ke -
rül jön rím hely zet be? ezt azért ne héz elér ni, mert ha a tran zi tív ige ha tá ro zott tárgyra
vo nat ko zik (őt/a lányt/Lé dát stb.), ak kor kény te le nek va gyunk azt a nő rím-vég ződésű
ala kot hasz nál ni (elejti,ledobja), ame lyet ép pen ki kü szö böl ni sze ret nénk. Az elér ni
kí vánt tö mö rebb ige alak hoz ha tá ro zat lan tárgy tar to zik (egylányt/valakitledob).
Mivel itt na gyon is konk rét a szó ban for gó lány sze mé lye, ez az út nem jár ha tó. A prob -
lé ma meg ke rü lé sé re az egyik le he tő ség az ala nyi ki fej tő mel lék mon dat. Il lesszük be
a vers szer ke ze té be, ké szít sük el a makettet: „Vett-e ma gá ba tu dást a leány / akit a
kö zöm bös csőr le dob”. Lát ha tó, hogy így nem ma rad hely az idő vi szo nyok ér zé kel -
te té sé re: az an gol ban és az utób bi két ma gyar ver zió ban is az utol só sor ban ál ló tag -
mon dat a megelő ző tag mon dat idő ha tá ro zói alá ren de lé se (mie lőtt…). er ről nemigen
mond ha tunk le, hi szen ez az idő be li fe szült ség lé nye gi elem: vi lá gos sá kell ten ni, hogy
a leej tés pil la na tát kö ve tően töb bé már nincs sem mi fé le esély az is te ni kegy ben (akár
tu dás ban, akár ha ta lom ban) va ló ré sze sü lés re. Az ala nyi alá ren de lés ezt a je len tés -
ele met kiik tat ná, így azt az imp li ká ciót ve szí te nénk el, hogy egy egy sze ri, vé let len -
sze rű, sze szély ből fa ka dó ese mény in dít ja el a tör té nel mi lép té kű, de ter mi nált ese -
mé nyek meg vál toz tat ha tat lan lán co la tát: eh hez a pil la nat hoz nincs vissza té rés.
Az ala nyi alá ren de lés le he tő sé gét te hát el vet jük.

A ledob/elejt ige ala kot még egy mó don ér het jük el: ha az ige (sze mé lyes) tár gya nem
har ma dik sze mé lyű: „mie lőtt a kö zöm bös csőr [en gem/té ged/min ket/ti te ket] le dob”.
Nyil ván va lóan csak az egyes szám má so dik sze mé lyű vál to zat jö het szó ba, vagyis le
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kel le ne te gez nünk Lé dát. Az el já rás kis sé ra di ká lis nak tű nik, de nem pél dát lan: láttuk,
hogy Ké pes Gé za vé gig ezen az úton járt. Ná la egyér tel műen a két fő sze rep lő vi lá gos
meg kü lön böz te té se volt a cél, ami si ke rült is, de fur csa mel lék ha tás sal járt: az ő ver -
zió já ban a nar rá tor Lé dá nak me sé li el (má so dik sze mély ben) a velejelenidőbenmeg -
tör té nő ese mé nye ket. ez meg le he tő sen aláás sa a vers ál tal kons ti tuált be széd helyzet
va ló sze rű sé gét. A vers el ső tíz és fél so rát te hát ér de mes meg hagy ni har ma dik szemé -
lyű nar rá ci ó nak, és csak a meg tört fél sor tól vál ta ni má so dik személyre: itt ugyanis már
nincs to váb bi nar rá ció, ha nem a vers fó kusz pont ját al ko tó, a ha landó sze rep lő in vol -
vált sá gá ra vo nat ko zó kér dés kö vet ke zik. És az nem sér te né kü lö nö seb ben a logi kát
vagy a hi he tő sé get, ha ez zel a kér dés sel ma gá hoz a ha lan dó sze rep lő höz for dulnánk.

Ké szít sük el te hát az utol só há rom és fél sor tar tal mi le fu tá sá nak hoz zá ve tő le ges
makettjét: „Te [a meg szó lí tás per for ma tív gesz tu sa el ke rül he tet len], aki vel meg tör -
tént mindez / vet tél-e ma gad ba tu dást stb. / mie lőtt a kö zöm bös csőr le dob?” Jól lát -
szik, hogy eb ben a szer ke zet ben úgy szól ván au to ma ti ku san ki kü szö bö lőd nek a suta,
for dí tás ízű, szen ve dő és ige ne ves ala kok (le kap va, győ zet vén, le győ ze tett), és az ala -
nyok azo no sí tá sát sem fe nye ge ti ho mály. A te ge zős struk tú ra te hát élet ké pes, a ra -
di ká lis szer ke ze ti beavat ko zás a leg több fenn ma ra dó ne héz ség re megol dást ígér. Most
már csak ki kell dol goz ni a so ro kat.

A fen ti makett sze rint a meg tört fél sor ba csu pán a meg szó lí tás per for ma tív gesz -
tu sát kell el he lyez ni, oly mó don, hogy ki tölt se a ren del ke zés re ál ló két jam bi kus lábnyi
te ret. Rö vi de sen kiala kul a „De te, te ott!” for ma, amely per for ma tív gesz tus nak elég
erős és egyér tel mű, nem tű nik kény sze res hely ki töl tés nek, s ráadá sul meg győ ző rímet
al kot a töb bé-ke vés bé kész nek te kin tett zá ró sor ral. Ha be le gon do lunk, hogy ere de -
ti leg a ledob szó alak ked véért kezd tünk be le Lé da le te ge zé sé nek ka land já ba, ak kor
most kü lö nö sen örül he tünk en nek a koin ci den ciá nak: a le te ge zés gesz tu sá nak nyelvi
for má ja egy ben a cé lul ki tű zött zá ró ige alak hí vó rí me lett.

A fenn ma ra dó két sor hoz kell még né hány öt let. A nyelv ta ni szen ve dő szer ke zetet
úgy le het ki kü szö böl ni, ha az at ro ci tás elszenvedését nyelv ta ni lag cse lek vő szer ke zet -
ben fe jez zük ki, te hát az is ten ség ál ta li meg gyö tör te tés he lyett an nak el vi se lé sé re
kon cent rá lunk. Az elszenved ige ki vá lóan el vég zi ezt a szem pont vál tást, mi köz ben
az el be szélt tör té net lé nye gén sem mit sem vál toz tat. Mindez azt is megerő sí ti, hogy
a le te ge zés gesz tu sá val Lé da sor sá ra és sze mé lyé re szű kí tet tük szem lé le ti fókuszunkat.

Megol dást kell még ke res nünk a tu dás és ha ta lom egy más hoz és Lé dá hoz va ló vi -
szo nyá ra. olyan egy sze rűen kel le ne fel ten nünk a kér dést, ahogy Tan do ri nak si ke rült:
„megért he ti a lány a tu dást?” Meg vál to zott kon tex tu sunk ban: „megér ted-e?”, és itt
kell az is ten szem pont já ra utal nunk, amely Lé da szá má ra ide gen és (ta lán) be fo gad -
ha tat lan. ezt az is te ni szem pon tot most már nyu god tan a har ma dik sze mé lyű név -
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má sok ra bíz hat juk. eb ből ala kult ki a „Megér ted-e, mit ő tud és mit ő dönt” sor, amely -
ben dönt ige kép vi se li az is te ni ha ta lom ideá ját, hi szen Zeusz, ha tud va idé zi elő a jö -
ven dő be li ese mé nye ket, ak kor dönt is ró luk. Lé da a dön tés ben ter mé sze te sen nem
ré sze sül het, de a nem zés pil la na tá ban eset leg megért he ti a dön tést, s így ré sze sül -
het a tu dás ban. Lo gi kai lag te hát az így fel tett kér dés ko he rens, és a mi to ló giai hely -
zet tel is kon zisz tens, az ere de ti vers köz pon ti kér dé sé vel lé nye gé ben azo nos. Néz -
zük, ezek után ho gyan áll össze a tel jes köl te mény:

Lé da és a hattyú

egy gyors csa pás: a ká bult lány ra tör,
Ver még a szárny, de comb ját ned ve sen
Hár tyák si mít ják már, nya kán a csőr,
Mell hez szo rí tott mel le véd te len.
A tol las ál dást hogy há rít sa el
Riadt ke ze, ha comb ja en ge dett?
csak ér zi, az a vad szív mer re ver –
Fe hér ro ham ba dönt ve mit te het?
ez az ágyék bor zon gás – ez a kez det:
Te tők ro pog nak majd, fa lak re ped nek,
S meg hal Aga mem non.

De te, te ott,
Ki el szen ved ted ezt az égi ösz tönt,
Megér ted-e, mit ő tud és mit ő dönt,
Mie lőtt a kö zöm bös csőr le dob?42

Vi lá gos, hogy sok te kin tet ben és szá mos rész let ben tá vo labb ke rül tünk az ere de ti
köl te mény től, mint a fen teb bi for dí tás vál to za tok né me lyi ke. Ugyanak kor az ere de ti
szo nett frap páns, ma gá tól ér te tő dő, mond hat ni áram vo na las funk cio na li tá sát alig -
ha nem eb ben a ver zió ban si ke rült leg job ban meg kö ze lí te ni. Amíg a töb bi vál to zat az
ere de ti hoz zá ve tő le ges rep re zen tá ció ja (Holmes ta lá ló ki fe je zé sé vel me ta- ver se43), ez
az utób bi in kább a ma gyar nyel vű új raírá sa: az zal a so ha nem bi zo nyít ha tó hie de lem -
mel ál tat hat juk ma gun kat, hogy ye ats, ha ma gyar köl tő nek szü le tett vol na, eh hez
ha son lóan ír hat ta vol na meg a Lé da-ver set.

Ter mé sze te sen ér vé nyes vi ta tár gya le het, hogy az ere de ti pon tos rep re zen tá ciója
vagy krea tív új raírá sa az ered mé nye sebb, kul tu rá li san gyü möl csö zőbb stra té gia (a for -
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43 HoLMeS 1988.
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dí tá si stra té giák kal a kö vet ke ző fe je zet fog lal ko zik). Nem kí vá nom azt su gall ni, hogy
az utol já ra be mu ta tott ver zió ob jek tí ve a leg jobb: elő nyei és hát rá nyai is van nak a többi
megol dás sal szem ben, és egy ilyen össze ha son lí tás ban nyil ván va lóan az ol va só egyéni
prio ri tá sai is dön tőek. eb ben az össze ha son lí tó elem zést és fo lya mat raj zot kom bi -
ná ló át te kin tés ben azt akar tam meg mu tat ni, hogy egy for dí tá si fo lya mat so rán ho -
gyan vál toz hat meg az egyes fel té te lek re la tív sú lya, ho gyan hat nak vissza a cél nyelv
meg ta lált le he tő sé gei a fel té te lek hie rar chiá já ra, és vég ső eset ben ho gyan mó do sul -
hat nak akár az eléren dő cé lok és a hoz zá juk ve ze tő stra té giák is. emel lett azt a köz -
hely sze rű igaz sá got is si ke rült il luszt rál ni, hogy az au to nóm mű al ko tás sal szem ben
a for dí tás so ha sem vég le ges. en nél ta lán mé lyebb ta nul ság, hogy a gond dal vég zett
for dí tá si mun ka mi lyen ki vá ló elem zé si mód szer, vagy in kább az elem zés hez hasz -
nál ha tó mód szer ta ni ke ret. Ha a for dí tá sunk vé gül tel je sen hasz nál ha tat lan, a munka
vé gez té vel ak kor is sok kal töb bet tu dunk az ere de ti vers ről, mint an nak előt te.
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stratégiák

szó sze rin ti versus ér te LeM sze rin ti

Mió ta egyál ta lán for dí tás el mé let ről be szél he tünk – azaz ci ce ro, il let ve Szent Je romos
óta1 – a for dí tás el mé let el sőd le ges kér dé se a stra té giák ra irá nyul. Az ala pí tók ezt
a kér dést így tet ték fel: szó sze rint vagy ér te lem sze rint he lyes-e for dí ta ni. A kér dés
mö gött az a be lá tás áll, hogy míg a sza vak (il let ve mor fé mák) bi zo nyos kom bi ná ciója
a for rás nyelv ben lét re hoz egy adott ér tel met, ad dig az ek vi va lens (il let ve an nak látszó)
nyel vi ele mek ek vi va lens nek lát szó kom bi ná ció ja a cél nyelv ben több nyi re nem hozza
lét re az ek vi va lens ér tel met, sőt oly kor vá rat lan, za va ró, szán dé kaink tól füg get len ér -
tel met hoz lét re. (Louis Hjelms lev fi gyel mez tet rá, hogy a for dít ha tó sá got al kal ma -
sint job ban ve szé lyez te tik a cél nyelv el lenőri zet le nül mű kö dés be lé pő kon no tá to rai,
mint a for rás nyel vi kon no tá to rok el vesz té se.2) ez a ta pasz ta lat a legegy sze rűbb, leg -
hét köz na pibb nyel vi for mák for dí tá sa kor is előáll: ha egy üd vöz lés mor fé máit egyen -
ként ki szó tá roz zuk és egy más mel lé he lyez zük, jó eséllyel va la mi su ta konst ruk ciót
ka punk, amely a cél nyelv ben nem hasz ná la tos – ma gya rul pél dául so ha sem kí vá nunk
„jó dél utánt” (goodafternoon), míg egy brit előtt azon nal le lep le ző dik az ide gen sé -
günk, ha „good day”-jel kö szö nünk ne ki. Az üd vöz lés ben a nyelv fa ti kus – azaz a kom -
mu ni ká ciós csa tor nát meg nyi tó, fenn tar tó, el lenőr ző il let ve le zá ró – funk ció ja az
elsőd  le ges, vagyis ez el ső sor ban nem kon sta tív, ha nem per for ma tív be széd ak tus:
a ver bá lis mű ve let ak kor si ke res, ha az üd vöz lés meg tör té nik ál ta la. Kö szö nés kor va -
ló já ban nem kí ván juk part ne rünk nek, hogy le gyen jó nap ja (az el len ke ző jét sem:
rend sze rint nem is gon do lunk er re az as pek tus ra, a szó sze rin ti ér te lem re), ha nem
nagy já ból azt fe jez zük ki: lát lak té ged, megis mer te lek (sze mé lyed vagy funk ciód sze -
rint), nem va gyok az el len sé ged, nyi tott va gyok az együtt mű kö dés re. er re a funkcióra
min den nyelv nek ki kell fej lesz te nie a ma ga for mu láit, ame lyek több fé le elem ből áll -
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1 cI ce Ro, 1865; cI ce Ro 2006; Je Ro MoS 2007.
2 HJeLMS LeV 1991, 179–180.
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hat nak, de az ele mek ere de ti je len té se nemigen ját szik sze re pet. A for rás nyel vi kö -
szö nés for dí tá sa a cél nyel vi kö szö nés, azaz si ke res for dí tás ese tén a két meg nyil vá -
nu lás nak nem a lo kú ci ó ja, ha nem az il lo kú ci ó ja ek vi va lens. A nyelv per for ma tív funk -
ció ja te hát olyan for dí tá si prob lé ma, amely stra té gia vá lasz tás ra kény sze rít.
Megjegy  zen dő, hogy per for ma ti vi tás fo gal mát a be széd ak tus-el mé let sem ke ze li
egybehang  zóan. J. L. Aus tin per for ma tí vum nak te kint min den olyan nyel vi meg nyil -
vá nu lást, amely il lo kú ci ót tar tal maz, míg John R. Se ar le ezek kö rét az exp li cit perfor -
ma tí vu mo kra kor lá toz za, vagyis azok ra az ese tek re, ami kor a meg nyi lat ko zás azt
teszi, amit mond (megígé rem, meg nyi tom stb.) Nyil ván va ló, hogy a nem-exp li cit per -
for ma tí vu mok ki lóg nak a nyel vé szet vizs gá la ti te rü le té ről, hi szen nem-nyel vi ter mé -
sze tű ele me ket fel té te lez nek, pél dául a be fo ga dó elő ze tes is me re teit. Ma ga a be széd -
ak tus-el mé let azon ban egy olyan szé le sebb, ant ro po ló giai gon dol ko dás mód ba
il lesz ke dik, amely le he tő vé te szi az itt kö ve tett fo ga lom hasz ná la tot. Nyil ván va lóan
van nak olyan ese tek, ami kor a meg nyi lat ko zás mást tesz, mint amit mond (ka pál ga -
tunk?, Ma ga him pel lér! stb.), és ez a je len ség, ha nem is nyel vé sze ti, de ant ro po ló -
giai ér te lem ben min den képp per for ma ti vi tás nak ne vez he tő.

Az ideá li san lo gi kus nyelv ben ilyen prob lé mák nem lé tez né nek. Min den szó egy
meg ha tá ro zott, kom pakt je len tés komp le xu mot hor doz na, és a ki fe je zé sek, il let ve
mon da tok je len té se egyér tel mű és meg jó sol ha tó mó don ezen egye di je len tés komp -
le xu mok kom bi ná ció ja ként ala kul na ki. ez ak kor len ne le het sé ges, ha a nyelv olyan
abszt rakt és sza bá lyo zott kon tex tus ban mű köd ne, mint a ma te ma ti kai ki fe je zé sek,
szim bo li zá ciók.3 Ter mé sze te sen a ma te ma ti kai ki fe je zé sek is érint kez nek oly kor a való -
 ság gal, hi szen a ter mé szet ben is elő for dul, hogy va la mi ből mond juk négy da rab van,
(bár más fe lől az so sem for dul elő, hogy va la mi ből pi vagy gyök ket tő da rab vol na),
de a „négy” ma te ma ti kai fo gal mát egyál ta lán nem be fo lyá sol ja, hogy pénz ről, má sod -
perc ről, vi lág kor sza kok ról, ég tá jak ról, vagy az apo ka lip szis lo va sai ról van-e szó.

Az ele ven nyelv azon ban di na mi kus vi szony ban van a va ló ság gal: a nyelv ele mei nem -
 csak abszt rakt je lek, ha nem ma guk is dol gok, ame lyek di na mi ku san ala kul nak a hasz -
ná lat so rán. A kenyér fo gal ma el ső sor ban az alap ve tő élel me zé si cikk re utal, de a fo -
ga lom ép pen azért je lent het megélhetést, sőt to váb bi át vi tel ben életutat („meget te
a ke nye re ja vát”), to váb bá azért le het nek ilyen gaz dag val lá si kon no tá ciói, mert az
eu ró pai kul tú rá ban ma gá nak az élel me zé si cikk nek ilyen köz pon ti a sze repe. Ahol
nem (vagy csak ke vés bé, ki sebb je len tő ség gel) ké szí te nek és fo gyasz ta nak ke nye ret,
ott az át vitt je len té sek sem ér vé nye sek, a spi ri tuá li sak pe dig vég képp ért he tet le nek.4
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3 Az a prio ri fi lo zófiai nyel vek ről lásd eco 1998, 201–218.
4 A kenyér for dít ha tó sá ga Wal ter Ben ja min nál is alap ve tő pél da, lásd BeN JA MIN 1980, 77.
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Ugyanez a je len ség, a nyelv di na miz mu sa, al kal maz ko dó ké pes sé ge egy má sik oldal -
ról is meg fi gyel he tő. egy-egy al kal mi lag fel buk ka nó nyel vi konst ruk ció ról ki de rül het,
hogy na gyon pon to san és szem lé le te sen ra gad meg va la mi lyen össze tett szi tuá ció -
tí pust. Köz is mert, hogy Arany Já nos szá mos ki fe je zé se vált szó lás sá, szál ló igé vé, azaz ön -
ál ló sor sú nyel vi alak zat tá: „he lyes a bő gés”, „mit ne ki He ku ba”, vagy „baj van a kréta
kö rül”. Meg le pő azon ban, hogy ha son ló alak za to kat olyan efe mer mű faj is lét re hozhat,
mint egy slá ger szö veg vagy egy ka ba ré tré fa. Pél dául a „ré gi mo to ros”, a „szin tén ze -
nész” vagy a „Lep sény nél még meg volt” ki fe je zé se ket bát ran hasz nál hat juk anél kül,
hogy ere de tük nek tu da tá ban len nénk. De ha a hasz ná ló nem tud e ki fe je zé sek ere -
de té ről (sőt eset leg nem is hal lott meg ho no sí tó juk ról, Sa la mon Bé lá ról, vagy a szer -
ző ről, Nó ti Ká roly ról), ak kor is ér zé ke li sti lisz ti kai re gisz te rü ket, kul tu rá lis szí ne ze -
tü ket, s tud ja, hogy mi lyen be széd szi tuá ciók ban le het nek ér vé nyes meg nyi lat ko zá sok.

Ami kor egy ilyen be széd szi tuá ciót – azaz a fen tiek hez ha son ló meg nyi lat ko zást
tar tal ma zó dia ló gust – kell má sik nyelv re for dí ta ni, a for dí tó ál tal vá lasz tott stra té -
gia dönt he ti el, hogy si ke res lesz-e a mű ve let. ezek ben a szi tuá ciók ban ugyanis nyil -
ván va lóan nincs va ló di, köz vet len, re fe ren ci á lis sze re pe mo to ros nak, ze nész nek, vagy
ép pen Lep sény nek, itt a szó sze rin ti ség ki fe je zet ten ron ta na a hely ze ten, fél re ve zetné
az ol va sót. A for dí tó nak azt kell felis mer nie, hogy ezek is el ső sor ban per for ma tív be -
széd ak tu sok, ame lyek egy-egy adott szi tuá ció tí pus ra úgy rea gál nak, hogy (egy ha -
son ló nak ítélt szi tuá ciót felidéz ve) ko mi kus, iro ni kus vagy gu nyo ros ér tel me zé si ke -
ret be he lye zik. Kon sta tív köz lés ér té kük több nyi re cse kély.

A for dí tó nak te hát a szó ban for gó szi tuá ció tí pust kel le ne azo no sí ta nia, és a cél -
nyelv ben an nak meg fe le lő vic ces-gu nyo ros for mu lát al kal maz nia. A feladat ne héz sé -
gét az zal ér zé kel tet het jük, ha gon do lat ban meg kí sé rel jük el ma gya ráz ni egy ide gen -
ben ne vel ke dett ma gyar nak (kiik tat va ez zel a já ru lé kos le xi kai ne héz sé ge ket), mit is
je lent a „ré gi mo to ros”. ki fe je zés. Nyel vi kom pe ten ciánk olyan ki fe je zé sek kel áll elő,
mint „is me ri a dör gést” (vagy „dür gést”), nem most jött le a fal vé dő ről”, eset leg „tud -
ja, mi től dög lik a légy”. A nyel vi konst ruk ció ele ven sé gét – és ez zel együtt funk cio -
ná lis szük sé ges sé gét – ép pen az iga zol ja, hogy mi lyen ne héz kes rá va ló ban sza ba tos,
le xi kon sze rű meg ha tá ro zást szer kesz te nünk: „a tár sa da lom, a gaz da ság vagy a kul -
tú ra va la mely szű kebb te rü le tén nagy jár tas ság gal ren del ke ző, az in for má lis vi szo -
nyo kat jól is me rő és azo kat ered mé nye sen ki is hasz ná ló, ez zel né mi te kin télyt is ki -
ví vott sze mély”. Ha ezt mind si ke rült el ma gya ráz nunk, még min dig kér dé ses, hogy
hall ga tónk el mé jé ben va ló ban az ere de ti vel ek vi va lens idea kép ző dött-e meg. Hi szen
ha kör nye ze te és ne vel te té se miatt nincs ta pasz ta la ta a tár sa dal mat min den szin ten
át szö vő, jo viá lis kor rup ció ról, a ke dé lyes, dzsent ro id uram bá tyám-vi lág ról, ak kor nem
fog ja megér te ni egy ilyen össze tett nyel vi elem lé te zé sé nek mo ti vá cióit sem.
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Min den szó tár vagy ele ve szű kí tett kom pe ten ciá jú, vagy elavult a meg je le né se pil -
la na tá ban. (Szé pen pél dáz za en nek tu da to sí tá sát az OxfordEnglishDictionary, amely
nem csu pán egy ha tal mas szó tár, ha nem egy ben egy fo lya ma to san és szé les, moz ga -
lom sze rű tár sa dal mi tá mo ga tás sal mű kö dő szó tár ké szí tő mű hely is.)5 ez is azt pél -
dáz za, hogy az ele mek és a sza bá lyok is me re te ön ma gá ban nem je len ti egy nyelv
isme re tét: az ele mek sza bály sze rű kom bi ná ció ja gyak ran jár a sza bály tól el té rő ered -
ménnyel, és nem csak az elem kész let ki ter je dé se, ha nem a sza bá lyok ér vé nye is dina -
mi ku san vál toz hat. A nyelv ru gal mas sá ga és di na mi kus sá ga nem me rül ki az ele mek
krea tív kom bi ná lá sá ban: a nyelv a sa ját sza bá lyait is átír hat ja, meg sért ve az ad dig ki -
kezd he tet len nek hitt lo gi kát. A nyelv újí tás so rán lét re jött szá mos rend szer ide gen
újí tá si ja vas lat kö zül né hány gyö ke ret vert a nyelv ben, mint pél dául a műt ige: ha
„ope ra” = mű és „ope rá ció” = műtét ak kor „ope rál” = műt,mint ha a műtét nem össze -
té tel (mű+tét), ha nem igé ből kép zett fő név len ne. A má sik köz is mert pél da a -da,-de
in téz mény név-kép ző (iro da, böl cső de, ta no da, lo var da stb.), amit a csárda alap szó -
ból si ke rült el von ni (mint ha ez az a hely vol na, aho vá csárni jár nak az em be rek).6

A szó sze rin ti for dí tás te hát nem lát szik kö vet he tő stra té giá nak. en nek egyik oka
a nyelv per for ma tív funk ció ja: a lo kú ció le for dí tá sa nem hoz za lét re a cél nyelv ben
au to ma ti ku san a for rás nyel vi vel ek vi va lens il lo kú ci ót, ez utób bit több nyi re kü lön fel
kell épí te ni, rend sze rint nem-ek vi va lens ele mek ből. A má sik (ez zel össze füg gő) ok a
nyelv di na miz mu sa, az a tény, hogy mind a for rás-, mind a cél nyelv ben fo lya ma to -
san ke let kez nek (és hal nak el) olyan va ló di vagy kvá zi -i di o ma ti kus ki fe je zé sek, ame -
lyek ér tel me nem ve zet he tő le köz vet le nül az őket al ko tó mor fé mák ból, sőt még ke -
let ke zé si kö rül mé nyeik ből sem min dig (bár ezek gyak ran nem is hoz zá fér he tők),
ha nem csakis hasz ná la tuk pra xi sá ból.

Szent Je ro mos azon ban ki köt egy ki vé telt: úgy vé li, a Szent írást igenis le het sé ges
(sőt he lyes) szó sze rint for dí ta ni, a vég ső, nem evi lá gi ih le té sű ér te lem úgyis lét rejön.7

ezt az el gon do lást úgy for dít hat juk le mai ter mi no ló giá ra, hogy Je ro mos a Szent írást
egyet len il lo kú ci ós be széd ak tus nak te kin ti: a ki nyi lat koz ta tás per for ma tí vu ma olyan
erős, hogy el si mít ja, kiegyen lí ti a for dí tók esen dő sé gé ből adó dó hi bá kat. A szent nek
bi zo nyos ér te lem ben iga za is van: a Bib lia kul tu rá lis po zí ció ját nem be fo lyá solja né -
hány for dí tá si hi ba, sú lya és önazo nos sá ga et től nem csor bul. Gon dol junk csak minden
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5 A szó tár te kin té lyét és tár sa dal mi beágya zott sá gát jól pél dáz za, hogy a McDo nald’s cég nyil vá no san, hirde -
té sek ben til ta ko zott a McJob szó (’unal mas, rosszul fi ze tett, ke vés ki lá tás sal ke cseg te tő ál lás a szol gáltató -
 ipar ban’) szó tá ri sze re pel te té se el len.

6 Vö. még: SZILy 1902. A -da,-de kép ző ről: 396. A műt ige nem sze re pel a szó tár ban, csak a műtét,műtő fő -
ne vek (229).

7 „Én ugyanis nem csak beis me rem, ha nem ön ként val lom, hogy gö rög szö ve gek for dí tá sa kor nem szó ról
szó ra, ha nem gon do lat ról gon do lat ra for dí tok, ki vé ve a Szent írást, amely ben még a szó rend is tit kos taní -
tást hor doz.” Je Ro MoS 2007, 10.
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idők leg hí re sebb – ép pen Szent Je ro mos ál tal el kö ve tett – for dí tá si hi bá jára, amely
szar vat köl csön zött Mó zes nek (a hé ber qrn be tű sor nak két le het sé ges ol va sata a qāran
és a qeren, ’szarv’, il let ve ’fény su gár’.)8 ezt az ab szur di tást be von ta és el fo gadha tóvá,
sőt nor ma tív vá tet te a Bib lia au rá ja. A szarv Mó zes att ri bú tu má vá vált, és ezt a hagyo -
mányt nap jain kig is ki ter jesz ti a leg hí re sebb Mó zes-áb rá zo lás, Mi che lan ge lo szob ra.
Ha bár ma gát a for dí tá si hi bát már a hu ma nis ták or vo sol ták, mind máig az eu ró pai kul -
tú ra ré sze a szar vat vi se lő Mó zes ké pe, ami ben év szá za dok múl tán sem lá tunk „hibát”.

ez a ha tás, hogy a kul tu rá lis au ra fe lülír ja a szö veg sze rű ér tel met, alig ha nem igaz
az eu ró pai kul túr kör né hány más, köz pon ti sze re pű mű vé re is: a Ho mé rosz–Dan te–
Shakes peare nagy ság ren dű élet mű vek re. ezek nem egy sze rűen szö ve gek, ame lye ket
a mű velt eu ró pai em ber nek il lik egy szer elol vas nia, ha nem az eu ró pai kul tú ra alap -
szö ve tét al kot ják, szel le mi esz mél ke dé sünk, a kül vi lág fe lé for du ló el ménk, vi lág -
képünk ré szei. Ér ték vá lasz tá saik nem csak mű velt ség-, ha nem sze mé lyi ség szer -
kezetünk be is beépül nek, még ak kor is, ha so ha nem ol vas suk el őket. Ilyen for mán
a for dí tás va ló ban nem te het ben nük kárt.

Más fe lől ezek a klasszi ku sok – akár csak a Bib lia – nyil ván va lóan ol va sás ra szánt szöve -
gek is, ame lyek nek kul tu rá lis je len lé te és ak ti vi tá sa pon to san az új raol va sás, újra interpre -
 tá lás, új ra for dí tás esz kö zei vel tart ha tó fenn. A Bib lia nem mú ló, egye te mes, a val á sos
hasz ná lat tól füg get le nül is meg ma ra dó kul tu rá lis ér vé nyes sé ge ép pen an nak kö szön -
he tő, hogy nem csak zárt, fen sé ges tel jes sé gé ben, ha nem – el ső sor ban a for dí tá sok és
új ra for dí tá sok ré vén – par ti ku lá ris ré szei ben is elér he tő az idő ben és tér ben (kö vet ke -
zés képp kul tu rá lis kö tő dés ben is) par ti ku lá ris egyén szá má ra. egy sze rűb ben mond va:
időt le nül ér de kes és ta nul sá gos tör té ne te ket tar tal maz. És ezen a szin ten bi zony bántóak,
fél re ve ze tők le het nek a szó sze rin ti ség ből (vagy más ból) szár ma zó for dí tá si hi bák.

há zia sí tó versus eLide ge ní tő

A szószerinti–értelemszerinti di stink ció nap jaink ra jó részt el vesz tet te az ér vé nyességét,
ma ga a kér dés is csak egé szen spe ciá lis for dí tá si szi tuá ciók ban me rül het fel. He lyét
a „há zia sí tó” (domesticating) és „elide ge ní tő” (foreignizing) ten den ciák meg kü lön böz -
te té se vet te át. A ter mi no ló giai ke re tet Law ren ce Venuti 1995-ös köny ve je löl te ki,9

amely Schlei er ma cher egy fon tos megál la pí tá sá ra utal vissza. Schlei er macher sze rint
a for dí tó előtt két vá lasz tás áll. „Vagy az írót hagy ja le he tő ség sze rint a ma ga ere de ti
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8 eX 34,29, vö. FÖLD VÁ Ry 2004.
9 VeNUTI 1995, kü lö nö sen 1–42.
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he lyén, és az ol va sót moz dít ja el fe lé je; vagy for dít va, az ol va sót hagy ja a he lyén, és az
írót ve ze ti fe lé je.”10 Schlei er ma cher az elide ge ní tő ver zió mel lett te szi le a vok sát, Venuti
pe dig ve le egyetér tés ben, a kur rens iro da lom- és kul tú ra tu do má nyi is ko lák szel le mé -
ben ke mény bí rá lat tal il le ti a há zia sí tó stra té giát: sze rin te a for dí tás nak nem az a feladata,
hogy az ol va só ér ték rend jét és hie de lem vi lá gát megóv ja a kihí vá sok tól, ha nem ép pen
az, hogy ki hí vá sok kal, más ér ték ren dek és hie de lem vi lá gok másságként va ló meg mu -
ta tá sá val gaz da gít sa és ins pi rál ja azt. Amásság el fo gad tatása az utób bi év ti ze dek több
iro da lom- és kul tú ra tu do má nyi trend jé nek is köz pon ti tö rek vé se, így a fe mi nis ta és a
– szem pon tunk ból kü lö nö sen fon tos – poszt ko lo nia lista kri ti ká nak. eb ben a pers pek -
tí vá ban a háziasító vagy elidegenítő stra té gia kö zöt ti dön tés egyér tel műen eti kai szí -
ne ze tet kap: a háziasítás stra té giá ja megerő sí ti az ol va sót ab ban a hie del mé ben, hogy
sa ját kul tú rá ja fel sőbb ren dű, vagy legalábbis normatív a szö veg for rás kul tú rá já hoz ké -
pest, kö vet ke zés képp ne ki nem felada ta ak tív lé pé se ket ten ni más kul tú rák fe lé.

ezt a fel ve tést an nak fé nyé ben ér de mes meg vizs gál nunk, hogy a kul tú rák egy más
kö zöt ti vi szo nyai ból va ló já ban nem kap csol ha tó ki tel je sen a hie rar chi kus el ren de -
ző dés, az egy más ra al sóbb- vagy fel sőbb ren dű ként te kin tés ele me.11 A tu do má nyos
be széd mód és ál ta lá ban a mű velt köz be széd rend sze rint ke rü li az olyan ki je len té se -
ket, ame lyek va la mely kul tú ra apriori fö lé nyét ál lí ta nák egy má sik kul tú rá val szem -
ben, s ez a tör té nel mi ta pasz ta la tok fé nyé ben he lyén va ló meg kö ze lí tés. Ugyanak kor
min den kul tú ra kiala kít ja a ma ga spe ciá lis, két ol da lú vi szo nyait a kör nye ző, ve le köl -
csön ha tás ba lé pő ide gen kul tú rák kal, és ezek ben a vi szo nyok ban rend sze rint je len
van a fö lé- vagy alá ren delt ség (job bá ra il lu zó ri kus) ér ze te, amely le nyo ma to kat hagy
a nyelv ben, pél dául ab ban a gya kor lat ban, hogy az is mert dol gok si lá nyabb vagy ellen -
 szen ve sebb ver zió ját a szom szé dos vagy tá vo lab bi ide gen et ni kum att ri bú tu ma ként
ne ve zik meg: sváb bo gár, tótágas, ci gány meggy, zsi dó cse resz nye, cse hül áll, franc nya -
va lya stb. Más fe lől ta gad ha tat lan, hogy az eu ró pai kul túr kör nek van nak cent rá li sabb
és pe ri fe riá li sabb nyel vei és kul tú rái. A világirodalom Goe the ál tal (per sze nem előz -
mé nyek nél kül) meg te rem tett fo gal mát,12 a kö zös, vir tuá lis „eu ró pai ká nont” jó részt
olyan mű vek al kot ják, ame lyek nek az in ter ling vá lis for dí tás köz ve tí té se nél kül is módjuk
van részt ven ni eb ben a ká non ban: an gol, fran cia, né met, olasz, spa nyol, orosz, va la -
mint az an tik vi tás nyel vein írt szö ve gek. ez nyil ván va lóan nem csak a kul tu rá lis tel -
je sít ménnyel, ha nem a je len ko ri vagy múlt be li po li ti kai do mi nan ciá val is össze függ.

Mindez el ső sor ban azért fon tos szá munk ra, hogy meg mu tas suk: a „há zia sí tás”
vagy „elide ge ní tés” kér dé se me rő ben más eti kai imp li ká ciók kal és gya kor la ti kö vet -
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kez mé nyek kel jár, ha cent rá li sabb kul tú rá ból pe ri fe ri ku sab ba pró bá lunk át plán tál ni
egy kul tu rá lis ob jek tu mot, mint ami kor az irány for dí tott. Ami kor egy an gol, francia,
la tin (stb.) szö ve ges mű al ko tást for dí tunk ma gyar ra, ro mán ra vagy észt re (stb.), akkor
a más ság ki hí vá sa eny héb ben je lent ke zik, hi szen po ten ciá lis ol va sóink fel te he tő leg
ren del kez nek elő ze tes is me re tek kel az övé ké nél do mi nán sabb hely ze tű for rás kul tú -
rá ról. eb ben a szi tuá ció ban az eset le ges „elide ge ní tő” gesz tu sok nem je len te nek az
ol va só nak túl nagy ki hí vást, a „há zia sí tó” gesz tu sok pe dig ke vés bé vissza tet szők, hi -
szen alig ha tár sít ha tó hoz zá juk a fel sőbb ren dű ség elő fel te vé se.

Venuti egyér tel mű vé te szi, hogy bí rá la ta ki fe je zet ten az an gol-a me ri kai kul túr kört
il le ti: azt az ál ta lá no san el ter jedt alap fel te vést, hogy a do mi náns kul tú rá nak jo ga és
kö te les sé ge fel ka rol ni, ezál tal a ma ga ké pé re for mál ni a hoz zá ké pest mar gi ná lis kul -
tú rák ter mé keit. ezt az el já rást Venuti et no cen ti kus nak, kul tu rá li san ko lo nia lis tá nak
és egyes meg nyil vá nu lá sai ban rasszis tá nak bé lyeg zi.13 ez az ál lás pont éle sen vi tá ba
száll a for dí tás tu do mány egyik leg na gyobb élő (2011-ben el hunyt) te kin té lyé vel,
eugene Ni dá val, aki a „for má lis” (azaz tu laj don kép pen szó sze rin ti) ek vi va len ciá val
szem ben ki dol goz ta a „di na mi kus” vagy „funk cio ná lis” ek vi va len cia el mé le tét.14 ez
a cél egyér tel műen há zia sí tó stra té giát kö ve tel: a for dí tó „fél re von ja a nyel vi és kul tu -
rá lis kü lönb sé gek füg gö nyét, hogy az em be rek tisz tán lát has sák az ere de ti üze net
meg nyi lat ko zá sát”.15 Nida, aki el ső sor ban a bib lia for dí tás gya kor la ta kap csán dol gozta
ki sa ját el mé le tét, ezt az „ere de ti üze ne tet” alap ve tően transz cen dens ki nyi lat koz ta -
tás ként gon dol ja el. A for dí tó (alap ér tel me zés ben a bib lia for dí tó) mun ká ját a misszio -
ná rius mun ká já val ál lít ja pár hu zam ba. Venuti eb ben is an nak bi zo nyí té kát lát ja, hogy
a há zia sí tó for dí tá si stra té gia a kul tú ra kö ze gé ben új ra te rem ti a „whi te man’s burden”
torz mo rá lis öniga zo lá sát,16 emel lett sú lyos vesz te ség gel jár a be fo ga dó kul tú ra szá -
má ra is, mi vel megóv ja a más ság gal va ló szem be sü lés től. A do mi náns be fo ga dó kul -
tú ra min dent ma gá hoz iga zít, ma ga pe dig nem iga zo dik sem mihez, akár az új ko ri
gyar ma to sí tó bi ro dal mak elő ké pe, az óko ri Ró ma. És Venuti szá má ra ter mé sze te sen
az is fon tos kö vet kez mény, hogy a szö veg ide gen sé gé nek lát ha tatlanná vá lá sá val a for -
dí tó te vé keny sé ge is lát ha tat lan ná vá lik, s tár sa dal mi meg be csü lése is ezt tük rö zi.

Meg le pő mó don az sem min dig egyér tel mű, hogy az adott hely zet ben melyik
gesztus, me lyik irány szá mít há zia sí tó nak, s me lyik elide ge ní tő nek. Ép pen a Venuti
ál tal is tárgyalt olasz–ame ri kai kul tu rá lis vi szony la tok ra vet fényt a kö vet ke ző pél da.
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13 VeNUTI 1995, 21–23. ill. 131–137.
14 NIDA 1964a.
15 NIDA–WA ARD, 1986, 14.
16 Ru dy ard KIP LING ver se, amely már 1899-es meg je le né se kor is el lent mon dá sos fo gad ta tás ra ta lált, máig is

a „kul tu rá lis im pe ria liz mus” egyik leg tö mö rebb szim bó lu ma. Ma gyar for dí tá sa nincs, de az ál ta la hor do -
zott szel le mi sé get ki vá lóan jel lem zi Geor ge or well kí mé let len esszé je: oR WeLL 1990.
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Ami kor Um berto eco il luszt rált re gé nyé ben, a Loanakirálynőtitkostüzében a fő hős
em lé kei kö zött felbuk  kan egy Topolino ne vű kép re gény-fi gu ra, ak kor a ma gyar olvasó
csak a mel lé kelt kép alap ján tud ja azo no sí ta ni, hogy Mi ki egér ről, Mi ckey Mo u se- ról
van szó.17 Ha eb ben az esetben a ma gyar for dí tó va la me lyik Ma gyaror szá gon be vett
név hez (vagy az ere de ti an gol hoz, vagy tü kör for dí tott meg fe le lő jé hez) for dul, ak kor
úgy „há zia sít”, hogy va ló já ban a globá lis, ál ta lá nos kö zeg fe lé moz dít ja el az olasz kul -
tú rá ban be vett, há zia sí tott meg ne ve zést. A ma gyar for dí tó – igen he lye sen – a Topolino
meg tar tá sa mel lett dön tött, de a dön  tést meg könnyí tet te, hogy az il luszt rá ció egyér -
tel mű vé te szi az azo no sí tást. ez a meg ol dás a le he tő leg több in for má ciót ad ja át az
ol va só nak, hi szen a negy ve nes évek olaszor szá ga és az ame ri kai kom mersz kul tú ra
kö zöt ti vi szony ról is ár nyalt ké pet ad. Ha azon ban nem vol na ott a kép, a Topolino
név a ma gyar ol va sók több sé ge szá má ra üres re fe ren cia len ne. A kon tex tus ból ki de -
rül ne, hogy kép re gény-fi gu rá ról van szó, jel le gé re azon ban leg fel jebb a név hang zá -
sá ból le het ne kö vet kez tet ni. Ha son ló pél dá kat a globá lis kul tu rá lis min tá za tok ma -
gyaror szá gi há zia sí tá sa kap csán is könnyen le het ne ta lálni, így pél dául Lau rel és Hardy
ket tő sé ből ná lunk vissza von ha tat la nul Stan és Pan lett.

A Venuti ál tal fel ve tett, a mű for dí tó „lát ha tat lan” po zí ció já ra vo nat ko zó megál la -
pí tá sok ér de kes kont rasz tot mu tat nak a ma gyar vi szo nyok kal. Nem mint ha a magyar
mű for dí tók kor tár si meg be csü lé se kü lö nö seb ben ma gas vol na, ám a kiemel ke dő for -
dí tói tel je sít mé nye ket (kü lö nö sen a múlt be lie ket) mégis csak szá mon tart ja és elis -
me ri a kul tú ra. Ma gyaror szá gon a há zia sí tó stra té gia és a „lát ha tat lan ság” kö zöt ti
össze füg gés nem lát szik olyan egyér tel mű nek. A Nyugat vers for dí tó ha gyo má nya
pél dául ki fe je zet ten há zia sí tó ten den ciát mu tat, ugyanak kor je len van ben ne, sőt köz -
pon ti ele me a for dí tói vir tuo zi tás irán ti meg be csü lés is, ami ép pen el len té tes a lát -
ha tat lan ság ra irá nyu ló tö rek vés sel. ez az ér ték rend ab ban lát ja a kiemel ke dő tel je -
sít ményt, ha va la ki lát vá nyo san szép magyar ver set tud ké szí te ni egy ide gen
ere de ti ből. Ki vá lóan pél dáz za ezt Ba bits hí res bon mot- ja: a leg szebb ma gyar vers az
ÓdaaNyugatiszélhez Tóth Ár pád for dí tá sá ban.18 Vagy em lít het jük azt a sa já tos ver -
senyt, amely egy-egy kiemel ke dő je len tő sé gű és kiemel ke dő for dí tá si ne héz sé ge ket
tá masz tó köl te mény – pél dául Poe Hollója – kö rül kiala kult: itt sem az volt a kér dés,
Ba bits, Kosztolányi vagy Tóth Ár pád vál to za ta fe lel-e meg job ban az ere de ti nek (bár -
mi lyen szem pont ból), ha nem hogy me lyik a szebb.19
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17 eco 2007, 86.
18 Az anek do tát Sza bó Lő rinc idéz te fel egy in ter jú ban, lásd SZA Bó 2008, 169.
19 Lásd KoSZToLÁNyI 1990a. ere de ti leg a vá lasz ként író dott a elek Ar túr bí rá la tá ra (eLeK 1913) Kosztolányi

vá la sza a kö vet ke ző lap szám ban je lent meg: Nyugat, 6[1913]/22, 641–644. Ma gát a ver set nem sok kal
ko ráb ban szin tén a Nyugat kö zöl te: 6[1913]/19, 402–404. elek és Kosztolányi vi tá já nak do ku men tu mai
új ra meg je len tek: Jó ZAN 2008, 251–255; 256–261.
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eb ből is lát szik, hogy Venuti (Schlei er ma cher di stink ci ó ján ala pu ló) ka te gó riái ne -
he zen al kal maz ha tók köz vet le nül a ma gyaror szá gi je len sé gek, vagy akár a ma gyaror -
szá gi szem pon tok meg ra ga dá sá ra, bár mennyi re szim pa ti zál junk is egyéb ként az
angol szász for dí tás iro da lom meg re for má lá sá ra irá nyu ló tö rek vé sei vel. Meg kö ze lí té -
sünk ab ban is kü lön bö zik, hogy Ve nu tit el ső sor ban mak ro struk tú rák ér dek lik, kü lö -
nö sen az a po zí ció, ame lyet a for dí tás iro da lom és a mű for dí tó a kul tú ra rend sze ré -
ben el fog lal, min ket pe dig azok a konk rét dön té si szi tuá ciók, ame lyek kel a for dí tó
a mun ká ja so rán szem be sül, s ame lye ket va la mi lyen stra té gia je gyé ben – tu da to san
vagy ösz tö nö sen – megold.

Ilyen stra té giai jel le gű dön tést ki kény sze rí tő hely zet pél dául, ami kor a for dí tó
olyan kul tu rá li san kö tött, abszt rakt reá liák kal ke rül szem be, mint a mér ték egy sé gek.
Venuti egyik pél dá ja jog gal ma rasz tal ja el Ro bert Gra vest, amiért Sue to nius-for dí tá -
sá ban az idő szá mí tást és a pénz rend szert a kor társ (már mint a Gra vesszel, s nem
a Sue to nius szal kor társ) brit el vá rá sok hoz iga zí tot ta.20 eb ben va ló ban az et no cent -
ri kus ar ro gan cia meg nyil vá nu lá sát lát hat juk. Van nak azon ban en nél egy sze rűbb
és kér dé se sebb ese tek: ami kor a for rás szö veg ben egy au tó 90 mér föl des órán kén ti
se bes ség nél ki sod ró dik a ka nyar ban, el kell dön te nünk, me lyik in for má ciót ad juk át
az ol va só nak: azt, hogy az au tó ve ze tő je át lép te a sza bá lyok és éssze rű ség ál tal meg -
ha tá ro zott se bes ség ha tárt, vagy azt, hogy mindez – mi ként a cse lek mény ed di gi
része – to vább ra is az an gol szász kul túr kör ben zaj lik. Ha egy sze rep lő 12 stone-t
nyom, ak kor min den bi zonnyal an gol, de va jon so vány vagy kö vér?

Ha itt a mér föld per órát (mph) át szá mít juk ki lo mé ter per órá ra, il let ve a stone-t
ki lo gramm ra, ak kor két ség kí vül há zia sí tunk: hely be vi szünk az ol va sónk nak egy olyan
in for má ciót, ame lyért más kü lön ben ne ki kel lett vol na el men nie – a szó szo ros ér telmé -
ben: a le xi ko nig vagy a szá mí tó gé pig –, s cse ré be meg foszt juk az ide gen ség meg ta -
pasz ta lá sá nak esé lyé től. A két szi tuá ció is kü lön bö zik: a mile-t le tud juk for dí ta ni mér -
föld re és (ha mégis az elide ge ní tés mel lett dön tünk) szá mít ha tunk rá, hogy az ol va só
ho má lyo san em lék szik az 1,6 kö rü li vál tó szám ra, s a hoz zá ve tő le ges szor zást is képes
fej ben el vé gez ni. A stone- nak ugyanak kor nincs sztenderd szó tá ri meg fe le lő je, a ki -
lo gramm ra va ló át vál tás egyet len al ter na tí vá ja, hogy stone- ban hagy juk az ada tot, ez
eset ben azon ban az ol va só jog gal gon dol hat ja, hogy for dí tó nem vé gez te el a dol gát.

Lát ha tó, hogy ezek ben az ese tek ben a for dí tó mun ká ja al kal mi lag csa pó dik va la -
me lyik stra té giá hoz, azaz pon to sab ban al kal mi lag vá laszt olyan el já rá sok kö zül, ame -
lyek egyik vagy má sik stra té giá hoz ren de lőd nek. Ma ga a dön tés azon ban me rő ben
prag ma ti kus. Ha az ere de ti ben az áll, hogy két száz verszt ára van a leg kö ze leb bi falu,
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ak kor fe les le ges ezt „le for dí ta ni” ki lo mé ter re, hi szen ez va ló szí nű leg nem is pon tos
adat, ha nem pél dául an nak köz lé se, hogy es tig már sem mi képp sem le het odaér ni.
Más ese tek ben a mér ték egy sé get egyál ta lán nem is adat ként hasz nál ják, csu pán a közel -
 ség-tá vol ság szub jek tív ér zé ke lé sé nek meg ra ga dá sá ra: pél dául a mé ter vagy a yard egy -
aránt je lent het olyas mit, hogy „kar nyúj tás nyi ra”, s ilyen kor egy más sal is ki cse rélhetők.

A dön tés nél mér le gel ni kell, hogy az ere de ti szö veg ben eg zakt adat ról van-e szó,
hogy van-e va lós kul tu rá lis je len tő sé ge a mér ték egy ség ide gen sé gé nek, s ta lán leg fő -
kép pen azt, hogy olyan mennyi ség ről van-e szó, amely köz vet le nül fel fog ha tó az em -
be ri ér zé ke lés szá má ra. Pél dául ha egy rend őr sé gi sze mély leírás ban sze re pel, hogy a
tet tes hat láb két hü velyk ma gas, vagy a ki rá lyi test őr ség mi ni má lis (hatláb nyi) test -
ma gas sá gá ról van szó, ak kor az adat sze rű ség, il let ve a kul tu rá lis kö tött ség miatt he -
lye sebb az ide gen ség fenn tar tá sa mel lett dön te ni, míg egy „szép szál” fér fiú szub jek -
tív szo ciá lis jel lem zé sé ben az is me rős mér ték egy ség (180 cm) tű nik jobb vá lasz tás nak.

A pénz rend szer rel ter mé sze te sen más a hely zet, a pénz ne mek és cím le tek ér tékét
nem csak a vál to zó ár fo lya mok miatt nem le het le for dí ta ni (bár ez is ér de kes kér dé -
se ket vet fel, hi szen ilyen ala pon a száz év vel ezelőt ti évi 20 fon tos ház bért is a mai
rea li tá sok hoz, a mai font hoz ké ne iga zí ta ni), ha nem azért sem, mert a pénz hez való
vi szony, a pénz nek az élet meg szer ve zé sé ben ját szott sze re pe is ra di ká li san meg vál -
to zott az idők so rán. Amíg egy-egy hasz ná la ti tárgy vagy ru ha da rab több nem ze dé -
ket is ki szol gált, ad dig ke ve sebb sze re pet ját szott a min den na pi élet ben a dol gok
pénz re vált ha tó sá ga, te hát mennyi sé gi leg is ke ve sebb pénz for dult meg az át lag em -
ber ke zé ben. A no mi ná li san ke ve sebb pénz vagy a fel me nők től örö költ ru ha da rab ma
egyér tel műen a sze gény ség (utób bi egye ne sen a mély sze gény ség) att ri bú tu ma, de
egy száz év vel ezelőt ti szö veg ben akár a kö zép pol gá ri nor mát is meg je le nít he ti – az
ilyen kul tu rá lis ano má liá kat a for dí tás nem tud ja ki kü szö böl ni.

De ha ki kü szö böl het nénk is eze ket a ne héz sé ge ket, ak kor is szám ta lan eset ben
kép te len ség vol na kon ver tál ni egy hely hez és idő höz kö tött pénz mennyi sé get. Hogyan
le het ne „le for dí ta ni” pél dául Jú dás har minc ezüst pén zét? Az in ter ne ten ta lál ha tók
er re vo nat ko zó szá mí tá sok: egy ke resz tény hon lap sze rint pél dául a súly és a ne mes -
fém ár fo lya ma alap ján a mai egyen ér ték $324.60-ra te he tő. ezért ma az egye sült Ál -
la mok ban nagy já ból egy hé tig, Bang la des ben két hó na pig kell dol goz ni, Jú dás vi szont
legalább fél évig megélt vol na be lő le. Bár mi lyen át vál tást is hasz nál a for dí tó, meg -
ha mi sít ja az ere de ti in for má ciót, ezért leg jobb, ha a har minc ezüst nél ma rad, és az
ol va só ra hagy ja az ak tua li zá lás felada tát (vagy szük ség ese tén jegy zet tel se gít ne ki).

A mér ték egy sé gek hez ha son ló prob lé mát vet nek fel a meg szó lí tá sok. e té ren az
utób bi év ti ze dek ben egy re in kább az elide ge ní tő ten den cia lát szik ural kod ni, de va -
ló szí nű leg in kább gya kor la tias, sem mint el mé le ti okok miatt. A „Mr. Xy = Xy úr”
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meg fe le lés sel még nem vol na gond, de az asszony ne vek -né kép ző je gyak ran igen sután
néz ki ide gen ne vek mel lett, kü lö nö sen, ha a név „né ma” be tűk kel vég ző dik. Jó részt
ez le het az oka, hogy a Mr., Mrs., Mon sie ur (vagy M.), Ma dame, (stb.) for mák el terjed -
tek a ma gyar for dí tá sok ban, mintegy mel lé ke sen iga zod va a Venuti ál tal meg fo gal -
ma zott el vá rá sok hoz. Az orosz ne vek női for má ja (a nő ne mű fő ne vek hez ha son ló
vég ző dés) jól is mert és régóta hasz ná la tos a for dí tá sok ban: itt nemigen jut na eszébe
a for dí tó nak Bol kon szij nét vagy Rosz tov nét ír ni, hi szen az orosz for mák már ott ho -
no sak az ol va só nak. A né met for dí tá sok nál vi szony lag gya ko ribb a há zia sí tó -né képző
hasz ná la ta, de ez av val függ het össze, hogy a né met ere de tű csa lád ne vek Ma gyaror -
szá gon is vi szony lag el ter jed tek, beil lesz ked tek a nyelv szo kás ba. Más nyel ve ken nem
is na gyon van a for dí tó nak a há zia sí tá son kí vül más vá lasz tá sa, pél dául Švejk ház ve -
ze tő nő je csak Mül ler né le het, a „pa ní Mül le ro vá” ma gya rul ért he tet len. (An gol környe -
zet ben ugyanak kor, ahol nem ál ta lá nos ta pasz ta lat a szláv fér je zett női ne vek formája,
elő for dul a Mrs. Mül le ro vá alak is, pél dául az egyik filmvál to zat sze rep lő lis tá já ban.)

Bár a té ma ön ál ló ku ta tást is megér ne (és bi zo nyos vo nat ko zá sai hoz más hol vissza
is té rünk), ezút tal elé ged jünk meg egy ideil lő pél dá val az Ulyssesből. A má so dik fe je -
zet ben Ste phent ta ná ri sze rep kör ben lát juk: azt kér de zi egy diák já tól, tud-e va la mit
Pürr hosz ról. A vá lasz az ere de ti ben így hang zik: „– Pyr rhus, sir? Pyr rhus, a pier.”21

Gás pár end re for dí tá sa: „Pyr rhus ról, sir? Pyr rhus az egy pier.” (kur zív az ere de ti ben).22

Szentkuthy Mik ló sé: „Pyr rhus, ta nár úr? Pyr rhus az egy mó ló.”23 Jól lát szik, hogy Gás -
pár nál a gye rek sirnek szó lít ja a ta nárt, Szent ku thy nál tanárúrnak: ez utób bi a Nida
ál tal meg kö ve telt „funk cio ná lis ek vi va len cia” szem beöt lő pél dá ja. Gás pár te hát elide -
ge ní tő, Szentkuthy há zia sí tó stra té giát kö vet. Gás pár azt eme li ki, ami ben ez az íror -
szá gi is ko la sa já to san kü lön bö zik az ol va só ál tal is mert ma gyaror szá gi is ko lák tól (sir-
nek szó lít ják a ta nárt), Szentkuthy pe dig azt, ami eb ben az is ko lá ban is ugyanolyan,
mint a ma gyaror szá giak ban, ne ve ze te sen a ta nár és diák kö zöt ti egye te me sen is mert
alá ren delt sé gi vi szonyt: e pon ton Szentkuthy for dí tá sa át tet szőbb, „lát ha tat la nabb”,
mint Gás pá ré. (Szá mos más pon ton, mint er re majd ki té rünk, Szentkuthy ugyanakkor
na gyon is lát ha tó, a „nyu ga tos” min tát kö ve tő, vir tuo zi tá suk kal mintegy kér ke dő
megol dá so kat al kal maz.) e he lyi megol dá sok alap ján ne héz vol na el dön te ni, hogy
me lyik for dí tás a jobb, de eb ből a lát ha tó lag tu da tos vá lasz tás ból kö vet ke zik, hogy
a két for dí tó ho gyan ke ze li a diák mon da tá ban rej lő va ló di for dí tói ki hí vást.

A fiú ter mé sze te sen sem mit nem tud Pyr rhus ról, ezért két ség be esé sé ben nem
sze man ti kai, ha nem fo ne ti kai ala pon pró bál asszo ciál ni, mond egy szót, amely hang -
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zá sá ban ha son lít: pier. Gás pár úgy gon dol ja, ma gyar ol va sói, aki ket az elide ge ní tő
stra té gia ko ráb bi je lent ke zé sei már úgyis kon di cio nál tak er re, ké pe sek lesz nek megér -
te ni ezt a hely ze tet: ha eset leg nem tud ják a pier szó je len té sét, leg fel jebb utá na néz -
nek. Gás pár te hát va ló ban az ol va sót vi szi (vagy kül di) el a szer ző höz. Szentkuthy
ezzel szem ben le for dít ja a szót (mó ló), ame lyet az ol va só így már min den se gít ség
nél kül ért (vagyis a for dí tó oda hoz ta hoz zá a szer zőt), de el vész a szó mo ti vá ció ja, s
ve le az egész passzus ér tel me. Az ol va só ezt a hiányt csak úgy tud ja or vo sol ni, ha
(segít ség gel vagy anél kül) vissza tud ja ke res ni a hiány zó kap csot, a pier szó ala kot.
A meg lé vő „mó ló” ér te lem pier alak ját nyil ván va lóan ne he zebb (és ab szur dabb) meg -
ke res ni, mint a meg lé vő pier alak ér tel mét (ame lyet egyéb ként a kö vet ke ző mon da -
tok elég pon to san kö rül is ír nak, hi szen Ste phen de fi ní ci ót kér a gye rek től). ez eset -
ben te hát az elide ge ní tő for dí tás több és pon to sabb (no ha köz ve tett) in for má ciót
hor doz, mint a há zia sí tó. Mi vel azon ban nem cél, hogy az ol va só elé to váb bi ne héz -
sé ge ket gör dít sünk eb ben az amúgy sem könnyű szö veg ben, ezen a he lyen a tor zítás
ve szé lye nélkül al kal maz hat juk a „bel ső for dí tás” mód sze rét, aho gyan a fran cia for -
dí tás is el jár: „– Pyrrhus, mon sie ur? Pyr rhus, un pier, un je té e-p ro me na de.” 24

Utal tunk már rá, és ez az utób bi pél da is iga zol ja, hogy a szószerinti–értelemsze-
rinti és az elidegenítő–háziasító ér ték ten gely nem füg get len egy más tól. A szó szerinti
meg fe le lés re va ló tö rek vés az ide gen ség fenn tar tá sa fe lé, míg az ér te lem új raépí tésé -
re irá nyu ló tö rek vés az ott ho nos sá té tel fe lé moz dít ja a szö veg össz ké pét. Az eddigiek -
ből is ki de rül he tett, hogy a stra té giák egyi ké nek me rev kö ve té se sem ve zet auto mati -
ku san ered mé nyes for dí tás hoz. A kö vet ke ző pél da a túl zá sok ve szé lyei re figyel mez tet.

T. S. eli ot Azüresek cí mű ver sé ben egy is mert an gol gyer mek dalt idéz: Herewe
goroundthepricklypear.25 Vas Ist ván úgy dön tött, for dí tá sá ban egy sze rűen im por -
tál ja ezt a sort: „Kör be jár juk a fü ge kak tuszt”.26 er re sen ki nem mond hat ja, hogy pon -
tat lan for dí tás, de az ol va só nak alig ha jut eszé be gyer mek dal ra gon dol ni, hi szen sem
poé ti kai, sem re fe ren ci á lis ér te lem ben sem mi sem hoz za mű kö dés be a meg fe le lő
mű fa ji el vá rá so kat. Sza bó Lő rinc ez zel szem ben be he lyet te sí tett egy is mert ma gyar
gyer mek dalt: „Lánc, lánc, esz ter lánc”.27 Itt azon nal tud juk, mi ről van szó, mégis ke -
let ke zik va la mi fé le disz har mó nia: mit ke res ez az evi den sen ma gyar, nép raj zi vo nat -
ko zá sok kal is ren del ke ző kul tu rá lis ar te fak tum az an gol vers ben?

egyér tel mű, hogy Sza bó Lő rinc for dí tá sa erő tel je sen do mesz ti kál: ér te lem sze rint
for dít, de szo kat la nul nagy egy ség ben: egy kör já té kos an gol gyer mek dalt egy kör já -
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té kos ma gyar gyer mek dal ra cse rél. Vas Ist ván ez zel szem ben szó sze rint for dít, meg -
őriz ve az ere de ti ide gen sé gét – bár kér dé ses, hogy ezen a kul tu rá lis kap cso la ton ke -
resz tül el jut ha tunk-e bár mi ide gen hez, vagyis ve zet-e va la ho vá így ön ma gá ban ez
a kul tu rá lis kap cso lat, aho gyan Venuti el mé le te kí ván ná. (A fü ge kak tusz pél dául álta -
lá nos ság ban nem iga zán jel lem ző az an gol táj ra.)

Vas Ist ván megol dá sá ban ar ra lá tunk pél dát, ami kor a for dí tó nem haj lan dó a refe -
ren ci á lis uta lás el moz dí tá sá ra, azaz a jó té kony ha zug ság ra, imi tá ció ra; Sza bó Lő rincé -
ben pe dig ar ra, hogy túl lő a cé lon, és úgy tesz, mint ha a vers ele ve ma gyar kul tu rális
kon tex tus ban író dott vol na. For má lis és funk cio ná lis ek vi va len cia, szó sze rin ti és érte -
lem sze rin ti for dí tás, elide ge ní tés és há zia sí tás: a két ver zió mind há rom di stinkcióra
tan köny vi pél dát szol gál tat. És va jon me lyik a si ke res? Az ered mény mind két esetben
az, hogy a ma gyar ol va só nem tud ja, mit ke res ez a sor a vers ben. ezt a vég ki menetelt
leg jobb eset ben is csak eli ot át su gár zó te kin té lye te szi el fo gad ha tó vá: egy ilyen komoly
köl tő nyil ván tud ja, mit csi nál. ez azon ban ke vés: a te kin tély ér vek nem he lyet te sí tik
a ma gá tól ér te tő dő szö veg ko hé ziót, a nyil ván va ló mo ti vált sá got és inten ci o nált sá -
got. Lé nye gé ben a szer ző funk ció szen ved csor bát, amely nek fe no me no lógiai ve tülete
ép pen an nak az él mény sze rű meg ta pasz ta lá sa vol na, hogy a kom mu ni kációs csatorna
túl só vé gén van va la ki – ne vez zük min ta szer ző nek –, aki pon to san tud ja, mit akar.

A hely zet azon ban nem re mény te len: az ere de ti re fe ren cia tisz tá zá sa gyak ran a for -
dí tón is se gít het. eli ot min den bi zonnyal azért vá lasz tot ta pont ezt a gyer mek dalt,
mert eh hez egy után zós -is mét lős kör já ték tar to zik, mely nek so rán a mo sa ko dás-
fésül kö dés szte reo tip moz du la tait játsszák el: ez na gyon is kor re lál a vers alap té má -
já val, amely a mo dern em ber kiüre se dé sé nek, au to ma tá vá, szal ma báb bá vá lá sá nak
ké peit so ra koz tat ja. A ma gyar vál to zat ban te hát vagy egy ilyen jel le gű lé te ző, ma gyar
gyer mek dalt kel le ne al kal maz ni, ami lyen pél dául a Fehérliliomszál, vagy (a lo ká lis
kon no tá ci ó kat ki kü szö bö len dő) en nél is jobb vol na egy nem zet kö zi leg is mert kö zös
re fe ren cia, amely a ma gyar ol va só szá má ra hi he tő vé ten né, hogy az ere de ti ben ennek
az an gol vál to za ta állt. Va ló já ban ak kor a leg job bak a ki lá tá saink, ami kor a kö zös euró -
pai kul túr kincs hez tar to zó re fe ren ciát kell átül tet nünk, amely nek van ma gyar alap -
ér tel me zé se: Shakes peare Arany Já nos hang ján, a Bib lia Ká ro li Gás pár hang ján is me -
rő sen szól. Ha er re nincs le he tő ség, mint ese tünk ben, ak kor ko hol ni kell va la mit,
ami ről el hi he tő, hogy a kö zös eu ró pai kul túr kincs da rab ja le het. egy jól meg vá lasz -
tott fantomreferencia vég ső so ron az ér tel met len ség től ment het né meg a ver set.

A ha gyo má nyos – leg tö mö reb ben Rá ba György Aszéphűtlenek könyv cí mé ben
meg fo gal ma zott – ál lás pont sze rint a for dí tás nak a szép ség és a hű ség pó lu sai kö -
zött kell meg ta lál nia a leg meg fe le lőbb komp ro misszu mot. ez újabb di men ziót ad
a stra té giai le he tő sé gek hez: az elide ge ní tő és szó sze rin ti ség re haj ló ten den cia a hű -
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ség fe lé, míg a há zia sí tó és ér te lem sze rin ti ség re haj ló ten den cia a szép ség fe lé tö -
rek szik. (Rá ba könyv cí me a le he tő leg tö mö reb ben jel lem zi a fen tebb már érin tett
nyu ga tos for dí tói dokt rí nát: szé pek és hűt le nek.) esze rint fen ti pél dák ban Vas István
megol dá sa a hű sé get, Sza bó Lő rin cé a szép sé get he lye zi elő tér be, de egyik sem jut
meg fe le lő megol dás hoz. A komp ro misszum ke re sés irá nyát úgy fo gal maz hat nánk át:
a for rás szö veg ide gen sé gé ből ere dő megér té si ne héz sé ge ket kell át hi dal ni oly mó -
don, hogy az ide gen ség ál tal hor do zott szi gnifi káns in for má ció a le he tő leg ki sebb
mér ték ben ká ro sod jon. eh hez per sze – mint ar ra már utal tunk – a hor do zott in for -
má ciót a le he tő leg tel je sebb mér ték ben fel kell tár ni, ér tel met len sé get for dí tó ként
csak ak kor van jo gunk a szö veg be il lesz te ni, ha meg bi zo nyo sod tunk ró la, hogy amit
az ere de ti szö veg ben lá tunk, az va ló ban in ten ci o ná lis ér tel met len ség, nem csak rej -
tett, ne he zeb ben hoz zá fér he tő az ér te lem.28 A kö vet ke ző feladat pe dig a szi gnifi káns,
te hát át men tés re ki je lölt in for má ció ki vá lo ga tá sa a komp lex nyel vi meg nyil vá nu lás -
ból – ám ez már nem a stra té gia, ha nem a konk rét mód szer tan ré sze.

re fe ren cia kö ve tő versus at ti tűd kö ve tő

A fen tiek ben im már négy da rab – egy más sal kor re lá ló – bi ná ris op po zí ciót gyűj töt -
tünk össze. ezek kü lön fé le kér dé sek út ján jut nak el lé nye gé ben ugyanah hoz a meg -
kü lön böz te tés hez. ezt a ta pasz ta la tot akár táb lá zat sze rűen is össze fog lal hat juk:

Szerző Adistinkcióalapja Azoppozíció

Szent Je ro mos Mi a for dí tás alap egy sé ge: Szó sze rin ti – ér te lem sze rin ti
a szó vagy az ér te lem?

Law ren ce Venuti Ho gyan te kint a for dí tá si elide ge ní tő – há zia sí tó for dí tás
fo lya mat a for rás- és cél kul tú ra 
alá-fö lé ren delt sé gi vi szo nyá ra?

eu ge ne Nida A meg te rem tett ek vi va len cia For má lis ek vi va len cia – di na mi kus/
mi lyen szin ten mű kö dik? funk cio ná lis ek vi va len cia

Rá ba György Mi áll a for dí tó ér ték rend jé nek Hű ség – szép ség
kö zép pont já ban, mi lyen 
ideál ra tö rek szik?

Nyil ván va ló nak lát szik, hogy ezen kér dé sek és op po zí ciók kö zül Ve nu tié a leg kor sze -
rűbb és mai szem mel néz ve a leg prob lé ma ér zé ke nyebb. Ugyanak kor az is lát ha tó,
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hogy nem min den kö vet kez te té se ér vé nye sít he tő köz vet le nül a ma gyar vi szo nyokra.
egy részt mert a ma gyar for dí tás kul tú rá ban ta gad ha tat la nul je len lé vő et no cent ri kus
orien tá ció – mi vel kiin du ló pont ja nem a vi lág iro da lom kö ze gé ben el fog lalt cent rá lis
hely zet – nemigen ér tel mez he tő a kul tu rá lis gyar ma to sí tás meg nyil vá nu lá sa ként,
mo rá lis kri ti ká ját más ala pok ra kell he lyez ni. Más részt mert a ma gyar for dí tás kul tú -
rá ban ki fej lő dött a for dí tói vir tuo zi tás sa já tos kul tu sza, s ez el lent mond Venuti egyik
alap té te lé nek, amely a há zia sí tó stra té giát a for dí tói te vé keny ség lát ha tat lan sá gá val
kö ti össze. Pon to sabb és ér vé nye sebb di stink ci ók hoz úgy jut ha tunk, ha el fo gad juk
Venuti alap ve tően kul tú ra tu do má nyi szem lé le tét, de az ideo ló gia kri ti kai te rep ről el -
moz dít juk a pra xis, sőt a lo ká lis for dí tói dön té sek vizs gá la ta fe lé.

Te kint sük te hát a le for dí tan dó iro dal mi szö ve get komp lex kul tu rá lis ar te fak tumnak
vagy min tá zat nak, amely di na mi kus kap cso lat rend szer ben áll sa ját kul tú rá já val. ez
az ar te fak tum egy nyelv (a for rás nyelv) kö ze gé be van ágyaz va. ez a nyelv sem te kint -
he tő egy sé ges, zárt en ti tás nak: ma ga is di na mi ku san vál to zik szá mos di men zió men -
tén (kro no ló giai, szo ciá lis-mű velt sé gi, nyelv föld raj zi, ma gán- és nyil vá nos re gisz terek
sze rin ti, spe cia li zá ló dás sze rin ti stb.). Ha pusz tán a kro no ló giai di men ziót te kint jük,
egy for dí tá si kí sér let há rom pon ton is érin te ni kény te len a for rás nyelv tör té ne ti ál -
la po tait: az ere de ti szö veg megírá sá nak ide jé ben, a szö veg ál tal el be szélt idő ben, va -
la mint a for dí tás sa ját ide jé ben. Vagyis pé dá ul egy Hamlet-for dí tás kul tu rá lis ér te -
lem ben össze kö ti Ham let ki rályfi ide jét, Shakes peare ide jét és a sa ját, kor társ ide jét.
Ahogy a nyelv és a kul tú ra össze füg gés rend sze re vál to zik, úgy vál to zik ben ne az adott
kul tu rá lis ar te fak tum hely ze te, beágya zott sá ga is. Ma gá nak a for dí tói vál lal ko zás nak
egyik leg fur csább pa ra do xo na, hogy a for dí tás meg kez dé sé nek pil la na tá ban a for rás -
szö veg rend sze rint már bo nyo lult kul tu rá lis kap cso lat rend szer rel ren del ke zik: időben
nyil ván va lóan megelőz te a for dí tást, el kez dett „él ni” a for rás kul tú rá ban, ol vas ták, be -
szél tek és ír tak ró la, be ke rült a tan köny vek be és le xi ko nok ba, szert tett ar ra a presz -
tízs re, kul tu rá lis vonz erő re, amely miatt a for dí tás szán dé ka egyál ta lán fel me rült.
A for dí tott szö veg ez zel szem ben ek kor még sem mi fé le kap cso lat rend szer rel, presz -
tízzsel nem ren del ke zik: csak most vá lik majd fo ko za to san ak tív kul tu rá lis min tázattá.
(Ter mé sze te sen ez nem tel je sen igaz, ha pél dául egy nem zet kö zi leg is mert szer ző
újabb mű vét for dít juk, vagy ha az adott mű vet más for má ban „megelőz te a hí re”, de
ezek a kö rül mé nyek nyil ván va lóan nem nö ve lik, ha nem csök ken tik a for dí tó vá lasz -
tá si le he tő sé geit.)

A cél kul tú rá ba be lé pő szö veg te hát „gyö kér te len”: jól fe je zi ki a hely ze tet az átülte-
tés el ho má lyo sult me ta fo rá ja. A for dí tott mű nem belenő a kul tú rá ba, ha nem (jó eset -
ben) gyökeretver: el fo gad tat ja ma gát, meg te rem ti a ma ga di na mi kus kap cso lat rend -
sze rét. De a for dí tó ál tal hasz nált „nyers anyag” és a be fo ga dó kö zeg is ele ven
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és di na mi kus: a for dí tó nyil ván olyan sza va kat, idió má kat és kul tu rá lis asszo ciá ció -
kat hasz nál, ame lyek a cél nyelv ben adot tak (vagyis már elő ző leg is hasz ná lat ban vol -
tak): hi szen enélkül sen ki sem ér te né meg, nem len ne ér tel me a mun ká já nak. A for -
dí tó te hát szük ség sze rűen szá mos pon ton be kö ti az ide gen kul tu rá lis ar te fak tu mot
– min tá za tot – a cél kul tú ra ele ven mű kö dé sé be: éppúgy, mint a for rás szö veg szer -
ző je, ő is csak olyan ele mek ből tud dol goz ni, ame lyek a kul tu rá lis kö zeg ben adot tak.
A for dí tó előtt az egyik kö ve tel mény, hogy a mun ká ja ért he tő és le he tő leg él vez he -
tő le gyen, azaz a cél kul tú ra kö ze gé ben ak tív, kap cso la tok ra nyi tott min tá zat jöj jön
lét re. A má sik kö ve tel mény, hogy ez az új min tá zat va la mi lyen mó don le ké pez ze, kö -
ves se, rep re zen tál ja az ere de tit; hogy ab ból mintegy szükségszerűen kö vet kez zék.
A két kö ve tel mény (szépségéshűség) összeegyez te té se a for dí tó felada ta, és stra té -
giá ja sze rint dön ti el, me lyik pó lus hoz ke rül kö ze lebb. De meg té veszt jük ma gun kat,
ha ezt a két kö ve tel ményt va ló ban két mo no lit pó lus nak lát juk.

Sok kal pon to sabb di stink ci ó ra ad le he tő sé get, ha azt vizs gál juk, a for dí tó mit tart
meg az ere de ti min tá zat ból, a kul tu rá lis meg ha tá ro zott ság- és kap cso lat rend szer
me lyik szint jét tö rek szik in takt mó don át men te ni a cél kul tú rá ba. Az ere de ti mintázat
mint nyel vi köz le mény nyil ván va lóan ren del ke zik re fe ren ci á lis funk ciók kal: utal a dol -
gok, a je len sé gek vi lá gá ra, le gye nek bár a va ló ság vagy va la mely kép zelt, al ter na tív
vi lág ele mei. A for dí tás tö re ked het ar ra, hogy eze ket a re fe ren ciá kat le he tő ség sze -
rint vál to zat la nul meg tart sa és mi nél ki sebb tor zí tás sal át ment se a má sik nyelv kö -
ze gé be. ez ideá lis eset ben azt je len te né, hogy a nyel vi köz le mény ben csak ma gát
a kó dot cse rél jük ki, min den más vál to zat lan ma rad. ez vol ta kép pen a szó sze rin ti
for dí tás ideá ja – bár ko ráb ban már ta pasz tal tuk, hogy a szó sze rin ti sé get nem kell
szó sze rint ven ni, a gya kor lat ban az idió má kat több ele mű „szó ként” ke zel jük, de ez
nem vál toz tat a lé nye gen. A re fe ren ciák vál to zat lan meg tar tá sá ra tö rek vő for dí tás
ter mé sze te sen alap ér tel me zés, kö ve tel mény a mű sza ki és egyéb szak for dí tá sok nál:
olyan szö ve gek nél, ame lyek nek alap funk ció ja a re fe ren ci a li tás. De a stra té gia ese ten -
ként hasz ná la tos az iro dal mi szö ve gek nél is, jó pél da er re a „kör be jár juk a fü ge kak -
tuszt” megol dás. ezt a stra té gia a Nida ál tal leírt for má lis ek vi va len cia fe lé tö rek szik,
de mi nem a vég ered ményt, ha nem az irány vá lasz tást, a ten den ciát kí ván juk leír ni,
ami kor ezt referenciakövetőstratégiának ne vez zük.

A má sik jel lem ző for dí tói ma ga tar tás, ami kor a for dí tó nem ma gát a re fe ren ciát
(te hát a for rás szö veg ben je lölt dol got) kí ván ja meg ra gad ni, ha nem a dol gok hoz való
vi szonyt igyek szik le má sol ni, le ké pez ni, ana ló giá san he lyet te sí te ni. er re szá mos eset -
ben rá is kény sze rül, ha a for rás szö veg ben je lölt do log a cél kul tú ra szá má ra is me ret -
len, s így a cél nyelv sem tar tal maz rá meg fe le lő kó dot, vagy ha cél nyel vi beágya zott -
sá ga alap jai ban el tér a for rás nyel vi től, s így meg tar tá sa fél reér tés hez vagy ér tel mi
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de fi ci thez ve zet. Pél dául az AliceCsodaországban ma gyar nyel vű for dí tá sai ban úgy -
szól ván ter mé sze te sen adó dik, hogy a dormouse-t mormotára cse rél jék.29 Re fe renciá -
 li san pon to sabb len ne itt a pele, de eh hez a rág csá ló hoz ma gya rul nem kap cso ló dik
az ál mos ság att ri bú tu ma, ami pe dig az adott szi tuá ció ban az ál lat ka sze re pel te té sé -
nek fő mo tí vu ma. Bár az ál mos ság mint kul tu rá lis att ri bú tum ter mé sze te sen össze -
függ az ál lat va ló di (re fe ren ci á lis) élet mód já val, er ről az át lag nyelv hasz ná ló nak csekély
ta pasz ta la ta le het, ugyanak kor az an gol nyelv hasz ná ló a dormouse- ból ki hall ja az al -
vás ra uta ló fran cia-la tin dorm- szó tö vet. (A pe le né met ne ve egye ne sen Siebenschläfer:
en nek tü kör for dí tá sa a ma gyar hétalvó szó, amely a köz nyelv ben egyál ta lán nem utal
ál lat ra.) Az auszt rál benn szü löt tek nyel vé re le for dí tott vál to zat ban ter mé sze te sen
koala sze re pel. ez szép pél da a funk cio ná lis ek vi va len ciá ra: a dormouse pon tos ál lat -
rend szer ta ni he lye itt ki sebb sze re pet ját szik, mint az ál mos–ked ves–ki ste stű–szőrös
att ri bú tum-sor. eb ben a gon do lat me net ben az ilyen tí pu sú dön té se ket az attitűd-
követőstratégiához so rol juk.

A re fe ren cia kö ve tő for dí tás eb ben az utób bi eset ben ter mé sze te sen pelét ír na a szö -
veg ben, vissza ke res ve az ere de ti re fe ren ciát, míg az at ti tűd kö ve tő for dí tás a mo ti vá -
ciót vagy funk ciót ke re si vissza. A re fe ren cia kö ve tés nek (vagyis a pele-megol dás nak)
egy ra cio ná lis elő nye is adó dik, ugyanis ezt az ál la tot a könyv ben egy teás kan ná ba
tusz kol ják, ami egy 30–70 gram mos pe lé vel könnyen meg te he tő, egy 9 ki lo gram mos
mor mo tá val ke vés bé. en nek el le né re is ez utób bi lát szik a he lyes megol dás nak: a refe -
ren cia kö ve tő el já rás fel mu tat na ugyan va la mi fé le más sá got, de ez nem hoz na lét re
kü lö nö sebb re ve lá ciót az ol va só ban, és nem hoz na új don sá got a nyelv be sem. Az olva -
só nak ugyan a mor mo tá ról sincs több köz vet len ta pasz ta la ta, mint pe lé ről, de a mor -
mo ta ál mos sá gá ról van nyel vi és kul tu rá lis ta pasz ta la ta. Ha pe le ma rad na a ma gyar
szö veg ben, az olyan ki hí vást je len te ne az ol va só szá má ra, ame lyet va ló szí nű leg észre
sem ven ne, és va ló szí nű leg so ha sem jut na el se gít ség nél kül ah hoz a be lá tás hoz, hogy
an go lul a pe le a köz mon dá so san ál mos ál lat. eb ből az egy eset ből azon ban nem von -
ha tunk le ál ta lá no sít ha tó ta nul sá go kat.

Meg fi gyel he tünk ugyanak kor egy sa já tos aszim met riát a két stra té gia kö zött. A re -
fe ren cia kö ve tő stra té gia csak egyet len megol dást en ged meg, a szó sze rin ti (vagy
szó tár sze rin ti) meg fe le lést, míg az at ti tűd kö ve tő stra té gia nyi tott: az Alice legújabb
for dí tá sá ban pél dául vombat sze re pel.30 (egy he lyes-ál mos-sző rös ál lat, ame lyet ma
– szem ben Kosztolányi ide jé vel – min den ki is mer, és ép pen ilyen nek is mer.) Va ló já -
ban pon to san ezen az ala pon kér dő je lez he tő meg az értelemszerinti for dí tás doktrí -
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ná ja: ki dön ti el, hogy mi a for rás szö veg vég ső ér tel me: van-e a for dí tó nak jo ga ehhez
a dön tés hez? Venuti ép pen ezen az ala pon bí rál ja Nida el mé le tét: Nida azt su gall ja,
hogy a for dí tás ideá lis eset ben hoz zá fér ah hoz a vég ső, esszen ciá lis ér te lem hez, amely -
nek a for rás szö veg is csu pán az egyik le het sé ges for má ja. Venuti megala po zott gyanú -
ja sze rint azon ban az értelemszerinti for dí tás va ló já ban gyak ran ér tel me zést vá laszt
és ér tel me zést okt ro jál.31

ezen az ala pon a két stra té gia kö zött nem le het győz test hir det ni sem a for dí tói
eti ka, sem a gya kor la ti hasz nos ság szem pont já ból. A fen ti pél dá nak a re fe ren cia kö -
ve tő stra té gia sze rint csak egy ki me ne te le le het, a pe le, míg az at ti tűd kö ve tő stratégia
vá lasz tást en ged a mor mo ta, a vom bat, a koa la s ta lán né hány to váb bi le he tő ség kö -
zött. ez a vá lasz tás azon ban csak a for dí tó nak je lent sza bad sá got (s ve le ter mé sze -
te sen fe le lős sé get), az ol va só már a for dí tó vissza von ha tat lan dön té sé vel szem be sül.

A re fe ren cia kö ve tő stra té gia te hát (teo re ti ku san tisz ta for má já ban) csak egyet len
megol dás hoz ve zet het, amely el lenőriz he tő és vissza ke res he tő. ez a stra té gia nem
mér le gel at ti tű dö ket és szán dé ko kat, ha nem át kó dol ja amiodavanírva, és ez zel
meg va ló sít ja (pon to sab ban egy má sik nyelv re is ki ter jesz ti) az ere de ti mű szán dé -
kát, az intentiooperist. Pon tos sá gá nak az a zá lo ga, hogy nem ad te ret a for dí tói krea -
ti vi tás nak, nem re- konst ru ál (azaz új raal kot), ha nem re-p re zen tál (új kon tex tus ban
be mu tat, hírt ad az ere de ti ről).

Az at ti tűd kö ve tő stra té gia azért ve zet het több fé le ki me ne tel hez, mert az eredeti
mű al ko tás kö rül va ló ban több fé le szán dék és at ti tűd van je len, s ezek nem mu -
tatnak szük ség sze rűen egy irány ba. A for dí tó meg kí sé rel he ti re konst ruál ni a szer -
zői szán dé kot, vagyis elin dul hat an nak a kér dés nek a men tén, hogy ho gyan ír ta vol -
na meg a mű vet a szer ző a cél nyelv és a cél kul tú ra kö ze gé ben. eb ben az eset ben
(ha a tö rek vés kel lően ko he rens), a szö veg ak tí van kiala kít egy vir tuá lis szer ző funk -
ciót, az ol va só nak mó dot ad egy olyan min ta szer ző ér zé ke lé sé re, aki vel anya nyelvén
kom mu ni kál hat. eb ben a for dí tói tö rek vés ben a hang súly es het a vir tuá lis szer ző
sze mé lyi sé gé re – mint ideo ló giai for má ció ra vagy mint sti lisz ti kai re gisz ter kész -
let re –, vagy a kul tu rá lis beágya zott ság ra (in ter tex tu sok, al lú ziók, idió mák, lo ká lis
szí nek). A for dí tó ugyanak kor meg kezd he ti a re konst ruk ciót az ol va sói él mény fe -
lől is: tö re ked het arra, hogy a cél nyel vi ol va só nak a for rás nyel vi ol va sóé val ek vi va -
lens be lá tá sok és ér zel mi rá han go ló dá sok le he tő sé gét te remt se meg. Ter mé sze te -
sen egy ilyen tö rek vés si ke res sé gét éppolyan ne héz el lenőriz ni, mint azét, ame lyik
a szer zői szán dék re konst ruk ció já ra irá nyul. Az ol va sói él mény ráadá sul még ebben
az el vont, teo re ti kus for má já ban sem egy sé ges, hi szen pél dául egy klasszi kus mű
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ál tal kel tett mai ol va sói él mény gyö ke re sen kü lön bö zik az el ső meg je le né se kor re -
giszt rál ha tó ol va sói él mé nyek től, ami kor a mű még presz tízs és ha tás tör té net nél -
kül fej tet te ki a ha tá sát.

Te hát míg a re fe ren cia kö ve tő stra té gia egy adott szö veg hellyel kap cso lat ban ar ra
az egyet len kér dés re kí ván vá la szol ni, hogy „mi áll ott az ere de ti ben?”, az at ti tűd kö -
ve tő stra té gia szá mos kér dés (vagy ezek kom bi ná ciói) kö zül vá laszt hat:

1. Mit akart ez zel a szö veg hellyel a szer ző?
2. Mi en nek a po zí ció ja a for rás kul tú rá ban?
3. Mi lyen ha tás sal volt ez az egy ko rú ol va só ra?
4. Ho gyan ér ti ezt a mai ol va só?

Az ezen kér dé sek re adott vá la szok va ló já ban egy-egy tel jes for dí tá si fo lya mat ar cu -
la tát és vég ki me ne te lét meg ha tá roz hat ják. A kér dé sek je len tő sé ge ak kor vi lág lik ki
iga zán, ha olyan for dí tá si tel je sít mé nye ket ve szünk szemügy re, ahol a stra té gia a kér -
dé sek egyi ké nek kieme lé sén és té ves meg vá la szo lá sán ala pult. Íme né hány pél da,
ame lye ket ké sőbb rész le te seb ben is tár gya lunk. 1. (szer zői szán dék té ves fel mé ré se):
ha for dí tó ab ból a fel te vés ből in dul ki, hogy az al ko tó fo lya mat so rán a szer ző szá mra
kiemel ten fon tos volt a hang zás szem pont ja, ak kor adott eset ben szí ve sen felál dozza
egy szin tag ma szi kár ér tel mét egy bel ső rí mért vagy al li te rá cióért. Így lesz a „ponde -
ro us sa xon”-ból „pon de ro sa Tu dor ró zsa”.32 2. (a mű for rás kul tú ra- be li po zí ció já nak
fél reér tel me zé se): ha for dí tó az ere de ti szö veg kul tu rá lis uta lá sait her me ti kus nak
mi nő sí ti, ak kor ma gát is fel ment he ti a kö te le zett ség alól, hogy ezen uta lá sok nak utána -
 jár jon. Így ke rül egy 17. szá za di köz köl té sze ti tö re dék for dí tá sá ba a „klip szes Basch”.33

3. (az ere de ti meg je le nés sel ek vi va lens ha tás ra tö rek vés): ha a for dí tó je len tő sé get
tu laj do nít a mű ere de ti meg je le né se kor ki tört bot rány nak, meg kí sé rel het a for dí tás -
ban sti lisz ti kai lag ráerő sí te ni a bot rá nyos ele mek re. en nek kö szön he tő a „Ma de li ne
the ma re” sor he lyén a „Mag dol ná nak szét a lá ba”.34 4. (a for rás nyel vi át lag  ol va só kom -
pe  ten ciá já nak té ves fel mé ré se): ha a for dí tó meg nyug tat ja ma gát az zal, hogy az adott
mon dat a mai for rás nyel vi ol va só szá má ra ért he tet len, ak kor a cél nyelv ben is le mond -
hat az ért he tő ség ről. Így vá lik a RockyroadtoDublin cí mű köz is mert bal la dá ból ér -
tel met len vak szö veg.35 Bár az itt em lí tett pél dák kér dé ses si ke rű megol dá sok, adott
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eset ben mindezek a dön té sek ve zet het nek akár jó (azaz ha té kony, kul tu rá li san jól
hasz no su ló) vég ki me ne tel hez is.

Az at ti tűd kö ve tő stra té gia ter mé sze te sen nem ér vé get a fen ti kér dé sek egyik-
mási  ká nak meg vá la szo lá sá val: ezek ből a vá la szok ból szö veg for má ló el já rá so kat kell
lét re hoz ni. Az el gon dolt szer zői disz po zí ció nak sti lisz ti kai dön té sek ben kell tes tet
öl te nie, a for rás nyel vi kul tu rá lis kap cso lat rend szer he lyé re cél nyel vi beágya zott ságot
kell épí te ni, a for rás nyel vi min ta ol va sót cél nyel vi re kell vál ta ni stb. Az at ti tűd kö ve tő
stra té gia alap ján dol go zó for dí tó min den eset ben a cél kul tú ra kö ze gé ben, azt fi gye -
lem be vé ve és ak tí van fel hasz nál va mun kál ko dik. Ami kor meg hoz egy sti lisz ti kai dön -
tést, vá laszt egy idi o ma ti kus ki fe je zést, beépít egy kul tu rá lis uta lást, ak kor ar ra számít,
hogy kez de mé nye zé se a kul tu rá lis kö ze gen be lül ta lál koz ni fog a meg fe le lő re cep to -
rok kal. Az at ti tűd kö ve tő for dí tás szá mít az ol va só el mé jé ben már elő ze te sen felépült
kul tu rá lis kons tel lá ció ra, a kiala kult nyel vi, sti lisz ti kai, mű velt sé gi kom pe ten ciá ra,
sőt en nél is fi no mabb han golt sá gok ra, pre fe ren ciák ra vagy aver ziók ra. És eb ben külön -
bö zik legéle seb ben a re fe ren cia kö ve tő stra té giá tól, amely – legalábbis teo re ti ku san
tisz ta for má já ban – tel je sen üres fe jű nek kép ze li ideá lis ol va só ját.

A re fe ren cia kö ve tő for dí tá si stra té gia ed di gi leg tisz tább meg va ló su lá sát Vla di mir
Nabokov hí res Anyegin-for dí tá sá ban lát hat juk.36 ez lé nye gé ben so rok ra tör delt próza -
pa ra frá zis, ame lyet ma gya rá zó jegy ze tek kí sér nek, a törzs szö ve get több szö rö sen
meg  ha la dó ter je de lem ben (a négy kö te tes vál lal ko zás ki ter je dé se kö zel két ezer ol dal,
ke let ke zés tör té ne ti, kiadás tör té ne ti, vers ta ni és leg fő kép pen tár gyi-kul tu rá lis jegy -
ze tek kel, az ere de ti kiadás fak szi mi lé jé vel, va la mint száz ol da las mu ta tó val). Nabokov
hang sú lyoz za, hogy mun ká ja nem ar tisz ti kus, ha nem tu do má nyos igénnyel ké szült:
a for dí tás köz ben írt egyik esszé jé ben szó sze rint elát koz za a mű vé szi, s fő ként a for -
ma hű for dí tá so kat.37 Él mény sze rű ség re tu da to san nem is tö rek szik, dek la rál tan az
a cél ja, hogy az oro szul nem tu dó ol va só szá má ra – ri deg té nyek is mer te té sé vel – el -
ér he tő vé te gye azt a tu dást, amely a mű velt orosz ol va só szá má ra köz vet len evi dencia.
Ki zár ja azt a le he tő sé get, hogy az an gol anya nyel vű ol va só töb bé-ke vés bé pár hu za -
mos evi den ciáit, a cél kul tú rá ban elő ze te sen meg szer zett kom pe ten ciáit já ték ba hozza.

Nabokov for dí tá sá nak ki tar tó ol va só ja va ló di Pus kin-szak ér tő vé vá lik anél kül, hogy
a szö veg gel va ló ta lál ko zás él mé nyé ben (amely a leg nai vabb, leg mű ve let le nebb anya -
nyel vi ol va só előtt is nyit va áll) egy pil la nat ra is ré sze lett vol na. ezt a fruszt rá ló álla -
po tot ne vez het jük Pisz ga -él mény nek is: Mó zes a Pisz ga- hegy ről lát hat ta az ígé ret
föld jét, aho vá be lép nie nem volt sza bad.
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Nabokov mun ká ja – el vi tat ha tat lan fi lo ló gi ai és kul tú ra köz ve tí tő ér té kén felül – ter -
mé sze te sen ra di ká lis ma ni fesz tum is, amely – Venuti in tel mé vel egy be cseng ve – arra
fi gyel mez tet, hogy for dí tá sok ré vén nem le het el jut ni az ere de ti hez: ha for dí tás ban
ol vas tunk va la mit, azt va ló já ban nem ol vas tuk. en nek az in tés nek az ér tel mé ben az
at ti tűd kö ve tő for dí tá sok, bár mi lyen von zók le gye nek is, az ere de ti nek csu pán si lány
imi tá ciói. Nabokov bő sé ges jegy ze tei azt az in for má ciót mond ják el, amely a for dí -
tás ban szük ség sze rűen el vész vagy el tor zul, és a jegy ze tek pusz ta ter je del me is ha -
té ko nyan fi gyel mez tet en nek a vesz te ség nek a lép té ké re. Ves sük ezt össze Frost axió -
má já val (A köl té szet az, ami el vész a for dí tás ban),38 és lát hat juk, hogy Nabokov
meta tex tu sa és pa ra tex tu sa lé nye gé ben ma ga a vesz te ség lis ta.

Az at ti tűd kö ve tő stra té giá ra – legalábbis a mo dern for dí tá sok kö zött – ne héz volna
szél ső sé ge sebb pél dát ta lál ni, mint Kosztolányi De zső ÉvikeTündérországban cím -
mel meg je lent Le wis carroll-adap tá ció ját,39 amit e könyv egy má sik fe je ze té ben rész -
le te sen is elem zünk. Itt csu pán ar ra kí vá nunk rá mu tat ni, hogy Kosztolányi a fen tebb
meg fo gal ma zott at ti tűd kér dé sek mindegyi ké re ra di ká li san „há zia sí tó” vá laszt ad. Tel -
jes ség gel úgy tesz, mint ha ez egy ma gyar szer ző ál tal a ma gyar kul tú ra kap cso lat -
rend  sze ré ben, ma gyar ol va sók szá má ra írt könyv len ne. A hős nő ma gyar kislány, aki
ma gyar ver se ket idéz (rosszul), tea he lyett bort iszik, és rend re olyan sze rep lők kel
ta lál ko zik, akik a ma gyar nyelv ter mé kei: bo lond ka la pos he lyett ré szeg ke fe kö tő vel,
ha mi stek nőc he lyett ten ge ri her ken tyű vel, che shi re -i macs ka he lyett fa ku tyá val.
Az elbe szé lés ke retfikci ó ja is meg vál to zik: a nar rá tor nem csa lá di ba rát, ha nem nagy -
apó, ezál tal per sze a fő sze rep lő tár sa dal mi stá tu sza is el moz dul. Kosztolányi olyan
mér ték ben el sza kad (sőt el ha tá ro ló dik) az an gol kul tú rá tól, hogy egy he lyen nar rá -
tor ként Évi ke ide gen sze rű nyelv hasz ná la tát (ang li ciz mus nak tű nő ger ma niz mu sát)
ma rasz tal ja el egy an gol könyv ben: „– egy re klasszabb – kiál tott fel Évi ke. Úgy meg -
le pő dött, hogy egy sze ri ben el fe lej tett ma gya rul be szél ni.” (Az ere de ti ben carroll
nyelv ta ni hi báért, a „cu ri o u ser and co u ri o u ser” fel kiál tá sért ró ja meg Ali ce-t, ami
helyett „Mo re and mo re co u ri o us”-t kel lett vol na mon da nia.)40 Kosztolányi va ló ban
lát ha tat lan ná te szi a könyv ide gen sé gét (vol ta kép pen a szer ző ne ve ma rad az egyet -
len an gol re fe ren cia), de ez csak úgy si ke rül, hogy a szo ká sos nál sok kal ön tu da tosabb
és ak tí vabb for dí tói je len lét szá mos he lyen fel hív ja ma gá ra a fi gyel met. Az ere de ti
szö veg (több nyi re kul tu rá li san kö tött, is mert ele mek re tá masz ko dó) pa ro no má zi á it
ugyanis Kosztolányi ter mé sze te sen igyek szik ki vál ta ni, ám ilyen kor ma gyar ele mek -
kel dol go zik, egy íz ben még sa ját „ba dar” rí mét is fel hasz nál ja: „Nem be szél a kecsege /
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De aki bölcs, fe cseg-e?” (A nyers anyag ként hasz nált elő ze tes vál to zat: „Hall gat a sült
ke cse ge / De mi kor él, fe cseg-e?”)41

ezen a pon ton a fen tebb már em lí tett nyu ga tos for dí tói dokt rí na egy sa já tos meg -
nyil vá nu lá sát lát juk: a stra té gia két ség kí vül há zia sí tó (azaz a mi ter mi no ló giánk ban
at ti tűd kö ve tő), de egyál ta lán nem lát ha tat lan ság ra, ha nem ép pen en nek el len té té re,
a vir tuo zi tás fel mu ta tá sá ra tö rek szik. Még jobb pél dá kat kí nál er re az Évike sok kal
si ke re seb bé vált ve tély tár sa, Ka rin thy Micimackója, amely ben szá mos nyel vi vicc ről
vi rít, hogy sem mi képp sem szár maz hat az ere de ti ből, pél dául hogy „a me nyét magá -
val hoz ta a menyét is”.42

Ép pen en nek a vir tuo zi tás kul tusz nak a kap csán me rül het fel a kér dés, hogy el -
kép zel he tő-e más for dí tói stra té gia a re fe ren cia kö ve tő és az at ti tűd kö ve tő tö rek vé -
se ken kí vül. Az el mé le ti gon dol ko dás azért tö mö rül e két stra té gia tí pus kö ré, mert
for dítá son alap já ban vé ve az ere de ti szö veg szemantikaiéslogikaiszerkezetének át -
kó dolását vagy kul tu rá lis „át szál lí tá sát” ért jük. A re fe ren cia kö ve tő for dí tás igyek szik
„egy az egy ben” át men te ni ezt a szer ke ze tet, ezért el te kint más struk tu rá lis össze -
te vők től, mint pél dául vers for ma, hang zás vagy kul tu rá lis al lú ziók. Az at ti tűd kö vető
for dí tás komp ro misszum ra tö rek szik a sze man ti ka-lo gi kai szer ke zet le he tő ség
szerin ti átmen té se és a já ru lé kos nak te kin tett más struk tú rák le he tő ség sze rin ti
újraépí té se kö zött, de a sze man ti kai-lo gi kai alap szer ke zet meg tar tá sa itt is el sőd le -
ges szem pont, mi vel – e stra té gia sze rint is – ez hor doz za a for dí ta ni kí vánt mű
iden ti tás cent ru mát. Ha a for dí tás alap já ban más ról szól na, mint az ere de ti mű, akkor
már nem len ne fordítás.

Van nak azon ban olyan tö rek vé sek, ame lyek in kább az ere de ti va la mi lyen má sik
szer ke ze ti szint jé re, el ső sor ban a hang zá sá ra fóku szál nak. en nek a hang zás kö ve tő
stra té giá nak az irá nyá ban moz dul el a nyu ga tos mű for dí tói dokt rí na egyik legis mer -
tebb vég ter mé ke, Tóth Ár pád Őszichanson for dí tá sa. A ma gyar ver zió – felis mer ve
a hang zás kiemel ke dő je len tő sé gét a vers han gu la tá nak meg te rem té sé ben – vir tuóz
mó don re konst ruál ja az ere de ti hang zást. ez olyan mér ték ben si ke rül, hogy egy (sem
ma gya rul, sem fran ciául nem tu dó) kí vül ál lót akár meg is té veszt het ne: fran ciá nak
hi het né a ma gyar ver set. Ter mé sze te sen ez a hang zás (a mély ma gán hang zók, a nazá -
li sok és li kvi dák meg nö ve ke dett ará nya) az ere de ti ben ko ránt sem olyan erő tel je sen
je lölt, ko ránt sem tér el annyi ra a nor mák tól, mint a ma gyar vál to zat a ma gyar nor -
mák tól. Az ere de ti egy nát hás-bo ron gós fran cia vers, míg a ma gyar ver zió francia
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41 cARRoLL 1936, 97; KoSZToLÁNyI 1984, II/222 (Sarkigazság cím mel). Kosztolányi egyéb ként a „Mon dok vala -
mi ré me set” kez de tű rím já té kát is beépí tet te az Évikébe, de ez a Szo bot ka- fé le át dol go zás ba már nem
ke rült be.

42 MILNe 2006, 31. (A mon dat nak nincs meg fe le lő je az ere de ti ben: MILNe 1994, 46–47.)
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módon nát hás-bo ron gós. Ter mé sze te sen a sze man ti kai-lo gi kai szer ke zet fő vo na lai
is meg ma rad nak: ép pen eb ben áll Tóth Ár pád vir tuo zi tá sa.

ez azon ban nem min dig cél. A hang zás kö ve tő (vagy homofonikus) for dí tás szél ső -
sé ges eset ben egyál ta lán nem – vagy csak he lyen ként, ön ké nye sen – ve szi fi gye lem -
be az ere de ti ér tel mét, mi köz ben igyek szik a le he tő leg pon to sab ban le ké pez ni a hang -
zá sát. Louis Zu kofs ky ilyen mó don „for dí tot ta” an gol ra ca tul lus köl te mé nyeit.43

A lét re jött szö veg ter mé sze te sen nem ca tul lus- for dí tás a ha gyo má nyos ér te lem ben,
hi szen az ere de ti sze man ti kai-lo gi kai szer ke ze té vel (ér tel mé vel) csak egyes pon to -
kon érint ke zik. Az el já rást in kább úgy ér tel mez het jük, mint ha Zu kofs ky va la mi fé le
me di tá ciós bá zis nak te kin tet te vol na az ere de ti szö ve get, és a szür rea lis ták au to ma -
ti kus írás tech ni ká ját to vább fej leszt ve az el me ön tör vé nyű asszo ciá ció so ra he lyett az
elő ze te sen lé te ző, ide gennyel vű szö veg hang zá sát – és né ha át szű rő dő je len té sét –
hasz nál ta vol na a szö veg ge ne rá lás mo du lá to ra ként.

Bár ezt az el já rást a köz megegye zés nemigen vol na haj lan dó for dí tás nak el fo gadni
(hi szen a vég ered mény az ol va sót sem mi lyen te kin tet ben nem vi szi kö ze lebb ca tul -
lus értelméhez), ha son ló el já rás nyo mai a szten derd nek te kin tett for dí tá sok ban is
meg je len nek. Mint ko ráb ban utal tunk rá, Szentkuthy Mik lós Ulysses- for dí tá sá ban
a „pon de ro us sa xon” (’ne héz fe jű szász’) ki fe je zés he lyén ez áll: „Pon de ro sa Tu dor ró -
zsa”.44 Szentkuthy itt nyil ván va lóan a hang zást kö ve ti az ér te lem he lyett, no ha az
ere de ti ben a hang zás nem kü lö nö seb ben je lölt. Szentkuthy ke vés nek ta lál ta a sze -
man ti kai-lo gi kai át kó do lást, stí lus ér zé ke azt dik tál hat ta, itt még kell va la mi „csa var”.
Ké szí tett te hát egy olyan alak za tot, amely hang zá sá ban vic ces ugyan, de az ér tel me
jó val tá vo labb ke rül a ma gyar ol va só tól, mint ha szó tár se gít sé gé vel ma ga vág na neki
az an gol szö veg nek. A ponderosa nyil ván va lóan nem köz ke le tű ma gyar szó (még mű -
velt ség szó nak sem na gyon ne vez he tő), a Ró zsák há bo rú já ra tett uta lás ból pe dig
szinte le he tet len asszo ciá ciós úton vissza jut ni az ere de ti ki je len tés ér tel mé hez
(a Tudo rok nem is na gyon te kint he tők szász nak). Te hát lokálisan Szentkuthy lé nye -
gé ben ugyanúgy jár el, mint Zu kofs ky a tel jes ca tul lus- szö veg te kin te té ben. Az el já -
rás még egy má sik hely ről is is me rős le het: pon to san ugyanígy, a hang zás alap ján
asszo ciál ko ráb bi pél dánk ban Ste phen ta nács ta lan ta nít vá nya, ami kor Pürr hosz ról
kér de zik. És Kosztolányi is ki fe je zi vá gyát és nosz tal giá ját e stra té gia iránt, ami kor
ar ról ír, hogy a fran cia désir szó nak nem csak az ér tel mi egyen ér té ke sét (vágy), ha -
nem a ze nei meg fe le lő jét (vezér) is fi gye lem be kel le ne ven ni a for dí tás so rán.45
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43 ZU KoFS Ky 1969. Ma gya rul a mű ről: PÉ TeR Fy 1998.
44 Joyce 1974, 6; az ere de ti hely: Joyce 1986a 1,51 (4).
45 KoSZToLÁNyI 1990d, 575.
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A két fő stra té giá tól (azaz a re fe ren cia-, il let ve at ti tűd kö ve tő től) más mó don is el
le het tér ni. egy va ló ban ré gi, a mai tól tá vo li (pél dául kö zép ko ri) nyelv ál la po tot tük -
rö ző írás mű nél fel me rül het a kér dés, gya nút lan sá gá ban nem ha mi sít-e a for dí tó, ha
a cél nyelv mai ál la po tá ra kó dol ja át a szö ve get. Itt fel me rül het az a le he tő ség, hogy
az ere de ti szö veg nyelv ál la po tá val ek vi va lens, arc hai kus nyelv ál la po tot te kint sük cél -
nyel vi nor má nak, pon to sab ban hogy ket tőz zük meg a cél nyel vi nor mát: ke res sük
meg a cél nyelv nek azt a tör té ne ti ál la po tát, amely re a je len ből úgy te kin tünk, aho -
gyan a for rás nyelv je len le gi ál la po tá ból te kin te nek a for rás szö veg arc hai kus nyelv ál -
la po tá ra. Bi zo nyos ér te lem ben ez a nyelv ál la pot-kö ve tő stra té gia is egy at ti tűd men -
tén ha lad: ne ve ze te sen a nyelv tör té ne tién.

ez a stra té gia a mai for rás nyel vi ol va só hely ze tét igyek szik le ké pez ni, és az övéhez
ha son ló hely ze tet lét re hoz ni a mai cél nyel vi ol va só szá má ra. er re az el já rás ra Bá nyay
Ge y za ké szí tett egy nagy sze rű (és szin te egye dül ál ló) pél dát egy kö zép ko ri misz té -
rium já ték for dí tá sá val.46 Nem vé let len, hogy e megol dás sal ép pen olyan for rás szö veg
ese té ben ta lál ko zunk, amely sem mi fé le fo gó dzó val nem szol gál a szer ző jé re vo nat -
ko zóan, ko ra be li kul tu rá lis beágya zott sá gá ról cse kély in for má ció val ren del ke zünk,
ko ra be li be fo ga dó ja pe dig jel lem zően nem ol va só volt, ha nem az előadás né ző je. Így
adód hat a for dí tó szá má ra – mintegy jobb hí ján – vi szo nyí tá si pont ként a mai for -
rás nyel vi ol va só él mé nye, s mun ka mód sze rül en nek az él mény nek a re konst ruk ciója.
Az el já rás nem kö ve tel vég le te sen szi go rú nyelv tör té ne ti hű sé get, hi szen a mai olvasó
nyelv tör té ne ti kom pe ten ciá ja sem ké pes ab szo lút pon tos ság gal azo no sí ta ni az egyes
ál la po to kat. Az ere de ti vel va ló ban egy ko rú nyelv tör té ne ti ál la pot ról amúgy is hé za -
gos a tu dá sunk, köz ve tet tek az is me re teink. Va ló já ban ilyen ter je del mű és ki fi no -
mult sá gú, a szak em be rek szűk kö rén kí vül is is mert nyel vi em lék kel csak a kö vetkező
év szá zad ból, Ba las si ko rá ból ren del ke zünk. Az imi tál ni kí vánt nyelv ál la pot te hát
többé-ke vés bé ele ve mes ter sé ges kép zet: ép pen ezért van esély a hi te les ség ér ze té -
nek fel kel té sé re. Ter mé sze te sen nagy gond dal és fi nom ér zék kel el kell ke rül ni az
anak ro niz mu so kat, nem csak a le xi ka szint jén (ami nem is olyan ne héz), ha nem pél -
dául a szin ta xis ban is: nem hasz nál ha tunk olyan mon dat for má kat, ame lyek ké sőb bi
ha tás ra ho no sod tak meg a nyelv ben.

ez a nyelvállapotkövetőnek ne vez he tő for dí tá si stra té gia Venuti di stink ci ó ja sze -
rint elide ge ní tő ered ménnyel jár, de az ide gen ség ez eset ben nem az egy más mel lett
élő kul tú rák vi szo nyá ban, ha nem egy kul tú ra bel ső, di a krón vi szony rend sze ré ben
válik lát ha tó vá. ez az igen spe ciá lis for dí tás tí pus min den kép pen al kal mas rá, hogy
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szé le sít se a kul tu rá lis el fo ga dás pers pek tí vá ját, ak kor is, ha a szé le sí tés ezút tal nem
tér ben, ha nem idő ben ér ten dő. A hang zás kö ve tő stra té gia ez zel szem ben – Venuti
szem pont jai sze rint – med dő nek lát szik: a gesz tus ban sem az elide ge ní tő, sem a há -
zia sí tó moz za nat nem ke rül fö lény be. Ilyen kor, úgy tű nik, fó ku szon kí vül re ke rül maga
a for dí tás ob jek tu ma (vég ső re duk ció ban: ere de ti szö veg ér tel me) amely re vo nat ko -
zó lag a köz el ho zás–meg kö ze lí tés, il let ve há zia sí tás–elide ge ní tés mű ve le tei ér tel mez -
he tők vol ná nak.

eb ből kö vet ke zően te hát a nyelv ál la pot-kö ve tő for dí tást az at ti tűd kö ve tés egy spe -
ciá lis, na gyon cél zott és na gyon kö vet ke ze tes ver zió já nak fog hat juk fel. A hang zás -
kö ve tő „for dí tás” azon ban vol ta kép pen nem for dí tás, hi szen (szél ső sé ges for má já -
ban) csak az akusz ti kai in for má ciót őr zi meg, a sze man ti kai in for má ciót pe dig
el vesz te ge ti. Sem mi okunk két ség be von ni az al ko tói mód szer ként ben ne rej lő le he -
tő sé gek ér té két, de ma ga az el já rás sze man ti kai szem pont ból ki fe je zet ten dest ruk -
tív. A hang zás megőr zé se ter mé sze te sen gyak ran le het szem pont a for dí tás so rán,
de ezek ben az ese tek ben olyan hang zás be li té nye ző ket igyek szünk át men te ni, ame -
lyek az ere de ti szö veg ben mo ti vál tak, in ten ci o ná li sak, je löl tek. A hang zás tel jes megőr -
zé sé re irá nyu ló tö rek vés eze ket a gesz tu so kat is ni vel lál ja: a kiala kí tott „for dí tás ban”
nem fog nak lát sza ni az ere de ti hang zás be li je lölt sé gei sem. Leg több eset ben azon -
ban a hang zás be li ren de zett sé ge ket sem hang zás kö ve tően, ha nem funk ció juk sze -
rint, azaz at ti tűd kö ve tően ér de mes for dí ta ni: lásd a ré szeg sé gi fok el lenőr zé sé re szol -
gá ló nyelv tö rő for dí tá sá nak pél dá ját a kö vet ke ző fe je zet ben.

Az ed di giek ből is lát ha tó, hogy az egyes stra té giá kat csak lo ká li san le het vegy tisz -
tán al kal maz ni: egy komp le xebb iro dal mi szö veg a stra té giák gya ko ri vál to ga tá sát és
kom bi ná lá sát igény li. en nek meg fi gye lé sé hez is ki vá ló kí sér le ti te re pet nyúj tott az
Ulysses új ra for dí tá sa. Vál toz ta tá saink egy ré sze re fe ren ci á lis: ide tar toz nak az egyszerű
fél re for dí tá sok ja ví tá sai, pél dául: „Now it co uld be ar no mo re”, Szent ku thy nál „Nem
bír ja már to vább”, ná lunk: „Nem tud már szül ni”.47 Vagy „Ste phen ha led his upen ded
va li se to the tab le and sat down to wa it”, Szent ku thy nál „Ste phen fel for dít va dob ta
fel bő rönd jét az asz tal ra, és várt ül ve”, ná lunk „Ste phen az asz tal hoz tol ta felál lí tott
bő rönd jét és ráül ve várt”.48 A re fe ren ci á lis ja ví tá sok gyak ran kul tu rá lis té ve dé se ket
il let nek, pél dául Dolphin’sBarn nem kocs ma, ha nem vá ros rész, így nem kell elé hatá -
ro zott név elő, ez zel szem ben a Richmond kór ház, és nem vá ros rész, te hát itt a név -
elő szük sé ges. Rész ben már at ti tű dö ket is érint az a ja ví tás, ami kor Szentkuthy értel -
met len nek te kint (és úgy is for dít) egy szö veg részt, mi pe dig pó tol juk a hiány zó
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re fe ren ciát (pél dául a már em lí tett RockyroadtoDublin ese té ben). Itt – mi vel a hiányzó
re fe ren cia he lyé re va lós, meg fog ha tó re fe ren cia ke rült – ter mé sze te sen az at ti tűd is
meg vál to zott. Ha son lóan át me ne ti eset, ami kor egy Mul li gan- bö kvers nél meg ta lál -
juk a pa ro di zált ere de tit és stí lus ban, ver se lés ben eh hez iga zít juk a pa ró diát.49 Azok
a he lyek te hát, ahol egy adott re fe ren cia kul tu rá lis po zí ció ját, a rá irá nyu ló szer zői
szán dé kot vagy az el várt ol va sói reak ciót job ban si ke rült meg ha tá roz ni (pél dául paro -
disz ti kus és al lu zív szö veg ré szek ese tén) át me ne tet ké pez nek a re fe ren ci á lis és attitűd -
 be li ja ví tá sok kö zött. Ki fe je zet ten at ti tűd re (at ti tűd stra té giá ra) irá nyu ló ja ví tá sok jel -
lem zően olyan he lye ken tör tén tek, ahol Szentkuthy az ér te lem mel szem ben túl zott
súlyt he lyez a hang zás ra (pél dául „Pon de ro sa Tu dor ró zsa”, lásd fel jebb), vagy ahol
a könyv ko ra be li bot rá nyos sá gá nak pró bál meg fe lel ni („Mag dol ná nak szét a lába”) –
a pél dák hosszan so rol ha tók vol ná nak. eze ken a kér dé ses he lye ken azon ban nem -
csak azt vizs gál tuk, hogy mi áll az ere de ti ben, és hogy eh hez lo ká li san mi lyen at ti -
tű dök kap csol ha tók, ha nem hogy mindez ho gyan il lesz ke dik az egész mű struk tú -
rá já ba. A legegyér tel műbb és ha tá suk ban ta lán a leg lé nye ge sebb beavat ko zá saink
a struk tu rá lis hi ba ja ví tá sok: azok a he lyek, ahol ugyanar ra a jel kom bi ná ció ra
Szentkuthy a kü lön fé le elő for du lá si he lye ken kü lön fé le (egyéb ként gyak ran egyaránt
meg fe le lő) megol dá so kat kí nál.

Az Ulysses ta pasz ta la ta azt dik tál ja, hogy a for dí tó nak el ső sor ban az ere de ti mű
struk tú rá ját kell át lát nia, és a stra té giák hasz ná la tá ra vo nat ko zó lo ká lis dön té seit
a struk tú ra kö ve té sé nek kell alá ren del nie. A for dí tás szá má ra az ere de ti mű el ső -
sor ban komp lex struk tú ra ként ra gad ha tó meg, s en nek – mint min den struk tú rá -
nak – az is mét lő dé sek az alap jai. Ha egy el hang zó mon dat lo ká li san ér tel met len -
nek tű nik, gyak ran ki de rül ró la, hogy egy má sik szi tuá ció ban el hang zott mon dat
felidé zé se, és így ép pen ezál tal ér tel me ző dik a je len szi tuá ció. egy tö re dé kes be -
nyo más ról ki de rül, hogy egy más hol rész le tei ben be mu ta tott tör té nés ré sze, egy
sze rep lő ér tel met len meg nyil vá nu lá sa va ló já ban mo ti vált lap szus nak bi zo nyul, és
az el vé tett nyel vi for má hoz vagy el hall ga tott em lék hez fű ző dő at ti tű dök a sze rep -
lők jel le mé nek vagy múlt já nak egy fon tos ele mét lep le zik le. ezek a kap cso la tok
azon ban csak a pon tos is mét lő dés ré vén ma ni fesz tá lód hat nak az ol va só szá má ra.
A struk tú ra kö ve tés te hát – legalábbis az ilyen ter je del mes, komp lex mű vek nél –
min den más stra té giai meg fon to lás nál alap ve tőbb. Ön ál ló stra té giá nak csak azért
nem ne vez het jük, mert a töb bi vel el len tét ben ez nem vá laszt ha tó, ha nem a for dító
mun ká já nak alap ve tő ke re te.
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Mércék

A for dí tás pa ra dox és né mi leg pa ra noid vál lal ko zás: tö ké le tes ség re tö rek szik egy olyan
te rü le ten, ahol a tö ké le tes ség nem meg ha tá roz ha tó. A for dí tás min dig app ro xi má -
ció (a szó ma te ma ti kai ér tel mé ben is kö ze lí tés, tartás va la mi lyen ér ték hez), de nincs
megad va az a ha tár ér ték, amit kö ze lí te ni kell. Az elő ző fe je zet egyik pél dá ját köl csö -
nöz ve: nyil ván va lóan más ideá hoz kö ze lít a „kör be jár juk a fü ge kak tuszt” és is mét
más hoz a „lánc, lánc, esz ter lánc” megol dás. Tö ké le tes for dí tás nem lé te zik, a leg több,
ami reá li san elér he tő, az adott kon tex tus ban jól mű kö dő, adott szem pon tok sze rint
az ere de tit hí ven rep re zen tá ló vagy re konst ruá ló, hi te les cél nyel vi ver zió.

Ami kor Le o pold Bloom meg pró bál ja a szö veg an gol (il let ve ma gyar) ér tel mét ráéne -
kel ni a „DonGiovanni,acenartecom’invitasti” so rok ra,1 ak kor két mér ce konflik tu -
sá val szem be sül, ame lye ket ne vez het nénk a hűség (hogy ugyanazt je lent se a szö veg)
és a szépség (hogy ugyanar ra a dal lam ra éne kel he tő le gyen) mér céi nek. Jól lát ha tó
a kor re lá ció az elő ző fe je zet ben tár gyalt stra té giák kal, de a kö ze leb bi vizs gá lat ban
az is ki de rül, hogy a hűség és a szépség va ló já ban nem ma guk a stra té giák, ha nem
az ezek ré vén eléren dő cé lok, a meg hó dí tan dó mér cék. Amit a stra té gia fo gal ma
a krea tív fo lya mat szem pont já ból vizs gál, azt a mér ce fo gal ma az ered mény fe lől te -
kin ti. A je len fe je zet nek ez utób bi a szem pont ja.

kü szöb feL té te Lek

Mi vel kon cep ciónk kö zép pont já ban a kul tu rá lis köz ve tí tés (transz fer) el gon do lá sa
áll, leg több pél dánk olyan for dí tás kí sér le te ket érint, ame lyek ide gen nyelv ből a magyar
fe lé irá nyul nak: egy adott átül te té si kí sér let si ke rét vagy si ker te len sé gét a cél nyelv
fe lől le het szem lé le te sen be mu tat ni. Ami kor azon ban a tö ké le tes for dí tás, a tel jes
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ekvi va len cia le he tet len sé gét akar juk de monst rál ni, job ban kéz re áll nak az el len ke ző
for dí tá si irány aka dá lyoz ta tá sai: egy szá munk ra tö ké le te sen ért he tő min tá zat össze -
te vői ho gyan akad nak fenn óha tat la nul az át kó do lás szű rő jén. Néz zük ezt a jól ismert
fél mon da tot es ter há zy Pé ter től: „…édes apám […] föl pat tant Zöldfikár ne vű pe jé re,
és el vág ta tott az ér zé keny, XVI I. szá za di táj leírás ban.”2 eb ből ter mé sze te sen na gyon
sok min den le for dít ha tó: kü lö nö sebb krea tív köz beavat ko zás nél kül meg je le nik pél -
dául a cél nyelv ben a be széd hely zet reflek tált -i ro ni kus han golt sá ga: an nak a jel zé se,
hogy az író ezút tal el te kint a táj leírás tól, de az ol va só könnyen ta lál hat be he lyet te -
sít he tőt, ha kí ván. A kul tu rá lis szub tex tus (hogy a szó ban for gó „édes apám” es ter -
há zy Pál ná dor, a szer ző őse, aki től a re gény cí mét is köl csö nöz te) éppúgy kü lön mun -
kát és fi gyel met igé nyel a ma gyar ol va só tól, mint a kül föl di től. egy for mán ér zé kel he tik
a kép ben rej lő vic ces anak ro niz must is (az el vág ta tás a táj ban ti pi kus és köz he lyes
wes ternfilm-zá rás), az pe dig, hogy a Zöldfikár ló név is au ten ti kus, egyaránt vé let len -
sze rű mel lék in for má ció mind ket te jük szá má ra. A ló név össze tett kul tu rá lis beágya -
zott sá ga azon ban ál do za tul esik a for dí tás so rán: Zulfikar, Zulfiqar vagy ha son ló lesz
be lő le.3 A Zöldfikár nép eti mo ló giás fej le mény, amely ön ma gá ban na gyon gaz da gon
utal a tö rök hó dolt ság ko rá ra: a tö rök el len har co ló fő úr nak arab-tö rök ne vű lo va van,
de a név ma gya rí tott vál to za tá val. Zulfikár ere de ti leg Mo ha med só go rá nak, Ali nak
a le gen dás, győz he tet len két he gyű kard ja volt, a szó sze mély név ként ma is el ter jedt
az isz lám vi lág ban, de gyak ran hív nak így ka to nai ala ku la to kat vagy har ci esz kö zö -
ket is. A nép eti mo ló gia le foszt ja ezt az ér tel met, a név ből ma gyar össze tett szó lesz,
mely nek elő tag ja egy szín, utó tag ja má ra el ho má lyo sult ér tel mű, de a fika a ré gi ség -
ben gya lo gos ka to nát je len tett, a Fikár pe dig ma is lé te ző csa lád név, nyil ván a né met
Vikar (’plé bá nos’) fo ne ti kus átírá sán ala pul, és min den bi zonnyal a 17. szá zad ban is
is mert le he tett. csak hogy – mint azt a szer ző és ma gyar ol va sói egyaránt pon to san
tud ják – a fikamai, szleng ere de tű, de a köz nyelv be is át szi vár gott je len té sé nek semmi
kö ze sincs sem a gya lo gos ka to nák hoz, sem a vi ká riu sok hoz: orr vá la dé kot je lent, vala -
mint le szó lást, le ki csiny lést, fikázást.Ha a ná dor lo vá nak ne vé vel egy szá raz tör ténet -
 tu do má nyi ér te ke zés ben ta lál ko zunk, eszünk be sem jut ez a fri vol ér te lem, es ter házy
azon ban olyan fri vol-i ro ni kus (és köz ben az anak ro niz mu sok kal is tu da to san ját szó)
szö veg kör nye ze tet te remt, ahol ez a mel lék je len tés (kü lö nö sen a zöld jel ző tá mo ga -
tá sá val) szin te el ke rül he tet le nül lét re jön. en nek a komp le xi tás nak a meg kö ze lí té sére
a for dí tó nak esé lye sincs, ez az in for má ció a for dí tás szű rő jén óha tat la nul fennakad.
Ha a for dí tó va la ho gyan mégis át akar ná men te ni, olyan tor zí tá sok ra kény sze rül ne,
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2 eS TeR HÁ Zy 2000, 8 (to váb bá 23, 81, 120 stb.).
3 Ju dith Sol lo sy for dí á sá ban a ló ne ve Challenger. eS TeR HÁ Zy 2005, 5.
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ame lyek meg bon ta nák a szö veg ko he ren ciát és a kul tu rá lis kap cso la tok alap szö ve tét:
a vesz te ség bő ven meg ha lad ná a nye re sé get.

Tö ké le tes for dí tás te hát nincs, de job bak vagy rosszab bak vi tat ha tat la nul van nak:
ez egé szen evi dens ta pasz ta lat. Mi vol na te hát a mér ce, ami vel meg mér het jük a for -
dí tá so kat? A leg ké zen fek vőbb nek az lát sza na, ha vissza tér nénk Rá ba György lát vá -
nyo san tö mör meg fo gal ma zá sá hoz, amely a for dí tói mun kát alap ve tően a szépség és
a hűség kö zöt ti konflik tus és komp ro misszum ke re sés meg ha tá roz ta tér be utal ja. Való -
ban, egyik for dí tás le het jobb a má sik nál azál tal, hogy hí vebb, vagy azál tal, hogy szebb:
a két mér ce ter mé sze te sen nem esik egy be, a gya kor lat ban az össze füg gé sük in kább
for dí tott ará nyos ság nak tű nik: ha egy pon ton túl nö vel jük a hű sé get, az rend sze rint
a szép ség ká rá ra megy, és vi szont, bár ezek a ten den ciák igen tá vol áll nak a ma tema -
ti kai eg zakt ság tól. en nek a fo ga lom pár nak azon ban ko moly hát rá nya, hogy össze -
mos sa a processzus is mér veit az eredmény is mér vei vel, no ha eze ket a vizs gá la ti szem -
pon to kat már Ja mes S. Holmes ne ve ze tes, a for dí tás tu do mány megala po zá sá nak
te kin tett „tér ké pe” is el kü lö ní tet te.4

Ahogy a stra té giák nál pro cesszus szem lé le tű ter mi nu so kat ve zet tünk be (stratégia-
követés és attitűdkövetés), itt is cél sze rű nek lát szik vi lá go san ered mény szem pon tú
ter mi nu sok kal él nünk. A két mér cét te hát a to váb biak ban a pontosság és az élmény-
szerűség fo gal mai hoz köt jük. ezál tal (a stra té giai fo gal mak kal szem be ni vi lá gos kü -
lönb ség té tel mel lett) ki kü szö böl jük a hűség fo gal má ban rej lő mo ra li zá ló szí ne ze tet,
s a szépség fo gal má ban rej lő előíté le tet, amely min den mű vé sze ti ha tást az esz té ti -
kai széppel köt össze. Va ló já ban azon ban van egy har ma dik mér ce is, amely ke vés bé
szem beöt lő, de a mű vé szet be fo ga dás fo lya ma tá ban előbb re va ló a má sik ket tő nél:
a megfelelőség vagy jólformáltság mér cé je.

Mi vel a for dí tás kul tu rá lis ter mék, meg ha tá ro zá sát fe les le ges vol na egé szé ben
onto  ló giai ala pok ra he lyez nünk. egy adott kul tu rá lis kon tex tus ban az a for dí tás, amit
az il le té kes kö zön ség (ér tel me zői kö zös ség) an nak te kint. ez éppoly di na mi ku san
vál to zik, mint hogy mit te kin te nek vers nek, ze né nek, vagy ép pen il le del mes vi sel ke -
dés nek. egy on to ló giai té nye ző azon ban mégis van: a for dí tás ér te lem sze rűen vala-
minek a for dí tá sa, azaz tar to zik hoz zá egy ere de ti, más nyel vű, őt idő ben megelő ző
vál to zat. ez alól ke vés a ki vé tel: egy részt van nak olyan mű vek, ame lyek nek el ve szett
az ere de ti je, de fenn ma radt egy for dí tá sa – ez el ső sor ban az an tik vi tás ra jel lem ző,
de pél dául Jan Po to cki fran ciául írt re gé nyét is rész ben ed mund cho je cki len gyel fordí -
tá sá ból is mer jük, miu tán az ere de ti ké zi rat el ve szett.5 Más részt van nak olyan mű vek
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4 HoLMeS, 2000.
5 Ma gya rul: Po To cKI 1979 (a for dí tás a fran cia és a len gyel kiadást is fel hasz nál ta).
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(el ső sor ban ha mi sít vá nyok, ko hol má nyok), ame lyek azt ál lít ják ma guk ról, hogy fordí -
tá sok – ilyen pél dául a Nietz sché nek tu laj do ní tott bi zarr nap ló.6 Mi vel eze ket a kivéte -
le ket nem áll mó dunk ban for dí tás mi vol tuk ban megítél ni, bíz vást fél re te het jük őket.

In dul junk ki is mét egy szem lél te tő pél dá ból. A mű kor cso lyá nál a pon to zók két külön
pont szá mot ad nak: egyet a tar ta lom ra, egyet a ki vi tel re.7 Az el ső a prog ram tech nikai
ér té két (a gya kor la tok ne héz sé gét, a ron tá so kat, a pon tos sá got, biz ton sá got), míg
a má so dik a mű vé szi ha tást (har mó niát, ze nei össz han got, a pá lya ki hasz ná lását, a test -
 tar tást) szám sze rű sí ti. Nyil ván va ló a pár hu zam a pontosság és élményszerűség kö ve -
tel mé nyei vel. De mie lőtt a bí rák pon toz ni kez de né nek, ar ra a – több nyi re kimon  dat -
la nul ma ra dó – kér dés re is vá la szol niuk kell, hogy va ló ban mű kor cso lya-e, amit lát nak,
al kal maz ko dik-e a be mu ta tott moz gás sor a sport ág sza bály rend sze ré hez, vagy esetleg
va la mi lyen fun da men tá lis pon ton meg sér ti azt (pél dául kor cso lya nél kül lép pá lyára
a ver seny ző), mely eset ben a vol ta kép pe ni pon to zás ra egyál ta lán nem is ke rül sor.

A for dí tás nál ha son ló a hely zet: ah hoz, hogy egy szö ve get for dí tás ként egyál ta lán
ér té kel ni kezd jünk, elő ször meg kell győ ződ nünk ró la, hogy meg fe lel a for dí tás alap -
kri té riu mai nak. ezek a kri té riu mok ter mé sze te sen szin tén kon tex tus füg gők, a kul -
tu rá lis fo lya ma tok kal vál toz nak, és Ba las si vagy Ka zin czy ide jé ben nyil ván va lóan más
is mér vek vol tak ér vény ben, mint nap jaink ban. Az is mér vek vál to zá sá nak ugyanak -
kor akár nap jaink ban is ta núi le he tünk: pél dául az Isteniszínjátékból olyan új for dí -
tás ké szül, amely az ér te lem pon to sabb kö ve té se ér de ké ben  – és ter mé sze te sen esz -
té ti kai meg fon to lás ból is – le mond a rí mek ről.8 (Ter mé sze te sen ezek a kon ven ciók
kul tú rán ként is kü lön böz nek, itt el ső sor ban a ma gyar hely ze tet tart juk szem előtt.)

A megfelelőség kér dé se azért kap vi szony lag ke vés fi gyel met, mert meg szok tuk, hogy
az elénk ke rü lő for dí tá sok (mi ként a ver se nyek re ne ve ző spor to lók) alap ve tően tel -
je sí tik ezt a be lé pő kri té rium sort, mond hat ni a kü szöb fel té te le ket. A ko ráb bi évtizedek -
ben az iro da lom in téz mény rend sze re, a kiadók és szer kesz tő sé gek ap pa rátusa több -
 nyi re ha té ko nyan tud ta ér vé nye sí te ni az ak tuá lis kö ve tel mé nye ket, így az ol vasó viszony lag
rit kán ta lál ko zott „nem meg fe le lő” for dí tá sok kal. ez a hely zet az in ter net tér nye ré -
sé vel és az in téz mény rend szer szétap ró zó dá sá val je len tő sen meg vál to zott, hi szen lehe -
tő vé tet te, hogy min den faj ta szű rés (to váb bá akár min den faj ta költ ség) nél kül bár ki
köz zé te hes se for dí tói pró bál ko zá sait. Ma nap ság sok kal könnyeb ben talá lunk ilyen nor -
 ma sér tő (a ta pin ta tot fel füg geszt ve egy sze rűen di let táns nak ne vezhető) kí sér le teket.

A kö ve tel mény rend szer el ső (mond hat nánk, al só) szint je az ál ta lá nos nyelv he lyes -
ség el vá rá sa, be leért ve a he lye sí rás mel lett az összes szok vá nyos hi ba (egyez te té si és
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6 NIeTZ ScHe 1951; egy rész let ma gya rul: NIeTZ ScHe 1995.
7 Vö. http://www.ma gyar.s port. hu/sport/ja tek sza ba lyok/j_kor cso lya zas.htm.
8 NÁ DAS Dy 2008.
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von zat hi bák, té ves vo nat ko zó név má sok stb.) el ke rü lé sét. et től két eset ben le het el -
tér ni: az ere de ti ből át vett szán dé kolt hi ba (nor ma sér tés mint stí lus elem), il let ve köl -
tői (vers ta ni) li cen cia hasz ná la ta ese tén. A hi ba szán dé kolt sá gá nak, mo ti vált sá gá nak
ki kell de rül nie a ma gá ból a szö veg kör nye zet ből, pél dául úgy, hogy a szö veg exp li cit
mó don reflek tál rá, vagy úgy, hogy a hi bás hasz ná lat kö vet ke ze tes sé ge egy adott be -
szé lőt jel le mez. (er re a Lapszusokéslaposságok cí mű fe je zet ben bő sé ge sen szol gá -
lunk pél dák kal.) A vers ta ni li cen ciák hasz ná la ta (pél dául egyes ma gán hang zók rö vi -
dí té se vagy nyúj tá sa a he lye sí rá si nor má hoz ké pest) csak ak kor in do kol ha tó, ha
a szö veg egyéb ként nor ma tív vers ta ni ren de zett sé get hor doz.

A kö vet ke ző kö ve tel mény szint a vers ta ni ren de zett ség szint je, amely ter mé sze te -
sen csak vers for dí tá sok kö ré ben ér vé nye sít he tő. A leg több di let táns for dí tó itt bukik
el: szem mel lát ha tóan nem ér zé ke lik az ere de ti vers for mát, vagy kép te le nek ma gyar
nyel vű re konst ruá lá sá ra, il let ve egyál ta lán nem tud ják, vagy nem ve szik fi gye lem be,
hogy ilyen nor ma lé te zik, vagy úgy gon dol ják, hogy a szó ta gok szá mol ga tá sa és a suta
rí mek el he lye zé se is ele gen dő. ezek a for dí tá sok nem azért mi nő sül nek di let táns nak,
mert nem va ló sít ják meg az ere de ti met ri kai és rím kép le tét (il let ve kon szen zu sos
ma gyar ek vi va len sét), ha nem mert ön nön in kom pe ten ciá ju kat le lep lez ve, ered mény -
te le nül pró bál koz nak ve le. Nabokov ne ve ze tes Anyegin-for dí tá sa szá mos tá ma dást
ka pott, de di let táns nak sen ki sem ne vez te: ez a for dí tá si sza bály rend szer tu da tos, meg -
 fon tolt és pro vo ka tív meg sér té se. Nabokov büsz ke is volt a tel je sít mé nyé re, ed mund
Wil son el ma rasz ta ló kri ti ká ja kap csán a kö vet ke zőt ír ta: „Ha rossz köl tő nek ne vez -
nek, mo soly gok; de ha rossz tu dós nak, már nyú lok is a leg sú lyo sabb szó tá ra mért.”9

egy ere de ti szer zői szö veg ben ter mé sze te sen bár ki bár mit ír hat, az iro da lom rend -
szer majd el dön ti, mit kezd ve le: kö vet ke zés képp egy köl tő nek sen ki nem ír hat ja elő,
hogy sze rez ze meg az alap ve tő vers ta ni is me re te ket. egy for dí tó azon ban nem csak
ön ma gáért fe le lős, ha nem a gond já ra bí zott kul tu rá lis ar te fak tu mért, a min tá zat minél
sé rü lés men te sebb transz fe réért is. Az iro da lom rend szer nek te hát ez eset ben alap -
ve tő ér de ke, hogy szak mai kri té riu mo kat ál lít son fel, és eze ket szá mon is kér je. A for -
dí tás sal kap cso la tos vers ta ni el vá rá sok nem ön cé lúak: ami kor az ere de ti mű kul tu -
rá lis beágya zott sá gát fel tár juk, an nak szer ves ré sze a vers ta ni ren de zett ség pon tos
fel tá rá sa, hi szen a for rás kul tú ra vers ta ni struk tú rái szin tén kul tu rá lis fo lya ma tok
ered mé nye ként jöt tek lét re, az adott vers for ma mű fa ji, sti lá ris és más, al lu zív kul tu -
rá lis je gye ket hor doz, az adott mű vet a mű vek bi zo nyos osz tá lyá ba so rol ja, egy szó -
val ér té kes in for má ció. Ter mé sze te sen a vers tan sza bá lyait és a hoz zá juk kap cso ló -
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dó krea tív fo gá so kat nem min den ki ké pes el sa já tí ta ni: rá juk szám ta lan szebb nél szebb
más hi va tás vár.

elő for dul az is, hogy egy-egy köl tői mű for mai fél reér té se szin te ön ál ló kul tu rá lis
je len ség gé nő. Fe rencz Győ ző nek, mint az el ső hi va ta los ma gyar ez ra Po und- kö tet
szer kesz tő jé nek, szá mos for dí tás volt a bir to ká ban a Cantók el ső da rab já ból, de egyi -
ket sem tud ta kö zöl ni a kö tet ben, mi vel a for dí tók nem is mer ték fel az óan gol al li -
te rá ló for mát, és egy sze rűen sza bad vers nek (azaz vers ta ni szem pont ból so rok ba tör -
delt pró zá nak) for dí tot ták a köl te ményt: a kö tet szá má ra vé gül (fel ké rés re) Gé her
Ist ván for dí tot ta le.10 ez ter mé sze te sen vi szony lag ext rém eset, de ha kö rül né zünk
az in ter ne ten, szá mos olyan kí sér le tet ta lá lunk, amely sok kal alap ve tőbb sza bá lyo -
kat sért, olya no kat pél dául, hogy a szo nett so rai ma gya rul jam bi ku sak, ak kor is, ha
az ere de ti ben nem vol tak azok (ha nem pél dául fran ciául ale xand ri nok vagy ola szul
en de ca sil la bók). ezek nek a sza bá lyok nak az is me re te egy faj ta sibbólet az iro dal mi
élet ben: fel té te le an nak, hogy az em ber mun ká ját ko mo lyan ve gyék, hogy for dí tá sai
szak mai megíté lés tár gyai le hes se nek.

A gram ma ti kai, sti lisz ti kai és vers ta ni sza bá lyo kon kí vül is van né hány kon ven ció,
ame lyek be tar tá sát rend sze rint el vár juk a nyil vá no san meg je le nő for dí tá sok tól. Ilyen
pél dául, hogy az ere de ti ben meg je le nő ide gen nyel vű zár vá nyo kat nem for dít juk le,
ha nem a cél nyelv ben is megőriz zük zár vány ként; vagy hogy az ere de ti ben a for rás -
nyel ven idé zett klasszi kus szö ve gek hez meg ke res sük a ka no ni kus ma gyar meg fe le -
lőt. ezek nek a sza bá lyok nak a meg sér té sét ke vés sé to le rál ja az iro da lom in téz mény -
rend sze re.

T. S. eli ot Átokföldje cí mű köl te mé nyét a ma gyar ol va sók több sé ge Vas Ist ván kano -
ni kus nak te kin tett (kö tet ben elő ször 1966-ban meg je lent) for dí tá sá ban is me ri,11

holott Weö res Sán dor jó val ko ráb ban le for dí tot ta: 1958-as, Alélekidézése cí mű gyűj -
te mé nyes for dí tás kö te té ben pub li kál ta Pusztaország cím mel.12 A for dí tás – ahogy ez
Weö res nél meg szo kott – szá mos bri liáns megol dást tar tal maz, egé szé ben él ve ze tes
ol vas mányt nyújt, Weö res még sem je len tet te meg so ha töb bé, to váb bi mű for dí tás -
kö te tei ből rend re ki hagy ta, azaz vol ta kép pen csend ben vissza von ta. ez a meg le hető -
sen szo kat lan el já rás alig ha nem az zal függ het össze, hogy Weö res nem is mer te (az
öt ve nes évek ben nyil ván va lóan nem is is mer het te) az ere de ti köl te ményt öve ző kul -
tu rá lis au rát, a ha tal mas mennyi sé gű in terp re tá ciót, s azt a – ma már köz hely sze rű –
kon szen zust, hogy a vers bá be li nek tű nő sok nyel vű sé ge va ló já ban dan tei gesz tus,
a kon cep ció szer ves ré sze. Weö res nyil ván va lóan tisz tá ban volt az zal az írat lan sza -
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10 A szer kesz tő szó be li köz lé se alap ján. Vö. Po UND 1991.
11 eLI oT 1966, 59–86.
12 WeÖ ReS 1958, 526–540.
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bállyal, hogy az ide gen nyel vű zár vá nyo kat nem for dít juk le, de eb ben a mennyi ség -
ben ezt ir ra cio ná lis nak, az ol va sás fe les le ges el ne he zí té sé nek érez het te, il let ve eli ot -
nak a vers hez írt – Weö res ál tal el ha gyott – jegy ze tei vel együtt va la mi fé le el len szen -
ves szno biz mus meg nyil vá nu lá sá nak: ezért a leg több zár ványt (még a la tin-gö rög
mot tót és az olasz aján lást is) ma gyar ra for dí tot ta. el ha mar ko dott ál lí tás vol na, hogy
a for dí tás vissza vo ná sa ki zá ró lag en nek a té ve dés nek a ké sőb bi be lá tá sá val függ össze,
de annyit meg koc káz tat ha tunk, hogy fon tos sze re pe volt a dön tés ben.

A köl te mény for dí tá sá val ké sőbb má sok is meg pró bál koz tak, köz tük a ma gyar iro -
dal mi élet kö rein tel je sen kí vül ál ló, ame ri ká ban élő dr. Ad ri an G. Kru dy, aki munkáját
egy ki csiny er dé lyi ma gán kia dó nál je len tet te meg.13 A könyv Ma gyaror szá gon semmi -
 fé le vissz han got nem ka pott, rész ben mert az ese mény fon tos sá ga nem ér te el a kri -
ti ka in ger kü szö bét, rész ben mert ma ga a mű nem tel je sí ti a for dí tás sal szem ben tá -
masz tott kü szöb fel té te le ket. Vers ta ni és sti lisz ti kai ki fo gá sok is fel me rül nek, de
a leg szem be tű nőbb az az el já rás, hogy a for dí tó a vers ben meg je le nő angol idé zeteket
sem for dít ja le, ha nem – kul tu rá lis zár vány nak te kint ve őket – ere de ti ben hagy ja.
ezzel nem csak az a baj, hogy sért egy kon ven ciót, ha nem az is, hogy elő nye nem iga -
zán lát ha tó. Az iga zán is mert idé ze tek nél (pél dául Shakes peare) a ma gyar ka no ni -
kus ver zió hasz ná la ta kap cso la tot je lent a ma gyar kul tú ra fo lya ma tai hoz anél kül,
hogy külön, köz beik ta tott for dí tá si mun kát ró na az ol va só ra. A ma gyar kul tú rá ban
is me ret len, kap cso la tok kal nem ren del ke ző idé zet pe dig éppolyan is me ret len ma rad
– ki vé ve per sze azt a tényt, hogy az ide gennyel vű ség fel hív ja a fi gyel met a zár vány
je len lé tére, de eb ből a ma gyar ol va só mindössze annyit ér zé kel, hogy van ott egy zár -
vány. Vé gül pe dig: nem min dig dönt he tő el eg zakt pon tos ság gal, hogy egy szö veg -
rész zár vány-e: le het nek szán dé ko san vagy szán dék ta la nul pon tat lan, rész le ges, vagy
ép pen csak homá lyo san uta ló al lú ziók, a szer ző hasz nál hat cél za to san a szö veg ko -
hé zió ba tö ké le te sen il lesz ke dő ki fe je zést, ame lyet tör té ne te sen Shakes peare is hasz -
nált. ez az el já rás tehát a for dí tó ra bíz za an nak el dön té sét, hogy va la mely for rás nyel -
vi elem kul tu rá lis zár vány-e, és ez zel fe les le ge sen te ret ad a for dí tói ön ké nyes ség nek
(az ide gen nyel vű zár vá nyok nál nem áll fenn ilyen di lem ma, ott a ha tá rok több nyi re
egyér tel műek).14

A jól for mált ság is mér vei nek tel je sí té se azon ban nem csu pán kül sőd le ges, tech ni -
kai kér dés. Hogy egy for dí tói beavat ko zás a kü szöb fel té te lek tel je sí té sét szol gál ja-e,
vagy az él mény sze rű sé get nö ve lő, kö vet ke zés képp a pon tos ság el len ha tó, ön ké nyes
imp le men tá ció nak szá mít, azt oly kor igen ne héz el dön te ni. Bár kér dé sei ere den dően
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13 eLI oT 1998.
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nem; ez szí nes fél reér té sek for rá sa le het. Vö. KISS G. Z. 2010.
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nem er re irá nyul nak, na gyon ta nul sá gos meg jegy zé se ket tesz eb ben az irány ban
Szege dy- Ma szák Mi hály kiemel ke dő ta nul má nya, amely el sők kö zött ér vé nye sí ti
Magyaror szá gon a for dí tás tu do mány kul tu rá lis szem pont jait.15 Pél dá kért el ső sor ban
a nyu ga tos for dí tói ha gyo mány hoz fo lya mo dik, és ten den cia ként két pa ra dig mát
állít fel, ame lye ket Ba bits és Kosztolányi ne vé hez köt. A Ba bits for dí tói dokt rí ná já -
hoz köthető att ri bú tu mok a kö vet ke zők: a kul tú ra vég ső egy sé ge, a for rás szö veg el -
sőd le ges sé ge, a je len tett hez va ló hű ség; ez zel szem ben Kosz to lá nyi ra jel lem zőbb a
kul tú rák elis mert kü lön bö ző sé ge, a cél szö veg el sőd le ges sé ge és a je len tő höz va ló hű -
ség. Babits azt vall ja, „men nél hí veb bek va gyunk a szö veg hez formailag, an nál több
ki lá tá sunk van ar ra, hogy tartalmilag is hí vek ma rad ha tunk, legalább ah hoz, ami a
tar ta lom ban a lé nyeg”.16 A ki je len tés ter mi nu sai (for ma, tar ta lom, s kü lö nö sen a prob -
lé mát lan „lé nyeg”) ter mé sze te sen igen ne héz ke sen kap csol ha tók mai gon dol ko dá -
sunk hoz, de ettől füg get le nül is lát szik, hogy ez az ér ve lés ke vés sé szá mol a ra di ká -
li san el té rő kul turá lis min tá za tok kal, a nyel vek és ha gyo má nyok át hi dal ha tat lan
kü lönb sé gei vel. Ha mellé  he lyez zük Kosztolányi ki je len té sét, mű for dí tói kré dó ját, „Ne -
kem a leg főbb ambí cióm, hogy szépmagyarversetadjak”,17 a vé le mé nyek szem ben -
ál lá sa azon nal lát ha tó vá válik, de nem könnyű el dön te ni, ki nek ad junk iga zat.
Kosztolányi mon da tát úgy is ér tel mez het nénk, mint a szél ső sé ges do mesz ti ká ció vé -
del mét, il let ve az él mény sze rű ség el vé nek sza bad já ra eresz té sét. Ugyanak kor a pél -
dák ból jól lát szik, hogy Ba bits ra épp oly jel lem ző az imp le men tált dí szí tés, az él mény -
sze rű ség nek a pon tos ság ká rá ra tett en ged mény, ami kor pél dául Poe „How they
tink le, tink le, tink le” so rát így for dít ja: „Halld, mint pen dül, kon dul, csen dül”.
(Ugyanak kor né mi leg ta lán mél tány ta lan nak lát szik pusz tán Ba bits elég te len nyelv -
tu dá sá nak szám lá já ra ír nunk Poe és Swin burne irán ti elő sze re te tét Don ne- nal és
Hop kinsszal szem ben: utób bi két köl tő rend kí vül ne he zen for dít ha tó, élet mű vük ja -
va ré sze mind máig hoz zá fér he tet len ma gya rul.18)

en nek az el lent mon dás nak a mé lyén alig ha nem az rej lik, hogy a for dí tó gyak ran
úgy ér zi, a „for mai és tar tal mi” hű ség ön ma gá ban ke vés ah hoz, hogy a vers mű ködni
kezd jen, kul tu rá li san ak tív vá vál jon a cél nyelv ben. Kosztolányi, aki szá mos, az európai
ha gyo má nyon kí vül ről ér ke ző vers le for dí tá sá val si ke re sen pró bál ko zott (és itt a távol-
ke le ti köl té szet mel lett akár a fu tu ris tá kat is megem lít het jük), nyil ván gaz dag ta -
pasz ta la to kat szer zett e té ren. Ha egy ha i kut a „for mai és tar tal mi” hű ség je gyé ben
átül te tünk egy olyan kul tú rá ba, amely még egyál ta lán nem ta lál ko zott a ha i ku for -
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má ját és te ma ti ká ját ma gá ban fog la ló ha gyo mánnyal, nem szá mít ha tunk rá, hogy a
vers kul tu rá li san ak tív vá vá lik. Nem csak hogy a kül ső kul tu rá lis kap cso la tai hiá nyoz -
nak, ha nem ma ga a pre ce dens nél kü li vers for ma is ész re ve he tet len ma rad.
Kosztolányi nem vár hat ta el a kor társ ol va sók tól, hogy egy (még oly for ma hű) ha i ku -
ban ész lel ni fog ják a lí rai mo da li tást, vagy akár ma gát a vers sze rű sé get. (Köz be vetőleg:
köz ve tí tő nyelv ből dol goz ván, ne ki ma gá nak sem volt er ről au ten ti kus be nyo má sa.)
ezért volt kény te len eu ró pai ér te lem ben „vers sze rű” for ma ele me ket, így met ri kát és
rí me ket imp le men tál ni a for dí tá sok ba. ezál tal lát ta biz to sít ha tó nak a kü szöb fel té te -
lek tel je sü lé sét.

A het ve nes évek től kez dő dően – Be ney Zsu zsa, Weö res Sán dor, Illyés Gyu la, Tan -
do ri De zső és má sok mun kái nyo mán – a ha i ku a ma gyar köl té szet nek is be vett for -
má ja lett, amely kiala kí tot ta a ma ga (az ere de tiek től ter mé sze te sen ra di ká li san kü -
lön bö ző) ha gyo má nyait. A ma gyar ol va só tól el vár ha tó, hogy felis mer jen egy ha i kut,
így ma már le het sé ges a for ma hű for dí tás – me rő ben más kér dés, hogy kul tu rá lis ak -
ti vi tás szem pont já ból ez mennyi re ered mé nyes, és hogy az újabb for dí tá sok mennyi -
ben tet ték elavult tá Kosztolányi kí sér le teit.19 A kul tu rá lis mű kö dő ké pes ség gel kap -
cso la tos hiány ér zet tel azon ban más kö rül mé nyek kö zött is gyak ran ta lál koz hat a
for dí tó. A be vett vers for mák egyik kü lö nös hát rá nya, hogy ezt a hiány ér ze tet el fe -
dik: ha egy ide gen nyel vű szo net tel szem ben egy ma gyar nyel vű szo nett áll, úgy tű -
nik, mint ha a kul tu rá lis transz fer tel jes mun ká ja el len ne már vé gez ve.20 Gyak ran kelt
ilyen hiány ér ze tet a hosszabb, szem beöt lő re kur zív ele me ket nem tar tal ma zó sza -
bad ver sek for dí tá sa (pél dául Wal lace Ste vens vagy Wil liam car los Wil li ams mun kái),
ahol a vers mon da ton kén ti át kó do lás a cél nyelv ben vé let len sze rű, amorf szö veg alak -
za tot ered mé nyez. Az ere de ti szö veg szer ve ző- és kö tő ele mei (iga zol va Ro bert Frost
axió má ját) el vesz nek a for dí tás ban. A for dí tó ilyen kor gyak ran kény te len kö tő ele me -
ket (is mét lő dé se ket, hal vány asszo nán co kat, gon do lat rit mu so kat stb.) imp le men tál -
ni, mert enélkül a szö veg a cél nyel ven nem hogy köl te mény ként, de in ten ci o ná lis szö -
veg ként sem vol na el fo gad ha tó.

Az ilyen iga zí tá sok és a fen teb bi Poe–Ba bits-pél dá ban lát ha tó fel dí szí tés kö zött
ter mé sze te sen nem éle sek a ha tá rok. Most azon ban fel té te lez zük, hogy az el ké szült
for dí tás tel je sí tet te az írott és írat lan fel té te le ket, így be ke rült az iro da lom in téz -
mény rend sze ré be, és mó dunk van megítél ni a pon tos ság vagy az él mény sze rű ség
mér cé je sze rint. Kezd jük a pon tos ság gal.
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Pon tos ság

A for dí tás alap ér tel me zés sze rint valaminek a for dí tá sa, azaz van ere de ti je. To vábbra
is te kint sünk el azok tól az iro dal mi ha mi sít vá nyok tól (a ko moly meg té vesz té si kí sér -
le tek től a poszt mo dern ere det já té ko kig), ame lyek elő re meg fon tolt szán dék kal, valót -
 la nul ál lít ják ma guk ról (il let ve szer ző jük, köz readó juk ál lít ja ró luk), hogy egy el ve -
szett vagy lap pan gó ere de ti nek a for dí tá sai. ezek sok ér de kes kér dést fel vet nek, de
ere de ti jük nem lé vén hoz zá fér he tő, raj tuk nemigen tud juk meg vizs gál ni a pon tos -
ság kér dé sét. olyan szö ve gek ről be szé lünk te hát, ame lyek egyér tel mű kap cso lat ban
van nak egy pon to san meg ha tá roz ha tó ere de ti vel: en nek a kap cso lat nak a jel le gét
vesszük szemügy re, ami kor egy for dí tás pon tos sá gá ra kér de zünk rá.

Az ere de ti és a for dí tás kö zöt ti kap cso la tot ak kor tart juk egyér tel mű nek, ha a két
szö veg nyel vi mak ro struk tú rái je len tős rész ben egy be vág nak, fe dés be hoz ha tók. Ha
a két szö veg ugyanazt a tör té ne tet me sé li el, vagy ugyanazt a gon do lat me ne tet és
érv rend szert kö ve ti, az nem fel tét le nül for dí tás, ha nem le het adap tá ció, fel dol go zás,
vagy – a szö veg ön meg ha tá ro zá sá tól füg gően – akár rossz hi sze mű plá gium is (bár
ter mé sze te sen az ön ma gát ere de ti nek ál lí tó for dí tás is plá gium). A ma gyar kö zép -
kor ból is is mert Trója-regények pél dául nyil ván va lóan össze füg gés ben áll nak a ho mé -
ro szi ha gyo mánnyal, de Ho mé rosz-for dí tás nak sem mi képp sem te kint he tők. egy for -
dí tás nem a tör té net ve ze tés vagy a gon do lat me net szint jén, ha nem a mon da tok és
be kez dé sek szint jén fe lel tet he tő meg az ere de ti jé nek. ez, a kon ven ciók sze rint, nem
je lent ab szo lút pon tos meg fe le lést: sen ki sem vár ja el pél dául, hogy egy re gény for -
dí tá sa pon to san ugyanannyi mon da tot tar tal maz zon, mint az ere de ti; a mon da tok
sti lisz ti kai in dít ta tá sú össze vo ná sa vagy fel bon tá sa megen ge dett. Az azon ban ál ta lá -
nos ság ban el várt, hogy az ere de ti szö veg min den szi gnifi káns nyel vi meg nyil vá nu lá -
sá nak fe lel jen meg egy-egy nyel vi meg nyil vá nu lás a for dí tás ban is, és a meg nyil vá nu -
lá sok sor rend je, köl csö nös lo gi kai kap cso ló dá sa is egyez zék. ezek az egye zé sek
leír ha tók akár choms ky uni ver zá lis nyelv ta na (a mélyst ruk tú rák) alap ján is,21 de itteni
ér ve lé sünk höz nincs szük ség ilyen szin tű for ma li zá ció ra.

Ko ráb ban már idé zett ta nul má nyá ban Jakobson meg győ zően ér vel amel lett, hogy
önel lent mon dás vol na va la mely kog ni tív ada tot ki fe jez he tet len nek vagy le for dít ha -
tat lan nak tar ta ni:22 a kog ni tív adat te hát min dig le for dít ha tó, és ha két nyelv egy-egy
mon da ta ugyanazt a kog ni tív ada tot fe je zi ki, ak kor az egyik mon dat a má sik for dítá -
sá nak te kint he tő, a pon tos ság kri té riu ma meg va ló sult. A ter mé sze tes nyelv gya kor -
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la ti hasz ná la ta azon ban rit kán kor lá to zó dik kog ni tív ada tok köz lé sé re, az iro dal mi
nyelv hasz ná lat pe dig en nél is ke vés bé. egy iro dal mi szö veg kog ni tív ada tai nak átkódo -
lá sa so rán a pon tos ság mi ben lé te nem is kér dé ses. egy kog ni tív adat el vé té se oly kor
az iro dal mi szö veg ben is be lát ha tat lan kö vet kez mé nyek kel jár. Íme er re két pél da.

Né hány éve mű for dí tói sze mi ná riu mon meg je lent egy oszt rák nem ze ti sé gű, magya -
rul ki vá lóan be szé lő hall ga tó, aki Kosztolányi Fürdés cí mű no vel lá ját for dí tot ta német -
re. A szö veg ál tal rep re zen tált tár gyi vi lág túl nyo mó ré szét il le tően az el vár ha tó nál
is na gyobb gon dos ság gal járt el, kü lön ku ta tást foly ta tott pél dául a nullásgép fo galmá -
nak de kó do lá sa ér de ké ben. egy pon ton azon ban az ér zé kei re ha gyat ko zott, és az érzé -
kek té ves vá laszt súg tak. A no vel la ele jén Su haj dá né a kert ben hor gol. A for dí tó nem
is mer te az igét, de is mer te az alap jául szol gá ló név szót. Úgy vél te te hát, ez va la milyen
ho rog sze rű szer szám mal vég zett ker ti mun ka le het, prak ti ku san va la mi fé le ka pá lás.
Azon ban ha Su haj dá né a kert ben nem hor gol, ha nem ka pál, akkor a kon no tá ci ók mű -
kö dé se ér tel mé ben a Su haj da csa lád tár sa dal mi stá tu sa je len tő sen meg vál to zik: nya -
ra ló kis pol gá rok ból hely ben la kó pa rasz tok ká vál nak. ez bi zarr el lent mon dás ba kerül
más kon no tá ci ók kal, pél dául hogy az apa kom pe ten sen ki kér de zi fia la tin lec ké jét.
ezek az el lent mon dá sok vég képp össze za var ják az ol va sót, aki nem ér ti, vé gül is kik
ezek, mi fé le becs vá gyak hajt ják és mi fé le fruszt rá ciók gyöt rik őket – Su haj dá ék extrém
cso da bo gár rá vál nak, ami éle sen szem ben áll a pró za író Kosztolányi szel le mé vel.
A no vel la ha tá sá nak ép pen a leg lé nye ge sebb ele me vész el: az a be lá tás, hogy minket
ma gun kat, az „át lag em be re ket”, mi lyen vé kony haj szál választ el a tra gé diá tól.

Ha son ló eset a leg pro fesszio ná li sabb for dí tók kal is elő for dul hat. T. S. eli ot Átok-
földje cí mű köl te mé nyé nek má so dik ré sze egy en te riőr rész le tes és szisz te ma ti kus
leírá sá val kez dő dik. A ma gyar szö veg – Vas Ist ván for dí tá sa – azon ban egyál ta lán nem
szisz te ma ti kus, in kább ku szá nak tű nik.

egy szé ken ült, mint fény lő tró nu son, The cha ir she sat in, li ke a bur ni shed thro ne,
Már vá nyon iz zó szé ken, osz lo pok Glo wed on the marb le, whe re the glass
Bo rá ga mö gül arany cu pi do Held up by stan dards wro ught with fru i ted vi nes
Le sett (sze mét szár nyá ba dug ta a má sik), From which a gol den cu pi don pe e ped out
S osz lo po kon az üveg két sze rez te (Ano ther hid his ey es be hind his wing)
Láng ját hét ágú kan de lá be rek nek, Do ub led the flames of se ven bran ched can de la bra
S az asz tal ra ve tett fényt, mely a nő Reflec ting light upon the tab le as
Se lyem to kok ból bő ven ára dó The glit ter of her je wels ro se to me et it,
Ék szer szik rá zá sá ba üt kö zött;23 From sa tin ca ses po u red in rich pro fu si on;24
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egyet len szó fél reér té se za var ta meg az ér tel me zést: a glass ugyanis nem csak üveget
je lent, ha nem – fő ként a je len sza kasz ál tal imi tált emel ke dett és arc hai zá ló stí lus re -
gisz ter ben – tükröt is. Ha ezt a szót tü kör nek ol vas suk, ak kor a standard sem oszlop
lesz, ha nem in kább tar tó rúd, a mennyi ség be li „két sze re zés” pe dig (tü kör ál ta li) ket -
tő zés. Az egész lát vány lép té ke le csök ken: mindössze egy dí szes fa ra gá sú, tük rös fé -
sül kö dő asz tal kát lá tunk, osz lo pok se hol, és a hét ágú kan de lá be rek he lyén va ló szí nű -
leg csak egyet len gyer tya tar tó áll (hi szen a candelabra la ti nul töb bes szám, de an go lul
nem). Ha mindezt így mu tat ná meg a ma gyar szö veg, az az utol só rész le tig ér tel mes
és a szó szo ros ér tel mé ben meg je le ní tő ere jű len ne. Pon to san kö vet he tő vol na a fény
út ja a gyer tya tar tó tól a tü kö rig, on nan pe dig az asz tal káig, ahol az ék sze rek sa ját fé -
nyé vel ta lál ko zik. És nem egy mi ti kus Kleo pát ra fel fog ha tat lan sá gig túl zó, nem evilági
pom pá ját kép zel nénk ide, ha nem egy mo dern, nagy pol gá ri nő bu doár ját.

egy iro dal mi szö veg azon ban a kog ni tív ada tok mel lett je len tős mennyi sé gű imp -
li cit nek ne vez he tő to váb bi in for má ciót tar tal maz, amely nek de kó do lá sa és át vi te le
a for dí tó va ló di felada ta, hi szen a pusz ta kog ni tív adat sor át kó do lá sát egy ügye sebb
for dí tó prog ram is vi szony lag ke vés hi bá val ké pes el vé gez ni (a horgol/kapál té vesz -
tést a szoft ver nem kö ve ti el, de a tükör/üveg hi bát igen). Szá mos nyel vi meg nyil vá -
nu lás (a min den na pok ban éppúgy, mint az iro da lom ban) nem – vagy nem csak – kog -
ni tív ada tot, azaz re fe ren ci á lis ál lí tást hor doz, ha nem pél dául az adott kog ni tív adat ra,
il let ve a szi tuá ció ra vo nat ko zó ér zel mi at ti tű döt, an nak va la mi lyen kul tu rá lis pár hu -
za mát vagy beágya zott sá gát, eset leg ma gát a szép hang zást (eu fó niát) fe je zi ki, állítja
elő tér be. Ami kor egy ele ven és ter mé sze tes dia ló gust a rosszul ér tel me zett pon tosság
je gyé ben szó ról szó ra (kog ni tív adat ról kog ni tív adat ra) for dí ta nak le, ab ból a cél -
nyelv ben a leg rit kább eset ben ke let ke zik ele ven és ter mé sze tes dia ló gus: egy ilyen
for dí tá si ki hí vás nál az at ti tű dö ket is fi gye lem be kell ven ni. (Ko ráb ban már sze re pelt
a pél da, ami kor a takeiteasy ki fe je zést a so ro za tok ban „vedd könnyen”-nek for dítják,
ami köz ve tí ti ugyan a meg nyil vá nu lás kog ni tív ele mét – te hát fél re for dí tás nak eb ből
a szem pont ból nem ne vez he tő –, de a va lós nyelv hasz ná lat tól me rő ben ide gen.)

Nabokov ne ve ze tes Anyegin-for dí tá sá nak eb ből a szem pont ból úgy ír hat nánk le
a prog ram ját, hogy az ere de ti mű ál tal hor do zott minden in for má ciót kog ni tív adattá
transz po nál. Igyek szik tel jes ség gel el ke rül ni az imi tá ciót, amely az in for má ció átadá -
sá nak pon tat lan és koc ká za tos mód ja. Az ere de ti vers for má já ra és ze nei sé gé re vo -
nat ko zó in for má ciót te hát nem a cél nyel vi for dí tás szö veg vers for má ja és ze nei sé ge
hor doz za (ami nyil ván va lóan imi tá ció len ne), ha nem a jegy ze tek, a kí sé rő ta nul mány,
va la mint a füg ge lék ben kö zölt ere de ti szö veg. A kul tu rá lis beágya zott ság kap cso lat -
rend sze rét sem imi tál ják a for dí tás szö ve get a cél kul tú ra szö ve té be kap cso ló, az ere -
de tiek kel töb bé-ke vés bé ana lóg (te hát az ere de tie ket jól-rosszul imi tá ló) al lú ziók,
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hanem az ere de ti, au ten ti kus kap cso la tok van nak el ma gya ráz va a jegy ze tek ben, vilá -
gos, át te kint he tő (azaz kog ni tív ada tok ra han golt) ér te ke ző pró zá ban. ez le he tő sé -
get ad rá, hogy a vol ta kép pe ni for dí tás szö veg (amely ez eset ben pró za-pa ra frá zis) az
ere de ti ben exp li cit meg je le nő kog ni tív ada to kat lé nye gé ben hiány- és tor zí tás men -
te sen köz ve tít se. Nabokov te hát – Jakobson idé zett be lá tá sát ra di ká li san kö vet ve –
azt for dít ja le a szö veg ből, ami elv ben tel jes biz ton ság gal le for dít ha tó, s mi köz ben
a já ru lé kos in for má ciók imi tá lá sát visszauta sít ja, eze ket az in for má ció kat mintegy
ki von ja a fő szö veg ből, és a csa tolt pa ra tex tu so kra bíz za.

Ha az iro dal mi for dí tás foly to nos komp ro misszum ke re sé se egy faj ta kul tu rá lis gor -
diu szi cso mó, ak kor Nabokov kí sér le te va ló di Nagy Sán dor-i vá lasz. Kép zel jük el a saját
vi lág iro da lom-ké pün ket egy olyan vi lág ban, ahol ilyen mó don van ma gyar ra for dítva
va la mennyi klasszi kus. Az el be szé lő pró zá ban nem len ne na gyon lát vá nyos a vesz te -
ség, de kép zel jük el így a lí rai köl té sze tet, vagy akár a ver ses drá mák vi lá gát, és egyér -
tel mű vé vá lik, hogy a for ma kö ve tő („imi tá ló”) for dí tás nak igen ko moly kul tu rá lis
funk ció ja van: le he tő vé te szi a vi lág iro da lom él mény sze rű be fo ga dá sát, azt, hogy az
ide gen nyel ven lét re jött mű al ko tá sok ne hig gadt és mér le ge lő ta nul má nyo zás, ha -
nem köz vet len re ve lá ció ré vén vál ja nak vi lá gunk ré szé vé.

ez az él mény sze rű ség mér cé jét érin ti, amely re ké sőbb té rünk ki; most még a pon -
tos ság meg ha tá ro zá sá nál tar tunk. Te kint sük át, hogy mi fé le at ti tűd jel le gű in for má ciót
hor doz hat egy nyel vi meg nyil vá nu lás a de no ta tív je len té sen, a kog ni tív adat köz lé sén túl.

A leg ké zen fek vőbb a konk rét de no tá tum ra vagy a meg nyil vá nu lást ma gá ban fog -
la ló szi tuá ció ra vo nat ko zó at ti tűd jel zé se, azaz vol ta kép pen a per for ma tí vum. ez oly -
kor nem is tar tal maz kog ni tív in for má ciót, csakis at ti tűd in for má ciót: gon dol junk pél -
dául egy kö szön tés re vagy egy ká rom ko dás ra, amely vol ta kép pen tisz ta nyel vi
per  for man ci a. Van nak ese tek, ami kor az at ti tűd in for má ció va ló di, kog ni tív in for má -
ció nak ál cáz za ma gát, pél dául ami kor a tisz tán fa ti kus „Ka pál ga tunk, ka pál ga tunk?”
mon dat tal szó lí tunk meg egy nyil ván va lóan ka pál ga tó is me rőst, ak kor va ló já ban
olyas mit imp li ká lunk, hogy „ráérek és szí ve sen be szél get nék egy ki csit, ha nincs elle -
ned re”. Más ese tek ben az at ti tűd in for má ció je len tő sen mó do sít hat ja, gyak ran el len -
té té be for dít hat ja a kö zölt kog ni tív ada tot, sőt en nek a le he tő ség nek a kiak ná zá sára
kü lön iro ni kus kli sék is ki fej lőd tek a nyelv ben: „Na gyon bol dog va gyok” (kel le met -
len hír hal la tán, fruszt rá ció ki fe je zé sé re); „Aha, per sze, ha te mon dod” (tel jes hi tet -
len ség ki fe je zé sé re); vagy „ezt jól meg csi nál tad” (fed dés ként). Az élő be széd ben ter -
mé sze te sen a hang súly, a gesz ti kus kom mu ni ká ció, a be széd szi tuá ció előz mé nyei
egyér tel mű vé te szik eze ket a meg nyil vá nu lá so kat, írás ban azon ban gyak ran az anya -
nyel vi ol va sót is gon dol ko dó ba ejt he tik. Kü lön for dí tá si prob lé má kat azon ban ezek
a je len sé gek rit kán vet nek fel, ép pen azért, mert ma ga a per for ma tív elem a for rás -
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szö veg ben is je lö let len, ugyanak kor az ilyen meg nyil vá nu lá sok nak te ret adó szi tuációk
(legalábbis az eu ró pai kul túr kör ben) vi szony lag uni ver zá lis nak tűn nek: e te kin tetben
a nyel vek ki fe je zé si kom pe ten ciái kö zött ki sebb kü lönb ség lát szik, mint a nyelv hasz -
ná ló egye dek megér té si kom pe ten ciái kö zött.

en nél jó val több gon dot okoz hat az az at ti tűd in for má ció, amely a meg szó la ló szár -
ma zá sá ra, tár sa dal mi hely ze té re vo nat ko zik, s ame lyet a meg nyil vá nu lás sti lisz ti kai
meg for mált sá ga hor doz. Az anya nyel vi kom pe ten ciá nak ré sze, hogy pon to san tisztá -
ban va gyunk bi zo nyos, a köz nyel vi re gisz ter től el té rő nyelv hasz ná la ti for mák (morfo -
ló giai, le xi kai és szin tak ti kai sa já tos sá gok) szo ci o ling visz ti kai, il let ve dia lek to ló giai
je len tő sé gé vel, azaz van nak is me re teink a köz pon ti nor má tól el té rő re gisz te rek ről.
For dí tá si prob lé mát rend sze rint az okoz, ha a for rás nyelv egy spe cifi kus re gisz terének
a cél nyelv ben nincs ek vi va len se. Az Ulysses szá mos pél dát szol gál tat ilyes fé le ne héz -
sé gek re. A sze rep lők kö zül so kan sa já tos íror szá gi ele mek kel és for du la tok kal fű sze -
re zik nyel vi meg nyil vá nu lá sai kat, és ezek ből igen ne héz ki vá lo gat ni – s még ne hezebb
for dí tás ban je lez ni –, mi az, ami au ten ti kus nép nyel vi örök ség, mi a na cio na lis ta mo -
do ros ság, mi az ur bá nus szleng és mi a já té kos, reflek tált, ér tel mi sé gi nyelv hasz nálat.
Az ír és a ma gyar tör té ne lem össze vet he tő for du la tai itt nem se gí te nek, hi szen a leg -
na gyobb kü lönb ség ép pen ab ban áll, hogy a ma gyar nyelv ál lam nyelv ként, iro dal mi
nyelv ként és köz nyelv ként is megőr ző dött. A ma gyar au to nó mia tö rek vé sek nek év -
szá za do kon át a nyel vi kü lön bö zés volt a kul tu rá lis bá zi sa, míg a ha son ló ír tö rek vé -
sek nek a bi ro dal mi tól el té rő (azaz ka to li kus) val lás. A hi ber no -an gol bel ső sti lisz tikai
gaz dag sá gát ak kor tud nánk pon to san le ké pez ni a ma gunk szá má ra, ha Ma gyaror -
szág a 18. szá zad ban át vet te vol na a né met nyel vet, kiala kít va egy sa já tos, ma gyar
ele me ket is tar tal ma zó hun ga ro- né me tet, és er re for dít hat nánk le a hi ber no -an golt.
A ma gyar nyelv azon ban megőriz te au to nó miá ját, sőt vi tat ha tat lan tör té nel mi, iden -
ti tás kép ző sze re pé nek fo lyo má nya képp egy faj ta sa já tos, kis sé szen ti men tá li san el -
gon dolt er köl csi ma gas lat ra ke rült. ez zel szem ben az írek a kul tu rá lis el nyo más esz -
kö zét is ér zé kel ték az anya nyelv ként ka pott an gol ban, ami tág te ret adott a reflexív
és szub ver zív hasz ná lat nak, a nyel vi krea ti vi tás nak – ér de mes meg fi gyel ni, hogy
a 19. szá zad vé ge óta az an gol nyelv leg vir tuó zabb mes te rei kö zött mi lyen kiemelkedő
szám ban je lent kez nek az írek: Wilde, Shaw, ye ats, Joyce, Be ckett stb. Az Ulyssesben
per sze ar ra is ta lá lunk pél dát, hogy egyes sze rep lők olyan sti lisz ti kai re gisz ter ben
mo zog nak, amely nek könnyű meg ta lál ni a ma gyar ek vi va len sét: ilyen pél dául a fé lig-
med dig asszi mi lá ló dott, be szé dé be né me tes ele me ket szö vő szte reo tip zsi dófi gu ra,
vagy a bí ró ság előtt fé lig ér tett „nagy sza vak kal” pró bál ko zó cse léd lány.

Ta lán a leg ne he zebb prob lé mát ve ti fel az a for rás szö veg ben hor do zott at ti tűd -
infor má ció, amely az adott meg nyil vá nu lás kul tu rá lis beágya zott sá gá ra utal. egy sze -
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rep lő pél dául egy dalt idéz, amely min den for rás nyel vi ol va só szá má ra pon to san azo -
no sít ha tó, de a re fe ren cia bár mely más nyel ven ér vény te len, azaz kul tu rá lis fe hér
folt ra mu tat. A for dí tó előtt ál ló di lem mát már is mer jük: a fen tebb be mu ta tott két
megol dá si irány „kör be jár juk a fü ge kak tuszt” vagy „lánc, lánc, esz ter lánc”, azaz szó
sze rin ti for dí tás vagy egy kész, cél nyel vi kul tu rá lis ob jek tum be he lyet te sí té se. Leg -
több ször azon ban ele gen dő, ha a for dí tó sti lisz ti kai esz kö zök kel (pél dául az élő be -
széd től ér zé kel he tően el té rő rit mi zá lás sal, rím mel, a da lok ban szo ká sos hely ki töl tő
szó ta gok kal stb.) jel zi, hogy itt egy dal ról van szó: ez zel okoz za a leg ke ve sebb kárt,
és vég ső so ron csak helyt ál ló in for má ciót köz ve tít. A konk rét kul tu rá lis ob jek tum ra
vo nat ko zó uta lást mű fa ji uta lás sal vált juk ki, azaz imp li ci tá lunk – no ha ez eset ben
ma ga az ere de ti in for má ció sem volt exp li cit.

Um ber to eco re mek ele mi pél dát hoz er re a je len ség re, de a megol dá si ja vas la ta
vi tat ha tó. A Foucault-inga 57. fe je ze té ben, mi köz ben hő seink dél nyu gat fe lé au tóznak,
Di o tal le vi tesz egy fenn költ, iro dal mias meg jegy zést a táj szép sé gé re. A meg jegy zés -
ben egy bi zo nyos sö vényt em lít, amely nek je len lé té ről ad dig nem volt tu do má sunk.
A sö vény azon ban nem is a táj ban van je len, ha nem Di o tal le vi, utas tár sai, va la mint a
re gény anya nyel vi ol va sói kö zös kul tu rá lis tu da tá ban: uta lás Gi a co mo Le o par di L’infinito
cí mű ver sé nek (mint eco mond ja, az olasz ro man ti ka legis mer tebb köl te mé nyé nek)
má so dik so rá ra. A sö vény em lí té se a szer ző szán dé ka sze rint azt su gall ja az (olasz)
ol va só szá má ra, hogy túl fi no mult, sznob hő seink a táj szép sé gét csak iro dal mi él mé -
nyei ken át szűr ve tud ják átél ni és ki fe jez ni.25 eco en nek ér tel mé ben inst ruál ta for dí -
tóit is: ne tö rőd je nek a sö vénnyel, tel je sen mindegy, hogy sö vény, vár vagy fa áll ott,
az a lé nyeg, hogy az ol va só anya nyel vén könnyen felis mer he tő le gyen az iro dal mi re -
fe ren cia. eco be is mu tat ja a fran cia, a né met, a spa nyol, a por tu gál és az an gol válto -
za tot, az utób bit elem zi is: Le o par di he lyett Keats-u ta lást tar tal maz, a Darién (Szabó
Lő rinc for dí tá sá ban Dária) szót az AmikorelőszörpillantottamChapmanHoméro-
szába cí mű szo nett ből: az an gol ol va sók po ten ciá lis él mé nye, a szá muk ra po ten ciá -
li san meg nyí ló je len té sek komp le xu ma így hoz zá ve tő leg egyen ér té kű, ekvivalens lesz
az olasz ol va sók él mé nyé vel.

És itt fel te het jük a kér dést: va jon miért nincs ott a pél dák kö zött a ma gyar fordítás?
Vagy a lit ván, vagy a szlo vén? eze ken a nyel ve ken eco nyil ván nem tud ja köz vet le nül
el lenőriz ni a for dí tóit, és így ta lán nem is tu da to sí tot ta, hogy eze ken a nyel ve ken erre
a prob lé má ra nem ez a megol dás. Az an gol for dí tó bát ran odaír hat egy Keats-u talást:
an gol ol va só ja ter mé sze tes nek fog ja ven ni, hogy egy olasz re gény túl fi no mult és sznob
hő sé ben au to ma ti ku san Keats ver sét idé zi fel egy táj lát vá nya. egy részt mert va ló ban
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nem va ló szí nűt len, hogy Di o tal le vi kul tú rá já nak akár alap ve tő, au to ma ti ku san moz -
gás ba jö vő ré te gé hez is hoz zá tar toz zék Keats is me re te, más részt mert az an gol olvasó
szem pont já ból, aki hoz zá van szok va, hogy an go lul min den ki tud legalább egy ki csit, ez
vég képp na gyon is ké zen fek vő nek lát szik. Az an gol ol va só – bár mi lyen vaj szí vű altruis -
ta is le gyen sze mély sze rint – egy volt gyar mat bi ro da lom kul tú rá ját hor doz za, amely -
hez ráadá sul anya nyelv ként tar to zik hoz zá nap jaink glo bá lis kul tú rá já nak pid gin je.

És hogy néz ne ki ez a megol dás ma gya rul? Di o tal le vi azt mon da ná, hogy bús düle -
dék? Ti ké kel lő hal mok? Feny ve sek kel vad re gé nyes táj? A ma gyar ol va só pon to san
tud ja, mennyi re va ló szí nűt len, hogy Di o tal le vi Köl cse yt, Ber zse nyit vagy akár Pe tőfit
idéz zen. Ma gya rul ez nem mű kö dik. eco for dí tó ja, Bar na Im re na gyon he lye sen járt el,
de nem is na gyon te he tett vol na mást: az ere de ti ben sze rep lő vers ka no ni kus (Szabó
Lő rinc től szár ma zó) for dí tá sát idé zi, de nem a ke vés kul tu rá lis kö tő dés sel ren delkező
sö vényt, ha nem egy el von tabb és – kul tu rá lis beágya zott ság nél kül is – fenn köl teb -
ben hang zó rész le tet, a „mér he tet len tér ség”-et (amely a sö vé nyen túl fel tá rul) az
ötö dik sor ból.26 A ma gyar ol va sók nak elenyé szően cse kély szá za lé ka fog ja en nek alap -
ján Le o par di ver sét azo no sí ta ni, de ez nem is baj, a for dí tó nak csak a le he tő ség meg -
te rem té se a dol ga. Aki nek meg van a kul tu rá lis re cep to ra Le o par di ver sé hez, an nak
mód ja lesz meg ta lál ni, aki nek pe dig nincs, azt sem éri kár: ér zé kel ni fog ja, hogy itt
egy fenn költ iro dal mi idé zet hang zott el olyas va la ki nek a szá já ból, aki – legalábbis e
té ren – mű vel tebb ná la. A szö veg ér tel mes kon ti nui tá sa így is meg ma rad.

eco te hát itt eu ge ne Nida kö ve tő jé nek, a funkcionálisekvivalencia hí vé nek lát -
szik,27 ami per sze a formálisekvivalenciával szem beál lít va job ban hang zik, de itt
éppen azt lát tuk, hogy nem min den eset ben mű kö dik, és bi zo nyos hely ze tek ben
poszt ko lo niá lis ih le té sű ag gá lyo kat vet het fel: ép pen azo kat, ame lye ket Law ren ce
Venuti fo gal maz meg a TheTranslator’sInvisibility cí mű köny vé ben, el ma rasz tal va
el ső sor ban az an gol szász kul tú ra ön telt sé gét, ké nyel mes sé gét, az ide gen ség irán ti
cse kély fo gé kony sá gát.28

Az Ulysses per sze en nél sok kal megold ha tat la nabb felada to kat ál lít a for dí tó elé,
kü lö nö sen a stí lus pa ró diá kat tar tal ma zó 14. fe je zet ben. Az an gol iro da lom egy-egy
konk rét kor sza kát vagy szer ző jét cél zó pa ró diák for dí tás ban sem mi lyen cél nyelv ben
sem kelt het nek olyan re ve lá ciót, mint az anya nyel vi ol va sat ban, hi szen a for dí tás ol -
va só ja a pa ro di zált szer zőt jó eset ben szin tén for dí tás ban ol vas ta (vagyis nem volt
mód ja pon tos ké pet al kot ni sti lisz ti kai sa já tos sá gai ról), rosszabb eset ben egyál ta lán
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nem ol vas ta, s így a pa ró dia kul tu rá lis „fe hér fol tot” érint, vég képp nem mű kö dik
paró dia ként. Fel me rül het a le he tő ség, hogy a cél nyelv ből ke res sünk ek vi va lens szer -
ző ket, de ez zel vég képp a sza bad adap tá ció te re pé re té ved nénk. Aho gyan egyes sti -
lisz ti kai re gisz te rek nek, úgy egyes mű fa jok nak sincs köz vet len meg fe le lő ek vi va len -
se, nem is be szél ve egyes szer zők ről. Va jon kit ál lít hat nánk pár hu zam ba John
Bu nyan nal vagy Ho ra ce Wal po le- lal, csak hogy két, azon nal felis mer he tő an gol író ra
utal junk. el len pró ba ként el kép zel het jük az an gol ol va só ta nács ta lan sá gát az Ígyír-
tokti bár mi lyen hű for dí tá sa fe lett. Jobb hí ján itt is az imp li ci tá ció esz kö zé hez kell
fo lya mod nunk, a spe cifi kus mű- vagy szer ző pa ró diá kat mű faj pa ró diák kal kell fel vál -
ta nunk, le he tő leg olyan mó don, hogy a stí lus je gyek sű rű sé ge és kö vet ke ze tes sé ge
egyér tel mű sít se a pa ro disz ti kus in ten ciót. Il let ve fo lya mod hat nánk egy elv ben le het -
sé ges, de az ér vény ben lé vő ma gyar mű for dí tás-ha gyo mány ban ki fe je zet ten el len ja -
vallt mód szer hez: az an gol stí lus tör té ne tet egy sze rűen le cse rél het nénk ma gyar stí -
lus tör té net re, aho gyan Kosztolányi le cse rél te carroll So u the y- pa ró di á ját a sa ját Családi
kör pa ró diá já ra.29 Ter mé sze te sen az Ulyssesben ez vég képp megen ged he tet len in for -
má ció vesz te ség gel és kul tu rá lis imp lan tá ció val jár na: na gyon ha mar kí vül ke rül nénk
a for dí tás vol ta kép pe ni fo gal mán.

Van nak olyan meg nyil vá nu lá sok is, ahol a kog ni tív ér te lem me rő ben mel lé kes és
vé let len sze rű, mint pél dául eb ben az (is mét csak az Ulyssesből va ló) pél dá ban: „The
Leith po li ce dis mis seth us.”30 ez annyit je lent, hogy a lei thi rend őr ség elen ged min -
ket, és bár en nek a ki je len tés nek nincs sok kö ze a kon tex tus hoz, az adott he lyen
(a 14. fe je zet vé gé nek ré szeg nyel vi káo szá ban) ez nem tű nik fel, így Szentkuthy le
is for dí tot ta ér te lem sze rint, kis sé „fel ja vít va” („Lé the őr szo ba” lett be lő le, no ha Leith
edin burgh vá ros ré sze).31 Va ló já ban azon ban ez egy nyelv tö rő, amellyel a ré sze gek sa -
ját ál la po tu kat el lenőr zik, hogy ihat nak-e még, te hát a mon dat kul tu rá li san he lyes
for dí tá sa egy ugyanazon cél ra al kal mas ma gyar nyelv tö rő, pél dául „sár ga bö gre gör -
be bö gre”.32 Ha a mon dat ér tel mé nek len ne je len tő sé ge a nar rá ci ó ban vagy a dia ló -
gus ban, ak kor itt a me ta nyel vi mű kö dés miatt for dí tha tat lan sá gi ese mény ke let kez -
ne, sze ren csé re azon ban a mon dat ér tel me in dif fe rens, így él he tünk a kul tu rá lis
ek vi va lens be he lyet te sí té sé nek mód sze ré vel. (Itt is óva to san kell azon ban el jár ni,
mert pél dául a ha son ló funk ció jú „iba fai pap nak fa pi pá ja van” mon dó ka már spe cifi -
ku san ma gyar hely név re mu tat, ami nek sem mi ke res ni va ló ja nem vol na a re gény
kul tu rá lis te ré ben: kog ni tív disszo nan ciát hoz na lét re.)
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29 cARRoLL 1936, 43.
30 Joyce 1986a 14,1565 (349).
31 Joyce 1974, 531.
32 A 2012-es új for dí tás ban ez a megol dás sze re pel (Joyce 2012a, 407).
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Az imént fel so rolt pél dák ban kö zös, hogy nem tar tal maz nak spe cifi ku san iro dalmi
for ma ele met, nincs ben nük hang sú lyos paronomázia, a for dí tá si ne héz sé get vagy dön -
tés kény szert nem a poé ti kai funk ció mű kö dé se vált ja ki. Mind a szi tuá ciót jel lem ző
per fo ma tív in for má ció, mind a be szé lőt jel lem ző sti lisz ti kai in for má ció, mind a kultu -
rá lis kon tex tus hoz kap cso ló al lu zív in for má ció, mind pe dig az egé szen spe ciá lis meta -
nyel vi in for má ció fen tiek hez ha son ló alak za tai elő for dul nak az iro dal mon kí vül, a hétköz -
na pi be széd szi tuá ciók ban is. Kö zös jel lem ző jük to váb bá, hogy egyik in for má ció tí pus
sem exp li cit a szö veg ben: a be fo ga dó nak nyel vi, szo ciá lis és kul tu rá lis ta pasz ta la tai
alap ján, il let ve a szö veg in ten ció já ban fel té te le zett elő ze tes is me re tei alap ján kell őket
fel tár nia és megér te nie. A for dí tó azon ban az ese tek több sé gé ben nem szá mít hat rá,
hogy a cél nyel vi ol va só el mé jé ben ugyanúgy ott vár nak a moz gó sít ha tó elő ze tes isme -
re tek. Az in for má ció kat mégis – legalább rész le ge sen – át kell ad ni, hi szen nél kü lük
a for dí tás sok eset ben ér tel met len né vál na, a kul tú rák kö zött köz ve tí ten dő min tá zat
olyan mér ték ben sé rül ne, hogy az ér tel mi pon tos ság kü szöb fel té te lei sem tel je sülnének.

A for dí tó több mód szer kö zül vá laszt hat. oly kor, ha a kog ni tív je len tés in dif fe rens,
le het sé ges egy ek vi va lens funk ció jú cél nyel vi min tá zat be he lyet te sí té se, mint ezt a
nyelv tö rő ese té ben lát tuk. Ugyanezt kí sé rel te meg a Sza bó Lő rinc a „lánc, lánc, esz -
ter lánc” megol dás sal, amely alig ha nem túl lő a cé lon, hi szen túl sá go san spe cifi kus
ben ne a do mesz ti ká ló gesz tus. (Vas Ist ván „kör be jár juk a fü ge kak tuszt” megol dá sa
ugyanak kor tel je sen le mond a nem-exp li cit in for má ció köz ve tí té sé ről: gya kor la ti lag
nyers for dí tást, pró za-pa ra frá zist ad, mint Nabokov Anyeginjé nek fő szö ve ge.) Vi szony -
lag gyak ran jár ha tó út az in for má ció ál ta lá no sabb for má ban va ló köz ve tí té se, az imp -
li ci tá ció: egy konk rét dal ra tett uta lás he lyett a dal sze rű mi nő ség jel zé se, mű- és szer -
ző pa ró diák he lyett mű faj pa ró diák stb. egyes ese tek ben ar ra is van le he tő ség, hogy
az ere de ti ben imp li cit in for má ciót a for dí tó át vi gye az exp li cit tar to mány ba anél kül,
hogy – Nabokov mód sze rét kö vet ve – kül ső jegy ze tek re, me ta tex tu sok ra kel le ne ha -
gyat koz nia. Íme egy vi szony lag össze tett, a fen tebb vá zolt ka te gó riák kö zül töb bet
is érin tő pél da er re az el já rás ra.

Az Ulysses har ma dik fe je ze té ben a ten ger par ti fö ve nyen mé lá zó Ste phen nek eszébe
öt lik egy 17. szá za di, ko ra be li tol vaj nyel ven író dott stró fa:

Whi te thy famb les, red thy gan
And thy qu ar rons da inty is.
co uch a hog she ad with me then.
In the dark mans clip and kiss.33
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33 Joyce 1986a 3,381–384 (39).
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ezt a mai (vagy akár a 20. szá zad ele ji) anya nyel vi ol va só nemigen ér ti. Ami ből
akár olyan kö vet kez te tés re is jut hat nánk, hogy a ma gyar ol va só nak is ér tel met len -
sé get kell ad ni, mert ez zel kö ze lít jük meg leg job ban az anya nyel vi ol va só au ten ti kus
be fo ga dá si él mé nyét. csak hogy a re fe ren ci á li san ér tel met len szö veg nek még na gyon
is le het sti lisz ti kai jel le ge, sőt in teg ri tá sa, mint azt Ka rin thy a ha lan dzsá ban írt kuruc -
dal és szim bo lis ta szo nett kap csán meg győ zően be mu tat ja.34 Az an gol ol va só va ló -
szí nű leg nem ér ti a sza vak fe lét, de nagy vo na lak ban ér zé ke li a szö veg te ma ti ká ját és
sti lisz ti kai in teg ri tá sát, vagyis azo no sít ja az arc hai kus zsar gont. Ér de mes át te kin teni
a ko ráb bi kí sér le te ket. Gás pár end réé így szól:

Man csod fe hér, szád vér vö rös,
Jó bőr vagy, tu ti csaj.
Sven ker va gyok, brü göl ni jöjj:
Lesz smóc ni meg ri csaj.35

Lát ha tó, hogy a for dí tó felis mer te a sti lisz ti kai re gisz tert, és le xi kai ér te lem ben jól
azo  no sí tot ta az egyes ele me ket (no ha a smócni je len té sét nem si ke rült ki de rí te nünk).
Az arc hai kus ság irá nyá ban azon ban kí sér le tet sem tett, a sti lisz ti kai in teg ri tást pedig
nemigen si ke rült meg va ló sí ta nia: pél dául az iro dal mias jöjjmeg le he tő sen disszo náns
a brügölnimel lett; a jóbőrmi nő sí tés nem túl élet sze rű ilyen má so dik sze mé lyű, meg -
szó lí tó for má ban, köz vet le nül a nő ne mű alany hoz in téz ve, hi szen rend sze rint fér fiak
kö zött hang zik el; és az is két sé ges, hogy a sti lisz ti kai ké szít mény ál tal kons ti tuált
(nyil ván va lóan 20. szá za di) be szé lő szá má ra kü lö nö sebb ero ti kus vonz erőt je len tene
egy női kéz fe hér sé ge. Így a sza kasz kul tu rá lis felidé ző po ten ciál ja meg le he tő sen
csekély, va ló já ban nem is idéz fel egyéb asszo ciá ciót, mint a for dí tói mun ka ré misztő
ne héz sé geit.

A má sik for dí tás ban Szentkuthy Mik lós még na gyobb sza bad sá got vett: va ló szí -
nű leg azt fel té te lez te, hogy itt va la mi fé le her me ti kus vicc ről le het szó, amit csak
Joyce és né hány ba rát ja ért, így az tán ő is gyár tott egy ha son lót:

Ba ró kár és er gya csöcs,
Vac kolj le már, vár a fröccs,
Hor dó jö het, has a has ra,
eze re gyéj klip szes Basch ra.36
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34 KARINTHy 2002.
35 Joyce 1947, I/38.
36 Joyce 1974, 60.

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:22  Page 129



A sti lisz ti kai in teg ri tás ra itt nem le het pa na szunk, no ha en nek az az ára, hogy
a szöveg jó val al pá ribb (és ér tel met le nebb) az ere de ti nél. Az utol só sor ban fel lé pő klip -
szes Basch ki lé té nek megál la pí tá sa szép feladat a Szentkuthy-filo ló gia szá má ra.37 Kér -
dés per sze (és nem annyi ra a for dí tás tech no ló giá ját, mint in kább eti ká ját érin tő kér -
dés), hogy a szer ző sze mé lyes, má sok szá má ra ért he tet len, her me ti kus re fe ren ciá ja
helyére a for dí tó be he lyet te sít he ti-e a sa ját her me ti kus re fe ren ciá ját. A he lyes megoldás
szem pont já ból azon ban ez a kér dés in dif fe rens, mi vel nem her me ti kus re fe ren ciá ról,
hanem azo no sít ha tó, kül ső re fe ren ciá ról van szó. Va ló szí nű leg egyik for dí tó sem tudta,
hogy ez egy au ten ti kus 17. szá za di vers rész let, nem Joyce ko hol má nya. Kö vet ke zés -
képp ez a kul tu rá lis re fe ren cia Ste phen sze mé lyi sé gé nek nem az obsz ce ni tás hoz vonzó -
dó, sö tét re gisz te ré ből buk kan a fel szín re, ha nem a mű velt sé gé vel ön maga előtt is
kér ke dő, sznob re gisz te ré ből. Vagyis a for dí tó ál tal át men ten dő szi gnifi káns in formáció
súly pont ja nem az obsz ce ni tás és a her me ti kus zsar gon, ha nem az archai kus ság és
au ten ti kus ság ol da lán ke re sen dő. olyan ver set kell ko hol ni, amely ről lát szik, hogy
Stephen nem most ta lál ta ki, és nem is a kocs má ban hal lot ta, ha nem egy te kin té lyes
fó liáns ban ol vas ta, egy má sok ál tal alig lá to ga tott könyv tár mé lyén. ez az in for má ció
azért is lé nye ges, mert – mint hogy arc hai kus ma gyar tol vaj nyelv csak nyo mok ban áll
ren del ke zé sünk re – a tol vaj nyelv és az arc hai kus ság kö zöt ti dön tés el ke rül he tet len.
S mi vel az arc hai kus ság szi gnifi kán sabb je len tés hor do zó nak bi zo nyult, ab ban kell bíz -
nunk, hogy a ré gies nyelv hasz ná lat és a fri vol te ma ti ka sti lisz ti kai lag ko he rens egyesí -
té sé ből a tol vaj nyelv eről te té se nél kül is meg fe le lő ered mény jön lét re, ame lyet az olva -
só mo ti vált nak, il lesz ke dő nek ta lál, s amely nek kap csán nem áll meg az ol va sás ban,
hogy – akár még oly elis me rő mó don is – a for dí tó ra gon dol jon. eh hez olyan tör té neti
stí lus tar to mányt kell meg cé loz ni (de nem túl spe cifi kusan), amely lé te zik a ma gyar iro -
da lom ban, s így is me rős az ol va só nak. A fri vo li tás ef fé le hang jait va la hol Amá dé László
kör nyé kén, a ro ko kó pró bál ko zá sok ban lel het jük fel. Az el ké szült ja vas lat így hang zik:

Pi ross aj ka fe hér ke zi
Az ter me te igen de li
eggy me szely bort vé le in ni
Se tét ben meg czi cze réz ni.38

eb ben azon ban van egy kis csa lás. A har ma dik sor ban ol vas ha tó „co uch a hog she ad”
ugyanis va ló já ban nem utal bor ra, ha nem az OED ta nú sá ga sze rint azt je len ti, „le fe -
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37 Ta lán Basch Ló ránt ra, a Baum gar ten-a la pít vány ku rá to rá ra gon dol ha tott, de az össze füg gés min den -
képpen ho má lyos.

38 Joyce 2012a, 50.

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:22  Page 130



küd ni alud ni” (mel les leg az OED öt elő for du lá si pél dá ja kö zül az egyik ép pen a Stephen
ál tal idé zett vers). Nos, az al vás ideá ja meg le he tő sen fur csán fes te ne itt, hi szen a követ -
 ke ző sza kasz ban még legalább a csó ko ló zás ideá jáig el kell jut ni, ugyanak kor az alvás
nél kü li le fek vés valakivel egyér tel műen a be fe je zett sze xuá lis ak tus ra utal: ilyen messzi -
re nem aka runk el jut ni. A har ma dik sor nak te hát a for dí tás ban olyas mit kellene köz -
ve tí te nie, hogy ártatlanul fe küd né nek le együtt, majd a sö tét ben csó ko lóznának. ezt
nem na gyon le het ér tel mes sé – ugyanak kor kor hű vé – ten ni, ráadá sul egé szé ben vé -
ve meg le he tő sen re dun dáns in for má ció: a sö tét ben – mintegy alap ér tel me zés sze rint –
rend sze rint fek ve csó ko lóz nak a né pek (de ha még sem, az sem mit sem vál toz tat a lé -
nye gen). ezért te hát mód nyí lik ide be csem pész ni a me szely bort, ami az ese mé nyek
me ne té be jól be leil lik, mi köz ben tud tá ra ad ja az ol va só nak, hogy ezek az ese mé nyek
nem egy fő úri park lu ga sá ban ját szód nak, ha nem bi zony egy kocs má ban. A szö veg idő -
be li el he lyez ke dé sé re vo nat ko zó in for má ciót, azaz arc hai kus sá gát si ke rült (az ere de ti -
hez ha son lóan) a sti lisz ti ka szint jén, imp li cit for má ban köz ve tí te ni, de a tár sa dal mi el -
he lyez ke dé sé vel – hasz nál ha tóan fenn ma radt arc hai kus szleng hiá nyá ban – ezt nem
tud tuk meg ten ni. ezért a szo cio ló giai in for má ciót exp li cit té tettük: míg az an gol olvasó
sti lisz ti kai je gyek ből tud ja meg, hogy a tör té né sek va ló szí nű sít he tő hely szí ne egy kocs -
ma, a ma gyar ol va só nak ezt a bor je len lé te ad ja tud tá ra. Para dox mó don itt a szó sze -
rin ti pon tos ság tól va ló el tá vo lo dás tet te le he tő vé a na gyobb kul tu rá lis pon tos sá got.

éL Mény sze rű ség

A har ma dik mér ce, mint az ed di giek ből is ki de rült, az élményszerűségmér cé je. A szép-
ség fo gal má nak le vál tá sá ra azért van szük ség, mert az esz té ti kai be fo ga dás köz ponti
ér té ke ko ránt sem min dig a szép ség, de az min den eset ben fon tos, hogy az adott kul -
tu rá lis min tá zat esz té ti kai ér té kei köz vet le nül, él mény sze rűen je len je nek meg be fo -
ga dói ho ri zon tun kon. Az él mény sze rű ség irán ti igényt ko mi kus szi tuá ció ban tud juk
a leg job ban meg fi gyel ni, hi szen itt az él mény jól felis mer he tő ér zé ki reak ció ban, a ne -
ve tés ben ma ni fesz tá ló dik. Bi zo nyá ra so kan meg fi gyel ték már, hogy a felira tos filmko -
mé di ák ban egy-egy poé non nem ak kor ne vet a kö zön ség, ami kor meg je le nik a felirat,
ha nem csak ak kor, ami kor a sze rep lő az adott ide gen nyel ven ki is mond ja a hu mo -
ros mon da tot. A kö zön ség a felirat ból megér ti, hogy mi lesz a vicc, de a neve tést
mint egy el rak tá roz za, mert ez még nem ma ga a vicc: az csak ak kor va ló sul meg, ami -
kor né hány tö re dék má sod perc cel ké sőbb a meg fe le lő kon tex tus ban, meg fe le lő hang -
súllyal és gesz ti kus kí sé ret tel a sze rep lő ki is mond ja. A vic cet csak ez az él mény sze -
rű ség ér vé nye sí ti.
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Nabokov már több ször em le ge tett Anyegin-for dí tá sa jó részt le mond a köz vet len
esz té ti kai él mény fel kel té sé ről: jegy ze tek ben és kí sé rő ta nul mány ban be szél a vers -
for má ról, a kul tu rá lis kap cso lat rend szer ről és más, já ru lé kos nak te kin tett ele mekről.
Vol ta kép pen Jakobson di stink ci ó ját te szi át a gya kor lat ba: min dent le for dít az ere -
de ti mű ből, ami kog ni tív adat, és me ta- il let ve pa ra tex tu sok ba ren de zi mind azt az
in for má ciót, amely ezen az ala pon for dít ha tat lan nak mi nő sül. en nek a szél ső sé gesen
ra cio ná lis el já rás nak nem le het el vi tat ni a tisz tes sé gét: a Nabokov mun ká já ban rej lő
for dí tás eti kai ma ni fesz tu mot va la hogy úgy ért het jük, hogy a fő szö veg be az az in for -
má ció ke rült, amiért for dí tó ként (át kó do ló ként) száz szá za lé kig fe le lős sé get tud vál -
lal ni, a töb bi in for má ciót pe dig a (több szö rös ter je del mű) füg ge lé kek ben bo csát ja
ren del ke zé sünk re. Nabokov mun ká já nak imp li kált ál lí tá sa (amit egyéb ként ta nul má -
nyá ban exp li cit té is tesz), hogy a for ma hű vers for dí tás el ke rül he tet le nül csa lás, hazug -
ság, imi tá ció. A for dí tás nak nem mű vé szet nek, ha nem tu do mány nak kell len nie:
akinek mű vé szi am bí ciói van nak, az ír jon sa ját ver set, aki azon ban for dí ta ni akar, azt
ve zé rel je a tu do má nyos fe le lős ség – azaz ne tö rőd jön az él mény sze rű ség gel, csakis
a pon tos ság gal.39

egy ilyen for dí tá si stra té gia ter mé sze te sen ki hí vást je lent a meg fe le lő ség kri té riu -
ma szá má ra is: va jon az ilyen el vek alap ján el ké szí tett for dí tás tel je sí ti-e az iro dal mi
for dí tás kü szöb fel té te leit. Nabokov vél he tő leg úgy gon dol ko dott, hogy a meg fe le lő -
ség mér cé je kul tu rá lis ter mék, amely az idő ben igen csak vál to zé kony és kon tex tus -
füg gő ér tel mi sé gi kon szen zu sok ered mé nye: egy adott kor ban, egy adott kul tú rá ban
azt fo gad juk el for dí tás nak, amit a szo kás és a gya kor lat szen te sít. A meg fe le lő ség
mér cé je te hát vál to zé kony és eset le ges (mi ként egyéb ként az él mény sze rű sé gé is),
egy szö veg sze mio ti kai struk tú rá já nak más nyelv re át kó dolt rep re zen tá ció ja azon -
ban kö ze lít het a tu do má nyos eg zakt ság hoz és ve rifi kál ha tó ság hoz. eh hez ugyanolyan
pon tos sza bá lyok ren del he tők, mint ah hoz, aho gyan egy pon tos és rész le tes tér kép
rep re zen tál egy tá vo li tá jat. eh hez ké pest a for ma hű for dí tás Nabokov sze mé ben
olyas mi, mint ha a tá vo li tá jat a ker tünk ben, em lé ke zet ből és a ná lunk ho nos nö vé -
nyek ből pró bál nánk re konst ruál ni. Vagyis is mét a „rep re zen tá ció vagy re konst rukció”
di lem má já hoz ér kez tünk.

Az él mény sze rű ség meg cél zá sa alap ve tően re konst ruk tív el já rást fel té te lez. Az ilyen
irá nyú tö rek vé sek re nem csak Nabokov és Jakobson te kint ké tellyel. A kor sze rű for -
dí tás tu do mány meg te rem tő je ként, szá mos alap ka te gó ria de fi ni á ló ja ként szá mon
tartott Ja mes S. Holmes a le for dí tott ver set me ta vers nek (metapoem) ne ve zi. Holmes
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39 Nabokov (nyil ván iro ni kus) becs lé se sze rint a for ma hű for dí tá sok ban 18% az ere de ti ér te lem, 32% az ér -
tel met len ség (nonsense), a ma ra dék 50% sem le ges töl te lék. Lásd NABoKoV 1966, 80.
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a kér dést sa já tos on to ló giai ke ret be ál lít ja: kép le te sze rint a me ta vers úgy vi szo nyul
az ere de ti vers hez, ahogy az ere de ti vers a va ló ság hoz, azaz MP : P : : P : R.40 ez a képlet
mint ha Pla tón Államá nak so kat vi ta tott, a köl tők ki til tá sá ra vo nat ko zó ki téte lét fűzné
to vább:41 a dol gok az ideái kat utá noz zák; a köl tők csak az ideá kat után zó dol go kat
utá noz zák; kö vet ke zés képp a vers for dí tók az ideá kat után zó dol go kat utánzó köl tő -
ket utá noz zák. Mi vel mind a köl tők, mind a for ma hű vers for dí tók to vább ra is lé tez -
nek, ami a szük sé ges sé gük re néz ve egy faj ta „evo lú ciós” bi zo nyí té kot is je lent, az el -
lent mon dást va la hogy fel kell ol da nunk. A pla tó ni ki til tás el len az a szo ká sos vé de lem,
hogy a köl tő te vé keny sé ge nem az után zás, ha nem a te rem tés tar to má nyá ban megy
vég be, vagyis a köl te mény ideá lis eset ben köz vet le nül érint kez het az ideák kal, mi -
köz ben per sze elő ze te sen lé te ző anya gok kal, elő ze te sen lé te ző sé mák kal dol go zik,
akár a töb bi mes ter em ber.42 De al kal mas-e ez az ér ve lés a for dí tó meg vé dé sé re, hogy -
ha az ő mun ká já nak nem já ru lé kos ele me, ha nem köz pon ti mag ja az után zás?

Jakobson igen jól alá tá maszt ja a köl té szet for dít ha tat lan sá ga mel lett szó ló ér veit,
hang sú lyoz va, hogy a köl té szet lé nye ge nem a kog ni tív ada tok köz ve tí té se. Mint írja,
a köl té szet ben „a nyel vi kód min den egyes al ko tó ele me […] ma gá val hor doz za au to -
nóm je len tés po ten ciál ját (carrytheirautonomoussignification)”.43 A köl tői mű ben
te hát a nyel vi kód al ko tó ele mei – a fo ne ti ká tól a kul tu rá lis al lú zió kig – egye di és ere -
de ti kons tel lá ciót al kot nak, ez az egye di min tá zat ma ga a mű al ko tás, a be fo ga dás so -
rán a kü lön bö ző al ko tó ele mek egy szer re és egy más sal össze füg gés ben hoz zák lét re
az esz té ti kai ha tást, a re ve lá ciót. Fon tos meg je gyez ni, hogy a kons tel lá ció kü lön böző
szint jein ér zé kel he tő ren de zett sé gek in ten ci o nált sá ga nem ugyanak ko ra: a köl tők
alig ha mé rik ki pa ti ka mér le gen pél dául a ma gas és mély ma gán hang zók ará nyát, az
ál ta lá nos nyel vi nor mák tól va ló (oly kor va ló ban szi gnifi káns) sta tisz ti kai el té ré sek is
a vá lasz tott sza vak fo né ma ál lo má nyá ból kö vet kez nek, aho gyan a sza vak ki vá lasz tása
is egy ma ga sabb szin tű el gon do lás függ vé nye és így to vább. So kan adott nak ve szik,
hogy Pe tő fi Sán dor Tisza cí mű ver sé ben a „Mely nyelv mer ne ver se nyez ni véled?”
vers sor ön re fe ren ci á lis vagy me ta nyel vi gesz tust (sa já tos me ta lep szist) tar tal maz:
a sor (amely nek tíz ma gán hang zó já ból nyolc e hang) sa ját ma gán de monst rál ja a
nyelv esen dő sé gét, té to va sá gát, tö ké let len sé gét.44 La tor Lász ló ha tá ro zot tan ta gad ja
ezt a fel té te le zést, mond ván, amit Pe tő fi mon da ni akar, az egész egy sze rűen így hang -
zik ma gya rul, ez nem igé nyel szán dé kos beavat ko zást.45 Tel je sen el fo gad ható fel té -
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40 HoLMeS 1988, 10.
41 PLA TóN 1984b, fő ként a II I –VI II ré szek.
42 Lásd min de nekelőtt SID Ney 1988, 84–86.
43 JAKoBSoN 1969, 381; JAKoBSoN 1959, 238.
44 Vö. oR BÁN 2009.
45 Sze mé lyes szó be li köz lés alap ján.
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te le zés, hogy Pe tő fi nem egy elő ze te sen ki gon dolt je len tés komp le xu mot mo du lált
en nek a fo ne ti kai min tá zat nak az eléré sé hez, ha nem mintegy „ké szen ta lál ta” ezt a
sort a nyelv ben, ép pen ez zel a je len tés sel és ez zel a fo ne ti kai min tá zat tal. (Ráadá sul
Pe tő fi ide jén ezek nem is mind egy for ma e-k vol tak: vërsënyezni.) Akár hogy tör tént
is, a for dí tó szá má ra a vers sor már ez zel a fo ne ti kai min tá zat tal együtt adott: rá van
bíz va a dön tés, mek ko ra in ten ci o nált sá got (és egyál ta lán mek ko ra jelen tő sé get) tu -
laj do nít a ma gán hang zók sa já tos (és az ál ta lá nos nyel vi nor má tól min den kép pen el -
té rő) elosz lá sá nak.

Az ere de ti szö veg kü lön bö ző szin tű szer ve zett sé gei te hát ré szint a szer ző köz vet -
len szán dé ká ból kö vet kez nek, ré szint az adott nyelv sa ját sá gai ból, ré szint a szer ző
ál tal kö vet ni vá lasz tott kul tu rá lis ha gyo mány ból, ré szint, mintegy má sod la go san,
ezek összeegyez te té sé nek ne héz sé gei ből, komp ro misszu mai ból. Sok szor elő for dul
(Kosztolányi né ha szin te kér ke dik is ez zel46), hogy egy adott vers sor hoz a rím ad ja
az ins pi rá ciót (boromisvan–szomorítsam és tár sai). Akár mi lyen mó don jött is lét -
re az ere de ti szö veg, vég le ges ál la po tá ban rög zült, és el kezd te az éle tét a kul tú rá ban:
ol vas ták, in terp re tál ták, kri ti zál ták, to váb bi ins pi rá ciót me rí tet tek be lő le, míg vé gül
olyan fon tos ság ra tett szert, hogy fel me rült a for dí tás igé nye.

A for dí tó elé te hát egy olyan szö veg ke rül, amely az adott kons tel lá ció ban rögzített
és ka no ni zált, és amely a bel ső ren de zett sé gi szin te ken kí vül im már gaz dag kül ső
kap cso la tok kal (ha tás tör té net tel) is ren del ke zik.47 A for dí tó a ren de zett sé gek kö zött
kény te len va la mi fé le hie rar chiát felál lí ta ni, hi szen az át kó do lás so rán az ere de ti konstel -
 lá ció min den kép pen sú lyo san sé rül ni fog. A leg több eset ben a fon tos sá gi sor rend élén
a sze man ti kai-lo gi kai szer ke zet áll: a for dí tó igyek szik mon dat ról mon dat ra ha lad va
ér tel mi ek vi va len se ket ren del ni a for rás szö veg ele mei hez. ez az el já rás az ere de ti
szö veg összes töb bi ren de zett sé gét fel dúl ja vagy el tör li: nyil ván va lóan el vész min den
fo ne ti kai és met ri kai ren de zett ség, és ko moly sé rü lé se ket szen ved (no ha tö re dékeiben
oly kor át ment he tő) a kul tu rá lis beágya zott ság. Au to ma ti ku san el tű nik min den olyan
össze te vő, amely a for rás nyelv ben ele ve adott struk tu rá lis sa já tos sá gok ra épült. Lénye -
gé  ben ez az, amit Nabokov az Anyeginnel tett; ezután össze gyűj töt te és exp li cit té
tet te a mű ve let so rán el vesz tett in for má ció kat, és füg ge lék ként a fő szö veg hez csatolta.

Az el já rás nyil ván va ló hát rá nya (mint már utal tunk rá), hogy meg foszt ja az ol vasót
az él mény sze rű be fo ga dás le he tő sé gé től. Hí res esszé jé ben Su san Son tag amel lett

134

46 Kosztolányi sze rint a rím ih le tő ere je ab ban áll, hogy ki kap csol ja az éssze rű sé get: „el te re li a fi gyel met
a lé nyeg től, hogy vé gül iga zán a lé nyeg re te rel je.” KoSZToLÁNyI 1990b, 537.

47 egyes for dí tók pél dául szük sé gét ér zik, hogy jegy ze tet fűz ze nek Avelszibárdok „em lé ke sír a lan ton
még” so rá hoz, exp li cit té té ve a Pe tő fi-uta lást, amely va ló já ban ha tás tör té ne ti fej le mény, a vers nek (texto -
ló giai ér te lem ben) egyál ta lán nem ré sze. Vö. MAK KAI, 1996, 280.
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érvel, hogy a mű vé szet be fo ga dás nak nem az elem zés, ha nem a be le me rü lés, a megélés
az adek vát mód ja: nem ol va sa tok ra, ha nem él mé nyek re van szük sé günk, „nem a mű -
vé szet her me neu ti ká já ra, ha nem az ero ti ká já ra”.48 Ha a for dí tás cél ja az ide gen nyel -
vű mű al ko tás vagy kul tu rá lis min tá zat beágya zá sa a cél kul tú rá ba, ak kor az él mény -
sze rű ség ről nem le het le mon da ni. Bár mi fé le ha tás ki fej té sé hez a mű nek mintműnek
kell je len len nie, ha még oly gyar ló meg kö ze lí tés ben is; a köz vet len érint ke zés re kell
le he tő sé get te rem te ni, ha még oly il lu zó ri ku san is: ezt a mű ről ké szült leg rész le te -
sebb be szá mo ló sem pó tol hat ja.

Fon tos, no ha az iro dal mi for dí tá sok nak vi szony lag kis ré szét érin tő érv le het az
is, hogy a sze man ti kai-lo gi kai ren de zett ség – azaz a szö veg vol ta kép pe ni ér tel me –
nem min den eset ben el sőd le ges. Kép zel jük el pél dául, hogy va la ki tisz tán a pon tos -
ság mér cé jét szem előtt tart va for dí ta na egy min den ki ál tal is mert Weö res-gye rek -
ver set (füg get le nül at tól, hogy ere den dően is gye rek vers nek ké szült-e), mond juk
a Csiribirit, a Galagonyát vagy a Bóbitát. egyál ta lán nem de rül ne ki, hogy mi lyen érték
in do kol ja ezek nek a ver sek nek a kul tu rá lis po zí ció ját: a fő szö veg be mi ni má lis in for -
má ció ke rül ne, a jegy ze tek be pe dig an nak a bi zony ga tá sa, hogy tényleg na gyon ér -
de kes a rit mu suk, a ze né jük, fo ne ti kai felépí té sük. ez a pél da per sze né mi leg szél ső -
sé ges – ezek a ver sek va ló ban for dít ha tat la nok, mi vel ha tá suk jó részt ép pen a ma gyar
nyelv im ma nens adott sá gai ra épül –, ugyanak kor ráirá nyít ja a fi gyel met a rövid, dal -
sze rű ver sek prob lé má já ra, ame lyek ha tá sa el vá laszt ha tat lan ma gá tól a dal sze rű ség -
től: a ma gá tól ér te tő dően ele gáns for má tól, ame lyet ma gá tól ér te tő dő könnyed ség -
gel te remt meg és tölt ki a nyel vi je len tés.49

Az él mény sze rű ség re tö rek vő for dí tás kul tu rá lis hasz nát te hát nem le het két ségbe
von ni, még ak kor sem, ha az ilyen for dí tás gyak ran pon tat la nul rep re zen tál ja az ere -
de ti szö veg ér tel mét, és fél reér té se ket, tor zí tá so kat okoz. A ve szé lyek kö zül a leg -
nyil ván va lóbb a túl zott do mesz ti ká lás, a ha mis ek vi va len ciák ra ha gyat ko zás. A kul -
tu rá lis kö zeg ál ta lá ban tá vol ság tar tó kri ti ká val ke ze li az ilyen ese te ket. Mé szöly
Ge deon (Bak say Sán dor, csen ge ri Já nos és má sok ha son ló kí sér le tei után) 1959-ben
je len tet te meg pár rí mes fe le ző ti zen ket te sek ben írt Odüsszeia-for dí tá sát.50 A munka
hát te ré ben az az el gon do lás állt, hogy az ógö rög na gye pi ka be vett vers for má já nak
kul tu rá lis ek vi va len se a ma gyar na gye pi ka be vett vers for má ja: ez fog ja elő se gí te ni
a mű va ló di, szer ves beépü lé sét a ma gyar kul tú rá ba. ez a mun ka azon ban so ha sem
vált a ma gyaror szá gi vi lág iro dal mi ká non ré szé vé, rész ben fel te he tő leg azért, mert
De ve cse ri Gá bor máig is ka no ni kus nak te kin tett he xa me te res ver zió ja már 1947-től
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hoz zá fér he tő volt, és ki fej tet te a ma ga ha tá sát.51 De a kul tu rá lis kö zeg va ló szí nű leg
a De ve cse ri-szö veg je len lé te nél kül is ér zé kel te vol na a fel té te le zett ek vi va len ciá ban
rej lő disszo nan ciát, az év szá za dos és a több év ez re des „ősi ség” kö zöt ti kü lönb sé get:
a pár rí mes fe le ző ti zen ket tes ki fe je zet ten a 19. szá za di ver ses epi kát (pél dául a Tol-
dit, a Jánosvitézt) idé zi fel, te hát Ho mé rosz ra al kal maz va bán tóan anak ro nisz ti kus.
Mé szöly Ge deon el já rá sa el ső meg kö ze lí tés ben megen ged he tet len mér té kű, a mai
for dí tói eti ká val össze fér he tet len há zia sí tás nak tűn het, de ez fel szí nes íté let. A tu -
dós for dí tó nak annyi ban fel tét le nül iga za van, hogy Ho mé rosz mű ve az ere de ti kör -
nye zet ben nem volt eli ti sta, ha nem köz szá jon for gó, „né pies” al ko tás. Ha va la ki en -
nek a kul tu rá lis po zí ció nak a re konst ruk ció ját tű zi cé lul, ak kor va ló ban nem for dul hat
a he xa me te rek hez. In nen te kint ve Mé szöly mun ká ja he roi kus, de né mi képp utó pisz -
ti kus vál lal ko zás: a 20. szá za di kul tú ra nem ké pes ak tív, él te tő kö ze get te rem te ni egy
né pi eposz nak, más for mák ba öl töz te ti a ma ga tör té ne teit.

Az ér vény ben lé vő for dí tói nor mák al kal ma sak a túl zott do mesz ti ká ció tor zításainak
megelő zé sé re vagy eny hí té sé re, a ha mis ek vi va len ciák el ke rü lé sé re. Jó pél da er re,
hogy a for dí tók és az iro dal mi élet kon szen zu sa be ve ze tett egy ál ta lá nos he lyet te sí -
tő sor tí pust (magyarjambus), amely az egy sze rűbb, ke vés bé jel leg ze tes, fő ként nyu -
gat- eu ró pai sor faj ták (hang sú lyos jam bus, ale xand rin, en de ca sil la bo stb.) ki vál tá sára
biz ton ság gal – azaz té ves kul tu rá lis asszo ciá ciók fel kel té se nél kül – hasz nál ha tó.52

Az él mény sze rű ség re tö rek vő for dí tást azon ban más ve szé lyek is fe nye ge tik: az
egyi ket a túlnormalizálás név vel il let het jük. Azo kat az ese te ket ne vez zük így, ami kor
a for dí tó jó in du la tú har mó nia ke re sé se ki szű ri az ere de ti szö veg ben rej lő, szán dé kolt
disz har mó niát, és a köz hely fe lé moz dít ja el a szö ve get. Tí már György fi gyelt fel rá,
hogy Tóth Ár pád ta lán leg több ször idé zett vers rész le te, a szi nesz té zia min den ko ri
tan köny vi alap pél dá ja – „egy ki ra kat ban li la dal ra kelt / egy nyak ken dő” – a fran cia
for dí tás ban saj nos így hang zik: „…dans une vit ri ne une cra va te mau ve qui se mit à
chan ter” (’egy ki ra kat ban egy li la nyak ken dő da lol ni kez dett’).53 A for dí tó kog ni tív
disszo nan ciát ér zé kelt (vagy at tól tar tott, hogy ol va sói azt fog nak ér zé kel ni) és „ki -
ja ví tot ta” a sort. Ha ugyanezt ki pró bál juk for dí tó prog ra mok kal is, ér de kes kö vet kez -
te tés re ju tunk. A tra di cio ná li sabb, zár tabb és me cha ni ku sabb Babylon ne vű prog ram -
mal – a szin ta xis és a szó rend né mi mó do sít ga tá sa után – si ke rült elér ni, hogy
csak nem meg fe le lő an gol ver ziót ál lít son elő: „A tie sung a purp le song that [sic] the
shop win dow”. A mo der nebb, ru gal ma sabb és di na mi ku sabb GoogleTranslator azon -
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ban a lila jel zőt a szó rend és a szi no ni mák sem mi lyen kom bi ná ció já ban nem kap -
csol ta a dal hoz, csakis a nyak ken dő höz.54 ez a szol gál ta tás gya ko ri sá gok alap ján dol -
go zik, és va ló szí nű leg egyet len li la dalt sem ta lált ha tal mas adat bá zi sá ban: a gé pi for -
dí tás te hát olyan fej lett már, hogy me rő ben em be ri hi bá kat is ké pes el kö vet ni.

e je len ség má sik pél dá ja még anek do ti ku sabb. Nem zet kö zi kö zön ség előtt kel lett
előadást tar ta nom a ma gyar iro da lom ról, a be mu ta tott sze mel vé nye ket egy an gol
anya nyel vű diák ol vas ta fel. egyik pél dám Jó zsef At ti la Tisztaszívvel cí mű ver se volt,
amely nek utol só két so ra a for dí tás ban így hang zik: „and tips of po i son gras ses start
/ to prick abo ve my lo vely he art”. A felol va só diák a lovelyheartból lonelyheartot csi -
nált: utóbb lát tam, hogy nem fél reol vas ta, ha nem a pa pí ron is ki ja ví tot ta. el vis Presley
poé ti ká ja fe lülír ta Jó zsef At ti láét.

Ha ma guk tól az ext rém ese tek től el te kin tünk is, jól lát ha tó, hogy a for dí tás ban
erős ten den cia – és a for dí tás sal szem ben gyak ran erős el vá rás – a nor ma li zá lás,
vagyis a fur csa, meg le pő, szo kat lan ele mek kiik ta tá sa, el si mí tá sa. A kvan ti ta tív – vagy
más né ven kor pusz ala pú – for dí tás tu do má nyi vizs gá ló dá sok egyik leg fon to sabb terü -
le te az ilyen ál ta lá nos ten den ciák, azaz fordításiuniverzálék fel mé ré se, lé te zé sük
szám sze rű bi zo nyí tá sa.55 ezek a vizs gá la tok nem spe cia li zá lód nak iro dal mi szövegekre,
de megál la pí tá saik ezen a te rü le ten is re ve la tív nak tűn nek. Az a meg fi gye lés pél dául,
hogy a szö veg ter je del me a for dí tás so rán jel lem zően növekszik,56 az iro dal mi szövegek
sa já tos fel té tel rend sze ré ben min den bi zonnyal ar ra ve zet, hogy az esz té ti kai szem -
pon tú szö veg al ko tás alap ka te gó riá já nak te kin tett tömörítés ha tás fo ka csök ken. Ahol
a ter je de lem nö ve ke dést a kon ven ció meg gá tol ja, mint a for ma hű vers for dí tás nál, ott
ten den cia ként kog ni tív in for má ció vesz te ség gel kell szá mol nunk, mint ezt a ta pasz -
ta la tok iga zol ják is. A to váb bi fel té te le zett uni ver zá lék több sé ge – mint az egyér tel -
mű sö dés és egy sze rű sö dés, a gram ma ti kai kon ven cio na li tás, az is mét lő dé sek ki kü -
szö bö lé se stb.57 – ugyaneb be az irány ba, vagyis a szö veg poé ti kai funk ciói nak és
kon no ta tív le he tő sé gei nek be szű kü lé se fe lé ve zet nek. eb ből a szem pont ból is iga zol -
va lát hat juk, amit ed dig is tud tunk, sőt egyik kiin du ló pon tunk volt, hogy a for dí tott
iro dal mi szö veg – egé szen rit ka ki vé te lek től el te kint ve – nem ér fel az ere de ti vel.
A nor ma li zá ció a for dí tá si fo lya mat nor má lis, ki kü szö böl he tet len ve le já ró ja. Ami kor
azon ban a túl zott nor ma li zá ció, vagy egy sze rűb ben túlnormalizálás kö vet kez té ben
a fel tét le nül szük sé ges nél jó val na gyobb az in for má ció vesz te ség, azt egyér tel műen
disz funk ci ó nak te kint het jük a kul tu rá lis transz fer rend sze ré ben. Hát te ré ben, úgy tűnik,
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egy faj ta kul tu rá lis reny he ség, ké nyel mes ség rej lik, mind a for dí tói (to váb bá szer kesz -
tői, könyv kiadói) gya kor lat, mind a be fo ga dói el vá rá sok ol da lán.

A szük ség te len nor ma li zá ció, ame lyet Law ren ce Venuti az an gol ra for dí tás gya -
kor la tá ban a fluency (’gör dü lé keny ség’) kul tu sza ként kár hoz tat,58 a ma gyar for dí tói
ha gyo mány ban is igen erős. en nek az el ter jedt el gon do lás nak az a lé nye ge, hogy
a for dí tó nak nem csu pán hoz zá fér he tő vé kell ten nie az ere de ti kul tu rá lis ob jek tumot,
ha nem min den aka dályt el kell há rí ta nia a be fo ga dás elől, mintegy előemész tett,
pépe sí tett szö veg fo lya mot kell pre zen tál nia, meg kí mél ve az ol va sót a ké nyel met len
ki hí vá sok tól. eb ben az eset ben nem egy sze rűen a há zia sí tó stra té gia túl mű kö dé sé -
ről van szó, hi szen a vál toz ta tá sok nem – vagy nem csak – a cél kul tú rá hoz va ló hozzá -
il lesz tést cé loz zák, ha nem min den fé le ide gen ség kiik ta tá sát, azon ele me két is, amelyek
adott eset ben nem a for rás kul tú ra par ti ku lá ris adott sá gai ból, ha nem az át szál lí tandó
kul tu rá lis min tá zat ere de ti sé gé ből adód nak. Ko ráb ban már esett szó ar ról a ten den -
ciá ról, hogy a dia ló gu sok szi kár „mond ta–mond ta” ke ret nar rá ci ó ját a for dí tók és szer -
kesz tők gyak ran még ma is igye kez nek „ki szí nez ni”, azon meg gon do lás alap ján, hogy
a mo no ton is mét lő dés „nem szép” ma gya rul. emö gött azon ban nem rej lik mé lyebb
be lá tás, mint az is ko lá ban ta nult ot rom ba sza bály, hogy „szó is mét lés ti los”. Va ló já -
ban az elem is mét lés a szö veg sti lisz ti kai meg for má lá sá nak és meg szer ve zé sé nek
egyik leg fon to sabb esz kö ze, hasz ná la tát a bi ná ris til tás nál/en ge dé lye zés nél sok kal
bo nyo lul tabb szem pon tok sza bá lyoz zák. A for dí tó nak fel kell tud ni mér nie, hogy az
ere de ti szö veg szer ző je is al kal maz ha tott vol na „szí ne zést”, és ha nem tet te, er re nyil -
ván jó oka volt, ame lyet a for dí tó nak szin tén il le nék megér te ni és ak cep tál ni. Az az
ér ve lés, hogy ma gya rul egy bi zo nyos szö veg for má lá si el já rás „nem szo kás”, va ló já -
ban ba bo na ság. A for dí tó egyik fő felada ta (mint er re több ször utal tunk) ép pen az
új min tá za tok hoz zá fér he tő vé té te lé ben áll, nem pe dig a cél kul tú ra meg kí mé lé sé ben
ezek től a min tá za tok tól.

Az új Ulysses- szö veg egyes szö veg he lyei re vo nat ko zóan is meg fo gal ma zó dott egyik
bí rá lat ban (konk rét pél da em lí té se nél kül), hogy „ilyet nem mon dunk ma gya rul”.59

er re több fé le mó don le het vá la szol ni. Az egyik vá lasz az, hogy a ma gyar nyelv (mint
min den élő kul túr nyelv) al kal mas ar ra, hogy olyas mi ket mond ja nak raj ta, amit azelőtt
so ha. Pél dául a Helyesabőgés ki fe je zés sem lé te zett, amíg Arany (mű for dí tás ban!)
le nem ír ta. A má sik vá lasz, hogy a ki fo gá solt hely alig ha nem olyas va la mi nek a meg -
fe le lő je, amit an go lul sem mon da nak úgy, és a ma gyar vál to zat ép pen ezt kí ván ta
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vissza ad ni. Vol tak he lyek, ahol szán dé ko san ik tat tunk be nem-sz ten derd for má kat
(mintegy a brech ti elide ge ní tő ef fek tek min tá já ra), hogy megál lít suk az ol va sás ké -
nyel mes fo lya ma tát, és ráirá nyít suk a fi gyel met egy-egy rej tet tebb mo tí vum ra, kul -
tu rá lis uta lás ra vagy pa ro no má zi á ra. A komp lex for dí tói kom pe ten ciá ból ere dő, inten -
ci o ná lis „zök ke né se ket” mél tány ta lan a sti lisz ti kai in kom pe ten ciá nak tu laj do ní ta ni –
de ér té ke lé sük höz fel kell ad ni a „ké nyel mes ol va sás” igé nyét.

Hadd mu tas sunk be még egy pél dát az ol va sói ké nyel mes ség igé nyé nek kielé gí té -
sé re. Az Ifjúkoriönarckép vé ge fe lé hang zik el a könyv egyik leg fon to sabb té tel mon -
da ta, Ste phen (és Joyce) ön kén tes szám űze té sé nek leg tö mö rebb, epig ram ma ti kus
össze fog la lá sa: „A leg rö vi debb út Ta rá ba Holy he a den át ve zet.”60 Nyil ván va ló, hogy
a ma gyar ol va só szá má ra köz vet le nül egyik hely név sem je lent sem mit, a for dí tásban
el vész a kul tu rá lis kon no tá ci ó. Mi vel Szo bot ka Ti bor nak an nak ide jén nem állt ren -
del ke zé sé re az an no tá lás le he tő sé ge, nem akar ván egy vég ső so ron ér tel met len mon -
da tot a szö veg ben hagy ni, el hagy ta a két hely ne vet. A mon dat re to ri kai sú lyát pe dig
egy sok kal ál ta lá no sabb megál la pí tás sal kí sé rel te meg pó tol ni: „A leg rö vi debb út nak
nin cse nek ki té rői.”61 A szö veg ko he ren ciá ja, re to ri kai íve lát szó lag nem sé rül, az ol -
va só nak nincs hiány ér ze te, ké nyel me sen to vább ha lad hat.

ez zel a megol dás sal a for dí tás a kö vet ke ző in for má ció cso mag tól kí mél te meg a ma -
gyar ol va sót: Ta ra az ősi ír ki rá lyok le gen dás szék he lye, s így egy új nem ze ti aranykor
szim bó lu ma; Holy he ad pe dig az a ki kö tő a brit fő szi get nyu ga ti part ján, amely be az
Íror szág ból ér ke ző ha jók be fut nak. Kö vet ke zés képp a nem ze ti felemel ke dés hez
a moder ni zá ción (azaz Ang lián) ke resz tül ve zet az út. Szél ső sé ge sen do mesz ti ká ló
mai ma gyar for dí tás ban: „A leg rö vi debb út Pusz ta szer re He gyes hal mon át ve zet.”
Vagyis az ere de ti mon dat nem la pos em lék könyv-köz hely, ha nem egy ter mé keny,
meg gon dol kod ta tó pa ra do xon: a leg rö vi debb út nak igenis van nak ki té rői.

A zü ri chi Ja mes Joyce Fo un da ti on könyv tá rá ban ki ke res tem ezt a szö veg he lyet
az összes ren del ke zés re ál ló for dí tás ból, mintegy har minc kü lön bö ző nyelv ből. A Tara
és Holyhead hely ne ve ket (egyet len ki vé tel lel) min den al fa be ti kus írás mó dú for dí tás -
ban si ke rült azo no sí ta ni.62 eb ből ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a ma gyar for dí tás -
hagyo mány ra jel lem ző sa já tos „kí mé le tes ség” meg le he tő sen egye di fej le mény, s „oly
szo kás, me lyet meg tör ni tisz tesb, mint meg tar ta ni”.

A for dí tás te hát a pon tos ság ra és él mény sze rű ség re tö rek vő gesz tu sok túl zá sai
mint Szkül la és Kha rüb disz kö zött ha jó zik. A két mér ce kö zött ne héz fon tos sá gi hie -
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rar chiát felál lí ta ni, an nál is in kább, mert az egyik hez ren del he tők ob jek tív kri té riu -
mok (hi szen a pon tos ság el lenőr zé sé re ren del ke zés re áll az ere de ti), a má sik hoz jó -
for mán csak szub jek tív pre fe ren ciák. És fi gye lem be kell ven nünk And ré Le fe ve re ké -
zen fek vő in tel mét is: „egy for dí tást csak olyan em ber tud megítél ni, aki nek nincs rá
szük sé ge.”63 Vagyis az mi nő sít het egy for dí tást, aki kom pe ten sen össze tud ja vet ni
az ere de ti vel. ez a meg szo rí tás a pon tos ság mér cé jé nek al kal ma zá sa kor nyil ván va -
lóan ér vé nyes, de mi a hely zet, ha egy for dí tás „szebb”, azaz nép sze rűb bé vá lik, job -
ban el ter jed, gaz da gabb kul tu rá lis kap cso lat rend szert épít ki, mint ugyanan nak az
ere de ti nek egy má sik, al kal ma sint hí vebb for dí tá sa? ef fé le hely zet ala kult ki Fa lu dy
György Vil lon-át köl té sei vel kap cso lat ban. Fa lu dy mun ká já nak 1937-es el ső kiadá sa64

megelőz te Vil lon „hi va ta los” re cep ció ját, de egy ben elodáz ha tat lan ná is tet te.65 Az iro -
dal mi in téz mény rend szer sa já tos mó don össze zárt a Fa lu dy-fé le ver zió előtt, és ez
nem csak az éles és nyílt tá ma dá sok ban lát ha tó, ha nem pél dául ab ban, ahogy Kar dos
Lász ló Nyugat- be li kri ti ká já ban hang sú lyo san em lí tet le nül hagy ja Fa lu dy tel je sít mé -
nyét.66 eköz ben Fa lu dy köny ve óriá si pél dány szám ban kelt el, szá mos ka lóz kiadást
is megért, és több be til tás el le né re mind máig sem szo rí tot ta ki tel je sen az iro dal mi
köz tu dat ból egyik „hi va ta los” vál to zat sem. eh hez ter mé sze te sen olyan el já rá sok is
hoz zá já rul nak, ame lye ket ma ga Fa lu dy sem ne ve zett for dí tá si stra té giá nak: erő tel -
jes ak tua li zá lás a nyel vi re gisz te rek ben éppúgy, mint a re fe ren ciák ban (ezál tal a sze -
gény ség, ül dö zött ség, ki szol gál ta tott ság té mái nak felerő sí té se), va la mint je len tős
szö veg ré szek (pél dául a Ha lál tánc-bal la da) imp le men tá lá sa. A mű vol ta kép pen nem
is iga zi for dí tás, ha nem a for dí tás, a krea tív adap tá ció, az ak tua li zá ló pa ra frá zis és az
imi tá ció, köl tői sze rep já ték sa já tos elegye.

Le fe ve re in tel me ér tel mé ben nyil ván va ló nak lát szik, hogy a Fa lu dyt előny ben része -
sí tő ol va sók tö me gei mind vé gig té ve dés ben él tek, és vég ered mény ben nem is jo go -
sul tak er re a dön tés re (ame lyet per sze több sé gük nem is ho zott meg ilyen exp li cit
mó don). Szak ér tői te kin te tünk könnyen fel tud ja mér ni, hogy ők va ló já ban nem
Villont, ha nem Fa lu dyt (és Fa lu dy sa já tos Vil lon-ké pét) ked ve lik. ez zel nincs is kü lö -
nö sebb baj, a ko ra be li iro dal már pá lya tár sak (nem annyi ra szak mai, mint in kább er -
köl csi) el lenér zé se in kább an nak szól ha tott, hogy a fiatal, is me ret len köl tő, mintegy
Vil lon te kin té lyét ki hasz nál va, szo ci o kul tu rá lis „pa ra zi ta ként” ju tott nyil vá nos ság hoz
és si ker hez, és köz ben jog ta la nul eláll ta az utat a va ló di, au ten ti kus Vil lon-re cep ció
elől, el bi to rol ta Vil lon he lyét a ma gyar kul tú rá ban. eb ben a vád ban két ség kí vül van
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igaz ság, no ha Fa lu dy azt a – szin tén mo rá lis – ér vet ve ti el le ne, hogy „a Vil lon ál név
alatt sok min dent ki mond hat tam, amit, ha a ma gam ne ve alatt írom, nem tűr nek
el”.67 Hosszabb táv ra te kint ve az is két ség be von ha tó, hogy Fa lu dy va ló ban je len tő -
sen ár tott vol na az au ten ti kus Vil lon-re cep ció nak, hi szen azt a nép sze rű sé get, amely -
re a „Fa lu dy-Vil lon” szert tett, az au ten ti kus Vil lon sem mé re té ben, sem jel le gé ben
nem lett vol na ké pes meg cé loz ni. en nek a hely zet nek fur csa tük rö ző dé se, hogy a
„Fa lu dy-Vil lon” nép sze rű sé ge Fa lu dy sa ját köl tői mun kás sá gát is ár nyék ba bo rít ja bi -
zo nyos mér té kig.68

Tel je sen egyér tel mű, hogy az a po zí ció, ame lyet Fa lu dy Vil lon ja a ma gyar kul tú rá -
ban el fog lal, je len tő sen kü lön bö zik at tól, amit az ere de ti Vil lon tölt be a fran cia kul -
tú rá ban, vagy ál ta lá nos ság ban a vi lág iro da lom ban. Gya kor la ti lag ezt fe je zi ki az is,
hogy Fa lu dy köny vé nek kiadá sai átköltésként ne ve zik meg a mű ve le tet, és cím lap ju -
kon (igen he lye sen) Fa lu dy ne vét is fel tün te tik. Fi gye lem be kell ven nünk to váb bá,
hogy a Fa lu dy élet mű vét össze fog la ló, gyűj te mé nyes kiadá sok ban a Vil lon-cik lus nem
a for dí tá sok, ha nem a ver sek kö te té be ke rült.69 Mindeb ből azt a ta nul sá got ér de mes
le von nunk, hogy a mű for dí tás megíté lé sé nél fon tos fi gye lem be ven ni a cél kul tú rá -
ban be töl te ni kí vánt funk ciót is, amely bi zo nyos spe ciá lis ese tek ben je len tő sen kü -
lön böz het az ere de ti mű for rás kul tú rá ban be töl tött po zí ció já tól. er re egy szem lé le -
tes pél dát mu ta tunk majd a Gyerekkönyvek cí mű fe je zet ele jén.

ez a funk ció, il let ve eset le ges funk ció vál tás – s a hoz zá kap csolt mér cék pri má -
tusa – erő sen össze függ az ere de ti mű fa ji jel leg ze tes sé gei vel is. egy rö vid, dal sze rű
köl te mény for dí tá sa csak ak kor ké pes az ere de ti po zí ció já nak meg fe le lően funk cio -
nál ni a cél kul tú rá ban, ha a dal sze rű ség kri té riu mait ott is tel je sí ti – azaz ha dal ként
él mény sze rűen be fo gad ha tó. egy rö vid dal ban a kog ni tív, re fe ren ci á lis tar tal mak –
ame lye kért a pon tos ság mér cé je fe le lős – rend sze rint úgyis cse ké lyebb sze re pet ját -
sza nak. Össze tet tebb mű vek nél – s kü lö nö sen az Ulysseshez ha son ló komp le xi tá sú
kul tu rá lis ob jek tu mok nál – a for dí tás nak és a megíté lés nek is az ere de ti struk tú rá -
ját kell kö vet nie. A struk tú rá ba fog lalt da lok le gye nek dal sze rűek, a vic cek ko mi ku -
sak, a re fe ren ciák pon to sak. A mun ka so rán Szentkuthy szá mos bri liáns öt le tét kel -
lett el tá vo lí ta nunk a szö veg ből, mert bár mi lyen él mény sze rűek vol tak is, ma gá hoz
a struk tú rá hoz vol tak hűt le nek. És a struk tú rá hoz va ló hű ség az az érv, ame lyet
a szub jek tív ér ték íté le tek kel – „a ré gi job ban tet szett”, s fő ként „túl tett az ere de tin” –
ha té ko nyan szem beál lít ha tunk. A struk tú rá hoz va ló hű ség igé nye azt is ma gá ban
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fog lal ja, hogy a for rás kul tú ra struk tú rá ját és a for dí tan dó mű azon be lül el fog lalt
pozí  ció ját is fi gye lem be vesszük. Ter mé sze te sen sem mi nem tilt ja, hogy egy szer ző
egy ide gen kul tú rá ból adap tált kul tu rá lis min tá za tot an nak ere de ti struk tu rá lis hely -
ze té hez ké pest ra di ká li san más ként po zi cio nál jon a cél kul tú rá ban, de ez óha tat la nul
együtt jár az ere de ti min tá zat je len tős meg vál to zá sá val, kö vet ke zés képp az egész
mű ve let ki ke rül a fordítás fo gal mi ke re té ből. egy átköltésre pe dig már nem al kal maz -
ha tók a for dí tás mér céi.
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Fordíthatatlanhelyek

Az el ső fe je zet kez de tén a for dí tás le het sé ges vagy le he tet len jel le gé re kon cent rál -
tunk, és mun ka hi po té zis ként ar ra ju tot tunk, hogy prag ma ti ku san ér de mes a for dítás
le het sé ges sé gé ből kiin dul ni – kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy a for dí tói te vé keny ség -
nek alap ve tő jel lem ző je a prag ma tiz mus. Akik – prag ma ti kus be lá tá sok alap ján –
rend sze re sen fog lal koz nak ez zel a te vé keny ség gel, bi zo nyá ra ta lál koz tak már olyan
ki hí vás sal, ahol az au to ma tiz mu sok cső döt mon da nak, a ru tin dik tál ta fo lya ma tos -
ság meg sza kad. eb ben a fe je zet ben ezek kel a lo ká lis for dít ha tat lan sá gok kal fog lal -
ko zunk. Idéz zük vissza egy pil la nat ra Sze me lé lo vá nak pél dá ját, a ló erei vé vá ló már -
vány ere ze tet, a ló se bei vé vá ló re pe dé se ket. Ha foly tat juk az ana ló giát, az erek nek és
re pe dé sek nek ez a ket tős funk ció ja egy faj ta sa já tos nyel vi am bi gu i tás nak fe lel meg.
Kiin du ló mun ka hi po té zi sünk sze rint a for dít ha tat lan ság vol ta kép pen a for rás szö veg -
ben a je len tés és a ki fe je zés vi szo nyá ban je lent ke ző am bi gu i tás: egyazon ki fe je zés
több je len tés sel tart kap cso la tot, ame lyek egy más sal is va la mi fé le re fe ren ci á lis vi -
szony ban áll nak (pél dául ér tel me zik egy mást, el len té te sek, vagy gro teszk mó don üt -
köz nek). És ezek nek az össze tett, ré teg zett, osz cil lá ló je len tés struk tú rák nak gyak -
ran va ló ban egyet len ki fe je zés for má juk le het sé ges, hi szen az össze tett struk tú rát
ép pen az adott for ma hoz za lét re, te szi le he tő vé. ez a kép let ter mé sze te sen nem szá -
mol min den le he tő ség gel, de, mint lát ni fog juk, a leg gya ko ribb elő for du lá si for mát
va ló ban leír ja.

Te kint sük át váz la to san a sze man ti kai ke re te ket. Ha gyo má nyos sze mio ti kai ka te -
gó riák kal él ve a for dí tás nak a je len tet tet kell át vin nie egy má sik kód rend szer be, vagyis
a for dí tá si fo lya mat lé nye ge a for rás nyel vi je len tők ki cse ré lé se a meg fe le lő cél nyel vi
je len tők re. Ideá lis eset ben a je len tet tek vál to zat la nok ma rad ná nak. ezt két mó don
kép zel het jük el: egy tel jes ség gel kon szo li dált kód táb lá zat ré vén, vagy a kö zös je len -
tet tek re (de no tá tu mo kra) va ló vissza ve ze tés ré vén. Tel jes ség gel kon szo li dált kód táb -
lá zat (ahol min den je len tő höz csak egy je len tett, min den je len tett hez csak egy jelentő
tar to zik) csak zárt, ko difi kált sze man ti kai rend sze rek ben hoz ha tó lét re, ami lyen pél -
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dául a pi ló ták és re pü lés irá nyí tók nyel ve. A nyel vi mű kö dé sek hét köz na pi va ló sá gá -
ban azon ban, csakúgy, mint az iro da lom ban, a nyelv nyi tott és di na mi kus rend szer,
amely nek a kul tú ra nem nyel vi ele mei vel gaz da gon össze füg gő vál to zá sai meg jó sol -
ha tat la nok. A kö zös re fe ren ciá ra va ló vissza ve ze tés szin tén csak erő sen le szű kí tett
és kö rül ha tá rolt te rü le te ken hasz nál ha tó mód szer (pél dául egy hasz ná la ti uta sí tás
for dí tá sá nak pon tos sá ga el lenőriz he tő egy per for man ci a teszt se gít sé gé vel), de az
eze ken kí vül szó ba jö he tő re fe ren ciák igen nagy ré sze ma ga is kul tu rá lis pro duk tum,
egy adott kul tú rá ban ér vé nyes kép zet, abszt rak ció: köz vet len, nem-ver bá lis össze ve -
té sük re nincs mód. Pél dául az „ott hon” fo gal ma min den bi zonnyal va la mennyi írás -
be li ség gel ren del ke ző kul tú rá ban, il let ve nyelv ben fel lel he tő, de gon dol juk el, mi lyen
ra di ká li san kü lön bö zők le het nek az ál ta la felidé zett ké pek a ha gyo má nyok tól, tár sa -
dal mi és gaz da sá gi be ren dez ke dés től, ég haj lat tól, élet mód tól, kul tu rá lis beideg ző dé -
sek től füg gően. eb ben az ér te lem ben ma ga a re fe ren ci a li tás te he ti két sé ges sé egy
for dí tás pon tos sá gát: a for dí tás be fo ga dó já nak el mé jé ben felidé ző dő kép zet je len tő -
sen el tér het at tól, amit a szer ző felidéz ni kí vánt.

egy nyel vi min tá za tot te hát azért ne héz más nyelv re for dí ta ni, mert a nyelv nyi -
tott és di na mi kus rend szer, de az ese tek több sé gé ben azért le het sé ges mégis, mert
a má sik nyelv is nyi tott és di na mi kus rend szer. A for dít ha tat lan sá gok ré szint az el -
lenőriz he tet len vál to zá sok ból adód nak (vagyis vé let len, hogy egy nyelv egy adott pa -
ro no má zi át lét re tud-e hoz ni), ré szint a nyelv nek ab ból a sa já tos tu laj don sá gá ból,
hogy „tud” ön ma gá ról, hogy ön re fe ren ci á lis: a nyel vi je len sé gek re a nyelv kö ze gé ben
reflek tá lunk.

Fel me rül het a kér dés, miért is akar nánk olyas mit le for dí ta ni, ami evi den sen for -
dít ha tat lan. Mint e fe je zet pél dái ban is lát ni fog juk, a struk tu rá lis for dít ha tat lan ság
rend sze rint nem tel jes mű vek tu laj don sá ga (no ha a fe je zet vé gén ilye nek re is mu ta -
tunk pél dát), ha nem olyan szö ve gek egyes he lyein je lent ke zik, ame lyek egyéb ként 
– el fo gad ha tó komp ro misszu mok ke re té ben – for dít ha tó nak mi nő sül nek. Ha egy for -
dí tó a cél nyel vi kul tú rá tól ka pott exp li cit vagy imp li cit meg bí zás alap ján hoz zá lát
egy er re mél tó nak te kin tett ide gennyel vű szö veg le for dí tá sá hoz, ak kor kény te len va -
la mit kez de ni a szö veg ben rej lő for dít ha tat lan he lyek kel is. ezt a szi tuá ciót mél tán
ne vez het jük kényszerfordításnak. Az elő zőek ben több olyan pél dát is lát tunk, ahol a
for dí tó le for dít ha tat lan nak ítélt egy szö veg he lyet, és kényszerfordítást al kal ma zott.
ez tör tént ak kor is, ami kor Szentkuthy a RockyroadtoDublin cí mű bal la da so rait
szí nes non szensszel he lyet te sí tet te, és ak kor is, ami kor Szo bot ka köz he lyes böl cses -
sé get írt Ste phen De da lus egyik leg fon to sabb, meg vi lá gí tó ere jű afo riz má ja he lyé re.1
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Ne firtas suk most, hogy ezek a he lyek va ló ban for dít ha tat la nok-e: ab szo lút ér te lem -
ben nyil ván nem azok, de et től még le gi tim for dí tói stra té gia le het ne for dít ha tat lan -
ként ke zel ni őket. Azon ban a for dí tás nak eb ben az eset ben is hírt kel le ne ad nia ar -
ról, hogy a for dí tó tel jes mér ték ben megér tet te az ere de tit, s hogy a si ke res transz fert
nem az ő for rás nyel vi kom pe ten ciá já nak hiá nyos sá ga aka dá lyoz ta meg, ha nem a cél -
nyelv le he tő sé gei bi zo nyul tak elég te len nek. Ami kor Pe ter Zoll man an gol anag ram -
má kat il leszt Ba bits ma gyar pa lind rom ja i nak a he lyé re, ép pen így jár el: an gol pa lind -
ro mok kal a for dí tás ki vi te lez he tet len, de az anag ram mák tud tunk ra ad ják, hogy a
for dí tó megér tet te a felada tot, csak kény te len volt ki vi te lez he tő vé re du kálni.2 Ha son -
ló kép pen tel jes ség gel le for dít ha tat lan Ste phen De da lus „A. e. I. o. U.” meg nyi lat ko -
zá sa,3 hi szen ez zel egy részt az an gol nyelv ma gán hang zóit so rol ja fel al fa be ti kus sor -
rend ben, más részt azon ban tel je sen ér tel mes, a kon tex tus ba tö ké le te sen illesz ke dő
mon da tot al kot: „Ae [Geor ge Rus sell írói ne ve] I owe you”, azaz ’Ae, én tar to zom ne -
ked’. A for dí tás itt ar ra szo rít koz hat, hogy hírt ad jon az ere de ti nyelv já ték jel le gé ről,
a 2012-es kiadás ban így: „Ae. KP. SK.”4 A for dí tói kom pe ten cia ilye tén ki nyil vá ní tá sa
nem ön cé lú kér ke dés: a for dí tás a tö ké le tes sé get nem ér he ti el, a hi te les sé get azon -
ban igen. en nek egyik fel té te le an nak jel zé se, hogy a szö veg re la tí ve leg jobb elér he -
tő ál la po tá hoz ve ze tő komp ro misszu mok nem a for rás nyel vi megér tés, ha nem a cél -
nyel vi ki fe je zés te rü le tén köt tet tek.

A for dí tha tat lan sá gi ese mé nye ket I. J. cat ford két ka te gó riá ba osz tot ta: nyel vi és
kul tu rá lis ter mé sze tűek re.5 A nyel vi for dít ha tat lan sá got az am bi gu i tás és a po li szé -
mia, míg a kul tu rá list a szi tuá ciós össze fér he tet len ség (re fe ren ci á lis hiány) je len sé -
gei re ve zet te vissza. Az aláb biak ban ezt a felosz tást kí ván juk ár nyal ni, to vább ta gol -
ni és kiegé szí te ni. Ab ból is kiin dul ha tunk, hogy az ere de tük sze rint cso por to sít juk a
for dít ha tat lan sá go kat: egye sek a for rás nyelv sa já tos sá gai ban gyö ke rez nek és nem
má sol ha tók át a cél nyelv be, má sok az adott for rás nyelv és cél nyelv kö zöt ti egye di
vagy rend szer sze rű kü lönb sé gek ből ere dez tet he tők, a har ma dik cso port ba (amely a
ko ráb biak hoz ké pest va ló ban új don sá got je lent) azok a rend el le nes je len sé gek tar -
toz nak, ame lyek a sza bály sze rű for dí tá si fo lya mat kö vet kez mé nye képp a cél nyelv -
ben el lenőri zet le nül, vá rat la nul, a szer ző és a for dí tó szán dé ká tól füg get le nül, vagy
an nak el le né re öl te nek ala kot. ezt a há rom ka te gó riát há rom, egy más sal össze füg gő
ter mi nus sal jel le mez zük: görcs,lyuk,folt.
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görcs

A görcsme ta fo rá já hoz a fa anyag min tá za tá ban ta lált görcs re vagy cso mó ra kell gon -
dol nunk, amely va ló já ban egy megin du ló ág ma rad vá nya, te hát egy – tő lünk és cél -
jaink tól füg get len – tör té net le nyo ma ta. (Ter mé sze te sen a már vány ere ze te ugyanilyen
jó me ta fo rát ad na, csak ne he zebb len ne be lő le meg je gyez he tő ter mi nust ké pez ni.)
A for rás szö veg ben adott for dít ha tat lan sá gok szin tén tör té ne ti kép ződ mé nyek, más
tör té ne tű kö zeg ben (a cél nyelv ben) megis mé tel he tet le nek, és a nyel vi funk ciók sajá -
tos fel tor ló dá sát, a nyel vi szin tek szi mul tán ak ti vi tá sát fel té te le zik, aho gyan a fá ban
ta lál ha tó görcs is egy szer re ré sze a törzs nek és az ág nak. A görcs tí pu sú for dít ha tat -
lan ság nak há rom ale se tét kü lön böz tet jük meg: a pa ro no má zi át, az exp li cit me ta -
nyelvi mű kö dést és az in ten ci o ná lis hi bát.

A for dít ha tat lan ság leg gya ko ribb és leg ké zen fek vőbb ver zió ja a fen tiek ér tel mé ben
for rás nyel vi ere de tű, és a Jakobson ál tal a paronomázia fo gal ma alá vont ese tek ben je -
lent ke zik.6 A je len ség alap for má ja min den na pos: két kü lön bö ző nyel vi jel jelen tő oldala
tör té ne ti leg egy for ma, vagy igen ha son ló fo ne ti kai és/vagy or to gráfiai ala kot öl tött,
vagy egyazon szó alak je len té sei ágaz tak szét két kü lön irány ban. Berg son átfedésnek
ne ve zi a je len sé get, és két vál to za tát, vagy in kább két – ész re ve he tet len foko za tok által
el vá lasz tott – pó lu sát ne ve zi meg: „egy be hang zó sza vak ese tén ugyanaz a mon dat két
egy más tól füg get len ér tel met ad, de ez csak lát szat, mi vel két kü lön bö ző s kü lön böző
sza vak ból ál ló mon dat tal van dol gunk, s mi úgy te szünk, mint ha össze té vesz te nénk
őket, mi vel hang zá suk tel je sen azo nos.”7 er re ki vá ló pél da le het a „May the For ce be
with you – May the fo urth be with you” fél reér tés, az zal a meg szo rí tás sal, hogy a két,
lát szó lag azo nos, va ló já ban kü lön bö ző mon dat össze té vesz té se itt va ló já ban meg is
tör tént. A má sik pó lus Berg son sze rint az „iga zi szó já ték”, ahol a „két gon do lat rendszer
va ló ban ugyanab ban a mon dat ban fe di egy mást, s ugyanazok kal a sza vak kal is van
dol gunk; egy sze rűen azt a kö rül ményt hasz nál juk fel, hogy egy szó nak több je len tése
le het, fő leg az ere de ti és az át vitt je len tés köz ti át me net ben”.8 Berg son meg kü lönbözte -
té se te hát azon ala pul, hogy a kö zös for má ban, szi mul tán mó don hor do zott két értelem
kö zött van-e va lós sze man ti kai össze füg gés. Ha van, ak kor a szó já ték alap ja a több  ér -
tel mű ség (po li szé mia), ha pe dig nincs, ak kor az azo nos vagy ha son ló ala kú ság (homo -
 ní mia, ho mo gráfia, ho mo fó nia, ho mo i o te leu ton) va la me lyik ver zió já val van dol gunk.

Vizs gál junk meg egy olyan pél dát, amely ben mind két pó lus (s egy ben el vá laszt ha -
tat lan sá guk is) lát ha tó vá vá lik. A III.Richárd kez dő mon da tai így hang za nak:
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york nap sü té se rossz ked vünk te lét Now is the win ter of our dis con tent
Tün dök lő nyár rá vál toz tat ta át. Ma de glo ri o us sum mer by this sun of york;
csa lá dunk ról már el vo nult a köd And all the clo uds that lo wer’d upon our ho u se
S alá me rült az óceán szí vé be. In the de ep bo som of the oce an bu ried.9

Vas Ist ván for dí tá sá ban Ri chárd itt előbb a ked ve ző idő já rás nak örül, s ez a konk -
rét ér zék let és han gu lat ala kul át a csa lád sor sá nak po zi tív for du la ta fe lett ér zett
el von tabb de rű vé. Az an gol ere de ti azon ban ezt a két je len tés sí kot egy szer re, pár -
hu za mo san mu tat ja be. Bár a mo dern, nép sze rű kiadá sok jel lem zően a „this sun
of york” szö veg vál to za tot kí nál ják fel, a FirstFolióban fél reért he tet le nül ez áll: „this
son of yor ke”. A sun (’nap’, ’nap sü tés’) és a son (’va la ki nek a fia’) sza vak ugyanúgy
hang za nak an go lul, és mi vel ere de ti ké zi rat nem áll ren del ke zé sünk re, a szer zői
szán dék pon tos re konst ruá lá sá ra nincs mó dunk. Ab ban azon ban bi zo nyo sak le he -
tünk, hogy drá ma szö ve gei írá sa kor Shakes peare ere den dően nem a ki nyom ta tás
és a né ma olva sás, ha nem a szín pa di je len lét, az ele ven el hang zás lét for má ját tar -
tot ta szem előtt, a ho mo fó nián ala pu ló szó já ték te hát az an gol szín pa don defacto
lét re jött, és azóta is min den előadá son lét re jön. york fia ter mé sze te sen Ri chard
báty ja, IV. ed ward király (ap juk, Ri chard Plan ta ge net, york her ce ge volt). Amennyi -
ben pe dig „york nap ja” a király, ak kor a kö vet ke ző sor ban sze rep lő ourhouse, amely -
ről el tá voz tak a fel hők, va ló já ban nem egy konk rét épü le tet je löl, ha nem a di nasz -
tiát. A házunk ki fe je zés poli szé mi án ala pu ló szó já té ká ra azon ban csak ak kor
fókuszá ló dik a fi gye lem, ha ezt az ér tel me zé si le he tő sé get előbb a sun/son ho mo -
fó nián ala pu ló szó já ték már meg nyi tot ta. Miu tán a ma gyar for dí tó nak a ho mo nímia
nem áll ren del ke zé sé re, a házunk (egyéb ként ma gya rul is éppúgy adott) po li szé -
mi á já val sem él het: ha Vas Ist ván a fenti sza kasz ban családunk he lyett házunkat írt
vol na, az ol va só nak és hall ga tó nak/né ző nek alig ha jut na eszé be a szó el vont ’dinasz -
tia’ ér tel me. A konk rét és el vont ér te lem pár hu za mos pre zen tá lá sa he lyett te hát
Ri chard a ma gyar ban a konk rét ér zet től asszo cia tív át kap cso lás sal jut el az abszt -
rakt ki je len tés hez.

Az előb bi eset ben a paronomázia alap jául a ho mo fó nia, utób bi ban a po li szé mia jelen -
 sé ge szol gált. eze ken kí vül kü lö nö sen je len tő sek a ha son ló vég hang zás (ho mo i o te -
leu ton) ese tei, hi szen min den faj ta rí me lés alap ját ez ké pe zi. A paronomázia tá gabb
kö ré be so rol ha tók to váb bá olyan rit kább, oly kor vé let le nül is adó dó, de jel lem zően
szán dé ko san előál lí tott alak za tok, mint az al li te rá ció, az akrosz ti kon, az anag ramma,
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a pa lind rom, a port man te au sza vak, szó in tar ziák, kü lön fé le rím já té kok (kecs ke rím,
san da rím, csa csi pa csi stb.).

ezek nek az alak za tok nak nem mindegyi ke okoz va ló di for dít ha tat lan sá got. egy
ré szük csu pán ne héz di lem ma elé ál lít ja a for dí tót: az in ten ci o nált ság sú lyát kell mér -
le gel niük. Al li te rá ció vagy egy sze rűbb anag ram ma pél dául sok szor vé let le nül, a hétköz -
 na pi nyelv hasz ná lat so rán is lét re jö het. Ko ráb ban már em lí tett pél dánk ban, T. S. eliot
Átokföldje cí mű ver sé ben, a redrock szin tag mát Vas Ist ván „vö rös szik lá”-nak, Weöres
Sán dor „rőt roncs”-nak for dí tot ta.10 Utób bi nyil ván va lóan a hang zást te kin tet te fon -
to sabb össze te vő nek, előb bi a je len tést. A for dí tó nak az ilyen ese tek ben dön te nie kell
a két irány kö zött, mind két kö ve tel ményt nem tud ja tel je sí te ni. ezút tal alig ha nem
Vas járt el he lye sen: eli ot ké sőb bi ver sei ben a szik la az egy ház szim bó lu ma ként je le -
nik meg, amely nek leg főbb att ri bú tu ma ép pen az, hogy nem roncsolódik. Nem tudjuk
egyér tel műen bi zo nyí ta ni, hogy a szó ban for gó he lyen ha tá ro zot tan és szán dé kol tan
ez a szim bo li ka mű kö dik, de egy ilyen ér tel me zés tel je sen ké zen fek vő. Az élet mű
kon tex tu sa te hát a je len tés sze rin ti for dí tást iga zol ja. Ter mé sze te sen ha a vers ben
egyéb ként je len tős sze re pet kap ná nak az al li te rá ciók, ha ez köz pon ti poé ti kai el járás -
nak tűn ne, az Weö res ol da lá ra bil len te né a mér le get. Ilyes mi azon ban nem ki mu tat -
ha tó: itt egyér tel műen az al li te rá ció ról kell le mon da ni a szim bo li kus po ten ciál lal ren -
del ke ző je len tés ja vá ra.

Más alak za tok nál az in ten ci o na li tás nem is le het kér dé ses: egy vé let len sze rű és
a kon tex tus ban mégis ér tel mez he tő akrosz ti kon lét re jöt te pél dául me rő ben va ló szí -
nűt len. egy akrosz ti ko nos vers for dí tá sát nyil ván va lóan az akrosz ti kon fe lől kell el -
kez de ni. Mindez a „for dí tás alap egy sé ge” prob lé má hoz ve zet, ame lyet Ra dó György
alap ve tő ta nul má nya a „lo gé ma” fo gal má val pró bált meg ra gad ni.11 Nyil ván va ló, hogy
eb ben az eset ben a for dí tó nak a szo ká sos nál na gyobb és komp le xebb alap egy sé ge -
ket kell fi gye lem be ven nie. egy akrosz ti kont le het re konst ruál ni má sik nyel ven, de
mi vel a for dí tó ke zét meg kö tik az elő re adott kez dő be tűk, azaz egy sú lyos ne he zí tő
fel té telt is tel je sí te nie kell, a so rok sze man ti kai ki töl té sé ben kény te len a szo ká sosnál
na gyobb sza bad sá got ven ni ma gá nak. A sza bad ság kom pen zá lan dó be szű kü lé sét
a szem lé le tes ség ked véért akár szám sze rű sít het jük is: ha a vers so rai át la go san húsz
be tű ből áll nak, ak kor a for dí tó szá má ra a fel hasz nál ha tó be tűk egy hu sza dá nak, azaz
öt szá za lé ká nak he lye és mi nő sé ge elő re meg ha tá ro zott. A fenn ma ra dó ki lenc ven öt
szá za lék ál ta lá ban elég kom bi ná ciós moz gás te ret nyújt ah hoz, hogy a kö tött öt szá -
za lék hoz al kal maz va az ere de ti szö veg sze man ti kai, met ri kai és poé ti kai struk tú rá -
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ját el fo gad ha tó kö ze lí tés sel rep ro du kál ni le hes sen. ez ter mé sze te sen nem je len ti azt,
hogy egy akrosz ti ko nos ver set csu pán öt szá za lék kal len ne ne he zebb le for dí ta ni,
mint akrosz ti kon men tes tár sát. (Pél dául ha az akrosz ti kon ban kiírt szö veg y-t tartal -
maz, ak kor a ma gyar for dí tó nak y-nal kez dő dő szót kell ke res nie – egy ilyen eset gya -
kor la ti lag for dít ha tat lan hely nek te kin te tő, a megol dás hoz spe ciá lis el já rás ra, esetleg
a sza bá lyok ki tá gí tá sá ra van szük ség.) ezt a mes ter sé ges szám sze rű sí tést csu pán
azért ve tet tük fel, hogy meg mu tas suk a kont rasz tot: egy pa lind rom ban pél dául az
alak za tot al ko tó va la mennyi be tű érin tett, te hát sza bad moz gás tér egyál ta lán nem
ma rad. Itt a for dí tó annyit te het, hogy a cél nyelv ben is lét re hoz egy pa lind ro mot, amely
sze ren csés eset ben te ma ti kai lag nem áll na gyon tá vol az ere de ti től. Az Ulyssesben
pél dául a „Ma dam I’m Adam” pa lind rom ból „Má dám, ím Ádám” lesz, az „Ab le was
I ere I saw el ba” pe dig (a kon no tá ci ók egyi két megőriz ve) „A tan Ábel e bá na ta”.12

Ahol a te ma ti kai-sze man ti kai kö ve tés ről nem le het le mon da ni, ott a for dí tó az alak -
zat leegy sze rű sí té sé hez fo lya mod hat: ko ráb ban lát tuk, hogy Pe ter Zoll man anag ram -
mák ra cse ré li ki Ba bits pa lind rom ja it az Egyfajtakultúra cí mű vers for dí tá sá ban.13

Míg az akrosz ti kon vagy a pa lind rom rend sze rint mes ter sé ges ké szít mény, ho mo -
ní mia vagy po li szé mia min den fé le krea tív beavat ko zás nél kül is elő for dul a nyelv ben.
A hét köz na pi köz lés fo lya mat ban ez rend sze rint egyál ta lán nem okoz gon dot: pon -
to san tud juk, hogy a „Kék az ég” mon dat ban és az „Ég a vil lany” mon dat ban sze rep -
lő szó alak két kü lön bö ző je len tés hez, két kü lön bö ző le xé má hoz tar to zik, s a kon tex -
tus éppilyen pon to san el dön ti, hogy vil lany kör té ről vagy a kör te fa ter mé sé ről van-e
szó. Még ak kor sem ke let ke zik fel tét le nül for dí tha tat lan sá gi ese mény, ha a szö ve -
günk – mint a je len szö veg is – reflek tál a je len ség re. Hi szen aki a je len szö ve get for -
dí ta ná má sik nyelv re, an nak nem len ne olyan ne héz dol ga: nyil ván va lóan be kel le ne
he lyet te sí te nie a cél nyelv egy ha son lóan min den na pi, ha son lóan egyér tel mű ho mo -
ní miá ját, vagy pe dig meg kel le ne tar ta ni a ma gyar vál to za tot (szög le tes zá ró jel ben
kö zöl ve a je len tést), hi szen eb ben a szö veg ben a ho mo ní miát al ko tó két szó ér tel -
mé nek nincs je len tő sé ge, csakis a köz tük lé vő sze man ti kai tá vol ság nak, az ég szó -
alak eb ben a szö veg ben passzív zár ványt al kot.

For dít ha tat lan alak zat ak kor jön lét re, ami kor a szö veg „kezd va la mit” ez zel a nyelvi
adott ság gal. Arany Já nos pél dául így ala kít rím mé egy ho mo ní mia sze rű for má ciót:

Van sub stan ti vum, hogy: mérték
S rá ma gát az igét mérték.
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A má so dik sor egyide jű leg be is mu tat ja, ami ről szól, te hát a paronomázia itt
klasszi kus me ta lep szis sé ala kul. Vá rat lan, bi zarr össze füg gés tá rul fel is mert ele mek
kö zött: a kon tex tus ban ez két ség kí vül hu mor for rás. A ko mi kum alap ja az, hogy az
alak zat reflek tál tan meg mu tat egy té ve dés le he tő sé get, a nyelv egy beépí tett „hi bá -
ját”, ame lyet ne künk, íme, si ke rült el ke rül ni. A szű kebb ér te lem ben vett paronomázia
a re to ri kai ké zi köny vek sze rint is ép pen ez: szó já ték, szó vicc.14 Berg son azt mond ja
a szó já ték ról, hogy „nem em be rek vagy ese mé nyek sa já tos szó ra ko zott sá gát ál la pítja
meg a nyelv se gít sé gé vel, ha nem ma gá nak a nyelv nek a szó ra ko zott sá gát hang sú -
lyoz za”.15 Ter mé sze te sen a szó já ték össze kap cso lód hat a ko mi kum más, em be rek
„szó ra ko zott sá gá ra” épü lő for mái val is, pél dául ha egy nar ra tí va sze rep lő jé nek el vé -
té se ként, lap szu sa ként tá rul elénk, ez eset ben azon ban már vég képp el ke rül he tet -
len a for dí tha tat lan sá gi ese mény: a lap szus nak for mai lag hi he tő nek kell len nie, miköz -
ben az el vé tett „he lyes” megol dás nak és a té ve sen ki mon dott vagy leírt „hely te len nek”
egyaránt il lesz ked nie kell a szö veg ko hé zió és kon ti nui tás kö ve tel mé nyei hez. (A lap -
szu sok kér dé sé vel a ké sőb biek ben ön ál ló fe je zet fog lal ko zik.)

Ami kor egy mű for dí tó rí mes ver set for dít for ma hű en, az ér te lem és a met ri kai jel -
leg kö ve té sén felül a kon ven ciók nak meg fe le lően rend sze rint csak ar ra ügyel, hogy
min den hol le gyen rím, ahol az ere de ti ben van. Gon do sabb vers for dí tó a rí me lés hang -
zás be li gaz dag sá gát, rit mi kai le fu tá sát (hím- és nő rí mek stb.) is igyek szik re konst -
ruál ni. Van nak azon ban kü lö nö sen erő sen je lölt rí mek, mint Poe hol ló já nak vissza -
té rő nevermore- ja, amely a je len té sén felül ter mé sze te sen je len tős han gu tán zó,
han gu lat fes tő sze re pet is ját szik. Mint hogy a tör té net sze rint ez egy hol ló sza va, itt
ma gá nak a hang zás nak is re fe ren ci a li tá sa van: a hol ló han got kell visszaad nia. A szá -
mos kí sér let kö zül ezt fo nák mó don Ka rin thy tré fás megol dá sa kö ze lí ti meg leg job -
ban: „Szólt a hol ló: Ne vem Mór” – amely a je len tést tel jes ség gel felál doz za a hang zás
ér de ké ben, jól pél dáz va a for dí tó előtt ál ló feladat le he tet len sé gét.16

Az egy más sal rím vi szony ba ál lí tott nyel vi ele mek hang zás be li ha son ló sá ga, mint
er re Ju rij Lot man is rá mu tat, ráirá nyít ja a fi gyel met je len tés be li kont raszt juk ra.17

A rímet pró bál ták már „ver ti ká lis me ta fo ra ként” is ele mez ni,18 ami egyes ese tek ben
(mint az igen ko moly ha gyo mánnyal ren del ke ző virág-világ rím pár nál) helyt ál ló is
le het, más ese tek ben (pél dául ami kor kü lön bö ző szó fa jú sza vak ke rül nek egy más sal
rím vi szony ba) ez a me ta fo ra fo gal má nak part ta lan ná tá gí tá sát je len te né. Mégis külön -
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18 er ről (bí rá ló él lel) lásd SZe PeS–SZeR DA He LyI 1981, 101–102.
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le ges je len tő sé get kell tu laj do ní ta nunk az olyan, a ma gyar köl té szet ben több ször fel -
hasz nált, vi tat ha tat lan ön ál ló je len té sau rá val ren del ke ző rím le he tő sé gek nek, mint
a gyönyör fő név és a gyötör ige pá ro sí tá sa, amely megold ha tat lan feladat elé ál lí ta ná
a leg több mű for dí tót. el len ke ző irány ban (azaz ma gyar ra) éppilyen le for dít ha tat lan
Baude laire szo nett jé nek science–silence bel ső rí me,19 mi köz ben az an gol for dí tás során
ez az alak zat úgy szól ván au to ma ti ku san lét re jön.

Az ed di gi pél dák ból már ki vi lág lik, hogy a paronomázia miért akaszt ja meg a for -
dí tás fo lya ma tát: mi köz ben a for dí tá si fo lya mat alap ve tően a for rás nyel vi je len tet -
tek hez ren del cél nyel vi je len tő ket, eze ken a he lye ken kény te len a for rás nyel vi je len -
tő ket is fi gye lem be ven ni. Mi vel a je len tet tek és je len tők kö zöt ti kap cso lat az ese tek
túl nyo mó több sé gé ben ön ké nyes (úgy a for rás nyelv ben, mint a cél nyelv ben), a for -
dí tó olyan di lem ma elé ke rül, amely komp ro misszu mo san megold ha tat lan: vagy a je -
len tet tet tart ja meg, vagy a je len tőt.

A paronomázia az ön ké nyes je lö lő–je lölt vi szony egy té nyé re épül, amely a for rás -
nyelv im ma nens, de vé let len adott sá ga, és rend kí vül rit kán adott ek vi va lens mó don
a cél nyelv ben. A for dí tás el mé let egyik leg ré gibb köz he lye, a traduttoretraditoremég
Ja kob son nál is a for dít ha tat lan ság esszen ciá lis (s egy ben per sze me ta lep ti kus) pél -
dá ja,20 mi köz ben – a vé let le nek sa já tos össz já té ka ré vén – ma gyar nyelv re ki vé te le -
sen ép pen le for dít ha tó (ferdítőfordító). De hogy ha son ló pél dá kat ta lál junk, ah hoz
könyv tár nyi szó tá rat ké ne vé gig ku tat ni.

Bár a paronomázia – azaz vég ső so ron a szó já ték – lép té ke és te re pe a szó, vol ta -
kép pen min den paronomázia imp li cit me ta nyel vi ál lí tást tar tal maz, hi szen rá mu tat
a nyelv va la mi lyen tu laj don sá gá ra, pél dául ar ra, hogy a gyötör és a gyönyör szó alakok
kö zött csu pán egy be tű az el té rés. ez az össze füg gés meg fe le lő kon tex tus ba he lyezve
akár je len tős re ve lá ciók kul csa is le het (pél dául Jó zsef At ti la Szerelmesvers cí mű korai
köl te mé nyé ben, nem köz vet le nül egy más mel lé he lyez ve és nem vég rím ként fel hasz -
nálva, vagy Ady JúdásésJézus című versében szabályszerű rímhelyzetben). Más össze -
füg gé sek in kább ko mi ku sak, pél dául ami kor az egyik legis mer tebb an gol li me rick -
ben a Riga vá ros név a tiger köz név vel al kot tisz tán csen gő rí met, ez ráirá nyít ja a
fi gyel met az an gol or to gráfia és kiej tés kö zöt ti kap cso lat bi zarr ön ké nyes sé gé re.21

A me ta nyel vi mű kö dés azon ban exp li cit is le het, könnye dén lét re hoz hat me ta lep -
szist, és ez zel össze füg gés ben for dít ha tat lan sá got. Már ko ráb ban (az el ső fe je zet
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19 Vö. SZe Ge Dy- MA SZÁK 1998, 56.
20 JAKoBSoN 1959, 238.
21 Kü lön ér de kes ség, hogy ezt a li me ri cket orosz ra, la tin ra és (legalább két szer) ma gyar ra is le for dí tot ták,

de a Riga vá ros név se hol sem ke rült rím hely zet be, vagyis a do mi náns elem el ve szett. Lásd LU KÁ cSy 1985,
339–340.
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végén) utal tunk az ön re fe ren ciá ra mint a nyel vé sze ti és lo gi kai gon dol ko dás kö zös
prob lé má já ra. en nek egyik legis mer tebb pél dá ja ez a ko ráb ban ál ta lunk is em lí tett
ön re fe ren ci á lis mon dat: „e mon dat ban öt szó van.”22 Ha szó sze rint le for dít juk más
nyel vek re, az ere de ti leg igaz mon dat ha mis sá vá lik: an go lul pél dául hét szó, oro szul
csak négy. Míg a paronomázia azon dön tés elé ál lít ja a for dí tót, hogy a for rás szö veg
re fe ren ci á lis ér tel mét kö ve ti-e, vagy a (re fe ren ci a li tás sal szin tén ren del ke ző) for má -
ját, ad dig a me ta nyel vi ön re fe ren cia azt a di lem mát ve ti fel, hogy a for rás szö veg re -
fe ren ci á lis ér tel mé nek igaz sá gát vagy a cél szö veg ben lét re jött (de az ere de ti re fe ren -
ci a li tás nak el lent mon dó) igaz sá got ré sze sít se-e előny ben, vagyis hogy az an gol
mon dat ban („The re are five/se ven words in this sen ten ce”) az ötös vagy a he tes szám -
név sze re pel jen-e.

Vél het nénk, hogy a nyelv nek ez a mű kö dé si mód ja nem ti pi kus az iro da lom ban,
de Köl cse y pél dául „négy szócs kát” üzen, amit a for dí tás ban is ép pen ennyi re kell ki -
hoz ni, vagy em lít het nénk a leg tö mö rebb an gol sze rel mi val lo mást, amely – mint
a popu lá ris kul tú rá ban szá mos dal szö veg exp li cit mó dom megál la pít ja – há rom szó -
ból áll, míg ma gyar meg fe le lő je csu pán egy szó. Az Ulysses er re a je len ség re is szol -
gált pél dá val. Bloom ap já nak bú csú le ve lén ez a cím zés áll: ToMyDearSonLeopold.23

ezt hű sé ge sen le is for dí tot tuk: „AzénDrágaLeopoldFiamnak.” Szer kesz tőnk sti -
lisz ti kai ja ví tást esz kö zölt, ami kor ki húz ta a (ma gya rul va ló ban re dun dáns) két el ső
szót. csak hogy a szö veg kö vet ke ző mon da ta így hang zik: „en nek az öt tel jes szó nak
az elol va sá sa mi fé le tö re dé kes mon da to kat idé zett fel ben ne?”24 Az el lent mon dást
sze ren csére idő ben ész re vet tük, és a ki nyom ta tott vál to zat ban az öt sza vas cím zés
sze re pel.

Ter mé sze te sen nem csak az ele mek szá ma okoz hat gon dot. Jó zsef At ti la ver se pél -
dául „K be tűk kel szól ke mé nyen / cí me »Köl tőnk és ko ra«”. A for dí tó nak itt nem -
csak a cím al li te rá ció ját kell új ra lét re hoz nia, ha nem le he tő leg a K be tű ket is, vagy
jobb hí ján legalábbis va la mit, ami ha son lóan ke mé nyen szól. Ha son ló kép pen meg -
akasz ta ná a for dí tás fo lya ma tát, ami kor Kosztolányi azon me reng, hogy a kül föl diek
eset leg lé gies nek és gyö nyö rű nek ta lál hat ják a disznó szót, vagy ami kor Ka rin thy
a naplemente szó ola szos, vagy a hajlam szó hé be res („zsi dó”) hang zá sá ról ér te ke -
zik.25 ezek ben az ese tek ben a hang zás ra kon cent rá ló me ta nyel vi mű kö dés lát vá nyo -
san fi gyel men kí vül hagy ja a sza vak ér tel mét, de a szö ve gek sa já tos, já té kos hu mo ra
ép pen ab ban rej lik, hogy az ol va só mintegy össze ka csint a szer ző vel: e sza vak ér tel -
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me az ő kö zös tit kuk, amely nem köz ve tít he tő a for dí tás ban, csakis kül sőd le ges, exp -
li cit té tett, te hát az in ti mi tás já té ká tól meg fosz tott in for má ció ként.

A me ta nyel vi mű kö dés for dít ha tat lan sá gá nak lát vá nyos pél dá ja, ami kor egy dia -
ló gus egyik részt ve vő je fél reér ti, el vé ti a me ta nyel vi funk ciót. egy ma is nép sze rű,
1945-ben író dott orosz me se no vel la ép pen ezt mu tat ja be. Az el be szé lő négy éves
barát nő jét, Iri nus kát pró bál ja a be tűk re ok tat ni, ke vés si ker rel.

Это буква я.
Это буква ты??

Vagyis „ez a я be tű”, mond ja a fel nőtt, de a kis lány nem be tű nek, ha nem szó nak:
egyes szám el ső sze mé lyű sze mé lyes név más nak ér ti, mint ha azt hal la ná, „ez a be tű
én va gyok”, s er re kér dez vissza hi tet len ked ve: „ez a be tű te vagy?”26 ezt a pár be szé -
det csak olyan nyelv re le het ne le for dí ta ni, amely ben a kér dé ses név más egy be tűs,
és amely ben a no mi ná lis ál lít mányt alany ese tű NP je lö li, amely mel lől tör lő dik a
(3. sze mé lyű, je len tő mó dú, je len ide jű) lét ige. Az an gol pél dául az el ső fel té telt tel -
je sí ti (az ént je len tő név más egy be tűs), de a feladó szán dé ka sze rin ti és a cím zett
ol va sa ta sze rin ti mon dat kü lön böz ne: „This is the let ter I” – „This let ter is me.” Ma -
gya rul is je len tő sen át ké ne ír ni az ere de tit, pél dául „– ez a be tű ő. – Ő? Már mint ki -
cso da?” A foly ta tás is tar to gat ne héz sé ge ket, a fel nőtt pél dá kat so rol: „язык, январь,
яблоко” (’nyelv’, ’ja nuár’, ’al ma’), mi re Iri nus ka kö vet ke ze te sen, a név más nak hitt
szó tag le cse ré lé sé vel fe le li: „тызык, тынварь, тыблоко.” Ter mé sze te sen en nek a szö -
ve gen be lü li, reflek tált ron tás nak va ló já ban már egy ké sőb bi fe je zet ben, a Lapszusok
éslaposságok cí mű ben len ne a he lye.

A paronomázia imp li cit ön re fe ren ciá ja és a me ta nyel vi funk ció exp li cit ön re fe ren -
ciá ja mel lett a for rás szö veg egy har ma dik mű kö dé si mód ja is ké pez het for dí tha tatlan -
sá gi ese ményt: a nor ma sér tő, sza bály ta lan nyelv hasz ná lat. ez nem az az eset, amikor
egy iro dal mi mű sze rep lői az iro dal mi köz nyelv től el té rő nyel vi re gisz tert, nyelv járást,
szo ci o lek tust, ré teg-, cso port- vagy szak nyel vet be szél nek: ez is okoz hat for dít ha tat -
lan sá got, de ez job bá ra a kö vet ke ző fő ka te gó riánk ba esik. Itt az egye di, he lyi, ki feje -
zet ten poé ti kai in dít ta tá sú el té ré sek ről van szó. „Öt száz bi zony da lol va ment / lángsír -
ba vel szi bárd”, ír ja Arany, sőt: „Meg lá tom én, pa ran csot ád / Ki rály ret te  ne test”. ezek
az in ver ziók – no ha a mon da tok ért he tő sé gét nem aka dá lyoz zák sú lyo san – két ség -
kí vül meg sér tik a ter mé sze tes ma gyar szó rend sza bá lyait. A ter mé sze tes mon datvala -
 hogy így han goz nék: „Öt száz vel szi bárd bi zony da lol va ment láng sír ba”, ami per sze
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erőt len pró za, de még a vers ta ni kö ve tel mé nyek tel je sí té sé vel is hely reál lít ha tó egy
el fo gad ha tó szó rend: „Láng sír ba biz da lol va ment / Az öt száz vel szi bárd”, vagy szö -
veg ta ni lag pon to sab ban: „Láng sír ba ott da lol va ment / Biz’ öt száz vel szi bárd” (hogy
megőriz zük a név előt len „öt száz” kont raszt ív fó ku szát). ez azt is bi zo nyít ja, hogy
Arany nem a met ri kai és rím kény szer miatt ál lí tot ta elő ezt az erő tel jes in ver ziót,
ha nem tu da tos poé ti kai szá mí tás ból: az ötszáz kép vi se li a köz lés leg sú lyo sabb nó -
vum-e le mét, ez ér te sít az ál do zat nagy sá gá ról és egy sé ges sé gé ről, eb ben a szám ban
fókuszá ló dik az egész tör té net fen sé ges ele me. Poé ti kai lag Arany azál tal mu tat ja fel
ezt a fen sé gest, hogy a szám ne vet (mennyi ség jel zőt) a vers szak ele jé re he lye zi, a jel -
zett szót pe dig a le he tő leg tá vo labb ra, a tag mon dat leg végére.27 ezt a kons tel lá ciót
va ló szí nű leg egy nyelv re sem le het ne ugyanígy le for dí ta ni: után zá sa a kö tött szó ren -
dű nyel vek ben el fo gad ha tat lan nor ma sér tést je len te ne vagy ér tel mi za vart okoz na,
sza bad szó ren dűek ben pe dig ész re vét len ma rad na. Arany tu da tos nor ma sér té se olyan
tar to mány ban mo zog, ahol a sza bá lyok nem iga zán szi lár dak, jó sze ré vel in kább csak
ten den ciák. Az alak za tot te hát olyan nyelv re le het ne hí ven le for dí ta ni, amely a szó -
rend té ma kö ré ben fenn tart ilyen „szür ke zó nát”. ez zel együtt is ér de mes meg fi gyelni,
aho gyan Arany meg tá mo gat ja a nor ma sér tést: a szó rend má sik, fen tebb idé zett, még
vá rat la nabb és zak la tot tabb fel dú lá sá nak (a fel dúlt lel ki ál la pot iko ni kus jel zé se mel -
lett) alig ha nem az a sze re pe, hogy ma gá ból a szó rend sér tés ből mint poé ti kai el já -
rás ból pa ra dig mát ké pez zen, a sza bály ta lan sá got sza bállyá emel je és le gi ti mál ja.

Ha son ló – no ha ki sebb lép té kű – nor ma sér tést tar tal maz Jó zsef At ti la Bánat című
ver sé nek kez dő so ra: „Fut tam, mint a szar va sok”. el kép zel he tő, hogy a fut ige ilyen
ra go zá sá ra van nyelv já rá si adat (ha son lót ta lál ha tunk, pél dául „üt tem”), de a köz tu -
dat ban in kább sa já tos köl tői hapaxlegomenonként tart juk szá mon. (A Goog le- teszt
ér tel mes ta lá la tai szin te ki zá ró lag eh hez a vers hez kö tőd nek.) et től füg get le nül na -
gyon ne héz el kép zel ni, hogy ez a sor le for dít ha tó len ne más nyelv re anél kül, hogy
az ige ra go zás fi nom sza bály sér té sét ki kü szö böl nék, nor ma li zál nák, miál tal óha tat la -
nul el vész a felütés arc hai kus va rázs ének- vagy ráol va sás jel le ge, amely az egész vers
han gu la tát meg ha tá roz za. Még egy pél da: Ba bits a Jónásimája kez de tén egy igen
alap ve tő nor mát, az alany és ál lít mány kö zöt ti szám sze rin ti egyez te tés sza bá lyát
hág ja át, mi köz ben a vers be szé lő je ép pen azt je len ti be, hogy el vesz tet te a sza vak
tá mo ga tá sát, a nyelv fe let ti kont rollt: „Hoz zám már hűt len let tek a sza vak”. Rö vid -
del ké sőbb a be szé lő ál la po tá ra vo nat ko zó jel zők („té to va cél ta lan part ta lan”) so ra -
koz nak egy fel so ro lás ban, amely – is mét egy ele mi sza bályt meg sért ve – nem tar tal -
maz vessző ket (no ha a vers ben egyéb ként van nak írás je lek).
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Ter mé sze te sen az ilyen és ha son ló sza bá lyok nak a tar tal ma, sú lya, ha tó kö re nyel -
ven ként vál to zik. egy sza bály sze rű nyel vi köz le mény le for dít ha tó egy má sik nyelv
sza bály sze rű köz le mé nyé re, és a for dí tás he lyes sé ge a sza bá lyok fé nyé ben el lenőriz -
he tő. A sza bály sér tő nyel vi meg nyil vá nu lás azon ban ér te lem sze rűen nem von ha tó
sem mi fé le nor ma ha tá lya alá, itt a for dí tá si fo lya mat – csakúgy, mint az el lenőr zés,
össze ve tés kí sér le te – alap já ban vé ve sö tét ben ta po ga tó zik. A nem nor ma li zált, nem
kon szo li dált nyel vi for mák (me lyek je len tős he lyet szo rí ta nak ki ma guk nak a min -
den na pi nyelv hasz ná lat ban is) sa já tos köz tes te rü le tet al kot nak egy fe lől a sza bá lyo -
san struk tu rált nyelv és más fe lől a zaj, a káosz tar to má nya kö zött. A rend szer sza bá -
lyok hoz ké pest torz vagy pon tat lan kó dok felis me ré se, azo no sí tá sa és át kó do lá sa
ele ve ne héz sé get okoz. en nek az el mo só dó ha tá rú tar to mány nak a ter je del me és
tagolt sá ga azon ban szin tén kü lön bö zik nyel ven ként, nyelv ál la po ton ként: míg egy
rend szer sza bá lyos sá ga egé szé ben vé ve ek vi va len se a má sik rend szer sza bá lyos sá gá -
nak, a sza bály ta lan ság ról ugyanez nem mond ha tó el.

eh hez já rul még egy ne héz ség, amely már a for dí tás eti ká já nak és szo cio ló giá já -
nak te rü le tét is érin ti. Az ere de ti mű höz csor bí tat lan szer ző funk ció tar to zik, amely
az in ten ci o ná lis sza bály sér tést hi te le sí ti. ezt az au to ri tást a for dí tás nem örök li meg,
a for dí tás ban meg je le nő szer ző funk ció kép ze tes, má sod la gos: az ere de ti funk ció for -
dí tó ál tal lét re ho zott „má so la ta”. Az ol va só, ha rend szer hi bát ta lál, azt ál ta lá ban nem
ve ze ti vissza az ere de ti szer ző funk cióig, ha nem in kább a köz ve tí tés hi bá já nak tartja,
és a for dí tó nak ró ja fel. A for dí tó te hát át kó dol hat ja a for rás nyel vi hi bát cél nyel vi
hibá vá, de nem áll mód já ban köz ve tí te ni a hi ba mo ti vált sá gát, il let ve in ten ci o na li tá -
sát. A hi ba így a cél szö veg ben pusz ta hi ba ként je le nik meg.

Jó pél dát szol gál tat er re Shakes peare, aki nek egyes szö ve gei ben nem rit kák az al -
pá ri uta lá sok, il let ve a la pos szó vic cek. Az a szer ző funk ció, ame lyet a 19. szá za di (a né -
met ro man ti ka Shakes peare-ké pe ál tal ins pi rált) ma gyar for dí tá sok ál lí ta nak elénk,
ter mé sze te sen je len tő sen el tér et től: a for dí tók szá mos he lyen érez ték szük sé gét,
hogy ki kö szö rül jék a csor bát, eny hít sék a „fo gyat ko zást”. ez rész ben per sze ön kén -
tes cen zú ra, de legalább ennyi re for dí tói ön vé de lem, a fe le lős ség el há rí tá sa is. Arany
a Shakes peare-ben ta lál ha tó „si kam lós, nem rit kán obs ce nus” rész le tek kel kap cso -
lat ban azt ja va sol ja, ne cson kít sák meg a szö ve get, ha nem „igye kez ze nek az ily sikam -
lós he lye ket sze lí deb ben ad ni vissza s a bot rányt a mennyi re le het sé ges, el tá vo lítani”.28

ez az in te lem nem érin ti az ol csó szó já té ko kat, pél dául a Viharban ta lál ha tó „wi dow
Di do” rí met, ame lyet Ba bits for dí tá sa a meg le he tő sen bi zarr „zsi dó Di dó” megol dás -
sal ad vissza. Az in for má ció vesz te ség itt annyi, hogy a Di do öz vegy sé gé re tett tré fál -
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ko zó uta lás a kon tex tus ban ér tel mes, míg a zsi dó szár ma zás em lí té se, ame lyet Tóth
Ár pád „leg ked ve sebb és Arany Já nos hoz mél tó bra vú rú”-nak ne vez,29 csak igen kör -
mön fon tan ér tel mez he tő (a kar thá góiak pu nok, te hát se mi ták: a fő ní ci a i ak és a hébe -
rek ro ko nai). Mai íz lé sünk nek alig ha nem job ban meg fe lel ne Szász Ká roly egy sze rű
és la pos özvegy megol dá sa, a szó vic cet pe dig igye kez nénk más hol pó tol ni.

Lyuk

A for dít ha tat lan sá gok má so dik fő ka te gó riá ja, ame lyet a lyuk me ta fo rá val igye kez -
tünk je lez ni, a két nyelv kö zöt ti sa já tos in kom pa ti bi li tá so kat ren de li ma ga alá. Ter -
mé sze te sen a görcs tí pu sú for dít ha tat lan ság is in kom pa ti bi li tás, de egy adott nyelv -
ben lét re ho zott paronomázia pél dául min den más nyelv re le for dít ha tat lan, s ez alól
csak a rit ka vé let le nek (traduttore–traditore) és a pár hu za mos tör té ne ti vál to zá sok
ese tei (science–silence fran ciául és an go lul) al kot nak ki vé telt. ez zel szem ben a lyuk
tí pu sú for dít ha tat lan ság a két nyelv kö zöt ti el té ré sek sa já tos jel le gé re ve zet he tő
vissza, itt egyik nyelv vi sel ke dé sét sem te kint het jük a má sik kal szem ben nor ma tív -
nak vagy nor ma sér tő nek.

A je len ség ké zen fek vő pél dá ja, hogy a ma gyar ban igen sze gé nyes a ten ge ri ha -
jó zás ra, az av val kap cso la tos te vé keny sé gek re, fog lal ko zá sok ra, tár gyak ra, in téz mé -
nyek re vo nat ko zó szó kincs, és a meg lé vő kész let je len tős ré sze is iro dal mi kreá ció,
amit már for dí tók hoz tak lét re. A je len ség vég ső okai ezút tal nem a nyelv ben, ha -
nem tör té nel mi és föld raj zi sa já tos sá gok ban ke re sen dők: a ma gyar nyelv hasz ná lók
nem ta lál koz tak ez zel a rea li tás sal, az éle tük ben sem mi fé le sze re pet nem ját szott,
ezért nem is volt ok lét re hoz ni a nyel vi rep re zen tá ció ját. Ami kor azután – el ső sor -
ban ép pen a kul tu rá lis transz fer, azaz a for dí tá sok ré vén – a nyelv szem be ke rült a
jelen sé gek ezen osz tá lyá val, min den ru gal mas sá gá ra szük ség volt, hogy tar ta ni
tudja a lé pést. ez a ru gal mas ság tö ké le te sen elég ar ra, hogy a ha jós szak nyelv her -
me ti kus nak tű nő szak ter mi nu sait lét re hoz za: a ma gyar nyelv bár mi kor ké pes azo -
no sí ta ni egy felsősudár-szárnyvitorlát, egy keresztderék-hosszantifeszítőkötelet, egy
csarnakot,patrácot vagy terebet – más kér dés, hogy ezek a ter mi nu sok más képp
vi szo nyul nak a köz nyel vi szten derd hez, mint an gol meg fe le lőik. De a ha jós nyelv
olyan hét köz na pi ele mei nek, mint starboard és port (vagy ré gie sen larboard), ami
egy sze rűen a ha jó me net irány sze rin ti jobb és bal ol da lát je len ti, nincs meg fe le lője.
Ha egy nar ra tí vá ban a ha jó há nyó dá sát a ha jó zás ban igen já ra tos sze rep lő így mu -
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tat ja be, „This way and that her yards we re swung ro und; star bo ard and lar bo ard,
she con ti nu ed to tack”,30 ak kor a ma gyar for dí tás csak a de no ta tív je len tést, a kog -
ni tív ada to kat ké pes átad ni: „Ár boc rúd jait majd er re, majd ar ra ál lí tot ták; jobb ra
és bal ra for dult.”31 Kö vet ni tud juk a tör té nést, de a je le net kul tu rá lis au ten ti ci tá sa,
a je len lét hi te les sége (ami nek na gyon lé nye ges össze te vő je a ha jó sok nyel vi leg is
zárt vi lá gá nak meg mu ta tá sa) ko moly csor bát szen ved: nar rá to runk ci vil, szá raz -
földi pat kány ma rad.

ennyi in for má ció vesz te ség ta lán még el vi sel he tő vol na, a for dít ha tat lan ság ak kor
je lent ke zik éle sen, ami kor a két fé le (ten ge ri és szá raz föl di) nyel vi kom pe ten cia egy
szö ve gen be lül üt kö zik össze, mint Ter ry Prat chett re gé nyé ben, ahol a „ci vil” fő sze -
rep lő kény te len irá nyí ta ni egy ha jó ka pi tá nyát.

– Őőő, Gast ric! Bal kéz fe lé egy egész fa pö rög az ör vény ben, tíz mé ter re elő re. Jobb ra
sem mi lát ni va ló.
A kor mány ke rék is mét vé szes pör gés be kez dett. – A leg na gyobb tisz te let tel, uram, ugye,
nem ér ti fél re, ha szó vá te szem, hogy ál ta lá ban portról és starboardról be szé lünk?32

en nek a nyel vi összeüt kö zés nek a ko mi ku ma ne he zen ad ha tó vissza a köz ke le tű ha -
jó zá si ter mi nu sok (starbord és port) hiá nyá ban. Ha son ló kép pen nem iga zán szerve -
sült a ha jó osz tá lyok meg ne ve zé se, amit jö ve vény szók kal (szkú ner) vagy sze ren csétlen
tü kör for dí tá sok kal (tor pe dó rom bo ló) ol dunk meg, és ugyanez a hely zet a tiszt sé gek -
kel, beosz tá sok kal is (pél dául szál lás mes ter, el len ten ger nagy). egy ten ge ri ka land re -
gény for dí tá sá nak min den bi zonnyal könnyebb át hi dal ni az an gol és a spa nyol kö -
zöt ti tá vol sá got, mint az an gol és a ma gyar (vagy a cseh) kö zöt tit.

en nél is tisz táb ban lát szik a le for dít ha tat lan ság, ha egy kri kett mér kő zés ről szó ló
be szá mo lót pró bá lunk ma gyar ra for dí ta ni. Sem a pá lya ele mek re, sem a já ték ré szek -
re, sem a já té ko sok poszt jai ra, esz kö zei re, ru ha da rab jai ra nin cse nek be vett ma gyar
sza vak. Kö rülírá sok kal, a ter mi nu sok al kal mi, jö ve vény szó sze rű át vé te lé vel ter mé -
sze te sen él he tünk, de hogy az egyes tör té né sek nek mi a je len tő sé ge, di na mi ká ja, azt
az ol va sónk elő ta nul má nyok hí ján alig ha fog ja ér te ni. Bloom rö vid kri kett be szá mo -
ló ja az Ulyssesben így hang zik: „Kri kett-i dő. Ül dö gél ni er nyők alatt. egyik over a másik
után. Out. Itt nem tud ják ját sza ni. Hat ka pus ka csa. De azért cul ler ka pi tány be tör te
a Kil da re Stre e ten a klub ab la kot, ahogy a squareleg- re lőtt.”33 Ter mé sze te sen le he -
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tett vol na ma gyar szak ki fe je zé se ket ko hol ni az an go lok he lyett, de ez nem vit te volna
kö ze lebb az ol va sót a já ték fo lya ma tá hoz, a Bloom ál tal felidé zett tör té né sek hez:
a kri kett be szá mo ló ugyanúgy kul tu rá lis zár vány ma radt vol na. ez zel a megol dás sal
legalább a sport is me rői hi te les in for má ció hoz jut nak, a já rat lan több sé get pe dig
nem éri vesz te ség. Ér de kes meg fi gyel ni, hogy a prob lé mát nem pusz tán ma gá nak
a sport nak a kul tu rá lis ide gen sé ge okoz za, ha nem az a tény, hogy ezek az ide gen sé -
gek össze tett rend szert al kot nak, amely köz vet len cél nyel vi ana ló giá val nem ren del -
ke zik. (Az éppily ke vés sé ho nos szu mót pél dául a más nyelv be átül te tett ver bá lis rep -
re zen tá ció so rán is át te kint he tőb bé te szi, hogy ma ga a cse lek vés sor át te kint he tőbb
és töb bé-ke vés bé is mert ana ló giák hoz köt he tő.)

A prob lé ma kör érin ti azt a je len tős, és má ra túl ha la dott nak te kin tett nyelv fi lo -
zófiai fel ve tést is, ame lyet Sa pir–Whorf- hi po té zis ként szo kás em le get ni.34 en nek
az a lé nye ge, hogy a nyelv meg ha tá roz za, hogy hasz ná lói ho gyan kon cep tu a li zál -
ják a való sá got. A for dí tás szem pont já ból en nek in kább egy for dí tott ver zió ja ér -
de kes, az az össze füg gés, hogy egy nyelv elem kész le te min dig a nyelv hasz ná ló kö -
zös sé get kö rül ve vő rea li tás hoz ké pest re le váns, a kü lön bö ző rea li tá sok kü lön bö ző
jel kész le te ket kíván nak. Az is mert és igen vi ta tott pél da sze rint egyes esz ki mó
nyelv vál to za tok szá mos ter mi nust fel so ra koz tat nak a hó kü lön bö ző, spe cifi kus álla -
po tai nak meg je lö lé sé re, de nincs ál ta lá nos, abszt rakt fo gal muk a hó ra. Az el gon -
do lást több szem pont ból cá fol ták,35 de ha eset leg mégis igaz vol na (ami rész ben
in terp re tá ció kér dé se, hi szen egy-egy le xé ma ha tá rai nak ki je lö lé se éppúgy két séges
le het, mint egy-egy fo ga lom ha tá rai nak ki je lö lé se), a je len ség for dí tá si szem pont -
ból alig ha vet ne fel sú lyos gya kor la ti prob lé mát, hi szen a for dí tás so rán más kor is
elő for dul, hogy jel zős szin tag má val kell he lyet te sí te nünk egy egy sza vas fo gal mat,
az el len ke ző irá nyú for dí tás nál pe dig előbb-u tóbb ki kell ala kul nia a meg fe le lő abszt -
rak ciók nak (fel té ve, hogy az esz ki mók va la ha is más nyelv ből kí ván nak a hó ról szóló
szö ve ge ket for dí ta ni).

A hó-szó kincs és a kri kett-szó kincs prob lé ma kö ré nek kü lönb sé ge ab ban áll, hogy
az esz ki mók hó ra vo nat ko zó szó kész le te a köz nyelv ré sze, míg a ha jó sok vagy a kri -
kett ra jon gók nyel ve az an gol ban is cso port nyelv, il let ve (rész ben) szak nyelv: a nyelv
egy lo ka li zált al rend sze re, amely nek hasz ná la ta bi zo nyos szi tuá ciók hoz kö tött. Más -
fe lől a hó ál la po tok prak ti kus meg ne ve zé sé nek a vi lág töb bi tá ján cse kély a re le van -
ciá ja, a ha jós szi tuá ciók nak azon ban (ame lyek ben a ma gyar nyelv hasz ná lók csak
későn és ke ve sen ré sze sül tek) tör té nel mi és kul tu rá lis szem pont ból sem le het meg -
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kér dő je lez ni a glo bá lis je len tő sé gét. Dia dal mas ha jós ön tu dat tal az an go lo kon kí vül
nyil ván va lóan szá mos más nem zet is ren del ke zik, az ő nyel vük re (mint már utal tunk
rá) nyil ván könnyebb ha jós tör té ne te ket for dí ta ni. Je gyez zük meg, a kri kett is nép -
sze rű ma radt az egy ko ri nem zet kö zös ség szin te min den kul tú rá já ban.

Míg a ha jós nyelv vagy a kri kett hiá nyos ma gyar jel kész le tét ha tá ro zot tan egy fajta
kul tu rá lis in kom pa ti bi li tás nak ne vez het jük, az esz ki mók hó-szó kin cse in kább az expli -
ci tá ció prob lé ma kö rét érin ti. Jel leg ze tes exp li ci tá ci ós prob lé ma pél dául, hogy amikor
az an gol sister szót for dít juk ma gyar ra, kény te le nek va gyunk megad ni, hogy idő sebb
vagy fiata labb nő ne mű test vér ről (azaz nő vér ről vagy húg ról) van-e szó. ez az in for -
má ció csak bi zo nyos prak ti kák kal tart ha tó vissza, pél dául leány test vért mon dunk,
de ez meg sti lisz ti kai prob lé má kat hoz hat ma gá val. A kény sze rű exp li ci tá ció sok szor
ko moly ne héz sé ge ket vet fel, de nem min dig okoz va ló di for dít ha tat lan sá got. Az expli -
ci tá ci ós prob lé ma ér de kes pél dá ja a marry[someone] tran zi tív ige két ér tel mű sé ge:
a szó azt je len ti, ’há zas sá got köt’, de nincs ben ne je löl ve, hogy az alany ré sze se-e
a köten dő frigy nek. Vi lá go sab ban fo gal maz va azt is je lent he ti, hogy ’össze há za sodni
[va la ki vel]’, és azt is, hogy ’össze há za sí ta ni [va la ki(ke)t]’. Ilyen for mán a meg fe le lő
szi tuá ció ba ál lít va az el hang zó mon dat víg já té ki szi tuá ció kat te remt het, amit so kan
ki is hasz nál tak Ha rold Llo yd tól egé szen a Monty Py tho nig.36 (Az előb bi tör té ne te:
a Fiú vé let le nül ki hall gat ja, hogy a Lány egy má sik fér fi tól azt kér de zi: „Will you marry
me?”, s ezért vé get akar vet ni az éle té nek, de sze ren csé re ki de rül, hogy a má sik férfi
a Lány báty ja, aki lel kész, és a Lány ter mé sze te sen a Fiú val akart össze há za sod ni.
Az utób bi ban az anya könyv ve ze tő ér tel me zi sze mé lyé re cím zett há zas sá gi aján lat -
ként ugyanezt a kér dést, és eb ből ke let ke zik ab szurd bo nyo da lom.) ez a két ér tel mű -
ség te hát a for rás nyelv ben szó já ték mód já ra, krea tí van ki hasz nál ha tó, de a for dí tó
szá má ra exp li ci tá ci ós prob lé ma ként je le nik meg, hi szen a (tör té net ben reflek tált)
kon fú zió for rá sa ép pen az alany és a há za so dás ak tu sa kö zöt ti vi szony tisz tá zat lan -
sá ga, amit a for dí tás saj nos óha tat la nul tisz táz ni fog.

A klasszi kus, deik ti kus exp li ci tá ció prob lé mái az Ulyssesben is je lent kez nek. A tizen -
 egye dik fe je zet ben Bloom a Molly val töl tött el ső pász tor órá ra em lé ke zik, amely re
a Howth he gyen, ro do dend ro nok kö zött ke rült sor. „We are their harps”37 – só hajt
fel. Na gyon ké zen fek vő len ne az exp li ci tá ció: „Mi [fér fiak] a nők hár fái va gyunk.”
A their bir to kos név más azon ban éppígy utal hat a ro do dend ro nok ra, azaz (parspro
toto) a ter mé szet vak erői re is, ame lyek nek a fér fiak és nők egyaránt ki van nak té ve.
ezt a le he tő sé get va la mennyi ma gyar for dí tás nyit va hagy ta: „Mi va gyunk a hár fák”
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(Gás pár); „Mi va gyunk az ő hár fáik” (Szentkuthy); de leg vi lá go sab ban ta lán mégis
az új szö veg: „Az ő hár fáik va gyunk.”38 egy má sik he lyen azon ban nincs le he tő ség
az exp li ci tá ció el ke rü lé sé re. A ne gye dik fe je zet ele jén Bloom a reg ge li kel lé keit ren -
dez ge ti egy tál cán, de az an gol szö veg még nem mond ja meg, hogy ez a fe le sé ge
számára ké szül: „righ ting her bre ak fast”.39 Mi vel a je le net nél egy nő stény macs ka is
je len van, az an gol szö veg já té ko san nyit va hagy ja azt az ér tel me zé si le he tő sé get,
hogy a reg ge li eset leg a macs káé lesz. Ha az ol va só ban ez fu tó öt let ként fel me rül, ak -
kor a gon do lat a ké sőb biek ben gaz dag visszaiga zo lást nyer, ami kor Bloom a nő és a
macs ka ter mé sze té nek ha son ló sá gai ról el mél ke dik. Ma gya rul azon ban nincs le he tő -
sé günk ar ra, hogy csu pán a reg ge li maj da ni gaz dá já nak a ne mét ad juk meg: vagy le -
mon dunk a nem jel zé sé ről („ne ki”), ami meg le he tő sen ér tel met len né te szi a mon -
da tot, vagy kény te le nek va gyunk kö zöl ni (ahogy va la mennyi for dí tás tet te), hogy
„ne je szá mára” (Gás pár nál: „Ma ri on reg ge li jét”).40

Ha son ló exp li ci tá ci ós prob lé ma ke let ke zik a te ge zés–ma gá zás té ma kö ré ben.
Az angol ban a két faj ta vi szony rend szer nem al kot kü lön nyelv ta ni pa ra dig mát,
egy pár be széd sze rep lői nek vi szo nyát jó sze ré vel csak a meg szó lí tá sok ból le het ki kö -
vetkeztetni. (Ér de kes meg fi gyel ni a sze rel mes té má jú ame ri kai filmek szink ron já ban
azt a kon ven ciót, hogy a sze rep lők az el ső csók után kez de nek te ge ződ ni, hi szen
ezután már ab szurd len ne a ma gá zás fenn tar tá sa – de az ere de ti ben rend sze rint
egyál ta lán nem ilyen át me net nél kü li a nyel vi in ti mi tás felépü lé se.) Az Ulysses ha to -
dik fe je ze té ben Bloom há rom is me rő sé vel uta zik egy konflis ban, egy te me té si me -
net részt ve vő je ként. Szentkuthy for dí tá sá ban mind a né gyen te ge ződ nek, így tel je -
sen je len tő sé gét veszti az a – Szentkuthy ál tal egyéb ként tisz te let ben tar tott – tény,
hogy Bloo mot min den eset ben ve ze ték ne vén szó lít ják (ahogy ő is a töb bie ket), míg
azok egy mást ke reszt ne vü kön. Az ol va só el vesz ti azt az in for má ciót, hogy a töb biek
kö ze li, ba rá ti viszonyban van nak, amely nek Bloom nem ré sze se. ezt ma gya rul a tege -
zés és ma gá zás meg külön böz te té sé vel le het meg mu tat ni, mint ahogy a Gás pár-féle
és az új for dí tás is te szi.

ezek azon ban – mint je lez tük is – nem va ló di for dít ha tat lan sá gok, lé te zik egye te -
me sen el fo ga dott megol dá suk, aho gyan az esz ki mók hó-szó kin csét is könnyebb más
nyel ven le ké pez ni, mint a kri kett-szak nyel vet. Utób bi pél dá já ból kiin dul va a lyuk tí -
pu sú for dít ha tat lan ság nak gya nít ha tóan az az egyik for rá sa, hogy va la mely nyel ven
be lül egy ön ál ló nyelv vál to zat, il let ve nyelv kö zös ség ala kul ki, amely nek egy má sik
nyelv ben nincs ek vi va len se. ez kap cso lód hat szé le sebb ér te lem ben vett szak má hoz
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(mint a ha jós nyelv ese té ben lát tuk), de kul tu rá lis (és így nyel vi) kö zös sé gek szá mos
más ala pon is kiala kul hat nak: így la kó hely, val lás, et ni kum, sze xuá lis pre fe ren cia vagy
ép pen sa já tos, hely hez és kö zös ség hez kö tött élet hely zet alap ján (pél dául ka to nai
vagy bör tön szleng). ezen nyelv vál to za tok for dí tá si ne héz sé ge vagy ese ten ként tel jes
for dít ha tat lan sá ga asze rint ala kul ki, hogy az adott cso port nyel vek mennyi re spe cifi -
ku sak, mennyi re tér nek el a nor ma li zált köz nyelv től, il let ve mennyi ben ért he tők, il -
let ve azo no sít ha tók a cso por ton kí vül ál ló át lag nyelv hasz ná ló szá má ra. egyik nyelv
bör tön szleng je pél dául ál ta lá ban igen jól le for dít ha tó a má sik nyelv bör tön szlengjére,
hi szen itt a nyelv nek a bör tön élet és a bű nö zés reá liái hoz kö tött jel le ge az el sőd le -
ges spe cifi kum, és ez a vi lág bör tö nei ben nagy va ló szí nű ség gel ha son ló min tá kat
követ, jól meg fe lel tet he tő egy más nak. Ugyanak kor igen kér dé ses, hogy egy nyelv já -
rás vagy egy szo ci o lek tus, amely to váb bi kul tu rá lis jel leg ze tes sé gek hez kö tő dik és
sa ját tör té ne ti táv lat tal ren del ke zik, le for dít ha tó-e egy má sik nyelv töb bé-ke vés bé ha -
son ló hely ze tű ver zió já ra. Visszautal va egy ko ráb bi pél dá ra: le for dít ha tó-e a kri kett -
mér kő zés fo ci meccs re?

Mo lière DomJuanouleFestindepierre cí mű drá má já nak má so dik fel vo ná sá ban
a pa rasz tok – char lo tte, Pier rot és Ma thu ri ne – Pá rizs-kör nyé ki patois-t be szél nek,
amely a ko ra be li né ző ket a vá ros ba fris sen fel köl tö zött vi dé kiek nyel vé re em lé kez -
tet te.41 Ami kor Illyés 1944-es, ge ne ri kus „né pies” re gisz tert (aszondom,ateremtésit
stb.) hasz ná ló for dí tá sát42 – amely ben e sze rep lők ne ve Sá ri, Pe ti és Ma ri – 1957-ben
be mu tat ták, a kor né zői ben ez óha tat la nul a ter me lé si szín mű vek szte reo tip pa raszt -
fi gu rá it idéz te fel.43 Szé kely Gá bor 1995-ös ren de zé sé hez új for dí tást ké szít te tett, és
az előadás ban, va la mint a szín la pon visszaál lí tot ta a fran cia ne ve ket.44 Va ló já ban itt
a mér le ge lés be a nyel vé sze ti mel lett szo cio ló giai, sőt po li ti kai szem pon tok is be le -
ját sza nak: va jon mi kor el fo gad ha tó a két nyelv hasz ná lói cso port kö zött fel té te le zett
ek vi va len cia? Ho gyan je lez he tő ma gya rul egy skó tos kiej tés, és mi nek fe lel tet he tő
meg egy New or le ans -i („dé li”) fe ke te szleng? A köz vet len meg fe lel te tést az is ne he -
zí ti, hogy szá mos vi lág nyelv nek több szten derd je is van, pél dául egy mű vel tebb angol
nem csak az ame ri kai, de az auszt rál, a ka na dai vagy az in diai an golt is azo no sí ta ni
tud ja. Ha va la mely cél nyelv ren del ke zik ilyen al ter na tív szten derd del (aho gyan pél -
dául a spa nyol nak vagy a por tu gál nak van nak eu ró pai és dél- ame ri kai ver ziói), az si -
ker rel fel hasz nál ha tó a for dí tás ban. A ma gyar azon ban kul tu rá li san egy köz pon tú
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nyelv, amely ren del ke zik ugyan a szten derd től el té rő vál to za tok kal, de eze ket alap -
já ban vé ve pe ri fe riá lis nak te kin ti. Az er dély ben, a Fel vi dé ken vagy a Vaj da ság ban hasz -
nált iro dal mi nyelv és mű velt köz nyelv a bu da pes ti nor mát kö ve ti. ezért ha ma gyar
for dí tás ban egy „ide gen” nyelv hasz ná la tát a ma gyar iro dal mi-köz nyel vi szten derd től
va ló el té rés ben pró bál juk ér zé kel tet ni (le ké pez ve pél dául az ere de ti ben ér ték sem le -
ges „skó tos” vagy „ame ri kaias” be széd mó dot), ak kor az il le tő sze rep lőt kul tu rá li san
óha tat la nul mar gi na li zál juk, ol va sóink előtt kis sé mű ve let le nebb nek, el ma ra dot tabb -
nak, „vi dé ki nek” ál lít juk be. Az ere de ti kul tu rá lis kons tel lá ciót te hát nem tud juk le -
for dí ta ni, az in for má ció vesz te ség (vagy tor zu lás) el ke rül he tet len.

Van nak olyan mér ték ben spe cia li zá ló dott cso port nyel vek, ame lyek for dí tá sa bár -
mi lyen más nyelv re le he tet len. Ilyen pél dául a cock ney rhy ming slang, amely funk -
ció já ban vol ta kép pen egy tit kos írás szó be li meg va ló sí tá sa: cél ja a beava tat la nok ki -
zá rá sa a megér tés ből. Pél dául a look (’né zés’, ’ki né zet’) he lyett azt mond ják, hogy
butcher’shook (’hen tes kam pó’), de in kább csu pán azt, hogy butcher’s. A for dí tó nak
elő ször azo no sí ta nia kell az an go lon be lül a spe ciá lis kó dot, an gol ra kell for dí ta nia
a ki fe je zést, majd in nen a cél nyelv re, és egy kö vet ke ző lé pés ben kel le ne re konst ruál -
nia a meg nyil vá nu lás sa já tos szo ci o ling visz ti kai po zí ció ját, amely azon ban alig ha nem
min den nyel ven le he tet len. Itt va ló já ban az el ső fő ka te gó riá ba tar to zó, paronomázia
jel le gű for dít ha tat lan ság gal (an nak egy rend szer sze rű, né mi leg szisz te ma ti zált, cso -
por tos elő for du lá sá val) van dol gunk.

Más faj ta ne héz sé get je lent, hogy egyes vi lág nyel vek nek – kü lö nö sen azok nak, ame -
lyek kul tu rá li san az egy ko ri gyar ma ti múlt tal is össze fo nód tak – lé tez nek egy sze rű -
sí tett szten derd jei: a pid gin nyel vek, ame lyek szű kí tett elem- és sza bály kész let tel
a kul tú rák kö zöt ti, me rő ben gya kor la ti érint ke zést szol gál ták (és szol gál ják mai is).
Az ele ve rö vid sza vak kal és erős izo lá ló jel leg gel mű kö dő an gol kü lö nö sen al kal mas
er re, hi szen egy sze rűbb köz len dők ese tén a ra go zás (flek tá lás) nyo mai, va la mint az
ope rá tor se géd igék az ér te lem sú lyos sé rü lé se nél kül kiik tat ha tók. Mi vel a ma gyar
nyelv múlt já ban nincs ilyen ál la pot, a pid gin- be széd lé nye gé ben le for dít ha tat lan.
Joseph con rad re gé nyé nek hí res mon da ta: „Mi stah Kurz – he de ad” Vá mo si Pál for -
dí tá sá ban úgy hang zik, „Misz ter Kurtz – ha lott van”,45 Vas Ist ván sze rint pe dig (a már
em lí tett T. S. eli ot- vers, Azüresekmot tó já ban): „Kurz ura ság – meg hal ni”.46 Nyil ván -
va ló, hogy mind két ver zió bo nyo lul tabb az ere de ti nél, és bo nyo lul tabb a le he tő legegy -
sze rűbb ma gyar vál to zat nál („ha lott” vagy „meg halt”), holott a pid gin lé nye ge ép pen
a le csu pa szí tott ér te lem köz lé se a le he tő legegy sze rűbb, leg ta ka ré ko sabb for má ban.
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Mi vel a ma gyar ban ez a legegy sze rűbb for ma tör té ne te sen a mon dat nor ma tív, sti -
lisz ti kai lag je lö let len for má ja, a ma gyar for dí tók kény te le nek hoz záad ni va la mit, hogy
je lölt té te gyék: Vas a ra go zás bi zony ta lan sá gá ra uta ló fő né vi ige ne vet al kal maz, Vámosi
pe dig „se géd igé vel” egé szí ti ki, vagyis mon da ta ép pen el len té tes mó don tér el a nor -
má tól, mint az ere de ti. ezek ben az ese tek ben a for dí tó ar ra épít het, hogy a pid gin
ma gyar meg fe le lő je, amely a va ló ság ban so ha sem lé te zett, kul tu rá lis kép zet ként, vir -
tuá lis, iro dal mi nor ma ként (vég ső so ron egy faj ta fantomreferenciaként) mégis csak
lé te zik: az ol va sók más köny vek ből, filmek ből már meg ta nul hat ták, hogy a „benn -
szü löt tek” ilyen fur csán be szél nek. Ha a tör té net más te kin tet ben elég gé ma gá val
raga dó, a be fo ga dó eset leg nem is gon dol ko dik el raj ta, hogy ez a „pri mi tív” be széd -
mód miért is kö rül mé nye sebb, mint a „nor má lis” köz nyelv.

Ha son ló in kom pa ti bi li tást hoz lét re, ha va la mi lyen – a for rás nyelv ben és a cél nyelv -
ben egyaránt is mert – reá liá nak je len tő sen el tér a kul tu rá lis beágya zott sá ga. olyan
egy sze rű prob lé mák tar toz nak ide, mint pél dául a na pi ét ke zé sek ne vei: a dinnernek
és a suppernek pél dául nem az a meg kü lön böz te tő spe cifi ku ma, hogy az egyik dé li,
a má sik es ti ét ke zés, ha nem hogy az el ső for má li sabb és kia dó sabb, a má so dik szo -
ciá lis és ma te riá lis ér te lem ben egyaránt könnye debb, akár dél ben, akár es te fo gyaszt -
ják. Ami kor az an go lok teá zás ról be szél nek, könnyen le het, hogy va cso rá zás ra gon -
dol nak, a pudding pe dig sok min dent je lent het a har ma dik fo gás (édes ség) ál ta lá nos
meg ne ve zé sé től a vé re shur ká ig (blackpuding), a fo ga lom ter je del me te hát je len tő -
sen el tér a ná lunk puding né ven is mert, te jes-tej szí nes, zse la tin nal vagy liszt tel sű rí -
tett ké szít mény től.

ezek a kul tu rá lis in kom pa ti bi li tá sok gon dos ság gal és utá na já rás sal több nyi re át -
hi dal ha tók, de gya ko ri, hogy a szó sze rint pon tos for dí tás is té ves kép ze te ket kelt
az ol va só ban. A kul tu rá lis ér te lem ben ala pér tel me zett an gol la kás, bár mi lyen kis
alap te rü le tű vagy sze gé nyes is, ön ál ló ut cai ka pu val ren del ke zik, sa ját lép cső je és
legalább két szint je van, eme le ti há ló szo bák kal. Te hát ami kor va la ki „föl megy”, az
rend sze rint le fe küd ni in dul. Mi vel ma gyar kon tex tus ban az ön ál ló, eme le tes ház
már fi gye lem re mél tó jó lé tet je lez, a for dí tás so rán már a he lyi sé gek pusz ta to po -
gráfiai meg je lö lé sé vel is jó eséllyel el tor zít hat juk az egész kör nye zet szo cio ló giai
beágya zá sát. Ha son ló bo nyo dal mat okoz nak a ti pi kus an gol ház más ré szei: a parlour
és a drawingroom kö zöt ti funk cio ná lis kü lönb sé get pél dául meg le he tő sen ne héz
más nyelv esz kö zei vel meg ra gad ni. Az aláb bi vers ben kér dé ses, hogy a nursery (’gye -
rek szo ba’) szót óvodának for dí ta ni va jon túl zott do mesz ti ká ló gesz tus, vagy egy -
sze rű kul tu rá lis fél re fo gás. Min de ne set re bi zo nyos, hogy a lép csőn ül dö gé lő Ró bert
Gi da nem az óvo da és a vá ros, ha nem a gye rek szo ba és a vá ros kö zött van fél úton
(a vers cí me: Halfwaydown).
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Half way up the sta irs Fél úton fel a szo bá ba
Isn’t up Nem va gyok fenn
And it isn’t down. És nem va gyok lenn.
It isn’t in the nur se ry, Nem va gyok az óvo dá ban,
It isn’t in town. Nem va gyok a vá ros ban sem.47

Az OED a nursery szó ra már a 14. szá zad ból is hoz ada tot, de csak 1929-ből (ak kor
is az egye sült Ál la mok ból) van adat az óvoda ér tel mű hasz ná lat ra. De en nél is fon -
to sabb érv, hogy Mi ci mac kó-köny vek ből megis mert nar ra tív uni ver zum ban sem mi
sem utal ar ra, hogy Ró bert Gi da óvo dá ba jár na. A má so dik könyv vé gén ép pen az
okoz iz gal mat az ál la tok kö zött, hogy gaz dá juk im már el jár va la ho vá – nyil ván is ko -
lá ba. (Ugyanezt a hi bát Gert ru de Stein AliceB.Toklasönéletrajza cí mű köny vé nek
for dí tá sá ban is el kö ve ti a for dí tó: „ap ró gyer mek ként csak óvo dá ba jár tam Ang liá -
ban” – az ere de ti ar ra utal, hogy nemigen hagy hat ta el a gye rek szo bát.)48

Sa ját kul tú ránk ban ter mé sze te sen sok kal ne he zebb ész re ven ni a ha son ló in kom -
pa ti bi li tást oko zó zár vá nyo kat. Hogy az an gol kul tú rá ban ilyen so kat ta lá lunk, az alig -
ha nem a vi lág bi ro dal mi múlt és a szi ge ti lét for ma (te hát a do mi nan cia és az au to nó -
mia) sa já tos in ter fe ren ciá já ra is vissza ve zet he tő. De azért két ség te len, hogy a ma gyar
szé pi ro da lom ide gen re for dí tá sa is szá mos ne héz sé get okoz. Sze ge dy- Ma szák Mi hály
lát vá nyos pél dá ja a ku ruc-la banc fo ga lom pár nak, e fur csa fény tö rés ben ma is ér tel -
mez he tő szem ben ál lás nak a le for dít ha tat lan sá ga.49 De egy an gol ol va sót pél dául az
is té ves kö vet kez te té sek hez ve zet het, ha akár nép me se gyűj te mé nyek, akár mo dern
no vel lák ol va sá sa köz ben mindun ta lan pász tor-, il let ve ju hászfi gu rák kal ta lál ko zik:
ezek elő for du lá si gya ko ri sá ga alap ján Ma gyaror szá got va ló sá gos gyap jú nagy ha ta lom -
nak kép zel he ti, holott csak ar ról van szó, hogy Ang liá tól el té rően ná lunk el ma radtak
a 17. szá zad tól kez dő dő be ke rí té sek, ezért a nyá jak őr zé se arány lag sok kal na gyobb
mennyi sé gű mun ka erőt fog lalt le: a ke ve sebb juh el le né re a ju há szok tár sa dal mi lag
és kul tu rá li san is je len tős tö me get al kot tak. S ha már ezt a kul tu rá lis me zőt érintjük,
em lí tést ér de mel, mennyi re fél reér ti egy kül föl di a ma gyar puszta gaz dag, össze tett,
am bi va lens fo gal mát és kul tu rá lis hold ud va rát.50 Per sze az anya nyel vi ol va só meg van
ró la győ ződ ve (és jó ok kal), hogy aki a ma gyar kul tú rá ról for dí tás ban ol vas, az mindig
csak úgy lát ja, mint „ki gé pen száll fö lé be”. De hát a mű for dí tás nak, a kul tu rá lis transz -
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fer esz kö zé nek nemigen le het mél tóbb am bí ció ja, mint hogy az a „gép” le gyen, ame -
lyen egy má sik kul tú ra fö lé be száll ha tunk, s épü lé sünk re szemügy re ve het jük a struk -
tú rá ját, az ered mé nyeit.

foLt

A for dít ha tat lan ság har ma dik, a cél nyelv ben gyö ke re ző ka te gó riá ját a folt ter mi nus -
sal jel le mez het jük. Folt tí pu sú for dít ha tat lan ság gal ak kor ta lál ko zunk, ha a for ráskul -
tú rá ban ár tat lan, sem le ges elem a cél kul tú ra kon tex tu sá ban vá rat lan, disszo náns
jelen tés fo lya ma tot in dít el. ezút tal kény te le nek va gyunk is mét Sze ge dy- Ma szák Mihály
egy pél dá ját köl csön ven ni, amely azon nal meg vi lá gít ja a je len sé get: Geor ge eli ot utolsó
re gé nyé nek az a cí me, hogy DanielDeronda.51 A könyv nek nincs ma gyar for dí tá sa,
de ha eset leg ké szül ne ilyen, alig ha le het ne meg tar ta ni a cí met és a cím sze rep lő nevét,
hi szen ezt nem tud juk más nak, mint be szé lő név nek ol vas ni, holott a re gény ben
Daniel ko ránt sem előny te len kül se jű, sőt ki fe je zet ten att rak tív és si ke res fiata lem -
ber. A be szé lő név kap csán a nar rá ció szö ve té be egy per ma nens elide ge ní tő ef fek tus
szá la fo nód na be le, egy gro teszk, csú fon dá ros (a re gény kon tex tu sá ban egye ne sen
an ti  sze mi ta!) mel lék zön ge, ame lyet ma ga a nar rá ció so ha sem ma gya ráz na meg. egy
esz té ti kai és kog ni tív szem pont ból egyaránt ér tel mez he tet len, de sú lyos és meg ke -
rül he tet len mo tí vum ne he zí te né a be fo ga dást. Nyil ván a le he tő leg ki sebb vál toz ta -
tás sal kel le ne mindezt or vo sol ni, alig ha nem elég vol na el hagy ni a csa lád név utol só
be tű jét, s ez jár ha tó út nak is lát szik – per sze ha idő ben kö ze leb bi szer ző ről len ne
szó, ez kü lö nös szer zői jo gi el lent mon dá sok ba ke ver né a ma gyar kiadót.

Ha son ló „baleset” nem csak fiktív ne vek kel for dul elő. A Dis ney stú dió egyik sikeres
rajz filmjé ben, mely nek cse lek mé nye a ke let- eu ró pai tör té ne lem egy fiktív epi zód já -
hoz kö tő dik, a tán cos-ko mi kus szok vá nyos sze rep kö ré ben egy bo hó kás de ne vért lát -
ha tunk, akit sze ren csét len mó don si ke rült a Bartok név vel fel ru ház ni. Ké sőbb ez a
lény egy ön ál ló, egész es tés film cím sze rep lő je ként is meg je lent.52 A ha zai for gal mazó
na gyon he lye sen be lát ta, hogy Ma gyaror szá gon nem vol na he lyén va ló egy rajz film -
dene vért Bar tok nak hív ni: fel há bo ro dást és za vart kel te ne, és még üz le ti leg sem lenne
ki fi ze tő dő, hi szen a kö zön ség ben a Bar tók név hez kö tő dően több fé le kép zet él het,
de a film ál tal kép vi selt esz té ti kai mi nő ség (bár gyú ara nyos ko dás) nem sze re pel e kép -
ze tek kö zött. A sze rep lő ne vét ezért Bartekre vál toz tat ták, ami (fő ként a vi zuá lis kon -
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tex tus sal együtt) le he tő vé te szi az azo no sí tást, de el ke rü li a mind két irány ból za varó
asszo ciá ciót, ráadá sul a hi he tő sé ge ta lán még meg is ha lad ja az ere de tiét, hi szen ez
egy be vett len gyel ke reszt név.

A fo gyasz tá si cik kek glo ba li zált pia cán nem rit ka, hogy egy-egy ter mék ne vét vala -
me lyik ter jesz té si te rü le ten meg kell vál toz tat ni, mert az adott nyel ven vagy kul tú -
rá ban előny te len je len tést vesz fel, kel le met len kép ze tek tár sul nak hoz zá. Ilyen hely -
ze tet ered mé nye zett pél dául a – más hol igen si ke res – MR2 tí pus je lű To y o ta gép ko csi
fran ciaor szá gi be ve ze té se, ahol a fran ciául ki mon dott név (MR deux) egy meg le he -
tő sen ke re set len mi nő sí tő mon dat tal al ko tott ho mo fó niát (est mer de). De en nél kí -
no sabb ese tek is előadód nak: A nagy sze rű né met tán cos-ko reog rá fus tár su lat ve ze -
tő ről, Pi na Bausch ról ké szült hom ma ge- port réfilmjé nek Wim Wen ders egy sze rűen
csak a mű vész nő ke reszt ne vét ad ta cí mül, és ugyanígy járt el egy fo tó al bum ké szí -
tője, Wal ter Vo gel is. A gesz tus min den hol a ben ső sé ges, köz vet len meg kö ze lí tés mó -
dot jel zi, ki vé ve Ma gyaror szá gon, ahol ezt a cí met le he tet len al kal maz ni.

ef fé le disszo nan ciát azon ban nem csak tu laj don ne vek okoz hat nak, ha nem min den
olyan kul tu rá lis is me ret, di stink ció, amely a cél kul tú ra szá má ra na gyobb je len tő ségű,
mint a for rás kul tú ra szá má ra. Bár mi lyen for rás nyelv ből for dí tunk ma gyar ra, elő for -
dul hat, hogy a ma gyar kul tú rá ra, nyelv re, tör té ne lem re, mű ve lő dés tör té net re uta ló
té ves adat tal vagy ál ta lá nos tév kép zet tel ta lál ko zunk. Ha ez a for rás szö veg ben in ten -
ci o ná lis és lé nye gi össze te vő, ak kor a prob lé ma nem tech ni kai, ha nem csakis eti kai:
a té ve dést le kell for dí ta ni, és szük ség ese tén jegy zet tel hely reiga zí ta ni. For dí tás tech -
ni kai prob lé ma ak kor ke let ke zik, ha a hi ba nem in ten ci o ná lis, csu pán jó in du la tú mellé -
fo gás, amely a for rás kul tú rá ban cse kély je len tő sé ge miatt lát ha tat lan ma rad, a cél -
kul tú rá ban azon ban a fi gye lem fó ku szá ba ke rül, és kog ni tív disszo nan ciát okoz va
ma gá nak a szö veg nek a hi te les sé gét, ko he ren ciá ját ron gál ja.

Ken Ke sey egyik no vel lá já ban egy ér té kes, ré gi au tón a ná ci Né metor szág fel ség -
jel zé se vá lik lát ha tó vá, az ere de ti szö veg sze rint egy kétfejű sas.53 Bár Ke sey vár ha tó
ame ri kai ol va sói alig ha nem tá jé ko zot tab bak az át lag nál, az eu ró pai tör té ne lem (s külö -
nö sen an nak utób bi két, az ame ri kai tör té ne lem mel pár hu za mos év szá za da) min den
bi zonnyal fi gyel mük és mű velt sé gük pe ri fé riá ján he lyez ke dik el, ahol a kul tu rá lis látás
éles sé ge, fel bon tá sa már gyen gébb: ez a kis té ve dés ész re vét len, vagy legalábbis jelen -
ték te len ma rad. Kö zép-eu ró pá ban azon ban, ahol a kü lön fé le bi ro dal mak hoz tar to zó
iko no gráfia még a tör té nel mi tu dat ele ven ré sze (sőt a két fe jű sas szim bó lu ma a popu -
lá ris kul tú rá val is érint ke zik pél dául a HáryJános ré vén), ott ez a té ve dés tel je sen el -
fo gad ha tat lan, meg za var ja az ol va sót és aláás sa a szö veg hi te lét. A for dí tó nak tech -
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ni kai kö vet kez mé nyek kel já ró eti kai dön tést kell hoz nia, és alig ha nem ak kor jár el
he lye sen, ha szó nél kül ja vít (a meg je lent ma gyar szö veg ben „tárt szár nyú sas” szere -
pel). ez zel ter mé sze te sen túl lé pi a ha tás kö rét, vol ta kép pen a szer kesz tő vagy a lektor
te rü le té re té ved, te hát egy for dí tha tat lan sá gi ese ményt nem for dí tó ként old meg.
Ter mé sze te sen a csen des ja ví tás csakis kom mersz, az ol va sás el sőd le ges örö mét szol -
gá ló kiadás nál jár ha tó út: ami kor kri ti kai igé nyű kiadás ról vagy tör té ne ti do ku men -
tum ról van szó, a té ve dést is a le he tő leg hí veb ben meg kell őriz ni, és a meg fe le lő
para  tex tus ban do ku men tál ni.

A cél nyel vi kon no tá ci ók fé ken tar tá sá ra tett gesz tu sok ra nem csak a cél nyelv ál ta -
lá nos kon tex tu sá ban je len lé vő kon no tá to rok miatt, ha nem oly kor a for rás nyelv és
a cél nyelv kö zös kul tu rá lis kon tex tu sá ban vég be ment vál to zá sok miatt is szük ség
lehet.54 Sza bó Lő rinc egy 1941-es, né met kiadá sú, ma gyar nyel vű kö tet szá má ra fordí -
tot ta le An net te von Dro ste- Hül shoff Azsidóbükk(DieJudenbuche) cí mű el be szélését.
Az ép pen száz év vel ko ráb ban írt szö veg ben sze re pel a Menschenschlag (’ember fajta’)
ki fe je zés, amely a nem ze ti szo cia liz mus és a faj el mé let idő sza ká ban nyil ván  va lóan új,
a mű szel le mé től ide gen kon no tá ci ó kat ka pott. Bar na Lász ló éles szem mel fi gyel te
meg, hogy a for dí tó ele gán san, mi ni má lis imp le men tá ció val vé di ki ezt a ha tást.55

Az ere de ti rész let: „ein Mens chensch lag, un ru hi ger und un ter ne hem der als al le sei -
ne Nach barn”, szó sze rint: „olyan em ber faj ta, amely nyug ta la nabb és vál lal ko zóbb,
mint bár me lyik szom széd ja”. Sza bó Lő rinc nem ik tat ja ki a kér dé ses ki fe je zést, csupán
el moz dít ja hang sú lyos hely ze té ből, és olyan kon tex tust te remt, amely (a fa lu si közös -
 ség re utal va) ha tás ta la nít ja a kel le met len kon no tá to ro kat: „A vidéknépe nyug ta la -
nabb és vál lal ko zóbb em ber faj ta, mint va la mennyi szom széd ja.”56

A folt tí pu sú for dít ha tat lan ság leg lát vá nyo sabb for má ja ha tá sá ban az ed dig be mu -
ta tot tak nak ép pen a for dí tott ja: az az eset, ami kor a for rás szö veg ben cél nyel vi szöveg -
 zár vány ta lál ha tó. Ilyen kor a for rás szö veg in ten ci o ná lis foltja a cél szö veg ben egy sze -
rűen lát ha tat lan ná vá lik. Gon dol juk el pél dául, hogy Ör kény ne ve ze tes, Inmemoriam
Dr.K.H.G. cí mű egy per ce sét kell né met re for dí ta nunk.57 A no vel la megér té se szem -
pont já ból dön tő je len tő sé gű, hogy a pár be széd né me tül fo lyik, amit az el ső megszóla -
lás je lez szá munk ra: „Höl der lin ist Ih nen un be kannt?” A to váb biak ban per sze magyar
„for dí tás ban” hall juk a fiktív né met dia ló gust. A né met for dí tó előtt ál ló egyik le hető -
ség, hogy egy sze rény be tol dás ban köz li, a kér dés né me tül hang zott el – ez zel azonban
kis sé kü lö nös hely zet be hoz za ma gát, hi szen a né met ol va só szá má ra ez a tény napnál
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vi lá go sabb: az egész szö veg, az egész könyv né me tül van. Mind két for dí tó, Ve ra Thies
és Te ré zia Mo ra is a má sik megol dás mel lett dön tött: hall gat nak a német mon dat
német vol tá ról, miál tal né met ol va só nem is ér te sül ró la.58 A ké sőbbi for dí tás legalább
annyit meg tesz, hogy az ere de ti ben is né me tül hang zó mon da tot kur zi vál ja. Ami kor
ma gyar kon tex tus ban ol vas suk a vá rat lan né met mon da tot, az ide gen ség sokk já ba
cso ma gol va, sa já tos, imp li cit me ta lep szis ként meg kap juk azt a szub li mi ná lis elő fel -
te vést, hogy Dr. K. H. G. magyarlétére be szél né me tül. ez az in for má ció né me tül nem
kö zöl he tő az el be szé lés re fe ren ci á lis (vagy akár szub li mi ná lis) szint jén, mi vel a német
meg szó la lás itt nor ma tív alap hely zet, nincs sem mi fé le külön re le van ciá ja. Va ló já ban
azt kel le ne el mon da ni, hogy az eredetiben volt né me tül, ez azon ban a me ta szint re
va ló ki lé pés sel, azaz a for dí tói ku darc beis me ré sé vel je len tene egyet.

Ha son lóan lát vá nyos pél dát szol gál tat Ör kény Tanuljunkidegennyelveket! cí mű
no vel lá ja.59 eb ben a szö veg ben a mód sze res megalá zás és meg fé lem lí tés egy tol mács
köz ve tí té sé vel megy vég be, aki oly kor pon to san, oly kor pon tat la nul for dít. A ha tás -
nak alap ve tő ré sze, hogy a pon tat lan for dí tá so kat a né me tül nem tu dó ma gyar olvasó
is megér ti, kü lö nö sen azt, ami kor a „mun ka szol gá la tos va gyok” mon da tot így fordítja
a sza kasz ve ze tő: „Ju de.” ezál tal a ma gyar ol va só (aki nek a töb bi né met mon da tok
éppúgy ne héz sé get je len tet tek, mint a né me tül nem tu dó el be szé lő nek), hir te len
keresz tül lát a nyel vi kor lá to kon, és hely ze te ana lóg gá vá lik a tör tén te ket el szen ve dő
el be szé lőé vel: megért he ti a ki szol gál ta tott hely zet nyel vi össze te vő jét, a ver bá lis ön -
vé de lem től va ló tel jes meg fosz tott sá got. A né met ol va só kö vet ni tud ja ugyan a fo lya -
ma tot, de eh hez a re ve lá ció hoz nincs mód ja el jut ni, hi szen szá má ra a né met mon -
da tok és „for dí tá saik” ugyanab ban az is mert és nor ma tív kód ban je len nek meg.
A kon tex tust (vagy, mond hat nánk, a vir tuá lis nyel vi kó dot) itt is az el ső mon dat adja
meg: „Nem tu dok né me tül” (a né met for dí tás ban „Ich kann kein Deutsch.”).60 Az ere -
de ti leg is né met mon da tok kur zi vá lá sa se gít het egy ke ve set, de en nek elő fel té te le,
hogy az ol va só felis mer je és de kó dol ja ezt az üze ne tet.

ezek az ano má liák még job ban lát ha tók, ami kor a ma gyar for dí tó ma gyar szö veg -
zár vány ba üt kö zik egy ide gen nyel vű szö veg ben. Mi is a teen dő? Az ér vé nyes konven -
ció sze rint a for rás nyelv kö ze gé től el té rő kód ban ál ló szö veg ré sze ket átemel jük a fordí -
tás ba, ahogy Tolsz toj orosz arisz tok ra tái a ma gyar for dí tás ban is fran ciául be szél nek,
Dan te mes te re, Da niel Ar naut pe dig – legalábbis Ba bits ka no ni kus for dí tá sá ban –
pro van szál nyel ven mond ja el pa na szát a Pur ga tó rium ban.61 A ma gyar háttér előtt
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azon ban a ma gyar meg nyil vá nu lás lát ha tat lan ná vá lik. Az Ulysses ma gyar zár vány -
szö ve gei nél az el ső for dí tó, Gás pár end re le mon dott er ről az in for má ció ról, az ő fordí -
tá sá ban az ol va só nem ér te sül ró la, hogy ezek a sza vak és mon da tok ma gyarul vannak
az ere de ti ben. Szentkuthy megér tet te a feladat je len tő sé gét, és a fon to sabb he lyeken
me ta disz kur zív jel zé se ket he lye zett el: „hang zott ma gya rul”, ír ja, más hol pe dig a magyar
zár vány an gol „ér tel me zé se” elé szúr ja, hogy „an go lul”,62 és ezután kö vet ke zik az értel -
me zés, ter mé sze te sen ma gya rul. ezek a be szú rá sok – ha fel fi gyel rá juk az ol va só –
ko moly kog ni tív za vart okoz nak, hi szen tel je sen jo gos kér dés, hogy va ló já ban ki
mond ja őket és mi lyen nyel ven. Az ere de ti el be szé lő sza vai ként ér tel mez he tet le nek,
ha vi szont a for dí tó sza vai ként ol vas suk őket, ak kor az ere de ti és a for dí tott szöveg közé
egy re fe ren ci á lis lép csőt ik ta tunk, ma gát a for dí tást a me ta tex tus po zí ció já ba he lyez -
zük. ez teo re ti ku san sok te kin tet ben he lyén va ló is, ám ezzel fel mond juk a műfordítás
lét hely ze tét megala po zó kont rak tust, egyez mé nyes elő fel te vést: azt, hogy a mű for -
dí tás nem be szá mol az ere de ti mű ről, ha nem le he tő ség sze rint a he lyé re áll, egyen -
ér té ke sé vé vá lik – és Szentkuthy for dí tá sa egyér tel műen ezen az ala pon ké szült.

Az Ulyssesma gyar zár vá nyai azon ban to váb bi prob lé má kat is fel vet nek. Te kint sük
át az aláb bi lis tát:

Na gya sá gos uram Li pó ti Vi rág (U. 12,1816)
Száz har mincz bro jú gu lyás- Du gu lás (U. 12,1818)
Rá kócz sy’s March (U. 12,1828)
Visszont lá tás ra ked vés ba rá tom! Visszont lá tás ra (U. 12,1841)
Szom ba thély (U. 17,535)
Szes fe her var (U. 17,1877)

Jól lát ha tó, hogy va la mennyi ma gyar meg nyil vá nu lás ki sebb-na gyobb hi bát tar tal maz
(az igaz ság ked véért hoz zá kell ten nünk, hogy Szombathely ne ve to váb bi négy helyen
hi bát la nul sze re pel). ezek a – nyil ván va lóan nem in ten ci o ná lis – hi bák az an gol (vagy
bár mi lyen más nyel vű) át lag ol va só szá má ra sem mit nem je len te nek, ne ki alig ha nem
már a kód azo no sí tá sa is ko moly ki hí vás. A hely zet va la me lyest ana lóg Ke sey két fejű
sa sá nak ese té vel: a for rás kul tú rá ban ész re ve he tet len disszo nan cia a cél kul tú rá ban
el fo gad ha tat lan nak mu tat ko zik. Az au to ma ti kus el já rás az len ne te hát, hogy a magyar
ol va só szá má ra elő zé ke nyen ki ja vít juk eze ket a hi bá kat, aho gyan a ko ráb bi for dí tók
is tet ték. ez zel azon ban mi is el vesz te nénk sa já tos je lölt sé gü ket. Az a megol dás adódik,
hogy a két faj ta ano má liát, a szö veg ré szek ma gyar nyel vű sé gét és hi bás mi vol tát
mintegy ki játsszuk egy más el len: az ere de ti hi bá kat meg hagy juk a ma gyar szö veg -
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ben. Az ér tel me zés hez még annyi se gít sé get ad ha tunk, hogy eze ket a zár vá nyo kat
kur zi vál juk, ab ban bíz va, hogy ezt ol va sóink a kon ven ciók is me re té ben az in ten ci o -
na li tásra uta ló (azaz [sic!]) üze net nek fog ják ér tel mez ni (egyéb ként a szó ban for gó
helyek egy ré sze az ere de ti ben is kur zi vált). ez zel a megol dás sal mind a re fe ren ci á -
lis, mind a nar ra tív tor zí tást el ke rül jük, szö ve günk nyom ként, le nyo mat ként őr zi lét -
re ho zá sa tör té ne té nek egy ér de kes ele mét, azt az in for má ciót, hogy a szer ző nem tu -
dott magya rul. Az az ide gen ség, amit Joyce szá má ra a ma gyar nyelv je len tett, más
nyel vű ol vasói szá má ra a ma gyar szö veg ré szek ért he tet len sé gé ben ölt tes tet, a ma -
gyar ol va só számára pe dig azok ban a hi ba ként megőr zött nyel vi „sé rü lé sek ben”, ame -
lye ket a más te kin tet ben szél ső sé ge sen per fek ci o ni sta szer ző ve lük foly ta tott küz -
del mé ben ezek a nyelvi ele mek el szen ved tek.63

*
Bár a fen ti át te kin tés a for dít ha tat lan ság ese tei nek fel tér ké pe zé sé re vál lal ko zott, va -
la mi fé le komp ro misszu mos ke rü lő utat mégis min den pél dá nál si ke rült ta lál ni.
A megol dá sok he lyén va ló sá ga és re le van ciá ja ter mé sze te sen kü lön bö ző. Szá mos
példát le het ne hoz ni, ahol rossz komp ro misszum jött lét re, ahol túl nagy a vesz te -
ség, ahol egy-egy ér de kes hely megol dat la nul (sőt oly kor ész re vét le nül) ma radt a for -
dí tás ban. Mint ahogy exp li cit fél re for dí tá sok ra, mel lé fo gá sok ra is igen sok a pél da.
Szentkuthy Mik lós sok szem pont ból kon ge niá lis Ulysses- for dí tá sá ban pél dául számos
olyan he lyet ta lá lunk (idéz tünk is kö zü lük né há nyat), ahol a megol dat lan sá got egy -
faj ta in tel lek tuá lis „fe hér zaj”, a té má hoz la zán kap cso ló dó ha lan dzsa fe di el. Bár ezek
a he lyek a szó ál ta lá nos ér tel mé ben nin cse nek le for dít va, me rő ér tel met len ség volna
olyas mit ál lí ta ni, hogy Szentkuthy nem for dí tot ta le az Ulyssest.

ezt a pél dát azért hoz tuk elő, hogy fel te hes sük a kér dést: van-e egyál ta lán tel jes -
ség gel le for dít ha tat lan mű. Hogy egy szö ve get mi kor ne vez he tünk egy má sik szö veg
for dí tá sá nak, az kul tu rá lis kon ven ció kér dé se, és a ma ér vé nyes kon ven ció nak Szent -
kuthy mun ká ja két ség kí vül meg fe lel. ezt pa ra dox mó don ép pen az bi zo nyít ja, hogy
rá tu dunk mu tat ni a hi bái ra, azo no sí ta ni tud juk a szö veg he lyeit az ere de ti szö veg
pár hu za mos he lyei nek va ló (még oly tö ké let len) meg fe le lé sük sze rint. A Finnegans
Wake for dí tá sá val ugyanezt nem, vagy csak sok kal na gyobb rá ha gyás sal, dur vább fel -
bon tás sal tud nánk meg ten ni. ez utób bi könyv vol ta kép pen egy más ba érő pa ro no -
má zi ák ból épül fel, ame lyek össze sen több mint hat van nyelv ele meit (vagy az elem -
zők ál tal azo no sí ta ni vélt ele meit) tar tal maz zák. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a for dí tó
úgy szól ván bár mit meg te het, dön té sei he lyes sé gé nek vagy hely te len sé gé nek megíté -
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lé sé hez nincs a ke zünk ben sem mi fé le mér ce. Ha össze ha son lít juk ugyanan nak a pasz -
szus nak két kü lön bö ző ma gyar for dí tá sát, ér zé kel ni fog juk, hogy ha son ló poé ti ka
mű köd te ti a szö ve ge ket, de ar ra nemigen jö vünk rá se gít ség nél kül, hogy ez el vi leg
ugyanaz a szö veg. Íme két – csak nem ta lá lom ra ki vá lasz tott pél da, az el ső a könyv
ele jé ről, a museyroomban ját szó dó je le net ből:

ezi ten a nagy Straugh ter Wil lin do ne ha tal mas és fé lel me tes arany vé gű sar kan tyu ha já val,
szép sely mes ló fingjá val, lon csos ka ra bé lyá val, fél re zes fa ma mu szá val, da liás pisz to lyá val,
ban go ki ki me nő sé vel, bu dai be já ró sá val, pe lo po né ze si pi pe re per kőcével.64

ez a ha tal mas te her- Wel lin tén, gran di őz és bon zó, arany cin ne zé sű sar kan tyúk és vas -
vere tű du xa, fe le bronz fa ci pők és fő úri kön tö zet, ban kokk bel lény, gó li á si ga locs nik és
ho zen tar tot ta be le kö peny.65

A két for dí tás ban a fel so ro lás gesz tu sa kö zös, de sem az ele mek szá ma, sem a jel lege
(ki vé ve az egyet len sar kan tyút) nem mu tat ha son ló sá got. A má sik rész let az el ső rész
vé gén, a ne ve ze tes mo só nő je le net ben ta lál ha tó. Itt jó for mán csak a la tin szö veg zár -
vány te szi egyér tel mű vé az azo no sí tást:

Az észak né pe he lyét ad ta dél sza ké nak, de hogy hány in cesz ter től szár ma zunk. Mind -
nyá jan, kü lön-kü lön? La tin tázd át ne kem ezt, ke gyes sko lá rom, a ti szansz krisz te tek ből
a mi együgyű, ka var nyel vünk re: HircusCivisEblanensis!66

Észa ki fér fiúk mily cso dá ja áradt dél re, de hogy szór tak so ka sí tók min den egyet egy
személy be, ho gyan tet tek csak -e gyes be? Vesd la tinra a Tri nity stré be ré bert: árjadoz va,
erinez ve, sansch riszt ta ní ta ni, agy ból agy ba ta szí ta ni. HircusCivisEblanensis!67

A FinnegansWake sem le for dít ha tat lan te hát, sőt in kább túl sá go san is sok mó don
le for dít ha tó: nem a for dí tá sa le he tet len, ha nem a for dí tás vissza el le nőr zé se. en nek
a mű nek te hát csak a fi lo ló gi ai igé nyes sé gű for dí tá sa ki zárt, az imp resszi o nisz ti kus
mű vé szi adap tá ció le he tő sé ge bár ki előtt nyit va áll. Mér le ge len dő per sze, hogy van-e
ér tel me előál lí ta ni hat száz ol dal nyi, lé nye gé ben ön ké nyes szó já té kot a Finnegans
Wake mak ro struk tú rái hoz il leszt ve. A FinnegansWake ed dig el ké szült – nem túl sá -
go san nagy szá mú – tel jes for dí tá sá nak elér he tő kri ti kai vissz hang já ból az de rül ki,
hogy a pon tos ság ra tö rek vő for dí tá sok nem visz nek kö ze lebb a megér tés ere de ti tár -
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gyá hoz (a FinnegansWake- hez mint az egye te mes kul tú ra té nyé hez), a köz ve tí tés
ha té kony sá gá ra tö rek vő (te hát ma gya rá zó, egy sze rű sí tő) for dí tá sok pe dig túl sá gosan
meg vál toz tat ják a megér tés tár gyát.68

A lé te ző FinnegansWake- for dí tá sok te hát a for dí tás fo gal má nak ha tá rait fe szegetik,
de teo re ti ku san nem nyer nénk so kat, ha ki zár nánk őket a for dí tá sok kö ré ből. Ugyan -
ak kor van nak olyan szö ve gek, ame lyek a for dí tás bár mi fé le kí sér le té nek el lenáll nak:
rö vid, legin kább a lí rai mű nem be so rol ha tó mun kák, ame lyek csu pán egy-egy pa ro -
no má zi a- jel le gű öt let meg tes te sü lé sei. A vi zuá lis és konk rét köl té szet da rab jai kö zött
szá mos ilyet ta lá lunk. Jó pél da Nagy Lász ló Emberpár cí mű mű ve:

É V A  É  V A  É  V A  É  V A  É  V A  É  V A
É V A  É  V A  É  V A  É  V A  É  V A  É  V A
É V A  É  V A  É V V V V V V V V V  V A
É V A  É  V A
É V A  É  V A á d á m
É V A  É  V A
É V A  É  V A  É  V A  A  A  A  A  A  A  A  A A
É V A  É  V A  É  V A  É  V A  É  V A  É  V A
É V A  É  V A  É  V A  É  V A  É  V A  É  V A69

A vers két szem pont ból is for dít ha tat lan: a) nem la tin be tűk kel író kul tú rák ban az
A és V be tűk nem lé nye gül nek át fo gak ká, te hát nem va ló sul meg a vaginadentata
vi zuá lis rep re zen tá ció ja (az el ső tí pus ba tar to zó, paronomázia jel le gű for dít ha tat lan -
ság); b) a Bib liát nem is me rő kul tú rák ban nem al kot re fe ren ciát az Ádám és Éva név
(a má so dik tí pus ba tar to zó, la cu na jel le gű for dít ha tat lan ság). Ha mind a két fel té tel
(a la tin írás és bib li kus mű velt ség) tel je sül, ak kor vi szont a ver sen nincs mit for dítani,
hi szen (az éke ze tek től el te kint ve) nincs is spe cifi ku san ma gya rul: a zsi dó-ke resz tény
kul túr kör „kö zös nyel vét” – azaz (a tu laj don ne vek ese té ben) kö zös nyel vi for má val
ren del ke ző kul tu rá lis re fe ren ciá ját hasz nál ja.

De van nak szö veg sze rűbb for dít ha tat lan ver sek is, mint pél dául ernst Jandl követ -
ke ző öt le te:

i lo ve con cre te
i lo ve pot te ry
but i’m not
a con cre te pot70
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Az oszt rák köl tő nyil ván va lóan azért ír ta an go lul a ver set, mert csak an go lul le het
megír ni, hi szen egy sor adott ság ra van hoz zá szük ség: a pottery (’fa ze kas ság’, ’ke rá -
mia’) és a poetry (’köl té szet’) kö zöt ti ana gram ma ti kus kap cso lat ra; a concrete ket tős
ér tel mé re (az elvont el len té te, il let ve ’be ton’); a concretepot (’be ton edény’) és a concrete
poet kö zöt ti át hal lás ra. ezek a fel té te lek sem mi lyen más nyelv ben nem adot tak egy -
szer re, te hát más nyel ven nem le het ne megis mé tel ni a gaz dag ön re fe ren ci á lis já té -
kot, hogy a köl tő egy konk rét köl te mény ben je len ti be, hogy ő nem konk rét köl tő,
de a köl te mény sa já tos nyel vi szer ke ze te miatt még sem ezt je len ti be, s mindeköz -
ben ele gán san de konst ru ál ja a „konk rét köl té szet” leíró ka te gó riá ját. Az alap ve tően
né met nyel vű élet mű be éke lő dő an gol ver set sze ren csé re úgy is te kint het jük, mint
ide gen nyel vű zár ványt, ame lyet nem kell le for dí ta ni, te hát egy ma gyar Jandl- kö tet ben
a vers tel jes jog gal sze re pel het ne an go lul. en nek a kul tu rá lis tárgy nak az az egyet -
len le het sé ges meg kö ze lí té si mód ja, hogy szert te szünk az ál ta la meg kí vánt be fo ga -
dói kom pe ten ciá ra az an gol nyelv kö ze gé ben. eör si Ist ván meg pró bál ko zott a le fordí -
tá sá val, de a nyil ván va ló és el ke rül he tet len ku dar cot be lát va a pró bál ko zás fo lya ma tát
és ered mé nyét vé gül a kö tet utó sza vá ban he lyez te el, mintegy il luszt rál va írá sá nak
el ső ál lí tá sát: „egy elő re vál lalt ku darc rész ered mé nyeit tart ja ke zé ben az ol va só.”71

ez a mon dat – va la me lyest ta lán ke vés bé konk rét ér te lem ben – vol ta kép pen min den
for dí tás ról el mond ha tó, mint ezt az utol só fe je zet ben ki fejt jük.

Ter mé sze te sen sem mi aka dá lya nem vol na, hogy Jandl ver sé nek mon da tait akár
egy for dí tó prog ram se gít sé gé vel át kó dol juk egy má sik nyelv re. Az ered mény gya kor -
la ti lag ér tel met len vol na ugyan (hi szen a pro cesszus so rán vá lasz ta ni ké ne a concrete
két ér tel me kö zött, el vesz ne a pottery és a poetry kap cso la ta stb.), de még sem je lent -
het nénk ki tel jes teo re ti kus bi zo nyos ság gal, hogy a vég ered mény az ere de ti nek nem
a for dí tá sa. A ma ga med dő és ér tel met len mód ján még min dig in kább rep re zen tálná
az ere de tit, mint ha Jandl komp lex szó já té kát ön ké nye sen egy má sik, te ma ti kai lag
töb bé-ke vés bé kor re lá ló szó já ték kal he lyet te sí te nénk (pél dául „szép do log a kör té -
szet”, eör si „kö té szet”-tel pró bál ko zik stb.) Ha te hát el kép zel jük a mind sú lyo sabb
for dí tá si ne héz sé gek ská lá ját, ak kor en nek a ská lá nak a vég pont ján nem a for dí tás
le he tő sé ge enyé szik sem mi vé, ha nem az ér tel me. Úgy tű nik, amit vég képp nem le -
het le for dí ta ni, azt nem is kell.
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Gyerekkönyvek

a gye rek könyv Mint kí sér Le ti te reP

Ja mes Joyce-nak van egy köny ve, ame lyet két ség kí vül ő írt, de alig ha gon dolt rá, hogy
könyv lesz be lő le. ere de ti leg csak egy le vél volt, egy rö vid, vic ces me se, ame lyet 1936-
ban kül dött négy éves uno ká ja fel vi dí tá sá ra. 1957-ben Stuart Gil bert be szer kesz tet te
a le ve le zés kö tet be,1 majd 1959-ben Ri chard ell mann kö zöl te a mo no gráfiájá ban.2

ennek alap ján egy kiadó fel fi gyelt rá, il luszt rá ció kat ren delt és ön ál ló kö te tet ké szí -
tett be lő le.3 A kiad vány szá mos után nyo mást ért meg, több nyelv re le for dí tot ták,
később az an gol vál to zat is ka pott4 új il luszt rá ció kat.
Azördögésamacska 1997-es ma gyar vál to za ta Im re Szil via mun ká ja, Pé ter Vladi -

mir il luszt rál ta, és gye rek köny vek nél szo kat lan mó don két nyel vű – így a szö veg ben
tör tént vál toz ta tá sok könnyen fi gye lem mel kí sér he tők.5 Ugyaneb ben az idő ben érke -
zett el a Joyce-é let mű kiadás az esszé ket és le ve le ket tar tal ma zó kö tet hez, amely ben
a szó ban for gó da rab is he lyet ka pott.6 A fi lo ló gi ai szem pon tú kiadás hoz azon ban
nem le he tett a meg je lent for dí tást hasz nál ni, új ra kel lett for dí ta ni a me sét. Nem mintha
Im re Szil via for dí tá sa bár mi lyen ál ta lá nos szem pont ból „rossz” lett vol na: egy sze rűen 

Azeredetiben Filológiaifordítás Gyerekkönyv

Megszólítás My De ar Ste vie Ked ves Ste vie Ked ves Pis ti

Avárosneve Be au gen cy Be au gen cy Sau mur

Apolgármester Alf red Byr ne Alf red Byr ne Alf red La Spo nya

Aláírás Non no Non no Nap pa pa
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1 Joyce 1957, 387–388.
2 eLL MANN 1959, 691–692.
3 Joyce 1965.
4 Joyce 1980.
5 Joyce 1997.
6 A kö tet kiadá sát szer zői jo gi okok miatt el kel lett ha lasz ta ni.
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más el vá rá sok nak kí vánt meg fe lel ni. Így pél dául a szö veg összes kul tu rá lis re fe ren -
ciá ját (gya kor la ti lag az összes tu laj don ne vet) le cse rél te.

egyik for dí tás sem jobb vagy rosszabb a má sik nál, leg fel jebb a sa ját funk ció ját tölti
be job ban vagy rosszab bul, de egyik sem tud ná be töl te ni a má sik funk ció ját. A fi lo -
ló gi ai for dí tás nak az a felada ta, hogy pon to san rep re zen tál ja az ere de ti struk tú rá ját
és le he tő ség sze rint köz ve tít se min den re fe ren ci á lis in for má ció ele mét, a gye rek -
könyv  for dí tás nak pe dig az a felada ta, hogy él vez he tő gye rek könyv le gyen. A fi lo lógiai
for dí tás nem cse rél he ti Pistire Stevie-t, mert fi gye lem be kell ven nie, hogy az uno kát
va ló ban így hív ják, nyil ván te kin tet tel a nagy pa pa egyik leg fon to sabb re gény hő sé re.
A gye rek könyv-for dí tás csak annyit akar imp li kál ni, hogy itt egy kis fiút szó lí ta nak
meg, és er re a Pisti nyil ván al kal ma sabb, mint a Stevie. Az ola szos aláírás csak ak kor
fon tos, ha ér de kel min ket a tény, hogy a Joyce-csa lád ban az olasz volt a má so dik
nyelv, mind két gyer me ke ola szos ne vet ka pott: Gi or go (ő lett Ste vie ap ja) és Lu ci a.
A gyer mek ol va só szá má ra ez éppúgy ér dek te len, mint az az in for má ció, hogy ab ban
az idő ben ép pen Alf red Byr ne- nek hív ták Dub lin pol gár mes te rét. Hogy Saumurmiért
jobb Beaugencynál, azt ne he zebb meg mon da ni: a fran ciául nem tu dó ma gyar gyer -
mek ol va só nak (vagy szü lő nek) a pon tos kiej tést mind két eset ben ne héz el ta lál ni, de
a Saumurnál ez ta lán ke vés bé nyil ván va ló, így ki sebb az eb ből ere dő fruszt rá ció. Mind -
ket tő va ló di Loi re-men ti vá ros ka, de mi vel a Loire név ma ga is gon dot okoz hat, ezzel
a lo gi ká val akár a Kü kül lő part já ra is át le het ne he lyez ni a tör té ne tet – kér dés, hogy
még ak kor is for dí tás nak ne vez nénk-e. ez a fe je zet ilyen le he tő sé ge ket és di lem má -
kat igyek szik szemügy re ven ni.

A két for dí tás te hát je len tő sen kü lön bö zik, no ha for rás szö ve gük be tű re azo nos,
ugyanak kor funk cio ná li san mind ket tő legalábbis el fo gad ha tó. ez nyil ván az zal függ
össze, hogy a két szö veg kü lön bö ző funk ció kat is cé loz: mind ket tő azt a funk ciót
igyek szik má sol ni, ame lyik ben a for rás szö ve gét meg ta lál ta. An gol gye rek könyv ből
ma gyar gye rek könyv ké szül, an gol fi lo ló gi ai kiad vány ból ma gyar fi lo ló gi ai kiad vány.
ez lát vá nyos pél dát szol gál tat a Skopos-el mé let gya kor la ti mű kö dé sé re: az el té rő célok
el té rő, de egyaránt adek vát megol dás hoz ve zet tek.7 És az eset pél da ar ra is, hogy
pusz  tán a szó tár alap ján (bár mi lyen gaz dag kul tu rá lis szó tár le gyen is) alig ha le het
megítél ni egy for dí tás mi nő sé gét: a cél kul tú rá ban be töl tött funk ció sok kal fon to sabb
is mérv. A funk ciók tel je sü lé sé nek ter mé sze te sen a meg fe le lő be fo ga dó val va ló ta lál -
ko zás is fel té te le: a pél dánk ban sze rep lő két szö veg vál to zat nak kü lön bö ző a min ta -
ol va só ja.8 Min den szö veg el vár az ol va só tól bi zo nyos disz po zí ciót, egy faj ta kul tu rá -
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7 Vö. VeR Me eR 2000.
8 Vö. pél dául eco 2002; ISeR 1978.
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lis alap kész le tet, amely nél kül az adott szö ve get nem le het megér te ni, ha té ko nyan
be fo gad ni, a for dí tott szö veg azon ban ezen fe lül to váb bi ne héz sé ge ket tá maszt.

A for dí tás nak a nyel vi tá vol sá gon kí vül gyak ran más tá vol sá go kat is át kell hi dal -
nia. egy for dí tás – az egyéb kö rül mé nyek azo nos sá gát fel té te lez ve – több ru gal mas -
sá got, szé le sebb kom pe ten ciát vár el az ol va só tól, mint egy anya nyel vén írt szö veg,
hi szen az át hi da lan dó kul tu rá lis tá vol ság óha tat la nul na gyobb. Hogy tudunk for dí -
tást ol vas ni, és ké pe sek va gyunk el fo gad ni a ke let ke ző kul tu rá lis ano má liá kat, az egy
össze tett ta nu lá si fo lya mat ered mé nye. A for dí tás ol va sá sá hoz kell tud ni va la mit az
ide gen ne vek ről, tár sa dal mi vi szo nyok ról, szo ká sok ról, ha gyo má nyok ról. Nem vé let -
len, hogy Ka zin czy ide jé ben a for dí tá sok ban még ma gyar ne vet ad tak a sze rep lőknek
(sőt szá mos nép sze rű szer ző ne vet még a 20. szá zad ban is ma gya ro sí tot tak9), hi szen
még nem épült ki az az ol va sói kul tú ra, amely fel ké szül ten fo gad ta vol na a ma gyar
szö veg ben meg je le nő ide gen ne ve ket és egyéb kul tu rá lis hi vat ko zá so kat.

A gye rek köny vek for dí tá sá nál né mi leg vissza kell tér ni ezek hez a 18. szá za di elvek -
 hez. A gyer mek ol va só ban még nem, vagy csak rész le ge sen épült ki a kul tu rá lis tá -
vol ság el fo ga dá sá nak ké pes sé ge: még nem ké szült fel a nyelv ben, idő ben, vi lág lá tás -
ban a sa ját já tól el té rő kul tu rá lis min tá za tok be fo ga dá sá ra, ér té ke lé sé re. Nem csak az
ide gen kó dok is me re te hiány zik, ha nem az ide gen ség irán ti po zi tív ér dek lő dés sem
ala kult ki még. A gye rek könyv for dí tó úgy tud ha té kony len ni, ha mo del le zi min ta -
olva só ja kom pe ten ciá ját, pon to sab ban a for rás nyel vi kul tú rá ra vo nat ko zó kom pe ten -
cia hiá nyát. Per sze a for dí tan dó gye rek köny vek so ha sem kul tu rá lis vá kuum ban jön -
nek lét re, ha nem na gyon is tá masz kod nak az adott ko rosz tály tól el vár ha tó elő ze tes
is me re tek re, di dak ti kai vé ná juk miatt oly kor túl sá go san is. A for dí tás ré vén azon ban
ez a kul tu rá lis gyö kér zet el sza kad, és a szö veg va ló ban kul tu rá lis vá kuum ba ke rül.
For dí tás tu do má nyi szem pont ból ez a hely zet nem csu pán prak ti kus kér dé se ket vet
fel, ha nem sa já tos kí sér le ti kö rül mé nye ket is te remt, ame lyek va ló ban ér de me sek
a teo re ti kus vizs gá lat ra.

A kul tu rá lis vá kuum ál la po tá nak or vos lá sá ra két stra té gia kí nál ko zik. Az egyik,
hogy a for dí tó nak oly kor mód já ban áll imp le men tál ni a hiány zó in for má ciót. Az angol
gyer mek ol va só szá má ra vi lá gos pél dául, hogy Humpty-dumpty egy to jás, hi szen
ismeri a ró la szó ló nurseryrhyme-ot, lát ta a hoz zá tar to zó il luszt rá ció kat. A ma gyar
gyer mek hez el le het jut tat ni ezt az in for má ciót, oly mó don, hogy a beil lesz tés gesz -
tu sa mi nél rej tet tebb ma rad jon, a köz ve tí ten dő struk tú ra mi nél ke vés bé tor zul jon.
Ké zen fek vő megol dás, hogy a sze rep lő to jás mi vol tá ra már a ne ve is utal: így lesz
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belő le To jás Tó biás.10 A leg több eset ben azon ban a for dí tó a má sik le het sé ges el já rás -
hoz kény te len fo lya mod ni, azaz a hiány zó kul tu rá lis hát te ret „sa ját anyag ból” pó tol -
ja, vagyis az ere de ti kon tex tu sá ból ki sza kí tott kul tu rá lis min tá za tot át he lye zi a cél -
kul tú ra kon tex tu sá ba, a hiány zó kap cso la to kat cél nyel vi ek vi va len sek kel pó tol ja,
egy szó val erő tel je sen domesztikál. ez az el já rás ter mé sze te sen ko moly tor zí tá sok kal
jár hat, szél ső sé ges kul tu rá lis és struk tu rá lis el té ré sek hez ve zet het, ame lyek a mai
nor mák sze rint akár szer zői jo gi vi tá kat is ki vált hat nak. Az aláb biak ban két klasszikus
an gol gye rek könyv, az AliceCsodaországban és a Micimackó klasszi kus, Kosztolányi
De zső, il let ve Ka rin thy Fri gyes ál tal ké szí tett for dí tá sain mu tat juk be ezen stra té giák
mű kö dé sét és mű kö dé si ne héz sé geit.

Bár Le wis carroll Alice-köny vei né hány év ti zed del ko ráb biak a Micimackó-köny -
vek nél, a sor suk, a be fo ga dás tör té ne tük jól össze vet he tő, a ha son ló sá gok igen lát vá -
nyo sak. Milne is, carroll is olyan uni ver zu mot ho zott lét re, amely túl ter jed a könyv
ha tá rain; mind ket tő va ló já ban két könyv ből áll; ezek a köny vek mind két eset ben gya -
kor la ti lag ma guk alá te met ték a szer zők élet mű vé nek töb bi ré szét. Ma gyaror szá gi
re cep ció juk nagy já ból egy idő ben ment vég be, a for dí tó mind két eset ben az iro dalmi
elit csú csán ál ló szer ző, aki től szin te meg le pő, hogy lehajol ilyen, lát szó lag cse kély
igé nyű mun ká hoz, egy gye rek könyv höz. Mind két szö veg szép szám mal tar tal maz
megold ha tat lan for dí tói felada to kat.

egyér tel mű nek tű nik, hogy an gol nyelv te rü le ten Le wis carroll mun kás sá gá nak ma
jó val erő sebb a ka no ni kus po zí ció ja, mint A. A. Milne élet mű vé nek. Utób bit közepesnél
va la mi vel jobb lek tű rí ró ként tart ják szá mon, aki nek volt egy szer egy je len tős sikere,
míg carroll a vik to riá nus kor egyik ve ze tő rep re zen tán sa, aki a ma ga vissza fo got tan
szub ver zív mód ján egye dül ál lóan tes te sí ti meg a kor szak el lent mon dá sait. Fo tográfusi
mun kás sá gát is a kor szak leg jobb jai kö zött jegy zik. Bár e fel mé rés nem rep re zentatív,
a hely ze tet jól jel lem zi, hogy az egyik leg jobb ang liai köny ves bolt (Black well’s, oxford,
Bro ad Street) gyer mek rész le gén a 2012 őszi ál la po tok sze rint az Alice-tör té net nek
csak nem har minc kü lön bö ző fel dol go zá sa volt meg ta lál ha tó (ez a szám a kép re génye -
ket is tar tal maz za, de pél dául a sza kács- vagy bar kács köny ve ket nem), Micimackóból
ugyanak kor csak négy vál to za tot lel tünk. en nél is fon to sabb azon ban, hogy a fel nőttek -
nek szó ló Klasszikusirodalom szek ció ban carroll to váb bi tíz könyv vel sze re pelt (egy
ki vé tel lel mind Alice-kiadás), és az Irodalomkritika cím szó alatt is több mo no grafikus
mű fog lal ko zott ve le, több élet raj za volt kap ha tó, fotog rá fu si és ma te ma ti ku si mun -
kás sá gá val kü lön mo no gráfia fog lal ko zott. Mil ne- től a fel nőtt szép iro dal mi rész legben
egy re gény sze re pelt (nem a Micimackó), ró la szó ló iro da lom nem volt a pol co kon.
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Az an gol Alice- ból már tíz nél több nagy já tékfilm ké szült, köz tük több nagy sza bású
hol ly woo di pro duk ció, és legalább még ennyit ih le tett a leg kü lön bö zőbb mű fa jok -
ban, a vic ces ani má ció tól a pszi choth ril le rig. Az iro da lom ban Ja mes Joyce-tól Vladimir
Na bo ko von át Paul Au ste rig szám ta lan nyo mot ha gyott, ins pi rál ta Doug las Hof stadter
hí res köny vét,11 Ro bert Wil son és Tom Wa its mu si cal jét, több ja pán ani mét, a fe mi -
nis ta gon dol ko dást és a nyu ga ti po pu lá ris kul tú ra ren ge teg ter mé két.12 Az epi zód -
sze rep lők is kul tu rá lis ikon ná vál tak, pél dául a Mad Hat ter (Bo lond Ka la pos) Bat man
egyik go nosz el len fe le lett, ugyanak kor chick co rea egyik le me zé nek cí mét és koncep -
 ció ját is ő ad ja; a Monty Py thon tag jai a Jabberwocky kö ré épí tet tek egész es tés filmet;
T. S. eli ot a Már ciu si Nyúl tól (March Ha re, a ma gyar szö veg ben Áp ri lis Bo lond ja) vette
el ső, terv ben ma radt kö te té nek cí mét, és a sor hosszan foly tat ha tó. A ma gyar Alice- ból
tu laj don kép pen sem mi sem lett, még ra jon gói hon lap ja sincs.

Az an gol Micimackó a hat va nas évek óta már ame ri kai. A Dis ney-filmek és kí sé rő
ter mé keik lé nye gé ben kiik tat ták Mi ci mac kót a ma gas kul tú rá ból és ál ta lá ban a fel -
nőtt kul tú rá ból, szin te el vág ták a le he tő sé gét, hogy to váb bi je len tős mű ve ket ins pi -
rál jon – a ke vés ki vé tel kö zött em lít he tő Ben ja min Hoff Ma gyaror szá gon is nép szerű
köny ve, a MicimackóésaTaó,13 va la mint egy ka na dai fej lő dés neu ro ló gus-cso port
neve ze tes cik ke a Micimackó sze rep lői nek neu ro pa to ló giai ál la po tá ról,14 il let ve hogy
Lé nárd Sán dor 1960-as mun ká ja után a má so dik kö te tet is le for dí tot ták la tin ra.15

A ma gyaror szá gi hely zet, úgy tű nik, for dí tott. AMicimackót gya kor la ti lag mindenki
is me ri, ha nem kis gye rek ko rá ból, hát ro man ti kus ka masz ko rá ból. Sze rep lői re, jel leg -
ze tes ese mé nyei re szin te bár mi lyen tár sa ság ban biz ton ság gal le het hi vat koz ni.
Az Alice-köny vek ez zel szem ben va la hogy nem ke rül tek fel ar ra a lis tá ra, amit „a ma -
gyar kul túrem ber ál ta lá nos in ven tá rá nak” ne vez he tünk. en nek egyik okát ter mé sze -
te sen az ere de ti szö ve gek ben kell ke res nünk: az Alice alig ha nem túl sá go san beágyazó -
dott a vik to riá nus Ang lia vi lá gá ba, amely a bri te ket ma is na gyon iz gat ja, a ma gya ro kat
ke vés bé. A szá mos le for dít ha tat lan hely kö zött a leg je len tő sebb prob lé mát min den
bi zonnyal az Alice-köny ve ket át szö vő, struk tú rá ju kat meg ha tá ro zó nurseryrhyme-ok
okoz zák. egy an gol gye rek vagy fel nőtt szá má ra Humpty Dumpty vagy Twe ed le dee
és Twe ed le dum olyan mó don is me rős, mint egy ma gyar szá má ra a Gó lya, gó lya, gilice
vagy a csip- csip csó ka, eset leg Ha ra go si vagy Ku tya fü lű Ala dár. Ha te hát az anya nyelvi
ol va sóé hoz fog ha tó él ményt aka runk kel te ni a for dí tás ban (amely él mény be az a külö -
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nös meg le pe tés is be le tar to zik, hogy az ed dig vak szö veg ként is mert szö veg da rab -
kák hús-vér sze rep lők ké áll nak össze), ak kor új köny vet kell ír nunk.

Ró bert Gi da fiata labb is Ali ce- nél egy-két év vel, és az is ko lás kor előt ti évek kultu -
rá lis ho ri zont ja ta lán egye te me sebb, job ban adap tál ha tó. Hogy az Alice job ban
ellenáll az adap tá ció nak (ab ban az ér te lem ben, hogy job ban megőr zi az in teg ri tá -
sát), az a filmes fel dol go zá sok ból is lát ha tó. Ab ban a pil la nat ban, hogy Milne özvegye
elad ta a jo go kat a Dis ney vál la lat nak, Mi ci mac kó sor sa meg pe csé te lő dött. A Dis ney
né hány moz du lat tal el tá vo lí tott be lő le min den fi lo zófiai kér dést, min den pszi cho -
ló giai tí pus al ko tást, bár gyú vá, giccses sé és ki szá mít ha tó vá tet te, aho gyan szá mos
más fon tos tör té ne tet is. Mi ci mac kó ugyan ma is vi lág szer te is mert, de nem mint
össze tett és ter  mé keny kul tu rá lis ar te fak tum, ha nem mint bár gyú és kép lé keny
mém (lásd rész le te seb ben a zá ró fe je zet ben). Az 1951-es Alice ugyanak kor ha tá ro -
zot tan ki lóg az osto ba és leegy sze rű sí tő Dis ney-filmek so rá ból. carroll mű vét olyan
gaz da gon át járja az ab szurd hu mor, a tel jes ki szá mít ha tat lan ság, hogy a Dis ney sem
tud ta el giccse sí te ni. Épp el len ke ző leg: az al ko tók nak si ke rült rá han go lód niuk, és
olyan vi zuá lis poé nok kal gaz da gí tot ták a tör té ne tet, ame lyek in kább fő haj tást je -
len te nek carroll szelleme előtt, mint sem fe lülír nák vagy ni vel lál nák. A szá mos sztár -
pa rá dés, blu e boxos fel dol go zás kö zött alig ha nem a Dis ne yét tart hat juk az egyik
leg hi bát la nabb Alice-filmnek, és a ha gyo má nyos rajz filmek kö zött egy ben a stú dió
egyik leg jobb egész estés filmjé nek.16 Kö zön ség si ke re és ke res ke del mi au rá ja (leg -
alábbis a Hófehérke–Oroszlánkirály–Kishableány spekt rum hoz ké pest) vi szony lag
mér sé kelt is ma radt.

a si ker kon dí ciói

Az ere de ti mű vek be fo ga dás tör té ne té től el sza kad va a kö vet ke zők ben ar ra ke res sük
a vá laszt, mi a for dí tók sze re pe a köny vek kul ti kus si ke ré ben, il let ve si ker te len sé gé -
ben. Ka rin thy Micimackó-for dí tá sá nak hűt len sé gei, pon tat lan sá gai, itt-ott ar cát lan
ki ha gyá sai és be tol dá sai köz hely szám ba men nek. Mégis nem ze dé kek fo gad ták el
öröm  mel, hogy „a tro tech ni kus az min dig elek”, hiá ba nyil ván va ló, hogy ez egy sze -
rűen nem le het ben ne az ere de ti ben. Ka rin thy – bár ko ránt sem ol dott meg min den
prob lé mát, sőt jó pá rat ta lán meg sem lá tott – tö ké le te sen ráér zett az ere de ti leg -
fon to sabb ér té kei re: a vi lág ra vo nat ko zó, gyer me ki fel te vé sek té ves sé gé ből, a gye rek -
száj-lo gi ká ból táp lál ko zó, el lenáll ha tat lan hu mor ra, va la mint a fel nőtt ként te vé keny -
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16 Ge Ro NI MI & AL 1951.
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ke dő, is me rős tí pu so kat meg tes te sí tő plüss ál la tok rep re zen tá ciós já té ká ra. Az ere -
de ti szen ti men tá lis pá to szát vissza fog ta, csa lá dias, par ti ku lá ris in ti mi tá sát el von tab -
bá tet te. ezen kí vül hoz zá ke vert egy sa já tos, pes ties, ká vé há zias nyel vi ízt, ami től még
ab szur dabb, még vic ce sebb lett az ál lat kák nyel vi fel nőt tes ke dé se, az er de jük vi szont
a vik to riá nus ud var ház kert jé ből át köl tö zött a ká vé há zak Bu da pest jé re.

Kosztolányi vál lal ko zá sá nak más lett a sor sa, an nak el le né re, hogy már előz ménye
is volt.17 Az ere de ti, 1936-os kiadás nem ara tott lát vá nyos si kert,18 nem is je lent meg
töb bé, 1958-ban pe dig Szo bot ka Ti bor át dol go zá sá ban ke rült a bol tok ba,19 s bő fél
év szá zad ra ez a kü lö nös hib rid vált sztenderd szö veg gé. A kiadó min den bi zonnyal
azért kez de mé nyez te az át dol go zást, mert do mesz ti ká ló ten den ciái ban (ame lyek re
ké sőbb rész le te sen is ki té rünk) Kosztolányi for dí tá sa va ló ban min den ha tárt át lépett.
A vi szony la gos si ker te len ség nek azon ban nem ez az oka, és nem is a Szo bot ka közre -
mű kö dé se ré vén a könyv be ke rült egye net len sé gek, el lent mon dá sok. Kosz to lá nyi nak
ép pen az a rá han go ló dás nem si ke rült, amely nek kö szön he tően Ka rin thy mun ká ja
ki vív ta a „re mek mű” stá tuszt. carroll mű vé nek meg ha tá ro zó össze te vő je az ab szurd
elem, amely hez Kosztolányi is von zó dott, de ket te jük ér dek lő dé se meg le he tő sen kü -
lön bö ző. Kosztolányi szá má ra az ab szurd el ső sor ban szél ső sé ges, kí nos élet hely zetet
je lent, amely ben meg fi gyel he tők a lel ki reak ciók,20 míg carroll szá má ra az ab szurd
ma ga a krea tív ener gia, a sza bad já ra en ge dett, a rá ció bék lyó já tól meg sza ba dí tott
elme já té kos csa pon gá sa. Kosztolányi et től igyek szik megóv ni az ol va só ját, ta lán
éppen azért, mert sa ját fo gal mai sze rint az ab szurd nem gye re kek nek va ló. Kosztolányi
na gyon tu da to san gyer mek min ta ol va só ra szab ja a köny vet, mint ha kü lön vi gyáz na
rá, hogy ne ka csint son ki a fel nőtt ol va sók fe lé. en nek a stra té giá nak a ré sze a szélső -
 sé ges do mesz ti ká ció is, amely he lyen ként hoz lát vá nyos ered mé nye ket (lásd a ké sőb -
biek ben), de ugyanez a stra té gia be le visz a könyv be egy pe dáns, di dak ti kus fel han -
got, ame lyet azután Szo bot ka sem kü szö böl ki, mi köz ben ki kü szö bö li Kosztolányi
né hány le nyű gö zően ra di ká lis (és ily mó don igen szó ra koz ta tó) megol dá sát. A szeren -
csét le nül ala ku ló fo gad ta tás ten den ciáit a má so dik kö tet bri liáns for dí tá sa, Rév bí ró
Ta más és Tót fa lu si Ist ván mun ká ja sem tud ta meg tör ni.21 Ők úgy szól ván min dent
megol dot tak, és eh hez min den esz köz ren del ke zé sük re is állt, a brit kul tú ra mély
isme re te mel lett el ső sor ban a Tót fa lu si for dí tot ta Lúdanyómeséi cí mű gyűj te mény.22
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17 cARRoLL 1929.
18 cARRoLL 1936.
19 en nek má so dik kiadá sát hasz nál tuk: cARRoLL 1974.
20 „es ti Kor nél úgy kö ze lít az élet leg vá rat la nabb for du la tai hoz is, hogy nem cso dál ko zik so ha sem min, nem

tesz kü lönb sé get ter mé sze tes és ter mé szet el le nes kö zött. Tisz tá ban van ve le, hogy a vi lág va ló já ban ab -
szur di tá sok so ro za ta ként nyil vá nul meg szá munk ra.” Ve ReS 2004, 304.

21 cARRoLL 1980.
22 TóT FA LU SI 1966.
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Az át tö rést azon ban ez sem hoz ta meg: ta lán túl ké sőn ér ke zett, ta lán átörök lő dött
rá az el ső kö tet fo gad ta tá sá nak hal vány sá ga. Az Alice a Micimackóhoz ké pest pe ri -
feriá lis ér de kes ség, fur csa ság ma radt.

Néz zünk meg egy-egy struk tú rá já ban ha son ló, le for dít ha tat lan he lyet a Micimackó-
ból, il let ve az Alice- ból. Az Észa ki-sark fel fe de zé se olyan szó já té kon ala pul, amely
ango lul bár mi kor spon tán lét re jö het egy gyer me ki fél reér tés ben. A pole (’pó lus’) és
a pole (’póz na’) sza vak ho mo ní miá já ról van szó, amely az Észa ki-sark ese té ben egy
me to ní miá val is pá ro sul: a póz na je lö li a pó lust.23 A két, eti mo ló giá já ban is kü lön bö ző
szó (az el ső la tin, a má so dik ger mán-óan gol ere de tű) ilyen vé let len sze rű ta lál ko zá -
sá ból könnyen szü let het gyer mek nyel vi lap szus: ezért je gyez he ti meg Nyu szi, hogy
sze rin te az Észa ki-sark (pó lus) biz to san be van szúr va a föld be. Saj nos ugyanezt a ma -
gyar ban is meg jegy zi, tel je sen mo ti vá lat la nul, erő sen sért ve a goodcontinuity el vét.
Vé gül azután Ka rin thy a póz na sar ká val (azaz he gyé vel) si mít ja el valamelyest a dolgot:
a póz na sar ká ról is me rik fel, hogy ez az Észa ki-sark. Meg le he tő sen csi kor gós, erőlte -
tett megol dás, vol ta kép pen csak azért va gyunk haj lan dók el fo gad ni, mert alap ve tően
szim pa ti zá lunk a sze rep lők kel, „ne kik druk ko lunk”. el kép zel he tet len azon ban, hogy
ez a fél reér tés eb ben a for má ban ma gya rul lét re jöj jön.

Alice is hasonló szer ke ze tű sze man ti kai csap dá ba esik, ami kor az egér me sé jét
hall gat ja. Az egér azt ál lít ja, hogy az ő me sé je kacs ka rin gós és szo mo rú, de Ali ce a tale
(’me se’) szót tailnek (’fa rok’) ér ti, ezért gyárt gon do lat ban egér fa rok ala kú kép ver -
set a bal jós tör té net ből, s in nen ered nek a to váb bi fél reér té sek.24 A ma gyar ban ez áll
itt: „ó, az én tör té ne tem kacs ka rin gós, tar ka és bús”, Ali ce (Kosz to lá nyi nál Évi ke)
pedig a tarkát kény te len farkának ér te ni.25 Nyil ván kel lett a lap szus hoz va la mi fé le
alap, de ez a fél reér tés tel je sen le he tet len: va jon mi ér tel me vol na an nak, hogy „az
én tör té ne tem kacs ka rin gós, farka és bús”? Így lesz a túl ára dóan krea tív, zse niá lis
Ali ce- ból kel le met len, os to ba kis te rem tés. A mo ti vá lat lan fél reér tés, amit az er dő
cse ké lyér tel mű la kói tól el né ző mo sollyal el fo ga dunk, egy sze rűen nem fér össze azzal
a csa pon gó, bri liáns in tel li gen ciá val, ame lyet Ali ce kép vi sel. Míg az ere de ti Ali ce lap -
szu sai krea tí vak és a nyelv esen dő sé gé re mu tat nak rá, Évi ké nek ez a lap szu sa egy -
sze rűen bu ta ság, amely csak sa ját esen dő sé gét lep le zi le. Kosztolányi gyen ge megoldása
ön ma gá ban nem mond ha tó za va róbb nak Ka rin thyé nál, a kon tex tus azon ban kü lön -
bö ző súlyt ad ne kik. A kényszerfordítás az egyik he lyen bo csá na tos bot lás ma rad,
a má sik he lyen azon ban a fő sze rep lő jel lem zé sét moz dít ja nem kí vá na tos irány ba,
s ez zel az egész ol va sá si él ményt be fo lyá sol ja.
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23 MILNe 1994, 123; MILNe 2006, 88.
24 cARRoLL 1994, 34.
25 cARRoLL 1936, 27.
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Ka rin thy for dí tá sá nak leg szi go rúbb os to ro zó ja, Mol nár Mik lós egy részt az íz lés -
te len nek és inau ten ti kus nak te kin tett „pes ties” hu mort, más részt a (vélt vagy va lós)
fi lo zófiai mély sé gek el se ké lye sí té sét ró ja fel a ma gyar szö veg nek, ezen fe lül jó né hány
konk rét fél reér tés re is rá mu tat.26 Ka rin thy fél re for dí tá sai va ló ban ta nul sá go sak: az
ere de ti ben pél dául Ma lac ka mak kot eszik (an go lul acorn), a ma gyar ban ku ko ri cát
(corn). Kö vet ke zés képp az ere de ti Pig let vad ma lac (ami lo gi kus, hi szen er dő ben él,
és a raj zo kon is csí kos), ma gyar meg fe le lő je vi szont (a do mesz ti ká ló for dí tás szép
pél dá ja ként) há zi ser tés. Nem bi zo nyos, hogy ez tel je sen tu da tos for dí tói dön tés ből
ered, in kább megőr ző dött fi gyel met len ség, lap szus le het. Ugyanak kor jól il lesz ke dik
Ka rin thy kon cep ció já hoz, amely az egész tör té ne tet nem csak az an gol kul tú rá ból
do mesz ti kál ja a ma gyar ba, ha nem a fa lu si, ter mé szet kö ze li kör nye zet ből is a vá rosiba.
A fél reér té sek mér té ke he lyen ként va ló ban meg hök ken tő, de kü lö nös mó don majd -
nem mind egy irány ba tart. Ér de mes szemügy re ven ni a ra di ká li san „fél re for dí tott”
be ve ze tő ver se ket (a kö zép ső osz lop ban Ka rin thy ver zió ja, jobb ra a „he lyes” vál tozat).

ToHer
Hand in hand we co me
cri so pher Ro bin and I
To lay this book on yo ur lap
Say you’re surp ri sed?
Say you li ke it?
Say it’s just what you wan ted?
Be cau se it’s yo urs –
Be cau se we lo ve yo u.

Dedication
you ga ve me chris to pher Ro bin,

and then
you bre a thed new li fe in Pooh.
Wha te ver of each has left 

my pen
Go es ho ming back to yo u.
My book is re a dy, and co mes 

to gre et
The mo ther it longs to see –
It wo uld be my pre sent to you, 

my swe et,
If it we ren’t yo ur gift to me.

Azolvasóhoz27

Kö szön tünk, kéz a kéz ben
(ré szem ről mond junk man csot),
hogy tel je sít sük rész ben
ké ré sed és pa ran csod,
mely min ket felidé zett,
mint mac kó vágy a mé zet.
Ró bert Gi da meg én
egy lé lek, két le gény,
egy mást na gyon sze ret jük,
és együtt
s evé gett
ket ten sze re tünk té ged.

Ajánlás28

Én tő le tek kap tam Ró bert Gi dát,
s új szuflát Mac kón ti fúj ta tok át.
Tin tát ti töl töt te tek tol lam he gyi be,
el mon da ni, mi még benn ma radt

be gyi be.
Most kész a könyv – a büsz ke 

aján dék!
Én vol tam a cél – de ki volt 

a szán  dék?
Tő le tek én, vagy tő lem ti, bo ci kák?
csak lab da ez is – kapd el! – 

Ho ci hát!

Neki
Kéz a kéz ben jöt tünk
Ró bert Gi da meg én
e köny vet öled be ten ni
Ugye meg le pőd tél?
Ugye tet szik ne ked?
Ugye pont er re vágy tál?
Mert ez a tiéd –
Mert mi sze re tünk.

Ajánlás
Ró bert Gi dát Te ad tad én ne kem,
S Mac kó nak is új éle tet.
Ami ró luk tol lam he gyén te rem,
Az mind-mind te tő led ered.
Most kész a köny vem és hoz zád

siet,
Mint kit vár az édes any ja –
Aján dék vol na én tő lem, Ne ked,
Ha nem én vol nék, aki kap ja.

26 MoL NÁR 1992, 1–12.
27 MILNe 1994, 5; MILNe 2006, 5.
28 MILNe 1994, 159; MILNe 2006, 113.
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Is mét ne héz megál la pí ta ni, mennyi eb ben a té ve dés ben a tu da tos ság. Ka rin thy
kez det ben fél reért het te a you re fe ren ciá ját, azután kö vet ke ze te sen vé gig is vit te a
fél reér té sét, no ha eh hez je len tő sen el kel lett tér nie az ere de ti ver sek től. Amit ír, az
szel le me sebb az ere de ti nél, a könyv szel le mé hez is job ban il lik: mint ha meg tet szett
vol na ne ki a sa ját té ve dé se. Min de ne set re elő nyé re szol gál a könyv nek, ha csök ken
en nek a kis sé ne gé des, poszt vik to ri á nus csa lá di idill nek a sú lya. És bár ma gá nak a
té ve dés nek a lét re jöt tét nem tud juk pon to san re konst ruál ni, ab ban biz to san le he -
tünk, hogy Ka rin thy tu da tá ban volt a je len tős el té rés nek. Miért hagy ta mégis így,
hon nan me rí tett for dí tó ként au to ri tást az ere de ti tu da tos meg vál toz ta tá sá hoz?

eb ben a rit ka eset ben a for dí tó ma ga sabb stá tu sú író a cél kul tú rá ban, mint az ere -
de ti szer ző a for rás kul tú rá ban, és ezt tud ja is ma gá ról. Ka rin thy így szá mol be a
könyv vel va ló ta lál ko zás ról: „Az Athe naeum kiadó hi va ta lá ban vá ra koz tam ép pen,
szóra ko zot tan la poz gat va az an gol köny ve ket, mi kor ki tű nő kol lé gám nak, a fiatal, de
jó lis mert és nép sze rű Milne mes ter nek Win nie- the- Pooh- ja ke zem be ke rült.”29 Nem
az tör té nik te hát, mint ál ta lá ban a for dí tá sok nál, hogy a kiadó ke res for dí tót a vállal -
ko zá sá hoz, ha nem Ka rin thy fel ka rol ja a „fiatal kol lé ga”, a ná la egyéb ként öt év vel idő -
sebb Milne mű vét, és itt-ott per sze ki is ja vít ja. Ta lál egy szö ve get, amely, úgy vé li,
tet sze ne az ő kö zön sé gé nek, és innentől kezd ve ezt a kö zön sé get igyek szik ki szol -
gál ni. Ur ba ni zál ja, „pes tie seb bé”, iro ni ku sab bá te szi az egész kul tu rá lis ob jek tu mot.
A szá mos to váb bi idéz he tő pél da kö zül30 csak egyet ál lí tunk ide, amely jól iga zol ja,
hogy Ka rin thy ap ró öt le tei tu da tos kon cep ció vá áll nak össze. Az ele fánt ka land vé gén
az ere de ti sze rint en nek kel le ne áll nia:

– ó, Med vém! – mond ta Ró bert Gi da. – Mennyi re sze ret lek!
– Én is – mond ta Mac kó.31

eh hez ké pest Ka rin thy ezt ír ja:

– ó, te csa csi Mac kó – mond ta Ró bert Gi da –, ha tud nád…
– Tu dom – mond ta Mi ci mac kó. És úgy érez te, csakugyan tud ja.32

ez nyil ván va lóan nem szán dék ta lan fél re for dí tás, ha nem tu da tos dön tés: Ka rin thy
tu da to san el ke rü li, le fojt ja az exp li cit val lo mást. Össze vet ve a de di ká ció ver sek „félre -
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29 KA RIN THy 1984, 737.
30 Rész le te sebb fel dol go zá sát lásd KAP PA NyoS 2007.
31 „oh Be ar!” sa id chris to pher Ro bin. „How I do lo ve you!” „So do I” sa id Pooh. MILNe 1994, 75.
32 MILNe 2006, 52.
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 for dí tá sá val”, ez már va ló ban kon cep ció vá áll össze. Ka rin thy kiír ja a könyv ből az elérzé -
ke nyü lést, a könnyes szen ti men ta liz must, a giccs fe lé va ló nyi tott sá got. És ez – minden
nyil ván va ló mel lé fo gás és sza bály sér tés el le né re – krea tív dia dal, amely a Micimackót
az egyik leg je len tő sebb és leg na gyobb ha tá sú ma gyar nyel vű gye rek könyv vé te szi.

e re konst ruált kon cep ció fe lől te kint ve az is ér de kes, hogy ho gyan ke zel Ka rin thy
egy struk tu rá lis je len tő sé gű, de alap ve tően le for dít ha tat lan me ta nyel vi je len sé get,
a spellinget. A spel ling be tű zést je lent, an nak a „tu do má nyát”, hogy a kiej tett sza vak -
nak mi lyen be tű so rok fe lel nek meg. Az an gol ban a kiej tés és leírás kö zött egé szen
más a vi szony, mint a ma gyar ban. Ná lunk a be tűk szint jén szin te csak a hang zók hosszú -
 sá gá val, a kü lön fé le ha so nu lá sok kal, meg az elip szi lon nal adó dik gond: ezek gyak ran
nem, vagy fél re ve ze tően je len nek meg a kiej tés ben. Az an gol kiej tés ből azon ban alig-
a lig le het a sza bá lyos leírás ra kö vet kez tet ni, ép pen ezért az an gol ki sis ko lá sok – mint
chris to pher Ro bin – nem is he lye sí rást ta nul nak, ha nem spel lin get. Az er dő ben talál -
ha tó szin te va la mennyi írás (táb la, cé du la, üze net, terv) spel ling- hi bá kat tar tal maz,
és a hi bák jel lem zik el kö ve tői ket. Ha va la ki is me ri az ábé cét, de ol vas ni még nem tud,
a be tűk ből (azaz a be tűk egyen ként ki mon dott hang alak já ból) össze rak hat sza va kat,
a sza vak ból mon da tot:

ples ring if an rnser is re qird33

Az an gol ol va só fel tud ja ma gá nak ol vas ni, és hallja, hogy ez azt je len ti: „Ple a se ring
if an ans wer is re qu i red.” Ha ezt ma gya rul utá noz ni pró bál juk, egy sze rűen kép te len -
ség ele gen dő mo ti vált hi bát a mon dat ba sű rí te ni. „csen ge sen”, „ki nyi sák” – ez nem
kü lö nö seb ben vic ces, ráadá sul van ben ne va la mi pe dáns ta ní tó bá csi ság: lám, így ír
a rossz ta nu ló. Ka rin thy el akar ta ke rül ni a kény sze re dett, la pos vic cet, és a tel jes ab -
szurd mel lett dön tött. A felirat szer ző jé nek tö ké le tes a he lye sí rá sa a más sal hang zók
kö ré ben, a ma gán hang zó kat, úgy tű nik, még nem ta nul ta:

krm kpgttn h zt krj hgy knyssk34

Ilyen he lye sí rá si kom pe ten cia ter mé sze te sen nem lé te zik, te hát itt sé rül a va ló szerű -
ség, csak ép pen nem tu dunk jobb megol dást. eb ben legalább van lo gi ka – ha nem is
az el vár ha tó gyer mek-lo gi ka. Saj nos ez a megol dás ép pen lo gi kai lag össze fér he tetlen
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33 MILNe 1994, 56.
34 MILNe 2006, 37.
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Ró bert Gi da má sik felira tá val (a má so dik könyv ben), amely me rő ben más el vek sze -
rint ké szült: „min gyár gyü vök dó gom van”.35 ez utób bi (a spel ling- za var mel lett) ráadá -
sul egy ide gen sti lisz ti kai re gisz tert is be le ke ver a kép be. Ugyanar ra a prob lé má ra
tehát Ka rin thy két in kon zisz tens megol dást ad, ami ter mé sze te sen el ma rasz tal ha tó.
De lo ká li san mind két megol dás szem be for dul az ere de ti atyás ko dó di da xi sá val.

Ka rin thy szö ve ge te hát szá mos he lyen el kö ve ti a hűt len ség és kö vet ke zet len ség
bű nét, je len tős mennyi sé gű in for má ciót (köz te struk tu rá lis je len tő sé gűt is) el ve szít,
mi köz ben meg le pő mennyi sé gű sa ját öt le tet imp le men tál. Mindez me rő ben el fo gad -
ha tat lan vol na, ha a ma ni pu lá ciók kö vet kez té ben a szö veg nem vál na iro ni ku sab bá,
szkep ti ku sab bá, ur bá nu sab bá, böl cseb bé, mo rá lis és esz té ti kai ér te lem ben iga zab bá.
ezért ol vas ha tó fel nőt tek szá má ra is, egy má sik év szá zad gyer me kei szá má ra is.
Karinthy el já rá sa vol ta kép pen nem is fér be le a for dí tás fo gal má ba, még az át dol go -
zás fo gal má ba is ne he zen. Ön ál ló vál to za tot ké szí tett az ere de ti mű re, mint ahogy
a ze ne mű vek nél szo kás. Az el té ré se ket tu da to sít va az újabb kiadá sok ra már azt írják
a kiadók, hogy „for dí tot ta és át dol goz ta”. Ka rin thy mun ká ját azon ban csak az zal is -
mer nénk el mél tó kép pen, ha a ne ve társ szer ző ként a bo rí tó ra ke rül ne.

aLi ce Mint évi ke

Kosztolányi ha son lóan ra di ká li san, de más irány ba in dul: ő olyan ma gyar gye rek könyvet
akar ír ni az Alice- ból, amely nem csak ko ra ma gyar gyer me kei nek fe lel meg, hanem
ko ra ma gyar gyer mek könyvsz ten derd jé nek is. ez zel ala po san alul be csü li az ere detiben
rej lő le he tő sé ge ket. Az Alice-köny vek leg főbb ér té ke, ma ra dan dó sá guk zá lo ga ugyanis
ép pen az, hogy meg ha lad ják és pró bá ra te szik a szten der de ket, hogy szub ver zí vek. Alice
cso da or szá gá ban el moz dul nak a hét köz na po kat meg ha tá ro zó sza bá lyok, mi köz ben
a kör nye ze tet to vább ra is a vik to riá nus pol gá ri élet – ere de ti helyükről né mi leg ki -
zök ken tett – ele mei ha tá roz zák meg. A meg szo kott me sék ben rend sze rint át lé pünk
egy má sik uni ver zum ba, ame lyet fiktív sze mé lyek és lé nyek (tün dé rek, sár ká nyok)
né pe sí te nek be, s ezek al le go ri ku san vagy szim bo li ku san a sa ját vi lá gunk bi zo nyos érté -
keit, ér ték vi szo nyait tes te sí tik meg. Ali ce cso da vi lá ga nem ilyen me ta fo ri kus vi szonyban
áll sa ját reá lis vi lá gá val, ha nem me to ni mi kus vi szonyt tart fenn ve le. Ali ce semmi olyas -
 mi vel nem ta lál ko zik, ami nek nincs „nor má lis” vál to za ta a saját vi lá gá ban. A Bolond
Ka la pos, a che si re -i Macs ka és tár saik a reá lis vi lág ban csak a nyelv  ben lé tez nek, mint
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el ho má lyo sult, mo ti vá ció ju kat vesz tett alak za tok, nyel vi fosszí liák, itt azon ban ala kot
öl te nek, hús-vér sze rep lők ké vál nak. A carroll és Ali ce kö zös is me ret sé gé be tar to zó
bol tos juh ként je le nik meg, a gom bán ví zi pi pá zó her nyó egy ve te rán gyar ma ti tiszt
böl cses sé geit dör mö gi. A do mi náns ki rály nő és a pi po gya király ket tő se is egyér telmű
re zo nan ciá kat kelt he tett a vik to riá nus ol va só ban. A szi go rúan sza bály kö ve tő viktoriánus
élet mód sza bá lyai el moz dul nak, ám té bo lyult ver zió jukban is őr zik a ma guk ir ra cio -
ná lis kö vet ke ze tes sé gét, mint a tea dél után, a kro kett já ték, a bí ró sá gi tár gya lás. Bár az
Ali ce-köny ve ket nem le het egy sé ges tár sa dal mi sza tí rának te kin te ni, carroll fi gyel me
fél reért he tet le nül azok ra a hely ze tek re irá nyul, ahol a sza bá lyok alól fel sza ba dult, kor -
lát la nul krea tív gyer me ki el me rá cso dál ko zik a sza bá lyok ir ra cio na li tá sá ra.

A gyer mek köny vek nek at tól a szten derd jé től, amely hez Kosztolányi al kal maz kodni
igye ke zett, mi sem állt tá vo labb, mint a szub ver zi ó. A har min cas évek ben ez még
a Pó sa La jos ne vé hez köt he tő sztenderd volt, ame lyet a ha zafias és val lás er köl csi
didaxis, va la mint a gyer me kek vi lá ga irán ti párt fo go ló-ol tal ma zó (vég ső so ron te hát
nor ma tív, le né ző-le ke ze lő) alap ál lás jel lem zett. Ami en nek a kon cep ció nak a kö zép -
pont já ban áll, az ép pen a szub ver zió el len té te: a fennál ló ér té kek köz ve tí té se és meg -
erő sí té se, a vad haj tá sok le nye se ge té se, a tár sa da lom hasz nos (azaz mi nél ke ve sebb
gon dot oko zó) tag já vá ne ve lés.

Kosztolányi en nek je gyé ben az egész nar ra tív szi tuá ciót meg vál toz tat ja. A be ve -
ze tő vers ben a nar rá tor egy me sé lő nagy apó po zí ció ját fog lal ja el, így esély sincs arra,
hogy az ere de ti kö zel egyen ran gú, lé nye gé ben egy idő sebb ba rát hang ján meg szólaló
(és oly kor en nek je gyé ben csip ke lő dő) dis kur zu sát meg kö ze lít sük. carroll nem csak
a me se ere de ti kö zön sé gét al ko tó há rom Lid dell lánnyal, ha nem ol va só já val is egyen -
ran gú vi szony ra tö rek szik. Ami kor Ali ce zu ha nás köz ben azon töp reng, hogy ezek
után már ak kor sem sír na, ha lees ne a ház te te jé ről, a szer ző zá ró jel ben, iro ni ku san
ki szól ol va só já hoz: „ez alig ha nem igaz is.”36 Kosztolányi ugyanitt, zá ró jel nél kül, kü -
lön be kez dés ben: „No, ezt el is hi het jük ne ki, gye re kek.”37 ez a jó sá gos, jo viá lis, kedve -
sen le ke ze lő hang mind vé gig meg ma rad. A hang ütést nem is a be ve ze tő vers ad ja
meg, ha nem már ma ga a cím. Ali ce- ből Évi ke lesz, az iden ti tás azo no sí tá sá ra be ce -
név szol gál, Évi ké ből so sem lesz Éva: így ele ve esély te len rá, hogy a nar ra tí va me netét
bá tor sá gá val, ön ál ló sá gá val, szik rá zó krea ti vi tá sá val ő irá nyít sa. ez mind vé gig nagy -
apó me sé je ma rad, Évi ke pe dig ste ril, kis sé utá la tos alak ká vá lik, nem kelt vá gyat az
azo no su lás ra. Va dul ci ká zó gon do la tai eb ben a beál lí tás ban legin kább csak bu ta ságok.
Míg Ali ce meg kér dő je le zi a fennál ló nor má kat, Évi ke kép te len tel je sí te ni őket.
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Ráadá sul cí mé ben a könyv ért he tet len mó don Tün dér or szá got ígér (amit a ko ra -
be li ol va sók nyil ván a Jánosvitéz ol va sói ta pasz ta la ta alap ján kép zel tek el), ám a könyv -
ben vé gül egyet len tün dér sem sze re pel. Fen tebb ki fej tet tük, hogy a gyer mek könyv-
for dí tás más nor má kat kö vet, mint mű for dí tás ál ta lá ban, hi szen nem áll mód já ban
elő  fel té te lez ni az ol va só el mé jé ben már elő ze te sen felépült kul tu rá lis hi vat ko zá si keret -
 rend szert. Az Alice vi lág iro dal mi je len tő sé gét azon ban jó részt ép pen az ad ja, ami ben
meg ha lad ja a ha gyo má nyos gye rek könyv nor máit. Kosztolányi for dí tá sá nak itt emlí -
tett szem pont jai pon to san ah hoz a tra dí ció hoz (a vik to riá nus tra dí ció meg ké sett,
ma gyar vál to za tá hoz) te re lik vissza a köny vet, ame lyet az ere de ti lát vá nyo san meg -
tört. ez a tö rek vés a mű vet sú lyo san le fo koz za, ka no ni kus po zí ció ját az ere de tié nél
jó val ala cso nyab ban, va la hol a kor társ ha zai gye rek köny vek, a PaszulyPista és a Saláta
Sára tá jé kán je lö li ki. A meg je le nés kor bi zo nyá ra ke res ke del mi hát rányt is oko zott,
hogy a könyv eb ben a vál to zat ban nem iga zán von zó a fel nőt tek szá má ra, a vi lág iro -
dal mi je len tő sé gű ere de ti vel va ló asszo ciá lást pe dig a cím sem tá mo gat ja.

Szo bot ka Ti bor át dol go zá sa meg kí sér li or vo sol ni eze ket a ba jo kat. Hely reál lít ja
a cí met és ve le a fő sze rep lő ne vét, el tör li a nagy apót, ki gyom lál ja a nagy após ki szólá -
so kat, az imént idé zett he lyen (a zu ha nás köz be ni kom men tár nál) pél dául ná la annyi
áll: „Ami elég va ló szí nű.”38 Mindez re mek fej le mény, de saj nos vesz te sé gek is jár nak
ve le. Szo bot ka ugyanis – a mű for dí tás ér vény ben lé vő nor mái nak ér tel mé ben – azt
is ki gyom lál ja Kosztolányi szö ve gé ből, ami a legér de ke sebb: a do mesz ti ká ció szél ső -
sé ges gesz tu sait.

Az Alice leg főbb for dí tá si ne héz sé gét ép pen a kul tu rá lis beágya zott ság ad ja. Míg
a Micimackó szín te re egy úgy szól ván bár hol el gon dol ha tó, kép ze let be li er dő, aho vá
csak szór vá nyo san szű rőd nek be a fel nőtt vi lág kul tu rá lis kép ze tei (pél dául az ég tájak -
kal vagy a mé hek vi sel ke dé sé vel kap cso la tos is me re tek), ad dig az Alice-köny vek kultu -
rá lis elő fel te vés-rend sze re na gyon is ki ter jedt és spe cifi kus. ere den dően mind két könyv
(il let ve könyv pá ros) ere de te konk rét gyer mek hez (Ali ce Ple a san ce Lid dell hez, il let ve
chris to pher Ro bin Mil ne- hez) köt he tő, de az Alice vi lá ga nagy já ból annyival tá ga sabb,
amennyi vel ma ga Ali ce idő sebb és oko sabb. Mi ci mac kó er de je el fér a gyerek  szo ba szőnye -
gén (és könnyen adap tál ha tó bár mely gye rek szo ba sző nye gé re), Ali ce vi lá ga azon ban
egy mű velt és jó mó dú, Vik tó ria-ko ra be li csa lád tíz év kö rü li kis lá nyá nak igen ta golt és
igen spe cifi kus kul tu rá lis uni ver zu mát öle li fel. A könyv az idealizált Ali ce ál tal is mert
szo ká sok ra, tár sa dal mi tí pu sok ra, nyel vi for du la tok ra, iro dal mi szö ve gek re épül: olyan
kul tu rá lis ja vak hoz kap cso ló dik, ame lyek is me re te a könyv poten ciá lis ol va sói tól (vagyis
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a kö vet ke ző év ti ze dek fel sőbb osz tály be li gyer me kei től) el vár ha tó volt. Ha az ol va só
idő ben, tér ben, tár sa dal mi hely zet ben tá vo labb áll ezek től az el várt is me re tek től, az
meg ne he zí ti a könyv be fo ga dá sát, az ere de ti mű vé szi szán dék ér vé nye sü lé sét.

Kosztolányi pon to san lát ta ezt a ki hí vást, és fel mér te a tá vol sá got: a for dí tás poten -
ciá lis ol va sóit csak nem két ezer ki lo mé ter, bő hét év ti zed és fel mér he tet len tár sa dal -
mi-kul tu rá lis kü lönb ség vá laszt ja el az ere de ti könyv ideá lis ol va sói tól. ezért Kosztolányi
gya kor la ti lag ar ra vál lal ko zott, hogy le cse ré li a könyv kul tu rá lis hi vat ko zás rend sze -
rét: va la hány szor az ere de ti va la mi lyen kül ső re fe ren ciá ra, el várt tu dás elem re utal,
azt ma gyar meg fe le lő vel he lyet te sí ti be. en nek a kon cep ció nak az egyik – ke vés sé
sze ren csés – ele me az is, ami ről az ed di giek ben szól tunk, hogy a köny vet az ér vény -
ben lé vő ma gyar gyer mek könyv nor mák hoz iga zít ja. De a do mesz ti ká ció az egész nar -
ra tí va szin te min den szint jé re ki ter jed, és – bár a vég ső el szá mo lás ban az el já rás nem
mond ha tó si ke res nek – lát vá nyo san szel le mes pél dák kal szol gál en nek a stra té giá -
nak a mű kö dé sé re.

el ső ilyen pél dánk a bo lond tea dél után két ven dég lá tó ja, az ere de ti ben a Ka la pos
(Hat ter) és a Már ciu si Nyúl (March Ha re). Sze rep lé sük nek az a mo ti vá ció ja, hogy
mind ket ten köz mon dá so san bo lon dok: „mad as a hat ter” (bo lond, mint egy ka la pos)
és „mad as the march ha re” (bo lond, mint a már ciu si nyúl) egyaránt az an gol nyelv
be vett for du la tai.39 A ka la pos a mun ká ja so rán egy kor hasz nált (va ló ban ideg rend -
sze ri és men tá lis za va ro kat oko zó) hi gany ve gyü let től bo lond, a nyúl ter mé sze te sen
a pár zá si idő szak tól. carroll el já rá sá nak lé nye ge, hogy az el ko pott mo ti vá ció jú, idió -
má vá vált fi gu rá lis ki fe je zé se ket fel bont ja és szó sze rint ér tel me zi, defigu rál ja. Koszto -
lányi a Bo lond Ka la pos ból Ré szeg Ke fe kö tőt csi nál, a Már ciu si Nyúl ból pe dig Áp ri lis
Bo lond ját. A le he tő sé gek ke re tei kö zött te hát megis mét li carroll el já rá sát: egyik mon -
dást itt is szak mai ár ta lom mo ti vál ja (a ke fe kö tő a mun ká já val já ró por miatt iszik),
a má si kat a ta vasz, a pár zá si kész te tés. Az el já rás há tul ütő je, hogy to va gyű rű ző kö -
vet kez mé nyek kel jár: a Ré szeg Ke fe kö tő nyil ván va lóan nem teát iszik, ha nem bort,
és Évi két is ez zel kí nál ja. Míg a Ré szeg Ke fe kötő fi gu rá ját lét re ho zó el já rás je len tős
rész ben egyen ér té kű az zal, ame lyik az an gol ban a Bo lond Ka la post hoz ta lét re, a ma -
gyar kul tú rá ban a bo ro zás ál tal be töl tött hely ko ránt sem egyen ér té kű a teá zá si rituálé
an gol kul tú rá ban be töl tött he lyé vel – az el gon dolt gyer mek ol va só szem pont já ból
pe dig kü lö nö sen nem. Míg az an gol ban Ali ce a fur csa és bo hó kás, de vég ered mény -
ben jó in du la tú és ár tal mat lan Ka la pos sal egyen ran gú fél ként néz szem be, az ele ve
gyá mol ta la nabb Évi ké re egy it tas, ráadá sul ala cso nyabb tár sa dal mi stá tu szú mun kás -
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em ber sze mé lyé ben kéz zel fog ha tó ve szély le sel ke dik. ez az ere de ti könyv szel le métől
tel je sen ide gen, ráadá sul a ma gyar vál to zat ból e pon ton az ol va só akár hiá nyol hatná
is a di da xist: an nak szó vá té te lét, hogy kis lá nyok nak nem ta ná csos it tas, ide gen férfiak -
kal szó ba áll ni. Szo bot ka át dol go zá sá ban a Ré szeg Ke fe kö tő he lyé re vissza ke rül a (ma -
gya rul to vább ra is mo ti vá lat lan) Bo lond Ka la pos, de a tár sa Áp ri lis Bo lond ja marad.

Kosztolányi mód sze ré nek egyik leg na gyobb (bár ter mé sze te sen vi tá ra okot adó)
si ke re a ne ve ze tes FatherWilliam cí mű vers „for dí tá sa”. carroll ver sét a non szensz
köl té szet egyik gyöngy sze me ként tart ja szá mon az an gol iro dal mi tu dat, s nem sokan
tö rőd nek ve le, hogy ere de ti leg Ro bert So u they – már carroll ide jé ben is avítt, s azóta
rég el fe le dett – di dak ti kus köl te mé nyé nek pa ró diá ja.40 A So u the y- vers azon ban Alice
vi lá gá nak nyil ván va lóan ré sze volt, a ki sis ko lá sok kö te le ző me mo ri ter je le he tett, vagyis
el várt tu dás, aho gyan a könyv ben Ali ce be szél ge tő part ne re, a Her nyó is elvárja, s kezdő -
 so rá val, kö zös evi den cia ként hi vat ko zik rá. Kosztolányi itt a pa ró diát te kin tet te fordí -
tan dó egy ség nek, ab ból in dult ki, hogy a hu mor for rás itt az is mert kul tu rá lis anyag
ki zök ken tett, el tor zí tott megidé zé se. A for dí tó ma gá ra a So u the y- vers re nem építhet,
ar ra azon ban igen, hogy a FatherWilliam a min tá já nak is me re te nél kül is vic ces, hiszen
a tan köl te mény elavult mű fa ját így is megidé zi, s ha mű pa ró dia ként nem is, mű faj -
pa ró dia ként könnye dén ol vas ha tó. Kosztolányi kon cep ció ja nem él ezzel a le he tő ség -
gel, ő a konk rét mű pa ró diá hoz ra gasz ko dik, ám eb ben vé gig gon dolt és kö vet ke zetes.
olyan pa ro di zá lan dó ver set ke res, amely Évi ke vi lá gá nak alap ve tő része, amely nek isme -
re te az ő ko rosz tá lyá ban és tár sa dal mi osz tá lyá ban (csakúgy, mint a fel té te le zett olva -
sók kö ré ben) el várt tu dás. Vá lasz tá sa, a Családikör tö ké le te sen meg fe lel a fel té teleknek,
és – ha már egy szer el fo gad tuk, hogy Évi ke ma gyar kis lány – nem is jár kü lö nö sebb
vesz te ség gel. Kü lö nö sen vir tuóz tel je sít mény, hogy a pa ro disz ti kus ha tást ki zá ró lag
a meg lé vő ele mek cse rél ge té sé vel, re kom bi ná lá sá val si ke rül elér ni. Le het sé ges per -
sze – bár bi zo nyí ta ni ne héz vol na –, hogy Kosztolányi meg oldá sá nak volt előz mé nye
az is ko lai folk lór ban. Mi vel Szo bot ka át dol go zá sá ban a fő sze rep lő új ra Ali ce- szé és
an gol kis lánnyá vá lik, Kosztolányi bri liáns (és ma is mu lat sá gos) megol dá sát nem
lehet meg tar ta ni. A ka no ni kus ver zió ban új ra VilmosApó sze re pel, de carroll ver sé -
nek a So u the y- fé le for rás tól füg get le nül is mű kö dő hu morát Weö res Sán dor for dítása
is bi zo nyít ja,41 an nál is in kább, hogy nem is kö tő dik a regény kon tex tu sá hoz.

A kö vet ke zők ben egy kul tu rá lis al lú ziók kal és pa ro no má zi ák kal egyaránt meg ter -
helt, pró zai rész let ver zióit mu tat juk be, ame lyen ki tű nően kö vet he tők a for dí tói straté -
giák vál to za tai, il let ve be tar tá suk kö vet ke ze tes sé ge. Az ere de ti ben a rész let így hangzik:
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‘I only took the re gu lar co ur se.’
‘What was that?’ in qu i red Ali ce.
‘Re e ling and Wri thing, of co ur se, to be gin with,’ the Mock Turt le rep lied; ‘and then the
dif fe rent bran ches of Arith me tic–Am bi ti on, Dist rac ti on, Ug lifica ti on, and De ri si on.’
‘I ne ver he ard of „Ug lifica ti on”,’ Ali ce ven tu red to sa y. ‘What is it?’
The Gry phon lif ted up both its paws in surp ri se. ‘Ne ver he ard of ug li fy ing!’ it exc la i med.
‘you know what to be au ti fy is, I sup po se?’
‘yes,’ sa id Ali ce do ubt fully: ‘it me ans–to–ma ke–any thing–pret tier.’
‘Well, then,’ the Gry phon went on, ‘if you don’t know what to ug li fy is, you are a sim -
pleton.’
Ali ce did not fe el en co u ra ged to ask any mo re qu e sti ons abo ut it: so she tur ned to the
Mock Turt le, and sa id ‘What el se had you to le arn?’
‘Well, the re was My ste ry,’ the Mock Turt le rep lied, co un ting off the sub jects on his flap -
pers–‘My ste ry, an cient and mo dern, with Se a o gra phy: then Draw ling–the Draw ling-
 master was an old con ger -e el, that used to co me on ce a we ek: he taught us Draw ling,
Stret ching, and Fa in ting in co ils.’
‘What was that li ke?’ sa id Ali ce.42

A rész let ben meg le he tő sen jól lát szik a do mi náns elem: is ko lai tan tár gyak ból kell
előál lí ta ni olyan szó já té ko kat, ame lyek a ten ger alat ti élet re utal nak. A feladat táb lá -
zat ba fog lal ha tó:

Szóaszövegben Utaltjelentés

re e ling te ker gés re a ding ol va sás
wri thing vo nag lás wri ting írás
am bi ti on tö rek vés ad di ti on összeadás
dist rac ti on el te re lés ext rac ti on ki vo nás
ug lifica ti on „csú fít ko zás” mul tip li ca ti on szor zás
de ri si on gú nyo lás di vi si on osz tás
my ste ry tit ko ló zás hi sto ry tör té ne lem
se o gra phy „ten ger rajz” ge o gra phy föld rajz
draw ling mo tyo gás dra wing rajz
stret ching nyúj tó zás sket ching váz lat rajz
fa in ting in co ils gyű rűk be om lás pa in ting in oils olaj fes tés
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Ju hász An dor megol dá sa:

…csak ren des tan tár gya kat ta nul hat tam.
– Mik vol tak azok? – kér dez te Alisz.
– elő ször is he lyes-sí rást ta nul tunk, – vá la szol ta a ha mis tek nős bé ka. – Azután a négy

szám ta ni alap mű ve le tet: össze kap ni, ki dob ni, szo ron gni és osz la ni.
– Mi lyen tan tárgy az az össze ka pás? – szólt köz be Alisz. Még so ha sem hal lot tam ró la.
A griff meg le pe té sé ben mind a két pa tá ját fölemel te. – Nem tu dod, mi az össze kap ni? –
kiál tot ta. – De hogy ki dob ni, mit je lent, azt re mé lem, tu dod! 
– Igen – fe lel te Alisz bá tor ta la nul. 
– Na hát, ak kor os to ba vagy, ha nem tu dod, mi az össze kap ni! 
Alisz nem mert to vább kér de zős köd ni, így hát új ra a ha mis tek nős bé ká hoz for dult:
– Mit ta nul ta tok még?– Ta nul tunk fa lás tant – vá la szol ta a ha mis tek nős bé ka, uszo nyán

szám lál va a tan tár gya kat. – egy öreg hal hal ge bra és vi zi ka órá kat adott és he ten ként
jött egy rajz ta nár, aki raj za ni ta ní tott.

– Hát az hogy megy? – kér dez te Alisz.43

Lát ha tó, hogy a for dí tó pa ro no má zi á ról pa ro no má zi á ra igyek szik kö vet ni az ere de ti
szö veg struk tú rá ját. Az ele jén még bír ja öt le tek kel, azután a fa lás tan nál kis sé meg -
bi csak lik (bár le het sé ges, hogy a vallástan azo no sí tá sa csak az idő be li tá vol ság miatt
ne he zebb), majd két ra gyo gó öt let tel (hal ge bra és vi zi ka) ki kö szö rü li a csor bát.

Kosztolányi a kö vet ke ző kép pen old ja meg ezt a he lyet:

– Hát úsz ni ta nul tál-e?
– Azt még nem – szé gyen ke zett Évi ke.
– Nem is is ko la az – le gyin tett meg ve tő leg a Ten ge ri Her ken tyű. – en gem már het venhét

éve ta nít úsz ni egy öreg cá pa s ha Is ten se gít, egy-két év mul va sza bad úszó is le szek.
– Mi nek ta nul úsz ni? – je gyez te meg Évi ke. – Hi szen a ten ger ben szü le tett.
A Ten ge ri Her ken tyű er re nem fe lelt. Évi ke val lat gat ta:
– Az tán mi min dent ta nul tak még ab ban a ten ge ri is ko lá ban?
– Ta nul tunk elő ször is szám tant. Az tán mász tant – mon dot ta sí ri csend ben a Ten ge ri

Her ken tyű.
– Mi az a mász tan? – kér dez te Évi ke.
– Na hát, még azt se tu dod? – ször nyű kö dött a Griff ma dár. – Hogy mek ko ra sza már vagy.
Évi ke meg szep pent, de azért to vább ér dek lő dött:
– Ír ni ta nul tak?
– Nem – zo ko gott a Ten ge ri Her ken tyű –, csak sír ni.
– ol vas ni?
– csak ol vad ni.
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– Raj zol ni?
– csak maj szol ni. De ta nul tunk an gol nául is.
– Ta lán an go lul? – ne ve tett most már Évi ke.
– An gol nául, ha mon dom – is mé tel te a Ten ge ri Her ken tyű.44

Rög tön a rész let ele jén egy olyan vic cet lá tunk, amely nem az an gol ere de ti ből szár -
ma zik. Kosztolányi alig ha nem egy ko ráb ban el vesz tett vic cért igyek szik kár pó tol ni
az ol va sót a szabadúszó tré fá val, amely va ló szí nű leg 1936-ban sem el ső sor ban a gyer -
me ke ket ra gad ta meg. A kö vet ke zők ben is tel je sen el tér az ere de ti szö veg től, nem -
csak a dia ló gus le fu tá sa, ha nem a vic cek szer ke ze te te kin te té ben is. Nem bíz za rá az
ol va só ra a „ten ge ri tan tár gyak” és a va ló di, Évi ke kor tár sai ál tal is mert tan tár gyak
kö zöt ti össze füg gés meg ta lá lá sát, ha nem a szö ve gen be lül megad ja a meg fej tést:
számtan–másztan,írni–sírni,olvasni–olvadni,rajzolni–majszolni. A vic cek együgyű -
sé ge mel lett ez a megol dás is egyér tel műen ar ra utal, hogy az ere de ti szö veg nél ala -
cso nyabb ra he lyez te a mér cét, az ere de ti szö veg ből kö vet ke ző nél bu tább nak al kot -
ta meg a ma ga min ta ol va só ját.

Szo bot ka Ti bor ezt a rész le tet a kö vet ke ző kép pen dol goz ta át:

– Én csak azt ta nul hat tam, ami ren des ta na nyag volt.
– S az mi volt? – fag ga tó zott Ali ce.
– Hát elő ször is szám tan. Az tán mász tan – mon dot ta sí ri csend ben az Ál-Tek nőc.
– Mi az a mász tan? – kér dez te Ali ce.
– Na hát, még azt se tu dod? – ször nyül kö dött a Griff ma dár. – Hogy mek ko ra sza már vagy.
Ali ce meg szep pent, de azért to vább ér dek lő dött:
– Ír ni ta nul tak?
– Nem – zo ko gott az Ál-Tek nőc –, csak sír ni.
– ol vas ni?
– csak ol vad ni.
– Raj zol ni?
– csak maj szol ni. De ta nul tunk an gol nául is.
– Ta lán an go lul? – ne ve tett most már Ali ce.
– An gol nául, ha mon dom – is mé tel te az Ál-Tek nőc.45

Jól lát szik, hogy Szo bot ka átala kí tot ta, az ere de ti struk tú rá hoz iga zí tot ta a sza kasz
ele jét. Ugyanak kor ma gán a dia ló gu son be lül csak a sze rep lők ne vét iga zí tot ta át,
a vic ce ket és a be szél ge tés le fu tá sát érin tet le nül hagy ta. Míg te hát Kosztolányi a maga
két ség kí vül vi tat ha tó kon cep ció ját vit te vé gig kö vet ke ze te sen, Szo bot ka át dol go zása
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el lent mon dá sok so ka sá gá val aka dá lyoz za a mű ered mé nyes be lé pé sét a ma gyar kul -
tú rá ba, hi szen át fo góan, a mak ro szer ke ze tek szint jén elide ge ní tő stra té giát va ló sít
meg, mi köz ben kis rész le tek ben sok szor érin tet le nül hagy ja azo kat a megol dá so kat,
ame lyek Kosztolányi há zia sí tó stra té giá já ból kö vet kez nek, s an nak – az 1936-os szö -
veg ben – tö ké le te sen meg is fe lel nek.

A kö vet ke ző ver zió Var ró Zsu zsa megol dá sa:

…csak a kö te le ző órák ra jár tam.
– És azok mik vol tak?
– elő ször is volt hal ge bra, ter mé sze te sen – fe lel te a Ha mis Tek nős bé ka. – Ta nul tunk

impo ná lást és de ro gá lást, áza lék szá mí tást és mi ért tant. Az tán volt atoll ba mon dás és
hely ben sí rás…

– So ha nem hal lot tam „atoll ba mon dás ról” – ve tet te köz be Aliz. – Az mi cso da?
A Griff ma dár ég nek emel te a man csát meg le pe té sé ben.
– Mi cso da? So ha nem hal lot tál atoll ba mon dás ról? – kiál tott fel. – Gon do lom, azt azért

tu dod, mi az atoll?
– Igen – mond ta Aliz bi zony ta la nul. – Az egy… va la mi lyen… ko rall zá tony.
– Na hát ak kor – foly tat ta a Griff ma dár –, ha nem tu dod, mi az az atoll ba mon dás, tényleg

ik rá nyi eszed sincs.
Aliz nem mert to vább kér de zős köd ni, úgy hogy a Ha mis Tek nős bé ká hoz for dult:
– És mit kel lett még ta nul ni?
– Lás suk csak – vá la szol ta a Ha mis Tek nős bé ka, az úszó lá bán szá mol va a tár gya kat –,

volt még an tik és mo dern hisz té ria, ször nye teg is me ret tel, az tán fe kvé szet… a fe kvé -
szet- ta nár egy vén tin ta hal volt, aki he ten te egy szer járt hoz zánk; ő ta ní tott ne künk
víz fek vést, spric ce lést, és pers pek ti vi kus láb rá zást.

– Az meg mi lyen volt? – kér dez te Aliz.46

A szer ke zet itt hely reáll, az ere de ti mon da tai, sőt egyes vic cei is hiány ta la nul azo no -
sít ha tók. Ér de kes, hogy Ju hász An dor halgebramegol dá sa új ra meg je le nik, de ezúttal
más he lyen. Ki fo gá sunk csak az el len le het, hogy az itt érin tett re fe ren ciák egy része
va ló szí nű leg kí vül esik a fel té te lez he tő ol va só kö zön ség be fo ga dói kom pe ten ciá ján.
Az imponálás (va jon miért nem in kább impregnálás?) és integrálás, il let ve a derogálás
és a deriválás kö zöt ti (itt felad vány ként je lent ke ző) té vesz tés egy fel nőt tet is el gon -
dol kod tat, ha son lóan ne héz felis mer ni a spriccelés mö gött a skiccelést. Aki nek a két
ide gen szó ból akár az egyik kel kap cso lat ban két sé gei van nak, an nak szá má ra el vész
a vicc le he tő sé ge. Vesz te ség még, hogy a Griff ma dár az atollbamondást az amúgy is
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ké zen fek vő atoll alapján ma gya ráz za, s nem egy má sik ab szur di tás sal, mint az ere -
de ti ben.

Lás sunk vé gül egy pub li ká lat lan, de monst rá ciós cél lal ké szült megol dá si kí sér le -
tet, pusz tán an nak bi zo nyí tá sá ra, hogy egy ennyi re össze tett feladat is megold ha tó
az itt han goz ta tott for dí tá si el vek alap ján:

– Én csak a ren des ta na nya got ta nul hat tam.
– És az mi ből állt? – ér dek lő dött Ali ce.
– elő ször is ter mé sze te sen ott volt a he lye sí vás és a nyel tan – fe lel te a Ha mi stek nőc. –

Az tán a ma te ma ti ka kü lön fé le ágai: áza lék szá mí tás, al ga rit mus, hal vá nyo zás és tri to -
no met ri a.

– Hal vá nyo zás ról so ha sem hal lot tam – koc káz tat ta meg Ali ce. – Mi az?
A Griff meg le pe té sé ben mind két man csát felemel te. – So sem hal lott a hal vá nyo zás ról! –
kiál tott fel. – Fel te szem, azt tu dod, hogy mi az az áll vá nyo zás.
– Igen – fe lel te Ali ce né mi két ség gel. – Azt je len ti… hogy va la mit… beáll vá nyoz nak.
– Nos hát – foly tat ta a Griff. – Ha ezek után sem tu dod, mi az a hal vá nyo zás, ak kor igazán

os to ba vagy.
Ali ce nem ér zett elég bá tor sá got a to váb bi kér de zős kö dés hez e tárgy ban, ezért in kább
a Ha mi stek nő chöz for dult.
– És mit ta nul tak még? – kér dez te.
– Volt még för té ne lem – fe lel te a Ha mi stek nőc a man csán szá mol va a tan tár gya kat –,

só ko ri és mo dern för té ne lem, meg víz rajz; azután sza bad ké zi raj zás: a raj zás ta nár egy
öreg án gol na volt, aki he ten te csak egy szer jött: tő le ta nul tuk a raj zást, a víz fes tést
meg a mo sza to lást.

– Hát az mi lyen volt? – kér dez te Ali ce.

A szá mos le het sé ges pél da kö zül be mu ta tunk még egyet, amely a for dít ha tat lan ság
több je gyét is vi se li. egy részt be vett nyel vi for mu la, köz mon dás,47 más részt – bár
nem szem be szö kő mó don – bo nyo lult paronomázia. A mon dat (amely egyéb ként
Ho ra tius Arspoeticájá val is ér de ke sen egy be cseng) az ere de ti ben így hang zik: „Ta ke
ca re of the sen se and the so unds will ta ke ca re of them sel ves.”48 Ju hász An dor,
Kosztolányi De zső és Szo bot ka Ti bor egyaránt sztenderd köz mon dás nak te kin tet -
ték, és a funkcionálisekvivalencia je gyé ben sztenderd ma gyar köz mon dás sal he lyet -
te sí tet ték: „Aki más nak ver met ás, ma ga esik be le”, il let ve „Ki-ki sa ját sze ren csé jé -
nek ko vá csa”.49 Var ró Zsu zsa ráér zett, hogy ez nem ideá lis megol dás, mert egy részt
ez a köz mon dás carroll sa ját le le mé nye, más részt já té kos, iro ni kus, ön re fe ren ci á lis
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vi szony ban áll a könyv al ko tás mód já val, il let ve Ali ce nyel vi stra té giái val. ezért itt pon -
tos, re fe ren cia kö ve tő for dí tást ka punk, amely azon ban for má já ban egyál ta lán nem
em lé kez tet köz mon dás ra: „Gon dos kodj az ér te lem ről, és a han gok majd gon dos kod -
nak ma guk ról.”50 A megol dás kul csa a paronomázia felis me ré se, a felidé zett ere de ti
köz mon dás azo no sí tá sa lett vol na, amely így hang zik: „Ta ke ca re of the pence and
the pounds will ta ke ca re of them sel ves”, azaz ’Gon dos kodj a pen nyk ről, a fon tok
majd gon dos kod nak ma guk ról’, ami nek funk cio ná lis ek vi va len se pél dául a „Sok kicsi
sok ra megy” mon dás le het ne. A for dí tó felada ta te hát ezút tal nem egy la pos köz mon -
dás pre zen tá lá sá ban, s nem is a szó sze rin ti for dí tás ban áll, ha nem olyan pa ro no má -
zi át kel le ne ké szí te nie, amely egy ta ka ré kos ság ra, il let ve mér ték le tes ség re in tő köz -
mon dást a nyel vi ön reflexió irá nyá ban té rít el, de oly mó don, hogy az ere de ti
köz mon dás még felis mer he tő ma rad jon. Íme két makett, ame lyek al kal ma sak a feladat
ér zé kel te té sé re, és bi zo nyá ra le het ná luk job bat ta lál ni: „Aki árt mond, mond jon bért
is”, il let ve „Ki a kis i-t nem be csü li, az a nagy Ó-t nem ér dem li.”

Vissza tér vén a Micimackó és az Alice el té rő sor sá ra, lát hat juk, hogy Kosztolányi
kon  cep ció ja Ka rin thyé nál ra di ká li sabb volt, emel lett át gon dol tabb, kö vet ke ze te sebb
is. Ké pes sé gei ben, nyel vi krea ti vi tás ban nyil ván va lóan szin tén nem ma radt el Karinthy
mö gött. A két vég ered mény el té rő si ke re a kon cep ciók kü lönb sé gé ből adó dik. Karinthy
a ma ga mun ká ját tu da to san tá vo lí ta ni igye ke zett az ere de ti kis sé szen vel gő ér zel -
mes sé gé től, mi köz ben megőriz te és he lyen ként el mé lyí tet te az ere de ti hu mo rát és
hu má nu mát. Kosztolányi va la mi lyen ok ból nem ér zett rá az Ali ce fi gu rá já ban rej lő
ér té kek re: az el me krea tív sza bad sá gá ra, az ön tu da tos bá tor ság ra, a szub ver zív erede -
ti ség re. Kosztolányi vál to za tá ban Évi ke kis sé de viáns kis lány, aki ből jó gye re ket kell
ne vel ni, míg car roll nál a sza bad, ra cio ná lis és ön tu da tos ér te lem kép vi se lő je ként ütkö -
 zik össze a vi lág és a sza bá lyok ir ra cio na li tá sá val. carroll ra jong Ali ce-ért, Kosztolányi
kis sé vi szo lyog Évi ké től.

Kosztolányi kon cep ció já nak kö vet ke ze tes sé ge (már az át dol go zást megelő zően is)
olyan el lent mon dá sok hoz ve ze tett, ame lyek gá tol ták a könyv si ke rét. Nyil ván az
abszurd ese mé nyek is fur csa kont rasz tot al kot nak a sok szor lep le zet len di da xis sal,
és a kul tu rá lis do mesz ti ká ció egyes kö vet kez mé nyei is el riasz tóan hat hat tak a gyere -
kek re: egy rea lisz ti kus ré szeg em ber pél dául – ép pen a vi sel ke dé sé ben rej lő fe nye ge -
tés rea li tá sa miatt – ijesz tőbb le het a hét fe jű sár kány nál. Az pe dig vég képp ért he tet -
len, hogy Kosztolányi miért ír ta ki a könyv ből a ne ga tív fő sze rep lőt, a go nosz és
ke gyet len ki rály nőt. Ta lán nem akar ta ilyen rossz szín ben fel tün tet ni a fel nőt tek
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világát? A ki rály nő go nosz sá gait azon ban – fur csa „sze rep össze vo nás sal” – az ere de -
ti ben gyen ge és pi po gya ki rály ra ru ház ta.

Szo bot ka Ti bor át dol go zá sá ban Évi ké ből új ra Ali ce lett, a Ke fe kö tő ből Ka la pos,
a „nagy apó” el tűnt, a Ki rály nő vissza ke rült. A ver se ket új ra for dí tot ta, azaz pon to sab -
ban ezút tal lefordította, hi szen Kosztolányi for dí tás he lyett jó sze ré vel meg lé vő, ma -
gyar ver se ket il lesz tett a szö veg be. Szá mos he lyen azon ban meg ma rad tak Kosztolányi
megol dá sai: he lyén ma radt Áp ri lis Bo lond ja és a Fa ku tya is, hosszú idő re ki zár va,
hogy az ere de ti Ten niel -il luszt rá ci ó kat ma gyar kiadá sok ban is hasz nál ni le hes sen.
ez a stra té giá kat ve gyí tő, el lent mon dá sos kép ződ mény hosszú idő re carroll mű vé -
nek ka no ni kus ma gyar ver zió ja lett, és e pil la nat ban még nem tud ha tó, hogy az új,
Var ró Zsu zsa és Var ró Dá niel ál tal jegy zett vál to zat51 va jon a he lyé re lép-e, hi szen
azóta új ra kiad ták a Kosztolányi–Szo bot ka- fé le ver ziót is,52 sőt csak nem nyolc van év
után az ere de ti, Kosz to lá nyi-fé le for dí tás kiadá sát is ter ve zik. A hely ze tet sa já to san
szí ne zi, hogy a má so dik kö tet, az AliceTükörországban Rév bí ró Ta más és Tót fa lu si
Ist ván ál tal ké szí tett vál to za ta for dí tá stech ni ka i lag és re fe ren ci á li san is nap ra kész
volt, te hát itt ko ránt sem volt köz vet len kény szer az új ra for dí tás. (Aho gyan egyéb -
ként Kosztolányi ide jén sem volt köz vet len kény szer, hi szen az övét is megelőz te
Juhász An dor ko ránt sem hi bát lan, de hasz nál ha tó ver zió ja a hú szas évek ben, ka la -
pos sal és hús vé ti nyúl lal.53

Ka rin thy mun ká ja te hát – min den esen dő sé ge el le né re – hosszú tá von a Micimackó
ma gyar vál to za tá vá vált, és bár szá mos érv szól na az új ra for dí tá sa mel lett, a kiadók
jól lát ják, hogy egy fi lo ló gi ai megala po zott sá gú, kor sze rű for dí tás kép te len vol na le -
vál ta ni Ka rin thy nép sze rű, sok szál lal a köz nyelv be is beágya zó dott szö ve gét. Az újra -
 for dí tás va ló szí nű leg csak ak kor vá lik va ló ban ese dé kes sé, ha Ka rin thy mun ká ja nyel -
vi leg avul ni kezd. Az Alice sor sa ez zel szem ben az im már ne gye dik for dí tás sal sem
ért nyug vó pont ra, tör té ne te a habentsuafatalibelli – vagyis a kul tu rá lis min tá za -
tok nak meg van a ma guk sor sa – je gyé ben to vább foly ta tó dik.
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távolságok

Nincs me ta fo ra men tes hely, je len ti ki Paul Ri co eur, el ke rül he tet le nül szin tén tér be li
me ta fo rát al kal maz va.1 A nyelv nincs meg me ta fo rák, al le gó riák, át vitt ér tel mek nélkül –
a for dí tás ról szó ló be széd re ez több szö rö sen igaz. Ami kor egy ko ráb bi fe je zet ben
arra ke res tük a vá laszt, mi tör té nik a for dí tó el mé jé ben, lát hat tuk, ho gyan té rí ti el
gon do lat me ne tün ket ma ga a tárgy a tisz tán fo gal mi be széd ideá já tól. en nek a fe je -
zet nek az a kiin du ló kér dé se, hogy mi tör té nik a for dí tás so rán ma gá ban a kul tu rá -
lis tér ben. Az eu ró pai nyel vek több sé ge úgy ra gad ja meg ezt a tör té nést, hogy a for -
rás nyel vet és a cél nyel vet va la mi fé le egy más tól el kü lö nült, el ha tá rolt tar to mány nak
te kin ti, a for dí tás pe dig egy faj ta jó szá got, ob jek tu mot, tár gyat köz le ked tet a két tar -
to mány kö zött. ezt a tár gyat jobb ki fe je zés hí ján je len tés nek ne vez zük. ezek nek
a nyel vek nek a szem lé le te rend sze rint az átvitelmoz za na tá ra fókuszál, szin te mind -
egyik ben felis mer he tő az át-,keresztül je len té sű elő tag, s nem csak ott, ahol a la tin
traductio vál to za tait hasz nál ják:2 trans,tra,über,pre,over,meta. A ma gyar fordítás
(amely a la tin versio,verto lo gi ká ját lát szik kö vet ni) ka kukk to jás nak lát szik: olyas -
féle el kép ze lést tük röz, mint ha az ide gen nyel vű meg nyil vá nu lás mintegy a fo nák já -
ról, ver zó já ról mu tat ná a je len tést, amit meg fe le lő szak ér te lem mel át kell fordítani
a helyes ol dal ra vagy irány ba. De úgy is el kép zel het jük, hogy a je len tést tar tal ma zó
kép ze let be li táb la, akár csak egy va ló di ha tár jel ző, mintegy a két tar to mány ha tá rán
áll, és egy sze rűen fe lénk, a mi be fo ga dói nyel vi kom pe ten ciánk fe lé kell for dí ta ni,
hogy a je len tés el jus son hoz zánk. egyéb ként pe dig az átültetés is tel je sen el fo ga dott
(no ha kis sé kö rül mé nyes) szi no ni ma, sőt Ka zin czy ide jé ben az áttétel is el ter jedt volt –
ezt a hasz ná la tot azon ban alig ha nem ki szo rí tot ta a szó alak mű sza ki (transmission)
il let ve or vo si (metastasis) ér tel me. Ki je lent het jük te hát, hogy az eu ró pai kul túr kör -
ben jel lem zően a két tar to mány ha tá rán va ló át vi tel, eset leg a két szisz té ma kö zötti
át vál tás ké pé vel ra gad juk meg az in ter ling vá lis for dí tás mű ve le tét. Kü lö nö sen tanulsá -
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gos, hogy még az ob jek tív nek te kin tett szak nyelv ben is ez a kép zet ér vé nye sül: forrás-
nyelv ből for dí tunk célnyelv re, tár gyunk konk rét pon tok kö zött konk rét utat jár be.

Ér de mes be le gon dol nunk, hogy ez a szük ség sze rűen leegy sze rű sí tő nyel vi au to -
ma tiz mus mi fé le ha tárt is fel té te lez. Va la mi olyas mit, mint oroszor szág ha tá ra aHáry
Jánosban: a so rom pó egyik ol da lán ra gyo gó nyár, a má si kon a fagy és jég bi ro dal ma.
A for dí tás so rán át lép ni szán dé ko zott ha tá rok nak per sze csak köz ve tett kö zük van
a föld raj zi ha tá rok hoz, de a tér kép sze rűen meg ra gad ha tó ha tá rok kép ze te mégis -
csak se gít ex po nál ni a min ket fog lal koz ta tó prob lé mát.

Prak ti kus tá voL sá gok

A nyel vek kö zöt ti ge ne ti kus és struk tu rá lis tá vol sá gok alig be fo lyá sol ják a kul tú rák
kö zöt ti megér tés le he tő sé geit, ha son lóan ah hoz, ahogy az egyé ni élet ben a ba rá ti és
ro ko ni kap cso la tok el kü lö nült (bár oly kor in ter fe rá ló) rend szert al kot nak. A kul túrák
tör té nel mi érint ke zé sei vagy kö zö sen el szen ve dett meg pró bál ta tá sai foly tán pél dául
egy cseh iro dal mi al ko tás ma gyar ra for dí tá sa kor gyak ran ki sebb az át hi da lan dó távol -
ság, mint az in do eu ró pai (te hát ro kon nak te kint he tő) más eu ró pai cél nyel vek ese té -
ben. Néz zük meg a Švejk el ső mon da tát: „Tak nám za bi li Fer di nan da”, azaz ma gya rul
„Hát megöl ték a Fer di nán dot”.3 Ami kor a ma gyar ol va só szem be sül ez zel a mon dat -
tal, pon to san ugyanab ban a hely zet ben van, mint a cseh ol va só. Mű velt sé gé től, fel -
ké szült sé gé től, han golt sá gá tól füg gően hosszabb-rö vi debb idő alatt rá jön (ha nem
tud ta ele ve), hogy Fe renc Fer di nánd ról, I. Fe renc Jó zsef uno ka öccsé ről, az oszt rák–
Ma gyar Mo nar chia trón örö kö sé ről van szó, aki nek 1914-es sza ra je vói meg gyil ko lá sa
az I. vi lág há bo rú ki rob ba ná sá hoz ve ze tett. ez az in for má ció ter mé sze te sen bár ki nek
a bir to ká ban le het, de az egy ko ri Mo nar chia né pei nek kö ré ben min den bi zonnyal
álta lá no sabb, sa já tabb, ben ső sé ge sebb, azaz (az író vagy a for dí tó szempont  já ból)
elvárhatóbb tu dás. Mül ler né egész pon to san azt mond ja, hogy megöl ték nekünk
a Fer di nán dot. ez a töb bes szám el ső sze mély el ső sor ban azok szá má ra hordoz
könnyen fel fejt he tő at ti tűd in for má ciót, akik re vo nat ko zik, akik be leért he tők eb be
a mi- be. egy mű velt an gol ol va só tól ta lán el vár ha tó vol na, hogy tisz tá ban le gyen a
sza ra je vói me rény let je len tő sé gé vel, de hogy a ko ra be li csehor szág is a csá szá ri korona
alá tar to zott, azt már bi zo nyá ra csak fu tó lag em lí tik az ot ta ni tan köny vek. A ré gebbi,
de hosszú időn át ka no ni kus an gol for dí tás ban en nek meg fe le lően rög tön az el ső
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3 HAŠeK 1983, I/7; HAŠeK 2007, 9. Ka ri kás Fri gyes for dí tá sá ban a kez dő mon dat: „Na hát, agyonütöt ték nekünk ezt
a Fer di nán dot!” HAŠeK 1945, 23. Az itt kö vet ke ző elem zé si el já rás öt le tét Fritz Senn től vet tük át, vö. SeNN 1967.
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mon dat hoz tes tes láb jegy zet kap cso ló dik, amely Gav ri lo Prin ci pet is megem lí ti.
Az újabb for dí tás meg kí sér li ezt ki kü szö böl ni, s láb jegy zet he lyett a szö ve gen be lül meg -
 te rem te ni azt a be széd hely ze tet, amely a cseh vagy ma gyar ol va só szá má ra eleve adott.
„So they’ve do ne to us” (kb. ’Hát jól ki tol tak ve lünk’), mond ja Mül ler né, s csak ezen
fel ve ze tés után hang zik el a vol ta kép pe ni in for má ció, „They’ve kil led our Ferdinand”
(’Megöl ték a mi Fer di nán dun kat’). A fran cia for dí tás ugyanezt az el já rást ra di ká li sabb
mó don al kal maz za. „c’est du prop re! M’sie ur le pat ron” (kb. ’Jól né zünk ki, fő nök
úr’), hang zik a felütés, és az el ső tíz sor ban, amíg Švejk hü lyé vé nyil vá ní tá sá ról, kutya -
ke res ke dői hi va tá sá ról, va la mint reu má já ról és an nak ke ze lé sé ről ér te sü lünk, mind -
vé gig szó sem esik Fer di nánd ról. A for dí tó imp le men tál egy vissza kér de zést (kb. ’Na
mi az?’), s csak itt lép be a vol ta kép pe ni in for má ció, sok kal ki sebb tá vol ság ra a rö vi -
de sen ér ke ző ma gya rá zat tól. Mi vel a fran cia ol va só cse ké lyebb va ló szí nű ség gel le het
bir to ká ban az ere de ti szö veg ál tal el várt elő ze tes tu dás nak, a fran cia szö veg ke vesebb
mint fe lé re rö vi dí ti azt a szö veg részt, ame lyen vé gig ha lad va az ol va só kény te len el -
vi sel ni az em lí tett sze mély ki lé té vel kap cso la tos in for má ció hiányt. A né met for dí tó
ugyanak kor sem mi lyen vál toz ta tást nem lá tott szük sé ges nek: „Al so sie ham uns den
Fer di nand ersch la gen” a nyi tó mon dat, hi szen a né met (s kü lö nö sen az oszt rák) olva -
sók ré sze sei a Mül ler né mon da tá ban meg raj zolt tör té nel mi sors kö zös ség nek.4 Kép -
zel jünk el most egy ugyanilyen mű velt, de az eu ró pai kul túr kö rön kí vü li ol va sót: hány
ol dal nyi jegy zet re, hány órá nyi könyv tá ri ku ta tás ra len ne szük sé ge, hogy akár csak meg -
 kö ze lí tő leg is a ma gyar vagy a cseh ol va só val egyen ér té kű be fo ga dói po zí ció ba kerül -
jön? Hi szen az ő tör té nel mi tu da tá ban alig ha nem az egész há bo rú egy tá vo li, eg zo -
ti kus ese mény, amely csa lád já nak vagy or szá gá nak tör té ne tét nemigen be fo lyá sol ta.

Meg vizs gál hat juk ugyanezt egy ma gyar pél dá ból kiin dul va is. Néz zük meg Pet ri
György egyet len vers so rát: „Ja ru és csau, a két rossz ar cú te me tő őr”.5 A sor ér tel me
a legegy sze rűbb, me cha ni kus át kó do lás után éppolyan vi lá gos a cseh ol va só nak, mint
a ma gyar nak (legalábbis, ha a nyolc va nas évek ele jén már ér dek lő dött a po li ti ka, vagy
ké sőbb a kö zel múlt tör té nel me iránt). Ugyanak kor ha va la ki egy má sik föld rész ről
akar ná meg fej te ni a sor ér tel mét, el kép zel he tő, hogy ha zá ja leg na gyobb könyv tá rá -
ban sem ta lál ná meg azt az in for má ciót, amely a (kö zép ko rú, po li ti ka és tör té ne lem
iránt ér dek lő dő) cseh és ma gyar kö zött mintegy ma gá tól ér te tő dően könnye dén célba
ér. el len pró ba ként be le gon dol ha tunk, va jon mi jut el hoz zánk az év ez re des kon ti nui -
tá sú, tá vo li kul tú rák ból, s ez zel vol ta kép pen a poszt ko lo niá lis kri ti ka egyik alap témá -
já ra, a do mi náns és do mi nált kul tú rák kö zöt ti kul tu rá lis transz fer ere den dő aszim -
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4 Kiadá sok: HAŠeK 1973; HAŠeK 2000; HAŠeK 1975; HAŠeK 2010.
5 cím: LeonyidIljicsBrezsnyevemlékére, PeT RI 2003, 233.
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met riá já nak té má já ra ta pin tunk.6 ezek a ta pasz ta la tok azon ban nem a for dí tás hasz -
nos sá gá ba és szük sé ges sé gé be ve tett meg győ ző dés megin gá sá hoz ve zet nek, ha nem
csu pán an nak be lá tá sá hoz, hogy a na gyobb kul tu rá lis tá vol sá got át hi da ló transz fer -
mű ve le tek nél ele ve gyen gébb ha tás fok ra kell szá mí ta nunk.

Ha a for dí tás mű ve le tét – ahogy ko ráb ban, a Pillantásafeketedobozba cí mű fejezet -
nél tet tük – a ma te ma ti kai gép min tá já ra kép zel jük el, ak kor vi lá gos, hogy en nek a gép -
nek a be me ne ti és ki me ne ti ada ta egyaránt va la mi fé le nyel vi konst ruk ció: akár hogy
kép zel jük is el ma gát a fo lya ma tot, a for dí tá si mű ve let tár gya, anya ga, vég ter mé ke
nyel vi ter mé sze tű. Nyil ván va ló ugyanak kor, hogy a kul tu rá lis kör nye zet nek igen jelen -
tős sze re pe van a fo lya mat min den pont ján: a si ker je len tős mér ték ben at tól függ, hogy
a for dí tást vég ző el me mennyi re van tisz tá ban a for rás- és a cél kul tú ra szük ség sze -
rűen kü lön bö ző fel té tel rend sze ré vel. Vagyis a kul tu rá lis tá vol sá gok ra irá nyu ló vizsgáló -
dás nak előbb azt kell tisz táz nia, mi is a vi szony e fo lya mat ban a nyelv és a kul tú ra között.

Azt a fen teb bi pél dák ban is lát tuk, hogy a nyel vi rend szer kö zel sé ge vagy tá volsága
nem fel tét le nül kor re lál a kul tu rá lis kö zel ség gel vagy tá vol ság gal. A szanszk rit nyelvi
rend szer pél dául – mint hogy az in do eu ró pai csa lád tag já ról van szó – kö ze lebb áll a cseh -
 hez, mint a ma gyar, de ez alig ha ered mé nyez na gyobb kul tu rá lis kö zel sé get. Ugyanak -
kor azt sem mond hat juk, hogy a nyel vi tá vol ság és a kul tu rá lis tá vol ság merő ben füg -
get len len ne egy más tól, hi szen a pél dák ban sze rep lő re fe ren ciák (Fer di nánd, Ja ru,
csau) nem csak kul tu rá lis té nyek, ha nem nyel vi for má ciók is egy ben. Ami kor egy kultú -
ra ta lál ko zik egy reá liá val (pél dául az egy ko ri Mo nar chia né pei nek kul túrája Ferdinánd -
dal, a sza ra je vói me rény let tel és an nak kö vet kez mé nyei vel), ak kor ez a tapasz  ta lat beépül
a kul tu rá lis em lé ke zet be, de en nek a beépü lés nek vol ta kép pen az a módja, hogy
a nyelv mű kö dé sé ben lép nek fel fi no mabb vagy dur vább vál to zá sok. Ami kor Müllerné
ki mond ja Švejk előtt a mon da tot, „Hát megöl ték [ne künk] a Fer di nán dot”, ak kor tel -
jes jog gal fel té te le zi, hogy Svejk azon nal ké pes lesz azo no sí ta ni a re fe ren cia és a mon -
dat tár gyát, a trón örö köst. Mül ler né meg nyil vá nu lá sá ban az az ér té kes kon no ta tív
in for má ció is ott rej lik, hogy ab ban a kor ban, azon a he lyen, egy ilyen ál lít mánnyal
el lá tott mon dat nak nemigen le het má sik Fer di nánd a tár gya – a kö vet ke zők ben éppen
az a hu mor és kon fú zió for rá sa, hogy Švejk (akit, mint a szer ző rög tön az el ső mon -
dat ban siet tud tunk ra ad ni, már ko ráb ban hi va ta lo san hü lyé vé nyil vá ní tot tak), nem
ké pes vagy nem haj lan dó azo no sí ta ni ezt a tár gyat. A ma gyar for dításban ezt az egyér -
tel mű sé get gyen gí ti, hogy ki ma radt a nekünk szó, amely a tör tén te ket legalábbis a két
je len lé vő, Mül ler né és Švejk kö zös ügye ként (de imp li kál tan az egész cseh nép, vagy
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6 Vö. SPI VAK 1993.
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a Mo nar chia tel jes la kos sá ga kö zös ügye ként) mu tat ja be. A ki ha gyást alig ha nem a ger -
ma niz mu sok kal szem be ni ha gyo má nyos el lenér zés in do kol ta, ám a mon dat ál tal poten -
 ciá li san meg szó lí tott kul tu rá lis kö zös ség re (to váb bá akár a jelleg ze te sen né met család -
 ne vé re) te kin tet tel vol ta kép pen he lyén va ló is le het ne itt egy ger ma niz mus hasz ná la ta.
A nekünk szó ban rej lő at ti tűd in for má ció vol ta kép pen ki zár ja, hogy a Švejk ál tal felidé -
zett, is me rős Fer di nán dok va la me lyi ké ről vol na szó, hiszen ezek eset le ges meg gyil -
ko lá sa (mint ma ga Švejk is meg jegy zi), cse kély mér ték ben be fo lyá sol ná akár a je len
lé vő sze rep lők, akár a tá gabb kö zös ség éle tét, őket nem nekünk öl ték vol na meg.

Mül ler né mon da ta lát szó lag egé szen egy sze rű nyel vi meg nyil vá nu lás, amely kog -
ni tív ada tot kö zöl, vagyis min den fé le kor lá to zás nél kül le for dít ha tó. A köz lés azonban
elő ze tes tu dást, sőt kon szen zust, kö zös ta pasz ta la ti hát te ret és gaz dag reflek tált sá -
got fel té te lez. Meg le he tő sen ter mé ket len len ne azon töp ren ge ni, va jon meg vál to -
zott-e a Ferdinánd szó nyel vi je len té se azál tal, hogy egy ilyen hí res és tra gi kus sor sú
egyén is vi sel te. ez a sa já tos je len tés több let csak bi zo nyos kon tex tu sok ban ér vé -
nyesül: ami kor Ti nó di nál ol vas suk ezt a ne vet – pél dául „Fer di nánd in dí tá ő szép tábo -
rát” vagy „Já nos nak ha lá lát Fer di nánd hogy hal lá” –, nyil ván eszünk be sem jut Szaraje -
vó ra gon dol ni. A sze mély ne vek hasz ná la ta (mint min den re fe ren ci á lis nyelv hasz ná lat)
min dig a kon tex tus ra tá masz ko dik, és egy-egy hét köz na pi be szél ge tés ben is gyakran
okoz za vart, hogy a részt ve vők nem ugyanar ra az esz ter re vagy Ági ra gon dol nak.
A hí res sé vált ne vek nek kiala kul egy alap ér tel me zé se, pél dául a Petőfi név hal la tán
nem a nem zet kö zi hí rű nyel vész, Pe tő fi S. Já nos jut eszünk be, ha nem ma ga Pe tő fi –
ki vé ve per sze, ha a kon tex tus ki fe je zet ten a név va la me lyik má sik vi se lő jé re utal.7

A Ferdinánd szó ak tuá lis je len té sét te hát a kul tu rá lis kon tex tus ad ja meg: Müllerné
köz lé se nem tar tal maz za azt az in for má ciót, hogy „a Mo nar chia trón örö kö se”. ez az
in for má ció a kul tu rá lis kon tex tus ban van je len, s Mül ler né köz lé se mintegy rá ha gyat -
ko zik er re az in for má ció ra, elő fel té te le zi ezt a tu dást. Ha ezt a köz lést a for dí tó olyan
kul tú ra szá má ra pró bál ja köz ve tí te ni, amely ben nem szá mít hat en nek a tu dás nak
a je len lé té re, ak kor va la mi lyen mó don nyil ván se gí te nie kell az ol va sót. „Nor mál”
körül mé nyek kö zött, ha a szó ban for gó szö veg tisz tán ko gni tív- re fe ren ci á lis köz lé -
sek ből áll na, ak kor a for dí tás ban fo gal maz hat na így: „Hát megöl ték a trón örö köst”,
vagy „Hát megöl ték a csá szár uno ka öccsét”. csak hogy ez eset ben Švejk itt kö vet kező
fél reér tés-so ro za ta és más Fer di nán dok vi selt dol gai ról előadott ti rá dá ja tel je sen értel -
met len né vál na. Nem csak en nek a passzus nak, ha nem vol ta kép pen az egész könyv -
nek je len tős rész ben ab ban rej lik a ha tá sa, hogy Švejk szub ver zív el mé je meg kér dő -
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7 A tu laj don ne vek for dí tá si ne héz sé gei re Sze ge dy- Ma szák Mi hály több íz ben is fel hív ta a fi gyel met, pél dául
SZe Ge Dy- MA SZÁK 2011.
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je le zi és aláás sa an nak a „nor ma li tás nak” az alap jait, ame lyet a könyv töb bi sze replői
és gya nút lan ol va sói oly za var ta la nul osz ta ni lát sza nak.8 Itt ép pen azon a kon szen -
zu son üt rést, hogy a Ferdinánd név alap ér tel me zés ben a trón örö kös sze mé lyé re utal.
Vagyis az in for má ció exp li cit té vál tá sa a könyv alap kon cep ció ját ás ná alá.

Ar ra a pont ra ju tot tunk te hát, amely re más irá nyok ból is elér kez tünk már: a fordí -
tás egy sze rű és gé pies for má ja szá má ra, azaz a kog ni tív köz lé sek át kó do lá sa szá mára,
amit Jakobson a vol ta kép pe ni for dí tás nak ne vez, az ere de ti meg nyil vá nu lásban rejlő
in for má ció je len tős ré sze hoz zá fér he tet len. en nek a tény nek a be lá tá sa a for dí tá si
fo lya mat szá má ra két kö ve tel ményt ír elő: 1. a for dí tó nak min den elér he tő, szignifikáns
in for má ciót be kell sze rez nie az ere de ti szö veg kul tu rá lis kon tex tu sá ról; 2. en nek
a tu dás nak az alap ján, az ere de ti rep re zen tá ció ja vagy re konst ruk ció ja révén a le hető
leg jobb cél nyel vi komp ro misszu mot kell lét re hoz nia. Több ször is hang sú lyoz tuk, hogy
a for dí tás fo lya ma tá ból nem kü szö böl he tők ki a komp ro misszu mok, de ezek csak a cél -
szö veg lét re ho zá sá nak fo lya ma tá ban iga zol ha tók, ami kor a cél nyelv és a cél kul tú ra
le he tő sé gei be ha tá rol ják a moz gás te ret. A for rás szö veg megér té sé ben, kul tu rá lis kon -
tex tu sá nak fel tá rá sá ban a for dí tót csu pán sa ját kom pe ten ciá já nak kor lá tai aka dá -
lyoz zák, te hát az itt kö tött komp ro misszu mok csakis a for dí tó fel ké szült sé gé nek,
alá za tá nak vagy rá ter mett sé gé nek hiá nyá ról ad nak hírt, hi szen a mű for dí tó nak 
– szem ben a szink ron tol máccsal – ren del ke zé sé re áll nak mind a for rá sok, mind a tanul -
má nyo zá suk hoz szük sé ges idő. A cél nyelv és cél kul tú ra kon dí cióin a for dí tó nem tud
vál toz tat ni (vagy csak las san, köz ve tet ten és kis mér ték ben), sa ját kom pe ten ciáit azon -
ban ki tud ja ter jesz te ni, és pon to san ez is a dol ga. A Švejk fordító já nak – a kul tu rális
tá vol ság tól füg get le nül – pon to san tud nia kell, hogy ki volt Ferdi nánd és mi tör tént vele,
s csak en nek a tu dás nak a bir to ká ban hoz hat tisz tes sé ges (komp ro misszu mos) dön -
tést an nak te kin te té ben, hogy tu dá sa mely ré szét és mi lyen mó don te szi exp li cit té.

A kulturálistávolság ter mi nus ként hasz nált me ta fo rá ja te hát a for dí tó, pon to sab -
ban a for rás nyel vi kom pe ten cia ál tal el vég zen dő mun ka lép té két jel zi: azt az in for -
má ció mennyi sé get, amely a for dí tá si fo lya mat so rán az összes szi gnifi káns in for má -
ciót tar tal ma zó vetítés elő ké szí té sé hez szük sé ges (lásd a Pillantásafeketedobozba
cí mű fe je ze tet). ez elő fel té te le an nak, hogy a fo lya mat má so dik fe lé ben a cél nyel vi
kom pe ten cia kom bi na to ri kus krea ti vi tá sa ered mé nye sen mű köd hes sen, és a cél nyelv
kor lá tai kö zött lét re hoz has sa a le he tő leg jobb rep re zen tá ciót vagy rep ro duk ciót, át -
ment hes se a le he tő leg több jól struk tu rált, szi gnifi káns in for má ciót. A vesz te sé gek
nyil ván va lóan el ke rül he tet le nek, de a cél nyel vi kom pe ten cia csak ak kor vá lo gat hat
jó lel ki is me ret tel, ha a for rás nyel vi kom pe ten cia elő ző leg a tel jes elér he tő kí ná la tot
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megis mer te, a tel jes tá vol sá got be jár ta. A kom pe ten ciák ki ter jesz té sé nek ke mény
mun ká ját a krea tív zse nia li tás fel vil la ná sai sem pó tol ják.

A nyelv és kul tú ra vi szo nyát még oly spe cifi kus szem pont ból vizs gál va sem ke rül -
het jük meg a már ko ráb ban is em lí tett Sa pir–Whorf- hi po té zist, mely sze rint nyel -
vünk meg ha tá roz za, ho gyan kon cep tu a li zál juk a va ló sá got. Bár az el vet eb ben a nyers
for má já ban több szem pont ból is meg cá fol ták már, az össze füg gés tel jes ta ga dá sa
sem cél ra ve ze tő.9 Az vi lá gos nak lát szik, hogy a nyelv jel le ge és rend sze re ön ma gá -
ban nem zár el hasz ná lói elől bi zo nyos ta pasz ta la ti tar to má nyo kat: bár mi lyen tá voli
kul tú rát kép vi sel jen is, az ér dek lő dő for dí tó (sőt ol va só ja is) tö ké le te sen meg tud ja
ér te ni a sa ját nyel vén, hogy ki volt Fer di nánd és mi volt a je len tő sé ge. Más kér dés,
hogy ez az in for má ció so sem lesz olyan tö mö ren és ha té ko nyan eleveadott a számára,
mint a cseh vagy ma gyar ol va só nak. És igaz, hogy ma gyar ra na gyon jól, szin te egyen -
ér té kűen le le het for dí ta ni Hei ne ver sét a tró pu si pál ma után vá gya ko zó észa ki fenyő -
ről, de az a fi nom ár nya lat, amit az ere de ti ben a fe nyő nyelv ta ni hím ne me és a pálma
nő ne me hor doz, sem mi kép pen sem hoz ha tó át.10 Ugyanígy nem le het sé ges adek vát
mó don né met re for dí ta ni Ady „Bán tott, dö fölt folyton a Pénz is” vers so rát, mert
a német fő ne vek he lye sí rá si sza bá lya el fe di a pénz köz név nor má tól el té rő, abszt ra -
há ló-meg sze mé lye sí tő írás mód ját, a sor leg je len tő sebb poé ti kai gesz tu sát. A já rulékos
in for má ciót kö zöl het jük jegy zet ben, de így alig ha vá lik az esz té ti kai él mény részévé,
el vesz ti az él mény sze rű sé gét. És ez is mét csak olyas mi re utal, amit egy má sik gon -
do lat me net ben (a re fe ran ci a kö ve tő stra té gia kap csán) be lát tunk már: az exp li cit kog -
ni tív in for má ció le for dít ha tó, a nem-kog ni tív vagy nem-exp li cit in for má ció pe dig elég
jó ha tás fok kal kog ni tív vé és exp li cit té te he tő: Nabokov így járt el az Anyeginnel. Hogy
ez egyál ta lán le het sé ges, az (a kul tu rá lis transz fer spe ciá lis szem pont já ból) te kint -
he tő akár a Sa pir–Whorf- hi po té zis cá fo la tá nak is. Más fe lől azon ban ez az el já rás volta -
 kép pen az iro dal mi mű al ko tás mű kö dé sét füg gesz ti fel. Visszautal ha tunk a felira tos
filmben, is me ret len nyel ven el hang zó vicc pél dá já ra: a felirat nem pó tol ja a vicc el -
hang zá sát, ugyanaz a je le net hang nél kül él vez he tet len né vá lik.11 Vagyis az él mény -
sze rű ség nem já ru lé kos funk ció, ha nem ép pen an nak ré vén lép mű kö dés be, vá lik
aktív vá a má sik kul tú rá ból át ho zott min tá zat.

Ha a Sa pir–Whorf- hi po té zis ere de ti for má ját el is kell vet nünk, bi zo nyos de ri vátu -
mai ér vény ben ma rad nak. A nyelv nem ha tá rol ja be, hogy mit le het sé ges raj ta kifejezni,
de azt igen pon to san meg ha tá roz za, hogyan le het sé ges eze ket ki fe jez ni, követ ke zés -
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19 Szí nek per cep ció já nál si ke rült ki mu tat ni nyelv hez kö tő dő el té ré se ket, vö. DeUTS cHeR 2010, 222–225.
10 DeUTS cHeR 2010, 194–196.
11 A filmek felira to zá sa ön ál ló ku ta tá si te rü let a for dí tás tu do mány ban, vö. GoN ZÁ LeZ 2009.
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képp meghatározza,hogymilyenirodalmiművekszülethetnekrajta. Ter mé sze te sen
a nyelv nem kor lá toz za a mű fajt, a te ma ti kát vagy az esz té ti kai mi nő sé get, csu pán
né hány – ám ko ránt sem je len ték te len – té nye zőt, így pél dául azt, hogy mi lyen pa ro -
no má zi ák hoz ha tók ben ne lét re. Ugyanazt a pa ro no má zi át más nyel ven nem le het
lét re hoz ni (a rit ka és vé let len sze rű ki vé tel a ferdítő-fordító és a traduttore-traditore
meg fe le lé se) és en nek kö vet kez mé nye, hogy Jakobson lo gi ká já ban a paronomázia
egyet je lent a for dít ha tat lan ság gal. De nem csak az ilyen spe ciá lis nyel vi je len sé gekről
van szó, ha nem a hang zás ál ta lá nos jel le gé ről is. Ter mé sze te sen os to ba ság vol na olyas -
mit ál lí ta ni, hogy egy nyelv im ma nen sen „szebb” a má sik nál, de az vi lá gos, hogy a külön -
fé le nyel vek ele mei kü lön fé le jel le gű szép ség gé kom bi nál ha tók. Nyel ven ként kü lön -
bö ző ma ni pu lá ciós le he tő sé ge ket ha tá roz nak meg pél dául a szó rend del kap cso la tos
sza bá lyok, il let ve ezen sza bá lyok el té rő szi go rú sá ga, mint Awalesibárdok for dí tá -
sai nál lát hat tuk. Ha son ló el té ré se ket hor doz a sze mé lyes név má sok nyel ven kén ti
szere pe és az ál ta luk kö te le zően vagy op cio ná li san hor do zott in for má ció, mint a Léda
ésahattyú kap csán be mu tat tuk. De utal ha tunk ma gá ra a ze nei hang zás ra is: az olasz
nyelv in he rens tu laj don sá gai nak bi zo nyá ra ré sze volt a bel can to mű for mák kiala kí -
tá sá ban, aho gyan a rock and roll alig ha nem csak an go lul, a san zon csak fran ciául jöhe -
 tett lét re. ez ter mé sze te sen nem zár ja ki a mű fa jok ered mé nyes, akár vi lág ra szólóan
si ke res adap tá ció ját más nyel vi-kul tu rá lis kör nye ze tek be, de a nyel vek alap ve tő hang -
zá sá nak, ze nei össze te vő jé nek kü lönb sé ge to vább ra is szem beöt lő. egy sze rű és
könnyen (sta tisz ti kai úton) el lenőriz he tő tu laj don sá gok ról van szó: más sal hang zók
és ma gán hang zók, hosszú és rö vid ma gán hang zók, zár- és rés han gok, nyílt és zárt
szó ta gok, hosszú és rö vid sza vak, hang sú lyos és hang súly ta lan szó ta gok, egyes- és
ket tős hang zók ará nyá ról és elosz lá sá ról.

ezek nek a kü lönb sé gek nek ter mé sze te sen nem ki zá ró la gos oka a nyelv. Az egyes
mű fa jok és ki fe je zés for mák lét re jöt te szo ro san össze függ az adott kor és hely szín
szo ci o kul tu rá lis vi szo nyai val, be leért ve a val lá si, po li ti kai, gaz da sá gi össze te vő ket is
– pél dául nyil ván va lóan más anya gi és tár sa dal mi fel té te lei és funk ciói van nak egy
bel can to dal est nek, mint egy rock and roll kon cert nek. ezek a kul tu rá lis ta pasz ta -
la tok azon ban a nyel vi kon ven ciók kal együtt, azok tól alig el vá laszt ha tóan szí vód nak
fel a nyelv be és a kul tu rá lis köz tu dat ba. Hogy Švejk alak ja meg szü let he tett, az nem
annyi ra a cseh nyelv sa já tos sá gai ból kö vet ke zett, mint in kább az ön ma gát túlélt, fur -
csa ál lam ala ku lat ab szurd bü rok ra tiz mu sá nak ta pasz ta la tá ból, amely a Mo nar chia
egy ko ri né pei nek kö zös kul tu rá lis em lé ke.12
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Az iro dal mi mű, mint bár mely kul tu rá lis ar te fak tum, le nyo mat a kor ról és helyről,
amely ben lét re jött. Rend sze rint olyan min ta ol va sót (imp li kált ol va sót, lectorinfabulát)13

konst ruál, aki ugyaneb ben a kor ban, ugyaneb ben a kul tú rá ban és nyelv ben él. Ha hősei
ré gi ko rok ban, a tá vo li jö vő ben, vagy messze tá ja kon él nek is, ideá lis ol va sói rend -
sze rint azok, akik oszt ják a szer ző mű velt ség szer ke ze tét, ér ték rend jét, hie de lem -
 világát, egy szó val kul tú rá ját. Az Ulysses rend kí vül spe cifi kus kul tu rá lis uta lá sait annál
pon to sab ban és an nál él mény sze rűb ben (azaz an nál ke ve sebb kül ső se gít ség gel) érti
meg az ol va só, mi nél kö ze lebb áll sa ját szo cia li zá ció ja idő be li, föld raj zi és tár sa dal mi
tá vol ság te kin te té ben a könyv ál tal meg raj zolt vi lág hoz. Az Ulysses ideá lis ol va sói
azok, akik – sa ját ne vü kön vagy ál cáz va – ma guk is sze re pel nek a könyv ben. Az Ulysses
ír és a Švejk cseh ra jon gói egyaránt gyak ran hi vat koz nak a köny vek lé nye gi for dít ha -
tat lan sá gá ra, ami jó részt a ben nük fog lalt kul tu rá lis at ti tűd in for má ció spe cifi kus sá -
gá val függ össze. ez ter mé sze te sen érin ti a tár gyi re fe ren ciá kat is, de ta lán még inkább
azt a sa já tos, nyel vi stra té giák ban ma ni fesz tá ló dó ír, il let ve cseh vi lág lá tást, amelynek
esszen ciá lis meg ra ga dá sa eze ket a köny ve ket sa ját kul tú rá juk meg ha tá ro zó, szimboli -
kus ob jek tu má vá tet te. A for dí tás nak azon ban ép pen az a felada ta, hogy ne csak a speci -
fi kus tár gyi re fe ren ciá kat, ha nem eze ket a kö zös sé gi iden ti tá so kat le ké pe ző és alakító
nyel vi stra té giá kat is a ma guk sa já tos mi vol tá ban, te hát ide gen ként, de mégis fel fog -
ha tóan köz ve tít se.

A for dí tó dol ga e te kin tet ben an nál ne he zebb, mi nél na gyobb a kul tu rá lis tá vol -
ság az ere de ti mű vi lá ga és a for dí tás min ta ol va só já nak vi lá ga kö zött. A tá vol ság át -
hi da lá sá nak prob lé má ja ter mé sze te sen a for dí tá si stra té giák prob lé má já ra utal vissza:
ott rész le te sen tár gyal tuk a for dí tó előtt ál ló le he tő sé ge ket és azok eti kai vo nat ko -
zá sait. Schlei er ma cher meg fo gal ma zá sát is idéz tük: a for dí tó kö ze lít he ti a szer zőt –
je len kon tex tus ban a szer ző kul tu rá lis kon dí cióit – az ol va só hoz, vagy az ol va sót 
– az ő kul tu rá lis po zí ció ját – a szer ző höz.14 A kö ze lí tés felada tá nak jel le ge és el vár -
ható ered mé nye – a vá lasz tott stra té giá tól mintegy füg get le nül is – nyil ván va lóan
össze függ az át hi da lan dó tá vol ság mé re té vel és jel le gé vel.

A nyel vi tá vol ság és a kul tu rá lis tá vol ság kö zött nem ál la pít ha tó meg köz vet len,
egye nes össze füg gés. oly kor egy nyel ven be lül is je len tős kul tu rá lis tá vol sá gok mutat -
koz hat nak: az idi o lek tu sok és szo ci o lek tu sok, il let ve egy nyelv egyes di a krón ál la -
potai kö zött olyan el té ré sek le het nek, ame lyek va ló ban ve szé lyez te tik a megér tést.
A ne héz sé ge ket to vább nö vel he tik a szak nyel vek, zsar go nok, spe cifi kus szlen gek,
nem ze dé ki nyelv vál to za tok, pid gi nek.
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Ha for dí tás ról be szé lünk (e gon do lat me net ben éppúgy, mint az ál ta lá nos nyelv -
hasz ná lat ban), alap ér tel me zés ben in ter ling vá lis (nyel vek kö zöt ti) for dí tás ra gon do -
lunk, no ha (mint er re Jakobson is fel hív ja a fi gyel met)15 int ra ling vá lis for dí tás is léte -
zik: ez a más sza vak kal va ló el mon dás, a kö rülírás, a pa raf ra ze á lás jól is mert mű ve le te.
egy-egy le xé ma te kin te té ben (pél dául ami kor a pityókát kell le for dí ta nunk kolompér-
ra) az int ra ling vá lis for dí tás nem kü lön bö zik a vol ta kép pe ni for dí tás mű ve le té től, de
a köz lés töb bi össze te vő jé ből, a mon dat szer ke ze té ből pon to san tud juk, hogy itt a for -
rás  nyelv nem ide gen. Ami kor va ló ban el té rő nyel vek kö zött for dí tunk, ak kor ele ve
szá mo lunk bi zo nyos kul tu rá lis el té rés sel: a nyel vek (kü lö nös te kin tet tel a szó kin -
csük re) össze tett kul tu rá lis fo lya ma tok le nyo ma tai, és két kü lön bö ző nyelv hez nyil -
ván va lóan két kü lön bö ző kul tu rá lis fo lya mat ve ze tett el, ez nemigen le het más ként.
A tu do má nyos fan tasz ti kum vi lá gá ba tar toz na egy olyan kons tel lá ció, ahol két kö -
zös ség egy más tól füg get le nül, év ez re des táv lat ban ugyanazok kal a ki hí vá sok kal néz -
ne szem be, ugyanazok kal a le he tő sé gek kel és vá lasz tá sok kal él ne, ugyanolyan rendbe
szer vez né élet mód ját, gaz da sá gi, szo ciá lis és ál ta lá ban ma te riá lis lé tét, ha son ló kép -
pen ér té keit és hie del meit. (ez len ne a mi ni má lis fel té te le, hogy két kü lön bö ző nyelv
mö gött struk tu rá li san ek vi va lens kul tú rák áll ja nak: ek kor vizs gál hat nánk meg, hogy
ma ga a nyelv mi lyen el té ré se ket okoz a kül ső va ló ság be fo ga dá sá ban.) Nyil ván va ló,
hogy a nyel vük ben el kü lö nü lő kö zös sé gek nek el tér a tör té ne te, a vi lág lá tá sa, el tér az
ál ta luk meg ta pasz talt (és rész ben ál ta luk lét re ho zott) tár gyi vi lág.

ez a be lá tás szin tén a Sa pir–Whorf- hi po té zis de ri vá tu ma, bi zo nyos te kin tet ben
ép pen a fo nák ja. A nyelv nem kor lá toz za, hogy egy adott kö zös ség mit ké pes meg -
ra gad ni a vi lág ból, ám a vi lág, amely ben él, je len tős rész ben meg ha tá roz za, hogy
egyál ta lán mitérdemesbelőlenyelvilegmegragadni. Ne a nyelv ta ni rend szer sa já tos -
sá gai ra gon dol junk most, ha nem egy át te kint he tőbb al rend szer re, a le xi ká ra. A szó -
kincs, azaz a re fe ren cia kész let és a meg ta pasz talt va ló ság kö zött nyil ván va lóan mindig
re giszt rál ha tó né mi kon ver gen cia: egy kö zös ség alap ve tően a szá má ra re le váns dol -
gok ra al kot kon szen zu sos je le ket – en nek kö vet kez mé nyeit a lacunáról szó ló rész -
ben tár gyal tuk. (A nyelv ta ni rend szer ről ugyanez nem mond ha tó el – lásd choms ky
uni ver zá lis nyelv ta nát és az az zal kap cso la tos vi tá kat.16) egy he gyi er dők ben élő kö -
zös ség nyil ván va lóan más ételt eszik, más szer szá mot hasz nál, más el len ség től tart,
más is tent te remt, mint egy ten ge ri szi ge te ken vagy si va ta gi li ge tek ben élő kö zös -
ség. És en nek az étel nek, szer szám nak, el len ség nek és is ten nek más ne vet is ad persze.
Ami kor e nyel vek kö zött for dí ta ni pró bá lunk, a gya kor lat ban ter mé sze te sen a nyelvi
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16 Lásd eVe ReTT 2005.
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struk tú rák el té ré sei is prob lé mát je lent het nek, de eze ken kom pe ten ciáink rend sze -
rint ké pe sek úr rá len ni, az át vál tá si mű ve le tek több sé ge könnyen meg ta nul ha tó. Sok -
kal va ló szí nűbb, hogy az ek vi va lens le xé mák hiá nya fog megál lí ta ni min ket, és az, hogy
emö gött ott érez zük az ek vi va lens reá liák hiá nyát. Be lát ha tó, hogy a nyel vi el té rés
(ami a for dí tás vol ta kép pe ni oka) fel tét le nül kul tu rá lis el té rés sel is jár. De a kul tu rális
el té rés en nél az el ke rül he tet len mi ni mum nál jó val na gyobb is le het, és ki ter jed het
az idő be li, a szo ciá lis, il let ve kul tu rá lis-föld raj zi (val lá si, et no ló giai stb.) di men ziókra.17

A kul tu rá lis tá vol ság prob lé má já nak pon tos kö rül ha tá ro lá sát az is meg ne he zí ti,
hogy az adott szi tuá ció ra jel lem ző kul tu rá lis kon dí ciók meg le he tő sen dif fú zak, nehe -
zen meg ra gad ha tók. A for dí tá si mun ka tár gya a for rás szö veg ma ga, vagyis egy nyelvi
kép ződ mény, s nem an nak kul tu rá lis kö ze ge. Meg ra gad ha tó for mát csak a nyelv ben
le het lét re hoz ni, s a kul tu rá lis szi tuá ció imp li cit vagy nem nyel vi ter mé sze tű ele mei -
nek rög zí té sé re nemigen van mód. Ha va la mi lyen in for má ció nyel vi for mát ka pott,
ar ról pon to san meg mond ha tó, hogy „mi van odaír va”, míg a szö ve get kör nye ző kul -
tu rá lis au rá ban olyan ho má lyos kér dé sek kel kell szem be néz nünk, mint pél dául hogy
akarta-e a szer ző egy bi zo nyos össze füg gés meg mu tat ko zá sát, vagy hogy ál ta lá nos -
nak volt-e te kint he tő bi zo nyos (imp li ci te el várt) is me ret a mű megírá sa ide jén, s álta -
lá nos nak te kint he tő-e a for dí tás ide jén. Bár a ter mé sze tes, hét köz na pi nyel vi mű kö -
dés rend sze rint éppoly dif fúz és ho má lyos, mint a kö ze géül szol gá ló kul tu rá lis
fel té tel rend szer, az iro dal mi szö veg, amellyel a for dí tó szem be ke rül, nem en nek a ter -
mé sze tes mű kö dés nek a ré sze se, ha nem gon do san meg for mált, sza bá lyok nak meg -
fe lel te tett, szten der di zált szö veg.

A ter mé sze tes köz lés szi tuá ció ban a fe lek fo lya ma tos vissza jel zé sei ala kít ják a kul -
tu rá lis kö ze get. Élő be széd hely zet ben a part ner ko ra, mű velt sé ge, beál lí tott sá ga alap -
ján jó eséllyel megítél he tő, hogy rea gál ni tud-e majd a JaruésCsau-re fe ren ciá ra, és
ha eset leg mégis té ve sen ítél nénk meg a fel ké szült sé gét vagy han golt sá gát, ak kor
pil la na tok alatt min den ki megelé ge dé sé re hely re tud juk hoz ni a köz lés fo lya mat ered -
mé nyes sé gét. Az iro dal mi szö veg azon ban nem ja vít ha tó ilyen mó don: rög zí tett, kó -
dolt for má ban, vir tuá li san, kö ve tel mény ként hor doz za ma gá val a megér té sé hez
(vagyis a köz lés fo lya mat ered mé nyes sé gé hez) szük sé ges kul tu rá lis kö ze get. Pet ri
vers  so ra for dí tás ban is megköveteli, hogy tud juk, ki cso da Ja ru és csau, el len ke ző eset -
ben ered mény te len köz lés fo lya mat hoz ve zet. Nem csak ma ga az el várt tu dás hiány -
zik a nyel vi alak zat ból, de a rá vo nat ko zó kér dés vagy uta lás is: az ilyen he lyek fö lött
az ol va só könnye dén el sik lik, akár min den fé le hiány ér zet nél kül, pél dául olyas mi vel
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17 A „köz tes tér” me ta fo ra al kal ma zá sá nak egy szép pél dá ja: BU DIcK–ISeR 1996: a kö tet al cí me TheFigura-
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meg nyug tat va ma gát, hogy Ja ru és csau nem is konk rét re fe ren cia, ha nem va la mi
nyel vi já ték, vagy ta lán az orosz folk lór fiktív fi gu rá i. Vagyis hogy nincs is itt kér dés,
vagy ha van is, nem túl fon tos. Nyil ván va ló, hogy ez az ol va sat bár mi lyen ob jek tív
mér cé vel mér ve tö re dé kes, elég te len, ala cso nyabb ren dű lesz ah hoz az ol va sat hoz
ké pest, amely a meg fe le lő elő ze tes tu dá son ala pul. Ha mindezt a for dí tás prob lé ma -
kö ré be transz po nál juk, ak kor egyér tel mű, hogy a for dí tó felada ta lehetővétenni a telje -
sebb, kielé gí tőbb, ma ga sabb ren dű ol va sat lét re jöt tét – bár ar ról a for dí tó ter mé sze -
te sen nem ke zes ked het, hogy ez min den eset ben lét re is jön, mint ahogy er re ma ga
az ere de ti szer ző sem szá mít hat tel jes biz ton ság gal anya nyel vi ol va sói kö ré ben. Annak
pe dig, hogy a for dí tó az ol va só ja szá má ra ezt a le he tő sé get meg te remt se, nyil ván -
valóan alap fel té te le, hogy ő ma ga bir to ká ban le gyen a tel je sebb ol va sat nak, a hát tér -
ben ál ló kul tu rá lis tu dás nak.

A for dí tó nak te hát pon to san azo no sí ta nia kell a reá liá kat, és meg kell ke res nie
a leg  kö ze leb bi ek vi va len sü ket, de ez zel nem ért vé get a felada ta: azt is lát ha tó vá kell
ten nie, hogy az adott reá lia mi lyen mel lék je len té se ket imp li kál – il let ve kon no tál –
az ere de ti kör nye zet ben. Tör té nel mi ne vek kel ez kü lö nö sen ne héz: itt nemigen segít -
het más, csak az in for má ció kül sőd le ges megadá sa va la mi fé le pa ra tex tus ban (jegy -
zet ben, utó szó ban stb.) Ér tel met len is vol na úgy fel ten ni a kér dést, hogy ki le het ne
Ja ru és csau ek vi va len se egy má sik nyelv ben, és ha ne tán si ke rül ne is ilyen azo no sí -
ta ni, ak kor sem hasz nál hat nánk a sze mé lyét a vers for dí tá sá ban, csakis a ma gya rázat -
ban. Ke res sünk te hát en nél egy sze rűbb felada tot: ho gyan for dít ha tók az étel ne vek.

Az evés – bio ló giai vo nat ko zá sa mel lett – egye te mes kul tu rá lis je len tő ség re is szá -
mot tart: kö zös sé gi ese mény, a szo ciá lis vi szo nyok egyik leg fon to sabb meg nyil vá nu -
lá si for má ja, a szo ciá lis hie rar chiá ban el fog lalt hely pon tos ki fe je ző je. egy tör té net
sze rep lői nek tár sa dal mi hely ze tét az írók na gyon gyak ran az zal ha tá roz zák meg,
hogy mit ad nak ne kik en ni. Az ét ke zés szín vo na lát szin te egye te mes tár sa dal mi rang -
jel ző nek, státuszszimbólumnak te kint het jük (amely ter mé sze te sen egé szen ala csony
stá tu szo kat is ké pes szim bo li zál ni), ugyanak kor ma guk az éte lek egyál ta lán nem
egye te me sek. egy-egy étel faj tát, amely egyik he lyen vi szony lag ma gas tár sa dal mi stá -
tusz ra, vagy legalábbis igen ki fi no mult ínyenc íz lés re utal – mint pél dául Szind bád
ked velt pa cal pör költ je – más kul tú rák ban al kal ma sint nem is te kin te nek em be ri fo -
gyasz tás ra al kal mas nak. Ugyanez az in kom pa ti bi li tás el len ke ző irány ból: Kas sák
önélet írá sá ban azt mond ja, Brüsszel ben „sár gá ra sült, nagy baj szú cin cér bo ga ra kat”
árul tak az ut cán,18 amin a ma gyar ol va só még ma is el ször nyül kö dik, ha nem jut
eszébe, hogy nyil ván gar né lák ról le het szó. És ami kor Jó zsef At ti la azt mond ja, „nem
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dör gö lő zik sült la poc ka / szám hoz”, az zal igen kí nos hely zet be hoz hat ja egy olyan
kul tú ra szü löt tét, amely ben ti lal mas és tisz tá ta lan a disz nó hús.

Az éte lek ta lán a kul tu rá lis couleurlocale leg jobb hor do zói, a glo ba li zá ci ós fo lya -
ma tok kö ze pet te máig is szá mos táj egy ség utol só meg ma radt iden ti tás kép zői. ez jó
al kal mat ad a for dí tó nak, hogy meg ment sen va la mit az ere de ti kul tu rá lis „más sá gá -
ból”, azaz hogy gya ko rol ja az elide ge ní tő stra té giát, ugyanak kor az adott étel fé le ség
szo ciá lis kon no tá ci ó it is fon tos vol na át men te nie. ez a di lem ma oly kor fur csa kö vet -
kez mé nyek kel jár. Az an gol-ír stew pél dául meg le he tő sen ha son lít a ma gyar pör költ -
höz, il let ve gu lyás hoz, de még sem le het pör költ nek for dí ta ni, hi szen ezt a ha zai köz -
tu dat va ló di hun ga ri kum nak, az egyik leg fon to sabb gaszt ro nó miai iden ti tás kép ző nek
te kin ti. Ha egy ír csa lád pör köl töt en ne, az éle sebb kul tu rá lis disszo nan ciát kel te ne,
mint a pár rí mes fe le ző ti zen ket tes ben zen gő Ho mé rosz. A for dí tó nak te hát egy részt
meg ké ne ad nia az in for má ciót az étel fé le ség igen csak is me rős jel le gé ről, más részt
el is ké ne ide ge ní te nie et től a jel leg től. Így azután az ír csa lád Íror szág kel lős kö zepén
„ír gu lyást” kény te len fo gyasz ta ni,19 amely kul tu rá li san igen csak va ló szí nűt len el ne -
ve zés: mi sem hív juk „ma gyar pör költ nek” a pör köl tün ket, ha csak nem kül föl dön ter -
jeszt jük a hír ne vét. ez eset ben va ló szí nű leg ak kor já runk job ban, ha nem ilyen abszt -
rakt tu laj don sá got spe cifi ká lunk, mint az étel nem ze ti sé ge, ha nem reá lia vol tá ból
in du lunk ki, és – né mi ké zen fek vő exp li ci tá ci ót al kal maz va – meg mond juk, hogy birka -
 gu lyás ról van szó.20 Mi vel a bir ka hús a ma gyar ét ke zé si szo ká sok ban hát tér be szorult,
kép vi sel he ti az elide ge ní tő ele met, mi köz ben az étel szo ciá lis stá tu szát (ple be jus, de
nem sze gé nyes) is si ke rült be ha tá rol ni.

Ter mé sze te sen a tár gyak ál tal hor do zott kon no tá ci ók gyak ran sok kal spe cifi ku -
sab bak a gaz da sá gi-szo ciá lis stá tusz ra vo nat ko zó in for má ció nál. Az Ulysses ki len cedik
fe je ze té ben Buck Mul li gan az zal ug rat ja Ste phent, hogy Syn ge (a drá ma író min den
ál ca nél kül, sa ját ne vén sze re pel) meg akar ja őt gyil kol ni. „He’s out in pam poo ties to
mur der yo u.”21 A pampooties egy da rab bőr ből, há zi lag ké szült, vé kony szíj jal vagy
zsi nór ral össze fű zött láb be li, amely Íror szág leg nyu ga tibb és legel ma ra dot tabb részén,
az Aran- szi ge te ken volt hasz ná lat ban. J. M. Syn ge a szá zad for du ló tá jé kán több éven
át a szi ge te ken töl töt te a nya rait, W. B. ye ats ta ná csát kö vet ve az ír nyel vet és nép -
raj zot ta nul má nyoz ta. Mul li gan szar kasz ti kus meg jegy zé sé ben a „pam poo ties” er re
a póz ként vi selt né pies ség re utal, olyas fé le szí ne zet tel, hogy Syn ge mintegy „vad em -
ber nek” öl tö zött, s vad em ber-mo rál lal ké szül a ször nyű tett re.
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Gás pár end re for dí tá sá ban eb ből „ír pa pucs” lett (lásd az ír gu lyás prob lé má ját),
Szentkuthy Mik lós for dí tá sá ban pe dig „pom pon pan tufli”, ami nek a kon no tá ci ó ja
éppen a vad ság gal el len té tes irány ba, a túl fi no mult ság fe lé ter jed.22 A pampooties szó
eti mo ló giai lag nyil ván va ló ban össze függ a pa pu csot je len tő pantuflasszal, de fi zi kai
va ló sá gá ban és kul tu rá lis po zí ció já ban ez nem más, mint fű zött bocs kor, mi ként az
az új for dí tás ban is sze re pel. Ter mé sze te sen az Aran- szi ge te kre és Syn ge élet raj zá -
nak konk rét té nyé re irá nyu ló spe cifi kus uta lást nem tud juk át men te ni, de a nép rajzi,
nép mű vé sze ti kon no tá ci ók kal szin tén ren del ke ző, pél dául ka nász nó ták ban sze replő
fű zött bocs kor el fo gad ha tó imp li ci tá ci ó nak lát szik: a két sé ges őszin te sé gű, neofi ta
né pies ség kép ze tét jól felidé zi.

Ha son ló pél dá kat a min den na pi élet más te rü le tei ről is le het ne gyűj te ni, bár például
az öl töz kö dés vagy a lak ha tás reá lia- és fo ga lom kész le te az eu ró pai kul túr kör ben
meg le he tő sen ho mo gén né vált az utób bi év ti ze dek ben. Ha azon ban né mi idő be li tá -
vol sá got is be vo nunk a vizs gá ló dás ba, is mét lát vá nyos kü lönb sé gek hez – és ne he zen
for dít ha tó kul tu rá lis kon no tá ci ók hoz – jut ha tunk. Itt azon ban a prob lé ma két fe lé
válik. Más a hely zet, ha va ló ban ré gi, idő ben va ló ban je len tős tá vol ság ban lé vő kultu -
rá lis min tá zat a for dí tás tár gya, s megint más, ha imi tált ré gi ség ről, arc haiz mus ról
van szó. (És ugyanezt a di stink ci ót meg te het jük az iro dal mi szten derd től el té rő stilisz -
ti kai re gisz te rek ese té ben is: er re ké sőbb té rünk ki.) Te kint sük át elő ször a va ló ban
ré gi szö ve gek prob lé má ját.

idő be Li tá voL sá gok

egy szö veg ré gi sé ge nyil ván va lóan kul tu rá lis tá vol sá got hoz ma gá val. A szö veg idő -
be li tá vol sá gá val töb bé-ke vés bé ará nyo san meg vál to zott a nyelv, és meg vál toz tak
a kul tu rá lis kon tex tus ele mei, köz tük ma guk a ta pasz ta la ti vi lág reá liái. A for rás nyelv -
ben ez a tá vol ság tel je sen reá lis, szer ves: a meg nyil vá nu lás ban tük rö ző dő nyel vi és
kul tu rá lis ál la pot el tér a be fo ga dó szten derd jé től, ami az át lag ol va só nál konk rét
megér té si ne héz sé ge ket okoz hat, de a szak ér tő szá má ra is hor doz va la mi fé le aka dá -
lyo zott sá got, kis sé ah hoz ha son lót, mint ami kor egy na gyon jól is mert, de mégis csak
ide gen nyel ven kell ol vas nia. Az írás kor ér vé nyes és az ol va sás kor ér vé nyes nyelv -
 állapo tok kö zöt ti vál to zá sok nyo ma azon ban ott rej lik ma gá ban a nyelv ben, va lós és
tagolt táv la tot ad va kü lönb sé gek nek. Az ere de ti szö veg va lós tör té ne ti táv la tá val a for -
dí tás nem ren del kez het, itt ezt a tá vol sá got mes ter sé ge sen kell lét re hoz ni. Pusz tán
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el mé le ti ala pon az a megol dás adód na, hogy ilyen kor a cél nyelv egy ko ráb bi ál la potát
te kint sük szten derd nek, vagyis te gyünk úgy, mint ha for dí tá sunk egykorú vol na az
ere de ti szö veg gel. Az el telt idő ál tal ge ne rált kul tu rá lis tá vol sá got te hát oly mó don
pró bál juk el tün tet ni vagy eny hí te ni, hogy úgy te szünk, mint ha ez az idő nem az eredeti
mű és a for dí tás lét re jöt te kö zött telt vol na el, ha nem a for dí tás lét re jöt te és a be -
foga dás kö zött. ez az el já rás a for rás nyelv ben és -kul tú rá ban le zaj lott „ide gen” vál -
to zá si fo lya ma to kat – ana ló giás meg fe lel te tés ré vén – in te ri o ri zál ni pró bál ja a cél -
nyelv be, mint ha az ol va sott szö veg öre ge dé si, tá vo lo dá si fo lya ma ta nem az ide gen,
ha nem a sa ját nyelv kö ze gé ben ment vol na vég be.

ezt az el já rást ilyen tisz ta for má ban nem sok for dí tó kí sé rel te meg. Ko ráb ban utal -
tunk egy re mek pél dá ra, Bá nyay Ge y za mun ká já ra,23 de ez a pró bál ko zás meg le he tő -
sen társ ta lan nak lát szik. Az el já rás va ló ban több prob lé mát vet fel. Az egyik, ta lán
a leg fon to sabb, hogy a nyel vek és kul tú rák tör té ne te el té rő sza bá lyok alap ján, el térő
és egye net len ütem ben zaj lik, és éppúgy nem ve tít he tő egy más ra ana ló giá san, aho -
gyan a né pek és nem ze tek po li ti ka tör té ne te sem. Nyil ván van nak nagy és át fo gó tör -
vény sze rű sé gek, ame lyek a nyel vek és kul tú rák vál to zá sait a legál ta lá no sabb, legel -
von tabb szin ten meg szab ják, de a vál to zá sok je len tős ré sze egye di, meg jó sol ha tat lan
ese mé nyek hez kö tő dik. Az an gol iro dal mi nyelv tör té ne tét pél dául olyan ese mé nyek
be fo lyá sol ták, mint a nor mann hó dí tás, chau cer és Shakes peare fel lé pé se, I. Ja kab
Bib liá ja, vagy a BBc megala pí tá sa. A ma gyart olya nok, mint Ká ro li Gás pár Bib liá ja,
Páz mány és az ellenreformáció, a nyelv újí tás, vagy Arany és Pe tő fi mun kás sá ga. Rend -
kí vül ne héz vol na reá lis ana ló giá kat ta lál ni ilyen – tar tal muk ban és rit mu suk ban is
igen csak el té rő – ese mény so rok kö zött. Shakes peare nyel vé nek nem ana ló giá ja Balassi
vagy Ri may nyel ve, Arany nak pe dig Brow ning és Baude laire az iga zi kor tár sai. chaucer
(vagy a val lá sos misz té rium já ték, mint az Akárki) nyel vé nek kor tár si meg fe le lő jét
szét szórt tö re dé kek ből kel le ne össze rak nunk.

Prob lé mát okoz to váb bá, hogy a for dí tás sza bá lyai is vál toz tak az idő ben. Lét rehoz -
 ha tunk egy for dí tás szö ve get, amely úgytesz, mint ha hat száz év vel ezelőtt ké szült
vol na, de disszo nan ciát okoz, ha köz ben mai for dí tá si el ve ket al kal ma zunk, pél dául
for ma hű en kö vet jük a poé ti kai alak za to kat (eset leg olyan vers ta ni el já rá so kat imple -
men tál va, ame lyek ak kor még is me ret le nek vol tak a ma gyar ban), vagy vál to zat la nul
meg tart juk az ide gen tu laj don ne ve ket – egy szó val ép pen a tör té ne ti meg fe le lés érde -
ké ben tett erő fe szí té seink te szik a mun kán kat anak ro nisz ti kus sá. ez is ki kü szö böl -
he tő per sze, ha nem a je len ből in du ló idő uta zó ként kép zel jük el ma gun kat, ha nem
va ló ban az el kép zelt egy ko rú for dí tó bő ré be bú junk – ez az el já rás azon ban már annyi
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fikci ót, annyi bi zony ta lan sá got fog lal ma gá ba, hogy el is hagy ja az el lenőriz he tő, az
ere de ti re vissza ve zet he tő for dí tás te re pét: itt már krea tív adap tá ció ról be szél he tünk.

Ho gyan ke zel he tő te hát az idő be li tá vol ság? For dul ha tunk olyas va la ki hez, aki nek
ez lát vá nyo san re me kül ment: Arany Já nos hoz. A kü lön bö ző tá vol sá gok ter mé sze te -
sen más és más ke ze lé si mó dot igé nyel nek. Arisz to pha nész nyel ve és kul tú rá ja olyan
tá vol ság ban áll a 19. szá za di ma gyar nyelv től, amely nek imi tá ció ja re mény te len. Arisz -
to  pha nész-kor társ őseink ről és nyel vi ál la po tuk ról ke ve set tu dunk, nem ve zet tő lük
hoz zánk kon ti nuus ha gyo mány, de az bi zo nyos, hogy kul tu rá lis kö rül mé nyeik kevéssé
em lé kez tet tek az at ti kai vi szo nyok ra. Arany nak azon ban mód já ban állt itt egy nem -
zet kö zi kon szen zus ra tá masz kod nia, amely az an tik vi tás kul tu rá lis tel je sít mé nyeit
gya kor la ti lag időt len nek te kin ti. ez a tá vol ság a kul tu rá lis em lé ke zet szá má ra úgyis
fel fog ha tat lan, kü lö nö sen, mi vel az Arisz to pha nész től hoz zánk ve ze tő kul tu rá lis le -
szár ma zá si-át ha gyo má nyo zá si so ro zat is több íz ben meg tört, az an tik vi tás ér té keit
több ször új ra fel kel lett fe dez ni. Így a kö zös eu ró pai kul tu rá lis em lé ke zet az an tik
kul tú rá kat bi zo nyos ér te lem ben kieme li a tem po ra li tás ból, s ez zel va la me lyest fel is
men ti ma gát bi zo nyos rész let in for má ciók fi gye lem be vé te lé nek kény sze re alól. Mivel
az an tik vi tást elol dot tuk sa ját ide jé től, meg le he tő sen sza ba don ak tua li zál ha tó.

A tá vol sá got jól ér zé kel tet he ti egy olyan „pri mi tív” nyel vi prob lé ma, mint a vul ga -
ri tá sok ke ze lé se. (Ab ban az ér te lem ben pri mi tív, hogy megíté lé se au to ma ti kus,
nemigen hagy te ret a mér le ge lés nek.)24 Arany drá ma for dí tá sait gyak ran éri a prüdéria
vád ja, s ko ráb ban már idéz tük, ho gyan gon dol ko dott er ről ő ma ga Shakes peare kap -
csán.25 Arisz to pha nész nél ugyanez még éle seb ben me rül fel. Ahol Arany nál Lü sziszt -
rá té azt mond ja nő tár sai nak: „Le kell mon da nunk a fér fi ról”, az ere de ti ben a klasszika-
fi lo ló gu sok megala po zott vé le mé nye sze rint en nél sok kal spe cifi ku sabb meg je lö lés
áll.26 Arany ide jé ben nyil ván va lóan le he tet len volt, hogy ezt a szót ki nyom tas sák, vagy
hogy szín pa don el han goz zék. Ma már ter mé sze te sen le het sé ges, de igen csak kérdé -
ses, hogy nyer nénk-e va la mit egy ilyen „ja ví tás sal”. Arany jól tud ta, hogy a for dí tás
nem a szó tár nak va ló meg fe lel te tést, ha nem a be fo ga dó kul tú rá nak va ló meg fe lel te -
tést je lent. Arisz to pha nész a ma ga ide jé ben nem volt bot rá nyos vagy nor ma sér tő;
meg be csült sze mé lyi ség volt, szá mos drá má ja dí jat nyert a ver se nye ken. Arany te hát
nem le xi kai lag, ha nem kul tu rá li san pon tos, ami kor kö zöl he tő szö ve get ad.

Ma ga a szó fel té te lez he tően trá gár volt az athé ni kul tú rá ban is, hi szen más kü lön -
ben a mai klasszi ka-fi lo ló gu sok is más kép pen fo gal maz ná nak. A ko mé dia mű fa ja
azon ban olyan kul tu rá lis he lyet al kot ha tott, ahol az obsz cén nyelv hasz ná lat nor ma -
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tív nak mi nő sült. Arany kul tú rá já ban nem volt ilyen hely a nyil vá nos ság ban, csakis
a pri vát mű fa jok ban, mint a sze mé lye sen el me sélt ado ma (per sze ki zá ró lag fér fi tár -
sa ság ban), vagy a ba rá ti le ve le zés. Ne fe led jük per sze, hogy az athé ni szín ház né zői
csak sza bad, fel nőtt fér fiak le het tek, te hát a nők, a gye re kek és az al sóbb nép osz tá -
lyok ki vol tak zár va az obsz ce ni tás él ve ze té ből. Arany pe dig nyil ván va lóan nem ír ha -
tott elő ilyen kor lá to zást ko rá nak szín há zai szá má ra, te hát a nők és az al sóbb nép -
osz tá lyok „kí mé lé sé re” (vagyis a kö zöl he tő ség fenn tar tá sá ra) nemigen volt más mód ja,
mint a szö veg erő tel jes za ma tá nak eny hí té se. (Azon ban az el ső zaf to sabb ki szó lásnál
jegy zet ben fi gyel mez te ti az ol va sót, hogy a női sze re pe ket is fér fiak ját szot ták.27)

Más a hely zet azon ban Shakes peare-rel, aki idő ben sok kal kö ze lebb áll hoz zánk,
vi lá ga sok kal job ban ha son lít a miénk hez, nyel ve tu dós kom men tá rok nél kül is igen
jól ért he tő (sőt szó ra koz ta tó), aki, mond hat ni, szin te köz vet len örök sé günk, de Arany -
tól mégis két száz öt ven, tő lünk négy száz év vá laszt ja el. Két száz öt ven év nyi nyel vi
vál to zás át te kint he tő, do ku men tál ha tó, akár imi tál ha tó is. És Arany két ség kí vül archai -
zál, ha nem is két száz öt ven év nyit. Néz zük meg, mi fé le tem po rá lis vi szo nyok kombi -
ná lód nak, ami kor a Hamletet ol vas suk vagy néz zük. A tör té net a kö zép kor le gen dás
ide jé ben ját szó dik, ta lán a 11–12. szá zad ban (el ső is mert le jegy zé se Sa xo Gram ma -
ti cu stól, a 13. szá zad ele jé ről va ló). Shakes peare a va ló di kor hű ség gel vaj mi ke ve set
tö rő dött (hi szen ez a fo ga lom sem lé te zett még), de bi zo nyos, hogy ép pen a kö zép -
ko rias ele mek ér de kel ték a me sé ben, mint a bosszú le te he tet len kény sze re, a ki rá lyi
nász má gi kus ere je, vagy a kí sér tet fi zi kai va ló sá gos sá ga – s per sze an nak fe szültsége,
aho gyan Ham let, a re ne szánsz em ber küsz kö dik ezek kel. Ma ga a szö veg a 16–17. század
for du ló ján író dott, ak ko ri nyel ven, az ak ko ri kö zön ség nek, az ak ko ri szín há zi kon -
ven ciók szel le mé ben. A for dí tás 1866-os,28 nyil ván va lóan az ak ko ri és ké sőb bi ko rok
kö zön sé gét cé loz za. Mi pe dig a har ma dik év ez red ele jé ről te kin tünk vissza minderre,
ab ból az idő ből, ami kor Arany for dí tá sa más fél év szá za dos dia dal me net után fo ko -
za to san ki ko pik a szín há zi és is ko lai hasz ná lat ból.

Úgy kép zel het jük, a ma gyar Hamlet nyel vé nek kiala kí tá sa kor ma ga Arany is ezt
a négy idő be li cso mó pon tot tar tot ta szem előtt: mi kor ját szó dik, mi kor ír ták, mi kor
ké szül a for dí tás és med dig őr zi meg az ele ven sé gét. A száz öt ven éves kul tu rá lis élet -
tar tam, ez a rend kí vü li tel je sít mény an nak kö szön he tő, hogy Arany jól mér te fel ezeket
a vi szo nyo kat. Nem pró bál ta meg a szö ve get kul tu rá li san „vissza tol ni” Shakes peare
(azaz Ba las si és Ri may) ko rá ba, hi szen így már sa ját kor tár sai is avítt nak érez ték volna.
Nem tö re ke dett ar ra sem, hogy sa ját ko rá hoz ké pest lát vá nyo san kor sze rű le gyen –
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no ha gon dol hat ta vol na, hogy ez zel biz to sít ja mun ká ja szá má ra a leg hosszabb élet -
tar ta mot. Pon to san fel mér te, hogy itt is a nyel vi „időt len sé get” kell meg cé loz nia,
tehát nem tá masz kod hat olyan nyel vi ele mek re, ame lyek még nem gyö ke rez nek
mélyen a hasz ná lat ban, ame lyek ha mar ki kop hat nak. Azt is fel mér te (nem tud juk,
mennyi re tu da to san), hogy az új ke le tű, ma ga ál tal is szor gal ma zott ma gyaror szá gi
Shakes peare-kul tusz vol ta kép pen a né met ro man ti ka Shakes peare-kul tu szá nak köve -
té se és vissz hang ja. Shakes peare meg ho no sí tá sá val Ma gyaror szá gon nem a ko ra újkor
an gol kul tú rá já nak be fo ga dá sa és adap tá ció ja zaj lik, ha nem a ro man ti ka (fő ként
a német vál to zat) át vé te le. en nek fé nyé ben egy olyan for dí tás, amely 1866-ban tö ké -
le te sen, fé nyes re csi szol tan kor sze rű nek tű nik, pa ra dox mó don kis sé ide jét múlt volna,
hi szen ez egy nem ze dék kel ko ráb ban, va la mi kor a szá zad el ső év ti ze dei ben lett volna
ese dé kes. Arany te hát adott egy olyan ár nya la tot a ma ga shakes peare-i nyel vé nek,
mint ha a for dí tást Köl cse y és Kis fa lu dy nem ze dé ke vé gez te vol na el. olyan nyelv álla -
pot hoz nyúlt te hát, amely megál la po dott sá got és ran gos sá got su gár zott, mi köz ben
ma ga Arany mes te ri mó don tud ta ke zel ni, hi szen e kor ter mé kei al kot ták kul tu rá lis
szo cia li zá ció já nak ge rin cét. ezt a mes ter sé ges tá vol sá got már ma guk az Arany-kor -
tár sak is ele gáns nyel vi pa ti ná nak érez ték, mintegy a Shakes peare ko ra fe lé for du ló
és a tá vol sá got fel mé rő kul tu rá lis te kin tet fi nom rep re zen tá ció já nak, és ez a pa ti na
száz öt ven éven át fo lya ma to san ne me se dett és nö vel te az ér té két, míg nem azután
fo ko za to san aka dá lyoz ni kezd te, hogy pon to san ki ve gyük a mö göt te rej lő ké pet: eljött
az új ra for dí tás ide je.

Néz zünk meg egyet len pél dát eb ből a dia dal mas tör té net ből. Ham let, aki nem szüle -
 tett po li ti kus nak, plá ne nem bosszú ál ló nak, Shakes peare-nél így jel lem zi sa ját hely -
ze tét (I. v. 188–189):

The ti me is out of jo int: – o cur séd spi te,
That ever I was born to put it right! –29

A vi lág rend jé nek fel boly du lá sát (és a nor mál mű kö dés visszaál lí tá sá nak mód ját) egy
al le gó ria ér zé kel te ti: „out of jo int – put it right”: va la mi el rom lott, és meg kell ja ví -
ta ni. Az outofjoint be vett idió ma, nem Shakes peare ta lál má nya, fi gu ra tív hasz ná la -
tá nak el ső is mert ada ta csak nem két száz év vel elő zi meg a Hamletmegírá sát. A for -
dí tás szem pont já ból azon ban alap ve tő fon tos sá gú, hogy meg vizs gál juk a tró pus
szem lé le ti alap ját. A ko ra be li ol va só vagy né ző a ma ga ta pasz ta la ti vi lá gá ban (amennyire
ilyen idő táv lat ból megítél he tő) két le het sé ges re fe ren ciá hoz köt het te ezt az al le gó -
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riát. Az egyik a ki fi ca mo dó ízü let, ame lyet hely re kell rak ni. Fi ca mok kal akár em be -
ren, akár ál la ton gyak ran ta lál koz ha tott a kor társ meg fi gye lő, az előb biek nél eny -
hébb ha di sé rü lés ként, az utób bia kon mi vel a ha szon ál la tok – más esz köz hí ján – saját
lá bu kon ér kez tek a vá ros ba. A fi cam azon ke vés el vál to zás kö zé tar to zott, ame lye ket
a kor or vos tu do má nya vi szony la gos biz ton ság gal és szö vőd mé nyek nél kül volt képes
gyó gyí ta ni. Ha te hát az idő csu pán ki fi ca mo dott, ez a baj or vo sol ha tó, az ere de ti „nor -
má lis” ál la pot visszaál lít ha tó.

A má sik le het sé ges meg fej tés az asz ta lo sok és ácsok szak má já hoz ve zet, amely
a Globe szí né szei, mun ká sai és ven dé gei szá má ra egyaránt is me rős le he tett, hi szen
maga a szín ház épü let is, szín pa dá val és né ző te ré vel együtt tölgy ge ren dák ból volt össze   -
ró va, szö gek vagy fém kap csok se gít sé ge nél kül. eb ben az ér te lem ben a joint a csapo -
lás vagy eresz ték, amely két fa al kat rész kö zött a sta bil és tar tós kap cso la tot biztosítja.
Ha a csa po lás szétesik, az kel le met len, de megold ha tó prob lé ma: a vi lág rend je ez
eset ben is ma ra dék ta la nul hely reál lít ha tó, vol ta kép pen csak egy ügyes taszí tás kérdése.

Arany egy má sik kor szü löt te: ezt a kort kul tu rá lis szem pont ból pre mo dern nek,
de tech no ló giai szem pont ból legalábbis ko ra mo dern nek ne vez het jük. Az idő nem
a vi lág ál la po ta, ha nem fo lya ma tos vál to zás, ha la dás, a tör té né sek ra cio ná lis egy másra
kö vet ke zé se. Arany nál ez a ha la dás akad meg, ez fut tév út ra:

Ki zök kent az idő; – oh, kár ho zat!
Hogy én szü let tem hely re tol ni azt.30

Arany ma gát az időt ro bo gó vo nat nak lát ja, amely el hagy ta ki je lölt pá lyá ját. ezt ki -
sik lás ként is el kép zel het jük, de szem lé le te sebb és a da rab cse lek mé nyé nek meg fe le -
lőbb al le gó ria, ha egy té ves vál tó ál lí tás ra gon do lunk: a fo lya mat el tért a he lyes irány -
tól, és most rossz úton ha lad, ami to váb bi ve sze del mes kö vet kez mé nyek kel fe nye get.
egy új vál tó ál lí tás ra van szük ség, ez zel tud juk „hely re tol ni” az idő ki zök kent sze rel -
vé nyét. ez rend kí vül lo gi kus meg fej tés, ha Ham let vol ta kép pe ni prob lé má ját te kint -
jük: ap ja után (kü lö nö sen, ha ap ja sok kal ké sőbb, ter mé sze tes úton hal meg) ne ki
kel lett vol na ki rály nak len nie, ez lett vol na az ese mé nyek egy más ra kö vet ke zé sé nek
ter mé sze tes mód ja. Az idő azon ban – clau dius gyil kos sá ga, há zas sá ga és trón ra lépése
ré vén – el hagy ta ezt a ter mé sze tes pá lyát, most mintegy az időn kí vül va gyunk (mint
egy té ves vá gány ra tért vo nat), s a feladat a ter mé sze tes vi szo nyok hely reál lí tá sa:
a tör té ne lem vo na tá nak helyretolása: a bi tor ló el tün te té se és a trón ra lé pés sel a folya -
ma tos ság biz to sí tá sa.
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Arany megol dá si ja vas la ta igen csak ké zen fek vő, olyannyi ra, hogy az őt kö ve tő fordí -
tók kö zül hár man is szó sze rint át vet ték: 1899-ben Zi gány Ár pád, 1998-ban Mé szöly
De zső, és 2002-ben Já no shá zy György. en nek fé nyé ben még ta nul sá go sabb át te kin -
te ni, hogy mi hez fo lya mod tak itt a töb biek.

Az Arany előt ti idők ből két tel jes Hamlet-for dí tás ma radt ránk, Arany után (Nádas -
dyén kí vül) to váb bi hat, azaz össze sen tíz for dí tó val szá mol ha tunk. A sort 1790-ben
Ka zin czy ver zió ja nyit ja meg „Shakes peare és Schrö der nyo mán”. ezt a szö ve get a mai
nor mák sze rint nemigen is mer nénk el Shakes peare-for dí tás nak, de nem azért, mert
Ka zin czy köz ve tí tő nyelv ből dol go zott, ha nem mert már a for rá sa sem va ló di for dí -
tás volt, ha nem az oszt rák szín pa do kon al kal ma zott át dol go zás, amely je len tő sen
eltért az ere de ti től: a vé gén Ham let élet ben ma rad és ki bé kül La er tésszel, mi köz ben
a hal dok ló ki rály nő be vall ja vét két. ez zel a Ham let-rej tély egyik leg fon to sabb össze -
te vő jé től, az anya bű nös sé gé nek kér dé sé től si ke rült megóv ni a kor szín ház lá to ga tóit.
Az ál ta lunk vizs gált Ham let-mon dat azon ban in takt ma rad, no ha az el ső he lyett a máso -
dik fel vo nás vé gé re ke rül (e ver zió ban a da rab hat fel vo nást tar tal maz). Ka zin czy
prózai for dí tá sá ban így szól: „Az idő ki- for dúlt sar ká ból. Sze rent sét len eset, hogy
nékem kel le’ hely re-ho zá sá ra szü let tet nem!”31 ez a megol dás (Schrö der köz ve tí té -
sével) pon to san kö ve ti Wie land klasszi kus for dí tá sát: „Die Zeit ist aus ih ren Fu gen
gekom men”.32 Itt alig ha nem egy ka pu ról le het szó, amely ki for dult a sar ká ból, s most
vissza kell il lesz te ni a he lyé re.

A má so dik, im már ver ses for dí tás Vaj da Pé te ré. Ké zi rat ban ma radt ránk, de Arany
mun ká já nak meg je le né séig ez ural ta a szín pa do kat, és né hány megol dá sa mé lyen
beépült a nyelv be, mint pél dául a „Va la mi bűz lik Dá niá ban” sor. Vaj da mun ká ja ki fe -
je zet ten szín há zi fel hasz ná lás ra ké szült, le vet ve a fi lo ló gi ai igé nyes ség bék lyóit, így
egy da ra big a szí né szek is vissza-vissza tér tek hoz zá, az ál ta lam for ga tott pél dány pél -
dául eg res sy Gá bor mó do sí tá sait és jegy ze teit is tar tal maz ta. Az ál ta lunk vizs gált sor
Vaj dá nál így hang zik:

Idő ki van fe szít ve ten ge lyé ből – oh go nosz
Sors, melly vé le en ge met vi tá ba hoz. –33

Itt is mét va la mi fé le aj tó ról vagy más me cha ni kai szer ke zet ről van szó. Ka zin czy korábbi
és Arany ké sőb bi megol dá sá hoz ké pest dön tő kü lönb ség, hogy a nor ma tív ál la pot
fel bom lá sa itt egyér tel műen kül ső, szán dé kos beavat ko zás hoz kö tő dik (hi szen valaki
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ki fe szí tet te a ten ge lyé ből), s más fe lől hogy a hely zet or vos lá sa he lyett (amely Aranynál
és Ka zin czy nál egyaránt egy egy sze rű gesz tus hoz: hely re to lás hoz, il let ve hely re hozás -
hoz köt he tő) Ham let itt fél szeg és kény sze re dett vi tat ko zás ra ké szül. Két ség te len,
hogy a to váb bi cse lek mény so rán jó részt va ló ban ezt te szi, mégis ke vés sé sze ren csés,
hogy a tör té net kez de tén nem a tet tel néz szem be (amely nek kény sze ré vel azután
mind vé gig küsz kö dik), ha nem ma gá val a küsz kö dés sel.

Az Aranyt kö ve tő há rom for dí tá si kí sér let lé nye gé ben sem mi fé le ha tás tör té ne tet
nem ge ne rált, szín pad ra egyik sem ke rült. Zi gány Ár pád 1899-es ver zió ja a kér dé ses
he lyen Aranyt kö ve ti,34 ily mó don to váb bi ér dek lő dé sünk re nemigen tart hat szá mot.
Te le kes Bé la 1903-as megol dá sa an nál ér de ke sebb:

Ko runk meg hib bant: – óh bal vég zet át ka,
Hogy hely re lök ni jöt tem e vi lág ra.35

A kér dé ses mon dat ala nya – itt elő ször – nem az idő, ha nem „ko runk”. en nek a változ -
ta tás nak az in do kát egy év szá zad dal ké sőbb ta lál hat juk meg egy in ter jú ban, ame lyet
Ná das dy Ádám a sa ját for dí tá sa kap csán adott: „Fon tos, hogy »the ti me« van itt, s aki ta -
nult an go lul, az tud ja, hogy az idő an go lul csak »ti me«, zé rus név elő vel; míg »the time«
azt je len ti, hogy »az al ka lom, a pil la nat, a pe rió dus, az idő szak«.”36 A „ko runk” megol -
dás te hát el fo gad ha tó, s nem csak Ná das dy, ha nem pél dául François- Vic tor Hugo klasszi -
 kus fran cia for dí tá sá nak fé nyé ben is, amely így szól: „Not re épo que est détraqué e.”37

Te le kes Bé la mon da tá nak ál lít má nya – meghibbant – két ség kí vül me rész nek tűnik,
de az ige 19. szá za di ér tel me pon to san meg fe lel az outofjoint- nak: Bal la gi Mór szótá -
rá ban a hibban el ső ér tel me ’fél re csú szik, egyen sú lyát veszt ve fél re bil len’, a má so -
dik ’a test vmely ré sze meg rán dul’.38 De a ki fe je zés a mai, ’meg bo lon dul’ ér te lem ben
is véd he tő, hi szen az ere de ti, an gol ki fe je zés nek, amennyi ben va la ki nek az el mé jé re
mond ják, két ség kí vül van ilyen ér tel me, a sti lisz ti kai me ző kö rül be lül meg fe lel a nincs
kianégykereke ki fe je zés nek, és ez jól il lik a cse lek mény hez, amely ben köz pon ti téma
a szín lelt vagy va ló sá gos őrü let. Ameghibbant és a helyrelökni pá ro sí tá sa ugyanakkor
egyik ér te lem ben sem iga zán har mo ni kus. Staud Gé za pon to san jel lem zi Te le kes
szöve gét, ami kor azt ír ja, fő tö rek vé se az Arany tól va ló kü lön bö zés volt.39 ese tünk -
ben e tö rek vés vég ső so ron kép za var hoz ve ze tett.
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A kö vet ke ző pró bál ko zás Sza bó T. At ti láé, aki sa ját be val lá sa sze rint is csu pán „idő -
fe lej tő nek” vá lasz tot ta ezt a felada tot. Pró za for dí tá sa vi szony lag pon tos nak mond ható;
a for dí tók kö zül ő az el ső, aki az ere de ti ki fe je zés ben nem a mű sza ki, ha nem a bio lógiai
al le gó riát te kin ti el sőd le ges nek: „ó kifica mult kor; ó át kos go nosz ság, hogy én születtem
hely reüt ni azt!”40 Lát hat juk, hogy az idő abszt rakt, fi lo zófiai fogal ma he lyett itt is ponto -
sabb, az ere de ti nek nyel vi leg job ban meg fe le lő ki fe je zés áll. Az össz ké pet itt is ront ja,
hogy a fi ca mot rend sze rint nem hely reüt ni, ha nem helyre  rak ni, hely re rán ta ni szo kás.

e há rom, lé nye gé ben ma gánér de kű nek te kint he tő pró bál ko zás után ak kor ke rült
új ra szó ba a Hamlet új ra for dí tá sa, ami kor a szín há zak ban – legalábbis a prak ti kum,
azaz az ért he tő ség és mond ha tó ság szem pont já ból – érez he tő vé vált az Arany-szöveg
elavu lá sa. Arany for dí tá sai nak rend kí vül ma gas presz tí zse meg ne he zí tet te ezt a folya -
ma tot, a pa ti nás szö ve gek fel ja ví tá sá ra, mo der ni zá lá sá ra tett kí sér le tek rész ben erős
el lenál lás ba üt köz tek,41 rész ben meg bon tot ták a szín pa di szö veg sti lisz ti kai egy ségét.
eör si Ist ván egy ilyen mo der ni zá ciós kí sér let vi szony la gos ku dar ca után vál lal ko zott
a Hamlet új ra for dí tá sá ra, de az el ső fel vo nás vé gén ta lál ha tó sor pár ral ő is ke mé nyen
meg küz dött: akár csak ké sőbb Ná das dy mun ká já ból, az övé ből is két kü lön bö ző ver -
zió ke rült nyil vá nos ság ra. Az el ső így szól:

Ki bi csak lott az idő. Jaj ne kem,
Mert meg szü let tem, hogy hely re te gyem.42

A má so dik, ja ví tott vál to zat:

Ki bi csak lott az idő. Át ka raj tam:
Azért szü let tem meg, hogy hely re rak jam.43

Az utób bi ver zió ja ví tá sa fő ként ab ban áll, hogy ren de zi a Ham let ál lí tá sai kö zöt ti lo -
gi kai vi szo nyo kat. Ham let nem ma gát a szü le té sét tart ja át kos nak, ha nem azt a tényt,
hogy szü le té se er re az át kos és szá má ra ide gen feladat ra pre desz ti nál ta. egyéb te -
kin tet ben eör si mind két vál to zat ban Shakes peare ere de ti al le gó riá já nak (azon be lül
a bio ló giai ver zió nak) a visszaadá sá ra tö rek szik, és eh hez (szem ben pél dául Sza bó T.
At ti lá val) ér tel mi leg meg fe le lő igét vá laszt: egy ki bi csak lott bo kát va ló ban a helyre-
tenni vagy helyrerakni ki fe je zés sel ál lít ha tunk vissza a nor ma tív ál la po tá ba.
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A to váb bi két ez red for du lós for dí tás – Mé szöly De zsőé és Já no shá zy Györ gyé44 –
egyaránt meg tart ja Arany megol dá sát. A két mun kát az is össze kö ti, hogy mind két
szer ző több év ti ze des Shakes peare-for dí tói pá lya vé gén for dul a Hamlethez, mint
vég ső, to vább már nem ha lo gat ha tó pró ba té tel hez. ezt a kés le ke dést alig ha nem az
Arany-for dí tás meg fel leb bez he tet len te kin té lye okoz hat ja el ső sor ban, és lát vá nyos,
ahogy ezek a pom pá san fel vér te zett mes ter em be rek – pél dául az ál ta lunk vizs gált
sor pár nál, de más hol is – meg hajt ják zász ló ju kat Arany te kin té lye előtt.

Ná das dy ra azon ban mindez ko ránt sem jel lem ző: min den el fo gó dott ság nél kül,
gya kor la tias mó don te szi bí rá lat tár gyá vá Arany megol dá sait. Ko ráb ban már idéz tük,
hogy mi vel in do kol ja az idő abszt rakt fo gal má nak kiik ta tá sát, és ab ban tö ké le te sen
egyetért he tünk ve le, hogy Ham let itt nem fi lo zófiai trak tá tus ba kezd, ha nem gyakor -
 la tia san jel lem zi sa ját hely ze tét. Két ség te len, hogy Arany má sutt is haj la mos az abszt -
rakt el mél ke dés fe lé emel ni a szö ve get, pél dául a „To be or not to be” hely re is az az
el sőd le ges ja vas la ta, hogy „Lét vagy nem lét kér dé se ez.” Ná das dy a to váb biak ban
Arany megol dá sá nak má so dik fe lét is meg bí rál ja: „»o cur sed spi te«, ezt le het »ó, kár -
ho zat«-nak for dí ta ni, de a »cur sed spi te« ak ko ri ban csak annyit je len tett, hogy
»a kur va élet be«, egy sze rűen egy erős ká rom ko dás.”45 en nek szel le mé ben Ná das dy
el ső vál to za ta így hang zik:

A vi lág szétesett, és hi he tet len,
hogy össze rak ni ép pen én szü let tem.46

A „hi he tet len” itt az erős bosszan ko dás, mél tat lan ko dás ki fe je zé se, ami a szó mai hét -
köz na pi hasz ná la tá ra épül: nyil ván va ló, hogy Arany ko rá ban ezt a megol dást nem tar -
tot ták vol na ér vé nyes nek. Ké sőbb azon ban Ná das dy is meg vál toz tat ta a vé le mé nyét,
és az újabb ver zió ban vissza nyúlt eör si megol dá sá hoz:

A vi lág szétesett; átok ül raj tam,
Most én kel lek hoz zá, hogy össze rak jam.47

Bár a mon dat le fu tá sa és a rím sza vak azo no sak, a dön tő szem lé le ti kü lönb ség fenn -
ma rad: a ki bi csak lott idő egy egy sze ri moz du lat tal hely re rak ha tó, a szétesett vi lá got
azon ban hossza dal mas mun ká val kell új ra össze rak ni, ha ez egyál ta lán le het sé ges.
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Ná das dy for dí tá sa eb ben a te kin tet ben min den ko ráb bi for dí tás tól el tér. Tér jünk vissza
még egy szer az in dok lás hoz és Arany megol dá sá nak bí rá la tá hoz: „nem az idő zök -
kent ki – mond ja Ná das dy az in ter jú ban –, az idő megy ren de sen a ma ga út ján, az
»out of jo int« két ség te le nül azt je len ti, hogy ki fi ca mo dott, azaz »ez a mos ta ni perió -
dus ki van fi ca mod va«, mond ja Ham let. Ak kor én miért ír jam azt, hogy »ki zök kent
az idő«, ha sze rin tem nem az van az ere de ti ben? ezt tilt ja a for dí tói be csü le tem.”48

Ha ez így van, ak kor eb ből a meg nyi lat ko zás re fe ren ci á lis ho ri zont já nak szű kí té se
kö vet kez nék: ki seb bet ké ne mon da ni Arany nál. Ná das dy azon ban nem csök ken ti, ha -
nem nö ve li a meg nyi lat ko zás tét jét.

Már ko ráb ban is megál la pí tot tuk, hogy az idő kép ze té nek meg je le ní té se ko ránt -
sem ennyi re in do ko lat lan, hi szen tár gyá ban dön tő té nye ző az egy más ra kö vet ke zés,
a szek ven cia li tás el ve. Az ural ko dói örök lő dés nor ma tív sor rend jé nek meg bom lá sa,
az örök lé si harc, a bi tor ló el tá vo lí tá sa Shakes peare ta lán leg ked ve sebb té má ja. Az idő
szó pe dig ma gya rul sem fel tét le nül az abszt rakt, fi lo zófiai idő kép ze tét hív ja elő, ha -
nem éppígy je lent he ti a je len kor sza kot, a mos ta ni időt, mint pél dául Pe tő fi utol só
ver sé ben: „Ször nyű idő, ször nyű idő!” Kü lö nö sen ta nul sá gos eb ből a szem pont ból
a Shakes peare-sor szerb for dí tá sa: „Iz vre me na se isčašila zglo ba vre me na ova.”49

ez a megol dás vol ta kép pen – mintegy szó já ték sze rűen – szem beál lít ja egy más sal az
idő abszt rakt és konk rét je len té sét: ez az idő (a mi időnk) ki fi ca mo dott az idő ből. ez
ma gya rul is tel je sen ért he tő, vagyis az idő sze re pel te té se a for dí tá sok ban nem mond -
ha tó ele ve té ves vagy hi bás megol dás nak.

Ná das dy ér ve lé se te hát nem iga zán al kal mas ar ra, hogy Arany megol dá sát eluta -
sít suk, de ar ra még ke vés bé, hogy a sa ját megol dá sát el fo gad tas suk. Ha Shakes peare
(il let ve Ham let) nem mond ja azt, hogy „ki zök kent az idő”, olyas mit még ke vés bé
mond, hogy „a vi lág szétesett”. Mi több, nem is mond hat na ilyet: Shakes peare ide jé -
ben – legalábbis eu ró pá ban – nem lé te zett olyan ele ven kul tu rá lis ta pasz ta lat, hogy
a fennál ló vi lág szétes het, bár ter mé sze te sen le he tett tu do má suk egy ko ráb bi vi lág,
az an tik vi tás szétesé sé ről. Ha Shakes peare megér te vol na az ak ko ri ban igen szo kat -
lan 85 éves élet kort, ak kor meg ta pasz tal hat ta vol na a vi lág szétesé sét, a tár sa da lom
szö ve té nek fel bom lá sát, a kö zös ér ték rend összeom lá sát, a je lent ke ző új, ra di ká lis
ér ték ren dek és vi lág ma gya rá za tok bur ján zá sát: e ta pasz ta lat bir to ká ban leír hat ta
volna, hogy a vi lág szétesett. Shakes peare azon ban nem ér te meg a pol gár há bo rút
és I. Ká roly le fe je zé sét, a Hamlet év ti ze dek kel ko ráb ban, a ki rály trón ra lé pé sé nek
tájé kán író dott. Az a vi lág, amely ben Shakes peare (és Ham let je) élt, még a kö zép kor
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örök hie rar chiá já ban gyö ke re zett, és nem tör tén he tett vol na ben ne olyas mi, ami től
va ló ban szétes he tett vol na. Ha be kö vet ke zett vol na a Shakes peare Ang liá ját fe nye -
ge tő leg na gyobb ka taszt ró fa, és a spa nyo lok 1588-ban part ra száll nak, még at tól sem
esett vol na szét a vi lág, ha nem csu pán ra di ká li san más irányt vett vol na a meg lé vő
ke re te ken be lül. Ha pe dig fó ku szun kat a da rab vi lá gá ra szű kít jük, nem lá tunk olyas -
mit, ami Ham let vi lá gá nak tel jes szét hul lá sát je lent het né. Tör tént egy gyil kos ság,
amely ki zök ken tet te a vi lág me ne tét a nor ma li tás ból, és ezt egy má sik gyil kos ság gal
sem mis sé le het ten ni. A vi lág nincs da ra bok ban, az ap ró lé kos és hossza dal mas össze -
ra kás nak nincs tár gya, és Ham let nek nincs is olyan am bí ció ja, hogy me rő ben új világot
kezd jen épí te ni. Ná das dy megol dá sa te hát anak ro nisz ti kus, ha Shakes peare ko rá ra
vagy a szer ző fel té te lez he tő szán dé kai ra ve tít jük, és re fe ren ci á li san ho má lyos, ha
a da rab vi lá ga fe lől te kin tünk rá.

De ez nem fel tét le nül baj. Ná das dy az ez red for du ló tá jé kán for dít ja a szö ve get,
jóval az érett mo dern ség (sőt a poszt mo dern) le fu tá sa után. Szá má ra az idő nem vala -
 hon nan va la ho vá ha la dást je lent, ha nem a lé te zés egy di men zió ját, amely nek irá nyát,
ki ter je dé sét be lül ről le he tet len fel mér ni, amely nek ura lá sa vagy „nor ma li tá sá nak”
megíté lé se – ab szo lút vi szo nyí tá si pon tok nél kül, a vé ges szub jek tum szá má ra – eleve
kép te len ség. Ná das dy nak már meg sze lí dült köz hely, a nyelv ké szen ka pott ele me
a hí res Ady-sor, mely sze rint „Min den egész el tö rött”. For dí tá sá ban ezért lesz a mondat
ala nya a meg ra gad ha tat lan idő he lyett az egyén szá má ra ér zé kel he tő va ló ság tel jes -
sé ge, a világ.

Az al le gó ria sze rint a vi lág itt bo nyo lult gé pe zet, amely azon ban nem ha lad elő re:
legin kább ta lán egy me cha ni kus órá ra gon dol ha tunk, amely nek ru gó ja kiug rott, fo -
gas ke re kei el gu rul tak. Sem mi fé le ga ran cia nincs rá, hogy az össze ra kás mű ve le te si -
ke res lesz, s fő ként hogy az ered mény vissza té rést je lent majd a szétesés előt ti, nor -
ma tív ál la pot hoz. ez a Ham let sö té teb ben és re mény te le neb bül lát ja hely ze tét, mint
Ara nyé, vagy akár Shakes peare-é.

És mi vel az ez red for du ló Ham let je ként sem mi vel sem bu tább, mint ko ráb bi in kar -
ná ciói, hely zet ér té ke lé se ép pen olyan pon tos, mint azo ké. ez a Ham let akár sa ját em -
ber öl tő jén be lül is meg ta pasz tal ta már a vi lág szétesé sét, csakúgy, mint kö zön sé ge.
Ren del ke zik az zal a ta pasz ta lat tal, hogy a ki zök ke né sek után nincs töb bé vissza té -
rés. Shakes peare szö ve gé nek nagy sze rű sé gét ép pen ab ban cso dál hat juk meg, hogy
négy év szá zad el tel té vel ké pes olyas mit mon da ni, ami szá munk ra meg rá zóan re ve -
la tív, s ami re szer ző je li dér ces ál mai ban sem gon dol ha tott vol na.
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koMP Lex tá voL sá gok

Az en nél na gyobb tá vol sá gok még kü lö nö sebb ér tel me zé si el té ré se ket, gyak ran látvá -
nyos, új kul tu rá lis ér té ke ket, új kó do kat és min tá za to kat ered mé nye ző „op ti kai csaló -
dá so kat” vált hat nak ki. Ho mé rosz bor szí nű ten ge rét ha gyo má nyo san a köl tői ség
egyik esszen ciá lis fog la la tá nak te kint jük, és bi zo nyá ra so kan me rül tünk már emel -
ke dett lé lek kel és pá rás szem mel a messze ség be az Égei-ten ger vagy az Ad ria fe lett,
hogy fel fe dez zük ma guk nak azt a bi zo nyos bor színt, míg vé gül meg is lát tuk, és így
átél het tük az eu ró pai kul tú ra há rom év ez re des önazo nos sá gá nak feleme lő ér ze tét:
ugyanazt lát hat juk, mint egy kor Ho mé rosz (akit egyéb ként egy pár hu za mos gondolat -
 me net ben vak nak kép ze lünk). en nek a re ve lá ció nak az ér té két nem ás sa alá az az érte -
sü lés, hogy Ho mé rosz ko rá nak a mai hoz ké pest igen sze gé nyes volt a szí nek re vonat -
ko zó szó kin cse, egyál ta lán nem volt sza va pél dául a kék szín re, mi vel a kor em be re
az égen kí vül gya kor la ti lag so ha nem lá tott sem mi fé le kék tár gyat, így en nek a je len -
ség nek nem volt szá má ra re le van ciá ja. Pon to sab ban bi zo nyá ra lát tak pél dául kék virá -
got, de csak a sze mük kel, s nem az el mé jük kel (legalábbis a kék sé get), pon to san
ugyan  úgy, ahogy a mi el ménk sem lát синий-t és голубой-t, no ha ugyanazok
a hullám  hosszok ve tül nek ugyanolyan re ti nánk ra, mint orosz kor tár saink nak. És bizo -
nyá ra a kék ég ről sem volt okuk és al kal muk gon dol kod ni, hi szen az a kép zet, hogy
az ég egy tu laj don sá gok kal ren del ke ző do log, már ön ma gá ban is abszt rakt és össze -
tett kul tu rá lis kon ven ció.50 A bor szí nű ten ger te hát nem a köl tői fan tá zia szár nya lá -
sá ból, ha nem (a mi kul tu rá lis kon dí cióink fe lől néz ve) egy nyel vi-kul tu rá lis fo gya té -
kos ság ból jött lét re, ez azon ban egyál ta lán nem za var ja a beideg ző dé sein ket. Aho gyan
a „fel kelt a nap” mon da tot is tel je sen ér tel mes nek és he lyén va ló nak tart juk ak kor is,
ha tisz tá ban va gyunk a ko per ni ku szi nap rend szer mo del lel.

Ho mé rosz vagy Arisz to pha nész for dí tá sa, mint fen tebb utal tunk rá, túl nagy idő -
tá vot hi dal át ah hoz, hogy a va lós tá vol sá got ma gá ban a nyelv ben ér zé kel tet ni le hes -
sen. en nek a tá vol ság nak a tu da ta vol ta kép pen el is rej ti azt a má sik faj ta tá vol sá got,
amely a kor szo ciá lis és ma te riá lis vi szo nyai tól el vá laszt min ket. Mint hogy az an tik -
vi tást úgy szól ván időn kí vü li nek (vol ta képp sa já tos me ta mi to ló giá nak) te kint jük, nem
is gon do lunk be le, hogy az óko ri me di ter rán vá ros ál lam min den nap jai mi lyen ra diká -
li san kü lön böz het nek bár mi től, amit mó dunk le he tett meg ta pasz tal ni. ezek a különb -
 sé gek ke vés sé fog lal koz tat nak min ket, mi vel szin tén egy mi ti kus vi lág ré szei. Amikor
azon ban a kul tu rá lis im pul zus nem egy vi szony lag is mert (bár elide ge ní tett) vi lág -
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ból, ha nem föld raj zi lag és et ni kai lag va ló ban tá vol ról – pél dául a tá vol-ke le ti vagy
más „eg zo ti kus” kul tú rák tá vo li év szá za dai ból – ér ke zik, ott más me cha niz mu sok
ke ze lik a kul tu rá lis tá vol sá got. egy et ni kai ér te lem ben is tá vo li kul tu rá lis ob jek tum
va ló di idő be li tá vol sá ga azért sem ér zé kel tet he tő, mert ma guk nak a kul tú rák nak is
más a vi szo nya sa ját tör té ne tük höz. egy eu ró pá ban ké szült tárgy ról egy lai kus, de
át la gos mű velt sé gű eu ró pai em ber rend sze rint nagy biz ton ság gal meg tud ja mon -
da ni, hogy me lyik tör té nel mi kor szak ban ké szí tet ték. egy ja pán ke rá miá val kap cso -
lat ban ez a ké pes ség rend sze rint cső döt mond. Ha son ló kép pen egy szö veg eg zo ti -
ku ma is el ho má lyo sít ja kul tu rá lis idő ér zé ke lé sün ket. Mi nél tá vo labb ra te kin tünk,
kul tu rá lis lá tá sunk fel bon tá sa an nál gyen gébb. Aki csak ol vas ta, alig ha nem egyetért,
hogy Weö res Sán dor Gítagovindája a ma gyar for dí tás iro da lom csúcs tel je sít mé nyei
kö zött tar tan dó szá mon,51 de va jon há nyan tud nák a ra jon gók kö zül, hogy me lyik
év szá zad ból va ló az ere de ti mű? Nyil ván va ló, a ma gyar nyelv nek nincs olyan esz köze,
még a leg na gyobb mes te rek bir to ká ban sem, amely ilyen nyel vi-kul tu rá lis tá vol ság
mel lett ezt a nyolc év szá zad nyi idő be li tá vol sá got spe cifi ku san ér zé kel tet ni tud ná.
A Weö res szö ve gé ben rej lő in for má ciók ból kiol vas ha tó ugyan, hogy a szö veg nem
mai, de nem tud nánk szövegszerű ér ve ket so ra koz tat ni egy olyan ol va só val szem ben,
aki a 19. szá zad ra da tál ná az ere de tit.

A kul tu rá lis tá vol ság a fen teb bi ese tek ben a mú ló idő, a nyelv ben és kul tú rá ban
vég be ment vál to zá sok kö vet kez mé nye. Lét re jöt té ben a szer ző nek csu pán annyi
a szere pe, hogy mű vét az adott kul tú ra tör té ne té nek adott pont ján ír ta, min den
másért az azóta el telt idő fe le lős. et től je len tő sen kü lön bö zik az a hely zet, ami kor
a kul tu rá lis tá vol sá got a szer ző ma ga ál lít ja elő. en nek leg ké zen fek vőbb vál to za ta az
arc hai zá lás, de éppígy le het sé ges a kor társ iro dal mi szten derd től el té rő re gisz ter
hasz ná la ta, akár dia lek to ló giai, akár szo ci o ling visz ti kai, vagy más szem pont ból.
Szögez zük le mind járt, hogy szo cio ló giai vagy et ni kai-kul tu rá lis tá vol ság nemigen
ke let kez het a szer ző szán dé kolt köz re mű kö dé se nél kül. Ami kor Ro bert Burns skót
dia lek tus ban vagy scots nyel ven (amely tech ni kai ér te lem ben szin tén dia lek tus nak
te kint he tő) ír da lo kat, az tu da tos imi tá ció: egy (ön ál ló írás be li ség gel vol ta kép pen
nem is ren del ke ző) pe ri fe riá lis kul tu rá lis re gisz tert igyek szik a ma gas kul tú ra, az iro -
dal mi sztenderd fe lé kö ze lí te ni, és ott el fo gad tat ni.52 ezek nek a da lok nak a kul tu rális
po zí ció ja je len tő sen kü lön bö zik az au ten ti kus skót nép da lo ké tól. Ha ez utób bia kat
for dí ta nánk pél dául ma gyar ra, ak kor a skó ciai an gol dia lek tust te kin te nénk for rás -
nyelv nek, és egyál ta lán nem mé rics kél nénk az an gol iro dal mi szten derd től va ló eltéré -
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sü ket: az an gol iro dal mi nyelv nor mái eb ben a for dí tá si mű ve let ben nem ját sza nának
sze re pet, a cél nyelv is a ma gyar iro dal mi nyelv vol na. A sti lisz ti ka szint jén ter mé sze -
te sen a né pies hang ütés hez kel le ne kö ze lí te ni, de fel sem me rül ne, hogy ele ve va la -
mi lyen nyelv já rá si szten der det cé loz zunk meg. Burns ez zel szem ben nyil ván va lóan
az an gol iro dal mi nor mák vir tuóz szin tű is me re té ben ír ja meg eze ket a da lo kat, tehát
a nor má tól va ló el té ré se dek la rál tan szán dé kos, és a poé ti ka szint jén ez a szán dék
a nor mák kü lönb sé gé nek – azaz a kul tu rá lis tá vol ság nak – a fel mu ta tá sá ra irá nyul.
ez zel már ha tá ro zot tan dol ga van a for dí tó nak: az a felada ta, hogy az iro dal mi szten -
derd től va ló el té rés mér té két és jel le gét a cél nyelv és cél kul tú ra le he tő sé gei sze rint
le ké pez ze.

A kü lönb sé get az okoz za, hogy az au ten ti kus skót nép da lok egy egy sé ges nyel vi-
kul tu rá lis szten der det kép vi sel nek, Burns átira tai nak és imi tá ciói nak szten derd je
azon ban ket tős: ezek a szö ve gek egy jól azo no sít ha tó sztenderd szem pont já ból reflek -
tál nak egy má sik jól azo no sít ha tó szten derd re. A kul tu rá lis tá vol ság itt mű vön be lüli
adott ság, a for rás szö veg im ma nens tu laj don sá ga, amellyel min den kor for dí tó já nak
szá mol nia kell – per sze az óha tat lan idő be li tá vo lo dás mel lett. Úgy is fo gal maz hat -
nánk, Burns for dí tó já nak szá mol nia kell szer ző ként ma gá val Burns szel, meg a Burns
ál tal el gon dolt név te len né pi da los sal is. Aho gyan Tha ly Kál mán ku ruc da la i nak for -
dí tó ja és kény te len len ne fi gye lem be ven ni a Tha ly és ki ta lált ku ru cai kö zöt ti vi szonyt
és tá vol sá got.

ez a prob lé ma ak kor vá lik vég képp meg ke rül he tet len né, ha a for dí tan dó szö veg -
ben exp li cit mó don ér vé nye sül a két- vagy több fé le sztenderd. ez igen gya ko ri eset:
az el be szé lő mű vek meg szó la ló sze rep lői gyak ran szár maz nak olyan vi dék ről, olyan
tár sa dal mi osz tály ból vagy olyan tör té ne ti kor szak ból, amely nek nyel vi szten derd je
el tér ma gá nak az el be szé lés nek a nor má já tól. Az áb rá zolt tu da tok és az áb rá zo lás -
hoz hasz nált nyel vi re gisz te rek sok fé le sé ge a heteroglossziaMi ha il Bah tyin hoz kö tő -
dő fo gal má hoz ve zet:53 ez a re gé nyek alap ve tő sa já tos sá ga, szem ben pél dául az epo -
szok kal, ahol min den ki ugyanazon a han gon be szél. A nar rá to ré tól el té rő han gok ra
egyes ese tek ben van ké zen fek vő ek vi va len cia: pél dául az ál ta lá nos arc hai zá lás ra alig -
ha nem min den élő nyelv nek meg van nak az esz kö zei, bi zo nyos spe cifi kus, lo ká lis
szten der dek nél pe dig (mint a bör tön szleng) jó eséllyel szá mít ha tunk a le he tő sé gek
hoz zá ve tő le ges egy beesé sé re. Más ese tek ben nincs meg fe le lés: a cock ney rhy ming
slang vagy a dog-la tin pél dául ön ma gá ban nemigen te kint he tő egy sé ges szten derd -
nek, ha nem in kább rejt je le zett kom mu ni ká ciós mó dok, az an gol (il let ve a la tin) nyelv
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egy spe ciá lis, meg ta nul ha tó, ám csak egy kö rül ha tá rolt szub kul tu rá lis tér ben ér vé -
nyes hasz ná la tai. ezek nek a nyel vi me cha niz mu sok nak más nyel ve ken nem ala kul -
tak ki a meg fe le lői, nincs ma gyar rí mes szleng, vagy ma gyar ku tya-la tin: itt el ke rül -
he tet len a sú lyos in for má ció vesz te ség. A for dít ha tat lan ság nak er re a for má já ra –
a lacuna egyik ese té re – ko ráb ban már ki tér tünk.

A kor társ iro dal mi szten derd től va ló el moz du lás oly kor össze tet tebb mű ve let.
A 20. szá za di ma gyar iro da lom kiemel ke dő tel je sít mé nyei kö zött több ilyen is ta lál -
ha tó, így Weö res Sán dor Psychéje, vagy es ter há zy Pé ter cso ko nai Li li né ven írt műve,
a Tizenhéthattyúk.54 Weö res köny ve egy 18–19. szá za di fiktív köl tő nő mű vei ből és
éle té nek do ku men tu mai ból áll, jó né hány va ló di ko ra be li mű vel és ténnyel mes te -
rien össze ve gyít ve. Weö res hős nő je ver sei ben, le ve lei ben és em lé ke zé sei ben olyan
dol gok ról be szél au ten ti kus 18. szá za di nyel ven, ame lyek ről a 18. szá za di Ma gyar -
orszá gon nemigen be szél tek, írás tu dó, mű velt nők pe dig vég képp nem. Az ak tív női
sze xua li tás (vagy női sze xuá lis ak ti vi tás) kulturálisértelemben nem is lé te zett, más
té mák, mint pél dául az abor tusz, erő tel jes ta bu alá es tek.55 Psy ché 18. szá za di nyelve
olyan reá liák kal fog lal ko zik, ame lyek kel – reá liák ként – ter mé sze te sen le he tett ta lál -
koz ni, de nyel vi rep re zen tá ció juk nemigen volt. Ami kor va la ki ezt a kons tel lá ciót más
nyelv szá má ra pró bál ja elér he tő vé ten ni, va ló já ban kény te len megis mé tel ni Weö res
nyelv te rem tő gesz tu sait. es ter há zy mű ve ta lán en nél is össze tet tebb felada tot je lent:
itt egy 18. szá za di nyel vi kom pe ten cia tel jes ség gel 20. szá zad vé gi tár gyi kör nye zet -
ben mo zog, 20. szá za di ki hí vá sok és meg pró bál ta tá sok kö zött. Ma ga a könyv nem
tar tal maz ra cio ná lis, exp li cit ma gya rá za tot ar ra, hogy el be szé lő je miért ezen a nyelven
be szél. Ben ne rej lik eb ben természetesen a virtuozitással va ló kér ke dés (es ter há zytól
egyál ta lán nem ide gen) poszt mo dern gesz tu sa is („lám, ezt is meg tu dom csinálni”),
de ta lán fon to sabb az a ki szol gál ta tott ság, amely az el ső sze mé lyű el be szé lői hang
anak ro nisz ti kus sá gá ban, a kül vi lág el vá rá sai val szem be ni fel ké szü let len sé gé ben,
inauten  ti kus sá gá ban ér zé kel he tő. A reá liák és az őket el be szé lő nyelv kö zöt ti fe szült -
ség mint ha ar ra mu tat na rá, hogy az em be ri lény nem ilyen vi lág ra van ter vez ve. ezt
a ha tást a for dí tó csak úgy tud ja ér zé kel tet ni, ha ké pet al kot ma gá nak es ter há zy
egész poé ti kai ter vé ről, és meg kí sér li az egész konst ruk ciót a cél nyelv – ter mé szet -
sze rű leg tör té ne ti meg ha tá ro zott sá gú – vi szo nyai kö zött új raépí te ni.

A ket tős szten derd re egész mű fa jok épül nek. For dí tá si szem pont ból ke ve sebb
prob lé mát vet fel az arspoetica, amely jel lem zően ugyanazt a nor mát kép vi se li explicit
és imp li cit mó don is – azaz el mond ja az írók nak, hogy ho gyan ké ne ír niuk, miközben
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ma ga is igyek szik meg fe lel ni en nek az el vá rás nak. Más a hely zet a paródiával, amely
rend  sze rint kí vül ről, túl zá sai ban, oly kor bí rá ló él lel mu tat meg egy-egy norma  rend -
szert. A pa ró dia ér té sé nek, adek vát be fo ga dá sá nak alap fel té te le, hogy a be fogadó ismer -
je a pa ró dia tár gyát, és ahhozképest ér zé kel je, amit ma ga a pa ró dia ál lít vagy su gall.
egy szá munk ra is me ret len mű, szer ző vagy mű faj pa ró diá já val vaj mi ke ve set tu dunk
kez de ni: ah hoz ha son lít a hely zet, ami kor szá munk ra is me ret len em be rek vi selt dol -
gai ról szó ló be szél ge tést hall ga tunk. ez per sze hor doz hat akár ál ta lá no san ér de kes
ele me ket is, de a be szél ge tés lé nye gé hez, a be szé lők va ló di szán dé kai hoz és közlendői -
hez ezek nem ad nak kul csot. ezt is mer te fel Kosztolányi, ami kor Le wis carroll Father
William ver sét for dí tás he lyett egy sze rűen le cse rél te sa ját Családikör-pa ró diá já ra.56

A sztenderd meg több szö rö zé sé nek prob lé má ját ta lán az Ulysses 14. fe je ze té ben
lát hat juk meg a leg tisz táb ban: ez a fe je zet a ma ga tör té ne tét egy más ba kap cso ló dó
stí lus imi tá ciók ban mond ja el, ame lyek az an gol pró za tör té ne tét raj zol ják ki a közép -
 ko ri la tin for dí tá sok tól a 20. szá za di vá ro si szlen gig.57 Joyce pa ró diái, ahol csak le het,
nem ál ta lá nos stí lus ele me ket cé loz nak, ha nem spe cifi kus sá gra tö rek sze nek, amennyire
ma ga a kul tu rá lis alap anyag megen ge di. A pa ró diák tár gyai te hát nem cso por tok
vagy kor sza kok, ha nem több nyi re konk rét szer zők, né hol konk rét mű vek. A for dí tó
elé tor nyo su ló ne héz sé ge ket a Mércék cí mű fe je zet ben jel le mez tük.

Vé gül itt em lé kez he tünk meg ar ról az írói el já rás ról, ami kor egy nyel vi alak za tot
a szer ző kívülhelyez a nem ze ti iro dal mi nyel vek ál tal meg ha tá ro zott szten der de ken:
er re is lát tunk pél dát ko ráb ban, ernst Jandl an gol (de nem ki fe je zet ten iro dal mi angol)
nyel vű ver sé ben.58 ez a vers kor lá to zott, ügyet len nyel vi kom pe ten ciát imi tál, mintha
olyas va la ki mon da ná vagy ír ná, aki rosszul tud an go lul, s mintegy vé let le nül ta lál na
rá egy (fé lig-med dig helyt ál ló) nyel vi össze füg gés re.

A hely zet ak kor vál hat en nél is bo nyo lul tab bá, ami kor a szer ző nem meg több szö -
rö zi a nyel vi-kul tu rá lis szten der de ket, ha nem el mos sa a ha tá rai kat. en nek vég ső pél -
dá ja a FinnegansWake. A fe lü le tes szem lé lő azt hi het né, hogy ez meg könnyí ti a nyelvek
és kul tú rák kö zöt ti át já rást, hi szen a szö veg ele ve „át nyú lik” (át lóg, át tü rem ke dik)
más nyel vek be és kul tú rák ba. ez azon ban naiv el kép ze lés, hi szen a FinnegansWake
nem a nyel vek kö zöt ti és fö löt ti tér ben je lö li ki a ma ga he lyét. Köz pon ti né ző pont ja
az an gol hoz kö tő dik, és a töb bi érin tett nyel vek fe lé olyan mér ték ben kö ze le dik,
amennyi re azok az an gol lal kö zös nyel vi já té kok ba be von ha tók. Va ló já ban te hát
a FinnegansWake annyi nyel vi szten der det vesz (az an gol tól va ló tá vol ság függ vényé -
 ben) egy szer re fi gye lem be, ahá nyat já té ká ba egyál ta lán be von. A for dí tás nak elv ben
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eze ket a vi szo nyo kat kel le ne le ké pez nie, de amint az el ső va ló di eset hez ér ke zünk,
rög tön megold ha tat lan di lem má val szem be sü lünk. Joyce lét re hoz egy an gol–fran cia
szó já té kot, pél dául egy por man te au szót. A for dí tás ban ezt el ső ne ki fu tás ban a magyar–
fran cia vi szony lat ban pró bál juk visszaad ni. Be kell azon ban lát nunk, hogy a fran cia
mor fo ló gia és szin ta xis a ma gyar tól sok kal na gyobb tá vol ság ban áll, mint az an goltól,
hi szen az an gol és a fran cia egy részt kö zös nyelv csa lád hoz tar to zik, más részt a nor -
mann hó dí tás ré vén tör té ne tük és ak tív szó kin csük je len tős ré sze is kö zös. Má so dik
ne ki fu tás ban te hát olyan nyel vet pró bá lunk ke res ni, amely nek a ma gyar hoz va ló tör -
té ne ti és mor fo ló giai vi szo nya hoz zá ve tő leg le ké pe zi az an gol és a fran cia vi szo nyát.
Ha mar rá jö vünk azon ban, hogy ilyen nyelv nincs: a finn, az észt, vagy kö ze leb bi uráli
nyelv ro ko naink a köz vet len megér tés szem pont já ból va ló já ban ide ge neb bek szá -
munk ra, mint a fran cia. Ha nem szór ták vol na szét a ta tá rok a Bas kí riá ban ma radt,
Ju li a nus ál tal meg ta lált ma gya ro kat, és máig megőriz ték vol na nyel vü ket, ak kor rájuk
ta lán tá masz kod hat nánk – bár fé lő, hogy ha még ha ér te nénk is őket, nyel vük kul -
tu rá lis „kiépí tett sé ge”, re fe ren cia kész le te, sti lisz ti kai gaz dag sá ga a fran ciá tól je len -
tő sen el té rő le he tő sé ge ket hor doz na. el ju tot tunk te hát egy alak zat le for dít ha tat lan -
sá gá nak be lá tá sá hoz – úgy, hogy vol ta kép pe ni je len té sét még szemügy re sem vet tük.
Más nyel vek kel Joyce más mód szer rel, de ugyanilyen kedv vel ját szik: a Der ri da ál tal
meg cso dált „he war” alak za tot pél dául alig ha nem a mo dern né met tel kö zös ger mán
szin tak ti kai szer ke zet te szi le he tő vé.59

Ter mé sze te sen van nak a FinnegansWake- nek tel jes for dí tá sai. ezek egy ré sze 
– így a fran cia, a né met és a hol land60  – ugyanab ba a nyelv csa lád ba és tör té ne ti-kultu -
rá lis kö zös ség be kap cso ló dik, mint az ere de ti. ezek ép pen azok a nyel vek, ame lyek -
ben ma ga Joyce is a leg több „nyelv kö zi” já ték le he tő sé get ta lál ja. Amennyi re az an gol
fe lől ért he tő egy hol land szó já ték, ép pen annyi ra nyi tott ez a le he tő ség az el len ke ző
irány ban is. Fo gal maz ha tunk úgy is, hogy ezek ben az ese tek ben a nyel vi szten der -
dek há ló za tá ban a hang sú lyok, cent ru mok fi nom át han go lá sá ról, át he lye zé sé ről van
szó. Ne ve ze tes ezen kí vül a két nyel vű, jegy ze telt, öt kö te tes bra zil kiadás, amely min -
den bi zonnyal a por tu gál nyelv több föld ré szen be szélt, je len tő sen el té rő, de mégis
kö zös já té kok ba von ha tó vál to za tai ra épít.61

Né mi leg meg le pő le het, hogy ja pá nul két ver zió is ké szült. Az egyik ezek kö zül
teljes igé nyű for dí tás, amely az ere de ti min den szer ke ze ti és sti lisz ti kai meg fon tolását
igyek szik fi gye lem be ven ni, s en nek ér de ké ben szá mos új szót ta lál ki, il let ve a külön -
 fé le írás mó do kat (kan dzsi, ka ta ka na, hi ra ga na) kom bi nál ja, a szét tar tó je len tés le he -

229

59 DeR RI DA 1987, 16.
60 Joyce 1982; Joyce 1993; Joyce 2002.
61 Joyce 1999.

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:22  Page 229



tő sé gek ér zé kel te té sé hez a kan dzsik mel lé mel lék je le ket al kal maz, egy szó val – hi telt
ér dem lő be szá mo lók sze rint – a ma ga tel jes bo nyo lult sá gá ban ül te ti át a művet. ezek -
ből a be szá mo lók ból az a kö vet kez te tés is le von ha tó, hogy a ja pán iro da lom egye dül -
 ál lóan ér té kes mű ve jött lét re a vál lal ko zás so rán, ame lyet azon ban a ja pán át lag -
olvasó nak nem könnyebb elol vas ni, mint az ere de tit. A má sik for dí tás ver zió erre
a prob lé má ra kí nál vá laszt: leegy sze rű sí té se ket, pró zai össze fog la ló kat és sok ma gya -
rá zó jegy ze tet tar tal maz. Nem „he lyet te sí te ni” kí ván ja az ere de tit a ja pán ol va só szá -
má ra, ha nem meg te rem te ni a le he tő sé get, hogy vi szony lag pon tos fo gal ma kat al kos -
son az ere de ti ről, és egy szer majd ké pes le gyen elol vas ni.62

A leg kü lö nö sebb mégis a ko reai ver zió.63 A vál lal ko zás mi nő sé gét nincs mó dom
megítél ni, és eu ró pai nyel ven nem is ta lál tam ró la ér de mi be szá mo lót. Megej tő azon -
ban, hogy a kiad vány a re gény szö ve gén kí vül, fak szi mi lé ben ajánlásokat kö zöl, részint
te kin té lyes Joyce-ku ta tók tól, akik alig ha tud nak ko reaiul, ré szint más je len tős szemé -
lyi sé gek től, mint pél dául a nagy kö vet től, aki vi szont nem tar to zik a té ma is mert szak -
ér tői kö zé. Mindez azért ér de kes, mert a for dí tó és a kiadó őszin te ag go dal mát mutatja:
olyan ha tal mas kul tu rá lis tá vol sá got pró bál tak itt át hi dal ni, hogy kül ső au to ri tás ra
van szük ség a mű ve let hi te les sé gé nek iga zo lá sá hoz. Mint ha at tól tar ta ná nak, az olvasó
nem fog ja el hin ni ne kik, hogy ez bi zony ténylegilyen.
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lapszusokéslaposságok

egy át la gos, megis me ré si ada tok átadá sá ra szo rít ko zó kom mu ni ká ciós fo lya mat ban
a nyel vi kom pe ten ciák nem vet nek fel kü lö nö seb ben ér de kes kér dé se ket. Ha mind
a feladó, mind a cím zett ren del ke zik az üze net és a köz lés fo lya mat ál tal meg kí vánt
sze man ti kai és szin tak ti kai ap pa rá tus sal, jól de fi ni ált a kon tex tus és ép a kom mu ni -
ká ciós csa tor na, ak kor nemigen le het baj. Ha egy ilyen köz lés fo lya mat in ter ling vá lis
for dí tá son (azaz át kó do lá son) ke resz tül ér cél ba, an nak is vi lá gos a fel té tel rend szere:
a for dí tó nak mind két nyelv meg fe le lő sze man ti ká ját és szin tak ti ká ját biz ton ság gal
kell mű köd tet nie.

A ko ráb biak ban szá mos pél dát lát tunk ar ra, hogy mi lyen for rás nyel vi struk tú rák
ne he zít he tik e fo lya mat si ke res cél ba éré sét. A leg jel lem zőbb ne héz sé ge ket a for rás -
szö veg sze man ti kai több ré tű sé ge és „túl ter helt sé ge” (a paronomázia és a kul tu rá lis
al lú ziók leg kü lön fé lébb ese tei), il let ve a cél nyel vi re fe ren cia hiány (lacuna) idé zi elő.
A ne héz sé gek át hi da lá sá ra, kom pen zá lá sá ra is lát tunk pél dá kat. ezek az ese tek rend -
sze rint ab ból szár maz nak, hogy a for rás nyelv, il let ve a for rás kul tú ra tud va la mit, amit
a cél nyelv, il let ve a cél kul tú ra nem. Vé let len sze rűen (de evi den sen) meg van ben ne
pél dául egy fo ne ti kai egy beesés, amely paronomázia lét re ho zá sá ra al kal mas, il let ve
egy kul tu rá lis ta pasz ta lat nyel vi ve tü le te, amely kul tu rá lis hi vat ko zás lét re ho zá sá ra
al kal mas – a cél nyelv ből pe dig hiá nyoz nak ezek a nyel vi-kul tu rá lis struk tú rák. Vissza -
nyúl ha tunk a ko ráb ban már hasz nált szob rá sza ti ana ló giá hoz: az ere de ti szö veg olyan
szo bor, amely ki hasz nál ja a fa tönk vagy a már vány tömb vé let len sze rű, ter mé sze tes
for má ját és min tá za tát, míg a for dí tó nak ugyanezt az alak za tot (amely te hát részben
a ter mé sze tes for ma ha tá sá ra jött lét re) egy tel je sen más for má jú és min tá za tú tömb -
ből kel le ne ki fa rag nia. És ha az ere de ti ele fán tot áb rá zolt, a for dí tót nem be fo lyá sol -
hat ja, hogy a ne ki ju tott anyag ból mi lyen szé pen ki jön ne egy pe li kán.

A leg több for dí tá si ne héz ség vagy le he tet len ség ese tén te hát a cél nyelv kom bi ná -
ciós és al lu zív le he tő sé geit kell megemel ni és ki ter jesz te ni oly mó don, hogy ver senyre
kel hes sen a for rás nyelv le he tő sé gei vel. Lé te zik azon ban olyan hely zet, ami kor a for -
rás szö veg ki fe je zet ten a nyel vi kom pe ten ciák kor lá to zott sá gát mu tat ja fel, reflek tál -
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tan fel hasz nál va ezt a le he tő sé get egy sze rep lő vagy egy szi tuá ció jel lem zé sé re. el ső
pil lan tás ra a nyel vi kom pe ten cia kor lá to zá sa könnyebb feladat nak tűn het, mint a kiter -
 jesz té se. Va ló já ban azon ban új és rész ben mi nő sé gi leg is el té rő ne héz sé ge ket vet fel.

féL reér té sek

A félreértés az an tik vi tás tól kezd ve az egyik leg fon to sabb drá mai és nar ra tív épí tő -
elem az iro da lom ban, ez azon ban rend sze rint re fe ren ci á lis fél reér tés: Mac beth fél re -
ér ti a jós la tot, mely azt ígé ri, hogy őt nem öl he ti meg sen ki anya szül te, és így nem
szá mít a csá szár met szés sel vi lág ra jött Mac duff vég ze tes csa pá sá ra.1 Mac beth a „senki
anya szül te” ki fe je zést af fé le pa te ti kus nyo ma ték nak ér ti, holott a jós la tot szó sze rint
kel le ne ven nie: olyan em ber fog ja megöl ni, akit nem szül tek meg, és mégis él. Macbeth
nem gon dol be le, hogy ez nem üres hal maz, és ép pen leg főbb el len sé gét tar tal mazza.
ez a fél reér tés nem okoz for dí tá si ne héz sé get, hi szen nem nyel vi, ha nem re fe ren ciá -
lis tar to mány ban jött lét re.

csak nem ugyanez a fél reér tés je lö li ki a leg főbb naz gúl, a Bo szor kány ki rály vég -
ze tét Agyűrűkura har ma dik kö te té ben. egy ré gi jós lat sze rint ő nem es het el „by
the hand of man”.2 Ha lá lát vé gül ket ten okoz zák: Éo wyn, aki em ber (human), de nem
fér fi (ha nem nő), és Tru fa, aki fér fi (male), de nem em ber (ha nem hob bit). Az an gol
man két att ri bú tu mot je löl: em be ri lény és hím ne mű. A naz gúl ele ve nem szá mít
olyan el len ség re, aki csak az egyik att ri bú tu mot hor doz za, de gya nak vá sát a fo ga lom
el mo só dó ha tá rai al tat ják el. egy fe lől a man szó va ló já ban csak a womannal szem -
beál lít va je lent ki fe je zet ten férfit, más kon tex tus ban könnyen je lent het ál ta lá nos ság -
ban embert is (pél dául mankind, ’em be ri ség’). Az ember szó ré gies, il let ve táj nyel vi
hasz ná la tá ban lát ha tunk ha son lót, nép me sék ben egyál ta lán nem rit ka for du lat, hogy
„azt mond ja az em ber az asszony nak…” Más fe lől Tol kien vi lá gá ban van nak hu ma -
noid fa jok, ame lyek nem te kin tik ma gu kat em ber nek, de fér fiak és nők éppúgy vannak
kö zöt tük. An go lul te hát a naz gúl könnyen mond hat ja, hogy „No li ving man may
hinder me”, s er re Éo wyn vá la szol hat ja, hogy „But no li ving man am I!” A ma gyar
szö veg ben azon ban – „ele ven fér fi en gem vissza nem tart […] Én nem va gyok ám
ele ven fér fi” – a vá lasz csak a hímnemű att ri bú tu mot érin ti.3 Éo wyn itt te hát csak
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2 ToL KIeN 1994, 405.
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ma gá ról be szél, mi köz ben a bo szor kány úr megölé se egye dül Tru fá ra ma rad. ez utóbbi
sú lyos fél re for dí tás az egyéb ként mél tán köz ked velt ma gyar szö veg ben: az elő ző mon -
dat ból átér tett alany, Tru fa csap le a kard já val, no ha az an gol szö veg ben „she draw
her sword”: egyér tel műen a lá nyé az utol só csa pás (ráadá sul Tru fa kard ja már előzőleg,
az el ső dö fés nél meg is sem mi sült).4 A ma gyar kö zön ség szá má ra ezt a csor bát a film
kö szö rül te ki, ahol a lát ha tó cse lek mény vissza tért az ere de ti mű höz, és ezt a hall -
ha tó szö veg is kö ve ti: „em berfia en gem meg nem öl het” – mond ja a bo szor kány úr,5

ket téoszt va a re fe ren ciát a „hu man” és a „ma le” att ri bú tum ra, és így ért he tő vé vá lik
a szi tuá ció: Éo wyn em ber gyer me ke, de nem fiú, Tru fa pe dig fiú, de nem em be ré.

ed dig te hát lát tunk egy tisz tán re fe ren ci á lis fél reér tést, amely nem oko zott for dí -
tá si prob lé mát, és egy olyan fél reér tést, amely egy szó – nyel ven ként kis sé el té rő –
sze man ti kai mély szer ke ze tét érin tet te, s ilyen for mán for dí tói bra vúrt kö ve telt.
(Termé sze te sen a Mac beth-pél da kap csán ugyanilyen prob lé mát okoz na, ha va la mely
cél nyelv a csá szár met szés sel tör té nő vi lág ra ho zást egyér tel műen a szü lés fo gal ma
alá ren del né.) A fél reér tés kö vet ke ző faj tá ja, ami kor a feladó és cím zett szemantikai
szinten ugyanazt ér ti a meg nyi lat ko zá son, de el té rő kon tex tust fel té te lez nek hoz zá.

Az Ulyssesben Bloom két nagy ha tá sú, mo tí vum ként az egész köny vet át szö vő félre -
ér tést in dít út já ra. Az el ső eset az ötö dik fe je zet ben ta lál ha tó. Bloom össze fut Bantam
Lyons ne vű is me rő sé vel, aki el ké ri az új ság ját, a Freeman’sJournal reg ge li szá mát
a ló ver seny hí rek miatt. Bloom meg akar sza ba dul ni a kel le met len alak tól, in kább le -
mon da na az új ság ról, mond ván, tart sa meg, „I just wan ted to throw it away” („Épp
el akar tam dob ni”).6 Ban tam Lyons azon ban fél reér ti (Um ber to eco úgy mon da ná,
túlinterpretálja) a meg nyi lat ko zást: azt hi szi, Bloom rejt je le zett ló ver seny tip pet adott
ne ki, hi szen a me zőny ben (amúgy Bloom tud tán kí vül) fut egy Throwaway (kb. ’röp -
cé du la’ vagy ’szó ró lap’) ne vű, is me ret len ló is. eb ből a fél reér tés ből szétága zó, csak -
nem a könyv vé géig kö vet he tő cse lek mény szál bon ta ko zik ki, ame lyet itt nem is mer -
te tünk – min de ne set re a fél reér tés struk tu rá lis je len tő sé ge el vi tat ha tat lan.

Szent ku thy nál Bloom mon da ta – pon to san tük röz ve az an golt – így hang zik: „Úgyis
el akar tam dob ni”, a ló ne ve azon ban Többsincs. Bloom mon da ta Gás pár nál is hasonló,
a ló ne ve pe dig Haszontalan.7 A fél reér tés egyik he lyen sem jön lét re, a tel jes cse lek -
mény szál mo ti vá lat lan és ért he tet len ma rad. Az új kiadás ban Bloom ezt mond ja: „Ne -
kem már úgy se kell sem mi re.”8 Ban tam Lyons eb ből (éppúgy, mint az ere de ti ben) ki -
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há moz hat ja a vélt tit kos uta lást a Semmirekellő ló név re. A cse lek mény me net (töb -
bek közt a 12. fe je zet vi ha ros kocs ma je le ne te) mo ti vált sá ga hely reáll.

A má sik messze ha tó fél reér tés a ha to dik fe je zet ben, Pad dy Di gnam te me té sén indul
út já ra. Bloom lát a gyász me net ben egy is me ret lent, aki eső ka bá tot, azaz macintosht
vi sel. Ami kor a te me té si tu dó sí tást ké szí tő Joe Hy nes Bloom hoz lép ve ér dek lő dik,
hogy is me ri-e az il le tőt, Bloom té to ván vissza kér dez: „Az a ma cin tosh…?” Hy nes azt
hi szi, hogy a kért ne vet hal lot ta, s már to vább is áll, Bloom hiá ba szól utá na. Azután
az új ság es ti kiadá sá ban (lásd ti zen ha to dik fe je zet) meg is je le nik a név, a meg szo -
kott, rö vi dí tett írás mód dal: M’In tosh.9

A for dí tá si prob lé mát itt az okoz za, hogy a macintosh köz név a ma gyar kul tú rá -
ban gya kor la ti lag sem mit nem je lent, ilyen ma gyar szó nincs, an gol szó pe dig van.
Szentkuthy do mesz ti ká ló megol dást vá laszt. Bloom vissza kér de zé se így hang zik:
„A víz hat lan…?” Hy nes ezt ér ti fél re tu laj don név ként, és tu dó sí tá sá ba be is ír ja: Weese
Hat lan.10 A név ta lán fur csa len ne egy ír fül szá má ra, de nem is ír fül nek kell meg fe -
lel nie, ha nem ma gyar fül nek ír név ként. A kér dés ben is rej lik né mi disszo nan cia, a „víz -
hat lan ka bát” nem ép pen min den na pos ki fe je zés, in kább eső ka bát nak, vi har ka bát -
nak hív juk az ef fé le ru ha da ra bot. Legin kább mégis az ejt gon dol ko dó ba, hogy itt egy
ma gyar köz szót ér te nek fél re an gol sze mély név ként. Ami kor for dí tás ban ol vas suk
a nar ra tí vát, két hall ga tó la gos alap fel te vés kö zött vá laszt ha tunk: a) az el be szélt világ -
ban ma gya rul be szél nek; b) az el be szélt vi lág ban a for rás nyel ven (ese tünk ben angolul)
be szél nek, amit a for dí tás köz ve tít szá munk ra. (ezen rit kán gon dol ko dunk: a po pu -
lá ris kul tú ra egész ga la xi so kat is be mu tat, ahol min den ki an go lul be szél.) Az el ső
eset a há zia sí tó, a má so dik az elide ge ní tő stra té gia ve le já ró ja, és tu laj don kép pen azzal
sincs sem mi baj, ha egy szö ve gen be lül vál ta nunk kell a két fikció kö zött, hi szen a stra -
té giák is vált hat nak. Az azon ban min den kép pen megakaszt ja az ol va sást, és aláás sa
a hi he tő sé get, ha egy szó já té kos fél reér tés két fe le (amit fél reér te nek és amire fél re -
ér tik) en nek a ha tár nak a két ol da lán áll. Ha Bloom ma gya rul mond ja, ho gyan értheti
fél re Ha i nes an go lul? És ha Bloom an go lul mond ja, ho gyan han goz hat így? Mindezek
miatt a kódátlépésmód sze rét – kü lö nö sen, ha a for rás- és cél nyelv kód ja kö zött való -
sul meg – csak a leg vég ső eset ben ta ná csos hasz nál ni.

Az ilyen kér dé se ken per sze könnyen túl te szi ma gát az ol va só, ha a szö veg to vább -
so dor ja. A WeeseHatlan vol ta képp el fo gad ha tó megol dás vol na, ha Szentkuthy hű
ma rad na hoz zá. De saj nos el fe lej ti; az ere de ti ben kö vet ke ze te sen ma cin tosh/M’In -
tosh né ven em le ge tett em ber négy kü lön bö ző né ven je le nik meg ná la: We e se Hatlan,
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19 Joyce 1986a, 6.894–895; 16.1261 (529).
10 Joyce 1974, 136.
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Vi har Li pót (ahol az ere de ti ben Le o pold M’In tosh), Vi har ka bát és (az új ság ban) M’In -
tosh; ma ga a köz név ként sze rep lő ru ha da rab eh hez to váb bi ver zió kat ad: víz hat lan,
eső kö peny, eső ka bát, vi har ka bát; az il le tő te hát össze sen öt-hat kü lön bö ző rep re zen -
tá ciót kap.11 A leg na gyobb baj, hogy az es ti új ság ban is M’Intosh áll, nem Weese
Hatlan.12 Nem csak egy vicc vész el, ha nem a nar ra tív ko he ren cia is meg tö rik, hi szen
a név sem mi kép pen sem cse ré lőd he tett ki köz ben, a hi bá ról Bloo mon kí vül sen ki
sem tud, és az ő szem pont já ból a hi ba nem is az el té rés ben áll, ha nem ab ban, hogy
a név egyál ta lán sze re pel.

Az új for dí tás ban ter mé sze te sen meg te het tük vol na, hogy min den elő for du lás ra
ki ter jeszt jük a WeeseHatlanmegol dást, azon ban a nyel vi kód rend sze rek ha tá rát át -
lé pő szó já ték tól a fen tebb is je lölt okok miatt igye kez tünk tar tóz kod ni. Akad per sze
olyan hely, ahol a mód szer mégis el ke rül he tet len: ügy fe lé nek, Ale xan der Ke y es nek
Bloom olyan rek lá mot ter vez, amely vi zuá lis for má ba ön tött szó vic cel utal a név re
(Ke y es kiejt ve a keys, ’kul csok’ köz szó nak fe lel meg, te hát a hir de tés két ke reszt be
tett kul csot áb rá zol). A név itt to váb bi re fe ren ci á lis kö tött ség gel ren del ke zik, hi szen
a „Kul csok Há za” né ven is me re tes Man- szi ge ti par la ment re is utal. Kényszerfordításos
szi tuá ció: a for dí tás kény te len a ne vet „Kulch”-ra cse rél ni, ami erő tel jes do mesz ti káló
gesz tus, de még min dig ki sebb za vart okoz, mint ha a több száz éves in téz mény ne -
vét tor zí ta nánk el. ez a kódátlépés azért el fo gad ha tóbb, mint a „We e se Hat lan” ese -
té ben, mert egy részt itt a ma gyar nyelv fe lől te kin tünk egy ide gen név re (hi szen az
írás mód ide gen ma radt), és tel je sen el kép zel he tő, hogy pél dául egy Ma gyaror szá gon
meg te le pe dő, Kulch ne vű vál lal ko zó rek lám já ban (ki hasz nál va a hang zás be li egye zés
ál tal kí nált pa ro no má zi át) kul csok sze re pel né nek, más részt pe dig a szó já ték nak nem
a hang zás az alap ja, ha nem a kö zös re fe ren cia (Kulch mint név, kulcs mint tárgy, Kul -
csok Há za). A kód át lé pés te hát nem a sze münk előtt tör té nik, a nar ra tív fikció nem
sé rül köz vet le nül.

A macintosh azon ban köz ne ve sült már ka név, ami lyen a közért vagy a walkman.
A ma gyar ol va só nak van ta pasz ta la ta er ről a nyel vi mű kö dés mód ról, el tud ja fo gadni,
hogy ez egy ka bát faj ta, csak a tud tá ra kell ad ni. Itt te hát el ke rül he tő mind a do mesz -
ti ká lás, mind a kód át lé pés, csu pán az szük sé ges, hogy az el ső elő for du lás nál megadjuk
az in for má ciót. Bloom esze rint az el ső ész le lés nél így ta na ko dik ma gá ban: „Az meg
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11 Az elő for du lá sok: ma cin tosh (ru ha da rab): Joyce 1986a, 6,805; 6,894=Joyce 1974, 133; 136: víz hat lan (kabát);
Joyce 1986a, 6,825=Joyce 1974, 134: eső kö peny; Joyce 1986a, 10,1271, 15.1560, 15,1565, 15,2308=Joyce
1974, 314, 579, 580, 602: vi har ka bát; Joyce 1986a, 12,1498=Joyce 1974, 415: eső ka bát; Joyce 1986a, 13,1065,
15,1558=Joyce 1974, 467, 579 [ki ma radt]. M’In tosh (sze mély): Joyce 1986a, 6,895=Joyce 1974, 136: We -
ese Hat lan; Joyce 1986a, 15,1561 (Le o pold M’In tosh)=Joyce 1974, 580: Vi har Li pót; Joyce 1986a, 15,1564
(So much for M’In tosh)=Joyce 1974, 580: ez se vi ha roz töb bet!; Joyce 1986a, 16,1261-5 =Joyce 1974, 723:
M’Intosh […] M’In tosh ról, a Vi har ka bát ról; Joyce 1986a, 17,2066=Joyce 1974, 823: a Vihar ka bát.

12 Joyce 1974, 723.
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ki ott, az a hó ri hor gas mam lasz a ma cin tosh ka bát ban?”13 olyas faj ta imp le men tált
in for má ció ez, mint a pier=móló ese té ben. Mi vel a mo tí vum ezt kö ve tően kö vet ke -
ze te sen vé gig fut a köny vön, az ol va só nem csak egy új szót ta nul, ha nem azt is belátja,
hogy eb ben a vi lág ban ez a szó is mert, ál ta lá nos, sztenderd fo ga lom. A re fe ren cia kö -
ve tő-elide ge ní tő stra té gia te hát jól mű kö dik, az ol va só ho ri zont ja tá gul.

A megol dás egy má sik irány ból is tá mo gat ha tó. Amacintosh=vízhatlanesőkabátmeg -
 fe le lést ugyanis ke vés sé iga zol ja vissza a Goog le- teszt: a kép ke re ső a macintosh szó ra
csak nem ki zá ró lag Apple szá mí tó gé pe ket, a mackintosh szó ra pe dig a ki vá ló skót építész
és tárgy ter ve ző, charles Ren nie Ma ckin tosh mun káit ad ja ki (ezek a vi szo nyok azonban
di na mi ku san vál toz nak, hi szen nem ré gi ben az eső ka bát- brand is új jáala kult). Kö vetke -
zés képp le het sé ges, hogy a szó val kap cso lat ban a mai an gol olva só nak sem ár ta na egy
kis se gít ség – ha bár a könyv kon tex tu sa egyér tel mű vé te szi, hogy ru ha da rab ról van szó.

Min den eset ben for dí tha tat lan sá gi ese ményt hoz lét re, ha tu laj don ne vek (el ső sor -
ban sze mély ne vek) pa ro no má zi át hor doz nak, mint pél dául a beszélő (vagy al kal mi -
lag be szé lő funk ció val fel ru há zott) ne vek ese té ben, hi szen a tu laj don név elv ben for -
dí tá si in va riáns, vál to zat la nul meg tar tan dó elem. os car Wilde ne ve ze tes drá má já ban
a sze mély név a cse lek mény ben is je len tős sze re pet ját szik, s en nek meg fe le lően a cím -
ben is sze re pel: TheImportanceofBeingErnest. Mi vel az an gol kon ven ció sze rint
a cím min den tar tal mas sza vát nagy be tű vel ír ják, a cím nem árul ja el köz vet le nül az
ál ta la hor do zott pa ro no má zi át, hogy az (’őszin te’, ’egye nes jel le mű’) je len té sű ernest
mel lék név itt egy ben ke reszt név ként is ér ten dő. A ma gyar for dí tás a szö veg ben
a Szilárd név vel ope rál, de a cím be ezt nem vi szi át, hi szen a le het sé ges megol dá sok
(„ASzilárdságfontosságáról”,„LegyünkSzilárdak/Szilárdok”) sok kal hal vá nyabb viccet
hor doz nak az ere de ti nél. A da rab így Bunbury cí men is me re tes.14 Ha son ló prob lé mát
okoz a Who’sAfraidofVirginiaWoolf drá ma cím, amely nek ma gyar vál to za ta nem is
tar tal maz szó já té kot (Nemfélünkafarkastól), a cím adó dal pe dig így mó do sul a darab -
 ban: „Nem fé lünk a far kas tól / Goe the Já nos Far kas tól”. eh hez igen ha son ló já té kot
lát ha tunk Guy Deuts cher köny vé nek egyik fe je zet cí mé ben, amely a nyel vész Benjamin
Lee Whorf ne vét és az an gol „far kast kiál ta ni” ki fe je zést kom bi nál ja össze: Crying
Whorf.15 Vég képp for dít ha tat lan nak tűn nek azok a he lyek, ahol a be szé lő név pa ro -
no má zi á ja kód át lé pés se gít sé gé vel jön lét re, mint Ka rin thy orosz ne vei nél: Roszkor-
nyifog (amely ter mé sze te sen a Raszkolnyikov név is me re té re szá mít), il let ve Rossz-
csirkeffMária – sze ren csé re ezek a ne vek ele ve is má sod la gos mű faj ban (pa ró diá ban,
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13 Joyce 2012a, 109.
14 A Szilárdmegol dás MI KeS La jos for dí tói le le mé nye: WILDe 1907. – ezt több ké sőb bi for dí tás át vet te. A másik,

ke vés bé si ke res pró bál ko zás a Győző név vel ját szik: WILDe 1922 (He Ve SI Sán dor). A da rab ból készült film -
komé di át Bunbury,avagyjó,haszilárdazember cím mel for gal maz ták (PAR KeR 2002).

15 DeUTS cHeR 2010, 129.
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il let ve for dí tás ban) buk kan nak fel, te hát a gya kor lat ban alig ha ke rül nek a for dít ha -
tó ság mér le gé re.16 Szin tén el ter jedt nyel vi já té kot kép vi sel a lé te ző McDouglas név,
amely egy ré geb bi, má ra elavult (de a löncs,blöff sza vaink ban megőr ző dött) ma gyar -
or szá gi kiej té si kon ven ció sze rint „mek dög lesz”-nek hang zik.

Az Ulysses szá mos név pa ro no má zi át tar tal maz, a ki len ce dik fe je zet ben pél dául
John eg lin ton ne vé vel egész so ro za tot. en nek né hány da rab ja átemel he tő a ma gyar
vál to zat ba (eg lan tin), má so kat az ala pok tól kell új raal kot ni (Agg lin ton). ezek tech -
ni kai ér te lem ben ter mé sze te sen szin tén kód át lé pé sek, de el ke rül he tet le nek, hi szen
John eg lin ton (pol gá ri ne vén Ma gee) a kor is mert kri ti ku sa, a fiatal Joyce sze mé lyes
is me rő se volt: a ne vet nem le het ki vál ta ni vagy le cse rél ni, a for dí tó nak azo kat a paro -
no má zi a le he tő sé ge ket kell ki hasz nál nia, ame lye ket ez a név kí nál. egy má sik he lyen
Molly el mél ke dik a ne vek ről, és szá nal mát fe je zi ki azok iránt, akik nek a ne ve a bottom
(’fe nék’) szót tar tal maz za, s ez az an gol ban va ló ban nem rit ka: pél dá ja a MrsRams-
bottom név.17 Molly te hát egy lé te ző pa ro no má zi á ra fi gyel fel, ezt nem ő hoz za létre.
A hely for dí tá sá nál az ere de ti ne vet nem kell megőriz nünk (sze ren csé re Mrs. Rams -
bot tom má sutt nem sze re pel a könyv ben), a feladat mégis ne héz, hi szen vi szony lag
ál ta lá nos, lé te ző an gol csa lád név ben kell te ma ti ku san meg ha tá ro zott (al tes ti vo natko -
zá sú) magyar pa ro no má zi át fel fe dez nünk. Itt te hát is mét el ke rül he tet len a kódát -
lépés. Szentkuthy pon to san át lát ja a felada tot: megol dá sa a Faraday név,18 amely
a kon cep ció sze rint a ma gyar far szót tar tal maz za. ezút tal azon ban a kód át lé pés sel
ele ve együtt já ró disszo nan ciát to vább nö ve li, hogy a megol dás csak írás ban mű ködik,
hi szen a Faraday név an gol kiej té sé be a legélén kebb fan tá ziá jú ma gyar nyelv használó
sem hal la ná be le a far le xé mát. A leírt szót al ko tó há rom be tű meg fe lel tet he tő egy -
más nak az an gol és a ma gyar nyelv kö zött, de a ki mon dott szót al ko tó há rom fonéma
kö zül csu pán az el ső. Molly nyel vér zé ke pe dig (mint e fe je zet szá mos to váb bi példája
mu tat ja majd) el ső sor ban a hang zás ra ér zé keny. ezért olyan megol dást ke res tünk,
ahol az an gol név mö göt tes ma gyar ér tel me az írás kép ben nem evi dens, s az ol va só
csak ak kor éb red rá, ami kor ma gá ban ki mond ja a ne vet, és ezál tal (ter mé sze te sen
az óha tat lan kód át lé pés köz be jöt té vel) megis mé tel egy Molly ra jel lem ző nyel vi mű -
ve le tet. Az új for dí tás ban a MrsMcCourt név sze re pel.19 eb ben az eset ben az an gol
írás kép pel a ma gyar kiej tés áll szem ben, s a kód át lé pés így ke vés bé za va ró, mint
amikor a far szó tag két fé le kiej té se in ter fe rál. Két ség te len azon ban, hogy komp ro -
misszu mos szük ség megol dás ról van szó.
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16 KA RIN THy 2001; Le A cocK 1969, 68.
17 Joyce 1986a, 18,845 (626).
18 Joyce 1974, 866–867.
19 Joyce 2012a, 658.
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A Bloom ál tal út ra in dí tott fél reér té sek több sé ge vé let len és vét len lap szus: a két
be szé lő kü lön bö ző kon tex tus ban ér tel mez te ugyanazt a meg nyi lat ko zást, azaz két
ma lom ban őröl tek. Ha son ló szi tuá ció azon ban szán dé kol tan, mond hat ni „san dán”
is előáll hat. Az ötö dik fe je zet ben ma ga Bloom al kal maz ilyen szub ver zív stra té giát.
M’co y jal el hunyt ba rát juk ról, Di gnam ról be szél get nek, mi köz ben Bloom M’coy válla
fe lett egy nőt fi gyel, aki rö vi de sen fel fog száll ni egy bér ko csi ra, s ez a pil la nat izgal -
mas lát vánnyal szol gál majd szá má ra. A dön tő má sod perc ben azon ban egy be -
gördülő vil la mos meg foszt ja az él mény től, ami ről eszé be jut egy ko ráb bi, ha son ló
csa ló dás. „Megint el ment egy” – mond ja ki han go san, amit be szél ge tő tár sa ter mé -
sze te sen a szá má ra is me re tes kon tex tus ban, az el hunyt ba rát ról tett meg jegy zésnek
ér tel mez. „Igen, a leg job bak kö zül” – vá la szol ja nai vul, nem vé ve tu do mást a meg -
jegy zés (és ön nön vá la sza) szub ver zív két ér tel mű sé gé ről.20 ez a hely ter mé sze te -
sen ismét nem okoz for dí tá si ne héz sé get, hi szen a pár hu za mo san fu tó két gon do -
lat me net nek külön bö ző a re fe ren ciá ja, de egyik tárgy sem kap köz vet len nyel vi
rep re zen tá ciót. An nál ér de ke sebb hogy a két, egy más ra ve tü lő el hall ga tás nak milyen
kü lön bö ző a mo ti vá ció ja: sze mér mes (no ha né mi leg kép mu ta tó) gyász és sze mér -
met len les ke lő dés.

LaP szu sok

A lap szu sok ott mu tat ják meg iga zán a ben nük rej lő le he tő le he tő sé ge ket, ahol egy-
egy sze rep lő sa já tos gon dol ko dá si me cha niz mu sait te szik lát ha tó vá. en nek leg jobb
pél dáit Molly Bloom nál ta lál juk. Molly nem túl sá go san mű velt, de igen ha tá ro zott és
ön tu da tos nő: nemigen al kal maz ko dik, in kább a vi lá got for mál ja a ma ga ké pé re. ezt
az at ti tű döt ké pe zi le leg jel lem zőbb nyel vi stra té giá ja, a népetimológia. ezt be ve ze -
ten dő Joyce nem mu laszt ja el, hogy már Molly el ső meg je le né se kor ké pet ad jon erről
kor lá to zott (de ko ránt sem fé lénk) nyel vi kom pe ten ciá ról: „it must ha ve fell” mondja
Molly a ke re sett könyv re, ami az ért he tő sé get nem za va ró, de fél mű velt be szé lő re
val ló hi ba, a ma gyar ban „nem-e leesett”.21 De a leg lát vá nyo sabb Molly és az ide gen
sza vak vi szo nya. A szó ban for gó könyv ből egy ide gen szó ra, a me temp szi chó zis ra
kér dez rá, és nem elég szik meg Bloom kö rül mé nyes – és ne héz sza vak tól szin tén
nem men tes – ma gya rá za tá val.22 Itt azon ban Molly nem ej ti ki a szót (legalábbis mi
nem hall juk), csak egy haj tű vel mu tat ja a szö veg ben. Kiej té sét a nap fo lya mán Bloom
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20 Uo., 75.
21 Joyce 2012a, 65; Joyce 1986a, 4,326 (52).
22 Joyce 2012a, 66–67; Joyce 1986a, 4,339–343, 4,376–378 (52–53).
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idé zi fel több íz ben: „met him pi ke ho ses”.23 ez úgy hang zik, mint ha a szó négy részét
Molly egy-egy is mert szó val he lyet te sí tet te vol na be, mintegy „ki rak va” be lő lük
a hosszú szót. Mon dat ként összeol vas va en nek nem sok ér tel me van: ’ta lál koz tak
vele csu ka csö vek (eset leg ha ris nyák)’, és je len tő sé ge sem ter jed túl a kiej tés, és az
ide gen ke dő, de mégis bá tor „meg hó dí tás” jel lem zé sén. ez azon rit ka pon tok egyi ke,
ahol Szentkuthy krea ti vi tá sa és a ma gyar nyelv le he tő sé gei va ló ban ké pe sek hozzá-
tenni az ere de ti hez. A megol dás – mentenpisózis24 – nem csak Molly nyel vi stra té giái -
hoz il lesz ke dik tö ké le te sen, ha nem a tes ti funk ciók irán ti ál ta lá nos ér dek lő dé sét,
vala  mint egy konk rét, sze mé lyes vessző pa ri pá ját is szel le me sen te ma ti zál ja. Iga zi
joyce-i öt let, tö ké le te sen il lesz ke dik a szer ző sa ját el já rá sai hoz.

A metempszichózis-p rob lé má val pár hu za mo san és csak nem egy idő ben Joyce egy
má sik szem pont ból is jel lem zi Molly nyel vi kom pe ten ciá ját. Ami kor Bloom azt kér -
de zi, hoz zon-e újabb köny vet, Molly így fe lel: „Igen. egy má sik Paul de Ko ckot. Édes
ne ve van.”25 Az an gol ol va só szá má ra egyér tel mű, hogy Molly ér dek lő dé sét mi kel -
tet te fel: a cock szó el ső szó tá ri je len té sé ben ka kast, má so dik (ide job ban il lő) je len -
té sé ben fér fi ne mi szer vet je lent an go lul, amit a fri vol lek tű rök fran cia szer ző jé hez
Molly igen csak adek vát nak ta lál. ez az össze füg gés Molly nyel vi stra té giá já nak ar ra
a vo nat ko zá sá ra hív ja fel a fi gyel met, hogy a nyel vi ide gen ség ről igyek szik nem tudo -
 mást ven ni: ele ve nem is fel té te le zi ide gen nyel vi rend szer mű kö dé sét ott, ahol vala -
 mely meg nyil vá nu lás a sa ját rend szer ke re tei kö zött is mű köd tet he tő – pél dául téves
eti mo ló giák tu laj do ní tá sá val, azaz nép eti mo ló giá val. Szentkuthy pon to san ér zé ke li
Molly meg jegy zé sé nek mo tí vá ci ó ját, de ma gyar ol va só já ról nem fel té te le zi ugyan ezt,
ezért itt – szél ső sé ge sen do mesz ti ká ló gesz tus sal – le cse ré li a szer ző nevét Paulde
Basoche- ra.26 ez zel a megol dás sal (azon kí vül, hogy az ere de ti nél jó val dur vább obszce -
ni tást ered mé nyez) az a fő baj, hogy Paul de Kock va ló ban lé te ző író volt, a ma ga korá -
ban és mű fa já ban nem is je len ték te len. egy va lós kul tu rá lis re fe ren ciát nem ve szíthe -
tünk el egy szó já ték ked véért, ilyen in for má ciós de fi ci tet a for dí tás nem vál lal hat
ma gá ra. A név vel foly ta tott já ték nak ráadá sul az is össze te vő je, hogy Molly a deKockot
fel vett írói név nek hi szi, holott azt a va ló ság ban hol land szár ma zá sú apjá tól örö költe
a neves lek tűr szer ző. Szentkuthy megol dá sa ezt az ér de kes kog ni tív fe szült sé get eltörli,
és a ko holt név vel vég ered mény ben Molly nak ad iga zat. Szent kuthy szö ve gé ben Molly
nem té ved, hi szen a deBasoche ne vet va ló ban a san da uta lás szán dé ka hoz ta lét re.
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23 Joyce 1986a, 8,112 (126); 8,1148 (149); 11,500 (221); 11,1062 (234); 11,1189 (236); 13,1281 (312); 16,1473
(534); 17,686 (562).

24 Joyce 1974, 187; 224; 332; 353; 358; 731; 771; Joyce 2012a, 152; 179; 261; 276; 279; 554; 585.
25 Joyce 2012a, 66; Joyce 1986a, 4,358 (53).
26 Joyce 1974, 77.
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Itt va ló já ban nincs más le he tő ség, mint meg tar ta ni a ne vet: a kül ső re fe ren ciák
helyt ál ló sá ga és pon tos sá ga az egész Ulyssesnek alap ve tő vezérelve. A ma gyar ol va -
só nak nyil ván va lóan ne he zebb megér te ni Molly meg jegy zé sé nek mo ti vá ció ját, mint
az an gol ol va só nak, de ma már – a glo ba li zá ci ós ha tá sok nak kö szön he tően is – bi zo -
nyá ra sok kal töb ben meg fej tik ezt a rejt vényt, mint a het ve nes évek ben, Szentkuthy
for dí tá sá nak meg je le né se kor. Ta gad ha tat lan, hogy ez zel a vál to zás sal is ke let ke zik
né mi in for má ciós de fi cit, de nem a re fe ren ci á lis, ha nem a struk tu rá lis tar to mányban:
az az ol va só, aki nem sej ti a cock szó je len té sét, itt nem fog ja ér te ni a mo ti vá ciót. ezt
a vesz te sé get azon ban mó dunk ban áll el len sú lyoz ni, igaz, hat száz ol dal nyi tá vol ság -
ban. A ti zen nyol ca dik fe je zet ben ugyanis Molly vissza tér az író ne vé re, szö veg hű for -
dí tás ban ily mó don: „Mr de Kock biz tos azért ad ták ne ki ezt a be ce ne vet[!] mert a
szer szám já val [with his tu be] egyik nő től a má si kig sza lad gált”. Itt vissza csem pész -
het jük (imp le men tál hat juk) a nép eti mo ló giás mo ti vá ciót: az új ver zió ban Molly nem
a szerszám, ha nem a (kis sé né pies) kokaska ki fe je zést hasz nál ja.27

A nép eti mo ló gia vég ered mény ben sa já tos paronomázia. olyan nyel vi ma ga tar tás -
ból ered, amely a sa ját kom pe ten cián kí vül eső ele me ket nem csak hogy nem ér ti, de
nem is to le rál ja, ezért meg pró bál ja az ér zé kelt for mát is mert ele mek ből „össze rakni”,
le he tő leg oly mó don, hogy a ké szít mény sze man ti kai lag is tart son va la me lyest a jól-
rosszul sej tett je len tés fe lé.28 en nek egyik leg szebb ma gyar pél dá ja a fenerosszpóra
(pe ro nosz pó ra he lyett), amely sze man ti kai lag is igen si ke res nek mond ha tó (ez a kár -
te vő va ló ban fe ne rossz, és még a spó rák hoz is van kö ze), vagy a gyer mek nyel vi nek
tű nő, já té kos majomméz. A nép eti mo ló gia azért vet fel for dí tá si ne héz sé ge ket, mert
ma gát az ide gen ki fe je zést, amit a for rás nyel vi (kor lá to zott kom pe ten ciá jú) be szé lő
a nép eti mo ló giás el já rás nak alá vet, rend sze rint meg kell tar ta ni, hi szen az ol va só szá -
má ra az el vé tett szó felis mert ér tel me biz to sít ja a szö veg ko he ren ciát. Vagyis a ron -
tott ver zió ból re konst ruál nunk kell, mit is akart mon da ni az il le tő, majd a meg ta lált
ide gen ki fe je zést kell cél nyel vi nép eti mo ló giá vá „vissza bon ta ni”. Ha son ló kép pen kell
te hát el jár ni, mint az el lip szi sek nél: a for dí tó nak tud nia kell, hogy mit hall gat el a
beszé lő, és a tel je sér té kű meg nyil vá nu lás ból kell megépí te nie (pon to sab ban vissza -
bon ta nia) a cél nyelv ben az el lip ti kus mon da tot. A for dí tás te hát ezek ben az esetekben,
mond hat ni, két szá lon fut: az egyik az ere de ti ki fe je zés szö veg ko hé ziót biz to sí tó ér -
tel me, ami nek felis mer he tő nek kell ma rad nia, a má sik szál a sztenderd for má tól való
el té rés, amely nek az adott sze rep lő mű velt ség szer ke ze tét és at ti tűd jét kell jellemeznie.
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28 Lásd BeN KŐ–K. SAL 1976.
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Az at ti tűd né ha az ere de ti ben sem egyér tel mű. Bloom – lo já lis férj ként – ön ma ga
előtt is igyek szik szel le mes ség nek beál lí ta ni Molly nyel vi stra té giá já nak ter mé keit,
és bi zo nyos mér té kig iga za is van, né me lyik kö zü lük va ló ban ér de kes, szel le mes tel -
je sít mény, még ha vég ső for rá suk a tu dat lan ság is. Ben Dol lard hang fek vé sét pél dául
Molly bariton he lyett barreltone- nak, azaz hor dó hang nak mond ja.29 A ki fe je zés kon -
tex tu sa miatt itt nem csak egy sze rűen egy an gol nép eti mo ló giát kell egy ma gyar ral
le vál ta ni, ha nem azon túl, hogy meg kell tar ta ni a mély fe kvé sű fér fi hang ra vo nat -
kozó ér tel met és nép eti mo ló giás fél reér té sét, még a fél reér tés ál tal be vitt sze mantikai
„szennye zés nek”, az al ko ho liz mus ra uta ló hor dó nak is ko moly sze re pe van. Szent -
kuthy megol dá sa itt is fe lül múl ha tat lan: Molly sze rint Ben Dol lard nak „hor dó mé lyi
hor gá nu ma” van.30 A hor gá num nak ön ma gá ban nem vol na ér tel me (bár na gyon is
el kép zel he tő, mint egy kor lá to zott kom pe ten ciá jú nyelv hasz ná ló hang zás utá ni, nem
egé szen pon tos re konst ruk ció ja az ere de ti szó ról), de a hor dó val együtt ér tel met
nyer: a mély fe kvé sű ba ri ton hang mintegy a hor dó mé lyé ről horgad fel, s mindezt
még egy al li te rá ció is hi te le sí ti. A ki fe je zés így min den kap cso lat ra al kal mas, ami re
az an gol ere de ti je: nyi tott mind a mély fér fi hang, mind az iszá kos ság kép ze tei fe lé,
mi köz ben jól jel lem zi Molly szel le mes ség nek is fel fog ha tó nyel vi té ve dé sét.

Kü lö nö sen ér de ke sek azok a né pe ti mo ló gi a- sze rű meg nyil vá nu lá sok, ame lyek az
utol só fe je zet ben, Molly mo no lóg já ban ta lál ha tók. Mint is me re tes, ez a köz pon to zástól
men tes szö veg fo lyam fél álom be li gon do lat áram lás, amely ben he lye sí rá si meg fon tolá -
sok nak nemigen jut sze rep. Bár Molly nem ír ja, ha nem gon dol ja ezt a szö ve get, mi írás -
ban ta lál ko zunk ve le, és úgy lát juk a sza va kat, aho gyan Molly el mé jé ben meg je lennek –
vagy legalábbis így ra cio na li zál juk a hely ze tet. Sok egyéb mel lett Molly felidé zi, hogy
egyik is me rő se „acu te neu mo nia” kö vet kez té ben hunyt el.31 A pneumonia (’tü dő gyul -
la dás’) an gol kiej té sé ben a szó ele ji p né ma ma rad. Molly va ló szí nű leg csak hal lo más -
ból is me ri ezt a szót, így a p-ről nem is tud, és meg fe le lő kom pe ten cia hí ján nem képes
rep ro du kál ni a gö rög eti mo ló giát, így a p el vész. Ma gyar ban azon ban egy részt kiejtjük
a szó ele ji p-t, más részt ezt a be teg sé get tü dő gyul la dás nak hívjuk: Molly, ha te hetné,
an go lul is el ke rül né az ide gen szót. Mint hogy ma gá nak a be teg ség nek nincs kü lö nö -
sebb je len tő sé ge, olyan kórt ke res tünk, amely ma gya rul is in kább ide gen ne vén ismert,
s ame lyen Molly al kal maz hat ja sa já tos stra té giá ját. Így az új ver zió ban a ha lál oka
turbekkolózis32 – Molly sze rint vél he tő leg olyan el vál to zás, ame lyet a túl sok tur bé -
ko lás okoz. ez a megol dás a mentenpisózissal már úgy szól ván pa ra dig mát al kot.
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29 Joyce 1986a, 8,117 (126).
30 Joyce 1974, 187; Joyce 2012a, 152.
31 Joyce 1986a 18,726–727 (624).
32 Joyce 2012a, 655.
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Szin tén az or vo si la tin kö ré be tar to zik, ami kor Molly egy nő gyó gyász kér dé sé re
em lék szik vissza: „had I fre qu ent omis si ons”.33 Az or vos, mint ez a szö veg kör nye zetből
egyér tel műen ki de rül, nyil ván emissziót mon dott, Molly ezt he lyet te sí ti be egy számára
is mer tebb szó val. (Fur csa iró nia, hogy az or vos kér dé se min den bi zonnyal a menstruá -
ciók gya ko ri vol tá ra utalt, míg az omisszió ép pen a ki ma ra dá su kat je lent het né.) Bár
a lap szus itt két la tin szó össze té vesz té sé ben nyil vá nul meg, ezt a konst ruk ciót nem lehet
köz vet le nül átemel ni a ma gyar ba, mi vel az omisszió még az emissziónál is obs ku ru -
sabb szó, te hát Molly nak, ha ma gyar len ne, sem mi képp sem jut na eszé be. A megol -
dás a misszió, amit Molly ré szint ka to na lány ként, ré szint alkalmi temp lom já ró ként jól
is mer het. Az ol va só kap egy kis se gít sé get az or vos ere de ti mon dan dó já nak re konst -
ruá lá sá hoz, mi vel Molly em lé kei sze rint azt kér dez get te, „van e misszióm”. Vé gül is
az ere de ti kér dés akár eb ben a for má ban is han goz ha tott: „No és gyak ran van-e
emisszió ja?” – s Molly fél reér té se a „fe les le ges” e hang kiej té sé vel is lét re jö he tett.34

Vé gül még áll jon itt egy pél da en nek a nyel vi stra té giá nak ar ra a vál to za tá ra, ami -
kor a nép eti mo ló giás átér tel me zés nem al kot új szó ala kot, de az er re irá nyu ló szándék
exp li cit mó don lát ha tó vá vá lik. Molly egy olyan ese ten me reng, ami kor egy nő ar zén -
nal mér gez te meg a fér jét. Hogy a mé reg ne ve fog lal koz tat ja Mollyt, az ab ból is lát -
szik, hogy nagy be tű vel gon dol ja el: Arsenic,majd vissza is kér dez rá: „kí ván csi va gyok
miért hív ják így”.35 Nyil ván az akaszt ja meg, hogy az ide gen szó, amely nek va ló di eti -
mo ló giá ja Molly előtt rejt ve ma rad, vé let le nül tar tal maz za az arse (’segg’) an gol szót,
és Molly eb ből pró bál (si ker te le nül) az ere det re vissza kö vet kez tet ni. ez a kap cso lat
(rész le ges ho mo ní mia) más nyel vek ben nem lé te zik, te hát köz vet le nül le for dít ha tat -
lan pa ro no má zi á val van dol gunk. A ma gyar ver zió ban a bosszú ál ló asszony esz kö ze
a Stricin.36 ez zel az alak za tot vissza vál tot tuk klasszi kus, exp li cit nép eti mo ló giá vá:
a strichnin szót a ma gyar Molly alig ha nem így ér te né. Köz ben a re fe ren ci á lis hi hetőség
sem sé rül: mind két mé reg hoz zá fér he tő volt ház tar tá si ké szít mé nyek ben (kár te vő -
ir tó ként), és mind ket tőt va ló ban hasz nál ták gyil kos sá gok nál, a fikci ós ha gyomány -
 ban éppúgy, mint a va ló ság ban. A fő kü lönb ség, hogy a ma gyar ver zió ban Molly kérdé -
se (hogy miért hív ják így) már in kább köl tői kér dés, hi szen sa ját nyel vi stra té giá já nak
al kal ma zá sá val vá la szolt rá: ez a mé reg kü lö nö sen al kal mas a gaz stri cik kiir tá sá ra.

Ér de kes ezt a nyel vi stra té giát a paronomázia más ese tei vel össze vet ni. A tu da to -
san lét re ho zott szó já ték a „tisz ta” je len tés fo lya mat szem pont já ból min dig szub ver -
zív ha tá sú: rend sze rint egy át la gos nál szé le sebb, össze tet tebb, ki fi no mul tabb nyel vi
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35 Joyce 1986a, 18,240 (613).
36 Joyce 2012a, 641.
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kom pe ten cia mu tat rá a je len tés köz ve tí tő fo lya mat esen dő sé gé re, a ben ne rej lő buk -
ta tók ra. Ki csit ah hoz ha son ló me cha niz mus ez, mint ami kor jó szán dé kú ha cke rek
biz ton sá gi rést fe dez nek fel egy in for ma ti kai rend szer ben, és ár tal mat lan üze net el -
he lye zé sé vel fel hív ják rá a fi gyel met. eb ben az eset ben azon ban az át lag nál szű kö -
sebb, ke vés bé ki fi no mult – de kö vet ke zés képp ke vés bé kon di cio nált – kom pe ten cia
mu tat rá a nyel vi mű kö dés ab szur di tá sá ra, olyas fé le po zí ció ból, mint amely ből
A császárújruhája cí mű me se vé gén kiált ja ki az igaz sá got a kis gye rek.

Molly lap szu sai, bár írás ban szem be sü lünk ve lük, az ora li tás ban gyö ke rez nek: írás -
ban a nép eti mo ló gia (amely a szót al ko tó han gok rész le ges re kom bi ná lá sát és cseré -
jét fel té te le zi) csak va la mi fé le ol va sá si za var ral együtt mű köd ve fejt het né ki ha tá sát.
Molly írás be li té vesz té sei ről is ér te sü lünk („szí ves üd vösz le tem”),37 de ezek más jelle -
gűek. A könyv leg na gyobb ha tá sú írás be li té vesz té se az ötö dik fe je zet ben, Mar tha
clif ford le ve lé ben ol vas ha tó: „I do not li ke that other world”,38 szó sze rint „Ne kem
nem tet szik az a má sik vi lág”. A kon tex tus ból azon ban ki de rül, hogy ez lap szus: Martha
(mindössze egy be tű kü lönb ség gel) azt akar ta ír ni, „I do not li ke that other word”,
azaz „nem tet szik az a má sik szó”, hi szen a le vél kö vet ke ző mon da ta így hang zik:
„Legyen szí ves mond ja meg ne kem mi a pon tos ér tel me an nak a szó nak.” Az el ron -
tott a mon dat – szá mos más meg nyi lat ko zás hoz ha son lóan – vé gig kí sé ri Bloo mot
egész nap ja so rán, újabb és újabb kon tex tu sok ban buk kan fel, megol dá sa te hát struk -
tu rá lis fon tos sá gú. Gás pár for dí tá sá ban és Szentkuthy 1974-es vál to za tá ban a le vél -
ben egyaránt világ sze re pel, a rá kö vet ke ző mon dat ban pe dig szó, azaz nem fe de zik
fel a lap szust, pon to san le for dít ják, ami az ere de ti ben áll, és et től szét hul lik a szöveg -
 ko hé zió – vi szont a ki fe je zés újabb elő for du lá sá nál („má sik vi lág”) van mi hez vissza -
köt ni.39 Bar tos a világot szóra ja vít ja, így lo ká li san meg men ti a szö veg ko hé ziót, de el -
tün te ti a lap szust, en nek kö vet kez té ben el vesz ti a struk tu rá lis kap csot.40

A feladat te hát há rom rész re osz lik:
· a le vél ben re konst ruál ha tóan meg kell je len nie az ere de ti köz lé si szán dék nak,

hogy Mar tha vol ta kép pen szót akart ír ni.
· Meg kell va ló sí ta ni ma gát a lap szust, amely más irány ba mu tat, de nem fe di

el tel je sen az ere de ti szán dé kot.
· A „más irány”-nak összeegyez tet he tő nek kell len nie az összes to váb bi elő for -

du lás sal, ahol Bloom iro ni ku san elő sze di el mé jé ből az „other world” ki fe je -
zést, amely másikvilágot, il let ve né ha egye ne sen másvilágot je lent.
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37 Joyce 2012a, 654, an go lul „my comp ri ments”, Joyce 1986a 18,701 (623).
38 Joyce 1986a, 5,245 (63).
39 Joyce 1947, I/59, Joyce 1974, 93.
40 Joyce 1986, 96 (BAR ToS Ti bor ál tal át dol go zott szö veg).
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Nyil ván va lóan nincs olyan ma gyar té vesz tés, amely szó he lyett világot ír. Itt csu -
pán egy ap ró fi gyel met len ség, toll hi ba, egy be tű nyi el té rés tör tént. elő ször is el kell
dön te nünk, hogy a világ vagy a szó le gyen a kiin du ló pon tunk. A világ, azaz a fél reértés
ered mé nye több ször for dul elő, míg kiin du ló pont ja (eb ben az össze füg gés ben) csak
itt. Az öko nó mia azt dik tál ná, olyan lap szust szer kesszünk, amely nek ered mé nye a világ.
eh hez ter mé sze te sen imp le men tál ni kel le ne egy mon da tot Mar tha le ve lé be, amely
pél dául va la mi lyen másikvirágra utal hat na, s ehe lyett ír hat na vé let le nül világot.
A kon tex tus ban ez nem is vol na ab szurd, hi szen a bo rí ték ban Mar tha vi rá got is küld,
Bloom pe dig a le ve le zést Hen ry Flo wer ál né ven foly tat ja, s el mél ke dik is a vi rág nyel -
ven.41 Az ilyen faj ta imp le men tá ció (vagy in kább imp lan tá ció) azon ban sú lyos eti kai
kér dé se ket vet fel, s csak a leg vég ső eset ben al kal maz ha tó. Ráadá sul a mo tí vum vissza -
té ré sei nél a tel jes mon dat ra szük sé günk van, a „nem tet szik” ál lít mánnyal együtt,
tehát a lap szust eb ben a mon dat ban kell megol da ni. Kö vet ke zés képp a kiin du lá si
alap (miu tán szám ba vet tünk és el ve tet tünk né hány szi no ni mát is, mint „ki fe je zés”
vagy „for du lat”) csakis a szó szó le het.

A szó szó ból egy be tűs, de ér tel mes toll hi bát egy mó don le het előál lí ta ni: „Én -
nekem nem tet szik az a má sik só”.42 ez a le vé len be lül jól tel je sí ti a kí vánt funk ciókat:
lát ha tó a lap szus és ki kö vet kez tet he tő a szán dék sze rin ti ér te lem, to váb bá elég em -
lé ke ze tes is a mon dat, hogy a to váb bi elő for du lá sai val és ver ziói val ak tív asszo ciá ciós
kap cso la tot te remt sen. Az el ve szí tett világ ér te le mért (vagyis a pót lá sáért) vol ta kép -
pen csak egy he lyen kell fel tét le nül meg küz de nünk: a ha to dik fe je zet ben, ahol Bloom
a „más vi lág” ideá ját a le vél szó té vesz té sén ke resz tül ra gad ja meg. A je le net a te me -
tő ben ját szó dik, Bloo mot sö tét gon do la tok kí sér tik. „The re is ano ther world af ter
death na med hell. I do not li ke that other world she wro te. No mo re do I.”43 ez így
hang za na a for dí tás ban: „A ha lál után egy má sik vi lág jön, a ne ve po kol. Én ne kem
nem tet szik az a má sik vi lág, azt ír ta. Ne kem se.” Ne künk azon ban a világ he lyett
a sóval kell megol da nunk itt a kon ti nui tást és a kap cso lat rend szert, el ke rül he tet len
te hát egy kis imp le men tá ció: „A ha lál után a más vi lág jön, a ha lál az élet só ja. Én ne -
kem nem tet szik az a má sik só, azt ír ta. Ne kem se.”44 Az összes le he tő sé get szám ba
vé ve úgy tű nik, ez a megol dás okoz za a leg ki sebb vesz te sé get. Lo ká li san ön ké nyes -
nek tűn het, de a mo tí vum rend szert fi gye lem be vé ve messze me nően de ter mi nált.

A könyv egy má sik je len tős írás be li lap szu sa sen kit sem jel le mez: ezt mintegy
„a sors ke ze” ír ta. An nak a táv irat nak a szö ve gé ről van szó, amely az elő ző év ben
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vissza szó lí tot ta Ste phent Pá rizs ból: „No ther dy ing co me ho me fa ther”.45 Az ere de ti
szán dék sze rint ter mé sze te sen „Mo ther” len ne az el ső szó, de a fikció sze rint vé let -
len sze rű szö veg rom lás tör tént, a fran cia táv írász elütött egy be tűt. (ezt a táv ira tot
egyéb ként 1903 ta va szán Joyce a va ló ság ban is meg kap ta – hogy elütés sel-e, ar ról
nincs ada tunk.) Ma gát a hi bát – amely megala po zott ku ta tá sok sze rint Joyce ere deti
szán dé ká ra va ló ban vissza ve zet he tő – Hans Wal ter Gab ler 1984-es kri ti kai kiadá sa
ál lí tot ta hely re, ugyanis a ko ráb bi kiadá sok ban (nyel vi leg he lye sen, Joyce szán dé ka
sze rint hely te le nül) M-mel állt a szó.46 Vagyis meg le he tő sen iro ni kus mó don a fiktív
fran cia táv írász hi bá ját a va ló sá gos fran cia sze dő „ja ví tot ta” ki, és a (né met) fi lo ló gus
volt kény te len hat év ti zed del ké sőbb új ra el ron ta ni – azaz ki ja ví ta ni.

A for dí tás so rán te hát azt a dön tést kel lett meg hoz ni, át ment jük-e a ma gyar szö -
veg be ezt a lap szust. Nem oko zott vol na túl sá go san sú lyos vesz te sé get, ha egy sze -
rűen fi gyel men kí vül hagy juk: „Anya hal dok lik gye re ha za apa.” A dön tést több ténye -
ző be fo lyá sol ta. Az el ső, hogy az idé ze tet Ste phen gon do lat fo lya má ban ez a jel lem zés
ve ze ti be: „egy kék fran cia táv irat, ér de kes ség ként mu to gat ni”.47 Az ér de kes sé get alig -
ha nem az elütés je len te né ben ne. Szá mít az is, hogy a nother nem tel je sen ér telmetlen
szó: az another (’egy má sik’) be szélt nyel vi rö vi dü lé se is le het. en nek meg tu dunk
fe lel ni az anya–ama vál tás sal. csak hogy az N–M elütés az író gép bil len tyű ze tén is
na gyon könnyen elő for dul hat, hi szen a két be tű szom szé dos, és a mor ze je le is kö zel
áll: hosszú–hosszú, il let ve hosszú–rö vid. Míg te hát a mother–nother elütés a kom -
mu ni ká ciós csa tor na va la me lyik pont ján könnyen lét re jö het vé let len sze rűen is, az
anya–ama elütés nél ez csak nem le he tet len. Vé gül azon ban úgy dön töt tünk, egy szán -
dé kolt lap szust el sik kasz ta ni mégis csak na gyobb hűt len ség vol na, mint egy va ló színű
lap szust egy ke vés bé va ló szí nű vel rep re zen tál ni. A for dí tás so rán szá mos he lyen el -
ke rül he tet len volt az egy sze rű sí tés, mert az ere de ti alak zat ma ra dék ta lan le ké pe zése
nem csak meg ne he zí tet te, ha nem el le he tet le ní tet te vol na a ma gyar ol va só szá má ra
a be fo ga dást. Ahol azon ban a ma gyar ol va só megér té si esé lyei nem rosszab bak az
anya nyel vi ol va só esé lyei nél, ott sem mi képp sem akar tunk az ent ró pia ügy nö kei lenni.
A vég ső ver zió ban te hát „Ama hal dok lik”.48

A lap szu so kat ak kor könnyű azo no sí ta ni, ha vagy ma ga a té vesz tés té nye reflek -
tált a szö veg ben, vagy a be szé lő sze mé lye, vagy az ál ta lá no sabb kon tex tus utal rá,
eset leg meg je le nik a „he lyes” vál to zat. Ami kor egy sze rep lő olyas mit mond, ami az
adott kon tex tus ban nem he lyén va ló, ne tán va la mi lyen ki kö vet kez tet he tő nor ma tív
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ver zió hoz ké pest lap szus ként azo no sít ha tó, de a szö veg sem mi lyen mó don nem
reflek tál a té vesz tés re, ak kor a for dí tó (de a fi gyel mes anya nyel vi ol va só is) kü lö nös
hely zet be ke rül: ma gá nak kell el dön te nie, hogy az ol va sá si fo lya ma tot mi lyen út vo -
na lon ve zes se to vább. Ha szer zői hi bát vagy más ere de tű szö veg rom lást fel té te lez,
ak kor úgy kell el jár nia, mint a folt tí pu sú for dí tha tat lan sá gi ese mé nyek nél: re konst -
ruál nia kell a szö veg „he lyes”, nor ma tív ver zió ját és ig no rál nia kell a szán dék ta lan -
nak te kin tett el té rést. Ha azon ban ra gasz ko dik a szer zői in teg ri tás fel té te le zé sé hez
és a csa tor na hi bá já ból ere dő hi ba is ki zár ha tó (gon do zott, kri ti kai kiadást hasz nál,
több szö veg ver zió is iga zol ja a kér dé ses for mát stb.), ak kor a nor má tól va ló el té rést
in ten ci o ná lis nak kell te kin te nie, és így kell rá a szö veg vi lá gon be lül ér vé nyes, kog ni -
tív disszo nan ciá kat ki kü szö bö lő ma gya rá za tot ta lál nia.

Az Ulysses 12. fe je ze té ben a Pol gár társ mond egy kü lö nös szót Bloom nak. egy
másik sze rep lő ről, De nis Bre en ről van szó, de a Pol gár társ nyil ván va ló vá te szi, hogy
a cél zás Bloom nak szól. A köz vet len szö veg kör nye zet ben azt ál la pít ják meg, hogy
rész vé tet ér de mel az asszony, aki egy ilyen hez ment férj hez. ezt az uta lást pon tosítja
a Pol gár társ: „A pi sho gue, if you know what that is.”49

A pishogue, bár sze re pel az an gol szó tár ban, rit kán hasz ná la tos ír jö ve vény szó, je -
len té se ’va rázs lat’, ’ba bo na’, ’va rázs ige’. Az át la gos an gol anya nyel vű ol va só va ló szí -
nű leg nem ér ti, ha pe dig ér ti, nemigen tud ja mi re vél ni. A re gény kom men tár jai
ugyan ak kor fel tár ják, hogy a kon tex tus ban itt egy má sik, na gyon ha son ló ala kú, szin -
tén ír szó len ne he lyén va ló: a pithogue, amely nőies, pu hány, akár egye ne sen ho mo -
sze xuá lis fér fit (szó sze rint pe dig női ne mi szer vet) je lent.50 A kom men tá rok azt
a dilem mát mér le ge lik, hogy va jon Joyce vagy a Pol gár társ fe le lős-e a „hi báért”. Való -
já ban azon ban négy le he tő ség kö zül kell vá lasz ta nunk.

1. Joyce hi bá zott. Ter mé sze te sen ez sem le he tet len, bár Joyce rend kí vül gon dos
szer ző volt, min den ada tát és for rá sát több ször el lenőriz te. Az 1922-es el ső meg je -
le nés és Joyce ha lá la kö zött a könyv szá mos ja ví tott kiadást ért meg, több ször is tel -
je sen új ra szed ték. Ha e két év ti zed so rán va la ki fi gyel mez tet te vol na a hi bá ra, és Joyce
be lát ta vol na a té ve dé sét, lett vol na mód ja a he lyes bí tés re, ilyen szán dék nak azon -
ban sem mi nyo ma. Meg le he tő sen ké zen fek vő fel te vés, hogy Joyce szán dé ko san írt
pishogue-ot, és is mer te is a szó je len té sét.

2. A Pol gár társ hi bá zott. Mi vel Joyce a Pol gár tár sat ke vés sé ro kon szen ves fi gu rá -
nak ál lít ja be, és a könyv nar ra tí vá já ban (mi ként szá mos más he lyen is) egyér tel műen
ki fe je zi el lenér zé sét a sze rep lő je ál tal kép vi selt hő zön gő, mi li táns na cio na liz mus sal
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szem ben, egyál ta lán nem ki zár ha tó, hogy a diszk re di tá lás szán dé ká val he lyez te el
ezt a hi bát a meg szó la lás ban. A Pol gár társ kér ke dé se az ír nyelv vel ezál tal üres di -
csek vés ként lep le ződ ne le: ál lí tó la gos kom pe ten ciá ja igen csak kor lá to zott nak bi zo -
nyul. e ma gya rá za tot alá tá maszt ja, hogy Joyce más kor is al kal maz ha son ló el já rást:
az Ifjúkoriönarcképben cranly mo do ro san né pies-arc hai kus sza va já rá sa – „let us eke
go” – va ló já ban té ve dé sen ala pul, he lye sen „let us e’en go” len ne.51 A fel te vés el len
szól ugyanak kor, hogy a Pol gár társ ír nyel vi kom pe ten ciá já nak hiá nyos vol tá ra semmi
más jel nem mu tat, és hogy a „le bu kás” a szö ve gen be lül nem tör té nik meg: va jon ki
len ne a cél kö zön sé ge egy ennyi re szub ti lis uta lás nak?

3. Le het sé ges, hogy a Pol gár társ (ter mé sze te sen Joyce tu da tos szán dé ká nak meg -
fe le lően) di rekt mond mást a nor ma tív vál to zat he lyett. en nek pél dául az le het ne
ké zen fek vő oka, hogy el akar ja ke rül ni a köz vet len, nyílt sér tést, de utal ni akar a lehe -
 tő sé gé re. A Pol gár társ te hát pithogue-ot gon dol, de eu fe misz ti ku san pishogue-ot
mond he lyet te, mint ami kor ma gya rul va la ki nek az any ja tér de ka lá csát em le get jük.
ez ak kor len ne iga zán el kép zel he tő, ha a ko ra be li dub li ni nyelv hasz ná lat ban ele ve
lé te zett vol na ez a be he lyet te sí tés – ami re nincs ada tunk. en nek az eset nek a va ló -
sze rű sé gét ak kor tud nánk megítél ni, ha tisz tá ban len nénk a hall ga tó ság nyel vi kom -
pe ten ciá já val: mennyi re volt ért he tő szá muk ra akár a pishogue, akár a pithogue
kifeje zés. Az sem zár ha tó ki ter mé sze te sen (hi szen a fikci ón be lü li fikci ó kat mér le -
ge lünk most), hogy a két szó meg fe lel te té se és tu da tos, já té kos fel cse ré lé se a Polgár -
 társ sa ját, egyedi le le mé nye. ez azért va ló szí nűt len, mert a Pol gár tár sat Joyce alap -
ve tően a pa ra noid fun da men ta liz mus kép vi se lő je ként for mál ta meg, s így al ka ti lag
ide gen vol na tő le a nyelvi já ték, a fri vol sze man ti kai szub ver zió, fő ként a szent ség -
ként tisz telt ír nyelv ro vására.

4. Vé gül pe dig az sem le he tet len, hogy a pithogue sem mi fé le sze re pet nem ját szik
a meg  nyi lat ko zás ban, a Pol gár társ min den hát só szán dék nél kül mond pishogue-ot,
és Joyce is va ló ban ezt akar ja mon dat ni ve le. Kis sé pró bá ra te szi be fo ga dói ak ti vitásun -
kat, de egyál ta lán nem le he tet len megokol ni: kis sé el von tan és köl tőien utal hat például
olyas mi re, hogy Bre en a min den na pi élet dol gai tól el tá vo lo dott, gya kor la tiat lan, felle -
gek ben já ró szel lem lény, aki (me ta fo ri ku san) mint ha nem is ren del kez ne tes ti szubsz -
tan ciá val. A dia ló gus ala nya a fel szí nen min den kép pen Bre en, aki nek fér fiúi tel jesítmé -
nyé vel kap cso lat ban nemigen me rül tek fel ké te lyek, Bloom pél dául nem is tud ja, hány
gye re kük van (te hát nyil ván va lóan sok). A fel le gek ben já rás pe dig a szub  tex tus ban
át té te le sen Bloom ra vo nat koz tat va szin tén je lent het fi zi kai passzi vi tást, im po tenciát.
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Kö vet ke zés képp az is le het sé ges, hogy sen ki nem ron tott el sem mit, sem szán dé ko -
san, sem szán dék ta la nul, a pithogue csu pán egy za va ró, té ves hát té rin for má ci ó.

Mit te het ilyen kor a for dí tó? Azt for dít suk le, amit a Pol gár társ mond, vagy azt,
amit el mé le ti leg ta lán mon da nia kel le ne, vagy azt, amit nem mond, de eset leg gondol?
Ki nek a nyel vi kom pe ten ciá já hoz iga zít suk a ma gyar szö ve get: a szer zőé hez, a szerep -
lőé hez, a je le net nél je len lé vő hall ga tó sá gé hoz, a ko ra be li, beava tott ol va sóé hoz, vagy
a mai át la gos anya nyel vi ol va sóé hoz? egyál ta lán fog lal koz nunk kell-e az zal, hogy az
ere de ti szö veg ennyi po ten ciált, ennyi pár hu za mos in for má ciót hor doz? És biz tos,
hogy va ló ban hor doz za mindezt az in for má ciót?

Néz zük meg, mi lyen megol dá sok szü let tek. Gás pár end réé azt tük rö zi, hogy küz -
dött a prob lé má val, de nem ta lált meg nyug ta tó megol dást. Az ír jö ve vény szót idegen
nyel vű zár vány nak te kin ti az an gol szö veg ben, te hát meg hagy ja ere de ti ben, aho gyan
a la tin, olasz vagy fran cia zár vá nyo kat is. A töb bi zár vány szö veg től azon ban mégiscsak
kü lön bö zik ez az ír szó: azo kat az ol va só (Gás pár 1947-es, pol gá ri mű velt sé gű minta -
 ol va só ja) rend sze rint ké pes kul tu rá li san azo no sí ta ni, sőt jó eséllyel akár megérte ni
is, míg itt ez meg le he tő sen va ló szí nűt len. ezért a for dí tó megad ja a szó hoz tar to zó
kód rend szert (ír), és hoz zá fűz egy meg le he tő sen pon tat lan szö veg kö zi „for dí tást” is
– mindezt a pol gár társ ne vé ben: „Pi sho gue, ha ugyan tud ják, mit je lent ez az ír szó.
Ször nye te get.”52 Gya nít hat juk, hogy Gás pár end re éppolyan baj ban volt a pishogue szó
ér tel mé vel, mint fel té te le zett ol va sói, és „for dí tá sa” in kább csak hoz zá ve tő le ges (és
nem túl sá go san sze ren csés) sze man ti kai becs lés. Ször nye teg nek in kább a túl sá go -
san erős fi zi kai ak ti vi tás kap csán ne vez nénk egy fér jet, mint sem an nak hiá nya miatt.

Szentkuthy vál to za ta több szem pont ból is el ké pesz tő. Lé nye gé ben tel je sen feladja
az ere de ti je len tés fel ku ta tá sát, és mint né hány más he lyen is (vö. „pon de ro sa tu dor
ró zsa”) a hang zás alap ján kezd sza ba don asszo ciál ni. Az a kü lö nös, hogy a megol dása
vol ta kép pen mű kö dő ké pes: „Pi so ló gi ai eset. Ha ugyan ér tik.”53 Az ír (vagy ál ta lá ban
vé ve eg zo ti kus) nyel vi vo nat ko zás tel je sen ki ma rad, a vissza kér de zés nem a her me -
ti kus, csak beava tot tak szá má ra ért he tő nyel vi kód ra vo nat ko zik, ha nem egy két ér -
tel mű szó já ték ra, azaz pa ro no má zi á ra. De ma ga a szó já ték ta lá ló, hi szen Bre en fel -
szí ni prob lé mái ugyan pszi cho ló giaiak (hi szen za vart, nor ma sér tő a vi sel ke dé se) de
a hát tér ben „pi so ló gi ai” – azaz ta lán uro ló giai, kö vet ke zés képp sze xuá lis jel le gű –
prob lé mák sejt he tők. ez az imp li ká ció vi he tő át a Bloom ra vo nat ko zó sér tő cél zásba.
A megol dás hi te lét ront ja, hogy egy ilyen fri vol szó já ték a fen tebb em lí tett okok miatt
me rő ben ide gen vol na a nyelv vel pa te ti kus vi szonyt ápo ló, kö vet ke zés képp tel je sen
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hu mor ta lan Pol gár társ tól. Sú lyos in for má ció vesz te ség, hogy a sér tés az ere de ti ben
ép pen a her me ti kus-pa ra noid nyelv szem lé let tel össze füg gés ben va ló sul meg, míg itt
ép pen az iro ni kus nyel vi szub ver zió mű kö dé sé nek kö vet kez mé nye.

Az új for dí tás mun ká la tai so rán szá mos vál to za tot ki pró bál tunk er re a szöveghelyre.
Az irá nyok és le he tő sé gek mér le ge lé se után ar ra ju tot tunk, a for dí tás ban nem cé loz -
ha tunk meg egy ér tel me zé si hi po té zist, amely csak a kom men tá rok ban je le nik meg,
a szö veg ben nincs köz vet len nyel vi rep re zen tá ció ja. olyan megol dást ke res tünk,
amely nek a je len té se (és a kon tex tus hoz va ló il lesz ke dé se) nem azon nal vi lá gos az
ol va só nak; ami kon no tá ci ó i ban né pies, arc hai kus vagy ezo te ri kus, min de ne set re felidézi
a her me ti kus, beava tat la no kat ki zá ró nyelv hasz ná la tot, ugyanak kor ben ne rej lik (de
nem evi den sen) a sér tés le he tő sé ge. A szi tuá ció ban ta lán ez a leg meg ra gad ha tóbb
és leg jel lem zőbb elem: mint ha egy ki sis ko lás sér te get né a tár sát egy fris sen ta nult
ide gen szó val, amit az bi zo nyo san nem ért, ezál tal az in zul tus mintegy meg dup lá zó -
dik, de ugyanak kor fel is füg gesz tő dik. Azt a le he tő sé get is igye kez tünk meg hagy ni,
hogy a szót a pol gár társ eset leg hi bá san hasz nál ja, de en nél is lé nye ge sebb, hogy ké -
zen  fek vő le gyen a hall ga tó sá ga pil la nat nyi meg rö kö nyö dé se. Vagyis a fen ti 3–4. lehető -
ség ből in dul tunk ki: nem for szí roz tuk a fel té te le zett mö göt tes ér tel met, hi szen felada -
tunk a szö veg, s nem a kom men tár for dí tá sa. Megol dá sunk mindezek alap ján így
szól: „egy lud vérc, ugye tud ja, mi az.”54

La Pos sá gok

A lap szu sok azért al kot nak spe ciá lis cso por tot a pa ro no má zi ák és a for dí tá si ne héz -
sé gek kö ré ben, mert ezek (legalábbis a fikci ós uni ver zu mon be lül) nem a nyel vi műkö -
dés vir tuóz ura lá sá nak, ha nem ép pen a kont roll rész le ges el vesz té sé nek, a köz lés -
folya mat aka do zá sá nak ter mé kei. Hi he tő és ter mé sze tes nek tű nő lap szu so kat
(a vé let  le nen kí vül) csak a nyel vi mű kö dést vir tuó zan ura ló írói kom pe ten cia tud
létre  hoz ni. A si ker te len nyel vi mű kö dés fikci ós áb rá zo lá sá nak má sik ter ré nu ma ennél
is össze tet tebb: ez a rossz vic cek vi lá ga. ezek ben az ese tek ben a fiktív sze rep lő kísér -
le tet tesz a nyel vi mű kö dés vir tuóz ura lá sá ra, de kí sér le te ba lul vég ző dik, eről te tett,
la pos vicc jön lét re.

Még egy olyan bri liáns hu mo rú és ki vé te les nyel vi kom pe ten ciá val ren del ke ző
szerző szá má ra is, ami lyen Joyce volt, kü lön le ges feladat rossz hu mort lét re hoz ni –
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ráadá sul oly mó don, hogy az ol va só ér zé kel je a tá vol ság tar tást, vi lá gos le gyen szá -
má ra, hogy a rossz vic cek direkt rosszak. A hely zet ah hoz ha son la tos, mint ami kor
egy jó szí nész nek ri pa csot kell hi te le sen ala kí ta nia: er re va ló ban csak a leg na gyob -
bak ké pe sek. Ami kor a rossz vicc for dí tás tár gyá vá vá lik, ugyanazo kat a ve szé lye ket
idé zi fel, mint bár mi lyen más in ten ci o ná lis hi ba: el tű nik mö gü le a szer zői au to ri tás
hi te le sí tő hát te re, az ol va só úgy vél he ti, a for dí tó a hi bás, a vicc a for dí tás so rán rom -
lott el. Sze ren csé re eb ben az eset ben a ve szély rész ben az ere de ti szer ző re is ki terjed,
hi szen az anya nyel vi ol va sók is ne ki, az ő kor lá to zott kom pe ten ciá já nak tu laj do nít -
hat nák az ócs ka vic ce ket, nem lát va be, hogy itt ép pen egy rend kí vü li kom pe ten cia
bra vú ros sze rep já té ká val áll nak szem ben. Joyce en nek az zal megy elé be, hogy a fikción
belül he lye zi el a rossz vic cek mi nő sí té sét, fő ként a hall ga tók hű vös reak ciói ban,
érdek lő dé sük ál ta lá nos hiá nyá ban.

Az Ulyssesben a la pos vic cek nek ki je lölt fe le lő sük van Le ne han sze mé lyé ben. A létét
fő ként tar há lás ból fenn tar tó „élet mű vész” szá má ra, aki a tár sa da lom mű kö dé sé hez
plety kák, ló ver seny tip pek és „szel le mes” mon dá sok köz ve tí té sé vel já rul hoz zá, lét -
fon tos sá gú, hogy va la me lyest min dig szó ra koz ta tó le gyen, de le he tő leg sen kit se hara -
 gít son ma gá ra. Vic cei te hát ki mó dol tak, benn fen tes ke dők és koc ká zat men te sek –
egy szó val la po sak. Le ne han nyel vi (és szo ciá lis) ak ti vi tá sá ra a he te dik fe je zet szol gál -
tat ja a leg több pél dát. egy íz ben pél dául így szól: „I he ar fe et stoops”.55 ez szó sze rint
olyas mit je len te ne, hogy „láb haj lá so kat hal lok”, ami nek an go lul sincs ér tel me, de az
an gol ol va só pon to san ér ti, hogy az „I he ar foot steps” (’lé pé se ket hal lok’) ki fe je zés
fur csán ki te kert, de nem kü lö nö seb ben szel le mes ver zió já ról (pon tat lan anag ram -
má já ról) van szó. Ráadá sul né hány sor ral ké sőbb a stoop igei for má ban is megis métlő -
dik, ami kor Le ne han a le hul lott pa pír la po kért ha jol gat – te hát ideá lis eset ben a hajolás,
gör nye dés ideá já nak is sze re pel nie kel le ne az alak zat ban. Ma gya rul ezt meg le he tő -
sen ne héz előál lí ta ni (az ed di gi for dí tá sok kí sér le tet sem tet tek rá): a „lép te ket hallok”
vagy „lé pé se ket hal lok” ki fe je zé sek ben – ah hoz, hogy el fo gad ha tó, meg kö ze lí tő leg
ér tel mes anag ram mát hoz zunk lét re – a más sal hang zó kat kel le ne el moz dí ta ni (pél -
dául „kép le tet hal lok”), de eb ből rend kí vül ne héz vol na vissza kö vet kez tet ni az (amúgy
igen ba ná lis) ere de ti, nor ma tív ér te lem re. A ma gán hang zók el moz dí tá sá ból saj nos
sem mi sem jön ki. A megol dás olyan komp ro misszum, amely az anag ram má tól eltérő
alak za tot hoz lét re: a más sal hang zók a he lyü kön ma rad nak, a ma gas hang ren dű
magán  hang zók he lyé re mé lyek ke rül nek: „La po sa kat hal lok”.56 ez rossz vicc nek tulaj -
don kép pen el fo gad ha tó, hi szen a nor ma tív ér te lem felis mer he tő, és vissza ve zet hető
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va la mi fé le meg lé vő nyel vi ta pasz ta lat ra (la po sa kat pis log). Ugyanak kor a né hány sor -
ral ké sőb bi vissz hang is megold ha tó: a leesett pa pí rok miatt Le ne han „la po sa kat haj -
lott”. De a megol dás leg főbb elő nye, hogy ma ga Le ne han ad ma gá ról ön tu dat lan és
le lep le ző jel lem zést: la po sa kat hall és la po sa kat mond.

Az egyik leg hát bor zon ga tóbb és leg for dít ha tat la nabb Le ne han- vicc a beug ra tós
ta lá lós kér dés for má ját öl ti: me lyik ope ra ha son lít vas út vo nal ra. A vá lasz: RoseofCas-
tile, azaz a Kasztíliarózsája. A ma gya rá zat is ha ma ro san ér ke zik: „rows of cast steel”,
azaz „ön tött acél-so rok”: az ope ra cí me és az an gol ki fe je zés kiejt ve nagy já ból ugyanúgy
hang zik.57 ez a ho mo fó nia ter mé sze te sen csak az an gol ban va ló sul meg, ott is né mi
kiej té si komp ro misszum árán. Szentkuthy pon to san ér zé ke li a lo ká lis felada tot: lapos
szó vic cet gyár ta ni egy ope ra cí mé re. Megol dá sa így hang zik: „Me lyik ope rát nem illik
megen ni? – A Sevillai-t. Ha egy szer nincs hoz zá se vil la, se ka nál, se tá nyér!”58 A pocsék
vicc és az ope ra felidé zé se meg va ló sult, ráadá sul a spa nyol orien tá ció is meg  ma rad,
ami azért fon tos, mert Bloom a Gib ral tá ron szü le tett Molly vélt spa nyol gyö ke rei re
asszo ciál be lő le. A kul tu rá lis beágya zott ság má sik pó lu sa – hogy a Kasztíliarózsáját
az ír Bal fe sze rez te – ter mé sze te sen el sik kad, de ez még nem vol na olyan nagy vesz -
te ség, hi szen er ről a ma gyar ol va só al kal ma sint úgyis csak a jegy ze tek ből ér te sül ne.
en nél sok kal sú lyo sabb az a dú lás, ame lyet az ope ra le cse ré lé se a struk tu rá lis kap -
cso la tok kö ré ben idéz elő.

A ti zen egye dik fe je zet ben az or mond ho tel ben több íz ben szó ba ke rül Kasz tí lia
ró zsá ja, ma ga Le ne han ne ve zi így az egyik pul tos lányt, és ez az asszo ciá ció (ze nei
mo tí vum ként) vé gig hul lám zik az egész fe je ze ten – Szentkuthy meg is tart ja. A ti zen -
ötö dik fe je zet ben pe dig az egyik lá to más ban Bloom „el lop ja” Le ne han vic cét (mi re
a fel buk ka nó Le ne han rög tön meg is vá dol ja plá gium mal), Szent ku thy nál ily mó don:
„Me lyik ope ra ját szó dik pa ti ká ban? A Pasz ti lia Ró zsá ja.”59 Minden nek ép pen az alapja,
az el ső fel buk ka ná sa hiány zik, mi köz ben Se vil lá ról so ha töb bé egy szó sem esik.

A feladat te hát meg le he tő sen össze tett: pa ro no má zi á val van dol gunk, amely kultu -
rá lis kap cso la tai ban is kö tött, úgy a re gé nyen be lü li mo ti vi kus sze re pe, mint kül ső,
al lu zív funk ció ja ré vén (ez utób bi ráadá sul – mi vel Bal fe ne ve mi fe lénk alig is mert –
la cu na jel le gű ne héz sé get is hor doz). A leg sú lyo sabb nak a bel ső mo tí vum rend szer
lát szik: Le ne han plá gium vád já nak sem mi ér tel me, ha ko ráb ban nem ugyanezt a viccet
hal lot tuk tő le. Ráadá sul az ope ra cím nek a flör tö lés ben is al kal maz ha tó nak kell lennie
(Le ne han jel lem zé sé hez tar to zik, hogy más kör nye zet ben új ra ugyanazo kat a nyel vi
pat ro no kat hasz nál ja fel), és az is előny vol na, ha meg ma rad na a re fe ren ci á lis uta lás
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az ír szer ző re. Vagyis min dent össze vet ve ak kor já runk leg job ban, ha meg tart juk
a Kasztíliarózsáját, csak a fel ve ze tő ta lá lós kér dést konst ruál juk új ra.

Ilyen kor ér de mes egy pil lan tást vet ni Gás pár end re vál to za tá ra. „Me lyik ope ra az,
ame lyik nek a cí me hang nem? […] – A trubadúr. Ér ti tek a csí ziót? Nem moll, dúr.” Az
ed di giek fé nyé ben ez vak vá gány nak lát szik, Gás pár Le ne ha ne je azon ban foly tat ja:
„Na és me lyik ope rát árul ják vi rág ke res ke dés ben? A Kasztíliarózsá- ját”60 [sic]. A for -
dí tó te hát felis me ri az ope ra cím mo ti vi kus je len tő sé gét, meg tar tá sá nak el ke rül he -
tet len sé gét, csak ép pen a vic cet nem tud ja össze köt ni ve le. Ugyanak kor a Le ne han-
 kép be na gyon is be leil lik, hogy meg pró bál még egy „poént” el süt ni, ha már ma gá hoz
ra gad ta a szót.

Gás pár na gyon kö zel jár a megol dás hoz, de nem ta lál rá. Az új for dí tás ban így
hang zik a kér dés: „Me lyik ope rát ad ják a vi rág pia con?” Le ne han az adják szó két ér -
tel mé re épí ti a szó já té kot: a hall ga tó úgy ért het né, hogy előadják, holott a ró zsát egy -
sze rűen csak eladják. Az tán még rá is mu tat a poén ra, mond ván „Ér ti tek, hogy adják,
he?”61 És ha az ol va só el ször nyül kö dik a vic cen, ak kor elér tük a cé lun kat.

A Le ne han- pa ra dig mát ki tel je sí ten dő néz zük meg vé gül Le ne han li me rick jét
(Gáspár  nál versike, Szent ku thy nál badarka):

The re’s a pon de ro us pun dit Ma cHugh
Who we ars gogg les of ebony hu e.
As he mostly se es do ub le
To we ar them why tro ub le?
I can’t see the Joe Mil ler. can you?62

Íme egy hoz zá ve tő le ges nyers for dí tás: Van egy ne héz kes írás tu dó, Ma cHugh, / Aki
ében ár nya la tú szem üve get vi sel. / Mi vel több nyi re ket tőt lát, / Hor da nia fe les le ges.
/ Én nem lá tom a poént, hát te?

A li me rick nek, mint köz is mert, mű fa ji sa já tos sá ga a poén ra ki he gye zett zár lat,
Lene han li me rick jé nek azon ban ép pen az a „poén ja”, hogy nincs poén (Joe Mil ler 18.
szá za di ko mi kus szí nész volt, ne vé vel több nép sze rű vicc gyűj te ményt ad tak ki, és
a név az idők so rán a sza kál las vicc szi no ni má ja lett). Gás pár for dí tá sa meg le he tősen
pon tos, de az utol só sor ér tel mét (vagy in kább ér tel met len sé gét) na gyon ho má lyosan
kö ze lí ti meg, sőt itt a li me rick rím kép le tét is el ront ja. A rí mek egy li me rick hez egyéb -
ként is el fo gad ha tat la nul gyen gék. Hogy a poén el ma rad, az per sze vi tat ha tat lan.
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Ma cHugh, a nagy ké pű böl cse lő, 
Ében pá pa sze met vi sel ő. 
Vi se li, de nem tu dom, mi re, 
Úgyis dup lán lát több nyi re. 
Mi re megy hát ve le? Sem mi re.63

Szentkuthy, mint a ver sek több sé gét, ezt is túlír ja, túl bo nyo lít ja, olyan mű velt ség -
anyag  gal ter he li meg (a for mát is szét fe szít ve), amely a sze rep lő nek nemigen le het
bir to ká ban, a szi tuá ció szem pont já ból pe dig me rő ben ir re le váns – te hát in kább zavaró.
Az utol só két sor vol ta kép pen tisz ta imp le men tá ció: rö vid lá tás ról, csuk lás ról, ti tokról
az ere de ti ben nem esik szó. Az egész szö veg az ér tel met len ség és az in ko he ren cia felé
moz dul el: nem iga zán ért he tő, mi vol na a dup la rö vid lá tás tit ka, s ezt miért kutatná
va la ki. A vers csak za vart hagy ma ga után, a poén hiány ra épü lő „poén” itt sem jön létre.

Ma cHugh, a man da rin, ar chi mand ri ta, 
or rán óku lát nem lát ni rit ka. 
A lá tá sa dup la, Ha csuk lik és hup la – 
A dup la rö vid lá tás tit ka.64

Az iga zi gon dot (a li me rick- mű faj fe szes kö ve tel mé nyein kí vül) az utol só sor megoldása
okoz za. A ma gyar nyelv ben a JoeMiller pon tos meg fe le lő jét nem le het meg ta lál ni,
de a sze mély név köz ne ve sü lé se ko ránt sem is me ret len nyel vi me cha niz mus: a leiter-
jakab, a savanyújóska vagy az intimpista ter mé keny, ak tív nyel vi elem mé vált. JoeMiller
leg kö ze leb bi ro ko na alig ha nem a no tó rius vicc ron tó (és ezál tal vic ces sé vá ló) Pap Jancsi
(vagy papjancsi), de imp le men tá lá sa disszo náns, és alig ha nem túl sá go san át té te les
len ne. És ar ra is vi gyáz nunk kell, hogy vé gül is ne le gyünk vic ce sek. A megol dás egy
ko holt kul tu rá lis re fe ren cia lett, egy nem lé te ző (de el kép zel he tő) ob jek tum ra mutató
fantomreferencia:

Ma cHugh egy bölcs kö vér kis öreg 
A sze mén sö tét a szem üveg 
Én mon dom, kár be le 
Ket tőt lát több nyi re 
A Poén Pe ti meg ho va lett?65
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Le ne han la pos sá gai val las san ki ke re ke dik azok nak az ese tek nek a kö re, ame lyeket
eb be a fe je zet be gyűj töt tünk. A köz lés fo lya mat több ré tű sé ge, a re fe ren ciák kul tu -
rális beágya zott sá ga, a köz lés szi tuá ció ban köz vet le nül nem je len va ló ele mek re való
rá hagyat  ko zás min dig ne héz sé get okoz az in ter ling vá lis for dí tás ban – ezt már
a koráb bi fe je ze tek ben is rög zí tet tük. A poé ti kai funk ció nor mál mű kö dé se rend -
sze rint mindad dig nem vet fel ko moly megér té si prob lé má kat, amíg az át kó do lá si
szán dék kal, a kul tu rá lis transz fer igé nyé vel össze nem üt kö zik: a for rás nyelv kö ze -
gén be lül ma rad va a szó já ték, az al lú zió, vagy a pusz ta kog ni tív adat köz lést meg ha -
la dó egyéb, meg szo kott mű kö dé si mód nem aka dá lyoz za a sze mi ó zist: a vic ce ken
ne ve tünk, a nagy ver se ken meg ha tó dunk, az össze ka csin tó uta lá sok ra fi no man bic -
ce nünk, a va rázs igék től meg bor zon gunk és így to vább. eb ben a fe je zet ben azok kal
az ese tek kel igyek szünk szá mot vet ni, ame lyek nél a köz lés fo lya mat már a for rás -
nyelv kö ze gé ben aka do zik, vagy ép pen túl fut a szán dé ko kon, el lenőri zet len hul lá -
mo kat és sze man ti kai vissz han go kat vet. Lát tunk pél dá kat az imp li kált je len tés
(konno tá ció) el vé té sé re, az elég te len kom pe ten cia el lenőr zé se alól ki sza ba du ló köz -
lés fo lya mat ra, a csa tor na hi bá já ból lét re jö vő ter mé keny hi ba to vább gyű rű zé sé re,
illet ve legutóbb a pa ro no má zi a le he tő sé gek ön cé lú, sem mi fé le felis me rés hez nem
ve ze tő ki használásá ra. A kom mu ni ká ciós za var min den eset ben je len volt már a for -
rás nyel vi szö veg ben is: ilyen kor a for dí tás nak bi zarr mó don ép pen a köz lés fo lya mat
ki sik lá sát, a fél reér tés lét re jöt té nek vagy a vicc be sü lé sé nek tem po rá lis struk tú rá -
ját kell re konst ruál nia.

Utol já ra még lás sunk né hány pél dát ar ra, aho gyan a pa ro no má zi ák szint jén meg -
nyi lat ko zó san da szán dék visz za vart a köz lés fo lya mat ba. en nek az el já rás nak a kép -
vi se lő je, Bar tell D’Ar cy, az el len szen ves te no ris ta sze mé lye sen nem is je le nik meg az
Ulyssesben, csak a sze rep lők né hány em lí té sé ben. Az ál ta la ki fej lesz tett sa já tos nyelvi
stra té giá ról ép pen Molly szá mol be, aki több íz ben fel lé pett ve le, és kö zel ről fi gyel -
het te meg (és szen ved het te el) mű kö dé sét. Bar tell D’Ar cy ugyanis szán dé ko san trágár -
sá go kat csem pész az előadott da lok szö ve gé be, oly mó don, hogy a kö zön ség ne vegye
ész re, csakis a beava tot tak, a kol lé gák. Az in zul tá lás gesz tu sá ban rej lő ha tal mi po zí -
ciót tel jes ség gel kiél ve zi te hát, mi köz ben a kö vet kez mé nyek kel egyál ta lán nem kell
szá mol nia. Molly – egy más tól füg get le nül, jó né hány ol dal nyi tá vol ság ban – két pél -
dát hoz er re a ma ga tar tás ra. Az egyik dal ban „good bye swe e the art” (’ég ve led ked -
ve sem’) he lyett Bar tell D’Ar cy azt ének li, „good bye swe et tart” (a tart el ső je len té sé -
ben ’tor ta’, de eb ben a kon tex tus ban ’el nyűtt pros ti tuált’, ’tramp li’).66 A má sik pél da
bo nyo lul tabb: a „kiss my brow and part” (’csó kold meg a hom lo kom és vál junk el’)
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sort ez zel he lyet te sí ti be: „kiss my brown part” (’csó kold meg a bar na ré sze met’).67

Az utób bit Molly ráadá sul vissza is idé zi ké sőbb, ami kor fan tá ziá já ban Bloo mot uta -
sít ja a „bar na rész hez”.68

Az an gol szö veg te hát egy más mel lé he lyez egy fe lől egy ár tal mat lan, sőt dal sze -
rűen poé ti kus és köz he lyes, más fe lől egy erő sen of fen zív, a nyom da fes té ket pró bá ra
te vő (pon to sab ban til tott szót nem tar tal ma zó, de konk rét sá gá ban mégis bru tá lis)
meg nyil vá nu lást, ame lyek kiej té se csak nem pon to san egy be vág. (A heart kez dő hangja
ének lés köz ben könnyen né ma ma rad hat, a sza vak kö zöt ti szü net el tűn het, a hang -
súly ta lan andből pe dig élő be széd ben is gyak ran csak ’n’ma rad.) ezt kel le ne ma gyarul
re konst ruál nunk. Néz zük előbb az el ső, egy sze rűbb ese tet. Gás pár nem pon to san látta
át a felada tot, ta lán úgy vél te, csak pon tat lan vagy kul tu rá lat lan kiej tést kell je lez nie:
ná la Bar tell D’Ar cy „élj bol do gul” he lyett „élj bal du gul”-t éne kel.69 Szentkuthy megol -
dá sa azon ban tö ké le tes: „szív sze rel mem” he lyett „szívsz sze rel mem”.70 A kü lönb ség
csak a szü net el nye lé sén és a rés hang ki tar tá sán mú lik, így hang zás ban tel je sen elkép -
zel he tő, ugyanak kor éppolyan szel lem te len és dur va, mint az ere de ti, meg is tartottuk.

A má sik he lyen azon ban egyik for dí tó sem ér tet te meg, hogy ugyanezen nyel vi
stra té gia to váb bi meg nyil vá nu lá sá ról van szó. Gás pár nál Molly így idé zi fel az ese tet:
„csó kolj meg mind járt a hom lo ko mon per sze egy má sik ré sze met gon dol ja”71 – vagyis
itt a san da gon do lat mint ha Molly fe jé ben szü let ne meg, ráadá sul ne vet sé ge sen eufe -
mi zál va. Mint hogy itt nem szó lal meg ma ga az in zul tus, Molly ké sőbb nem is utalhat
vissza rá, a két hely kö zött nem te rem tőd het struk tu rá lis kap cso lat. Szentkuthy
hason ló mó don jár el, ki vé ve per sze az eu fe mi zá lást, amely amúgy sem jel lem ző a for -
dí tói ma ga tar tá sá ra. ezt ír ja: „csó kold meg a hom lo ko mat és a bar na gye re ket”.72

ezzel az ol va só nemigen tud mit kez de ni, hi szen ezt nyil ván nem éne kel het te nyilvá -
no san a te no ris ta – ak kor vi szont megint csak Molly tű nik a bű nös nek, aki mintegy
„ráér te né” ezt a kiegé szí tést az eléne kelt sor ra. Ráadá sul egy kis fél reér tés is szí ne zi
a hely ze tet, Szentkuthy nem ugyanar ra a bar na rész re gon dol, mint Bar tell D’Ar cy,
így ezt a meg nyil vá nu lást Molly – nő lé vén – sem mi képp sem idéz he ti vissza.

Ami kor egy ilyen bo nyo lult alak za tot pró bá lunk más nyel ven re konst ruál ni, igen
sok fel té tel re fi gye lem mel kell len nünk:

· meg kell ta lál ni az ár tal mat lan szót vagy szó kap cso la tot, amely cse kély vál -
toz ta tás sal in zul tus sá, il let ve obsz ce ni tás sá tud ala kul ni

255

67 Uo., 18,275–276 (614).
68 Uo., 18,1522 (642).
69 Joyce 1947, II/288.
70 Joyce 1974, 884.
71 Joyce 1947, II/265.
72 Joyce 1974, 844.

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:22  Page 255



· meg kell ta lál ni azt a szin ta xist is, amely be mind két ver zió be leil lik
· az ár tal mat lan ver zió nak te ma ti kai lag il lesz ked nie kell a megadott kon tex -

tus ba (Gou nod AveMariája)
· az obsz cén ver zió nak al kal mas nak kell len nie a szö veg má sik he lyén, asszo -

ciá ció ként (al lú zió ként) va ló fel buk ka nás ra
· a két ver zió kö zött szük sé ges va la mennyi mor fo ló giai el té rés, ami írás ban egy -

ér tel mű vé te szi a kü lönb sé get, de olyan cse kély mér té kű nek kell len nie, amit
az éne kelt kiej tés reá li san el fed het.

A szá mos ki pró bált vál to zat kö zül vé gül a kö vet ke ző ke rült a könyv be: „ó adj kedvesed
hom lo ká ra bú csú csó kot va la há ra azaz hogy a va la gá ra”.73

A szö ve gen be lül reflek tált nem-sz ten derd nyel vi alak za tok, nem -in ten ci o ná lis
meg nyil vá nu lá sok for dí tá sá nál te hát a kö vet ke ző el vi le he tő sé gek adód nak:

· le for dít juk, amit a be szé lő fel te he tő leg mon da ni akart;
· le for dít juk a ron tott ver ziót, ami vé gül is „ki jött be lő le”;
· a for rás nyel vi lap szust egy ha son ló sú lyú cél nyel vi lap szus sal he lyet te sít jük;
· új raal kot juk a lap szust az ere de ti, re konst ruált szán dék alap ján;
· új raal kot juk a lap szust az ere de ti „ki me ne tel” alap ján;
· ideá lis eset ben új raal kot juk a lap szust az ere de ti szán dék alap ján, és a „ki me -

ne tel” kon tex tu sát (a le he tő leg ki sebb rom bo lás sal) hoz záiga zít juk;
· vagy új raal kot juk a lap szust a „ki me ne tel” alap ján, és az ere de ti szán dék kon -

tex tu sát (a le he tő leg ki sebb rom bo lás sal) hoz záiga zít juk.

egyér tel mű, hogy igé nyes, struk tú ra kö ve tő for dí tás nak az utób bi két le he tő ség közül
kell vá lasz ta nia. A komp ro misszum men tes megol dá si le he tő ség (ahol az ere de ti szán -
dék és a „ki me ne tel” kö zöt ti lap szu sos át me net ele ve adott a cél nyelv ben) rend kí vül
rit ka, stra té gia sze rűen er re tö re ked ni kép te len ség vol na. De az ilyen ta lá lat nak – mint
a mentenpisózis ese té ben – na gyon kell örül ni.
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azértelmetlenszöveg
kihívása
a herz- teszt ta nuL sá gai

Ka nya rod junk vissza is mét Jakobson megál la pí tá sá hoz, amely sze rint a megis me rési
ada tok min dig le for dít ha tók, a köl té szet pe dig so ha sem.1 Megál la pí tot tuk, hogy az
el lent mon dás lát szó la gos: a köl té szet (vagy ál ta lá no sab ban a poé ti kai funk ciót is tar -
tal ma zó nyel vi meg nyil vá nu lá sok) „for dí tá sa” va ló já ban tény leg nem a megis me ré si
ada tok át kó do lá sá val azo nos, ha nem egy ezt is ma gá ban fog la ló, de sok kal össze tet -
tebb te vé keny ség. Ami kor va la ki köl té sze tet „for dít”, ak kor va ló ban jó val töb bet tesz
a kog ni tív ada tok át kó do lá sá nál (és amit tesz, az rész ben tor zít ja, ron gál ja is a kogni -
tív át kó do lás tisz ta sá gát és ha té kony sá gát), de ez nem je len ti azt, hogy te vé keny -
ségét füg get le nít het né a for rás szö veg ben hor do zott kog ni tív ada tok tól. Néz zük meg
egy is mert ma gyar köl te mény an gol for dí tá sát és nyers vissza for dí tá sát:

„Lord, bless us Hun ga ri ans / With good che er and har vest; / Shield and sa ve us
when we are / Pres sed by fo es the har dest!” – „Uram, áldj meg min ket, ma gya ro kat
/ Jó víg ság gal (kö szön tés sel) és ara tás sal (ter més sel) / óvj (vé del mezz) és ments meg
ami kor / el len sé geink a legerő seb ben nyom nak (szo ron gat nak).”2 A köl te mény azono -
sí tá sa sen ki nek sem okoz gon dot, a nyers vissza for dí tás tö ké le te sen el fo gad ha tó az
ere de ti szö veg int ra ling vá lis for dí tá sa ként, pró zai pa ra frá zi sa ként. Min den kép pen le -
szö gez het jük, hogy az át kó do lás si ke res, fél re for dí tás nem tör tént.

Ha a vissza for dí tás el já rá sát – ame lyet a be ve ze tő ben ja va sol tunk Ka rin thy tisz te -
le té re Herz- teszt nek ne vez ni – pél dául a Micimackó né hány be kez dé sén vé gez nénk
el, tá vol ról sem kap nánk ilyen egyér tel mű ered ményt (pél dául „a me nyét el hoz ta
a me nyét” – „the we a sel bro ught along its daugh ter -in- law” – eh hez ha son ló mondat
nincs Milne mű vé ben), azon ban a na gyobb struk tú rák (fe je ze tek, cse lek mény ve ze -
tés, azo no sít ha tó sze rep lők, dia ló gu sok, vers be té tek el he lyez ke dé se stb.) mégis csak

257

1 JAKoBSoN 1959, 236; 238.
2 Wat son KIRK coN NeLL, Adam MAK KAI és earl M. HeR RIcK for dí tá sa, MAK KAI 1996, 194.
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meg mu tat nák, hogy itt a WinniethePooh for dí tá sá val ál lunk szem ben. A nyers vissza -
for dí tás le foszt ja a for dí tás szö veg ről mind azt, ami az ere de ti poé ti kai mű kö dé sé nek
rep re zen tá ció ja vagy rep ro duk ció ja (adott eset ben egy sze rű pót lá sa) cél já ból ke rült
be le (vagyis vég ső so ron imp le men tá ció), és azt mu tat ja meg, amit a kog ni tív tar ta -
lom ból si ke rült át men te ni – il let ve ami a kog ni tív tar ta lom ból a poé ti kai jel le gű
beavat ko zá sok kö vet kez té ben el tor zult.

A tor zu lá sok né me lyi ké hez tár sít ha tó poé ti kai ma gya rá zat, pél dául a fen ti menyétes
szó vicc lét re hoz egy ter mé keny alak za tot, és utal Mi ci mac kó jel leg ze tes nyel vi stra -
té giái ra, ame lyek mű kö dé sét jó né hány má sik he lyen kép te len rep re zen tál ni a for dí -
tás. A ma gya rá zat nem min de nütt adó dik ilyen könnyen, pél dául az acornból lett kuko -
 ri ca lo ká li san te kint ve egyér tel műen fél re for dí tás, ám a könyv egé szét te kint ve mégis
beil lesz ke dik a do mesz ti ká ló stra té giá ba, amely a poszt vik to ri á nus ker tes ház ból
a pes ti pol gá ri la kás ba plán tál ja a tör té ne tet. A kukorica te hát glo bá li san te kint ve
mégis csak for dí tá sa az acornnak, még ha a stra té gia ér vé nyes sé gé vel és ered mé nyes -
sé gé vel kap cso lat ban le het nek is ké te lyeink.

Má rai Sán dor VendégjátékBolzanóban cí mű re gé nye an go lul (Conversationsin
Bolzano) a kö vet ke ző ki je len tés sel kez dő dik: „It was at Mest re he stop ped thin king”.3

A nyers vissza for dí tás így szól: „A gon dol ko dást Mest ré ben hagy ta ab ba”, az ere de ti -
ben pe dig ez áll: „A gon do lá sok tól Mest ré ben bú csú zott el”.4 Míg a corn és az acorn
a szö veg spe ciá lis szem pont ja sze rint kö zös pa ra dig má ba tar to zik (mi vel mind kettő
szol gál hat fiatal ser té sek táp lá lé kául), a gondolás (’gon do lier’) és a gondolkodás (’thin -
king’) ese té ben ez nem mond ha tó el, er re a té vesz té sé re sem mi fé le ra cio na li zá ló ma -
gya rá zat nem kí nál ko zik. A szö veg ere de ti szán dé ka a hely szín ki je lö lé sé re irá nyul
a kul tu rált ol va só val va ló ele gáns össze ka csin tás ke re té ben (ha gon do lák, akkor Velen -
ce), a for dí tás ban vi szont a hős men tá lis ál la po tá ra vo nat ko zik a ki je len tés, mi szerint
bú csút mon dott a ra cio na li tás nak, „megállt az esze”, to váb bi cse le ke de tei en nek je -
gyé ben ér té ke len dők. Nemigen mond ha tunk mást, ez egy klasszi kus leiterjakab, ame -
lyet a kö vet ke ző kiadás ban fel tét le nül ja ví ta ni kell. Itt sem mi fé le ment sé get nem jelent
a rit mus ele gan ciá ja vagy a hang zás be li gaz dag ság, hi szen sok kal alap ve tőbb érdek
sé rül: en nek a pró za uni ver zum nak az egyik alap pre misszá ja cse ré lő dik le. A „Ve lencé -
ben já runk” in for má ció he lyett az ol va só azt kap ja, hogy „nem va gyunk ész nél”. Vagyis
té ves és hiá nyos elő fel te vé sek kel lép be a könyv ál tal te rem tett vi lág ba. (Megjegyzendő,
hogy a for dí tó gya nút lan sá gá hoz az idő be li tá vol ság is hoz zá já rul ha tott, hi szen a híd
kiépí té se óta Mest ré ben ke vés bé jel lem ző a gon do la köz le ke dés.)
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3 MÁ RAI 2005, 3.
4 MÁ RAI 1991, 7.
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A kog ni tív struk tú rák hoz zá ve tő le ges megőr zé se a for dí tói mun ka alap ve tő feladata
és fel té te le. Ha le mon da nánk ar ról az el vá rás ról, hogy a for dí tott szö veg ugyanar ról
szól jon, mint az ere de ti, ak kor ma gá nak a for dí tás nak az ideá já ról mon da nánk le. ez
a fel té tel nem is csak a tu laj don kép pe ni, azaz in ter ling vá lis for dí tás ra vo nat ko zik, ha -
nem min den fé le in terp re tá ció ra, le gyen bár int ra ling vá lis át fo gal ma zás (pa raf ra ze á -
lás), vagy in ter sze mi o ti kus adap tá ció. A vol ta kép pe ni for dí tás Jakobson sze rint csupán
ale se te az in terp re tá ció nak, azaz a je len tés más for má ba ren de zé sé nek.5 ez zel az el -
gon do lás sal a kö vet ke ző fe je zet ben majd vi tá ba szál lunk, de itt most jó kiin du lópontul
szol gál. Min den ed dig be mu ta tott for dí tá si ne héz ség és ano má lia ab ból eredt, hogy
a for rás szö veg a pusz ta kog ni tív in for má ción kí vül sok min den egye bet hor doz hat:
kon no tá ci ó kat, al lú zió kat, spe cifi ku san he lyi ér de kű re fe ren ciá kat és a kul tu rá lis
beágya zott ság más össze te vőit, to váb bá több szin tű nyel vi ren de zett sé get, pa ro no -
má zi á kat és a poé ti kai funk ció más meg nyil vá nu lá sait. Itt most azok ra az ese tek re
kon cent rá lunk, ame lyek nél a for rás szö veg ben hor do zott kog ni tív in for má ció bi zo -
nyul de fekt ív nek vagy hiá nyos nak a nor mál köz lés fo lya mat szem pont já ból. Ho gyan
le het le for dí ta ni az ér tel met len sé get, mi lyen „nem kog ni tív” (de mégis át men ten dő)
in for má ciót hor doz hat az ér tel met len szö veg, mely pon ton nyu god hat be le a for dító
a for rás szö veg ér tel met len sé gé be, és ho gyan iga zol hat ja ol va sói előtt a cél szö veg mo -
ti vált ér tel met len sé gét? ezek re a kér dé sek re ke re sünk vá laszt eb ben a fe je zet ben.

Fon tos elő re bo csá ta ni, hogy a fe je zet ál tal érin tett prob lé ma kör vi szony lag pe rife -
riá lis az iro dal mi kor pusz egé szé hez ké pest: a je len tős iro dal mi mű vek rend sze rint
jól de fi ni ált, no ha gaz dag és szétága zó ér te lem re, a for dí tók pe dig en nek meg ra gadá -
sá ra tö rek sze nek. Van nak azon ban olyan spe ciá lis mű fa jok (mint a sza tí ra és a paró -
dia), il let ve olyan spe ciá lis stí lu sok és kor sza kok (mint az avant gárd egy ré sze), ahol
a meg fe le lő kon tex tus ba ágya zott ér tel met len ség je len tős esz té ti kai és kul tu rá lis ha -
tás ra és rang ra te het szert. Szá mos je len tős mű vet tar tunk szá mon, ahol – legalábbis
a mű vek egyes pont jain – az ér tel met len ség je len tős szer ve ző elv vé és be lá tá sok for -
rá sá vá vá lik. Az avant gárd ban ez a je len tő ség ki vált kép pen el vi tat ha tat lan, és az izmu -
sok egy je len tős ré szé nek in he rens nem zet kö zi sé ge miatt mindez a for dí tás, il let ve
a for dít ha tó ság sa já tos gya kor la ti szem pont jai ból is re le váns kér dé se ket vet fel.

Mi vel az ér tel met len sé get el ső sor ban a nyel vi ren de zett ség hiá nya fe lől tud juk
meg ra gad ni, a gon do lat me net úgy épül fel, hogy e ren de zett ség kü lön fé le szint jeit
(pon to sab ban a kü lön fé le szin te ken je lent ke ző ren de zet len sé ge ket) vesszük szám -
ba. Gon do lat me ne tünk ke re tét en nek meg fe le lően a Gro u pe µ ál ta lá nos re to ri ká ja
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adja, ame lyet liège -i re to ri ka né ven is is me rünk.6 ez a rend szer a nyel vi ren de zett -
ség ke re teit négy szin ten he lye zi el: a sza vak for má já ra vo nat ko zó sza bá lyok (morfo -
ló gia); a sza vak ér tel mé re vo nat ko zó sza bá lyok (sze man ti ka); a mon da tok for májára
vo nat ko zó sza bá lyok (szin ta xis); vé gül a mon da tok ér tel mé re vo nat ko zó sza bá lyok
(lo gi ka).7 A kö vet ke zők ben a ma ga sabb szin tek től ha la dunk az ala cso nyab bak fe lé,
te hát vizs gá la tun kat a lo gi kai ren de zet len sé gek nél kezd jük.

el ső pél dánk egy hí res vers sor, amely a hét köz na pi lo gi ka sze rint el fo gad ha tat lan:
Laterreestbleuecommeunorange, ír ja Paul Élu ard.8 Né mi leg meg le pő, hogy a sor
sem mi fé le for dí tá si ne héz sé get nem vet fel: a for dí tó szoft ver ál tal adott ered mény
csak nem be tű re megegye zik a ka no ni kus mű for dí tá sok szö ve gé vel. An go lul: Theearth
isbluelikeanorange, ma gya rul Aföld[olyan]kék,mintegynarancs. A mon dat ér -
tel me el lent mond a lo gi ká nak és a ta pasz ta lat nak, de a for má ja sem mi fé le prob lé -
mát nem vet fel: sem az em be ri, sem a gé pi kom pe ten ciá nak nincs mód ja „ki ja ví tani”
a lo gi kai ano má liát, így az sza ba don és sér tet le nül utaz hat a nyel vi rend sze rek között.
Ma ga az ano má lia ugyanis nem nyelvs pe cifikus: min den ol va só és for dí tó tisz tá ban
van ve le, hogy a na rancs és a föld (mint égi test) kö zött a ha son lí tás alap ja va ló já ban
nem a szín, ha nem a for ma, de a for dí tói po zí ció sen kit sem ha tal maz fel ar ra, hogy
egy ilyen ano má liát „ki ja vít son” pél dául ar ra a nor ma tív for má ra, hogy „a föld olyan
göm bö lyű, mint egy na rancs”. A kul tu rá lis kon tex tus ból egyér tel műen ki de rül, hogy
en nek a vers sor nak eb ben a lo gi kai ano má liá ban rej lik a poé ti kai lé nye ge, enélkül
lapos köz hely, amit le je gyez ni sem vol na ér de mes.

Azt gon dol nánk, mindez ma gá tól ér te tő dő, ám idéz zük vissza a ko ráb ban már
emlí tett, Tí már György ál tal fel fe de zett pél dát: Tóth Ár pád ne ve ze tes vers so ra, a szimbo -
lis ta szi nesz té zia ma gyar is ko la pél dá ja a fran cia for dí tás ban leegy sze rű sö dik: „…dans
une vit ri ne une cra va te mau ve qui se mit à chan ter”, azaz vissza for dít va: „egy ki ra -
kat ban éne kel ni kez dett egy li la nyak ken dő”, és ami kü lö nö sen meg le pő, a Google
for dí tó prog ram ja kö vet ke ze te sen vég re hajt ja ugyanezt a túlnormalizálást, az ének -
ről a nyak ken dő re he lye zi át a lila jel zőt.9 A sztenderd lo gi ká tól el tá vo lo dó for rás szö -
veg bi zo nyos bá tor sá got kö ve tel a for dí tó tól: el kell hin nie, hogy tény leg az a fur csa -
ság van odaír va. Ter mé sze te sen a na gyon ext rém ese tek ben ér de mes több kiadást is
meg néz ni vagy szak ér tők kel kon zul tál ni, de ha a for rás szö veg lo gi kai ext re mi tást
tar  tal maz, ak kor an nak meg kell je len nie a cél szö veg ben is. Kö vet kez zék is mét né -
hány pél da az Ulyssesből.
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6 GRoUPe µ 1982.
7 Ma gyar össze fog la lá sát lásd VÍGH 1977.
8 ÉLU ARD 1968, I/232.
9 TÍ MÁR 1981, 352.
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Az aláb bi pél dák ban (mind há rom a Kir ké- fe je zet szer zői uta sí tá sai kö zül va ló)
Szentkuthy for dí tói stra té giá ja kü lö nö sen ér de kes. For dí tá sá nak szá mos más he lyén
tet ten ér he tő az egyér tel mű tö rek vés, hogy túl te gyen az ere de ti szö ve gen ér de kes -
ség ben, szí nes ség ben, bot rá nyos ság ban – er re már mu tat tunk, s rö vi de sen még mu -
ta tunk is né hány pél dát. Az itt be mu ta tott he lye ken azon ban úgy tű nik, mint ha nem
mer né kö vet ni az ere de ti szö veg vad szür rea liz mu sát: le tom pít ja, meg sze lí dí ti a képe -
ket. A ku bi kos ná la nem ve szi vál lá ra fák lya ként az ut ca lám pát, csu pán ne ki dől, a lán -
go  lást pe dig ért he tet len mó don a sze rep lő or ra ve szi át. A ku tya nem öl ti fel az el -
hunyt Pad dy Di gnam ar cát, ha nem „irán ta” szi ma tol – ért he tet len, hogy ez az arc
ho gyan ke rült vol na oda, en nek sem mi előz mé nye nincs. Vé gül a har ma dik pél da
a leg bi zar rabb: a rég ha lott Good win pro fesszor nak kéz nél kü li kar csonk jai val ké ne
üt ni a zon go rát, Szent ku thy nál azon ban egy „cí me rosz tó cö löp” ke rül oda va la honnan
(nyil ván a sticksofarms fél reér té sé ről van szó), vég képp össze za var va az ol va sót, aki
– ért he tő mó don – so ha sem hal lott még ilyen tárgy ról. Sa já tos szí ne ze tet ad ezek -
nek a pél dák nak – ame lyek mel lé még jó né há nyat ál lít hat nánk –, hogy Gás pár endré -
nél ott állt ké szen a tö ké le tes vagy csak nem tö ké le tes megol dás, Szentkuthy azonban
ezt nem vet te fi gye lem be, és a sú lyo san ér te lem za va ró hi bák Bar tos Ti bor 1986-os
át dol go zá sát is túlél ték. Meg le pő, hogy a más hol túl sá go san is ext ra va gáns szö veg
itt – legalábbis rész ben – sú lyos túlnormalizálások nak esik ál do za tul.10

Shoulderingthelamp
hestaggersaway
throughthecrowdwith
hisflaringcresset.

Thebeagleliftshis
snout,showingthegrey
scorbuticfaceofPaddy
Dignam.

Hesitstinilyonthe
pianostoolandliftsand
beatshandlesssticksof
armsonthekeyboard,
noddingwithdamsel’s
grace,hisbowknot
bobbing.

1947

Válláraveszialámpát
éseltámolyog
atömegenátlobogó
fáklyájával.

Avizslafelemelipofáját,
PaddyDignamszürke
skorbutosarcát
mutatja.

Apróvázsugorodvaleül
azongoraszékreéskar
helyettkétkéztelen
bottalráver
abillentyűkre,kislányos
kecsességgelbólint,
varkocsazötyög.

1974,1986

Alámpábafogózkodva
odábbtámolyog,át
atömegenlángoló
orrával.

Arendőrkutyafelfelé
szimatolPaddyDignam
skorbutos,elszürkült
arcairánt.

Összeaszottanlecsücsül
azongoraszékre
éscímerosztócölöppel
püföliabillentyűzetet,
bájolog,mintegykis-
asszony,amáslija
mozog.

2012

Válláraveszialámpát,
támolyogvaátkel
atömegenlobogó
fáklyájával.

Akopófelemeli
apofáját:Paddy
Dignamskorbutos,
elszürkültarcátviseli.

Egészkicsi,ahogy
azongorazsámolyra
leül,felemelikéznélküli
karcsonkjaitéspüföli
abillentyűzetet,bájolog,
mintegykisasszony,
aszalagjaugrál.
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10 Joyce 1986a, 15,136–137 (354); 15,1204–1205 (385); 15,4020–4022 (469); Joyce 1947, II/41; 66; 132; Joyce
1974, 536, 569, 651; Joyce 2012a, 412; 435; 492.
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Kö vet ke ző ka te gó riánk a nor má tól el té rő szin ta xis. egy nor má tól szám ta lan mó -
don el le het tér ni, de a szem lé le tes ség ked véért két ale se tet kü lön böz tet he tünk meg:
az egyik, ami kor a nyel vi ele mek felis mer he tően hi bá san kap cso lód nak, de mó dunk
van vissza kö vet kez tet ni a meg sér tett nor má ra, azaz a köz lés fo lya mat vég ső so ron
sike re sen vég be megy, de a nor má tól va ló el té rés ezen fe lül a be szé lő ha bi tu sá ra, művelt -
ség szer ke ze té re, eset leg ér zel mi ál la po tá ra vo nat ko zó in for má ciót hor doz. A másik
eset a szin ta xis tel jes ki kap cso lá sa, ami fel füg gesz ti a kog ni tív köz lés fo lya ma tot.

A hi bás szin ta xis ra na gyon lát vá nyos pél dát szol gál tat Kurt Schwit ters legis mer -
tebb ver se, az AnAnnaBlume ref rén ként is mét lő dő mon da ta: „Ich lie be dir”.11 A köz -
nyel vi nor ma sze rint an nak kel le ne itt áll nia, hogy „Ich lie be dich”, de Schwit ters
a név más tárgy ese tét ré szes eset re cse rél te. en nek a cse ré nek szá mos nyelv ben meg
le het al kot ni a pon tos ek vi va len sét: el ső sor ban azok ban a nyel vek ben, ahol a név szói
ese tek hez tel jes név más pa ra dig ma tar to zik, oro szul pél dául „Я люблю тебя” he lyett
„Я люблю тебе” áll hat na. Ma gya rul nem tel je sen ez a hely zet, mi vel az el ső sze mélyű
alany má so dik sze mé lyű tárgy ra vo nat ko zó cse lek vé sé nek ki fe je zé se beépült az ige -
ra go zás ba, nem kell hoz zá név más. Ami né me tül, oro szul, an go lul, fran ciául (stb.)
há rom szó (’én sze ret té ged’), az ma gya rul csak egy, szeretlek. Ka há na Mó zes kor társ
for dí tá sa meg pró bál ja pon to san kö vet ni az ere de tit: „sze re tek néked”.12 míg Tan dori
ver zió ja a „sze re tel lek” megol dás sal más hol igyek szik meg va ló sí ta ni a nor ma sér tést,
egy sa já tos, nem lé te ző szó ala kot te remt ve, az al sóbb re gisz te rek ben ho nos túl ragozó
for má kat imi tál va (pél dául aztat,megyen).13

Schwit ters sa ját ke zű an gol for dí tá sa ha son ló prob lé mák kal néz szem be, hi szen
a nor ma tív tárgy ese tet zé ró mor fé ma jel zi (I loveyou), a to váb bi ese te ket pe dig külön -
ál ló vi szony sza vak (for és tár sai). Az an gol for dí tás úgy tér el a nor má tól, hogy egy
ré gies, Shakes peare ko rát idé ző név má si pa ra dig mát vesz elő, ahol a nor ma sér tés
meg va ló sít ha tó: „I lo ve thi ne” („I lo ve thee” he lyett).14 ez az el já rás (a meg va ló su ló
hi ba el le né re) olyan vá lasz té kos ság fe lé moz dít ja el a meg nyi lat ko zást, amely az ere -
de ti re egyál ta lán nem jel lem ző. Ér de kes ség, hogy az ere de ti Schwit ters- mon da tot
a Goog le for dí tó gé pe kö vet ke ze te sen nor ma li zál ja: nyel vi leg ma ku lát lan megol dá so -
kat pro du kál rá (sze ret lek, I lo ve you stb.). És bi zo nyos ér te lem ben he lye sen jár el,
mert a né met mon dat va ló ban nem tel jes kép te len ség: re gio ná lis és kol lo kvi á lis hasz -
ná lat ban (anya nyel vi be szé lők tá jé koz ta tá sa sze rint) el fo gad ha tó le het.
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11 ScHWIT TeRS 2002, 15–16.
12 Be Ke 1998, 196, cím: Annavirágnak, el ső meg je le nés: MA 6(1921)/3 (ja nuár 1.), 30.
13 Be Ke 1998, 197, cím: AnnaBluméhoz.
14 ScHWIT TeRS 2002, 16–17.
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A ma gyar lí rá ban ki fe je zet ten gya ko ri esz köz a szin tak ti kai sza bá lyok ki szá mí tott
meg sér té se. Tér jünk most vissza a ko ráb bi pél dák hoz, és néz zük meg, ho gyan bol -
do gul tak ve lük a for dí tók. Mit tesz nek pél dául ott, ahol Arany a vég ső kig fe szí ti
a magyar szó rend le he tő sé geit: „Öt száz bi zony da lol va ment / Láng sír ba vel szi bárd”.
Az an gol for dí tá sok ban a nor ma sér tés el tű nik, ám a hely zet ter mé sze té ből adó dóan
a sú lyos túlnormalizáló el já rás ész re vét len ma rad az ol va só szá má ra. Wat son Kirk -
con nell megol dá sa – az ere de ti nél gaz da gabb bel ső rí me lés el le né re – alig több prózai
össze fog la lás nál: „In martyr ship, with song on lip, / five hund red Welsh bards died”
(’Már tír ság ban, dal lal aj kán / Öt száz vel szi bárd halt meg’).15 Ber nard Adams en nél
to vább jut: megis mét li az ál lít mányt (went) de ki hagy ja a vol ta kép pe ni alanyt (bards),
ez zel kö ze lebb jut az ere de ti szö veg fel fo ko zott ér zel mi töl te té hez: „’Tis sa id five
hund red went to die / Went sin ging to their doom” (’Mond ják, öt száz ment meg -
halni / Ment éne kel ve a vég ze té be’).16 Ugyanezen az úton in dul Pe ter Zoll man is, de
sok kal pon to sab ban ér zé ke li, mit kell kiemel ni – ha a szó rend vál toz ta tá sá val nem
le het, ak kor is mét lés sel: „Fi ve hund red went sin ging to die / Fi ve hund red in the bla -
ze” (’Öt száz ment éne kel ve a ha lál ba / Öt száz a lán gok ba’).17

A szin ta xis – vagy szé le sebb ér te lem ben a nyelv tan – fi nom, tu da tos, poé ti kai célú
meg sér té sei a for dí tá sok ban csak nem min dig el vesz nek, nor ma li zá lód nak. Jó zsef Attila
mor fo ló giai ér te lem ben nor ma sér tő (vagy legalábbis egy pe ri fe riá lis nor má ra ha gyat -
ko zó) ra go zá sa a Bánat el ső so rá ban a leg jobb szán dék mel lett is nyom ta la nul el tűnik:
„Fut tam mint a szar va sok” Ver non Wat kins for dí tá sá ban „I ran li ke a de er”18 (’fu tot -
tam, mint egy szar vas’). Ba bits meg ren dí tő – egyez te té si hi bán ala pu ló – meta lep szise
a Jónásimája kez dő so rá ban („Hoz zám már hűt len let tek a sza vak”) ugyanígy ész revét -
len ma rad az an gol ol va só szá má ra, bár mi lyen pon tos és ér zé keny is Pe ter Zoll man fordí -
tá sa: „Aban do ned by my words I’m left alo ne” (’Sza vaim tól el ha gyat va ma gam va gyok’).19

el be szé lő pró zá ban a szin tak ti kai hi bák több nyi re a sze rep lők mű velt sé gi hiá nyos -
sá gait hi va tot tak je lez ni. A lap szu sok ról szó ló rész ben már felidéz tük Molly nyelv -
tani lag in kor rekt meg jegy zé sét az Ulysses ne gye dik fe je ze té ből, a leesett könyv re vo -
nat ko zóan: „It must ha ve fell down”, ami he lye sen „must ha ve fallen down” len ne,
ráadá sul ké sőbb a hi bát Bloom szó sze rint és reflek tál va – egy nyelv he lyes sé gi ké zi -
könyv szer ző je, Lind ley Mur ray em lí té sé nek kí sé re té ben – visszaidé zi a ti zen ha to dik
fe je zet ben.20 Itt te hát a szö veg ben hi bá nak kell len ni, a for dí tó nak az a felada ta, hogy
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16 ADAMS 1999, 731.
17 MAK KAI 1996, 281
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előál lít son egy kö ze lí tő leg ugyanilyen sú lyú és va ló szí nű sé gű nor ma sér tést. ezt azon -
ban sem Gás pár, sem Szentkuthy nem tet te meg, mind ket ten nyelv ta ni lag he lyes
mon da tot ad nak Molly szá já ba: „Biz to san leesett”, il let ve „Úgy lát szik, leesett”.21 Így
az tán Lind ley Mur ray em le ge té se ér tel met len né vá lik, a nor ma sér tés el si mí tá sa egyér -
tel műen in for má ció vesz te ség hez ve zet. Az új for dí tás ban „Nem-e leesett” áll, bár
másik le he tő ség ként mér le gel tük a „Le kel le tett es nie” vál to za tot is.22

A szin ta xis tel jes hiá nyá nak tan köny vi pél dá ja ter mé sze te sen Tri stan Tza ra hí res köl -
 te mé nye, amely ál lí tó lag egy új ság cikk sza vak ra vá gá sa és egy ka lap ból va ló véletlen   -
sze rű elő hú zá sa út ján ké szült.23 Mint hogy ko moly hír név re és je len tő ség re szert tett
szö veg ről van szó, a for dí tás felada ta meg ke rül he tet len (kényszerfordítás), de hogyan
is fog junk hoz zá? A vers egy el já rás ered mé nye, és eb ben az eset ben az el já rás lé nye -
ge sebb, mint az ered mény. (Az avant gárd mű vé szek a to váb biak ban szá mos mű vé -
sze ti ág ban lét re hoz tak ilyen „pro cesszus-a la pú” mű al ko tá so kat,24 de Tza ráé az el sők
kö zött van.) A szö veg egy ma ni fesz tum ré sze ként je lent meg, amely ben Tza ra leír ja
a vé let len fel hasz ná lá sá nak el mé le ti alap jait, és is mer te ti ma gát a mód szert, a kö zölt
vers vol ta kép pen csak pél da. A for dí tó nak te hát nem is az ered ményt, ha nem az el -
já rást kel le ne le for dí ta nia. Vagyis alig ha nem pon to sabb len ne a „for dí tá sa”, ha nem
Tza ra vé let len sze rű sor rend ben so ra ko zó sza vai nak szó tá ri je len té seit ír ná egy más
mel lé, ha nem fog na egy az na pi (cél nyel vű) új sá got, egy ol lót, va la mint egy ka la pot,
és megis mé tel né a Tza ra ál tal leírt mű ve le tet. Per sze en nek az el já rás nak az eredménye
– az ál ta lá nos kao ti kus jel le gen felül – sem mi fé le izo morfiát nem fog mu tat ni az erede -
ti vel. en nél pon to sab bak egyet len mó don le het nénk: ha meg ta lál nánk a Tza ra ál tal fel -
 hasz nált ere de ti új ság cik ket, ere de ti for má já ban gon do san le for dí ta nánk, majd ezen
a for dí tá son vé gez nénk el az el já rást a má sik két kel lék, az ol ló és a ka lap segítségével.25

A szin ta xis ki kap cso lá sa azon ban nem fel tét le nül ennyi re ra di ká lis el já rás. A magyar
avant gárd moz ga lom egyik ke vés bé is mert sze rep lő je, Kris tóf Ká roly kí sér le te zett
szin ta xis nél kü li köl te mé nyek kel. ezek ben a ver sek ben nin cse nek for má lis mon da -
tok, de azért az ele mek egy más mel lé he lye zé se nem tel je sen vé let len sze rű. Leginkább
asszo ciá ció lán cok ként ol vas hat juk őket, ame lyek szo kat lan össze tett sza vak ból és
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21 Joyce 1947, I/48, Joyce 1974, 76.
22 Joyce 2012a, 65.
23 A Hogyanírjunkdadaistaverset cí mű szö veg a Dadakiáltványagyengeszeretetrőlésakeserűszeretetről

cí mű ma ni fesz tum ré sze ként a Hétdadamanifesztum cí mű kö tet ben je lent meg 1924-ben. Lásd TZA RA
1996, 228–229.

24 Vö. KAP PA NyoS 2008, 60–72.
25 A ma gyar for dí tás ban Pa rancs Já nos – az ere de ti hez ha son lóan – láb jegy zet be he lye zi a pro cesszus be -

mu ta tan dó ered mé nyét, de csak né hány szót for dít le be lő le, majd láb jegy ze tet fűz a láb jegy zet hez az
ere de ti for dít ha tat lan sá gá ról és az ere de ti leg for rás ként hasz nált új ság cikk azo no sít ha tat lan sá gá ról. TZARA
1992, 54.
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szin tag mák ból épül nek fel. A kap cso la tot oly kor sze man ti kai, más kor akusz ti kai
össze te vők mo ti vál ják, né ha pe dig, úgy tű nik, va ló ban a vé let len sze rű ség. en nek
a külö nös kor pusz nak az új ra fel fe de zé se De ré ky Pál ér de me, aki avant gárd an to ló -
giá já ban he lyet biz to sí tott az el fe le dett szer ző ver sei nek.26 Az an to ló gia két nyel vű
(ma gyar–né met) kiadá sa azon ban fur csa ta nács ta lan sá got tük röz ezek kel a ver sekkel
szem ben: Kris tóf Ká roly mun káit nem for dí tot ták le, ha nem kiej tés sze rint átír ták
a né met he lye sí rás ra, azaz tisz tán hang vers nek mi nő sí tet ték őket.27 Um ber to eco
ter mi nu sát köl csön vé ve és ki for dít va ez nem túlin terp re tá lás, ha nem ép pen az el len -
ke ző je, alulinterpretálás.28 Kris tóf al ko tá sai tel jes sé gük ben néz ve va ló ban nem ol vas -
ha tók ér tel mes szö veg ként, de ha tá suk nak alap ele me, hogy ér tel mes (bár gyak ran
szo kat lan) sza va kat he lyez nek egy más mel lé. Át fo gó lo gi kai és szin tak ti kai ren de -
zett sé ge va ló ban nincs ezek nek a pro duk ciók nak, de a sze man ti kai sík ju kat té ve dés
len ne kiik tat ni a be fo ga dás ból – még ha a ha gyo má nyos ér te lem ben vett „ér tel me -
zés ről” ez eset ben nem is be szél he tünk. Né ha né hány szót össze kap csol a szin ta xis,
pél dául „ólom sí ró bol do gí tók el bor zasz tó igaz pén ze”, más hol je lö let le nek a kap cso -
la tok, pél dául „szérü üs tök sze rű ten ger sze rel mek mos to ha sze rel mek”, de az bi zo -
nyos, hogy a né met nyel vű ol va sót na gyon ko moly in for má ciós vesz te ség éri, ha ezek -
ből a szö veg sze rű kép ződ mé nyek ből csak a fo ne ti kus transz krip ció jut el hoz zá. És
ter mé sze te sen kér dé ses, hogy egyál ta lán haj lan dó-e át rág ni ma gát ilyen so rok so ro -
za tán, mint „oolomšiiroo bol do gi i took älborsaßtoo igaspeensä”.

Joyce szá mos he lyen fel füg gesz ti a szin ta xis szok vá nyos mű kö dé sét, szö ve gé nek
ar cu la ta és nyel vi szer ve zett sé ge el tér az el be szé lő pró za meg szo kott for mái tól.
A 14. fe je zet vé ge a kor társ szleng, a ré szeg ut cai és kocs mai hő zön gés nyel vi rep re -
zen tá ció já ba tor kol lik.29 So kan be szél nek egy szer re és egy más sza vá ba vág va, eliga -
zí tó nar rá to ri ke ret nél kül. ezen a né hány ol da lon nincs is el be szé lői hang, csu pán
ma gu kat a zűr za va ros meg szó la lá so kat hall juk. Va ló szí nű leg még a fel ké szült anya -
nyel vi ol va só sem tud ja tel jes biz ton ság gal meg kü lön böz tet ni itt min den egyes meg -
nyil vá nu lás feladó ját és re fe ren ciá ját: a be nyo má sok foly to no san utolérik és fe lülírják
egy mást, a kom mu ni ká ció fó ku sza meg szó la lá son ként el moz dul, az ol va só pe dig
nem csak hogy úgy érez he ti ma gát, mint ha a ré szeg kom pá niá ba ke ve re dett vol na,
ha nem ma gát a bó du la tot is átéli, mint ha a kon cent rá ció hu za mo sabb fenn tar tá sára,
a fi gye lem fókuszá lá sá ra már ma ga is ag gasz tó mó don kép te len né vált vol na. ez a vég -
ered mény azon ban a for dí tás ban csak ak kor vá lik hi te les sé, ha a for dí tó min den egyes
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meg szó la lás nak utá na jár, azo no sít ja a feladót, a re fe ren ciát és a stí lus re gisz tert, és
eb ből a tu dás ból von ja el a pil la nat nyi, tű nő be nyo más nyel vi rep re zen tá ció ját.30

egy má sik he lyen, a 15. fe je zet ben a nar rá tor szer zői uta sí tás for má já ban ad képet
(és han got) az el sza ba du ló má mor ról: a kör ben for gó tánc köz ben fu tó ké pek, egy-
egy szó tar ta má ba fog lalt be nyo má sok vil lan nak fel, a nyel vi rep re zen tá ció for má li -
san még mon da tok so rá nak lát szik, de eze ket a mon da to kat a szin ta xis ko hé zió ja
he lyett a ké pek szé dí tő so ro za ta töl ti ki. A for dí tó nak itt jó ér zék kel kell meg ra gad -
nia a nyelv meg tá ma dott rend jét: „Stephenkalapbankőrisbottalbékaugrikbeközépre
egetverőlábdobálószájszorítvacombjátölelgetielengedi.HajtósapkásHornblower
gőzkalapácsdobraverkékzöldsárgavillanToftnálelcsigázottkörhintalónaranykí-
gyónhinta-zsokék,beleklógnak,fandangóznak,lábrúgásrafelrugózikvisszahull.”31

A szin ta xis rész le ges fel füg gesz té sé nek har ma dik, leg ne ve ze te sebb pél dá ja ter mé -
sze te sen a Molly-mo no lóg, amely egyál ta lán nem él a mon da tok és be kez dé sek meg -
szo kott ta go ló funk ció já val. Molly gon do la tai szek ven ciá lis ta go lás nél kül áram la nak,
mert Joyce kon cep ció ja sze rint ma ga a mo no lóg az álom és az éj sza ka rá ción kí vü li
vi lá gá ban ölt tes tet. Ha va la ki fel akar ja ol vas ni vagy elő akar ja ad ni ezt a szö ve get
(mi ként az gyak ran meg is tör té nik), nyil ván el kell vé gez nie a ta go lás mű ve le tét: fel
kell osz ta nia mon da tok ra. A mo no lóg azon ban szá mos he lyen el lenáll en nek, hi szen
ez nem olyan szö veg, amely ből ki húz ták az írás je le ket, ha nem olyan, amely va ló ban
nem a ra cio ná lis mon da tok egy sé gei ben ha lad elő re. Szá mos szó vagy ki fe je zés oly
mó don áll két meg nyil vá nu lás ha tá rán, hogy nem le het egyér tel műen el dön te ni a hova -
 tar to zá sát. A szö veg nek ta lán leg fon to sabb re to ri kai ren de ző el ve az aszin de ton, az
el dön tet len kap cso ló dás. A for dí tó ez eset ben sem te het mást, mint hogy a rá ción túli
nyel vi mű kö dést a rá ció esz kö zei vel a le he tő leg pon to sab ban elem zi, és a leg ki sebb
rész le tek re ki ter je dően re konst ruál ja a cél nyelv ben.

kLasszi kus ha Lan dzsa

Kö vet ke ző ka te gó riánk, a sze man ti kai „ér tel met len ség” messze a leg ter mé ke nyebb
mind kö zül: ez az a je len ség, ame lyet Ka rin thy nyo mán halandzsának ne ve zünk.32

A ha lan dzsa jel lem zően meg tart ja egy adott nyelv szin ta xi sát, és ér tel met len, de mor -
fo ló giai lag az adott nyelv től nem ide gen sza vak kal töl ti ki. Az ér te lem és az ér tel met -
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len ség kö zött ter mé sze te sen fo ko za tos az át me net. A legeny hébb ese tet Kál no ky
Lász ló Shakes peare-for dí tás-pa ró diá já val, a XIX.Henrikkel pél dáz hat juk: „Fel ség,
a franc föld küny ső par la tán / elült a had va sak za dor la ta. / Bék ül he vély- csor ná ló
Mars he lyén”.33 A szö veg szá mos olyan szót tar tal maz, ame lyet egyet len szó tár ban
sem ta lál nánk meg, még sem okoz gon dot a parlat vagy a zadorlat meg fej té se: ré -
szint az is mert sza vak beépí tett tö re dé kei (part, par lag), ré szint a hang fes tő jel leg,
ré szint pe dig a va ló di sza vak ál tal meg te rem tett kon tex tus se gít a je len tés meg ra -
ga dá sá ban. A hevély-csornáló okoz hat né mi gon dot, alig ha nem ’he ves sé get fel kor bá -
cso ló’ le het, de mi vel a had is ten epo szi jel ző je ként sze re pel (ami től úgy sem vá runk
új in for má ciót), könnye dén át sik lunk a ho má lyos ság fe lett. És a szö veg mind vé gig
kö vet he tő, még ha nem is kris tály tisz ták a re fe ren ciák: „ha pönty aszal va, sur boly ha
beért” – itt nyil ván va lóan me ző gaz da sá gi ter mé nyek ről van szó, ame lyek pon tos azo -
no sí tá sa nem is fon tos a tör té né sek fő sod ra szem pont já ból. A sze man ti kai lag (vagy
akár szó tá ri lag) azo no sít ha tó, lo kú ci ós je len tés ott vá lik leg rit ká sab bá, leg ho má lyo -
sab bá, ahol a szö veg il lo kú ci ós funk ció ja ke rül elő tér be, ne ve ze te sen a szi dal mak nál:
„…ó, süh! Pém! Pi ha! / Szoty kon va tyor gó, pá hás ve cke lem! / Süly rá, ki vity- váty
csel ke sek kö zin / enn hor ja el len ily pó rén po cáz!”

ez a pél da ter mé sze te sen igen csak el mé le ti jel le gű, hi szen va ló szí nűt len, hogy ezt
a ver set va la ki meg pró bál ná ide gen nyelv re for dí ta ni. A pa ró dia tár gya a ma gyar
Shakes peare-for dí tás arc hai zá ló ha gyo má nya, amely ről jel lem zően csak a ma gyar kultú -
rát anya nyel vi szin ten is me rő, Shakes peare-él mé nyét mű for dí tá son ke resz tül meg -
szer ző kö zön ség nek le het be nyo má sa. eb ben a te kin tet ben a pa ró dia va ló ban ta láló,
hi szen a ré geb bi for dí tá sok nyel vi avu lá sa va ló ban vet fel ha son ló prob lé má kat (például
a Hamletmai kö zön sé gé ből va jon mek ko ra há nyad ta lál ja sze man ti kai lag tel je sen áttet -
sző nek a „bó bás ki rály né” ki fe je zést?) – Kál no ky ver se te hát pa ra dox módon ép pen
a kul tu rá lis beágya zott sá ga miatt nemigen for dít ha tó. et től füg get le nül nagyon is érde -
 mes mér le gel ni, ho gyan han goz na más nyel ven a hevély-csornáló vagy a páhás veckelem.

et től je len tő sen el tér nek Ka rin thy ujj gya kor la tai, ame lyek megala poz ták az iro -
dal mi ha lan dzsa fo gal mát. „A pő, ha en ge mély, ki már / de min de gegy, ha vil da gár”.34

eb ben a mon dat ban a vi szony szók ki vé te lé vel sem mit sem ér tünk, még a hoz zá ve -
tő le ges té ma kört sem tud juk azo no sí ta ni. Ugyanak kor per cig sem két sé ges előt tünk,
hogy ma gyar mon dat ról van szó: ezt mind a sza vak mor fo ló giá ja, mind a mon dat
felis mer he tő szin ta xi sa egyér tel mű vé te szi. Né me lyik szó nak a szó fa ja is egyér tel mű,

267

33 KÁL No Ky 1980, 246–247.
34 KA RIN THy 2002.

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:22  Page 267



a pő pél dául nyil ván fő név, és gya nít ha tó, hogy a sor pár nem tar tal maz igét. De mind -
ezen felül még a szim bo lis ta vers sa já tos sá gait is hor doz za: a rím és a met rum a ki -
mó dolt sá gig pon tos, erős túl súly ban van nak a zön gés más sal hang zók, a szer ke zet
no mi ná lis nak (te hát sta ti kus nak, leíró jel le gű nek) tű nik. Ha son lóan pon tos ta lá lat
a ku ruc dal is: „Huj kusz ma bég, huj ke re ki / vaty kos csu há szok ve re ki / den ge le gi.”
Az el ső sor ról pon to san lát juk, hogy két meg szó lí tást tar tal maz, a má so dik ban vi lá -
go sak a jel zős kap cso la tok (va la mi lyen va la kik nek a va la mi jei), még az is sejt he tő,
hogy a csuhászok va la mi lyen fog lal ko zás kép vi se lői.

ezek a szö ve gek is mét a ma gyar kul tú ra sa já tos nyel vi min tá za tai ra reflek tál nak,
ezért ér vé nyes átül te té sük más nyelv re ko moly ne héz sé gek be üt köz ne. A for dí tó nak
alig ha nem a sa ját kul tú rá já ban ér vé nyes szim bo lis ta ha gyo mány jel leg ze tes nyel vi
for mái ból kel le ne kiin dul nia, il let ve ke res ni va la mit, ami a ku ruc ha gyo mánnyal ekvi -
va lens nek te kint he tő (eset leg még azt is fi gye lem be vé ve, hogy bi zo nyos mér té kig
ko holt ha gyo mány ról van szó). ez olyan el mé lyü lést kí ván, amely a szo ká sos for dí -
tói el hi va tott sá got igen csak pró bá ra te szi.

Van azon ban olyan ha lan dzsa mű, amely igen szé les nem zet kö zi is mert ség re tett
szert, s amely nél a gya kor lat ban is meg vizs gál ha tók a for dít ha tó ság kér dé sei: Le wis
carroll ne ve ze tes Jabberwockyja.

’Twas bril lig, and the sli thy to ves
Did gyre and gimb le in the wa be;
All mim sy we re the bo ro go ves,
And the mo me raths out gra be.35

A vers an gol sá ga két ség be von ha tat lan: a név elők, kö tő szók, se géd igék mind a meg -
fe le lő he lyen van nak, ezál tal el dön tik a kör nyé kü kön ál ló sza vak szó fa ját és mon dat -
ré szi sze re pét is (pél dául a gyre és a gimble biz to san ige). A sza vak mor fo ló giá ja szin -
tén vi lá go san an gol, és né ha utal a szó faj ra: a slithy és a mimsy min den bi zonnyal
fő név ből kép zett mel lék ne vek. A vers egy vi lág iro dal mi je len tő sé gű re gény be tét je,
for dí tá sa te hát el ke rül he tet len – azaz kényszerfordítás, no ha so kan kény szer nél kül
kap tak ked vet hoz zá. egy hon lap – amely saj nos 1998 óta nem fris sült – öt ven nyolc
for dí tást gyűj tött össze, köz tük hár mat la ti nul, egyet (saj nos csak rész le tet) pe dig
a StarTrek-uni ver zum ban hasz ná la tos föl dön kí vü li (azaz fiktív) klin gon nyel ven.36

A for dí tá si stra té gia ter mé sze te sen kü lön bö ző lesz asze rint, hogy ön ál ló köl te -
mény ként, vagy a könyv ré sze ként for dít ja-e va la ki. Ön ál ló vers ként ih le tet me rít het
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a sza vak hang zá sá ból és tel je sen kö tet len sze man ti ká já ból, a könyv ré sze ként azon -
ban a sze man ti ka na gyon is kö tött, hi szen Humpty Dumpty (To jás Tó biás, Din gi Dungi,
Un di Dun di) el ma gya ráz za az el ső vers sza kot. Weö res Sán dor ön ál ló vers ként (a házia -
sí tó és elide ge ní tő stra té giák kü lö nös egye sí té sé vel lét re ho zott Szajkóhukky cím alatt)
a kö vet ke ző kép pen for dít ja:

Volt egy bril lős a csusz bu gó,
Gim belt és gált táv len gi be,
Min den mi mi cre pur ro gó
Mó má ja in gi be.37

Tót fa lu si Ist ván a könyv társ for dí tó ja ként kény te len volt a ma gya rá za tok hoz al kal maz -
kod ni. ezek ből ki de rül, hogy a sza vak va ló já ban nem ön ké nye sek, és nem is a hang -
zá suk a leg főbb mo tí vum, ha nem portmanteau-, azaz bő rönd sza vak, ame lyek két
vagy több szó je len té sét (és rész ben alak ját) tö mö rí tik ma guk ba. (Tót fa lu sá nál a cím -
adó ma dár ne ve Gruf fa csór):

Né zson ra járt, nyal kás bri gyók
Tur bol tak, purr tak a ze pén,
Nyam lon gott mind a pi ri tyók,
Bröf tyent a mam si plény.38

eh hez kö zel ál ló, de jó val ra di ká li sabb el já rás, ami kor va la ki tel jes ség gel kép zelt
nyelven hoz lét re szö ve get: meg te rem ti a mor fo ló giát és a szin ta xist, sőt hoz zá tár -
sít ja a sze man ti kát is. Weö res Sán dor Barbárdal cí mű mű ve:39

Dzsá gul be rár ki cse re Szél völ gye far kas fész ke
áj ni musz tasz emo Mért nem őriz tél en gem
áj ni man küt van tasz emo Mért nem se gí tet tél en gem
ad de ni ma ru va ba to! ja man! Most nem nyom na kő! ajaj!
… …
Vá pudd shu ko mo ike de Föl ded gyo mot te rem jen
vá jim la gul mo bug la vi ele Te he ned vé res te jet ad jon
vá le li gul mo ni de de Asszo nyod fiat ne ad jon
vá od da dzsá ru mo he! ja man! Édes apád el te mes sen! ajaj!
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For dí tá sát va la mi lyen lé te ző nyelv re min den bi zonnyal úgy kel le ne el kép zel nünk,
hogy a ki ta lált nyel ven szó ló vál to za tot kiej tés sze rint átír juk, a ma gyar vál to za tot
pe dig ha gyo má nyos mó don le for dít juk. ez is kü lö nös hely zet, mi vel a ki ta lált nyelvnek
a sze man ti ká ja is ki ta lált, te hát az „ere de tit” akár ma gyar ra is le le het ne for dí ta ni
szá mos más mó don, más fiktív szó tá rak ra tá masz kod va. Az „ere de ti” tö ké le te sen át -
gon dolt nyelv ta ni szer ke ze tét azon ban ek kor is fi gye lem be ké ne ven ni.

A Weö res-vers ből a for dí tás alap ján nem csak a ki ta lált nyelv szó tá rát (legalábbis egy
kis rész le tét) le het ne re konst ruál ni, ha nem né hány nyelv ta ni, il lesz ke dé si, morfo lógiai
sza bályt is. A szó tárt elv ben ki le het ne cse rél ni egy má sik ra, és e má sik szó tár alap -
ján az el ső sor pél dául je lent het né azt, hogy „vi rá gok il la ta pil lan gók röp te”. Nagyobb
erő be fek te tés kel le ne a nyelv ta ni rend szer kö vet ke ze tes meg vál toz ta tá sá hoz: pél dául
ha az -e vég ző dést itt nem bir to kos jel nek, ha nem a fel szó lí tó mód je lé nek te kin te -
nénk, ak kor az el ső sor azt is je lent het né, „vi rá gok il la toz za nak, pil langók re pül je nek”.
A rend szer bi zo nyos alap vo na lain azon ban nemigen le het ne vál toz tatni, pél dául azon,
hogy ez a ma gyar hoz ha son lóan agg lu ti ná ló nyelv (rész ben ta lán flek tá ló ele mek kel).

Ha a ki ta lált nyel vű szö veg hez a szer ző nem mel lé kel for dí tást, és a re to ri kus is -
mét lé sek nem te szik ilyen nyil ván va ló vá a nyel vi rend szert, ott már el gon dol ko dunk,
hogy va ló ban nyel vi kép ződ mény ről, vagy in kább be széd han gok ból összeál lí tott zenei
ké szít mény ről van-e szó. Ilyen át me ne ti ese tet ké pez nek Hu go Ball „sza vak nél kü li”
da dais ta ver sei.40 A hang zás egy sé ges sé ge egy is me ret len nyelv felis mer he tő ze nei -
sé gét idé zi, de itt egyál ta lán nem lát szik uta lás az egyes nyel vi ele mek funk ció já ra:
nem von ha tó el szin ta xis, a sze man ti ka je len lé tét el szórt tö re dé kek jel zik, mint a „zan -
zi bar”, „ri no ze ros so la hop sa men”, vagy az „eli fan to lim brus sa la”. ezek a je lek azon -
ban in kább csak a kép zelt eg zo ti kus (af ri kai) ere det re utal nak, a töb bi szó ér tel méhez
sem mi fé le kul csot nem ad nak, sőt a köl te mé nyek köz pon to zást sem tar tal maz nak,
te hát a mon da tok mé re té re, le fu tá sá ra vo nat ko zó lag sem te he tünk kö vet kez te té se -
ket. ezek a ver sek el ső sor ban ze nei konst ruk ciók, ame lyek ből nem csak a nyel vi je -
len tés, ha nem jó részt a nyel vi rend szer is hiány zik. ezek az al ko tá sok nem igé nyel -
nek for dí tást, hi szen bár mi lyen anya nyel vű ol va só nak pon to san ugyanannyit
mon da nak. A nem la tin be tűs nyel vek re ér de mes le het átír ni őket.

ez zel elér kez tünk ne gye dik ka te gó riánk hoz, azok hoz az ele mi nyel vi al ko tó elemek -
ből (te hát be széd han gok ból vagy be tűk ből) felépü lő konst ruk ciók hoz, ame lyek nek
nyel vi mor fo ló giá juk sincs, azaz nem tar tal maz nak sem ér tel mes sza va kat, sem értel -
met len, szó-jel le gű alak za to kat. A leg hí re sebb pél da alig ha nem chri sti an Mor genstern
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ver se, Ahaléjiéneke, amely a cí men kí vül be tű ket sem tar tal maz, csak vers ta ni je le -
ket. A ver set Sza bó Lő rinc for dí tot ta ma gyar ra – bár itt a for dí tói mun ka a cím re kor -
lá to zó dott.41 A ka te gó ria leg je len tő sebb mű ve azon ban min den bi zonnyal Kurt
Schwit ters négy té te les, előad va negy ven per ces kom po zí ció ja, az Ursonate.42

ez a konst ruk ció né hány alap mo tí vum (az ábé cé rész le tei, Ra o ul Haus mann szin -
tén ér tel met len „fmsbvt” kez de tű be tű ver se, a „dres den” szó stb.) mód sze res szét -
bon tá sá ból, va riá lá sá ból és visszaépí té sé ből épül fel, ha son ló mó don az egé szen egy -
sze rű dal la mok ból kiin du ló fú ga kom po zí ció kig. A mű esz té ti kai ér té ke – ha meg fe le lő
nyi tott ság gal kö ze lí tünk hoz zá – sem ti po gráfiai for má ban la poz gat va, sem Schwit -
ters sze mé lyes előadá sá ban meg hall gat va nem vi tat ha tó el: mind vi zuá lis, mind akusz -
ti kai konst ruk ció ként fel tét le nül ér de mes a fi gyel mün kre. A kí nál ko zó él mény ben
azon ban sem mi fé le sze re pet nem ját szik a nyel vi megér tés.

ez a sa já tos al ko tás mód még to vább fej leszt he tő: a lett ri sta moz ga lom ala pí tó ja,
Isi do re Isou olyan ver sek kel kí sér le te zett, ame lyek ki nyom ta tott vál to za ta vol ta képp
az élő előadás par ti tú rá já nak te kint he tő. ezek ben a konst ruk ciók ban a la tin ábé cé
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be tűin kí vül gö rög nagy be tűk is he lyet kap nak, ame lyek kü lön fé le nem-al fa be ti kus,
il let ve nem- fo né   -mi kus em be ri han go kat je löl nek: só haj tást, nyö gést, ne ve tést, sírást.
ezek ré vén a be széd szer vek ki hasz ná lá sá ra épü lő elő adás nem a nyelv szim bo li kus
je lö lő rend szere, ha nem az em be ri test iko ni kus je lö lő rend sze re se gít sé gé vel kí sérli
meg bi zo nyos ér zel mek és han gu la tok köz ve tí té sét.43

eb ben az ér te lem ben Isou el já rá sa szö ges el len tét ben áll Schwit ter sé vel, aki sem -
mit sem kí ván áb rá zol ni, ha nem el vont akusz ti kai és ti po gráfiai konst ruk ció kat mutat
be, ame lyek ma guk kal hor doz zák és fel mu tat ják ere de tü ket, a nyel vi mű kö dés céljára
kiala kult em be ri han got – pon to san úgy, ahogy Schwit ters as semb la ge- fest mé nyei
hor doz zák ma guk kal és mu tat ják fel ere de tü ket, a nagy vá ros hul la dé kát és horda lé -
kát. Mon da nunk sem kell, hogy ezek a mű vek nem te kint he tők ver bá lis kom mu ni -
ká ciós ak tu sok nak, kö vet ke zés képp nem igény lik (és nem is na gyon te szik le he tő vé)
az in ter ling vá lis for dí tást – ki vé ve per sze a cí mü ket és egyéb pa ra tex tu sa i kat.

en nek a pél da sor nak a foly ta tá sa olyan mű vek fe lé ve zet ne, ame lyek alap ve tő szer -
ve ző el ve már nem a ver ba li tás, ha nem va la mi más: a lát vány vagy a hang zás. Az ilyen
mű vek azon ban csak ak kor vet nek fel for dí tá si kér dé se ket, ha a vi zuá lis vagy au di tív
szer ve zett ség mel lett van ben nük át men ten dő ver bá lis üze net. eb ben az eset ben
azon ban az ér te lem meg lé te, és nem a hiá nya okoz za az ano má liát, te hát az ilyen
pél dák nak, mint pél dául Nagy Lász ló ko ráb ban hi vat ko zott Emberpár cí mű ver sének
nem az ér tel met len ség ki hí vá sá ról szó ló fe je zet ben van a he lye. egy eset re mégis érde -
 mes itt ki tér ni: ar ra, ami kor a je len lé vő ver bá lis ér te lem re le van ciá ja nem azon nal
szem beöt lő, azaz a kul tu rá lis transzfert irá nyí tó sze mély (a kö tet for dí tó ja vagy szer -
kesz tő je) té ve sen úgy vél he ti, nincs szük ség for dí tás ra. Vagyis ér tel met len nek vagy
je len ték te len nek te kin ti a va ló já ban na gyon is fon tos ver bá lis je len tést. Ves sünk egy
pil lan tást Nagy Lász ló egy má sik ne ve ze tes al ko tá sá ra, az Önarckép cí mű re.44

A fel hasz nált szö veg da ra bok kö zül a leg szem beöt lőbb, ame lyik a nyak vo na lat alkotja,
azt su gall ná, hogy ezek vé let len sze rű ki vá ga tok, a for dí tás nak itt nincs he lye. De ha
job ban meg néz zük, ki de rül, hogy a leg több szö veg da rab va la mi lyen grafi kai tech niká -
kat tár gya ló ké zi könyv ből szár maz hat, és olyan el já rá so kat rész le tez, ame lyek egy emberi
arc ra ve tít ve va la mi fé le ki fi no mult kín zás fá zi sait idé zik fel: „vo na lait tűk kel raj zol ják
sa lét rom sa vat önt ve”, „ki ma ró dik” stb. ezek a leírt „kín zá sok” a köl tő (és kép ző művész)
ar cá nak rán cait és vo ná sait, sze mé lyes vi zuá lis iden ti tá sá nak a mes ter ség ben meg -
szer zett-meg szen ve dett ele meit raj zol ják ki, miál tal az első pil lan tás ra egy sze rű iko -
ni kus ábrá zo lat nak tű nő mű mély lí rai össze te vőt kap, vagyis fel ké szült for dí tót kíván.
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ez a pél da egy to váb bi kér dést is fel vet: a fel hasz nált szö veg da ra bok nem a szerző
al ko tá sai, ha nem egy elő ze te sen lé te zett szö veg rész le tei. Aho gyan Tza ra ka lap ver se
kap csán már fel ve tet tük: le het, hogy itt for dí tás he lyett meg kel le ne is mé tel ni az
eredeti pro cesszust a cél nyelv kö ze gé ben? ez a kér dés a pro cesszus ala pú szö ve ges
mű al kotá sok nál min dig fel me rül het: így a ta lált és új ra fel hasz nált (át kon tex tua li zált)
szö ve gek nél, a szö veg mon tá zsok nál, az elő ze te sen lé te ző szö ve gek tör lé sé vel, permutá -
lá sá val ké szí tett szö ve gek nél, a meg ha tá ro zott el já rás sal vagy esz köz zel (írógép  pel,
fax gép pel) ké szült mun kák nál stb. ezek nél min dig je len van a kér dés, hogy a produk -
tum vagy a pro cesszus a kul tu rá lis transz fer tár gya. Gyak ran elő for dul, hogy a fordítás
kül ső ma gya rá zat ként se gí ti a megér tést, mely sze ren csés eset ben szer vülni tud a be -
fo ga dás ba, mint a filmek felira to zá sa. Más ese tek ben kül sőd le ges láb jegy zet ma rad.

Kár vol na ta gad ni, hogy az itt tár gyalt ese tek né me lyi ke rit ka ext re mi tás, amely -
hez ha son ló val a leg több for dí tó egész pá lyá ján nem is ta lál ko zik. ez azon ban nem
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csök ken ti ezek nek a pél dák nak az el mé le ti je len tő sé gét. Azok a je len sé gek, ame lyek
nem so rol ha tók be a hét köz na pi ma gya rá za tok mö gé, fo lya ma tos ki hí vást je len te -
nek a gon dol ko dás szá má ra, és szé le sebb ér vé nyes sé gű el mé le tek megal ko tá sá ra sar -
kall ják. A hét köz na pi élet ben nemigen ta lál ko zunk olyan je len ség gel, ame lyet ne írhat -
 nánk le az euk lei dé szi geo met ria alap ján, de ez mit sem von le a nem-euk lei dé szi
geo met ria je len tő sé gé ből. ezen fe lül egy sze rűen von zó is a szél ső sé ges, meg le vő rend -
sze rein ken kí vül eső (s ezért rend sze reink ki ja ví tá sá ra kész te tő) pél dák kal fog lalkozni,
ame lye ket az avant gár dok és más szub ver zív mű vé szek ál lí ta nak elő a szá munk ra.
Mert a tu do má nyos gon dol ko dás ban éppúgy, mint a mű vé szet ben, a pro cesszus gyak -
ran ér de ke sebb, mint a pro duk tum.

her Me ti kus ér te LeM

Az ed di giek ben vé gig te kin tet tük az ér tel met len ség ki hí vá sá nak struk tu rá lis le he tő -
sé geit, ame lye ket for dí tó nak struk tú rá juk ban kell kö vet nie, amíg ér de mes egyál ta -
lán. Ha son ló ki hí vá so kat azon ban „nor má lis” el be szé lő pró za is tar tal maz hat, amely
a ver bá lis szer ve zett ség ha gyo má nyos nak te kint he tő alap jain áll. A for dí tó bár mi kor
be leüt köz het egy olyan szö veg rész be, ame lyet még szó tár ral sem ért. Az ér tel met -
len szö veg a kul tu rá lis transz fer si ke ré re néz ve el ső sor ban azért je lent ve szélyt, mert
ne héz meg bi zo nyo sod ni ró la, hogy va ló ban ér tel met len. Ha egy struk tu rált és in ten -
ci o ná lis szö veg ele met a for dí tó kao ti kus nak és je len tés nél kü li nek ér té kel, az is súlyos
szak mai hi ba. De ha ezt a sze man ti kai rést sa ját imp ro vi zá ció já val töl ti fel, az már
eti kai imp li ká ciók kal já ró vét ség. Az Ulysses ma gyaror szá gi be fo ga dás tör té ne té ben
szá mos pél dát ta lá lunk er re, itt csak egyet idé zünk fel, amely re már több ször is utal -
tunk. A má so dik fe je zet ben – az is ko la igaz ga tó val foly ta tott be szél ge tés té má já ra
asszo ciál va – egy bal la da tö re dé ke buk kan fel Ste phen el mé jé ben: „Lal the ral the ra
/ The ro cky ro ad to Dub lin”, majd né hány sor ral ké sőbb ref rén ként vissza tér: „Lal the
ral the ra. Lal the ral the rad dy”.45 ez rész ben ter mé sze te sen vak szö veg, de kul tu rá -
li san ko ránt sem ér tel met len, egyér tel műen az egyik legis mer tebb ír nép bal la da rész -
le te. Ha a for dí tó nak nem áll mód já ban pon to san azo no sí ta ni, még min dig meg te -
he ti, hogy a sze man ti kai lag ér tel mez he tő részt le for dít ja, a vak szö ve get pe dig
fel ismer he tő ma gyar vak szö veg gel he lyet te sí ti, je lez ve, hogy itt va la mi dal sze rű ség -
ről van szó – hi szen ezt az ere de ti szö veg tör de lé se is a tud tunk ra ad ja. Szentkuthy
azon ban úgy dönt, itt a ra cio na li tás kont roll ja alól fel sza ba dult nyel vi mű kö dés sza -
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bad játé kát lát juk, az imp ro vi zá ció ra ki ha gyott he lyet, mint ami kor egy ze ne mű ben
a szerző sza bad ke zet ad az előadó nak a ká den ciá hoz. ezt ír ja a kér dé ses hely re:
„Potom ro kon a szirt fo kon, De Han ni bál az Al po kon”, majd ami kor a gon do lat vissza -
tér: „Po tom ro kon a szirt fo kon, és ra di kál a Ru bi kon.”46 en nél va ló já ban még az is
jobb lett vol na, ha tel je sen ki hagy ja ezt a részt, vagy ér tel met len szó ta gok kal töl ti ki
(aho gyan a di gi tá lis adat hor do zó kon nul lák kal töl tik fel a fájl meg sé rült sza ka szát).
A ró mai tör té ne lem re uta ló két kü lön bö ző (ön ma gá ban is zagy va) re fe ren cia tel jes -
ség gel dezorien tál ja az ol va sót, megakaszt ja és szét zi lál ja a nar ra tí vát. Szentkuthy
a va lós be széd hely zet (Mr. De a sy Dub lin ba in du ló ősé ről me sél) olyan kom men tárját
tu laj do nít ja Ste phen nek, amely – túl azon, hogy nem sze re pel az ere de ti ben – sem
a kon tex tus ból, sem a sze rep lő disz po zí ció já ból nem kö vet ke zik, vagyis Ste phen nem -
csak hogy nem gon dol ja, de nem is iga zán gondolhatná ezt. An nál ke vés bé sem, mert
a szó ban for gó ős az Ards fél szi get ről Dub lin ba ve ze tő út ján szirt fo kok kal sem nagyon
ta lál koz ha tott. Szentkuthy vol ta kép pen itt is joyce-i mód szert al kal maz, akár csak az
in do ko lat lan hang zás kö ve tés nél („Pon de ro sa Tu dor ró zsa”): ez a gigantizmus poé ti -
ká ja, amit Joyce a 12. fe je zet ve zér lő el já rá sa ként ne vez meg.

eb ben az eset ben egy si ker te len kul tu rá lis transz fer nek le he tünk ta núi: a ma gyar
ol va só szá má ra po ten ciá li san meg nyi lat ko zó kul tu rá lis min tá za tok ra di ká li san külön -
böz nek at tól, ami az anya nyel vi ol va só szá má ra meg nyi lat koz hat. Íté le tünk ben ter -
mé sze te sen szám ba kell ven ni a kü lön bö ző kul tu rá lis beágya zott sá go kat és nyel vi
le he tő sé ge ket, va la mint az al kal ma zott for dí tá si stra té giák el ke rül he tet len kö vet kez -
mé nyeit is, de eb ben az eset ben sem mi fé le olyan kul tu rá lis min tá zat nem ke rül
a magyar ol va só elé, amely a köz is mert ír nép bal la dá hoz bár mi lyen szem pont ból ha -
son lí tó kul tu rá lis min tá zat ra vagy ob jek tum ra (pél dául bár mi lyen dal ra, bár mi lyen
ír vo nat ko zás ra, bár mi lyen uta zá si re fe ren ciá ra) utal na. A „po tom ro kon a szirt fokon”
nyel vi konst ruk ció nem for dí tá sa a „Ro cky ro ad to Dub lin” nyel vi konst ruk ció nak,
ezt a Herz- teszt el vég zé se nél kül is be lát hat juk.

Per sze a tö ké le tes re fe ren ci á lis meg fe lel te tés sem fel tét le nül üd vö zí tő. A Roadto
Dublin szó sze rin ti for dí tá sa sem kel ti fel a ma gyar ol va só ban az is me rős ség él mé -
nyét, ezért legalább a dal sze rű for mát je lez ni kell a for dí tás ban szá má ra, nem szabad
ugyanak kor is me rős dal ra sem le cse rél ni: ez megen ged he tet len do mesz ti ká lás volna.
A for dí tói lel ki is me ret egy-egy kul tu rá li san erő sen meg ha tá ro zott for rás nyel vi hellyel
kap cso lat ban csak ak kor le het nyu godt, ha meg bi zo nyo so dott ró la, hogy a cél nyel -
ven lét re ho zott alak zat va ló ban mű kö dő ké pes. Ami kor a for dí tó a cél nyelv ben egy
új kom bi ná ciót kény te len kiala kí ta ni – mi vel a for rás nyel vi re fe ren ciá nak nincs köz -
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vet len, a nyelv elem kész le té ben adott meg fe lel te té se –, ak kor nem ele gen dő ki mun -
kál ni a re fe ren ci á lis meg fe le lést: a lét re ho zott alak zat nak mű kö dő ké pes nek, ter mé -
keny nek is kell len nie a cél nyelv ben. A köz ve tí tés csak rész le ge sen jön lét re olyan kor,
ha a cél nyel vi ol va só ste ril, ha pax- sze rű nyel vi kép ződ ménnyel ta lál ja ma gát szem -
ben, amit sem mi lyen meg lé vő kul tu rá lis ta pasz ta la tá hoz sem tud hoz zá köt ni. eb ben
az eset ben hiá ba si ke rült re konst ruál ni a szó tá ri ér tel met, a for dí tás nem lesz si ke -
rült, hi szen a be fo ga dás nem lesz él mény sze rű: kül sőd le ges rep re zen tá ció ma rad,
vagyis Nabokov Anyeginjé nek prog ram ját va ló sít ja meg. ezt hi dal ja át a fantomrefe-
rencia el já rá sa, ami kor úgy te szünk – az ol va sót is be von va a já ték ba –, mint ha az
adott re fe ren cia lé tez ne a cél nyelv ben. Az új for dí tás ban pél dául dal sze rű, az ere detit
tar tal mi lag is kö ve tő tö re dék áll itt, amely fel kelt he ti az ol va só ban egy is me rős, rég
hal lott (bár ma gya rul va ló já ban so sem lé te zett) dal em lé ké nek il lú zió ját.47

eb ben az eset ben ar ra lát tunk pél dát, hogy az ér tel met len ség fel té te le zé se tévútra
vitte, szer vet len, ter mé ket len „ká den ciá ba” ke ver te a for dí tót, no ha az ér te lem va ló -
já ban ott volt a for rás szö veg ben, csak ki kel lett vol na bá nyász ni. Ter mé sze te sen a for -
dí tó – mint bár mi lyen szö veg al ko tó – „bir to kon be lül” van, azaz legalább a sa ját szöve -
ge (a cél szö veg) szán dé kai és mo ti vá ciói vi lá go sak előt te, ha a for rás szö veg szán dé kai
és mo ti vá ciói nem is annyi ra. Szentkuthy nyil ván va lóan tud na ma gya rá za tot ad ni
a „po tom ro kon” ér tel mé re és in do kolt sá gá ra, de ez a ma gya rá zat so sem vá lik a szöveg
ré szé vé. A szö veg nek – a for dí tott nak éppúgy, mint az ere de ti nek – ma gáért kell
helyt áll nia, ma gá ban kell hor doz nia min den in ten ciót, mo ti vá ciót, struk tu rá lis kap -
cso la tot. A for dí tó nak te hát nem elég a for rás szö veg lát szó la gos ért he tet len sé gein
úr rá len ni, nem elég, ha ő ma ga pon to san ér ti, mi ről van szó. Az is ál lan dó ve szély,
hogy a cél szö veg lesz ér tel met len, pon to sab ban her me ti kus, rejt je le zett: az ol va sók
elől el zár ja azt az ér tel met, amit a for dí tó el he lye zett ben ne. A cél nyel vi mű kö dő ké -
pes sé get el lenőriz ni ép pen azért ne héz, mert a for dí tó ol va sa ta már informált olvasat.
Az Ulysses for dí tá sa so rán gyak ran hasz nál tuk teszt alany nak egye te mi hall ga tóin kat,
de ez nem iga zán ob jek tív kont roll: több nyi re nyil ván va lóan ki de rült a me ta kom mu -
ni ká ciónk ból, hogy me lyik vá laszt sze ret nénk hal la ni. A vég ső mér ce mégis csak a for -
dí tó ta pasz ta la ta és lel ki is me re te. er re mu ta tok be most egy – a kér dés ter mé sze té -
ből adó dóan óha tat la nul sze mé lyes – pél dát.

Az Ulysses 15. fe je ze té nek ka val kád já ban fel buk kan egy sze rep lő, akit OldGummy
Grannynek ne vez nek az ere de ti ben.48 Gás pár ezt fogatlannagyanyóval ad ja vissza,
ami nek az a nyil ván va ló in do ka, hogy a gum fog ínyt is je lent.49 A for dí tás te hát referen -
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ci á li san elég pon tos, de kul tu rá lis kap cso lat-le he tő sé gei ben erő sen el tér az ere de ti -
től: ez az öreg asszony nem hol mi ked ves nagy anyó, ha nem a fun da men ta liz musba
ful ladt, ter mék te len, de erő sza kos ír na cio na liz mus jel ké pe (át koz za az ide ge ne ket,
Se phent gyil kos ság ra buz dít ja). A név ugyanak kor bel ső rí met és al li te rá ciót is tar -
tal maz, ami me sés-mi ti kus, vagy legalábbis ba bo nás hát te ret idéz: vol ta képp egy ve -
szé lyes, rossz in du la tú bo szor kány je le nik meg itt a szí nen, akit a nyelv ki csi nyí tő-
becé ző for mu lá val pró bál kor dá ban tar ta ni. Szentkuthy megol dá sa, mi köz ben a ba nya
vissza ta szí tó tes ti va ló já ra utal, meg nyit ja a mi to ló giai asszo ciá ciók táv la tát, ta lán
túl sá go san is: ő Párkapofájúómamának ne ve zi ezt a sze rep lőt.50 A pár kák ha tal mát
(va la mint a gö rög mi to ló giát) ide köt ni nyil ván va lóan in do ko lat lan, Szentkuthy jel -
leg ze tes túl for dí tá sai (gi gan tiz mu sai) kö zé tar to zik.

el ső, ideig le ne sen el fo ga dott megol dá sunk az Öregmanó-mamó volt, ami a fel té -
te lek egy ré szét jól tel je sí ti, de túl sá go san ked ves asszo ciá ció kat hor doz. A vég ső vál -
to zat ban a sze rep lő ne ve ÖregGirnyóanyó, ami hoz zá ve tő le ges egyen súlyt te remt
a já té kos-mi ti kus hát tér és a kel le met len tes ti meg je le nés kép ze tei kö zött. A megol -
dás kez det ben nem tűnt meg győ ző nek: az volt a be nyo má sunk, hogy az ál ta lunk be -
le lá tott re fe ren ciák nem nyíl nak meg a ma gyar ol va só szá má ra, a név sze man ti kai -
lag (s így kul tu rá li san is) ter mék te len, azaz vég ső so ron ér tel met len a ma gyar
szö veg ben. ezért ezt a nyel vi ele met jó da ra big ideig le nes nek te kin tet tük, míg nem
egy vá rat lan pil la nat ban ak tív mű kö dé sé nek él mény sze rű meg ta pasz ta lá sa meg hozta
a dön tést: egy va lós, lá tás ból is mert sze méllyel kap cso lat ban spon tán asszo ciá ció -
ként je lent ke zett az ÖregGirnyóanyó nyel vi min tá za ta. ez ter mé sze te sen nem fo -
gad ha tó el tu do má nyos igé nyű ma gya rá zat ként, s az int ros pek ció mód szer ta ni hi te -
les sé gé vel kap cso la tos, a Bevezetőben em lí tett ké te lyek mind ér vé nye sek rá. Va ló já ban
azon ban az igé nyes for dí tó kü lön fé le kon tex tu sok hoz és re fe ren ciák hoz il leszt ve
min dig pró bá ra te szi az ál ta la kiala kí tott szo kat lan vagy rend ha gyó min tá za to kat.
eb ben az eset ben a meg fe le lő kon tex tus és re fe ren cia meg ta lá lá sa a szo ká sos nál to -
vább tar tott, de si ke rült meg bi zo nyo sod ni a min tá zat kul tu rá lis mű kö dő ké pes ségéről:
tár sít ha tó a név hez él mény sze rű, vi zuá lis re fe ren cia, kö vet ke zés képp bi zo nyá ra mások
szá má ra is ké pes ter mé keny kép zet tar to má nyo kat meg nyit ni.

Köz hely, hogy ezt a megelé ge dett sé get a kö tött for má jú ver sek for dí tá sa könnyeb -
ben és egyér tel műb ben meg hoz za, mint a sza bad ver sek vagy pró zai szö ve gek for dí -
tá sa. Ha a for rás nyel vi szo net tel szem ben ott áll a cél nyel ven előál lí tott szo nett, a
for dí tó va ló ban könnyen el hi te ti ma gá val, hogy nincs to váb bi ten ni va ló ja. ez a hozzá -
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ál lás, a for ma hű ség ha gyo má nyá nak ki zá ró la gos sá ga, va la mint a vir tuo zi tás kul tusza
a ma gyar mű for dí tás-ha gyo mány nak olyan két sé ges ha tá sú ele mei, ame lyek re Somlyó
György már év ti ze dek kel ezelőtt fel fi gyelt.51 A mű for dí tó nak mi nél job ban de fi ni ált
célra van szük sé ge, és oly kor va ló ban elő for dul, hogy a vers for ma meg fe lelő meg va -
ló sí tá sa (s emel lett a te ma ti kai ke re tek hoz zá ve tő le ges meg tar tá sa) a cél valós eléré -
sé nek il lú zió ját kel ti: ha son ló ra a ko ráb biak ban már lát tunk pél dát. A je len tős iro dal -
mi mű al ko tá sok azon ban en nél min dig sok kal ta bo nyo lul tabb felada to kat ál lí ta nak
fel. Kü lö nö sen ne héz hely zet be hoz za a for dí tót, ha a for rás szö veg ál tal meg ha tá ro -
zott cél (a cél nyelv ben lét re ho zan dó sze man ti kai komp le xum a ma ga kul tu rá lis kap -
cso lat rend sze ré vel) ele ve ho má lyo san van meg ha tá roz va. Ter mé sze te sen a je len tős
mű al ko tá sok rit kán ho má lyo sak egészükben: je len tős mi vol tuk nak rend sze rint az
erő tel jes in ten ci o nált ság, a mik ro- és mak ro struk tú rák fe szes meg ha tá ro zott sá ga is
elő fel té te le. De a leg tu da to sab ban meg szer kesz tett mű al ko tás is tar tal mazhat szán -
dé ko san ho má lyos ra han golt rész le te ket.

Vizs gál juk meg a kö vet ke ző mon da tot az Ulysses 17. fe je ze té ből: „He wi shed that
a ta le of a de ed sho uld be told of a de ed not by him sho uld by him not be told.”52

A mon dat Bloom meg rö kö nyö dé sét fe je zi ki azt kö ve tően, hogy kony há já ban a vendé -
gül lá tott Ste phen eléne kelt ne ki egy an ti sze mi ta bal la dát. A mon dat ér tel me mintha
vé gig gon do lás köz ben is meg bi csak la na, ön ma gá val szem be for dul na, a re fe ren ciája
is meg vál toz na. Bloom nak erő sen ked ve el len va ló, hogy a kony há já ban Ste phen vagy
bár hol más hol bár ki más ilyen da lo kat éne kel jen, de az na gyon is a ked vé re van, hogy
a kony há já ban Ste phen éne kel jen, s mi dezt egy szer re, szin te a sa ját sza vá ba vág va
pró bál ja sza vak ba ön te ni az el me, miál tal a mon dat va la mi lyen fur csa, szim met ri kus,
ön ma gá ra vissza zá ró dó, de nem egé szen a ra cio ná lis ér te lem ál tal ve zé relt for mát ölt.

Gás pár end re a kö vet ke ző kép pen ra gad ta meg ma gya rul a mon da tot: „Azt kí vánta,
hogy ha va la mi lyen tet tet el be szél nek, ne be szél je nek el ró la olyan tet tet, ame lyet nem
tett.”53 ez a megol dás ra cio na li zál ja az ere de tit, és kiemel be lő le egyet len (két ségkívül
a leg ké zen fek vőbb) as pek tust: Bloom ter mé sze tes til ta ko zá sát a sze mé lyére is vonat -
koz tat ha tó an ti sze mi ta vá dak és ál ta lá no sí tá sok el len. A mon dat el ső fe le tau to logikus
(„ha va la mi lyen tet tet el be szél nek”), de nem ké pez fe szült sé get a má so dik rész -
szel. A má so  dik rész ben Bloom csak annyit kí ván, hogy ne me sél je nek ró la olyas mit,
amit nem tett meg – de va ló já ban ilyen ra cio ná lis szin ten nem is me sél tek ró la sem -
mit. Gás pár figyel a mon dat poé ti kai meg szer kesz tett sé gé re is: meg va ló sít ja a belső
is mét lő dé se ket (el be szé lés, tett) de nem ké pez be lő lük szem beöt lő rend szert, amitől
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ez a fur csa mondat mintegy ma gá tól ér te tő dően, s mégis sze man ti kai gu banc ként
ug ra na az ol va só elé.

Szentkuthy ki fi no mult poé ti kai ér zé ke – amely szá mos eset ben túl zá sok ra csábítja –
ezút tal pon to san jel zi, hogy ezt a mon da tot nem a ra cio na li tás fe lől kell meg ra gadni.
Megol dá sa va ló ban a poé ti kai funk ció szem előtt tar tá sá val ké szült „A házi  gaz da azt
kí ván ta, hogy az ő éle te té nyei hez nem fű ző dő tény le ges el be szé lést tény sze rűen ne
be szél je nek el.”54 Há rom szor buk kan fel hang sú lyos hely zet ben a „tény” szó tag, mind -
há rom szor más szó fa jú és mon dat ré szi sze re pű sza vak szó töve ként. ez zel együtt a mon -
dat az ere de ti hez ké pest még min dig túl sá go san egyér telmű és ra cio ná lis, egészé ben
vé ve tel je sen ér tel mes mon dat nak tű nik, mi köz ben sze man ti kai lag szer vet len elemet
is tar tal maz: nem tud juk, mit je lent eb ben a kon tex tusban a tényleges el be szé lés.

el ső megol dá si kí sér le tünk eh hez ké pest vissza lé pést je len tett: meg pró bál tuk teljes -
ség gel ra cio ná lis sá ten ni a mon da tot. ez – pusz ta kö vet ke ze tes sé ge miatt – le gitim el -
 já rás nak te kint he tő, még ha ez eset ben nem is ideá lis. Ab ból az elv ből in dul tunk ki, hogy
a for dí tó nak mi nél több in for má ciót mi nél át tet szőb ben pre zen tá ló szö veget kell szolgál -
 tat nia a cél nyel vi ol va só szá má ra. A megol dá si kí sér let így hang zott: „Azt kíván ta, hogy
va ló sze rű tör té ne tet olyan va ló sze rű ség ről mond ja nak, amely őt nem érinti, s amely őt
érin ti, olyan ról ne mond ja nak.” er ről vi ta ala kult ki, melynek so rán tudatosí tot tuk, hogy
a mon dat az ere de ti ben sok kal össze tet tebb, rej té lye sebb, az ol va sás folya ma tos sá gát
megakaszt ja, és egyál ta lán nem ve zet vég ső, meg nyugtató értelemhez. Sokat vi tat -
koz tunk a mon dat bel ső for má já ról, az egyik meg fo gal ma zás sze rint a mondat le fu -
tá sa a Mö bi us- sza lag hoz ha son ló, ön ma gá ba vissza té rő és ön ma ga ellentétébe forduló
fo lya mat. ez a jel lem zés az ere de ti mon dat ra vo nat ko zóan meg vi lá gító erejű, de a cél -
 nyel vi kom pe ten ciá nak nem so kat se gít, nem moz dít a magyar meg va ló sí tás fe lé.55

A kö vet ke ző konst ruk ció így hang zott: „Azt kí ván ta, hogy fog lal ja nak me sé be egy
tet tet me lyet nem ő tett meg és nem tet tet még me sé be fog lal va sem.” ez a vál tozat
va ló ban pon to sab ban kö ve ti az ere de ti mon dat poé ti kai szer ve zett sé gét és vég ső ho -
má lyos sá gát, de sú lyos érv ve le szem ben, hogy je len té se megen ged he tet le nül el tér
az ere de ti től: Bloom konk rét kí ván sá ga, hogy va la ki mond jon el egy tör té ne tet, az
ere de ti ből nem vi lág lik ki ilyen egyér tel mű ség gel, ugyanak kor a mon dat vé gi ki zá ró
„sem” is ne he zen ér tel mez he tő: a sem- hez tar toz ni kell va la mi má sik re fe ren ciá nak,
ami szinténnem, de ilyet sem a mon dat, sem a kon tex tu sa nem je lez. Ké szült te hát
egy újabb, a több ol da li ér ve ket job ban fi gye lem be ve vő ver zió: „Azt kí ván ta, ha egy
tett ről mon da nak me sét, ne az ő tet té ről mond ják s ha az övé ről azt ne mond ják.”
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A mon dat eb ben a for má ban ke rült a kia dó nak be nyúj tott ké zi rat ba. A kiadói szer -
kesz tő azon ban is mét ki fo gást emelt el le ne, a ko ráb biak hoz ha son ló ér vek kel: az ere -
de ti mon dat ér tel me tá vol ról sem ennyi re vi lá gos, mi köz ben poé ti kai for má ja (a belső
is mét lő dé sek rend sze re) sok kal lát ha tóbb. ek kor vált iga zán vi lá gos sá, hogy a ho má -
lyos ság mennyi re le he tet len cél a for dí tás ban. A leg több he lyen, ahol az Ulysses szö -
ve ge ho má lyos, ott ez va la mi lyen konk rét men tá lis vagy ver bá lis el já rás hoz köt he tő:
el lip szis hez, lap szus hoz vagy más ha son ló hoz – az ide vá gó ese te ket az elő ző fe je zet -
ben tár gyal tuk. Az el lip szis vagy a lap szus egy meg ha tá ro zott, nor ma tív nyel vi for -
má hoz mint bá zis hoz ké pest de fi ni ál ha tó, je lölt el té rés: eze ket az ese te ket úgy kell
for dí ta ni, hogy re konst ruál juk a nor ma tív alak za tot (amit a lap szus fél reért, amit az
el lip szis el hagy), és eh hez ké pest, mintegy az ere de ti el já rá sok adap tált megis mét lé -
sé vel ala kít juk ki a cél nyelv ben a nor ma sér tő nyel vi for mát. en nél a mon dat nál azon -
ban nem de fi ni ál ha tó ilyen nor ma tív bá zis: nem tud juk pon to san, hogy mit is gondol
Bloom, hi szen nem tud ja ő sem, a mon dat ép pen a za var ról szól. For dí tó ként azon -
ban a za vart, a ho mályt nem le het meg cé loz ni: azt csak va la mi nek az el ho má lyo sí -
tá sá val vagy össze za va rá sá val le het sé ges elér ni.

ele mez ni kezd tük te hát, hogy mi lyen nyel vi ele mek hoz zák lét re a mon dat ér telmi
ho má lyos sá gát, és mi ből ered a poé ti kai fe szes sé ge. A ho má lyos ság for rá sa a kap cso -
la tok és re fe ren ciák meg ha tá ro zat lan sá ga: nincs egyér tel műen megad va pél dául, hogy
ki re utal a két szer sze rep lő him név más: ez Ste phent éppúgy je lent he ti, mint ma gát
Bloo mot. Nincs megad va a mon dat ta go lá sa sem, he lyen ként mint ha kö tő szók hiá -
nyoz ná nak, más kö tő szók uta lá sai több fé le kép pen ér tel mez he tők. A megol dás ból te -
hát ki kell ik tat ni a vo nat ko zó név má sos alá ren de lé se ket, ame lyek egyér tel mű sí tik
a ta go lást (azt kí ván ta, hogy…; olyan me sét, amit…) Mi nél in kább no mi ná lis sá kell
ten ni a mon da tot, hogy ki kü szö böl jük a sze mély re uta ló ige ra go zást. A poé ti kai for -
má ban pe dig mi nél in kább fi gye lem be kell ven ni az is mét lő dő ele me ket (eh hez
nekünk is szük sé günk lesz sze mé lyes név más ra, ami a ma gyar ban nem adó dik au to -
ma ti ku san). Vé gül fel kell tár ni a mon dat vers sze rű ta go lá sát, és le he tő ség sze rint
ezt is kö vet ni a ma gyar ban.

He wi shed Gon dol ta
t hat a ta le ily me sé t
of a de ed A mon da ni 
sho uld be told B/1 va la ki 
of a de ed A tet té ről 
not by him c/2 hogy sza bad 
sho ul by him c/1 hogy ne ki 
not be told. B/2 nem sza bad.
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Fi gye lem be kell te hát ven ni a vál to zat la nul is mét lő dő, re kom bi ná ló dó ele me ket:
ofadeed (A); betold (B); byhim (c); should (1); not (2). A ma gyar ver zió az egy szó -
tagos sza vak stac ca tó já val ter mé sze te sen nem tud ver seny re kel ni, de a töb bi fel té -
te le ket vi szony lag jól si ke rült meg kö ze lí te ni a vég ső vál to zat ban. Mint hogy ma gát
a ho má lyos sá got nem tud tuk meg cé loz ni, lo ka li zál tuk a ho má lyos sá got lét re ho zó
ele me ket, mi köz ben az is mét lő dé se ket (per sze leegy sze rű sít ve) és a há rom szó ta gos
ta go lást is re konst ruál tuk. Si ke rült ki je löl ni azo kat a kon szo li dált fix pon to kat, ame -
lyek re a for dí tás rá bíz hat ta ma gát. A va la mennyi részt ve vő megelé ge dé sé re szol gáló
(és kel lő mér ték ben ho má lyos) vál to zat te hát így hang zik: „Gon dol ta ily me sét mon -
da ni valaki tet té ről hogy sza bad nem ne ki hogy ne ki nem sza bad.”56

Az ér tel met len ség gel – azaz az in ten ció vagy a mo ti vá ció lát szó la gos vagy va ló sá -
gos hiá nyá val – va ló meg küz dés te re pei te hát vál to za to sak. Az utób bi pél dák ból le -
szűr he tő gya kor la ti ta nul sá gok a kö vet ke zők ben fog lal ha tók össze:

1. A for dí tás so rán ab ból kell kiin dul nunk, hogy ha nem ér tünk va la mit, ben nünk
van a hi ba. csak több szö rös el lenőr zés (Goog le tesz tek, több szó tár, anya nyel vi be -
szé lők, az adott te rü let szak ér tői nek meg kér de zé se) után nyu god ha tunk be le, hogy
egy adott rész let re nincs ma gya rá zat – er re azon ban (vagyis a tel jes, in ten ció és moti -
vá ció nél kü li káosz ra, fe hér zaj ra) a nyel vi mű kö dés és az iro dal mi mű al ko tás ér vé -
nyes de fi ní ci ói sze rint nemigen van pél da.

2. óva kod nunk kell at tól a tév hit től, hogy az ál ta lunk a szö veg be plán tált ér te lem
au to ma ti ku san meg nyí lik az ol va só szá má ra. Nem vár hat juk el, hogy az át lag ol va só
olyan fi gye lem mel és olyan ap pa rá tus sal ol vas sa for dí tott szö ve gün ket, mint ami -
lyen nel mi ol vas tuk (az elő ző pont sze rint) az ere de tit. A szö veg nek saját szán dé -
kaink tól és mo ti vá cióink tól füg get le nül is mű kö dő ké pes nek kell len nie. A for dí tó nak
pe dig, mi köz ben teljes megér tés re tö rek szik, tar tóz kod nia kell a her me ti kus, ka bal -
lisz ti kus túlin terp re tá lás tól, s fő leg at tól, hogy az így ki nyert, iga zol ha tat lan ér tel -
me zés ered mé nyét for dí tá sá ban új ra kó dol ja: ez fe les le ges, erő sza kolt pa ro no má ziák -
hoz és a va ló ban le ké pe zen dő struk tú ra sé rü lé sé hez ve zet (er re még vissza té rünk
a zá ró fe je zet ben).

3. Le het nek az ere de ti ben olyan nyel vi alak za tok, ame lyek nem ra cio na li zál ha tók
tel jes ség gel, pél dául azért, mert nem ra cio ná lis tu dat ál la po tok vagy tu dat tar tal mak
ki fe je ző dé sei. ezek ben az ese tek ben is a struk tú ra fel tá rá sa le het se gít sé günk re,
hiszen a sze rep lő ir ra cio ná lis meg nyil vá nu lá sa mö gött is ott dol go zik a szer ző ra cio -
ná lis el mé je. Ha nem lát juk át pon to san, hogy mit csi nál, még min dig meg néz het jük
– és for dí tó ként imi tál hat juk –, hogy hogyan csi nál ja.
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„aműfordítófeladata”

for dí tás versus ér teL Mezés

Wal ter Ben ja min 1923-as esszé je1 a for dí tás ról foly ta tott el mé le ti gon dol ko dás próba -
kö vé nek tű nik: egyet len szak bib li o gráfiából sem hiá nyoz hat, és – mint Paul de Man némi
ma lí ciá val megál la pít ja – „az em ber mindad dig nem szá mít Va la ki nek eb ben a szak -
má ban, amíg er ről az írás ról nem fej tet te ki a vé le mé nyét”.2 ez a kiemel ke dő sze rep
ke vés bé kö szön he tő a Ben ja min ál tal sa ját kér dé sé re adott vá lasz nak (amely so kad -
szo ri ol va sás után is ta lá nyos ma rad), mint in kább ma gá nak a rend kí vül lényegre törő
kér dés nek, hogy mi ben is áll a mű for dí tó felada ta, hogy ki nek is fe le lős a mun ká jával.

A je len könyv szel le mé nek meg fe le lően azt pró bál juk meg vizs gál ni, mit üzen Ben -
ja min esszé je a for dí tói gya kor lat szá má ra: ki bont ha tó-e be lő le va la mi konk rét moz -
za nat, va la mi iga zi „teen dő”. A gya kor ló for dí tó, ha mód szer ta ni eliga zí tá sért for dul
Ben ja min hoz, már az el ső mon dat nál ra di ká li san meg le pő in te lem be üt kö zik: ne fog -
lal koz zék a be fo ga dó val. Ben ja min sze rint a fo lya mat vizs gá la tá ban a be fo ga dó hely -
ze te és ta pasz ta la ta me rő ben ér dek te len, „[m]ert a vers so sem az ol va só nak szól”.3

Az esszé ele jén jó részt eh hez ha son ló el ha tá ro lá sok, ne ga tív ki je len té sek ta lál ha tók:
a mű al ko tás nak a „[l]énye ge nem köz lés, nem ki je len tés” – és eb ből kö vet ke zően
a mű  for dí tás nak sem az átad ha tó, át kó dol ha tó je len tés sel kell fog lal koz nia. Itt felfedez -
he tünk né mi lo gi kai in kon zisz ten ci át: ha el is fo gad juk, hogy a mű al ko tás fő funkciója
nem a be fo ga dó ra irá nyul, ez nem je len ti azt, hogy ne le het ne a be fo ga dó ra irá nyu -
ló (még oly mel lé kes) funk ció ja (hi szen min den na pos ta pasz ta la tunk sze rint, ha a
mű al ko tá sok kal tör té nik va la mi, ez rend sze rint be fo ga dói te vé keny sé gek hez kötődik),
s fő ként nem je len ti, hogy a mű for dí tás szük ség sze rűen nem en nek a (mel lék-) funk -
ció nak, ha nem a kö ze lebb ről még nem de fi ni ált fő funk ció nak vol na alá ren del ve. egy -
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De MAN 1994.
3 BeN JA MIN 1980, 71.
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sze rűb ben: at tól, hogy a mű al ko tás nem a be fo ga dó örö mét és ké nyel mét szol gál ja,
a mű for dí tás még szol gál hat ná azt.

A ké sőb biek ben Ben ja min ki fej ti, hogy a mű for dí tás vol ta kép pen az ere de ti élet -
je len sé ge, il let ve éle té nek (túlélé sé nek) stá diu ma. ez zel az el gon do lás sal tel jes ség gel
egyetért he tünk: egy mű al ko tás to vábbélé sé hez a for dí tá sok és új ra for dí tá sok éppúgy
hoz zá tar toz nak, mint az újabb és újabb ér tel me zé sek, vagy ép pen az adap tá ciók,
szín pad ra ál lí tá sok, meg filme sí té sek, meg ze né sí té sek stb. Ben ja min hang sú lyoz za,
hogy a to vábbélés itt „tel jes tárgy sze rű ség gel, me ta fo ri kus mel lék zön gék nél kül”4 ér -
ten dő. De va jon hol zaj lik ez az élet, mi le het a te re pe, ha nem ma ga a kul tú ra, a befo -
ga dók és po ten ciá lis be fo ga dók, to váb bá más mű al ko tá sok, ér tel me zé sek és egyéb
kul tu rá lis ha tá sok in terak tív, kö zös sé gi te re? Hol foly hat na le a mű al ko tás éle te, ha
nem a kul tú ra te ré ben?

Ben ja min gon do lat me ne te egy au ten ti kus, ki tel je se dett lét mó dot fel té te lez, amely
fe lé a mű al ko tá sok (töb bek kö zött ép pen for dí tá saik ré vén is) tö rek sze nek. Az „élet”
fo gal ma azon ban azt fel té te le zi, hogy fo lya ma tok zaj la nak, az alanyt ha tá sok érik,
ese mé nyek tör tén nek ve le (mint pél dául a for dí tás), mindez a mű al ko tást a kul tú ra
ke re tei kö zé, a be fo ga dók ki szá mít ha tat lan hasz ná la ti mód jai kö zé utal ja. Fel te hetőleg
a fordíthatóság sem olyan esszen ciá lis tu laj don sá ga a mű al ko tás nak, ami lyen nek azt
Ben ja min te kin ti, sok kal va ló szí nűbb, hogy ezt is a kul tu rá lis kon tex tus tu laj do nítja.

Ké sőbb Ben ja min azt ír ja, „[a] for dí tás ban az ere de ti a nyelv mintegy ma gas la tibb,
tisz tább lég kö ré be emel ke dik, ahol ter mé sze te sen nem él het tar tó san”5 – alig ha nem
ez ma gya ráz ná a for dí tá sok vi szony lag gyors elavu lá sát. Itt össze za va ro dik né mi képp
az al le gó ria: az au ten ti kus, ma ga sabb és tisz tább lét ben te hát rit kább a le ve gő,
rosszab bak az élet le he tő sé gek? Itt meg mu tat ko zik a Ben ja min-esszé ér tel me zé sének
egyik leg főbb ne héz sé ge (és egy ben vonz ere je): a be széd mód sa já tos hul lám zá sa az
al le gó riák és konk ré tu mok kö zött.

Itt ér ke zünk el az esszé leg töb bet vi ta tott pont já hoz, az úgy ne ve zett cse rép-al le -
gó riá hoz. esze rint az ere de ti mű ma ga is csak tö re dé ke va la mely ere den dő lé nyeg -
nek, a for dí tás pe dig en nek a tö re dék nek a tö re dé ke, amely azon ban mégis hoz záadó -
dik az ere de ti hez, an nak lét mód ját a tel jes ség, az au ten ti kus ság fe lé moz dít ja. olyan
fel te vés ez, ame lyet ér de mes vol na a gya kor lat ban is szemügy re ven ni. Le foly tat hat -
nánk pél dául a mű for dí tás ra vo nat ko zóan an nak a vizs gá lat nak a má sát, ame lyet
a mű al ko tás lét mód já ról töp ren gő Re né Wel lek vé gez el, aki a vá lasz le he tő sé gek
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között az ol va sa tok (mutatismutandis: mű for dí tá sok) összes sé gé vel és kö zös met -
sze té vel egyaránt szá mol, de vé gül mind ket tőt el ve ti.6 Wel lek vé gül ön ma gu kat módo -
sí tó nor mák rend sze re ként mu tat ja meg az iro dal mi mű al ko tást, de ez ne künk nem
se gít, hi szen a for dí tás (szem ben az au to nóm mű al ko tás sal) nem hor doz za ma gá ban
a sa ját nor máit, ha nem azok raj ta kí vül, egy részt az ere de ti mű, más részt a be fo gadó
kul tú ra struk tú rá já ban ta lál ha tók.

For dul junk in kább konk rét pél dá hoz. Bár az ilyes mi nek nincs ob jek tív mér cé je,
na gyon is el fo gad ha tó fel te vés, hogy a Bib lia összes for dí tá sa együtt vé ve kö ze lebb
ke rült az ere den dő au ten ti ci tá shoz (amely ez eset ben alig ha nem a vol ta kép pe ni kinyilat -
 koz ta tást je len te né), mint az ere de ti le jegy zé sek. ez ab ból is lát ha tó, hogy ez a széle -
sebb au ten ti ci tás akár Mó zes szar vait vagy a je ru zsá le mi nyu lat is ké pes volt ma gába
fo gad ni. Ben ja min fel fo gá sa és a je len könyv gon do lat me ne te kö zött ab ban ra gadható
meg a kü lönb ség, hogy míg ő ezt az au ten ti ci tást ele ve adott, me tafi zi kai lé te ző nek
te kin ti, mi in kább kul tu rá lis kép ződ mény nek, amely nem va la mely transz cen dens
en ti tás ban, ha nem sok mil lió em be ri lény kö zös, meg val lott hi té ben gyö ke re zik.

Ben ja min szel le mé ből kö vet ke zik, hogy ép pen eh hez a pél dá hoz nyúl tunk, hi szen
az ő gon do lat me ne te is a Szent írás pél dá já ba tor kol lik, ame lyet (Je ro mos sal egy be -
hang zóan) az ab szo lút for dít ha tó ság pél dá ja ként ál lít elénk.7 Az el gon do lást még
azzal is alá tá maszt hat juk, hogy eb ben a ki vé te les eset ben bi zo nyos mér té kig még
a for dí tá sok is megőr zik a for dít ha tó sá got, hi szen a leg szé le sebb ha tást min den
bizonnyal for dí tá sok, a gö rög Septuaginta és a la tin Vulgata – szá mos to váb bi fordítás
„ere de ti jei” – mond hat ják ma gu ké nak.8 Ér de kes el len pél da ugyanak kor a Ko rán,
amely nek szent sé ge ép pen a be tű hív, le for dí tat lan önazo nos ság ban őr ző dik meg.9

Ben ja min gon do lat me ne te mind vé gig a tö re dé kes ség és tel jes ség, il let ve a mulandó
és örök koor di ná ta rend sze ré ben ha lad. egyik legér de ke sebb új don sá ga, hogy a mű -
for dí tást, amely ter mé sze té nél fog va a tö re dé kes ol dal hoz tar to zik, nem te kin ti érték -
te len nek, ha nem a tel jes ség épí tő kö vé nek. Az egy más hoz il lesz ke dő cse re pek (az ere -
de ti mű al ko tás és mű for dí tá sai) egy új egész fe lé kö ze lí te nek. Az al le gó riá ból az
kö vet ke zik, hogy a mű al ko tás és mű for dí tá sai nem me ta fo ri kus-he lyet te sí tő, ha nem
me to ni mi kus -egy más mel let ti vi szony ban áll nak egy más sal. ez az imp li ká ció vá rat -
lan és meg le pő, nem könnyű kap cso lat ba hoz ni a mű for dí tás lé te ző gya kor la tá val.
e kép let sze rint a mű for dí tó nak nem az vol na a felada ta, hogy ele jé től vé géig „újraírja”
az ere de tit, ha nem hogy to vábbír ja. Ilyen me to ni mi kus vi szonyt az in ter ne ten nép -
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sze rű fan-fictionmű faj mű ve lői ala kí ta nak ki a kö zös ere de ti vel: foly tat ják a tör ténetet,
ki töl tik a ki töl tet len he lye ket, al ter na tív, pár hu za mos nar ra tí vá kat ve zet nek be –
mindez el mé le ti leg is na gyon ér de kes, de cse kély kö ze van a for dí tás hoz.

Ta lál ha tunk azon ban olyan pél dát, ahol az egy más mel let ti ség, a cse re pek összeil -
lesz té se a mű for dí tá sok kö ré ben is ered mé nye sen mű kö dik. Guillaume Apol li nai re
egyik leg hí re sebb, AMirabeau-híd cí mű ver sé nek nem ké szült iga zán átütő ere jű
magyar for dí tá sa. A Réz Pál szer kesz tet te kö tet10 öt for dí tó mun ká ját köz li egy más
mel lett, je lez ve, hogy ezek csu pán együtt ké pe sek sej tet ni az ere de ti au rá ját. Az olva -
só nak mód já ban áll re konst ruál ni ezt az au rát, de az öt vál to zat ból szö veg sze rű mi -
vol tá ban nem konst ruál hat ja meg az ideá lis for dí tást. A vál to za tok ugyanis a kon ven -
ció ér tel mé ben XoR („ki zá ró vagy”, azaz szi go rúan egy más mel let ti, nem he lyet te sí tő)
vi szony ban áll nak: va la mennyi for dí tó ügyelt rá, hogy ne hogy bár mit át ve gyen a ko -
ráb biak tól. Bár öt for dí tás elol va sá sa és össze mé ré se az él mény sze rű ség te kin te té -
ben nem egyen ér té kű az ere de ti elol va sá sá val, a vers ről mégis meg győ ző be nyo más
sze rez he tő az öt vál to zat ból, meg told va an nak a re zig nált be lá tá sá val, hogy az ere -
de ti tö ké le tes sé ge hoz zá fér he tet len – és pa ra dox mó don ez a re zig ná ció gaz dag és
au ten ti kus mó don szí ne zi az ol va só él mé nyét a nosz tal gi kus-re zig nált vers ről.

evi dens per sze, hogy Ben ja min nem er re gon dolt. Azt kel le ne el kép zel nünk, hogy
mi vé áll össze, mi fé le tel jes ség fe lé tart AMirabeau-híd ere de ti je és összes for dí tá sa
együtt. Le het ne ez a vers nek va la mi fé le pla tó ni ideá ja, amely nek az ere de ti a leg jobb
konk re ti zá ció ja, a for dí tá sok pe dig tö ké let le neb bek, de né me lyik al kal ma sint meg -
va ló sít va la mi olyan as pek tust, ame lyet az ere de ti fi gyel men kí vül hagy. ez az el kép -
ze lés il le ne az esszé gon do lat me ne té hez, de va ló já ban nincs ki fejt ve, hi szen Benjamint
nem ez ér dek li. A meg cél zott tel jes ség nem az adott mű, ha nem a nyelv pla tó ni ideája,
a reineSprache, a tisz ta nyelv. Va ló já ban ar ról van szó, hogy a je len tős mű al ko tás egy
adott nyelv csúcs tel je sít mé nye, a leg több, ami re pil la nat nyi ál la po tá ban a nyelv képes,
és a mű for dí tá sok eze ket a csú cso kat haj lít ják egy-egy má sik nyelv fe lé, ami aján dé -
ko zás ként és kény sze rí tés ként egyaránt fel fog ha tó. A nyel vek egy más fe lé haj lí tá sa
az, ami az el gon dolt tel jes ség, a Bá bel előt ti tisz ta nyelv fe lé ve zet. Ben ja min határo -
zott ál lí tá sa, hogy a nyel vek „a prio ri és min den tör té ne ti vo nat ko zás tól el te kint ve
ro ko nok egy más sal ab ban, amit mon da ni akar nak”11 – bár né mi leg kér dé ses, hogy
mit akar nak mon da ni, ha en nek lé nye ge nem köz lés és nem ki je len tés.

A tisz ta nyelv fe lé va ló tö rek vés cél ja már egé szen konk rét felada to kat ró a for dí -
tó ra. Ben ja min ra di ká li san eluta sít ja a do mesz ti ká ló stra té giát, a for ma hű sé get és álta -
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 lá ban a for dí tói ér tel me zést, an nak ér de ké ben, hogy a cél nyelv mindin kább ré sze sül -
hes sen a for rás nyelv ál tal elért tel je sít mény ből. en nek alap ján úgy tűn het, a ben ja -
mi ni el vek leg tö ké le te sebb meg va ló sí tó ja Nabokov Anyegin-for dí tá sa, amely tel jes -
ség gel tar tóz ko dik a do mesz ti ká lás tól és a for ma hű ség től, és ki zá ró lag jegy ze tek ben
ér tel mez. Ben ja min azon ban en nél is to vább megy, kö ve tel mé nye „a szin ta xist -át te -
vő szó sze rin ti ség”,12 vagyis sze rin te az „it ra ins cats and dogs” he lyes for dí tá sa: „ez
ku tyá kat és macs ká kat esik”. Az ilyen megol dás va ló ban pró bá ra te szi a cél nyel vet,
de alig ha ab ban az ér te lem ben, ame lyet Ben ja min kí vá na tos nak tart. ez va ló já ban az
a gya kor lat, ame lyet ma a szá mí tó gé pes for dí tó prog ra mok pro du kál nak.

ez az ered mény kü lö nös és ne he zen ér tel mez he tő. Ben ja min azt kí ván ja a for dító -
tól, hogy ne ér tel mez zen, te kint sen el a köz lő szán dék tól, az ér te lem től, azaz a (szerin -
te) lé nyeg te len től, és köz ve tít se azt, ami meg fog ha tat lan, ti tok za tos, „köl tői”. ezt
a for dí tó ak kor ad hat ja vissza, ha „ő ma ga is köl tői leg al kot”.13 De mi le het ke vés bé
köl tői, mint egy for dí tó prog ram tel je sít mé nye? Ho gyan hoz ha tó kö zös ne ve ző re a két
kö ve tel mény: a köl tői mó don va ló al ko tás és a szin ta xist -át te vő szó sze rin ti ség? Alig -
ha nem csakis úgy, hogy ha a köl tői sé get is va la mi fé le esszen ciá lis me tafi zi kai mi nő -
ség nek te kint jük, amely a szin ta xis sal és szó sze rin ti ség gel mintegy au to ma ti ku san
át plán tá ló dik egyik nyelv ből a má sik ba. Saj nos ez egé szen biz to san nincs így: a köl -
tői ség nyel vi struk tú rák ban rej lik, ame lye ket kul tu rá lis össze füg gé sek be fo lyá sol nak,
s ame lye ket a for dí tás so rán nyel ven ként új ra lét re kell hoz ni – for dí tói stra té gia függ -
vé nye, hogy ezt am bi cio nál ja-e va la ki.

Ben ja min te hát a kö zép ko ri kó de xil lu mi ná tor, vagy a ka ted rá li son dol go zó kőfaragó
te vé keny sé gé nek min tá já ra kép ze li el a mű for dí tó felada tát: ki csiny ré szén ügy kö dik
va la mely nagy egész nek, ame lyet sem spi ri tuá li san, sem fi zi ka i lag nem ké pes tel jessé -
gé ben át lát ni és fel fog ni, s az így ke let ke ző kog ni tív hiányt a hit ere jé vel hi dal ja át. ebben
az ér te lem ben is to vább gon dol ha tó Paul de Man iro ni kus és pa ra dox meg fej té se,
amely sze rint Ben ja min nem is a for dí tó felada tá ról, ha nem feladásáról be szél (já ték
az Aufgabe szó ket tős ér tel mé vel: de Man an gol nyel vű előadá sá ban an gol ra le for dít -
ha tat lan pa ro no má zi a ként ér tel me zi az esszé né met cí mét).14 A mű for dí tó felad ja
a felada tot, és felad ja az au ten ti kus tel jes ség igé nyét: ép pen ez zel já rul hoz zá a ki tel -
je se dés hez. Mindez va ló ban hasz nál ha tó, mint a mű for dí tó nak nyúj tott mo rá lis és
spi ri tuá lis tá mo ga tás, sem mit sem mond azon ban ar ról, hogy hogyan végez ze a mun -
ká ját, s hogy az ál ta la vég zett mun ka mi től mi nő sül majd jó nak. Benja min vol ta kép -
pen au to ma ti zált fo lya mat ként lát tat ja a for dí tást, amely – ha az ő elvei és előírá sai
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alap ján vég zik – mintegy szük ség sze rűen meg fe le lő ered mény re ve zet. A for dí tó
képes sé gei nek, fel ké szült sé gé nek éppoly ke vés sze re pet szán, mint a be fo ga dó nak:
a rossz for dí tás le he tő sé gé vel is csak a té ves el vek (a fék te len sza ba dos ság, il let ve, ami
még rosszabb, a for ma hű ség) fo lyo má nya ként szá mol. Az nem me rül fel, hogy a fordí -
tó sze mé lyes in kom pe ten ciá ja ré vén, az el vek be tar tá sa mel lett is vál to za tos mó don
lét re jö het nek rossz for dí tá sok is, ame lyek fél re ve zet he tik az ol va só kat, el tor zít hatják,
té ves fény be ál lít hat ják az au ten ti kus lé nye get, azaz ká ro sak le het nek e lé nyeg végső
ki tel je se dé se szem pont já ból – már amennyi ben egyál ta lán jut eb ben va la mi fé le szerep
a ha lan dók nak. Ta lán nem túl el ru gasz ko dott el gon do lás azon ban ré szünk ről, hogy
egy tu do má nyos gon do lat me net nek vég ső so ron, ha át té te le sen is, a ha lan dók érdekeit
kell szem előtt tar ta nia. en nek ér tel mé ben adott nak ve he tő, hogy a kul tú ra fo lyamatai
sze ren csés eset ben a ha lan dók egyé ni és kol lek tív élet le he tő sé gei nek ki tel je se dé sét
szol gál ják (sze ren csét len eset ben pe dig e le he tő sé ge ket szű kí tik), ezért sem hagyhat -
juk fi gyel men kí vül a be fo ga dás egyé ni és kol lek tív mecha niz mu sait. Ben ja min té tele
a nyelv alap ve tő egy sé gé ről – mint azt de Man is megálla pít ja – val lá sos té tel, amely a ha -
lan dók vi lá gán túl ra te kint, így kí vül áll a mo dern tudo mány ra cio ná lis disz kur zu sán.

De Man a for dí tó sa já tos fe le lős sé gé nek il luszt rá lá sá ra kieme li Ben ja min esszé -
jének kö vet ke ző té tel mon da tát: „Ahol a szö veg köz vet le nül, min den át té tel nél kül
az igaz ság és a dog ma bi ro dal má ra vo nat ko zik, ott min den to váb bi nél kül le for dít -
ható.”15 A gon do lat is me rős le het, hi szen év ti ze dek kel ké sőbb Jakobson (me rő ben
más indítta tás ból) lé nye gé ben ugyanezt fo gal maz za meg: „Önel lent mon dás vol na
olyan megis me ré si (kog ni tív) ada tot fel té te lez ni, amely nyel vi leg meg ra gad ha tat lan
vagy le for dít ha tat lan.”16 A prob lé mák – Ben ja min és Jakobson sze rint egy be hang -
zóan – ezen a tar to má nyon kí vül kez dőd nek, ahol a for dí tó már nem mű köd het auto -
 ma ta ként, ha nem dön té sek re kény sze rül. De Man, hogy a for dí tó nyo mo rú sá gát
illuszt rál ja, nem hagy ja ki hasz ná lat la nul azt a tényt, hogy Ben ja min fran cia for dítója,
can dil lac pont ezt a (két ség te le nül az igaz ság és a dog ma bi ro dal má ra vo nat ko zó)
mon da tot for dí tot ta fél re: az ő szö ve gé ben le for dít ha tó he lyett lefordíthatatlan
(purementetsimplementintraduisible) az ál lít mány. De Man ka ján sá gát táp lál ja,
hogy Der ri da éppen er re a fél re for dí tás ra épí tet te a sa ját ol va sa tát, ám (ka ján ság tól
to vább ra sem mentes) elis me rés sel jegy zi meg, hogy Der ri da nyil ván könnye dén
meg tud ja ma gya ráz ni a kettő azo nos sá gát.17 És de Man ezút tal ki tű nő jós nak (vagy
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15 ezt Paul de Man írá sá ból, Ki rály edit for dí tá sá ból idéz tük (De MAN 1994, 70). Ugyanez a mon dat Tan dori
De zső for dí tá sá ban: „Ahol a szö veg köz vet le nül, köz ve tí tő ér te lem nél kül, szó sze rin ti sé gé ben az iga zi
nyel vé, az igaz sá gé vagy a ta ní tá sé, ott ez ma ga a for dít ha tó ság” (BeN JA MIN 1980, 86).

16 JAKoBSoN 1959, 236.
17

De MAN 1994, 70.
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ta lán mú zsá nak) bi zo nyul, hi szen né hány év vel ké sőbb Der ri da pon to san ezt a para -
do xont fo gal maz za meg: „Végső so ron csak az a lefordítandó, ami lefordítatlanmarad:
csakis az lefordítható.”18

Ha túl lé pünk a pa ra do xon ere den dő fri vo li tá sán, a gon do lat va ló ban vissza ve -
zethető Ben ja mi nig: az a le for dí tan dó, ami le for dí tat lan ma rad, a for dí tó nak az zal
van munkája, az a feladata, amit felad.19 A for dí tá si mun ká nak, mint lát tuk, van egy
tar to má nya (Jakobson sze rint a kog ni tív ada tok, Ben ja min sze rint az igaz ság és dog -
ma vi lá ga), amely nem feladat. ezen a tar to má nyon kí vül a for dí tó vá lasz tá sok ra, dön -
té sek re kény sze rül, vagyis olyan mű ve le tek re, ame lyek kí vül es nek a pusz ta át kó do -
lás ho ri zont ján. A poé ti kai funk ció mű kö dé se, a tág ér te lem ben vett pa ro no má zi ák
és kul tu rá lis al lú ziók megakaszt ják, el té rí tik vagy megoszt ják, és pár hu za mos vagy
szét tar tó pá lyák ra ál lít ják a kog ni tív köz lés fo lya ma tot. A for dí tó nak dön tést kell hoz -
nia, hogy mit tart meg és mit hagy vesz ni, mi az, amit felad. És ab ban rej lik az iga zi
felada ta, hogy ezek kel a fel adott ele mek kel kezd jen va la mit, hogy az így ke let ke zett
vesz te sé get va la ho gyan (az át  kó dolt kog ni tív je len tést megőriz ve) kom pen zál ja, hogy
a for dí tás az ere de ti kul tu rá lis min tá zat sok ré tű sé gét és gaz dag sá gát mi nél in kább
rep re zen tál ja vagy rep ro du kál ja.

ezek a kény sze rű dön té sek és vá lasz tá sok hoz zák lét re azt a fél reér tést, amely sze -
rint a for dí tás az ér tel me zés, az in terp re tá ció egyik for má ja. Um ber to eco egyik leg -
fon to sabb ál lí tá sa a for dí tás kap csán, hogy azértelmezésnemfordítás. er ről szól az
Inerpretarenonètradurre és en nek an gol vál to za ta, az ExperiencesinTranslation
cí mű kö tet má so dik fe le,20 va la mint je len tős sze re pet kap a kér dés az an go lul írt Mouse
orRat ér ve lé sé ben is.21 Az aláb biak ban ecó nak ezt az el gon do lá sát visszük to vább,
míg el ju tunk a fen ti té tel lát szó la gos meg for dí tá sáig, va ló já ban je len tős ki ter jesz té -
séig: afordításnemértelmezés.

A kiin du ló pont Jakobson kép le te, aki a „for dí tás nak” há rom ver zió ját kü lön bö zeti
meg: int ra ling vá lis for dí tás (nyel ven be lü li át fo gal ma zás, pa ra frá zis); in ter ling vá lis
(azaz „tu laj don kép pe ni”) for dí tás; in ter me di á lis for dí tás (át dol go zás, adap tá ció, pél -
dául meg filme sí tés, meg ze né sí tés stb.).22 eco, bár vi tá ja van ez zel a mo del lel, se hol
sem ál lít ja konk ré tan, hogy Jakobson té ved. Hi szen amit Jakobson ál lít, az vol ta képpen
evi den cia: adott egy szö ve ges mű al ko tás, amely nek je len té sét há rom mó don le het
át kó dol ni: 1. ugyanazon nyelv más sza vai val; 2. más nyelv sza vai val; 3. nyel ven kí vüli
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18 DeR RI DA 1987, 59–60. „ce qui re ste intraduisible est au fond la seul cho se à traduire, la seul cho se traductible.”
19 Ér de ke sen cseng össze ez zel Fritz Senn konk lú zió ja: „Igaz ság sze rint úgy vél het jük, hogy az Ulysses lefor -

dí tá sa épp azért olyan kiemel ke dően von zó feladat, mert bi zo nyos ér te lem ben le he tet len.” SeNN 1967, 192.
20 eco 2012; eco 2001d.
21 eco 2004b, fő ként 123–128.
22 JAKoBSoN 1959; JAKoBSoN 1969.
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esz kö zök kel. eco azt mond ja, hogy a tulajdonképpeni (azaz in ter ling vá lis) for dí tás
tör vény sze rű sé gei és ha tá sai kü lön böz nek a má sik két eset től, az ana ló giás össze kö -
tés nem cél sze rű, nem hasz nos, nem az ér tel mes be lá tá sok fe lé ve zet, ha nem in kább
el tá vo lít tő lük. eco szá mos pél dán mu tat ja be, mennyi re kü lön bö zőek a kü lön fé le
mű ve le tek kul tu rá lis ered mé nyei, mennyi re nem cse rél he tő fel a hasz ná la tuk.

Jakobson mo dell jé nek el lent mon dá sos sá ga azon ban nem csak a prag ma ti kus követ -
kez mé nyek fe lől lát ha tó be. Tér jünk vissza is mét Ja kob son nak ah hoz a té te lé hez, amely
két tar to mány ra oszt ja a for dí tá si mű ve le te ket: egy részt a kog ni tív ada tok tar tományá -
ra, amely min den kor le for dít ha tó, más részt a köl té szet (és ál ta lá ban a poéti kai funk -
ciót mű köd te tő szö ve gek) tar to má nyá ra, amely „meg ha tá ro zás sze rint le for dít ha tat -
lan”.23 Ami kor te hát Jakobson in ter ling vá lis for dí tás ról be szél, ak kor vol ta kép pen
a kog ni tív ada tok át kó do lá sá ról be szél, a szé pi ro dal mi for dí tás – to váb bá va rázs szöve -
gek, vic cek és né hány to váb bi, pa ro no má zi ák kal ter helt szö veg tí pus – egyér tel mű
ki zá rá sá val, hi szen eze ket for dít ha tat lan nak mi nő sí ti. ez zel a meg szo rí tás sal tart ha -
tó nak lát szik a kép let: az adott nyel vi for má ció hoz tar to zik egy adott je len tés komp -
le xum, amit más for má ciók meg konst ruá lá sá val is elő tu dunk ál lí ta ni: ha son ló ér tel -
mű sza vak ba, más nyelv ek vi va lens ér tel mű sza vai ba, vagy más mé dium ek vi va lens
ér tel mű ele mi je lei be va ló át kó do lás sal.

csak hogy: van-e en nek az egész nek ér tel me? Gyak ran lá tunk-e olyas mit, hogy egy
el vi leg tisz tán kog ni tív szö veg konst ruk ciót (mond juk egy hasz ná la ti uta sí tást, egy
jog sza bályt vagy egy ke res ke del mi szer ző dést) meg ze né sí te nek, filmre visz nek, vagy
akár (azo nos ér te lem mel) át fo gal maz nak? Bár van ilyes mi re pél da (mint a re pü lő gé -
pe ken ve tí tett biz ton sá gi ok ta tófilm, vagy ép pen egy tu do má nyos el mé let nép sze rű
össze fog la lá sa), azért nyil ván va ló, hogy az int ra ling vá lis és in ter sze mi o ti kus „fordítás”
mű ve le teit jel lem zően esz té ti kai ér ték kel ren del ke ző, te hát poé ti kai funk ciót működ -
te tő (az egy sze rű ség ked véért: iro dal mi) szö ve ge ken al kal maz zák (eco ma gá tól érte -
tő dően csak ilyen pél dá kat hoz). Még ha egy mű vész tör té ne te sen egy kog ni tív szöveg -
ből (ver bá lis hasz ná la ti tárgy ból) ké szít is mű al ko tást, ak kor is kieme li az ere de ti
kon tex tus ból, esz té ti kai töl te tet tu laj do nít ne ki, és az át kon tex tua li zá lás ré vén iro -
dal mi szö veg gé is te szi. A tisz tán kog ni tív szö veg te hát vi szony lag rit kán vá lik in ter -
me di á lis vagy in ter sze mi o ti kus „for dí tás” tár gyá vá, és a vég ter mék is rend sze rint gya -
kor la ti cé lo kat szol gál. Az ilyen mű ve le tek nél jó részt az in for má ció meg szű ré sé ről,
meg for má lá sá ról és szem lé le tes el ren de zé sé ről van szó, vagyis a kér dé sek nem a nyelvi
meg for má lás szint jén je lent kez nek, ha nem az átadan dó in for má ció (azaz a je len tés)
sze lek ció já nak szint jén. ez nyil ván va lóan kü lön bö zik at tól a hely zet től, ami kor
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ugyanezt a szö ve get má sik nyelv re for dít juk, hi szen ez eset ben az in for má ció mennyi -
ség és in for má ció struk tú ra mi nél tel je sebb meg tar tá sa a cél.

Amennyi ben te hát a for dí tás fo gal mát (Ja kob sont kö vet ve) a kog ni tív ada tok át -
kó do lá sá ra szű kít jük, kér dé ses, hogy ér de mes-e egyál ta lán felál lí ta ni az int ra ling vá -
lis és in ter sze mi o ti kus for dí tás ka te gó riáit, hi szen amit ezek a hal ma zok tar tal maz -
nak, az ma gát Ja kob sont sem ér de kel te kü lö nö seb ben. Pél dául az a kog ni tív adat,
hogy egy adott he lyen nem sza bad rá gyúj ta ni, le for dít ha tó int ra ling vá li san (Do há -
nyoz ni ti los!), in ter ling vá li san (No smo king, Rau chen ver bo ten) és in ter sze mi o ti ku -
san is (pi ros kör ben át hú zott ci ga ret ta vagy pi pa). Ha son ló kép pen egy iro dal mi alko -
tást is el le het me sél ni, meg le het filme sí te ni vagy ze né sí te ni, és le is le het for dí ta ni.
csak hogy míg a kog ni tív adat tal (il let ve az azt rep re zen tá ló nyel vi meg nyil vá nu lással)
vég zett mű ve le tek egyen ér té kűen át vált ha tók egy más ra, hi szen vissza ve zet he tők
ugyanar ra a (nyel ven kí vü li) kog ni tív adat ra, a mű al ko tá son vég zett mű ve le tek nél ez
a vissza ve ze tés nem le het sé ges, így a kü lön fé le „for dí tá sok” nem is ek vi va len sek –
mint ezt eco szá mos pél dán be mu tat ja. A mű al ko tás nem va la mi raj ta kí vül ál ló, eleve
adott do log rep re zen tá ció ja. T. S. eli ot, ami kor meg kér dez ték tő le, mit rep re zen tál
egyik ver sé ben a bo ró ka fe nyő alatt há rom leo párd, azt fe lel te, az há rom leo párd egy
bo ró ka fe nyő alatt.24 A köl tő azt mond ja, ami ott áll, és a mi dol gunk, hogy kezd jünk
ve le va la mit. eb ből a há rom leo párd ból pél dául ki le het bon ta ni egy teo ló giai vagy
mo rálfi lo zófiai al le gó riát, vagy meg le het fes te ni őket, de mind ket tő kü lön bö zik attól
ami kor – le he tő ség sze rint pon to san, a leg ki sebb tor zí tás sal – le for dít juk őket egy
má sik nyelv re.

Az int ra ling vá lis, in ter ling vá lis és in ter sze mi o ti kus for dí tá sok ak kor len né nek ekvi -
va lens nek te kint he tők (azaz át vált ha tók egy más ra), ha a mű al ko tás ren del kez ne egy
kö rül ha tá rol ha tó, sta bil, kog ni tív adat ként for ma li zált, vég ső je len tés sel, amely re
mindezen mű ve le tek ered mé nyeit kö zö sen vissza ve zet het nénk. Ilyen vég ső je len tést
azon ban még el mé le ti le he tő ség ként sem fel té te lez he tünk: nem ál lít ha tó, hogy a mű -
al ko tá sok és in terp re tá cióik tör té ne te egy ilyen vég ső je len tés fe lé tar ta na. A műértel -
 me zé sek az idő ben nem ugyanan nak a lo gi ká nak az alap ján épül nek egy más ra, mint
a tu do má nyos fel fe de zé sek. A tu do má nyos fel fe de zé sek a vi lág mind pon to sabb meg -
isme ré se fe lé tar ta nak, a tu dás fel hal mo zó dik és tö ké le te se dik, a dol gok és je len sé -
gek vi lá gá ban nem ze dék ről nem ze dék re töb bet tu dunk szin te min den ről, ami nek
je len tő sé ge van szá munk ra. ezek nek a fo lya ma tos ön he lyes bí tés sel mű kö dő ak ku -
mu lá ciós fo lya ma tok nak az el gon dolt vég pont ján ma ga a tu do má nyos igaz ság áll.
A mű al ko tá sok je len té sé vel ez nincs így. Ma ga az egye di ol va sá si fo lya mat el gon dol -
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ha tó ön he lyes bí tő tu dás ak ku mu lá ció ként (Jauss mo dell jét így ért het jük25), de az ol -
va sá si fo lya ma tok összes sé ge alig ha. os to ba ság len ne azt mon da ni, hogy töb bet
tudunk Szo phok lész drá mái ról, mint a kor tár sai, hogy pon to sabb, gaz da gabb vagy
ma gasz to sabb je len té se ket tu dunk ki nyer ni a szö veg ből, mint ők. Annyi val „tu dunk”
töb bet, hogy több leírt ér tel me zést van mó dunk elol vas ni, de sa ját ér tel me zé sünk
et től tel je sen füg get len le het, sőt egyál ta lán nem is fel té te le a sa ját ér tel me zés kialakí -
tá sá nak, hogy akár egyet len ko ráb bi ér tel me zést is ol vas tunk lé gyen. Szá mos ko rábbi
ér tel me zés pe dig, ha el is ol vas suk őket, tel je sen hasz nál ha tat lan lesz a szá munk ra.
Amit a kor tár sak tud tak meg ra gad ni Szo phok lész ből, az a mi szá munk ra je len tős
rész ben ér tel met len vagy ide gen, és nyil ván va lóan je len tő sen kü lön bö zik at tól, amit
mi ra ga dunk meg, no ha a két ol va sat kö zött bi zo nyá ra sok át fe dés is van. Szá munkra
most az a lé nyeg, hogy az Antigoné szö ve ge megírá sá tól kezd ve po ten ciál ként tartal -
maz za mind azo kat az ér tel me zé se ket, ame lye ket kö zel két és fél ezer év alatt ins pi -
rált. (Te het nénk itt egy olyan meg szo rí tást, hogy a ki fe je zet ten té ves, önel lent mondó,
in ko he rens, té bo lyult stb. ér tel me zé se ket nem tar tal maz za, de ez tau to ló gia, hi szen
ezek ép pen azért té ves, önel lent mon dó stb. ér tel me zé sek, mert nem kö vet kez nek
ma gá ból a mű ből.)

Nyil ván va ló, hogy egyet len meg va ló sult ér tel me zés sem me rí ti ki a da rab tel jes je -
len tés po ten ciál ját: sem az elem zé sek, sem a szín pad ra ál lí tá sok vagy más faj ta fel dol -
go zá sok. A tel jes je len tés po ten ciál hoz ké pest mindezek csak konkretizációk (éppúgy,
mint egy-egy egye di ol va sat), a da rab ban mint kul tu rá lis ob jek tum ban rej lő le he tősé -
gek némelyikénekmeg va ló sí tá sai.26 Ami kor 1989-ben – eör si Ist ván átira tá ban – lóden -
 ka bá tos, sváj ci sap kás szí né szek kel, egyér tel mű 1956-os re mi nisz cen ciák kal ál lí tották
szín pad ra, az nyil ván va lóan olyan konk re ti zá ció volt, ame lyet ma ga az ere de ti szerző
sem sejt he tett, a szö veg mégis hor doz ta ezt a le he tő sé get (fon tos meg je gyez ni, hogy
eör si vál to za ta nem lé pi túl a dra ma tur giai mun ka szo ká sos ke re teit, nem im por tál
szö veg sze rű re fe ren ciá kat, a sze mély- és hely ne ve ket, a tör té net le fu tá sát vál to zatla -
nul megőr zi27). Is mét más kér dés, hogy a szín pad ra ál lí tás (vagy más mű vé szi fel dol -
go zás) so rán új mű al ko tás jön lét re, sa ját, nyi tott je len tés po ten ciál lal, ami ből a befo -
ga dá si mű ve le tek so rán to váb bi konk re ti zá ciók kris tá lyo sod nak ki.

A tu laj don kép pe ni (in ter ling vá lis) for dí tás nak azon ban nem az a cél ja, hogy konk -
re ti zá ciót hoz zon lét re, ha nem hogy az ere de ti je len tés po ten ciált le he tő ség sze rint
mi nél tel je seb ben megőriz ve, a cél nyelv és cél kul tú ra kód rend sze ré ben hoz zá fér he -
tő vé te gye azt a to váb bi konk re ti zá ciók szá má ra. en nek a kul tu rá lis funk ció nak
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a külön bö ző sé ge kü lö nö sen jól lát ha tó vá vá lik, ha be le gon do lunk, hogy a konk re tizá -
ciók igen je len tős ré sze (le gyen bár szó szö ve ges ér tel me zé sek ről vagy in ter me diális
át dol go zá sok ról) az ere de ti től el té rő nyel vi kö zeg ben, te hát szük ség sze rűen in ter -
ling vá lis for dí tás köz ve tí té sé vel jött lét re. És míg egy mű for dí tá sa – ki vé te le sen sze -
ren  csés ese tek től el te kint ve – nem le het egyen ran gú az ere de ti mű vel, a más nyelven
ké szült szö ve ges ér tel me zés, szín há zi, ze nei vagy egyéb fel dol go zás előtt nem áll
ilyen aka dály. ecó nak az Ulyssesről írt szö ve gei, még ha olasz ból for dí tot ták is őket
an gol ra, éppoly ran go sak, mint az an gol szer zők szö ve gei.28 A megíté lést pe dig egyál -
ta lán nem be fo lyá sol ja, hogy eco az an gol ere de ti vagy olasz for dí tás alap ján írt az
Ulyssesről, fel té ve, hogy ál lí tá sai az ere de ti re néz ve is megáll nak. Ha son ló kép pen: az
iga zán jól csak ma gya rul tu dó Ascher Ta más óriá si si ker rel cse ho vot ren dez Syd ney-
 ben és Wa shing ton ban,29 a lét re jött szín pa di mű al ko tás ér tel me zé si mű ve le tei nek ér -
té két, au ten ti ci tá sát, az orosz előadá sok kal va ló össze mér he tő sé gét sen ki nek nem
jut eszé be meg kér dő je lez ni, holott mindez (a ren de ző nyelv tu dá sá tól füg get le nül is)
csak egy igen bo nyo lult, há rom ol da lú (orosz–ma gyar, orosz–an gol, ma gyar–an gol)
for dí tá si mű ve let sor ré vén vál ha tott le he tő vé. Mindez igen jól pél dáz za, hogy a tulaj -
don kép pe ni for dí tás és a me ta fo ri ku san ér tett „for dí tá sok” (azaz int ra ling vá lis vagy
in ter me di á lis mű ve le tek) kul tu rá lis funk ció ja ra di ká li san el tér. Az ér tel me zé sek és
át dol go zá sok a szö veg mint kul tu rá lis ob jek tum hasz ná la tai, míg a for dí tás nem hasz -
ná lat, ha nem olyan mű ve let, amely a hasz ná lat le he tő sé gét egy – at tól elad dig el -
zárt – cso port szá má ra meg nyit ja.

A hasz ná la tok, azaz az ér tel me zé sek és át dol go zá sok ki vá laszt ják és exp li cit té teszik,
elő tér be hoz zák az ere de ti mű je len tés po ten ciál já nak bi zo nyos ré szeit, miköz ben
más ré szei ész re ve he tet len né, hoz zá fér he tet len né vál nak: a ló den ka bá tos Antigoné-
ban a Kr. e. 5. szá zad athé ni pol gá ra va ló szí nű leg nem is mer né fel a ma ga prob lé -
máit, ame lyek a szö veg ből (po ten ciál ként) ter mé sze te sen nem tűn tek el. A tu laj don -
kép pe ni for dí tás vi szont ar ra tö rek szik (vagy ar ra ké ne tö re ked nie), hogy a tel jes
je len tés po ten ciált megőriz ze az 5. szá za di athé ni pol gár mo rá lis kér dé sei től a 20. szá -
za di ma gyar pol gár te me tet len holt jaiig és to vább. ez ter mé sze te sen nem si ke rül het
tel je sen, a for dí tás – a mű ve let ter mé sze té nél fog va – óha tat la nul vesz te ség gel jár.
ennyi ben te hát a for dí tás ba is ve gyül né mi kény sze rű konk re ti zá ció, de ez sem mi -
képp sem cél, ha nem „szük sé ges rossz”: ez a feladat ként ér tel me zett feladás te re pe.

A for dí tó ter mé sze te sen sok szor kény sze rül vá lasz tás ra, mond hat ni, mun ká já nak
ilyen kény sze rű vá lasz tá sok, kial ku dott komp ro misszu mok ké pe zik az ér de mi ré szét.
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Pél dául „a szá zad bű zös, vad cso mók ban áll” sor for dí tá sá nál el kell dön te ni, hogy
a század szót ’ka to nai ala ku lat’ vagy ’év szá zad’ ér te lem ben vesszük -e. A ma gyar szö -
veg for má li san mind ket tőt le he tő vé te szi, de elég nyil ván va ló, hogy a ’ka to nai ala ku -
lat’ az el sőd le ges, a de no ta tív vagy kon sta tív je len tés, a má sik je len tés már a poé tikai
funk ció mű kö dé si kö ré be tar to zik. A leg jobb olyan for dí tás len ne, amely ezt a pa ro -
no má zi át (po li szé mi át) át tud ná men te ni, de ez a leg több nyelv ben nem le het sé ges.
A for dí tók több sé ge (he lye sen, a ki sebb vesz te sé get vá laszt va) a ’ka to nai ala ku lat’
lehe tő sé get vá lasz tot ta (squadron,regiment stb.), de volt olyan, aki az ’év szá zad’
(century) mel lett dön tött.30 ezt funk cio ná li san alig ha nem kény te le nek va gyunk fél -
re for dí tás nak te kin te ni.

A for dí tó te hát, ha vá laszt, kény sze rűen te szi, és alap já ban vé ve ezek nek a vá lasz -
tá si hely ze tek nek a mi nél ki sebb vesz te ség gel já ró ke ze lé sén dol go zik (feladás mint
feladat), nem pe dig a ki vá lasz tott op ció ki mun ká lá sán, fókuszá lá sán (a nem vá lasz -
tott op ciók ig no rá lá sa, eset leg ak tív el fe dé se mel lett): ezért tér el a mun ká ja ra di ká -
li san az elem ző tu dós vagy az át dol go zó mű vész mun ká já tól. Azaz – bár a for dí tás
mun ká ja gyak ran tar tal maz za az ér tel me zés moz za na tait – afordításnemértelmezés.

for dí tás versus MeMetika

A kog ni tív ada tok át kó do lá sa tisz tán nyel vi funk ció, ame lyet a nyel vé sze ti ala pú fordí -
tás tu do mány is ma ra dék ta la nul le tud ír ni. Ha son ló kép pen leír ha tó a nyel vi ter mésze -
tű for dí tá si ne héz sé gek vagy le he tet len sé gek (a szé les ér te lem ben vett pa ro no máziák)
je len tős ré sze is. De már a struk tu ra lis ta nyel vé szet alap jai ra épí tő új re to ri ka is rá -
ébredt, hogy szá mos alak zat „ki lóg” a nyel vé szet ál tal vizs gál ha tó tar to mányból.31 erre
olyan gyak ran hasz nált, hét köz na pi alak zat is pél da le het, mint az iró nia: egy ki jelen -
tés iro ni kus szí ne ze té nek ér zé ke lé sé hez nyel ven kí vü li, re fe ren ci á lis va ló ság is me retre
van szük ség. A „Szép időnk van” ki fe je zést hall va az iró niát csak ak kor ész lel jük, ha
köz ben lát juk, hogy va ló já ban zu hog az eső. Ha el me sél jük va la ki nek ezt a „tör ténetet”,
ak kor (mintegy ke ret nar rá ci ó ként) hoz zá kell ad nunk a kon tex tust (a zu ho gó esőt),
amely az ere de ti szi tuá ció ban adott volt. ez a feladat mik ro szin ten mo del le zi a mű -
for dí tó feladását. A mű for dí tó nak mun ká ja so rán szá mos olyan in for má ció val kell el -
szá mol nia, amely exp li cit mó don, szö veg sze rűen nem sze re pel a forrás  szö veg ben, ha -
nem csu pán a for rás kul tú ra ál ta lá nos kon tex tu sá ban adott, a cél kultú rá ban azon ban
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nem. Te hát ha a for dí tó pusz tán nyel vi min tá za to kat (mon da to kat, be kez dé se ket,
szö ve ge ket) for dít, ak kor felada ta egy je len tős ré szét nem vég zi el. Részint en nek az
egy sze rű tény nek a be lá tá sa ve ze tett a for dí tás tu do mány kul tu rális for du la tá hoz, és
ezt szem előtt tart va fo gal maz tunk eb ben a könyv ben mind vé gig úgy, hogy a for dí -
tás tár gyai kulturálismintázatok. ezek de fi ní ci ó já val azon ban adósak ma rad tunk.

A kul tu rá lis min tá zat fo gal ma a memetika fe lől kö ze lít he tő meg: az ere de ti de finí -
ció sze rint a mém rep ro duk ció ra tö rek vő kul tu rá lis min tá zat (pattern). A memetika
egész gon do lat kö re Ri chard Daw kins 1976-os köny vé nek32 egy mel lé ke sen fel ve tett
öt le té ből in dult út já ra. Daw kins köny ve Dar win evo lú ció el mé le tét kí ván ja kö zért hető
mó don összeegyez tet ni a (Dar win ide jé ben még is me ret len) ge ne ti ká val. Alap öt lete,
hogy nem a fa jok nak vagy az egye dek nek, ha nem a gé nek nek tu laj do nít ja az evo lú -
ciós tö rek vést vagy szán dé kot, és a bio ló giai vál to zá so kat a gé nek lét har cá nak eredmé -
nye ként ír ja le. en nek a gon do lat kör nek a mel lék ter mé ke az az öt let, hogy a kultúra
vál to zá sai is leír ha tók vol ná nak az evo lú ció el mé let alap ján, és en nek a me cha niz musnak
len ne alap egy sé ge az ön ma ga rep ro du ká lá sá ra tö rek vő kul tu rá lis min tá zat, a mém.

Az öt let – pa ra dox mó don iga zol va ön ma gát – rend kí vül si ke res mém mé vált, köve -
tők so ka sá gá ra ta lált a tár sa da lom tu do mány kü lön bö ző ágai ban, így a szocioló giá ban,
a pszi cho ló giá ban vagy a gaz da ság tan ban is. A mé mel mé let – mint a meg szo kott szem -
pon tok tól va ló ra di ká lis el moz du lás – va ló ban le he tő sé get ad ar ra, hogy szá mos, koráb -
ban is is mert, a mo dern em ber min den nap jait meg ha tá ro zó je len séget (mint például
a di vat, a bran ding, a sztár kul tusz stb.) új fény be ál lít son, szem lé le te sen meg ma gya -
ráz zon. A mém fo ga lom kü lö nö sen pon to san leír ja azo kat az in ter ne ten meg je le nő,
vic ces, bá jos vagy ab szurd (több nyi re ál ló- vagy moz gó kép és szö veg kom bi ná ció ja -
ként je lent ke ző) ideá kat, ame lyek na pok alatt mil liós (de ese ten ként akár mi li ár dos)
né zett sé get és szá mos mu tá ciót pro du kál nak, majd ak tua li tá suk múltán el hal nak –
ez a né hány éve még is me ret len je len ség ma gá tól ér te tő dően vette fel a „mém” nevet.

A mé mek ideá já nak a for dí tás el mé let kö ré ben va ló hasz no sít ha tó sá ga vi szony lag
ké sőn, a ki lenc ve nes évek ben buk kant fel.33 Az el gon do lás nak van nak bi zo nyos elő -
nyei, né hány szem pont ha tá ro zot tan a mém fo ga lom (legalábbis né hány as pek tu sa)
mel lett szól. A le het sé ges össze füg gés akár ma gá ból a Ben ja min-esszé ből is le ve zet -
he tő: a mű al ko tás au ten ti kus lé té nek meg te rem té se, a reineSprachemeg szó lal ta tá -
sa (il let ve az eb ben va ló rész vé tel) nyil ván va lóan olyan felada tot ró a for dí tó ra, amely
ha lan dó ér zé ke lé sén és be lá tá sán túl mu tat, s amely egy meg fog ha tat lan, „ma ga sabb”
szán dék ra ve zet he tő vissza. Amit a mé mel mé let a for dí tás ról ál lít, az vol ta kép pen
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en nek az el gon do lás nak a de sza kra li zált (de ma te ria lis tá nak ko ránt sem mond ha tó)
vál to za ta. És kö ze lebb is jö he tünk az idő ben: a struk tu ra lis ta iro da lom el mé let nek
egyik köz pon ti fo gal ma a mű „szán dé ka”, leg jel lem zőb ben Um ber to ecó nál az intentio
operis, amely meg ha tá roz za, hogy az in terp re tá ciók kö zül me lyek fo gad ha tók el, és
me lyek uta sí tan dók vissza. eb ben az eset ben te hát azt lát juk, hogy egy kul tu rá lis
kép ződ mény (vagy min tá zat) ön ál ló szán dék kal ren del ke zik, amely vol ta kép pen a
rep ro duk ció egy spe ciá lis mód já ra (a „meg fe le lő” in terp re tá ció ra) irá nyul. eb ben hatá -
ro zot tan lát ha tó a pár hu zam a mé mel mé let lo gi ká já val.

And rew che ster man ki vá ló (és szá mos mé mel mé le ti cik kel szem ben igen mér ték -
tar tó) írá sá ban ki fej ti, hogy me lyek len né nek a memetika for dí tás tu do má nyi al kalma -
zá sá nak elő nyei.34 Az ál ta la fel so rolt le he tő sé gek va ló ban a for dí tás tu do mány figyelmé -
nek ki ter jesz té sét je lent het nék olyan prob lé ma kö rök re, mint a bi ling vis kö zös sé ge ken
be lü li for dí tás, a szó be li ség, a kö tött mű fa jon és iro dal mi in téz mény rend sze ren kí -
vü li szö ve gek, a nem-pro fesszio ná lis for dí tók, a nem „nyu ga ti” tí pu sú for dí tá si gya -
kor la tok stb. ezek két ség kí vül fon tos té mák, de a je len könyv gon do lat me ne te szem -
pont já ból (amely el ső sor ban a pro fesszio ná lis iro dal mi for dí tás mű kö dé sét és
sa ját sá gait tart ja szem előtt) nem túl sá go san re le ván sak. A mé mel mé let leg fon to -
sabb ho za dé ka che ster man cik ke alap ján az le het ne, hogy ki kü szö böl het nénk a for -
dí tás el mé let alap ve tő me ta fo rá ját, amely sze rint a for dí tás (trans la tio) so rán valami
(je len tés, kul tu rá lis ér ték stb.) A-ból B-be megy. Va ló ban jó vol na, ha ké pe sek len nénk
a for dí tás je len sé gét me ta fo ra men te sen, al geb rai pon tos ság gal leír ni. De amíg a meta -
fo rát tu da to san hasz nál juk, ad dig nem okoz kü lö nö sebb gon dot. Ráadá sul amit a mém -
el mé let ehe lyett felajánl (mé mek ter je dé se, az in for má ció megosz tá sa, szó ró dá sa),
az sem ép pen me ta fo ra men tes. A hang súly in kább a me ta fo rák kü lönb sé gei re esik.
Az „át szál lí tás” me ta fo rá ja azt in vol vál ja, hogy meg ha tá ro zott, szo lid, kom pakt egy -
sé gek utaz nak meg ha tá ro zott he lyek, il let ve kö ze gek kö zött. A mé mel mé le ti meg -
kö ze lí tés ez zel szem ben azt su gall ja, hogy az iro dal mi mű vek ál tal hor do zott ideákat
nem vá laszt ják el éles ha tá rok, ha nem ál lan dó köl csön ha tás ban, át ha tás ban áll nak;
hogy nincs tisz ta, száz szá za lé kos in ven ció, ha nem min den „volt már” és min den egy -
más ra épül; hogy a kul tú ra in kább ka var gó, szer ves kong lo me rá tum ra ha son lít, mint -
sem külön ál ló kép ződ mé nyek ren de zett kész le té re.

Mindeb ben a mé mel mé le ti meg kö ze lí tés nek iga za van, olyannyi ra, hogy – a mém -
el mé let től füg get le nül – Sze ge dy- Ma szák Mi hály is ha son ló vég kö vet kez te tés re jut,
fel vet vén a kér dést, va jon mi lyen iro dal mi szö veg ről mond hat juk el tel jes bi zo nyos -
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ság gal, hogy nem a for dí tá sa va la mi nek.35 ez zel a lá tás mód dal nyil ván va lóan szá mos,
ko ráb ban fi gye lem re sem mél ta tott je len ség fó kusz ba ál lít ha tó. ez azon ban az zal jár,
hogy szem elől té veszt jük az in ter ling vá lis iro dal mi for dí tás spe cifi ku mát, holott
mégis csak az áll a je len gon do lat me net kö zép pont já ban. Itt vizs gált tár gyaink komp -
lex kul tu rá lis min tá za tok, ame lyek a kö vet ke ző tu laj don sá gok kal ren del kez nek:

1. va la mely meg ha tá ro zott, iro dal mi rang ra ju tott, ko difi kált nyel ven íród tak,
2. sa ját kul tú rá juk ban je len tős ka no ni kus rang ra tet tek szert, miál tal nyel vi formá -

juk vég le ge sen rög zült,
3. ka no ni kus rang juk, il let ve a min tá zat „ér de kes sé ge” ré vén más kul tú rák számára

is von zó vá vál tak,
4. ka no ni kus struk tú rá juk fenn tar tá sá val és rang juk fi gye lem be vé te lé vel má sik

meg ha tá ro zott iro dal mi nyelv re for dí tot ták őket,
5. a cél kul tú rá ba az ere de ti szer ző ne vé vel, az ere de ti nek meg fe lel tet he tő címmel,

azaz iden ti tá suk meg tar tá sá val in teg rá lód tak. (ez a mai ál la po tok ra igaz, az
euró pai kul túr kör ben. Ko ráb ban, a szer zői jog nem zet kö zi sza bá lyo zá sa előtt,
fő ként fo lyó irat köz lé sek nél gyak ran elő for dult, hogy csak a for rás nyel vet [pél -
dául „an gol ból”] tün tet ték fel.)

Ha mindezt fi gye lem be vesszük, ak kor ki vi lág lik, hogy az iro dal mi for dí tást miért
érde mes más me me ti kai fo lya ma tok tól kü lön ke zel ni. Az in ter ne ten ez ré vel ta lál ha -
tók olyan ka ri ka tú rák, ame lyek egy fe ke te ha ris nyás fiata lem bert áb rá zol nak ko po -
nyával a ke zé ben: ezek mind egy „Ham let- mém” meg nyil vá nu lá sai nak te kint he tők.
egész egy sze rűen cél sze rűt len len ne, sú lyos in for má ció vesz te sé get je len te ne, ha a fel -
so rolt is mér vek feladá sá val a Hamlet-for dí tá so kat egy be mos nánk ezek kel a ka ri ka -
tú rák kal, mint ugyanazon „Ham let- mém” más faj ta meg nyil vá nu lá sait.

A me me ti kai gon dol ko dás mód te hát ha son ló prob lé má kat okoz na, mint ami lye -
nek kel Jakobson ki ter jesz tett for dí tás fo gal ma kap csán néz tünk szem be: a je len ségkör
pe ri fé riá ján jó té ko nyan bő vít he ti a for dí tás el mé let vizs gá la ti spekt ru mát, a cent rumá -
ban azon ban a fó kusz el vesz té sé hez ve zet. De a tá vol ság tar tás nak to váb bi okai is vannak.
Az egyik az a ta pasz ta lat, hogy a mé mel mé let kö vet ke ze tes és el kö te le zett kép vi se -
le te egyes ku ta tó kat tart ha tat lan túl zá sok ra ra gad ta tott. Su san Black mo re elkép ze -
lé se sze rint az em be ri egyed csu pán a ben ne küz dő mé mek báb ja, üres „mém gép”.36

ezen az ala pon el jut az ön ál ló en ti tás ként lé te ző szub jek tum, a sza bad aka rat, s követ -
ke zés képp a mo rál tel jes ta ga dá sáig. Nyil ván va ló, hogy egy ilyen lo gi ka tel jes ség gel
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aláás ná a je len mun ka gon do lat me ne tét, amely ben je len tős ak tor ként sze re pel nek
olyan ideák, mint „szán dék”, „dön tés”, vagy épp „a kö zös ség ja va”. Mel les leg ez a logika
min den em be ri szán dé kot vagy mo rá lis dön tést aláás na, be leért ve Black mo re sa ját
köny vé nek megírá sát és meg je len te té sét is.

Ha a mo rá lis (vagy in kább amo rá lis) kö vet kez mé nyek től el te kin tünk is, szem be
kell néz nünk a mém fo gal má nak de fi ni á lat lan sá gá val. A memetika kép vi se lői úgy
hasz nál ják e fo gal mat, mint ha a kul tu rá lis in for má ció alap egy sé ge, atom ja vagy kvan -
tum ja len ne, de az se hol sincs meg ha tá roz va, hogy egy mém vol ta kép pen mekkora.
A sok szor em le ge tett pél da sze rint nem le het tud ni, hogy Bee tho ven Ötödikjé nek
csak az el ső négy hang ja al kot-e mé met, vagy az egész mű.37 ez a bi zony ta lan ság meg -
in gat ja a bio ló giai gén nel felál lí tott pár hu za mot, hi szen egy gén mi ben lé te és ki terje -
dé se pon to san leír ha tó. ezen fe lül a gén je len tő sé ge olyan na gyobb, vi lá go san meghatá -
ro zott bio ló giai en ti tá sok hoz ké pest mér he tő fel, mint az egyed vagy a faj. egy egyed
vagy egy faj tel jes gén tér ké pe rend kí vül bo nyo lult ugyan, de mégis csak el ké szít he tő,
vé ges adat sor. A kul tu rá lis mém ese té ben ezek a na gyobb en ti tá sok nem lát ha tók,
s bár be ve zet ték a komp lex mém (mémp lex) fo gal mát, en nek ha tá rai szintén el mo -
só dot tak.38 Fel vet he tő vol na pél dául a kér dés, hogy mit ne vez zünk adott eset ben
mémp lex nek: Bee tho ven szim fó niá ját, a szim fó nia mű fa ját, Bee tho ven élet mű vét, a
bé csi klasszi kát, vagy az eu ró pai klasszi kus ze nei ha gyo mányt. S vég képp nehéz el -
kép zel ni, hogy ho gyan fes te ne ezek bár me lyi ké nek „mém tér ké pe”.

Mindeze ken túl azért len ne előny te len tel jes ség gel átál lí ta ni a for dí tás ról szó ló
gon do lat me ne tet a mé mel mé let vá gá nyá ra, mert ezál tal szem elől té vesz te nénk, hogy
a for dí tás alap já ban vé ve mégis csak nyel vi ter mé sze tű te vé keny ség. Ko ráb ban el jutot -
tunk an nak be lá tá sáig, hogy a mű for dí tás so rán nem pusz tán nyel vi, ha nem kul tu -
rá lis min tá za to kat for dí tunk, ez azon ban egyál ta lán nem je len ti azt, hogy ma guk nak
a mon da tok nak a le for dí tá sa ér dek te len né vagy fe les le ges sé vált vol na. A for dí tás nak
ter mé sze te sen meg fe le lően ke zel nie kell a for rás nyel vi köz le mény azon ré szét is,
amely exp li cit mó don je len van, be leért ve az ál ta la hor do zott kog ni tív ada to kat is.
A köz le mény exp li cit mó don nem je len lé vő, ha nem a for rás kul tú ra kon tex tu sá ban
adott nak te kin tett ré szét pe dig – amennyi re le het – szin tén nyel vi leg kell rep re zen -
tál ni, mi vel a for dí tó nak egy sze rűen nincs más esz köz a ke zé ben. Ta lán elég lát ványos
pél dát szol gál tat er re a ko ráb ban be mu ta tott „eggy me szely bort vé le in ni” vers sor,
amely az ere de ti ben csu pán sti lisz ti kai mar ke rek ré vén megidé zett kocs mai hely -
színt egy konk rét nyel vi att ri bú tum, a bor exp li cit meg ne ve zé sé vel pó tol ja, vagy akár

298

37 Lásd pél dául BLAcK Mo Re 1999, 53; cHe STeR MAN 2009, 84.
38 BLAcK Mo Re 1999, 19–20.

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:23  Page 298



az a hely zet, ami kor a Cheshirecat ne ve ál tal az ere de ti kon tex tus ban imp li kált tulaj -
don sá got, a vi gyor gást (a „vi gyo rog, mint a che shi re -i macs ka” szó lás mon dás alap -
ján) pró bál ják a for dí tók be csem pész ni a for dí tott szö veg be, ré szint az imp li ká ció
ki mon dá sá val, ré szint az azo nos imp li ká ciót hor do zó cél nyel vi alak zat beeme lé sével:
Ju hász An dor nál Facica, Kosz to lá nyi nál Fakutya, az 1951-es Dis ney-film ma gyar vál -
to za tá ban Vigyorkandúr, az 1999-es an gol–ame ri kai film szink ron já ban Vadalma,
a 2010-es Tim Bur ton-filmben Vigyoriúr, a Var ró- fé le for dí tás ban (az el ső meg je le né -
se kor) Cheshire-iNevetőMacska.

Mi köz ben egy író a mű vét ír ja, nyil ván va lóan szám ta lan öt let, gon do lat, hie de lem,
ér ték, össze füg gés, kép zet, tör té net szi lánk, vi sel ke dés min ta, be nyo más, ta pasz ta lat,
ér zék let, ér ze lem, abszt rak ció, sé ma, el len- és ro kon szenv ka va rog az el mé jé ben, ame -
lye ket össze fog la lóan akár mé mek nek is ne vez he tünk. Az el ké szült mű azon ban nem
mé mek kao ti kus kong lo me rá tu ma, ha nem a nyel vi sze lek ció és kom bi ná ció tu da tos
mű ve le tei so rán lét re jött konst ruk ció. Ma ga a lét re ho zott konst ruk ció nem mém,
ha nem ügyes me me ti kai esz köz, amely meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint struk tu -
rál ni ké pes az ol va só el mé jé ben zsi vaj gó mé me ket: mo rá lis ér té ke ket köz ve tít, tévhite -
ket osz lat, vi sel ke dé si min tá kat mu tat, ho má lyos sej té sek nek ad for mát, össze függések
be lá tá sát te szi le he tő vé. Ha az esz köz va ló ban ha té kony, ha a kor és a tár sa da lom való -
ban fon tos kér dé seit ve ti fel (fo gal maz ha tunk úgy is: ha va ló ban fon tos és el ter jedt
mé me ket va ló ban szé les kö rűen hasz nos mó don struk tu rál), ak kor ka no ni kus helyzete
megerő sö dik. És ami kor ez a ka no ni kus hely zet egy má sik kul tú ra, má sik nyelv kontex -
 tu sá ból is lát ha tó vá vá lik, vagy e má sik kul tú rát és tár sa dal mat ak tuálisan meg határozó
mé mek szem pont já ból is fon tos ság ra tesz szert az el ké szült mű ál tal kí nált struk tu -
rá ló ha tás, ak kor sor ke rül a for dí tás ra. Íme egy pél da: a 19. szá zad Nyugat- eu ró pá já ban
új és sok ko ló él mény le he tett, hogy meg szűnt a szü le té si de ter mi ná ció ab szo lút érvé -
nye, meg je lent a tö me ges mé re tű tár sa dal mi mo bi li tás, az ala csony (pol gá ri) születésű
em be rek a pén zük ré vén ha ta lom hoz jut hat tak, az arisz tok rá cia magas sá gá ba emel -
ked het tek, má sok pe dig alá hull hat tak on nan. A mo bi li tás má sik kö vet kez mé nye ként
összes já ru lé kos kö vet kez mé nyé vel együtt lát ha tó vá vált a töme ges vá ro si sze génység.
Mindez sa já tos, so sem lá tott fe szült sé ge ket te rem tett, új morá lis kér dé se ket ve tett
fel. A ko ra be li rea lis ta re gény – Sten dhal, Bal zac, Vic tor Hu go és má sok mű vei ben –
ki fe je zet ten eze ket a szi tuá ció kat vizs gál ta és mo del lez te, s e model lek nyil ván va lóan
iz gat ták a kor em be rét, aki sa ját ta pasz ta lat ból is mer het te Ju lien So rel vagy Lu cien
de Ru bemp ré meg fe le lőit. Meg le he tő sen ké zen fek vő, hogy ezek a köny vek miért tet -
tek szert ilyen fon tos ság ra, és miért vált sür ge tő vé a le for dí tásuk más nyel vek re is.

Hogy egy iro dal mi mű for dí tá sá ra vé gül miért ke rül sor, az a me me ti kai ter mi no -
ló giá val éppolyan jól leír ha tó, mint anél kül. egy köny vek kel pro fesszio ná li san fog lal -
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ko zó szak em ber rend sze rint ér dek lő dés sel ol vas sa más kiadók ka ta ló gu sait, eladá si
sta tisz ti káit, iro dal mi la pok kri ti ka ro va tát: kö ve ti a tren de ket, fel mé ri az új je len sé -
gek fon tos sá gát, és en nek alap ján hoz za meg dön té seit. ezt akár úgy is meg fo galmaz -
hat juk, hogy en ge di ma gá ra hat ni a köny ves szak má ban ér vé nye sü lő mé me ket – ezzel
a ter mi no ló giai al ter na tí vá val vol ta képp nem so kat nye rünk. Ugyanak kor né hány újabb
je len ség nél, így az utób bi évek vi ha ros üz le ti könyv si ke rei nél (ame lyek so rát ta lán
a Harry Pot ter- köny vek nyi tot ták meg) a me me ti kai leírás va ló ban sok kal szemlé le -
te sebb. A mé mek ter je dé sé nek, il let ve ter jesz té sé nek az utób bi évek ben olyan haté -
kony sá gú mó do za tai ala kul tak ki, ame lyek tár sa dal mi és kul tu rá lis ha tá sa ma még
fel mér he tet len. És „mó do za ton” ezút tal nem is el ső sor ban ma gát az in for ma ti kai
kör nye ze tet, a kö zös sé gi ol da lak, vi de o me gosz tók, chat por tá lok tech no ló giá ját értjük,
ha nem a hoz zá juk kap cso ló dó, spon tán kiala kult hasz ná la ti mó do kat, az egyén mé -
mek nek va ló ki tett sé gét. en nek a je len ség nek a vizs gá la ta azon ban itt nem feladatunk.

Amit le szö gez he tünk te hát: ma ga a for dí tan dó mű – bár lé te zé se és po zí ció ja egyál -
ta lán nem füg get le nít he tő a mé mek től – nem te kint he tő mém nek vagy mémp lex -
nek. A for dí tó tö rek vé se nem a mé mek nek, ha nem a rög zí tett for má jú, de imp li cit
kul tu rá lis kap cso la to kat is hor do zó mű nek (szö veg nek) a le for dí tá sá ra irá nyul. Tevé -
keny sé gét könnyű vol na me me ti kai jel le gű nek te kin te ni, hi szen a köz ve tí tés so rán
a mé mek (de fi ní ció sze rint) mu tá lód nak, a for dí tás so rán pe dig va la mi fé le mu tá lódás
szin tén óha tat la nul vég be megy. Azon ban a for dí tó nak nem a mu tá ló dás elő se gí té se,
ha nem a le he tő ség sze rin ti fé ken tar tá sa a felada ta. Ami kor egy mű alatt azt lát juk,
hogy „ide gen öt let ből ír ta Xy”, ak kor nyil ván va lóan a me me ti kai mu tá ció egy meg -
nyil vá nu lá sá val van dol gunk. Ami kor azon ban a for dí tott szö veg az ere de ti szer ző
ne vén, az ere de ti vel azo no sít ha tó cí men je le nik meg, ak kor a for dí tó mintegy ga ran -
ciát vál lal az ere de ti mű iden ti tá sá nak, in teg ri tá sá nak megőr zé sé re. ez az iden ti tás
és in teg ri tás pe dig nem az ál ta lá nos szán dék ban, vagy ép pen a jel lem ző ér zék le tek -
ben rej lik (ami lyen pél dául a ko po nyát tar tó Ham let ké pe), ha nem a nyel vi struk tú -
rá ban és a kul tu rá lis po zí ció ban.

Ha a mű – for dí tás ként – be lép a cél kul tú ra kö ze gé be, ha a cél nyel ven ol vas sák,
to vább gon dol ják, idé zik, be szél nek és ír nak ró la, ak kor min den kü lö nö sebb köz re -
mű kö dés nél kül funk ció kat kezd ma gá hoz ren del ni. ezek kö zül alig ha nem leg je lentő -
sebb a szer ző funk ció.39 A szö veg – mi nő sé gé től, vagy a for dí tó szán dé ká tól lé nyegében
füg get le nül – meg te remt egy vir tuá lis szer zőt, pél dául egy „ma gyar Shakes peare-t”.
ezál tal kon tex tust te remt a to váb bi for dí tá sok nak, vagy legalábbis be fo lyá sol ja a meg -
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lé vő kon tex tust: lét re hoz egy nyel vi-sti lisz ti kai el vá rá si ho ri zon tot, az olvasók a továb -
 biak ban ilyen nek fog ják kép zel ni Shakes peare-t, és eze ket a beideg ző dé se ket ké sőbb
na gyon ne héz át han gol ni. e te kin tet ben kü lö nö sen ér de kes, hogy mi lyen nagy el len -
ál lás ba üt kö zött, mi lyen el ke se re dett vi tát vál tott ki a ma ga ide jén Arany Shakes -
peare-for dí tá sá nak még oly sze líd mo der ni zá lá sa, a pusz ta fel té te le zés, hogy – for dí -
tás lé vén – még ez is elavul hat, s mi lyen erős nek mu tat ko zott eb ben a vi tá ban az
Arany-for dí tás ka no ni kus hely ze te.40 A vir tuá lis szer zők for dí tás ál ta li „terem tő dé sé -
nek” má sik szem beöt lő pél dá ja „May Ká roly” és „Ver ne Gyu la” rend kí vü li nép sze rű -
sé ge. eb ben az ér te lem ben a for dí tó a szer ző nek is fe le lős: nem mint hús-vér (vagy
ép pen rég el por ladt) sze mély nek, ha nem mint kul tu rá lis konst ruk ció nak. ez an nak
a na gyobb fe le lős ség nek a ré sze, ame lyet a for dí tó a mű iden ti tá sá nak és in teg ri tá -
sá nak megőr zé séért vi sel. A me me ti kai hasz ná lat átala kít hat ja egy szerző kul tu rá lis
po zí ció ját és ar cu la tát, aho gyan pél dául a Szta nyisz lavsz kij- fé le já ték ha gyo mány tragé -
dia író vá vál toz tat ta az ön ma gát ko mé dia szer ző nek tar tó cse ho vot. A for dí tás tól ezzel
szem ben el vár hat juk, hogy amennyi ben a for rás kul tú rá ban ez a kér dés el dön tet len,
ak kor a vá lasz tás (vagyis a to váb bi, vál to za tos me me ti kai hasz ná la tok) le he tő sé gét
a cél kul tú ra is éppígy kap ja meg.

for dí tás versus adaP tá ció

A mu tá ciók a for dí tás so rán is el ke rül he tet le nek, de kér dé ses, hogy ér de mes-e mutá -
ció nak ne vez nünk azt, ami kor az übersetzbarból intraduisible lesz. ez a vál toz ta tás
csak Der ri da pa ra do xon ján ke resz tül, iro ni ku san iga zol ha tó: ki me ne te le me me ti kai
szem pont ból sem mond ha tó si ke res nek, a mé mel mé let kép vi se lői nyil ván va lóan nem
er re gon dol nak, ha mu tá ció ról be szél nek. ez szán dék ta lan hi ba, szennye ző dés a kom -
mu ni ká ciós csa tor ná ban, amit sze ren csés eset ben – mint ezút tal, de Man éles szemé -
nek kö szön he tően – fel tár hat a szak mai kri ti ka. ez a kont roll azon ban nem csök ken -
ti a for dí tó fe le lős sé gét, csu pán – ha úgy ala kul – le lep le zi a fe le lőt len sé gét.

Me rő ben más a hely zet a tu da tos, szán dé kolt vál toz ta tá sok kal. Bar tos Ti bor például
lát szó lag le for dí tot ta, va ló já ban je len tő sen meg ros tál ta, ki vo na tol ta, át szer kesz tette,
és be tol dá sok kal el lát va köz read ta Bram Sto ker klasszi kus mű vét – pon to sab ban sajátos
mu tá ció ját.41 ez zel gya kor la ti lag meg fosz tot ta ere de ti ka no ni kus stá tu szá tól, és a jelen -
tős, egy egész mű faj alap ját meg ve tő iro dal mi mű vet a fel szí nes hor ror lek tűr státusza
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fe lé kö ze lí tet te. Az iro dal mi ság tá gan ér tel me zett kö ze gén be lül ma rad va olyas fé le
mű ve le tet vég zett el, ami lyet rend sze rint a Dra ku la-mí tosz ke vés bé ár nyalt film- vagy
kép re gény-fel dol go zá sai nál lát ha tunk. (AMicimackó Dis ney-fel dol go zá sá nál is hasonló
tör tént: Mi ci mac kó kép lé keny, jel leg te len mém mé vál to zott.) ez az eljárás lé nye gé -
ben ki vá lo gat ja az ere de ti min tá zat ál tal hor do zott szem beöt lőbb, lát vá nyo sabb mo -
tí vu mo kat, ezek egy ré szét sa ját ér dek lő dé sé nek meg fe le lően ki bő ví ti és adap tál ja,
má so kat fi gyel men kí vül hagy és elejt. Adott eset ben ter mé sze te sen az ilyen faj ta tevé -
keny ség is le het kul tu rá li san jó té kony ha tá sú, de ezt nem hív juk iro dal mi for dí tásnak.

Az iro dal mi mű al ko tás me me ti kai meg kö ze lí té se azt je len ti, hogy alá vet jük magun -
kat a mé mek evo lú ciós küz del mé nek, kö vet ke zés képp csak a leg szí ne sebb, legéletre -
 va lóbb, vagy a sa ját disz po zí ciónk szem pont já ból leg fon to sabb mé me kre ter jed ki
a fi gyel münk. Túl nyo mó részt ez tör té nik a szö ve ges pa ra frá zi sok nál, ame lye ket
Jakobson int ra ling vá lis for dí tás nak ne vez, s az ezál tal be kö vet ke ző óha tat lan sze man -
ti kai sze gé nye dés pél dá ja ként eco biz tos kéz zel vá laszt ja ki a Lamb- fé le Shakes peare-
átira to kat.42 (Bar tos Dra ku la-átira ta is ilyes fé le tel je sít mény, ám ez azért nem vá lik
rög tön nyil ván va ló vá, mert itt egyút tal a nyel vi ha tár át lé pé se is meg tör té nik.) Az inter -
 sze mi o ti kus „for dí tá sok” (pél dául re gé nyek meg filme sí té sei) óha tat la nul ha son ló
struk tu rá lis és sze man ti kai ros tá lás sal, vég ső so ron a po ten ciá lok el sze gé nyí té sé vel
jár nak, ám en nek nincs sem mi fé le ne ga tív mo rá lis von za ta, ez a kul tú ra alap ve tő
műkö dé si mód ja. Az in ter sze mi o ti kus át dol go zá sok so rán az ere de ti nél akár gaz da -
gabb és össze tet tebb, új mű al ko tá sok is lét re jö het nek: Spi ke Jon ze pél dául száz per -
ces já tékfilmet ké szí tett43 Mau ri ce Sen dak WheretheWildThingsAre cí mű, mindössze
nyolc mon dat ból (s ter mé sze te sen raj zok ból) ál ló me se köny vé ből,44 amely nek a valós
ide jű elol va sá sa nem vesz igény be töb bet négy-öt perc nél. A film ren ge teg in for má -
ciót tar tal maz, amit a könyv (legalábbis exp li cit mó don) nem, ugyanak kor tá vol ról
sem tar tal maz minden in terp re tá ciós le he tő sé get, ame lyet a könyv felajánl, s amely
bár me lyik ol va sás so rán lét re jö het. ez a film is választ a könyv ál tal fel kí nált le he tő -
sé gek ből, imp li cit in for má ció kat exp li cit té tesz, üres he lye ket tölt ki bi zo nyos módon,
le mond va a töb bi ki töl té si le he tő sé gek ről. Mind a szán dé kok, mind az el vá rá sok olda -
lá ról te kint ve a mű ve let lé nye gé hez tar to zik te hát a min tá zat mu tá ló dá sa. en nek
fényé ben vá lik lát ha tó vá, hogy a for dí tás – ahogy a je len gon do lat me net ben ért jük –
nemmemetikaiművelet. Nem a for rás szö veg vá lo ga tott mém jeit kí ván ja át jut tat ni
a nyel vi ha tá ron, ha nem a mű vet, mint struk tu rált és in teg ráns, for má já ban zárt, kul -
tu rá lis kap cso la tai ban nyi tott ar te fak tu mot.
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Fen tebb eluta sí tot tuk azt a gon do la tot, amely az em be ri el mét és sze mé lyi sé get
üres, szol gai mém- gép pé deg ra dál ta. Ha a „mém- gép” fo gal má nak egyál ta lán van
értel me, ak kor sok kal in kább al kal maz hat juk ezt az al le gó riát a mű al ko tá sok ra. Ter -
mé sze te sen ez eset ben nem szol gai báb ról, ro bot ról vagy gó lem ről, ha nem más fajta
gép ről vol na szó: a mű al ko tá sok akár év ez re de ken ke resz tül ér vé nye sen és ha tékonyan
hor doz nak ideá kat, ér té ke ket és min tá kat, és ez a hor do zó erő a mú ló idő vel to vább
nő, hi szen e kul tu rá lis me cha niz mu sok to vább mű kö dé se azt bi zo nyít ja, hogy az adott
ideák, ér té kek és min ták év ez re dek óta ér vé nye sek, s ez a pusz ta felis me rés is re ve -
la tív erő vel bír (lásd ko ráb ban az Antigoné kap csán mon dot ta kat). Me me ti kai szem -
pont ból a mű al ko tás mémprocesszornak te kint he tő.

Ha en nél az al le gó riá nál ma ra dunk, a mű for dí tó nak egy mű kö dő kul tu rá lis gé pe -
zet alap ján kell új gé pe ze tet szer kesz te nie. A rész me cha niz mu sok né me lyi két le lehet
má sol ni, má so kat új kon cep ciók alap ján új ra kell szer kesz te ni, és min den kép pen
számol ni kell va la mennyi vesz te ség gel is. Az azon ban bi zo nyos, hogy a mű ve let nél
a struk tú ra tel jes sé gét fi gye lem be kell ven ni (il let ve legalábbis er re kell tö re ked ni),
be leért ve a „fi zi ka i lag” je len nem lé vő, vir tuá lis vagy imp li cit össze te vő ket is. Vol ta -
kép pen eb ből a gép al le gó riá ból iga zol ha tó a ma gyar mű for dí tás-ha gyo mány ra gasz -
ko dá sa a for ma hű ség hez: ha va la mely je len tés komp le xu mot az ere de ti mű al ko tás
pet rar cai szo nett for má já ban mond el, ak kor a szo nett for ma is a je len tés komp le xum
ré sze, be leért ve eb be (ha nem is ap ró lé kos, en cik lo pé di kus ér te lem ben) a pet rar cai
ha gyo mány egé szét, az idők so rán vál to zó vers ta ni és tar tal mi-di na mi kai előírá so -
kat, il let ve az adott mű al ko tás nak ezen ha gyo mány hoz, ezen előírá sok hoz fű ző dő
(ese ten ként akár kri ti kus) vi szo nyát. A je len tés komp le xum nak ezt az össze te vő jét
nemigen le het ha té ko nyab ban visszaad ni a cél nyel ven, mint egy meg fe le lő szo nett
felépí té sé vel, no ha két ség te len, hogy ez a ver bá lis, mon dat szin tű pri mér köz lé sek
átvi te lét je len tő sen meg ne he zí ti, sze man ti kai el ha gyá sok ra, be tol dá sok ra, át szer -
kesz té sek re kény sze rít. egy szo nett (bár mi lyen pon tos) tar tal mi össze fog la ló ja azon -
ban élményszerűségtekintetébenmég ak kor sem ér fel egy (még oly pon tat lan) szonet -
tel, ha a szo nett for má ról szó ló in for má ciót láb jegy zet ben gon do san kö zöl jük. ezek ről
a di lem mák ról a Mércék fe je zet ben szól tunk rész le te seb ben.

Ami kor e gon do lat me net so rán a kulturálismintázat ki fe je zést hasz nál tuk, tu da -
to san igye kez tünk el ke rül ni a mém fo gal má nak va ló meg fe lel te tést. A kul tu rá lis mintá -
zat prag ma ti kus fo ga lom: kul tu rá lis min tá zat bár mi le het, ami re adott pil la nat ban
a for dí tó megol dást ke res, egy ho má lyos szó ér tel mé től a leg komp le xebb, pa ro nomá -
zi át, vissza té rő bel ső mo tí vu mot és imp li cit kül ső uta lást akár egy szer re tar tal ma zó
struk tú rá kig. en nek a prag ma ti kus szó hasz ná lat nak ko moly elő nye, hogy kö vet ni képes
a for dí tói mun ka lé pé sei nek rea li tá sát, hi szen a tem pó va ló ban az adó dó probléma -
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 egy sé gek ter je del me és komp le xi tá sa sze rint vál to zik. A kul tu rá lis min tá zat eb ben
az ér te lem ben akár a for dí tói mun ka alap egy sé gé nek is te kint he tő, lé nye gé ben meg -
fe lel an nak, amit Ra dó György „lo gé má nak” ne vez.45 De ter mé sze te sen a mű egé sze
is kul tu rá lis min tá zat, amely nek mű kö dé sé ben sze re pe van min den egyes ele mi mintá -
zat nak. eze ket az ele mi min tá za to kat azon ban a for dí tó – tel jes bel ső struk tú rá juk -
kal és kap cso lat rend sze rük kel együtt – csak statikus al kat rész ként tud ja fi gye lem be
ven ni, ame lyek a mé mek től el té rően nem ren del kez nek szán dé kok kal és tö rek vé sek -
kel. A for dí tó dol ga az, hogy át lás sa és a cél nyelv ben re konst ruál ja a mű kö dé sü ket,
nem pe dig az, hogy fel té te le zett ha tá su kat, „szán dé ku kat” igye kez zen köz vet le nül
imp le men tál ni. e te kin tet ben te hát ideá lis eset ben a for dí tó ob jek tív, szenv te len pozí -
ció ra tö rek szik, és ak tí van füg get le ní ti ma gát a for rás szö veg ál tal hor do zott mé mek -
től. Mint hogy a for dí tás tár gya a mé me ket ke ze lő komp lex min tá zat, a for dí tás meta-
memetikai mű ve let nek ne vez he tő.

A ge ne ti kai és me me ti kai evo lú ció kö zöt ti ana ló giá nak egyik leg fon to sabb korlátja,
hogy az in for má ció átadá sá nak bel ső lo gi ká ja ra di ká li san el tér. Daw kins ezt a sugdosós
já ték (Chinesewhisper) két kü lön bö ző vál to za tá nak pél dá já val vi lá gít ja meg.46 Az első
eset ben az el ső já té kos nak egy raj zot adunk, amely kí nai dzsun kát áb rá zol. Sza bad
kéz zel le kell má sol nia a raj zot, és to vábbad nia a kö vet ke ző já té kos nak, aki szin tén
a sa ját má so la tát ad ja to vább. A hu sza dik má so lat már a felis mer he tet len sé gig el fog
tér ni az ere de ti től, és a raj zok so rát vé gig néz ve fo lya ma tá ban fog juk lát ni a rom lást,
az in for má ció vesz tést, a lé nye gi össze te vők egy ré szé nek elenyé szé sét és a vé let len
ele mek (zaj) felerő sö dé sét. A má so dik ver zió ban egy haj to ga tott dzsun kát adunk az
el ső já té kos nak, és meg ta nít juk a haj to ga tás ra. Ő meg ta nít ja a má so dik já té kost, amaz
a har ma di kat és így to vább, vagyis nem az el já rás hoz tar to zó pro duk tu mot, ha nem
az inst ruk ció kat ad ják át egy más nak. eb ben a ver zió ban – ha csak nem tör tént a lánc -
ban va la hol sú lyos in for má ció vesz tés – a hu sza dik já té kos is felis mer he tő dzsun kát
ké szít, amely egyál ta lán nem lesz fel tét le nül rosszabb, mint a har ma dik já té kos készít -
mé nye. A sor ban az ered mé nyek va la me lyest in ga doz nak majd, de fo lya ma tos rom -
lás nem lesz ész lel he tő, és ha egy su tább já té kos ép pen egy ügye sebb haj to ga tó nak
ad ja át az inst ruk ció kat, akár ja vu lás is le het sé ges.

Az in for má ció átadá sá nak előb bi mód ját lamarcki átörök lés nek ne ve zik (Je an-
 Bapti ste La marck még úgy vél te, hogy a szer zett tu laj don sá go kat is bio ló giai úton
ad juk to vább utó daink nak), a má so dik tí pus a weismanni átörök lés (Au gust Weis -
mann bi zo nyí tot ta be, hogy az egyén ál tal szer zett tu laj don sá gok nem épül nek be
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a bio ló giai örök lés be). Ma már pon to san lát juk, hogy a bio ló giai átörö kí tés (a ge ne -
ti ka tár gya) a weis man ni, míg a szo ciá lis-kul tu rá lis átörö kí tés (a memetika tár gya)
a la mar cki mo dell alap ján mű kö dik. en nek kö vet kez mé nye az is, hogy a bio ló giai válto -
 zá sok össze ha son lít ha tat la nul las sab ban és ki sebb lé pé sek ben men nek vég be, mint
a tár sa dal mi és kul tu rá lis vál to zá sok. Míg egy gén (pél dául az, ame lyik a szín té veszté -
sért fe lel) ge ne rá ciók hosszú so rán át vál to zat lan ma rad és ugyanazt a tu laj don ságot
hoz za lét re (és a va ria bi li tás csu pán annyi, hogy az egye dek egy ré szé ben nem aktivá -
ló dik, de utó daik ban eset leg is mét), ad dig egy mém, mint pél dául a Grál-le gen da47

vagy a Don Ju an- mí tosz48 min den egyes meg je le né sé ben ra di ká li san mu tá ló dik az
elő zőek hez ké pest.

Hi po té zi sünk sze rint az iro dal mi for dí tás kü lön le ges sé ge ab ban áll, hogy bár a mű -
ve let funk ció ja kul tu rá lis in for má ció szál lí tá sa/ke ze lé se/má so lá sa, mégis weis man ni
sza bá lyok ér vé nye sek rá. er re utal az a köz megegye zés is, hogy a köz ve tí tő nyelv ből
ké szült for dí tá so kat ala cso nyabb ren dű nek te kint jük a köz vet len for dí tá sok nál, sőt
az eu ró pai for dí tás kul tú ra mai ál la po tá ban eze ket nem is te kint jük au ten ti kus fordí -
tás nak.49 Bár bi zo nyos önér té ket nem vi tat ha tunk el pél dául Kosztolányi tá vol-ke leti
vers for dí tá sai tól, sőt még Ka zin czy né met ből ké szí tett Shakes peare-for dí tá sai tól sem,
a je len tős mű vek ből a leg több eset ben ké szült már újabb, pon to sabb, köz vet len for -
dí tás, és az ere de ti kul tu rá lis min tá za tok ra eze ken ke resz tül hi vat ko zunk.

ez az ér zé kel he tő kon szen zus azon ban ön ma gá ban még nem bi zo nyí ték, csu pán
egy em pi ri kus meg fi gye lés: a köz ve tí tő nyel ven ke resz tü li for dí tás a 20. szá zad ban
már vi szony lag rit ka, a vi lág iro dal mi nyel vek te kin te té ben pe dig szin te elő sem fordul.
Van nak per sze ki vé te lek: a leg fon to sabb klasszi kus kí nai re gé nyek (A vörösszoba
álma,Szépasszonyokegygazdagházban) ma is köz ve tí tő nyelv ből (né met ből) ké -
szült ma gyar for dí tás ban ér he tők el: ez is azt mu tat ja, hogy a világirodalom ér vény -
ben lé vő fo gal ma erő sen eu ro cent ri kus. A weis man ni elv el sőbb sé gét meg pró bál hat -
juk úgy bi zo nyí ta ni, hogy Daw kins pél dá ját egy sze rűbb re és me cha ni ku sabb ra
cse rél jük. A la mar cki me tó dus nak esze rint az fe lel ne meg, ha egy la pot le fény má so -
lunk, majd a má so la tot má sol juk le és így to vább. Nyil ván va ló, hogy in for má ció vesz -
tés sel, a jel-zaj vi szony rom lá sá val kell szá mol nunk: a hu sza dik pél dány már felis mer -
he tet len lesz. ez zel szem ben ha a weis man ni elv alap ján ugyanar ról az ere de ti ről
ké szít jük mind a húsz má so la tot, ak kor mind a húsz pon to san azo no sít ha tó, te hát
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47 We SToN 1993.
48 Lásd pél dául: KA To NA 1968.
49 Hang sú lyo zan dó, hogy ez az íté let az eu ró pai kul túr kör höz köt he tő. A ki vá ló köl tő, iro da lom tu dós és

mű for dí tó, Tru’o’ng Đăng Dung pél dául nagy si ker rel for dí tot ta ma gyar ról viet na mi ra Kaf ka és Hei degger
egy-egy mű vét: KAF KA 1998; HeI DeG GeR 2004.
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in for má ció hor do zó ként az ere de ti vel ek vi va lens ma rad. csak hogy eb ben az al le gó -
riá ban a for dí tás nem a hu sza dik, ha nem az el ső má so lat nak fe lel meg, s a la mar cki
és weis man ni el já rás kü lönb sé ge csak a má so dik má so lat tól kez dő dően je lent ke zik:
az el ső má so lat ugyanolyan lesz, (az ere de ti köz vet len má so la ta), füg get le nül at tól,
hogy a kö vet ke ző ho gyan ké szül. (egy di gi tá lis fájl má so lá sa kor pe dig nem is mu tat -
ko zik kü lönb ség a két me tó dus ered mé nye kö zött, de ez nyil ván nem is hoz ha tó
közös ne ve ző re a for dí tás mű ve le tei vel, hi szen a di gi tá lis má so lás nál nem tör té nik
sem mi fé le át kó do lás, a mu tá ló dás nak nincs is te re.) Mi vel a for dí tás nál a má so lá si
mű ve let ilyen ér tel mű megis mét lé sé vel csak az egy re rit kább köz ve tett for dí tá sok
ese té ben szá mol ha tunk, a meg kü lön böz te tés is mér vét más hol kell ke res nünk. Neve -
ze te sen az iro dal mi mű lét mód já ban.

en nek a lét mód nak egyik leg fon to sabb ele me, hogy az iro dal mi mű for má ja zárt
és vál to zat lan. A rím és a met rum (esz té ti kai és mne mo tech ni kai sze re pén felül) arra
szol gál, hogy megőriz ze a szö veg be tű sze rin ti vál to zat lan sá gát: ha egy szót ki cse ré -
lünk, ak kor a met rum azon nal fi gyel mez tet a hi bá ra (ki vé ve ter mé sze te sen, ha az új
szó met ri kai lag tel je sen ek vi va lens a ré gi vel). ezek nek a me cha niz mu sok nak olyan
a sze re pe, mint a sze mé lyi szám nál, ISBN kó dok nál és más di gi tá lis azo no sí tók nál
hasz nált kont rol szám nak (check sum, cRc, cont rol Re dun dan cy check), ame lyet
a töb bi szá mok ból egy au to ma ti zált ma te ma ti kai mű ve let ál lít elő, így azon nal kiüt -
kö zik, ha egy szám je gyet el vé tünk. A megőr zés igé nye a kez de tek től az iro dal mi ság
lé nye gé hez tar to zik: az iro dal mi szö ve get sa já tos stá tu sza kieme li a min den na pi
nyelv hasz ná lat me me ti kai mű ve le tei kö zül. Az el me sélt tör té ne tek, ado mák, anek -
do ták, vic cek min den egyes hasz ná lat tal mu tá lód nak, de az iro dal mi mű vön nem vál -
toz tat sem az el me sé lés, sem a sok szo ri köz vet len be fo ga dás. A kul tu rá lis stá tu sza
azon ban hosszú tá von ter mé sze te sen vál toz hat, aho gyan az ál ta la meg je le ní tett érté -
kek megíté lé se vagy az anya gául szol gá ló nyelv ál la po ta vál to zik. elavul hat és meg -
fe le lő kö rül mé nyek kö zött új ra ak tív kul tu rá lis min tá zat tá vál hat: vi lág iro dal mi mű -
vek nél az ak tív vá té tel leg fon to sabb esz kö ze az új ra for dí tás.

Bár az iro dal mi mű al ko tás a lét mód já ról sok te kin tet ben egé szen más képp gon -
dol ko dunk, mint Wal ter Ben ja min, a kiin du ló pont ban iga zat kell ad nunk ne ki: a be -
fo ga dó fi gye lem be vé te le szem pon tunk ból va ló ban nem ve zet ered mény re. Ha egy
for dí tás megíté lé sét a be fo ga dó ra tett ha tás ból pró bál nánk le ve zet ni, ak kor vol ta -
kép pen mé mek ha tás fo kát vizs gál nánk. Van nak rész prob lé mák, ame lye ket va ló ban
ilyen mó don kell megol da ni: ha az ere de ti ben kí no san rossz szó já ték áll, azt a cél -
nyelv kí no san rossz (te ma ti kai lag il lesz ke dő) szó já té ká val ad hat juk vissza, az ere deti
nyelv tö rő mon dó kát cél nyel vi nyelv tö rő mon dó ká val és így to vább. Ha azon ban a teljes
mű vek (il let ve for dí tá suk) megíté lé sé nél hasz nál nánk ezt a lo gi kát, ak kor iga zat kellene
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ad nunk an nak az anya nyel vi an gol be fo ga dó nak, aki Awalesibárdok Wat son Kirk -
con nell- fé le for dí tá sát több re ér té kel te Pe ter Zoll man mun ká já nál (lásd a Pillantás
a feketedobozba cí mű fe je zet ben), hi szen előb bi ben egy gör dü lé keny, bár ér dek telen
ver set, utób bi ban va la mi fur csát, szo kat lant, ide gent ér zé kelt. In tu i tí ve is ki je lent -
het jük, hogy az össze ve tés ben részt ve vő ma gyar anya nyel vű, Zoll man ra sza va zó be -
fo ga dók íté le te megala po zot tabb volt, hi szen ne kik az ere de ti szö veg poé ti kai mecha -
niz mu sá ról és a cél nyel vi gör dü lé keny ség is mér vei ről egyaránt volt ta pasz ta la tuk.
Zoll man for dí tá sa hírt ad az ere de ti szö veg rend kí vü li sé gé ről, de ez a cél nyel vi környe -
zet ben disszo nan ciá nak hat. Ami kor az an gol anya nyel vű be fo ga dó nem to le rál ja ezt
a disszo nan ciát, ak kor ép pen azt a ko lo niá lis ar ro gan ciát de monst rál ja, ame lyet
Lawren ce Venuti kár hoz tat a köny vé ben.

Az in ter ling vá lis iro dal mi for dí tás te hát nem csak ab ban kü lön bö zik az int ra ling -
vá lis és in ter sze mi o ti kus mű ve le tek től, hogy – szem ben azok kal – nemértelmezés,
ha nem ab ban is, hogy a mu tá ció fé ken tar tá sá ra tö rek szik, te hát szán dé ka sze rint nem
adaptáció. Az ideák, min tá za tok köz ve tí té sé ben ter mé sze te sen na gyon je len tős szerep
jut a kü lön fé le adap tá ciók nak, át- és fel dol go zá sok nak, de ez a sze rep el tér at tól, ame -
lyet ma guk a for dí tá sok (a voltaképpeni, in ter ling vá lis for dí tá sok) ját szanak. ez utób -
biak ugyanis azt a felada tot vál lal ják ma guk ra, hogy a for rás kul tú rá ban létre jött, kul -
turális min tá za to kat hor do zó szö ve ges ar te fak tu mo kat a ma guk in teg ri tá sá ban,
iden ti tá su kat megőriz ve te gyék ak tív vá a cél kul tú ra kö ze gé ben. Nem Shakes peare
„me séit”, jel leg ze tes ké peit, ér ték rend jét, kér dé seit vagy ta nul sá gát pre zen tál ják, ha -
nem magát az ob jek tu mot, ame lyet a cél kul tú rá ban lét re jö vő kon szen zus a to váb -
biak ban cse re sza ba tos nak te kint az ere de ti vel, te hát au to ri tás ként te kint rá, és
levezeti be lő le a maga me séit, ké peit, kér dé seit és ta nul sá gait. Más kér dés, hogy az
iro dal mi mű for dí tá sán ala pu ló (te hát az ere de ti szö veg hez nem vissza nyú ló) tudo-
mányosigényű ér tel mezé se ket rend sze rint ké tellyel fo gad juk – ez azon ban a tu do -
má nyos szféra spe ciá lis igaz ság fo gal má ból és ve rifi ká ci ós igé nyé ből (il let ve kény sze -
ré ből) adó dik, és sem mi fé le kor lá tot nem je lent sem a hét köz na pi mű él ve zet, sem
a művészi adap tá ció szá má ra.

A mű for dí tó felada ta esze rint ab ban áll, hogy az ere de ti kul tu rá lis ar te fak tu mot
oly mó don te gye ak tív vá a cél kul tú rá ban, hogy in teg ri tá sát köz ben ne csor bít sa.50 ez
vol ta kép pen megegye zik a pontosság (az in teg ri tás megőr zé se) és az élményszerű-
ség (ak tív vá té tel) ko ráb ban tár gyalt kö ve tel mé nyé vel. A mű for dí tó fe le lős sé ge (vagy
más szem pont ból néz ve: za var ba ej tő ha tal ma) ab ban rej lik, hogy olyan au to ri tás sal
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50 „Az ilyen gya kor lat ugyanis [ha a má sik más sá gá nak elis me ré se tár gyi for má ban, az ob jek tum más sá gát
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ma ni pu lál, ame lyet nem ő ho zott lét re, s amely nek nem ural ja az út jait. elég egy apró
fi gyel met len ség, és Mó zes nek év szá za dok ra szar va nő.

A kul tú rá ban oly kor a for dí tá son kí vül is meg fi gyel he tők olyan transz fer mű ve le -
tek, ame lyek ki fe je zet ten az ere de ti min tá zat meg tar tá sa, a mu tá ció fé ken tar tá sa
mel lett va ló sít ják meg egy pe ri fé riá ra ke rült kul tu rá lis min tá zat ak tív vá té te lét, fe lé -
lesz té sét. Ady end re Hajh,Élet,hajh cí mű ver se ref ré nes szer ke ze té vel, vé gig vitt fel -
kiál tó mo da li tá sá val, sír va vi ga dó (és konk lú ziót vagy nyug vó pon tot nem is ke re ső)
han gu la tá val egyér tel műen a ma gyar nó ta mű fa ját idé zi fel, el kép zel he tő, hogy a kri -
ti kai kiadás mun ká la tai so rán majd si ke rül is azo no sí ta ni a pro zó dia alap jául szol gá -
ló dalt. Mi vel a ma gyar nó ta mű fa ját ere den dő kor lá tai lát ha tó lag kép te len né te szik
össze tet tebb je len té sek hor do zá sá ra és újabb kul tu rá lis min tá za tok be fo ga dá sá ra, ez
a vers is el vesz tet te vonz ere jé nek nagy ré szét, a ká non pe re mé re ke rült. A ver sek
meg ze né sí té sé ben egye dül ál lóan si ke res Ka lá ka együt tes azon ban felis mer te, hogy
a mű fa ji ke ret a vers tel jes szö veg sze rű megőr zé se mel lett is le vált ha tó: az Ady előtt
nyil ván va lóan is me ret len bluesmű fa já ba he lyez ték át, s így új ra ér vé nyes sé, kul tu rá -
li san ak tív vá tet ték.51 en nél is ki sebb beavat ko zást al kal maz a nem zet kö zi pop sztár
Sting, ami kor a Shakes peare-kor társ an gol dal szer ző, John Dow land da lait ere de ti
hang sze re lés ben, kor hű lant kí sé ret tel ad ja elő.52 Nem a kul tu rá lis min tá za tot ala kít -
ja ma gá hoz, ha nem ő ma ga sa já tít ja el a Dow land da lai ál tal meg kí vánt kom pe ten -
ciá kat. Bár a Dow land- da lok el kö te le zett hí vei nek szűk cso port ja bi zo nyá ra ta lál ki -
vet ni va lót az előadá sá ban, nyil ván va ló, hogy a gesz tus ré vén ez a kul tu rá lis min tá zat
va ló ban ak tív vá vált: nap jaink szé le sebb kö zön sé ge szá má ra pon tos és él mény sze rű
„for dí tás” ké szült. ez sem mi lyen te kin tet ben nem ve szé lyez te ti az el kö te le zett hí vek
ér de keit, akik to vább ra is hall gat hat nak au ten ti ku sabb nak te kin tett előadá so kat,
mint aho gyan a for dí tás sem aka dá lyoz za meg az iga zán el szánt ol va sót ab ban, hogy
az ere de ti szö veg hez for dul jon.

Fel vet he tő vol na, hogy az in teg ri tást megőr ző ak tív vá té tel ideá ja csak az egy más
mel lett, el ha tá rol tan élő nem ze ti kul tú rák vi lá gá ban volt ér vé nyes, kö vet ke zés képp
má ra va la me lyest ide jét múlt tá vált. Nap jaink kul tú rá já ra va ló ban jel lem ző, hogy kiala -
kult egy glo bá lis (vagy csak nem glo bá lis) kul tu rá lis re per toár, amely nek szá mos elemét
(pél dául a nagy sztá ro kat, már ka ne ve ket stb.) va ló ban több mil liárd nyi em ber is me -
ri. eb ben a re per toár ban nyil ván va lóan Ham let is sze re pel, de csak a ko po nyát tar tó
fiata lem ber ké pé ben: szö veg ként, kér dé sek és ta nul sá gok ak tív for rá sa ként aligha.53
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53 A Ham let- mém ere jét jel zi, hogy nem ré gi ben egy tu do má nyos kon fe ren cián adott va la ki han got an nak

a tév hit nek, hogy Ham let a „Len ni vagy nem len ni” mo no ló got mond ja el ko po nyá val a ke zé ben.
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Ugyanak kor a hi he tet le nül ha té kony in for má ció to váb bí tá si tech ni kák (bele ért ve a
glo bá lis pid gin ként hasz nált an gol nyel vet is) azt is le he tő vé te szik, hogy akár na pok
alatt ak tív, her me ti kus (a kül ső szem lé lő szá má ra me rő ben ért he tet len), sziget sze -
rű szub kul tú rák jöj je nek lét re a vir tuá lis tér ben. Ép pen en nek fé nyé ben je lent he tő
ki, hogy az em be ri kul tú ra kö zös, sta bil (de ak tív) vi szo nyí tá si pont jai nak fenn tar tá -
sa so ha sem volt fon to sabb, mint nap jaink ban. Azért van szük sé günk jó mi nő sé gű,
pon tos, de köz ben kor sze rű és von zó Hamlet-for dí tás ra, hogy ami kor a glo bá lis kom -
mu ni ká ció so rán me rő ben más in dít ta tá sú, vi lág né ze tű, han golt sá gú em be rek kel cse -
ré lünk esz mét (akik kel ko ráb ban so ha sem lett vol na er re mó dunk), le gye nek biz to -
san meg ra gad ha tó és hi vat koz ha tó kö zös pont jaink: hogy fel té te lez hes sük, ami kor
a Hamletről be szé lünk, ugyanar ról be szé lünk.

A ma gyar Hamletet a köz megegye zés ér tel mé ben – legalábbis a hét köz na pi, gya -
kor la ti hasz ná lat szem pont já ból – iden ti kus nak te kint jük nem csak an gol ere de ti jé -
vel, ha nem cseh vagy kí nai meg fe le lő jé vel is. Ter mé sze te sen azok ban a szi tuá ciók -
ban, ami kor va ló ban a nyel vi ha tá ro kon át lép ve be szé lünk Hamlet-él mé nyünk ről,
he lye sen tesszük, ha ke rül jük a köz vet len, szö veg sze rű hi vat ko zást (il let ve e cél ra az
ere de tit hasz nál juk), de ha szi tuá ciók ról, kép vi selt ér té kek ről, mo rá lis di lem mák ról
esik szó, ak kor nyu god tan tá masz kod ha tunk az anya nyel vün kön meg szer zett ta pasz -
ta la tok ra. cseh vagy kí nai be szél ge tő part ne rünk min den bi zonnyal gond nél kül azo -
no sí ta ni tud ja majd az ál ta lunk hi vat ko zott tar tal mi min tá za tot, s eh hez elég lesz
a sa ját anya nyel vi él mé nyé re ha gyat koz nia.

A for dí tott szö ve gek – kü lö nö sen, ha ren del kez nek már az ere de ti től örö költ kano -
ni kus rang gal is – au to ma ti ku san el fog lal ják a ne kik „já ró” po zí ciót. Ha ezer em bertől
meg kér dez zük, hogy ol vas ta-e a Hamletet, alig ha nem mind az ezer igent, vagy nemet
fog vá la szol ni, s va ló szí nű leg egy sem akad majd kö zöt tük, aki olyas mit mond, hogy
„még csak ma gya rul, de a nyá ron ké szü lök rá ere de ti ben is”. A for dí tás ban tör tént
ol va sást a köz megegye zés tel jes ség gel ér vé nyes ol va sás nak te kin ti, sőt még egye temi
szak dol go za tok kö zött sem rit ka az olyan vi lág iro dal mi té ma vá lasz tás, ahol a fókuszba
ál lí tott mű vet a je lölt nek nem állt mód já ban ere de ti ben megis mer ni. Az iro dal mat
(vagy akár is me ret ter jesz tést, ér te ke ző pró zát) for dí tás ban fo gyasz tó nagy kö zön ség
haj la mos va kon hin ni a for dí tás nak, csak a leg rit kább eset ben, a leg ki rí vóbb bel ső el -
lent mon dá sok, in kon zisz ten ci ák vagy sti lisz ti kai hi bák kap csán fo gal maz meg kri ti -
kát. A for dí tás a nem szak em ber ol va só ho ri zont ján úgy je le nik meg, mint a mű maga.
Ha ne tán egy nép sze rű könyv ről el ter jed, hogy rossz a for dí tá sa, az nemigen be folyá -
sol ja az eladá si sta tisz ti ká kat, hi szen az ol va só nak – ha ép pen azt a köny vet kí ván ja
ol vas ni – nemigen van vá lasz tá sa. A rossz for dí tás rend sze rint fel szí ni kel le met len -
ség nek mi nő sül, mint a gyen ge mi nő sé gű pa pír, vagy a csúf ti po gráfia. ez a ta pasz -
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ta lat lát vá nyo san iga zol ja Law ren ce Venuti té te lét a for dí tó lát ha tat lan sá gá ról, il letve
(mintegy a fo nák já ról) And ré Le fe ve re fen tebb idé zett megál la pí tá sát is: aki nek szük -
sé ge van a for dí tás ra, az nem tud ja megítél ni a mi nő sé gét.

A kü lön bö ző kul tú rák kü lön bö ző ki hí vá sok kal néz nek szem be, s ezek re – kü lön -
bö ző nyel veik ré vén – kü lön bö ző vá la szo kat ad nak. A for dí tás eze ket a vá la szo kat te -
szi hoz zá fér he tő vé más kul tú rák szá má ra. ezért a for dí tás, bár ar ra is al kal mas, nem
el ső sor ban ar ra va ló, hogy má so kat mintegy eg zo ti kus ér de kes ség ként megis mer -
jünk ál ta la, ha nem ar ra, hogy ön ma gun kat lás suk más szem mel.54 Kö vet ke zés képp
– ha már a memetika ré vén az evo lú ció el mé let kon tex tu sá val érint ke zünk – ki je lent -
het jük, hogy a for dí tás a kul tú rák adap tá ciós ké pes sé gét nö ve li, és így ha tá ro zott
evo lú ciós előnnyel jár. Még ar ra is al kal mas, hogy sa ját nyel vünk le he tő sé geit, s így
ön megér té sünk ár nyalt sá gát nö vel jük ál ta la. Nyil ván va ló ér dek, hogy a legát fo góbb,
leg fon to sabb, leg si ke re sebb kul tu rá lis min tá za tok – és itt nem csak mű al ko tá sok ra
gon do lunk, ha nem pél dául tu do má nyos el mé le tek re, val lá sos vi lág ma gya rá za tok ra
is – mi nél több egyén nek és kö zös ség nek a ren del ke zé sé re áll ja nak, le he tő leg szten -
der di zált, a nyel vi ha tá ro kon át is össze mér he tő, az ér tel mes pár be széd re mó dot adó
for má ban.

Gon dol junk csak be le, mennyi in for má ció ki bont ha tó akár egy hét köz na pi haszná -
la ti tárgy ból, egy ba jusz bög ré ből is, ha si ke rül megér te ni a mi ben lé tét. A tárgy birtok -
lá sá nak ki zá ró lag fér fiak szá má ra van ér tel me, így masz ku lin, pat riar chá lis szim bó -
lum. Kul tu rá li san az ide gen Bloo mot be fo ga dó-ki re kesz tő brit bi ro dal mi ha gyo mány
egyik sark kö vé hez, a teá zás hoz asszo ciá ló dik, amely azon ban ma ga is kul tu rá lis im -
port, a gyar ma to sí tás egyik ho za dé ka. Bloom a fér fias att ri bú tu mot kis lá nyá tól, Milly -
től kap ta aján dék ba, aki nek sze mé ben az apa csor bí tat la nul tes te sí ti meg a fér fiasság
esszen ciá ját, Bloom fe le sé ge, Molly azon ban gya na kod va és fél té ke nyen te kint er re
a vi szony ra (és szim bó lu má ra, a ba jusz bög ré re), kü lö nö sen an nak fé nyé ben, hogy
őe lőt te nem ma rad nak rejt ve Bloom fér fias sá gá nak és pat riar chá lis sze rep kö ré nek
sem szim bo li kus, sem na gyon is konk rét fo gyat ko zá sai. Tud juk to váb bá, hogy a bögre
egy drá ga és exk lu zív már ka (crown Der by) ter mé ké nek ol csó má so la ta, azaz utánzat,
ha mi sít vány, kö vet ke zés képp az aján dé ko zá sá ban rej lő elis me rő-meg ha tal ma zó női
gesz tus is ele ve vissza vont, ki té rő, a reflexió ál tal meg sem mi sí tett. Ilyen for mán a bajusz -
 bög rét nem csak a for dí tás el mé let, ha nem egy gen der -a la pú vagy poszt ko lo niá lis inter -
p re tá ció is hasz nál hat ná ins pi ra tív Pan do ra- sze len cé nek – en nek azon ban alap fel -
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téte le, hogy megért sük, miisaz. e tu dás ál tal nyel vünk gaz da go dik: nem az an golhoz,
ha nem a ben ja mi ni reineSprachéhoz ke rül kö ze lebb.

eb ben az ér te lem ben is mét iga zat ad ha tunk Ben ja min nak: a for dí tás va ló ban valami
na gyobb, au ten ti kus egész ré sze. Hogy a me cha niz mus így mű köd jék, ah hoz azonban
igenis szük ség van a be fo ga dó ra: olyan ol va só ra, aki nek az élményszerűség nem
kényel  mes gör dü lé keny sé get, ki ta po sott ott ho nos sá got je lent, ha nem az új kul turális
min ták kal va ló szem be sü lés le he tő sé gét. Aki a mű al ko tás tól nem sa ját el gon do lá sai -
nak megerő sí té sét vár ja, ha nem azok meg kér dő je le zé sét, ki hí vá sát. Azután pe dig
olyan for dí tá sok kel le nek, ame lyek ezt az ol va sót elé gí tik ki: ame lyek nem meg kímélni
akar ják a Ta ra és Holy he ad kö zöt ti össze füg gés rend szer től, ha nem rendelkezésére
próbáljákbocsátani ezt az össze füg gés rend szert. Még pe dig nem azért, hogy az írekről
tud jon meg egy kis szí nes in for má ciót, ha nem hogy ön ma gá ra, sa ját kul tú rá já nak
pár hu za mos fe szült sé gé re, pél dául, ha tör té ne te sen ma gyar, ak kor a nem ze ti iden ti -
tás ki nyil vá ní tá sa és a mo der ni tás kö zöt ti konflik tus ra, a „ha za és ha la dás” prob lé -
má já ra is mer jen a pa ra bo lá ban. Ha son ló kép pen is mer het rá An ti go né el tö kélt sé gé -
ben a saját te me tet len holt jai nak bot rá nyá ra: olyan re ve lá ciók hoz jut hat te hát
a for dí tás se gít sé gé vel, ame lyek az ere de ti szö veg anya nyel vi be fo ga dó ja előtt – kon -
tex tus hí ján – rej tet tek ma rad tak. Az ere de tit meg ha la dó re ve lá ció le het az a pont,
amely iga zol ja Ben ja min tö re dék- pa ra do xo nát, bár az to vább ra is kér dés ma rad, hogy
a tö re dé kek ál ta li ki tel je se dés ki nek a szá má ra ér zé kel he tő. Az azon ban bi zo nyos,
hogy az ilyen re ve lá ciók él mény sze rű sé gé nek ele mi fel té te le a pon tos ság, az ere de -
ti re va ló rész le tes vissza ve zet he tő ség, hi szen a re ve lá ció sú lyát ép pen az ad ja meg,
hogy an nak iga zol ha tóan Szo phok lész a vég ső for rá sa. És ami kor ar ra éb re dünk rá,
hogy Szo phok lész a mi nyel vün kön, a mi ügyeink ről be szél, ak kor va ló ban meg pil -
lant hat juk Wal ter Ben ja min ideá ját, a tisz ta Nyel vet.
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Függelék

az ír szar vas agan csa

A ter mé szet ben az öko ló giai rend sze rek egyen sú lyát rend sze rint ne ga tív vissza csato -
lá sos me cha niz mu sok tart ják fenn. Ha egy te rü le ten túl sá go san el sza po rod nak a nyulak,
feleszik az összes fü vet, és a táp lá lék hiány kö vet kez té ben a po pu lá ció né mi in ga do -
zás után új ra beáll a fenn tart ha tó szint re. oly kor azon ban po zi tív vissza csa to lás is
elő for dul, amely ka taszt ró fá hoz ve zet het. Az egyik leg hí re sebb ilyen tör té net a pompás
ír szar va sé, amely ne ve el le né re egy kor szin te min den hol ho nos volt eu rá zsia északi
ré szein. A mintegy két mé te res mar ma gas sá gú hí mek akár 3,5 mé te res fesz tá vol ságú
agan csot vi sel tek, mert a nős té nyek pár zá si pre fe ren ciá ja egy szer csak el kez dett
a mind na gyobb agancs ra sze lek tál ni, és nem volt olyan té nye ző, amely va la mi lyen
ra cio ná lis pon ton a nö ve ke dés út já ba állt vol na. Pon to san nem tud juk, hogy mi től
hal tak ki nyolc–tíz ezer év vel ezelőtt (a ku ta tók ro man ti kus nak mi nő sí tik azt az el -
kép ze lést, hogy pusz tán a túl nagy ra nőtt agan csuk miatt), de akár mi volt is a köz -
vet len ok  – pél dául a fau na meg vál to zá sa vagy az em be ri va dá szat –, bi zo nyos, hogy
az óriá si agancs meg ne he zí tet te az új hely zet hez va ló al kal maz ko dást. Az agancs
egyet len, na gyon spe cifi kus célt szol gált, a nős té nyek von zal má nak el nye ré sét, és
min den más szem pont ból cél sze rűt len volt: ne he zí tet te a köz le ke dést, a me ne külést,
az éle lem szer zést, és előál lí tá sa, hor do zá sa ha tal mas erő for rá so kat vont el a szer ve -
zet től. Mi nél spe cia li zál tabb egy lény, an nál ne he zeb ben adap tá ló dik új ki hí vá sokhoz.
Az óriás pan da tö kély re fej lesz tet te a bam busz rügy-rág csá lást, de a kö rül mé nyek
meg vál to zá sá ra, a bam busz er dők el tű né sé re nem ké szült B-terv vel. Ha son ló tör tén -
he tett az ír szar vas sal is.

A ci vi li zált em be ri ség szá mos olyan ár ta lom tól szen ved, amely po zi tív vissza csato -
lá sos me cha niz mu sok ra, úgy ne ve zett meg sza la dá sok ra ve zet he tő vissza: ilye nek
a szen ve dély be teg sé gek vagy a kó ros el hí zás.1 A táp lá lé kot nagy mennyi ség ben fel -
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ven ni és ha té ko nyan tá rol ni ké pes ge ne ti kai konst ruk ció je len tős evo lú ciós előnyt
jelent a ván dor ló-gyűj tö ge tő élet mód ide jén, de a vi szony la gos jó lét (az éhe zést kiiktató
ci vi li zá ciós struk tú ra) kö ze gé ben hir te len te her ré vá lik. A ci vi li zált kör nye zet ráadá -
sul las sít ja is az amúgy is las sú ge ne ti kai al kal maz ko dást, hi szen – ter mé sze te sen –
nem sze lek tál ja ki a kö vér ség re haj la mo sí tó gé nek hor do zóit, ha nem le he tő ség sze -
rint meg gyó gyít ja őket já ru lé kos be teg sé geik ből.

Az „em be ri kon dí ció” vol ta kép pen leír ha tó vol na azon az ala pon, hogy a la mar cki
el ven mű kö dő, te hát igen gyor san vég be me nő tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis válto -
zá so kat a weis man ni el ven mű kö dő ge ne ti kai vál to zá sok kép te le nek kö vet ni. Ge ne -
ti kai lag az em ber kom pe ti tív és pro misz kui tás ra haj ló lény ma radt, no ha a kul tu rális
nor ma a koo pe rá ciót és a mo no gá miát pre fe rál ja – és ez zel a (két) fe szült ség gel a világ -
 iro da lom je len tős ré szé nek te ma ti kai for rás vi dé két át fog hat juk. Vagy egy ki sebb kali -
be rű pél dá val él ve: a tej ér zé keny ség ak kor vált prob lé má vá, ami kor eu ró pa dé leb bi
ré szén is meg te rem tő dött a le he tő ség és az igény, hogy az em ber fel nőtt ko rá ban is
fo gyasszon tej ter mé ket. Amíg sen ki nem vett ma gá hoz fel nőtt ként te jet, a bon tó
enzim hiá nya sem tűnt fel sen ki nek. A ge ne ti kai evo lú ció nak év ez re dek be tel ne, hogy
az egész eu ró pai la kos sá got ké pes sé te gye a tej ivás ra, ezért kény te le nek va gyunk
rövi debb uta kat vá lasz ta ni.

Az ír szar vas agan csá nak azon ban – szem ben pél dául a „nagy evő” gén nel, vagy
a fe les le ges nek tű nő tej bon tó en zim ta ka ré kos el ha gyá sá val – va ló szí nű leg nemigen
volt kü lö nö sebb köz vet len hasz na a min den na pi, prak ti kus ér te lem ben: alig ha le he -
tett ve le pél dául ha té ko nyan gyö ke re ket kiás ni vagy ra ga do zó kat elűz ni (hi szen ha
lett vol na ilyen elő nye, ak kor a nős té nyek is fej lesz tet tek vol na legalább egy ki sebb
ver ziót). Az evo lú ció lo gi ká ja nem min dig egye nes vo na lú. Az ál lat vi lág ban meg ta lál -
ha tó mor fo ló giai és vi sel ke dé si „túl zá sok”, mint az ír szar vas agan csa, a pá va ka kas
és a pa ra di csom ma dár fark tol la, vagy a lu gas épí tő ma da rak döb be ne tes, erő for rás-
pa zar ló épít mé nyei nem fel tét le nül a szép sé gük kel (hol mi ál la ti esz té ti ká val) győ zik
meg a párt ke re ső to jót (bár a legin tel li gen sebb ma da rak ban és em lő sök ben ki mu -
tat ha tó a ren de zett, pél dául szim met ri kus vagy pe rio di kus min ták irán ti pre fe ren -
cia, azaz egy faj ta ele mi esz té ti kai ér zék2), ha nem in kább olyas fé le üze ne tet köz ve tí -
te nek szá má ra, hogy ez a hím még a szél ső sé ges hát rál ta tó kö rül mé nyek el le né re is
ké pes a túlélés re (mi nél lát vá nyo sab bak a hát rál ta tó kö rül mé nyek, an nál erő sebb az
üze net), kö vet ke zés képp kü lö nö sen rá ter mett és al kal mas az utód nem zés re. És az
üze net legalább ugyanannyi ra szol gál ja a töb bi hím el bá tor ta la ní tá sát, mint a nős té -
nyek meg nye ré sét. ezt a hen di kep-el vet A. Za ha vi ve tet te fel 1975-ben.
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Az em be ri kul tú ra to vább vi szi, és ki sebb-na gyobb test mó do sí tá sok for má já ban
tovább él te ti ezt az ön ként vál lalt hen di kep re ala po zott evo lú ciós me cha niz must.
Nem azok ra a gya kor la tok ra gon do lunk itt el ső sor ban, ame lyek egyér tel műen a test -
ará nyok (op ti kai) meg vál toz ta tá sá val, a má sod la gos ne mi jel le gek túl hang sú lyo zá sá -
val tün tet nek, mint a far da gály, az arc- és haj fes tés, a tű sa rok, a se bé sze ti beavat ko -
zá sok kal vagy szte roi dos test épí tés sel kiala kí tott szu per de kol tázs és po pej vád li – bár
vonz ere jük höz ta lán hoz zá já rul, hogy kiéle zett túlélé si hely ze tek ben oly kor ezek is
aka dály nak mi nő sül het nek (pél dául me ne kü lés tű sa rok ban, el rej tő zés 120-as mellkas -
sal stb.) Ér de ke seb bek azok az ideig le nes vagy vég le ges test mó do sí tó gya kor la tok,
ame lyek ki fe je zet ten a min den na pi mű kö dés aka dá lyo zá sá ra irá nyul nak, mint egy -
kor a kí nai arisz tok ra ta nők „ló tusz” láb fe je, a to rony ma gas pa ró kák vagy nap jaink -
ban a mű kö röm. ezek – bár két ség kí vül kö tőd nek hoz zá juk sze xuá lis tar tal mak is –
ki fe je zet ten azt hang sú lyoz zák, hogy vi se lő jük nem vé gez fi zi kai mun kát, nem vesz
részt a fi zi kai lét harc ban, fe let te áll az ilyes mi nek. olyannyi ra do mi náns a hely ze te
a kö zös ség ben, hogy a funk cio ná lis ön cson kí tás lu xu sát is megen ged he ti ma gá nak.
Ha son ló funk ció kat hor doz hat nap jaink ban a tel je sen ki fűz ve vi selt sport ci pő vagy
a csí pőig leen ge dett nad rág: olyas mit üzen nek, hogy „még így is le győz lek”. Nem
vélet len, hogy ezek egy igen kom pe ti tív szub kul tú ra kel lé kei.

A ver seny szel lem azon ban a kul tú ra más te rü le tei től, így a ma gas köl té szet től sem
ide gen. Ver se nyez ni itt el ső sor ban mes ter ség be li tu dás ban le het, és a mes ter ség beli
tu dás fon tos sá gát (ta lán a legel szán tabb di let tán so kon kí vül) sen ki sem vi tat ja. A vers -
for mák be ha tó is me re te és vir tuóz ke ze lé se ma már nem fel té te le a si ke res lí ri ku si
pá lyá nak, de ma is elis me rés nek szá mít, ha va la kit vir tuóz nak ne vez nek.

A vers for mák kul tu rá lis min tá za tok: tá gabb ér te lem ben mém nek is ne vez he tők,
hi szen rend sze rint kis kör ben kez dik el hasz nál ni őket, ver sen ge nek is egy más sal,
azután a leg si ke rül teb bek el ter jed nek, más, össze tet tebb ha gyo má nyok hoz kap cso -
lód nak, és akár több év szá za dos vagy év ez re des kar riert is be fut hat nak. A leg si ke re -
sebb for mák – mint pél dául a szo nett vagy a disz ti chon – igen erő tel je sen meg ha tá -
roz zák ki töl té sük di na mi ká ját (ré szeik egy más hoz va ló vi szo nyát), de ezen felül
meg le he tő sen uni ver zá li sak. Van nak azon ban olyan for mák, ame lyek ki fe je zet ten
a vir tuo zi tás fel mu ta tá sá ra va lók: túl sá go san de ter mi nál tak ah hoz, hogy az al ko tó
krea ti vi tás ké nyel mes il lesz ke dé si le he tő sé ge ket ta lál jon ben nük. ez ra Po und re mek
ha son la ta sze rint „né mely vers nek úgy van for má ja, aho gyan egy fá nak, míg má sok -
nak úgy, aho gyan egy vá zá ba ön tött víz nek”.3 Né mely vers for ma azon ban olyan vázát
al kot, amely csak egy faj ta vi rág be fo ga dá sá ra al kal mas.
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A villanelle ti zen ki lenc so rá ból pél dául nyol cat a kö te le zően vissza té rő, két fé le
refrén sor ad ki, ame lyek egy ben az egész rím rend szert is meg ha tá roz zák. Nyil ván -
va ló, hogy ez a for ma nem uni ver zá lis: szá mos te ma ti ka el sem bír ná ezt az is mé tel -
ge tést, könnyen ne vet sé ges sé vál na. A for ma ka no ni zá lá sa kor fő ként klasszi cis ta,
pász to ri sze rel mes da locs ká kat és bal la dá kat fo ga dott ma gá ba, azaz imi tá ció kat:
mint ha ele ve sem vet ték vol na túl sá go san ko mo lyan. Ja mes Joyce az Ifjúkoriönarckép-
ben egy vil la nel le al ko tá sa köz ben mu tat ja be az if jú köl tő Ste phen De da lust, ami
nyil ván nem nél kü lö zi az (ön)iró niát. Ma gya rul a for ma legis mer tebb mű ve lő je Várady
Sza bolcs, aki hár mat is írt be lő le, va la mennyi iro ni kus, pa ro disz ti kus da rab. Ugyanakkor
Dy lan Tho mas egyik legis mer tebb és leg drá maibb ver se, a Donotgogentleintothat
goodnight is eb ben a for má ban író dott, ám ez a mu tat vány csak nem egye dül ál ló.

Kis sé ha son ló, de ta lán még rosszabb a hely zet a leoninus vers sel, amely rí mes
disz ti chont, vagy tá gabb ér te lem ben bár mi lyen meg rí melt an tik idő mér té kes for mát
je löl. Ma gyaror szá gi nép sze rű sé ge csú csát a 18. szá zad vé ge fe lé ér te el, mint úri
dilet tán sok já té ka; el ső vo nal be li szer zők nemigen nyúl tak hoz zá. A 19. szá zad ban
már va ló sá gos meg ve tés övez te, Arany is csú fo lód va em lí ti a BáróKeményZsigmond-
hoz cí mű ver sé ben. egyet len esz té ti kai lag ér té kel he tő elő for du lá sa (a vers ta ni ké zi -
köny vek ki zá ró la gos pél dá ja) a fiatal Ba bits mun ká ja, aki el ső kö te té ben lát vá nyos
be mu ta tót ál lí tott össze sok irá nyú vir tuo zi tá sá nak bi zo nyí té kai ból.

Per sze, vil la nel le-t vagy leo ni nust nem kö te le ző ír ni, a leg töb ben el is ke rül ték. De az
is meg tör té nik oly kor, hogy egy for ma, egy sza bály rend szer rá te lep szik egy egész kor -
 szak  ra. A ma gyar nyel vű re ne szánsz és ba rokk köl té sze tet szin te tel je sen eluralja a többes
(rend sze rint né gyes) rí me lés kény sze re. Ami kor a 16. szá zad ban a ma gyar nyelvű világi
köl té szet fo ko za to san ki lé pett a nyil vá nos ság elé (pél dául Tinódi vagy Ilos vai mun  kálko -
dá sa ré vén), ak kor ideá lis kö rül mé nyek kö zött ez zel pár hu za mo san az irodal mi élet és
in téz mény rend szer csí rái nak is ki kel lett vol na ala kul niuk, er re azon ban a körülmények
tel jes ség gel al kal mat la nok vol tak. Nem csu pán az iro dal mi fo lyó ira tok, társa sá gok, a kri -
ti kai te vé keny ség hiány zott, de va ló já ban köz ponti kultu rá lis elit sem léte zett  – még
csak mű kö dő fő vá ros sem. Élénk, reak tív kö zeg és aktív kom mu ni ká ció hiá nyá ban nem
volt rá mód, hogy kon szen zu sos, ár nyalt irodalmi nor mák csi szo lód ja nak ki, ezért for -
má lis, me cha ni kus nor mák nyo mul tak a helyükre, leg lát vá nyo sab ban a né gyes rí me -
lés, amely ki fe je zet ten a sor vé gi be tűk azo nosságára (te hát nem a hang zás ra) ügyelt,
ugyanak kor nem za var ta a rí mek ben a sze man ti kai re dun dan cia (va la–va la).

ezt az iro dal mi ha gyo mányt a szem rí mek szi go rúan az írás hoz kö töt ték, ez zel el
is ha tá rol ták a pó rias nak te kin tett hang zó (orá lis) köl té szet től, és hosszú idő re külön
pá lyá ra ál lí tot ták. A né gyes rí me lés – jobb hí ján – a köl tői beava tott ság és rá termettség,
egy ben a „ma gas köl té szet” szfé rá já hoz va ló tar to zás jel zé sé nek leg főbb esz kö zé vé
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vált. A kö ve tel mény csu pán a 18. szá zad má so dik fe lé ben kez dett ve szí te ni kény sze -
 rí tő ere jé ből, ami kor a ro ko kó be ve zet te a vál to za tos, rö vid so ros, dal sze rű strófa  for -
má kat, a klasszi ciz mus pe dig az an tik ver se lé si ha gyo mány adap tá ció já val kí sérle te -
zett – s nem utol só sor ban ami kor vég re meg kez dő dött az iro dal mi élet orszá gos
meg szer ve zé se. A re form kor nagy nem ze dé ke azután si ker rel vé gez te el az iro dal mi
nyelv és ver se lés megújí tá sát (il let ve a fen ti ér te lem ben „új raegye sí té sét”), de Arany
már em lí tett 1865-ös ver se még min dig en nek a csa tá nak az utócsatározásait vív ja.

A né gyes szem rím ha gyo má nya, ame lyet erő tel jes, év szá za do kon át vi rág zó mém -
nek te kint he tünk, a ma gyar köl té szet evo lú ciós szem pon tú tör té ne té ben olyas fé le
(ha bár ke vés bé vég ze tes) sze re pet ját szott, mint az ír szar vas tör té ne té ben a ne veze -
tes agancs. Két ség kí vül „meg sza la dás ról” van szó: egy fel szí nes, gya kor la ti ér té ket nem
hor do zó tu laj don ság el vá rá sa és az el vá rás is mé telt be tel je sí té se vég ső soron kárt
okoz az egyed nek és a kö zös ség nek. A mém annyi ra „akar ja” a ma ga újabb és újabb
meg va ló su lá sát, hogy min den más szem pon tot ma ga alá gyűr: el ső sor ban a nyel vi
ere de ti sé get, a köl tői öko nó miát, és gyak ran ma gát az ér tel met is. Ugyan akkor az
ön kén tes hen di kep lo gi ká ja is ér vé nye sül: a köl tő az zal bi zo nyít ja a rá ter mett ségét,
hogy a kí no san kel le met len fel té te lek ellenében hoz za lét re a ma ga tel je sít mé nyét.
Azt azon ban, hogy mi re len ne ké pes e ne he zí té sek nél kül, saj nos so sem tud juk meg.

ez nem je len ti azt hogy a kor szak gé niu szai ne tud tak vol na még eb ben a for má -
ban is ins pi rá ciót ta lál ni és meg ren dí tő lí rát al kot ni, mint Zrí nyi az Időéshírnévben,
vagy az egész rend sze ren ele gán san ke resz tül lép ni, mint azt Ba las si tel jes élet mű ve
te szi. De hogy mi lyen más ih le te ket foj tott el ez a kö ve tel mény, mi lyen más ver se ket
al kot hat tak vol na a kor szak kis me ste rei, és vál hat tak vol na-e adott eset ben nagy mes -
te rek ké, azt már nem áll mó dunk ban meg tud ni.

ennyi be ve ze tő után elér kez tünk ah hoz a kér dés hez, amely miatt egyál ta lán be le fog -
tunk eb be a füg ge lék be. Va jon mű for dí tás ban a for ma hű ség kö ve tel mé nye is olyas -
mi-e, mint az ír szar vas agan csa: lát vá nyos és ma gasz tos nyűg, amely út já ban áll a
megér tés nek és a ter mé keny mű kö dés nek? ezen azért va gyok kény te len el gon dol -
kod ni (nem mint ha nem len ne amúgy is nagy ked vem hoz zá), mert a kér dést – ha
nem is eb ben a for má ban  – Ná das dy Ádám ve tet te fel, az a sze mély, aki nap jaink ban
alig ha nem leg na gyobb ha tás sal le het a ma gyar mű for dí tás kul tú ra ala ku lá sá ra.

Dol go za tom (vagy most már ne vez zük így: ké zi ra tom) ol vas tán Ná das dy, vé le mé -
nye met kér ve, el küld te sa ját, 2014-es for dí tá sát Keats OdeonaGrecianUrn cí mű
ver sé ről az ere de ti, va la mint négy to váb bi for dí tás (Tóth Ár pád, Var ró Dá niel, Pál fy
Ág nes, Baj nó czy Zol tán) kí sé re té ben. en ged jük át ma gun kat az el ső be nyo más nak,
és te kint sük meg az el ső vers sza kot Ná das dy és Tóth Ár pád for dí tá sá ban:

317

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:23  Page 317



Te, csönd meg ron tat lan meny asszo nya, oh, tűnt de rűk ará ja, íme még
kit Né ma ság ne velt s las sú Idő! itt állsz s daj kál a vén idő s a csend

er dei kró ni kás, te, éde seb ben s me sélsz: fü zé rid közt raj zos re gék
mon dasz vi rág-me sét, mint ver seink! lágy dal nál éde sebb lej té se leng:

Mily le gen dát őriz lom bos fü zé red? óh, lomb di szed közt mily le gen da él?
Égiek vagy ha lan dók dol gait Mily is ten sé gek, vagy mily em be rek?
a Tem pé- völgy ben vagy Ár ká diá ban? Ár ká dia, vagy Tem pe- völgy e táj?

e fér fiak kik? Is te nek? S a lá nyok Vagy más ég s föld? Kik e vad ném be rek?
mért me ne kül nek? Mi vé gre a haj sza? Őrül tet űz nek? vagy harc sod ra kél?
A sí pok, do bok? Az ön kí vü let? Sip an da log? dob döng? kéj lá za fáj?

(Ná das dy Ádám) (Tóth Ár pád)

Az el ső ol va sat hoz tar toz hat pél dául az a szo ká sos mű ve let, hogy ma gunk elé képzel -
jük a szö ve ge ket lát szó lag lét re ho zó, va ló já ban a szö ve gek ál tal kons ti tuált be széd -
hely ze te ket. Ná das dy szö ve ge egy okos, ér zé keny, kis sé túl sá go san is mű velt és kifino -
mult fiata lem ber ké pét ve tí ti elénk, aki az an tik mű tárgy lát tán gon do la tai ba me rül,
áb rán do san el töp reng. Tóth Ár pád szö ve ge ré vén egy má sik fiata lem ber je le nik meg
előt tünk, aki nek – ta lán meg ren de lés re – le kell for dí ta nia egy ne héz ver set, és a kény -
 sze rű rí me lés miatt gyöt rő dik, míg vé gül megal ku szik egy olyan ke vés sé sze ren csés
megol dás sal is, mint emberek–némberek. ed dig nyil ván va lóan egy–null Ná das dy nak.

Ha azon ban még egy szer elol vas suk, alig ha nem megérez zük, hogy ez a vers kívánja
a rí me lést. A so rok ele jén a vál ta ko zó be hú zás jel zi az egy sé gek össze tar to zá sát, s ez
a ti po gráfia (ame lyet Ná das dy is meg tart) a kon ven ciók sze rint rí mes stró fá ra utal.
Ráadá sul, ahogy a fi gyel me sebb ol va sás elárul ja, nem akár mi lyen stró fá ról van szó:
ez va ló já ban egy cson ka szo nett, amely ből hiány zik az egyik kvar ti na. A stró fák való -
ban fi gye lem be ve szik a 4–3–3-as felosz tást, a meg fe le lő he lye ken mon dat- vagy tag -
mon dat-vég ta lál ha tó, ki vé ve az utol só vers sza kot, amely en jambe ment-ok kal dúl ja
fel a kiala kí tott el vá rá so kat. A rí mek nek te hát a tar tal mi ta go lás ban, egy-egy egy ség
össze  tar tá sá ban, el kü lö ní té sé ben, majd a ha tá rok el mo sá sá ban is sze re pe van. Mind -
eze ken felül az ol va só egy sze rűen tudja is, hogy ez egy rí mes vers, így fi lo ló gi a i lag is
iga zol va lát ja hiány ér ze tét. A rím igény olyan erős, hogy az em ber né ha aka rat la nul
is „oda hall” va la mi fé le hal vány asszo nán cot, még ha vé let len is, még ha az adott sorok
kö zött nem is ké ne rím nek len nie, mint a verseink és a dolgait sor vé gek kö zött.

Ha egy is me ret len sze mély, egy pá lya kez dő if jú kül de né ezt a for dí tást, na gyon meg   -
di csér ném, és azt ja va sol nám, előbb-u tóbb ké szít se el rendesen. S biz tat nám, hogy
nem olyan ne héz az. Ha Ná das dy ne ve áll alat ta, ter mé sze te sen egé szen más a helyzet:
olyan szer ző ről van szó, aki sok szo ro san bi zo nyí tot ta, hogy vir tuóz mó don ké pes forma -
 hű en for dí ta ni, s va ló szí nű leg nem okoz na szá má ra túl nagy ne héz sé get a rí mes válto -
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zat el ké szí té se sem. Mar cel Du champ jut hat az eszünk be, aki ala po san meg ta nult
fes te ni, ké szí tett is egy-két ké pet a ko rá ban ér tel mez he tő szin te va la mennyi stí lus
és irány zat szel le mé ben, és eb ből a po zí ció ból in dul va ha gyott fel fo ko za to san a festé -
szet tel. A nem-rí me lés nek te hát az ad je len tő sé get, hogy ezt Ná das dy Ádám te szi.

Nem két sé ges, hogy ver seny hely zet ről van szó. ezt Ná das dy nak az a gesz tu sa is
hang  sú lyoz za, hogy egy más mel lé he lyez te az öt for dí tást. És a mű for dí tás va ló ban
ideá lis ver seny te rep, sok kal ob jek tí vebb, mint az egy ko ri te ma ti kus köl tői ver sen gé -
sek: ugyanan nak a vers nek a le for dí tá sa és új ra for dí tá sa (egy adott kor sza kon be lül)
olyas mi, mint ami kor a jég tán co sok kö te le ző kűrt fut nak, s így egy más hoz vi szonyítva
pon to san le mér he tők az eré nyeik és gyen ge sé geik. De ha ver seny be lé pünk, ak kor
a fel té te le ket is egyen lő re kell szab nunk: egy rím te len for dí tás ver se nyez te té se a ríme -
sek kel nem tű nik iga zán fair pla y nek. Ta lán ba ná li san hang zik, amit mon dok, de a vers -
 for dí tás te vé keny sé gé ben töb bek kö zött ép pen az a von zó, hogy nehéz, hogy nem
tud ja min den ki meg csi nál ni. egy vers for dí tást, még ha tö ké let len is (hi szen mindegyik
az), bi zo nyos mér té kig hi te le sít a be lé je fek te tett, és az ered mé nyen – a meg va ló sí -
tott for mán – vi lá go san lát szó mun ka és szak ér te lem.

Ha ezt a szem pon tot fél re tesszük, a ver sen gés ér de kes ta nul sá gok kal szol gál hat.
Az egyik, hogy a Tóth Ár pád ál tal kép vi selt lí rai nyelv és poé ti kai dokt rí na erő sen
elavu ló ban van. ezt nem pusz tán az el ső ol va sat szub jek tív be nyo má sá ra ala poz va
je lent het jük ki: az is er re utal, hogy a két ez res évek től kezd ve négy új ra for dí tás is
készült, te hát a kul tú rá ban ele ven az igény a Keats-kép (vagy ta lán az an gol-ro man -
ti ka-kép) megújí tá sá ra.

A má sik ta nul ság, hogy a Ná das dy ál tal ver seny re hí vott há rom újabb for dí tás nem
hi bát lan ugyan, de gyen ge sé geik nek csak kis ré sze áll össze füg gés ben a rí me lés sel.
Baj nó czy Zol tán el ső vers sza ká ban az ötö dik sor vé gén ál ló szó ta lán rím kény szerből
ke rül he tett oda: „Mily tün dér szép ti tok in dá zik épp / Pász to raid, is te neid kö rül” (az én
kieme lé sem, K. A.), és el ma rasz tal ha tó vol na azon lo gi ka alap ján, hogy a vers tár gya
a vá zán áb rá zolt szcé na időtlensége, ezért az adott pil la nat vé let len sze rű sé gét kiemelő
„épp” in do ko lat lan nak lát szik: mint ha más al ka lom mal más ti tok in dá zá sát le het ne
meg fi gyel ni az ábrá zo la ton. De ha egy ki csit to vább gon dol juk, vol ta kép pen az áb rá -
zolt pil la nat ki vá lasz tá sá nak (ki met szé sé nek) in do kát sem tud juk, a vé let len sze rű -
ség re uta ló „épp” er re hív ja fel a fi gyel met. Így ta lán nem is rím kény szer ről, ha nem
rím ál ta li ins pi rá ció ról be szél he tünk, amely, mint az imént il luszt rál tuk, az ér tel me -
zés szá má ra is ins pi rá ló.

Var ró Dá niel for dí tá sá nak leg za va róbb pont ja vi szont biz to san nem rím kény szer -
ből, ha nem va la mi fé le iró nia kény szer ből jött lét re: „az ész ha tá rán túl cukkolsz” – írja
az utol só vers szak har ma dik so rá ban. A sti lisz ti kai anak ro niz mus ki tű nő esz köz egy
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pa ró diá ban (Var ró mes te rien is tud ve le bán ni), de eb be az ere den dően pa te ti kus
vers be kár volt be le plán tál ni, még ha a for dí tó sa já tos véd je gyé vé vált is az idők során.
Pálfi Ág nes a zár lat ban igyek szik ér tel me zé si új don ság gal szol gál ni: „’Mi szép: va ló –
vál ni va ló ra: szép’” – de ez el lent mond a köl te mény lo gi ká já nak, hi szen a vá zán meg -
fi gyelt idill szép sé ge ép pen ab ban áll, hogy nem va ló, és so ha sem vá lik va ló ra, ezért
időt len, igaz és szép, a ka lo ka ga thia ér tel mé ben. ez a kér dé ses megol dás azon ban
szin tén nem a rí me lés ből, ha nem au to nóm ér tel me zői dön tés ből szü le tett.

Ami Tóth Ár pá dé val szem ben Ná das dy for dí tá sá nak szem beöl tő elő nye, az a beszélt
nyel vi köz vet len ség, az egy sze rű, át tet sző ért he tő ség. en nek mér té ke a há rom újabb
for dí tás ban in ga do zó, de szá mos he lyen a szi go rúan be tar tott rím kép let el le né re is
si ke rül fel ven niük a ver senyt a rím te len ver zió val. Pél dául a má so dik stró fa ele jét
Nádas dy így old ja meg: „Az édes dal lam tán még éde sebb is, / ha nem hall juk”. Ugyan -
ez Var ró nál: „Szé pek a hal lott dal la mok, de még szebb / Ze né je van a hang ta lan da -
lok nak” – sem mi vel sem ke vés bé át tet sző, ugyanak kor kö ze lebb áll az ere de ti hez,
ahol nem csak fo ko zás, ha nem egyér tel mű el len tét is van a hal lott és hal lat lan dal la -
mok szép sé ge kö zött, s ráadá sul az el len tét pár két ol da lán nem ugyanan nak a dalnak
a hang zó és hang ta lan ver zió ja áll, ha nem két, esszen ciá li san kü lön bö ző dal lam:
„Heard me lo dies are swe et, but tho se un he ard / Are swe e ter.”

Össze fog lal va: a túl bo nyo lí tás, túl szí ne zés, ön tet szel gő vir tuo zi tás kiik ta tá sa, a köz -
na pi ért he tő ség re tö rek vés, egy szó val a nyu ga tos for dí tói gya kor lat fo lya ma tos és
tuda tos re ví zió ja nagy sze rű és tá mo ga tan dó irány. Azt azon ban, sem mi sem tá masztja
alá, hogy eb ben – legalábbis a lí rai köl té szet kö ré ben – a rí mek ko moly, kiik ta tan dó
aka dályt je len te né nek. Ha Ná das dy ver zió ja va la mi ben jobb a töb bi nél, az bi zo nyosan
nem at tól van, hogy rím te len.

A rím te len ség ön ma gá ban sem mit nem old meg, sem mi lyen prob lé má ra nem
válasz – éppúgy, ahogy a kö te le ző vé tett rí me lés sem. Le het az zal ér vel ni, hogy a for -
ma hű vers for dí tás au to ma ti ku san ha zug ság hoz, tor zí tás hoz, ha mi sí tás hoz ve zet,
csak hogy ez nem a for ma hű ség ből kö vet ke zik, ha nem ma gá ból a for dí tás ból. Ér vel -
het nénk az zal, hogy egy for mai össze te vő el ha gyá sa ön ma gá ban is ha zug ság: az olva -
só rí mes vers he lyett rím te lent kap, te hát be van csap va. A di lem mát az old hat ja fel,
ha nem dog mák ban gon dol ko dunk, ha nem funk ciók ban.

Alig ha vé let len, hogy a for ma hű sé get el vi ala pon el ve tő szer zők (mint pél dául
Benja min, Nabokov vagy Ná das dy) kö zül egy sem fog lal ko zik a dal ka te gó riá já val.
A dal sze rű ség a „tar ta lom és for ma”, vagyis a je len tés és hang zás (to váb bá egyes ese -
tek ben lát vány) tel jes, ma gá tól ér te tő dő egy sé gét, egy más ra utalt sá gát és (a per cep -
ció szá má ra fel kí nál ko zó) egyide jű sé gét je len ti. A dal rend sze rint egy te kin tet tel be -
fog ha tó, egy hal lás ra meg je gyez he tő, te hát – amennyi re ez ver bá lis meg nyil vá nu lás nál
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egyál ta lán le het sé ges – az idő be li ség ha tá lya alól ki vont struk tú ra: a meg je gyez hető -
sé get és át te kint he tő sé get mo tí vum is mét lé sek, pár hu za mos szin tak ti kai szer ke zetek
(gon do lat rit mus), ref rén- sze rű ele mek is szol gál ják. egy ilyen konst ruk ció tisz tán
refe ren ci á lis for dí tá sa ér tel met len vál lal ko zás: egy vi rág ének ből így a pusz ta bo tanikai
funk ciót ra gad nánk meg, a kul tu rá lis vesz te ség kö zel jár na a száz szá za lék hoz.

eb ből per sze azt a kö vet kez te tést is le le het ne von ni, hogy dalt for dí ta ni ele ve lehe -
tet len (lé nye gé ben Jakobson is ilyes mit ál lít), ugyanak kor le ta gad ha tat la nul lé tez nek
ki tű nő, az ere de ti vel gya kor la ti lag egyen ran gú, azaz mi ni má lis vesz te ség gel mű ködő
dal for dí tá sok. Néz zük meg pél dául Apol li nai re hí res ver sét Vas Ist ván re mek – és
csak nem szó sze rin ti hű sé gű – for dí tá sá ban:

J’ai cu eil li ce brin de bruyère Le tép tem ezt a han ga szá lat
L’au tom ne est mor te so u viens-t’en Már tud ha tod az ősz ha lott
No us ne no us ver rons plus sur ter re e föl dön töb bé soh se lát lak
odeur du temps brin de bruyère ó idő sza ga han ga szá lak
et so u viens- toi que je t’at tends És vár lak té ged tud ha tod

Vas pon to san meg va ló sít ja a struk tú ra al ko tó ele meit, el ső sor ban a mo tí vu mok pontos
(brindebruyère) és mo du lált (souviens-t’en/souviens-toi) is mét lő dé sét. Bár ez a felü -
le tes szem lé lő szá má ra könnyű nek lát szik, lát vá nyos bra vú rok ra van hoz zá szük ség.
A brindebruyère elő ször tárgy-, má sod szor alany eset ben je le nik meg; fran ciául ez egy -
 for mán, de ma gya rul kü lön bö ző kép pen hang zik. Vas ezt úgy kü szö bö li ki, hogy a negye -
dik sor ban töb bes szá mot, s en nek ré vén erős asszo nán cot al kal maz. Így a modu lált
is mét lő dés ide ke rül, a má sik mo tí vum is mét lőd het pon to san, hi szen a souviens-t’en
és a souviens-toi kö zöt ti sze man ti kai kü lönb sé get a ma gyar igei pa ra dig ma úgy sem
tud ja le ké pez ni. A két is mét lő dés azon ban ép pen olyan ke resz te ző po zí ció ban áll,
mint az ere de ti ben.

Az abaab rím kép le tet az éle sen elütő két fé le (hím- és nő-) rím mel esszen ciá li san
fon tos: a har ma dik sor ban meg kap juk a várt vá laszt az el ső sor hí vó rí mé re, és a negye -
 dik sor ban már a má sik (b) rím vá laszt vár nánk, ám az a-ból ka punk még egyet. ez
az akusz ti kai re dun dan cia egy sze man ti kai lag is re dun dáns sor vé gén áll, amely egyál -
ta lán nem kö zöl sem mit, nincs is ben ne ál lít mány, sze re pe pusz tán per for ma tív, ab -
ban a szó sze rin ti ér te lem ben, hogy nem mond, ha nem el ját szik va la mit: a kés lel te -
tést, a vég ső el sza ka dás elodá zá sát még egy só haj nyi idő re.

Vas for dí tá sa mindezt tö ké le te sen ké pe zi le. Né hány szer ke ze ti kö tő ele met – ami -
lyen pél dául a brindebruyère al li te rá ció ja – nem le het köz vet le nül át ven ni, de ezeket
gyak ran pó tol ják ha son ló, a ma gyar ban éppígy im ma nens, ön kén te le nül fel buk ka nó
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kö tő ele mek, mint a pár hu za mos sor vé gi po zí ció ba ke rült halott és hangaszál sza vak
al li te rá ció ja.4 Ko moly vál toz ta tást – a ma gyar szin ta xis ból ere dő kény sze rű sé ge ken
túl – csak két he lyen ta lá lunk. Az egyik a hangaszálak töb bes szá ma a ne gye dik sor -
ban – hi szen az ere de ti még min dig ugyanar ról az egy, le té pett han ga szál ról be szél.
ez a vál toz ta tás ki nyit ja a köl te mény ho ri zont ját az ál ta lá nos fe lé, mintegy vé gig -
tekint va la mennyi múlt- és jö vő be li fáj dal mas bú csú zá son, ame lye ket mind-mind egy-
egy han ga szál rep re zen tál hat na. ez a vál to zás nem rom bol ja az ere de ti struk tú rát,
in kább meg nyit egy új, le het sé ges di men ziót. A má sik vál to zás, a két fé le „emlékezz”
fel szó lí tás le cse ré lé se a „tudhatod” ki je len tés re né mi leg na gyobb hord ere jű. Az emlé -
ke zés (és ve le a nosz tal gia) ideá ja így sem tű nik el a vers ből, bár a re fe ren cia ho má -
lyo sab bá vá lik. A mo da li tás meg vál toz ta tá sa olyan vers be szé lőt ered mé nyez, aki még
re zig nál tabb: már annyi ra sem kí ván ja be fo lyá sol ni az ese mé nyek me ne tét, hogy akár
az em lé ke zés re fel szó lít son. ez az elen ge dő gesz tus azon ban szin tén tö ké le te sen bele -
si mul a vers at mosz fé rá já ba, és kü lö nö sen sze ren csés, hogy ez a mo tí vum (az ere de -
ti től el té rően) nem a má so dik, ha nem az utol só sor ban ke rül rím hely zet be, hang sú -
lyoz va a konst ruk ció dal sze rű, ma gá ra zárt, „ele ve adott”, atem po rá lis jel le gét.

Az ilyen tö ké le tes megol dás rit ka, de nem egye dül ál ló. A né met for dí tást Paul celan
ké szí tet te, és hoz zá ve tő leg ugyanazok kal az eré nyek kel ren del ke zik, mint Vas Istváné.
Igaz, az írás je lek tel jes kiik ta tá sát nem si ke rült meg va ló sí ta ni, és a rí mek kö zül is egy
he lyett ket tő lett sze man ti kai lag re dun dáns (Heide és denk), ez azon ban nem rontja
le a ha tást vagy az at mosz fé rát. Ér de kes ség, hogy ce lan – Vas hoz ha son lóan – nagy
fi gyel met for dí tott a két fé le rím vég ző dés meg kü lön böz te té sé re, amit ná la is éppúgy
alá tá maszt az egész vers erős és egyér tel mű jam bi kus lük te té se – no ha az ere de ti
nem jam bi kus. Vas és ce lan tel je sít mé nye még vi lá go sab ban áll előt tünk, ha A. S. Kline
an gol ver zió já val vet jük össze:

Ich pflückt den Halm vom Kraut der Hei de. I’ve ga the red this sprig of he a ther
Der Herbst ist tot – sei ein ge denk. Au tumn is de ad you will re mem ber
Auf er den schei den wir nun bei de. on earth we’ll see no mo re of each other
o Duft der Zeit, o Halm der Hei de. Fra gran ce of ti me sprig of he a ther
Und daß ich war ten wer de, denk. Re mem ber I wa it for you fo re ver

ez utób bi ver zió – ta lán va la mi fé le fél reér tett, túl tel je sí tő vir tu óz ko dás ból, ta lán vélet -
le nül  – ho lo rí mes re si ke rült, ráadá sul vé gig hal vány nő rí mek kel (vagyis a hang zás -
be li azo nos sá got jó részt csak a hang súly ta lan [e] és a né ma r kép vi se li). Na gyobb baj,
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hogy a ho lo rím el fe di, össze mos sa a vi lá gos abaab szer ke ze tet, amin a met ri ka de fi -
ni á lat lan sá ga sem se gít. Ér de kes meg fi gyel ni, hogy az el ső sor igé jé nek Kli ne a gather
szót vá laszt ja, amely a vi rág sze dés ál ta lá nos igé je, és a heather fő név vel is össze cseng
(te hát a for dí tó szán dé ka sze rint kö tő ele met al kot), ám a gyűj tés re, össze sze dés re
uta ló alap je len té se szem ben áll a vers alap té má já val. Nyil ván nem vé let len, hogy Vas
a letéptem, ce lan a pflückt ige mel lett dön tött, hi szen a vers vég ső so ron egy szakítás-
ról szól. (La tor Lász ló hív ta fel a fi gyel me met ar ra a kö rül mény re, hogy egy han gaszál
le té pé se je len tős erő fe szí tést igé nyel: sok kal ne he zebb, mint egy át la gos me zei virágé.)

A Ba bel mat rix hon lap ál tal fel kí nált ne gye dik for dí tás, And rés Hol gu ín spa nyol
ver zió ja pe dig ki vá lóan al kal mas vol na ar ra, hogy a rí mes for dí tás ban rej lő ve szé lye -
ket de monst rál juk. Az el ké szült vers poé ti kai eré nyeit – vagyis hogy mennyi re vonzó
mint spa nyol köl te mény – nem va gyok hi va tott megítél ni, az azon ban bi zo nyos, hogy
a rím kény szer nek en ged ve (hi szen rím hely zet be ál lít va) olyan mo tí vu mo kat ve zetett
be a vers be, ame lyek az ere de ti ben exp li cit mó don egyál ta lán nem sze re pel nek:
la nieve (a hó) és yomuero (meg ha lok), mi köz ben a rím kép le tet is meg vál toz tat ta
(aabab). ez te hát az a hely zet, ami kor a for dí tó ak tí van ér tel mez, és a vers rep re zen -
tá ció ja vagy rep ro duk ció ja he lyett sa ját asszo ciá cióit kí nál ja fel az ol va só nak. Mindez
azt bi zo nyít ja, hogy a rí mek messze so dor hat nak egy for dí tást a még el fo gad ha tó
értel mi app ro xi má ció tól, de azt is bi zo nyít ja, hogy ez ko ránt sem szük ség sze rű.
Ugyanak kor egy dal ese té ben a for ma feladá sa az el sőd le ges funk ció (a dal sze rű ség)
feladá sát je len ti: lé nye gé ben azt, hogy le mond tunk a mű for dí tás ról.

A na gyobb lé leg ze tű, strofikus vagy pe rió du sos el be szé lő köl te mé nyek nél más a hely -
zet, hi szen más a vers for ma és a ver bá lis je len tés kö zöt ti vi szony. A Ná das dy Ádám
ál tal fel ve tett kér dés hát te ré ben vol ta kép pen sa ját, ké szü lő ben lé vő, rím te len Dan -
te-for dí tá sát sejt het jük, s ezt a sej tést egy gon do lat éb resz tő írá sá ban5 ma ga is alá  tá -
maszt ja. Fo gad juk el te hát ezt a szem pon tot, és tér jünk vissza még egy szer a forma -
hű sé get eluta sí tó ál lás pont leg te kin té lye sebb és legel szán tabb kép vi se lő jé hez.
Nabokov az Anye gin-stró fa mel lő zé sé vel (rep ro du ká lá sá nak feladá sá val) for dít ja le
az Anyegint, de be ve ze tő jé ben pon to san el ma gya ráz za a stró fa jel le gét, bel ső di nami -
ká ját, kiala ku lá sá nak tör té ne tét és le het sé ges előz mé nyeit, va la mint két stró fá nyi
angol pél dát is át nyújt, ame lye ket ma ga írt, és ame lyek (ter mé sze te sen) a Pus kin-
for dí tás ne héz és ma gasz tos felada tá ról szól nak. ezen kí vül a kom men tá rok vé gén
csak nem száz ol da las füg ge lék avat ja be az ol va sót a pro zó dia rej tel mei be, kü lö nös
te kin tet tel az orosz és an gol iro dal mi nyelv adott sá gai kö zöt ti kü lönb sé gek re. Az olva -
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 só te hát – kog ni tív ér te lem ben – jó val több és pon to sabb is me re tet sze rez het az
erede ti szö veg ver se lé sé ről, mint ha eze ket az is me re te ket a szük ség sze rűen pon -
tatlan cél nyel vi imi tá ció alap ján ma gá nak kel le ne el von nia. A hely ze tet Doug las R.
Hofstad ter re mek ha son lat tal ér zé kel te ti: hó fú vás ban, cson tig fagy va, or run kig sem
lát va kín ló dunk egy he gyi tú rán, mi köz ben tár sunk foly vást ar ról la men tál, hogy mi -
lyen cso dá la tos itt vi dá man szö kell ni a ta va szi vi rá gok ten ge ré ben, el so rol ja az összes
fák és vi rá gok la tin ne vét, a kö ze li hegy csú cso kat, a he lyi fa vá gók és csa var gók le gen -
dáit, a Ter mé szet vé del mi Tör vény rész le teit és így to vább. „Sok kal job ban jár nánk,
ha ott hon ma rad va meg néz nénk egy vi deót a ta va szi tú rá ról, mint hogy ilyen ex cent -
ri ku san sza dis ta mó don jár juk vé gig az »iga zi« út vo na lat.”6 A ha son lat ab ban a te -
kin tet ben is mél tá nyos, hogy elis me ri: a té li tú ra, bár ke vés bé él ve ze tes, szol gál hat
olyan in for má ció val, amellyel a vi deó nem. Hof stad ter ma ga is azt mond ja, nem az
a baj Nabokov for dí tá sá val, hogy van, hi szen bi zo nyos spe ciá lis funk ció kat nyil ván -
va lóan job ban be tölt más for dí tá sok nál, ha nem az, hogy a vég ső és egyet len le het sé -
ges megol dás nak ál lít ja be ma gát.

et től a hü brisz től Ná das dy sem men tes. em lí tett írá sát av val zár ja, úgy van Ba bits
mun ká já val, „mint egy mai or vos a ré gi elő dei vel, akik az ak ko ri ban hasz nált gyógy -
mó do kat nagy szak ér te lem mel hasz nál ták”, ami ak kor is tisz te let re mél tó, ha ezek
a gyógy mó dok ha tás ta la nok, vagy oly kor ká ro sak vol tak. Ba bi tsék és a ré gi or vo sok
„[n]em a jót csi nál ták rosszul, ha nem a rosszat meg le pően jól”.

ez az ana ló gia fél re ve ze tő. Az or vo sok, bár a kul tú rá ban is él tek, min den kor a test -
tel fog lal koz tak, amely nek mű kö dés mód jai és igé nyei csak a ge ne ti kus vál to zá sok
lép té ké ben, vagyis na gyon las san vál toz nak. A mo dern or vos tu do mány vív má nyai,
mint a ha té kony fáj da lom csil la pí tás, a fer tőt le ní tés vagy a pe ni cil lin, öt száz vagy öt -
ezer év vel ezelőtt is jól jöt tek vol na az ak ko ri or vo sok nak és be te gek nek, hi szen a kér -
dé sek, amely re ezek az el já rá sok vá laszt je len te nek, bár mi lyen ho má lyos vagy pon -
tat lan volt is az egy ko ri meg fo gal ma zá suk, lé nye gü ket te kint ve már ak kor is ugyan azok
vol tak, mint nap jaink ban. (S más fe lől pél dául a mű tét előt ti be mo sa ko dás ha té kony -
sá gát sze mer nyit sem csök ken te né ma sem, ha – kul tu rá li san  – a go nosz szel le meket
elűző ri tuá lé nak te kin te nénk.) Az or vos tu do mány fej lő dik: ezt azért je lent het jük ki,
mert az el já rá sok ha té kony sá gá nak megíté lé sé re hasz nált ér tel me zé si ke ret a kultúra
lép té ké vel mér ve alig vál to zik. Az a cél, hogy éle te ket ment sünk és csök kent sük
a szen ve dést, ma vi tat ha tat la nul job ban tel je sül, mint öt száz vagy öt ezer év vel ezelőtt.

A hu mán kul tú ra azon ban eb ben az ér te lem ben nem fej lő dik. Ér tel met len olyas -
mit mon da ni, hogy a mai mes te rek job ban fes te nek, mint Giot to, jobb drá má kat írnak
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Racine-nál, vagy túl tesz nek mű for dí tás ban Ba bi tson. Az el já rá sok ha té kony sá gá nak
megíté lé sé re szol gá ló ke ret együtt mo zog, együtt vál to zik ma guk kal az el já rá sok kal.
Ba bits és kor tár sai nem a „rosszat” csi nál ták „jól”, ha nem egé szen más volt szá mukra
a jó. An nak bi zo nyá ra igen jól meg fe lel tek, hi szen mun ká juk iránt ke res let tá madt,
a kor iro da lom rend sze re nagy ra be csül te és megőriz te az ered mé nyei ket. A kul tú ra
ke re tei vál toz tak azóta, ezért van szük ség idő ről idő re új for dí tá sok ra, va la mint új
drá ma írói és fes té sze ti el já rá sok ra. Ná das dy új Dan te-for dí tá sá ra min den bi zonnyal
szük ség van, de ez a vál lal ko zás nem Ba bi tsé nak a si ker te len né (vagy akár ká ros sá)
mi nő sí té sé ből nye ri a le gi ti má ció ját. (Köz be ve tő leg: na gyon ne héz el kép zel ni, hogy
egy vers for dí tás ho gyan le het ne ké pes je len tős, a té ves or vo si el já rá so ké hoz mér hető
kárt okoz ni.) Ná das dy rím te len for dí tá sát egye bek mel lett ép pen az te szi el fo gad ha -
tó vá, hogy ren del ke zünk már rí mes ver zió val, ilyen irá nyú igé nyein ket, ha fel tá mad -
ná nak, van hol kielé gí te nünk.

Ná das dy nak fel tét le nül mél tá nyo lan dó az az ér ve, hogy Ba bits rí me lé se nem ekvi -
va lens Dan te rí me lé sé vel. Míg az utób bi könnye dén, tisz tán, „né pie sen” rí mel, Ba bits
rí mei ke re set tek, sze cesszió sak, „eli ti sták”. Akár Po und ha son la tá hoz is vissza tér he -
tünk: míg Dan te mon da tai a fa ág nö ve ke dé sé nek ter mé sze tes sé gé vel öl tik ma guk ra
a for mát, Ba bits rí mei vá za ként ha tá roz zák meg a be lé jük ön tött ér te lem alak ját.
Nádas dy szám ba sem ve szi ko moly le he tő ség ként a ma gyar né pies rí me lés al kal ma -
zá sát (amely hez per sze ke vés bé fenn költ, ter mé sze te sebb nyel vi re gisz ter ta toz na),
pe dig ez ko ránt sem ab szurd gon do lat. Alig ha nem eb be az irány ba ve ze tett vol na év -
ti ze dek kel ezelőtt az az öt let, hogy Weö res Sán dor új ra for dít hat ná az Isteniszínjátékot.
Az lett vol na a terv, hogy Kar dos Ti bor ké szít egy rész le tes és pon tos nyers for dí tást,
a köl tő pe dig es tén ként né hány száz sort „be rí mel”, így a mun ka pár hó nap alatt el -
ké szül het. Vé gül saj nos csak a Pokol el ső öt éne ke ma radt ránk, ám ez nem iga zol ja
Ná das dy ag go dal mát, hogy az el já rás „né pies vagy gyer me kes ha tást kel te ne”.

Az élet út já nak fe lé re ér ve
ho má lyos er dőn esz mél tem ma gam ra,
egye nes ös vény ről té ved ve fél re.

eh, hogy is mond ha tó el, mily go rom ba
ez er dő, el va dult, kín zó, kiet len,
csak em lé kez ve fé le lem fog új ra!

oly ke se rű, majd nem ha lál-ke gyet len;
de szól jak a jó ról, mit ott ta lál tam,
ezért előbb más ról, mit ott fi gyel tem.

Tu dom is én, ho gyan vitt ar ra lá bam,
mert álom bo rí tott a pil la nat ban
Mi dőn az út ról fél re- hág tam.
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A rí mek olyan könnye dén fo nód nak, hogy nem könnyű ab ba hagy ni az idé zést.
Mivel a so rok jam bi ku sak, alig ha asszo ciál ha tunk ró luk a 19. szá za di né pies el be szélő
ha gyo mány ra. Nem lép mű kö dés be az az ef fek tus, amely Mé szöly Ge deon rí mes fele -
ző ti zen ket te sek ben írt Ho mé rosz-for dí tá sát – ép pen a felidé zett ha gyo mány inadek -
vát, disszo náns je len lé te miatt  – lé nye gé ben kiik tat ta az iro dal mi tu dat ból. (Mé szöly
– és az őt tá mo ga tó Ko dály – az zal ér velt az el já rás mel lett, hogy az Odüsszeia erede -
ti je né pies el be szé lő köl te mény, ezért az ere de ti for ma ha zai ek vi va len sét, a Toldi és
a Jánosvitéz ver se lé sét kell al kal maz ni.) A rí mes, ha tod fe les ma gyar jam bus azon ban
– legalábbis ilyen biz tos kéz zel al kal maz va – sem mi fé le té ves asszo ciá ciót nem in dít
be, könnye dén meg fe lel az olasz en de ca sil la bók höm pöly gé sé nek.

Ér de mes azt is vé gig gon dol ni, hogy mi a rí mek funk ció ja az Isteniszínjátékban.
A for mát Dan te ki fe je zet ten e mű ked véért hoz ta lét re: a há rom so ros sza ka szok (akár -
csak a mű hár mas felosz tá sa) ter mé sze te sen a szent há rom ság ra utal, ám a rím rend -
szer nek kö szön he tő, hogy a ter ci nák lán co lat ként össze kap cso lód va a te rem tés össze -
füg gő egy sé gét szim bo li zál hat ják. ezt a szim bó lu mot va ló ban nem mu száj fel tét le nül
új raépí te ni a ma ga tel jes sé gé ben, (az er ről va ló le mon dás azt is szim bo li zál hat ja,
hogy az ál ta lunk ta pasz talt vi lág nem mu tat ef fé le tel jes sé get), ám ez eset ben a jelen -
lé tét és je len tő sé gét ér de mes más mó don az ol va só tu do má sá ra hoz ni – pél dául aho -
gyan Nabokov ma gya ráz za el az Anye gin-stró fát. A rí mek nek itt nincs olyan ér tel mi
ta go lást kieme lő, vagy ki mon dat lan össze füg gé sek re rá mu ta tó sze re pe, mint a rövid,
dal sze rű köl te mé nyek nél, je len lé tük te hát ál ta lá nos ság ban ke vés bé esszen ciá lis.

Ná das dy még egy, iro dal mi funk ciók ra mu ta tó ér vet fel so ra koz tat: a mű faj ér vét.
Sze rin te azért sem kell a ma gyar Isteniszínjátéknak rí mel nie, mert mű fa ját te kint ve
ez egy tankönyv. Nem úgy ér ti, hogy a 14. szá zad ban tan könyv ként hasz nál ták (bár az
is kér dé ses, ilyen ér te lem ben meg fe lel tet he tő-e a mai tan könyv fo ga lom nak), ha nem úgy,
hogy a 21. szá zad ban fog tan könyv ként mű köd ni. ez vol na a dek la rált célja: „megis -
mer tet ni az ol va só val a kö zép kor tu dás anya gát, mű velt sé gét, hie del meit, val lá si néze -
teit, sőt ma gát a ke resz tény sé get.” Né mi képp két sé ges nek lát szik, hogy nagy számban
lé tez nek olyan ol va sók, akik köz vet le nül Dan té ból kí ván ják (vagy se gít ség nél kül képe -
sek) meg ta nul ni a kö zép ko ri mű ve lő dés tör té ne tet. er re van nak sok kal ha té ko nyabb,
mai pers pek tí vát és reflexi ót, va la mint mai nyel vet hasz ná ló, va ló di tan köny vek. Dante
a leg több ol va só szá má ra nem tan könyv-tar tal ma miatt ér de kes, ha nem mind azért,
amit ezen felül kí nál. Mert eb be az egye te mes lá to más ba nem csak a kö zép ko ri keresz -
tény mű velt ség il lesz ke dik be le, ha nem egyediesetek, em beri tör té ne tek so ka sá ga is,
ame lyek kö zött egyaránt ta lál ha tóak hát bor zon ga tók, pi kán sak és feleme lőek, vannak
itt po li ti kai pamfletek, sze mé lyes bosszúk, sze mé lyes tisz tel gé sek, és az egész végső
so ron egyes szám el ső sze mé lyű fikciósnarratíva: egye te mes sé ge mel lett a mű végte -
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le nül sze mé lyes is, és eb ben az ér te lem ben lí rai. ezért van iga za a Ná das dy ál tal idézett
idős mes ter nek, akit job ban iz gat, „ho gyan mondja Dan te a ma gáét, mint hogy mit
mond”. Ha ki zá ró lag tan könyv nek, a kö zép ko ri világ  szem lé let rész le tes, ta nul mányoz -
ha tó le nyo ma tá nak te kint jük, ak kor el vi tat juk az iro dal mi je len tő sé gét: azt mond juk
ró la, hogy pusz ta do ku men tum. Va ló já ban ma ga Ná das dy is ha mar el lent mon dás ba
ke rül a tan könyv-hi po té zis sel, hi szen nem pró zá ban, ha nem – a leg több an gol fordítás
min tá já ra – rím te len jam bus ban for dít, mond ván „a mű ki kö ve tel bi zo nyos mér té kű
kö tött sé get (ha tet szik, ter mé szet el le nes sé get)”. Va jon tesz ilyes mit egy tan könyv?

Vol ta kép pen két kér dés tor ló dik itt egy más ra. Az egyik, hogy egy adott, kö tött for -
má jú mű – ese tünk ben az Isteniszínjáték – csök ken tett kö tött sé gek kel el ké szí tett
for dí tá sa el fo gad ha tó-e az iro da lom rend szer szá má ra, a má sik, hogy van-e jö vő je és
ér tel me a for ma hű for dí tás nak. Mind két kér dés re vá la szol ha tunk az evo lú ciós gon -
dol ko dás ke re té ben.

A rím te len Isteniszínjáték be fog lép ni az iro dal mi öko szisz té má ba, és meg mé reti
ma gát. Ak kor szá mít hat si ker re, ha olyas mit tud fel mu tat ni, amit a töb bi ver seny -
ben lé vő vál to zat (el ső sor ban per sze Ba bi tsé) nem. A rím te len ség ön ma gá ban nem
je lent sem mit, de az ere de ti pon to sabb kö ve té se, az át tet szőbb nyel ve zet, s kü lö nö -
sen a já ru lé kos in for má ciók nagy mennyi sé ge és ügyes el ren de zé se ko moly vonz erő
le het – legalábbis Nabokov Anyeginjé nek sor sá ból er re kö vet kez tet he tünk. Le vál tani,
a ká non ból ki szo rí ta ni va ló szí nű leg nem fog ja Ba bi tsét, hi szen – a drá ma szö ve gektől
el té rően – itt nem ér vé nye sül a mond ha tó ság és azon na li ért he tő ség kö ve tel mé nyé -
nek evo lú ciós nyo má sa. A rím te len vál to zat bi zo nyá ra bá to rí ta ni fog ja né hány hasonló
el vű for dí tás szö veg lét re jöt tét, és ezek kö zött ér té ke sek, re ve la tív ere jűek is le hetnek,
de az is el kép zel he tő, hogy a ké sőb biek ben akár egy új, rí mes Isteniszínjáték-kí sérle -
tet ins pi rál majd, aho gyan Nabokov óta is legalább há rom új, tel jes, for ma hű Anyegin-
for dí tás ké szült an go lul.

A má sik kér dés re össze tet tebb a vá lasz. A kon ven ciók fo lya ma to san vál toz nak, és
elő for dul hat pél dául, hogy a cse kély hasz ná lat miatt idő vel el ko pik majd az a kul tu -
rá lis ké pes sé günk, hogy felis mer jük az an tik idő mér té kes ver se lést és meg fe le lő olva -
sá si stra té giát tár sít sunk hoz zá. ez eset ben De ve cse ri klasszi kus Ho mé rosz-for dí tá -
sai ki kop nak majd a hasz ná lat ból, és a he lyük re ál ló új ver zió nem he xa me te res lesz,
ha nem rím te len jam bus, vagy akár so rok ra ta golt pró za. Va la mi fé le for mai kri té rium
meg tar tá sá ra ek kor is szük ség lesz, mert ez biz to sít ja, hogy jel zést kap junk a szö veg
idegenségéről. Alig ha nem ez az igény in dít ja Ná das dyt is a jam bus hasz ná la tá ra, ezt
je len ti a „ter mé szet el le nes ség” igé nye. Mé szöly Ge deon Ho mé rosz-for dí tá sá ból éppen
ez hiány zik: tel jes ol da la kon át sem mi sem utal a há rom ezer év nyi és más fél ezer kilo -
mé ter nyi tá vol ság ra, akár Pe tő fi Al föld jén is sé tál hat nánk, és egy szer csak szem be -
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ta lál ko zunk egy pha i ák kal. A for ma hű for dí tás nak (még ha vi szony la gos is a hű sé ge)
alap ve tő funk ció ja, hogy egy sé ges kul tu rá lis kon tex tust te remt sen (ha még oly vir -
tuá li sat is). ezt a funk ciót na gyon ne héz len ne más esz köz zel ki vál ta ni, s még ne he -
zebb vol na le mon da ni ró la.

Ha va la ki kon tex tus nél kül ol vas ná Ná das dy írá sát, azt gon dol hat ná, hogy a rí mes
for dí tás egy di vat, amely jött (ta lán a Nyugat nagy nem ze dé ké vel) és megy (ta lán
éppen nap jaink ban). Va ló já ban a rí mes for dí tás ma gyaror szá gi ha gyo má nya perc re
egy idős a ma gyar köl té szet tel, s ezt an nak el le né re biz ton ság gal ki je lent het jük, hogy
a pon tos dá tu mot nem is mer jük (ter mé sze te sen az ÓmagyarMária-siralomra uta -
lunk). et től per sze le jár hat na az ide je ép pen most. Ha a for ma hű for dí tást egy techno -
ló giá nak te kint jük (bár sok te kin tet ben nyil ván va lóan több en nél), ak kor két ség kívül
le jár hat az ide je, amint meg je le nik egy újabb tech no ló gia, amely ugyanazt a funk ciót
ha té ko nyab ban tel je sí ti. Ilyet je len pil la nat ban nem lát ni a lát ha tá ron.

Ne héz vol na ta gad ni, hogy a for ma hű for dí tás je len tő sé ge nap jaink ban csök ken,
de alig ha csök ken gyor sab ban vagy na gyobb mér ték ben, mint a köl té szet vagy a papír -
 ala pú ol va sás je len tő sé ge – s mindez nyil ván va ló össze füg gés ben áll a kul tú ra szer -
ke ze té nek és mé diu mai nak ra di ká lis vál to zá sai val. Van nak, akik ezt a je len tő ség csök -
ke nést re zig nál tan tu do má sul ve szik (Ná das dy ilyen nek lát szik), és van nak, akik ten ni
pró bál nak el le ne (Hor váth Vik tor köny vet írt a ver se lés ta ní tá sá ról, ta nít ha tó sá gáról7).
ez egyé ni meg győ ző dés kér dé se, nincs kü lö nö sebb ér ték von za ta.

Aki for ma hű en for dít, rend sze rint nem azért te szi, mert a kul tu rá lis kö zeg (a kiadók,
az ol va sók) ezt így vár ja el: ezek az el vá rá sok bi zo nyo san tom páb bak, homá lyo sabbak
nap jaink ban, mint Ba bits ide jé ben le het tek. A for ma elő re meg ha tá ro zott ke re té re,
a kö zeg el lenál lá sá ra el ső sor ban ma gá nak a for dí tó nak van szük sé ge. Formát la nul
át kó dol ni egy köz le mény tar tal mát egy sze rűen nem elég ér de kes. A je len tős mű alko -
tá sok meg fe lel nek az arisz to te lé szi elv nek, hogy ne csak egy sze rűen el mond ják, hanem
az egyetlenlehetségesmódonmond ják el a köz len dő jü ket. A for dí tá sok ból ez az attri -
bú tum szubsz tan ci á li san hiány zik, hi szen min dent le het több fé le kép pen for dí ta ni.
A for ma hű ség ugyanak kor le he tő sé get ad rá, hogy a for dí tók fel kelt sék a szük ség -
sze rű ség il lú zió ját: hogy az ol va só úgy érez hes se, au ten ti kus mű al ko tást ol vas. A forma -
hű ség re tö rek vő for dí tás si ke re a meg fe le lő komp ro misszum meg ta lá lá sán mú lik: ha
az au ten ti ci tás il lú zió já nak fel kel té se ér de ké ben már kog ni tív tar tal ma kat tor zí tunk,
ak kor az ál ta lunk meg mun kált szö veg olyas fé le hely zet be ke rül, mint az ír szar vas,
amely nek pom pás agan csa elakad a lom bok kö zött. Ha azon ban ele ve agancs nél kül
bo csát juk út já ra, ak kor nemigen vár hat juk el, hogy szar vas ként te kint se nek rá.
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irodalom
ésrövidítésjegyzék

Megjegyzés: A könyv jel le gé ből adó dóan szük sé ges nek lát szott, hogy ne csak a szak -
iro dal mi for rá so kat, ha nem a fel hasz nált szé pi ro dal mi pél dá kat is rész le tes bibliográfiai
ada tok kal ad juk meg, kü lö nös te kin tet tel a for dí tók sze mé lyé re. A szak iro dal mi és
szé pi ro dal mi bib li o gráfiát azon ban nem le he tett ag gály ta la nul kü lön vá lasz ta ni, mert
egyes szak mun kák rész le teit for dí tá si pél da ként is fel hasz nál tuk (pél dául Wal ter
Benja min, An ton Po po vič); egyes kiemel ke dő for dí tói tel je sít mé nyek össze fo nód nak
for dí tás el mé le ti dek la rá ciók kal (pél dául Vla di mir Nabo kov); egyes szé pi ro dal mi for -
dí tá si pél dák pe dig ki fe je zet ten szak ta nul mány ba ágyaz va je len tek meg (pél dául
Bernard Adams). ezért a nyom ta tott for rá sok bib li o gráfiája egy sé ges lis tát al kot, ettől
csak a nem írá sos (szín ház, film stb.) hi vat ko zá so kat kü lö ní tet tük el.

[NÉV Te LeN] 2012 – An no ta ti ons to Ja mes Joyce’s Ulysses/cyc lops/307
http://en. wi ki books .org/wi ki/An no ta ti ons_to_Ja mes_Joyce’s_Ulysses/cyc lops/307

(2013. 02. 10.)
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AI cHe Le 1992 – Geor ge AI cHe Le, TwoTheoriesofTranslationwithExamplesfromthe
GospelofMark, Ad ri an, MI, Ad ri an col le ge, 1992.

http://ho me. com cast. net/~gca i che le/wri tings/2the o ries.pdf (2013. 02. 10.)
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73–81.
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PannonicaIII., szerk. LeND VAI end re és Wo LoSZ Ro bert, Pécs, BTK FKK, 2012, 9–16.

AN DeR MAN–Ro GeRS 2003 – Gu nil la AN DeR MAN–Mar ga ret Ro GeRS eds., TranslationToday:
TrendsandPerspectives, cle ve don, Mul ti lin gu al Mat ters Ltd, 2003.

APoL LI NAI Re 1973 – Guillaume APoL LI NAI Re Válogatottművei, szerk. RÉZ Pál, Bp., eu rópa
Könyv kiadó, 1973.

AP TeR 2006 – emily AP TeR, TheTranslationZone:ANewComparativeLiterature, Prin -
ce ton–ox ford, Princeton Uni ver sity Press, 2006.
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AP TeR 1984 – Ron nie AP TeR, DiggingfortheTreasure:TranslationAfterPound, New
york–Ber ne–Frank furt am Main, Pe ter Lang, 1984.

ARANy 1952 – ARANy Já nos összesművei,VI:Zsengék,töredékek,rögtönzések, s. a. r.
VoJ No VIcH Gé za, Bp., Akadé miai Kiadó, 1952.
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ATT RID Ge 1992 – De rek ATT RID Ge, ActsofLiterature, Lon don, Ro ut led ge, 1992.
BA BITS 1978 – BA BITS Mi hály, Dantefordítása:Műhelytanulmány = B. M., Esszék,tanul-
mányok, Bp., Szép irodalmi Könyv kiadó, 1978, I/269–285.

BAH TyIN 2001 – Mi ha il BAH TyIN, Dosztojevszkijpoétikájánakproblémái, Bp., Gond-
 cu ra–osiris Kiadó, 2001, ford. KÖN cZÖL csa ba, SZŐ Ke Ka ta lin, He Te SI Ist ván és
HoRVÁTH Gé za.

BA KeR 1992 – Mo na BA KeR, InOtherWords:Acoursebookontranslation, Abing don–
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BA KeR–SAL DAN HA 2009 – Mo na BA KeR, Ga brie la SAL DAN HA eds., RoutledgeEncyclopedia
ofTranslationStudies, Lon don–New york, Ro ut led ge, 2009(2)
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tu do mány, 10(2008)/2, 22–38.
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Ge y za.

BAR NA–KABDeBó 2012 – BAR NA Lász ló, KABDeBó Ló ránt, Sza bó Lő rinc for dí tá sa: Azsidó-
bükk (meg je le nés előtt).
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Press, 2011, 37–54.
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1981.
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kiadó, 1999.

BASS NeTT 1998 – Su san BASS NeTT, TheTranslationTurninCulturalStudies = Construc-
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ford. ScHÉ Ry And rás, Gy. HoR VÁTH Lász ló.

eco 2004a – Um ber to eco, APortraitoftheArtistasaBachelor = U. e., LaMancha
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eLI oT 1969 – T. S. eLI oT, TheCompletePoemsandPlays, Lon don, Fa ber and Fa ber,

1969.
eLI oT 1986 – T. S. eLI oT, Versek,Drámák,Macskákkönyve, Bp., eu ró pa Könyv kiadó,

1986.
eLI oT 1998 – T. S. eLI oT, TheWasteLand/AKopárFöld, Ko lozs vár, Ti ni vár Kiadó, 1998,

ford. dr. Ad ri an G. KRUDy.
eLL MANN 1959 – Ri chard eLL MANN, JamesJoyce,ox ford, ox ford Uni ver sity Press, 1959.
ÉLU ARD 1968 – Paul ÉLU ARD, ŒuvrescomplètesI–II, Pa ris, Gal li mard, 1968.
eÖR SI 1979 – eÖR SI Ist ván, Utó szó = ernst JANDL, Afanatikuszenekar, Bp., eu ró pa

Könyv kiadó, 1979, 117–122, ford., vál. eÖR SI Ist ván.
eÖR SI 1990 – eÖR SI Ist ván, TragédiamagyarnyelvenSzophoklészAntigonéjából, Színház

23(1990)/1–2, dráma mel lék let.
eS TeR HÁ Zy 1987 – cSo Ko NAI Li li [eS TeR HÁ Zy Pé ter], Tizenhéthattyúk, Bp., Mag ve tő Kiadó,

1987.
eS TeR HÁ Zy 2000 – eS TeR HÁ Zy Pé ter, HarmoniaCaelestis, Bp., Mag ve tő Kiadó, 2000.
eS TeR HÁ Zy 2005 – Pé ter eS TeR HÁ Zy, CelestialHarmonies, Lon don, Har per Pe ren ni al,

2005, transl. Ju dith SoLLoSy
eVeN- Zo HAR 1990 – Ita mar eVeN- Zo HAR, ThePositionofTranslatedLiteraturewithin
theLiteraryPolysystem, Po e tics To day 11(1990)/1, 45–51.

eVeN- Zo HAR 2007 – Ita mar eVeN- Zo HAR, Fordításésátvitel/átvétel=Kettősmeg-
világítás:FordításelméletiírásokSzentJeromostóla20.századvégéig, Jó ZAN Ildikó,
JeNey Éva, HAJ DU Pé ter szerk., Bp., Ba las si Kiadó, 2007, 232–239, ford. JA No VITS
enikő Mária.

eVe ReTT 2005 – Da niel L. eVe ReTT, CulturalConstraintsonGrammarandCognitionin
Pirahã:AnotherLookattheDesignFeaturesofHumanLanguage, cur rent Anthro -
po logy 46(2005)/4 (Aug/oct), 621–646.

334

bajusz balu kész 12.01._Layout 1  2015.12.01.  15:23  Page 334



FA LU Dy 1988a – FA LU Dy György, Azutolsószójogán = FrançoisVillonballadáiFaludy
Györgyátköltésében, Bp., Ma gyar Vi lág Kiadó, 1988, 89–95.

FA LU Dy 1988b – FA LU Dy György, Testéslélek:Aviláglíra1400gyöngyszeme:Faludy
Györgyműfordításai, Bp., Ma gyar Vi lág Kiadó, 1988.

FA LU Dy 2001 – FA LU Dy György, Villonballadái = F. Gy., Versek, Bp., Ma gyar Vi lág Kiadó,
2001, 59–110.

Fe ReN cZI 2006 – Fe ReN cZI At ti la, Ahagyománybéklyójában:Tacitus-fordításoka XIX–XX.
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Fo U cAULT 1990 – Mi chel Fo U cAULT, Felügyeletésbüntetés:Abörtöntörténete, Bp., Gon -
do lat Kiadó, 1990, ford. FÁ ZSy Ani kó és cSű RÖS Klá ra.

Fo U cAULT 1999 – Mi chel Fo U cAULT, Miaszerző? = Nyelvavégtelenhez, La tin be tűk
Kiadó, Deb re cen, 1999, 119–145, ford. eRŐS Fe renc és KI cSÁK Ló ránt.

FÖLD VÁ Ry 2004 – FÖLD VÁ Ry Mik lós Ist ván, „Mózesszarva”, An tik Ta nul má nyok 48(2004)
115–123.

FRoST 1973 – Ro bert FRoST, ConversationsontheCraftofPoetry, elai ne BeR Ry ed., New
Bruns wick, Rut gers Uni ver sity Press, 1973.

GÁ Lo SI 2000 – GÁ Lo SI Ad rien ne, Fordításésetika, Is ko la kul tú ra, 10(2000)/4, 82–92.
GÁN Gó 1991 – GÁN Gó Gá bor, Észrevételekafordításról, Buksz 3(1991)/1, 24–29.
Goe THe 1833 –, Jo hann Wolf gang Goe THe, ÜberdieAnforderungenannaturhistorische
Abbildungen = J. W. G., ZurNaturwissenschaftimallgemeinen,Werke50, Stutt gart
und Tü bin gen, J. G. cot ta, 1833, 97–107.

Go Mo RI 2011 – Geor ge Go Mo RI, JánosCsokitsobituary, Guar dian, 22 Sep tem ber 2011,
http://www.gu ar di an. co .uk/books/2011/sep/22/ja nos- cso kits -o bi tu a ry (2013. 02. 10.)
Go Mo RI–WIL MeR 1999 – Geor ge Go Mo RI–cli ve WIL MeR, TheLifeandPoetryofMiklós
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ISeR 1994 – Wolf gang ISeR, OnTranslatability, Sur fa ces (Re vue élect ro ni que), 4(1994)
[bel ső jel zet: IV.307], 5–13. on li ne: http://www.pum .u mont re al. ca/re vu es/sur fa -
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világítás:FordításelméletiírásokSzentJeromostóla20.századvégéig, Jó ZAN
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Wind le, Ke vin 41, 330, 337, 341, 348
Witt gen stein, Lud wig 13, 51, 348
Wo losz Ro bert 329
Wood, Mi chael 331
Wright, Ar thur 344

ye ats, Wil liam But ler 73, 77, 78, 82, 124, 211, 348

Za ha vi, Amotz 314
Zaj ko, Van da 341
Zi gány Ár pád 218–219, 345
Zoll man, Pe ter 58, 60–61, 145, 149, 263, 307, 348
Zrí nyi Mik lós 317
Zu kofs ky, ce lia és Louis 107, 343, 348
Zsil ka Ti bor, 42–43, 344, 348
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MeLLékLet

357

Szemelé lova a Parthenon-frízből: felül az eredeti a British Museumban, alul balra egy mészkő rekonstrukció,
jobbra egy megvásárolható gipszmásolat. Vö. 19–20; 145.
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Bajuszbögre

„Minden márványtömbben ott van a szobor” (19.)

A III.Richárd kezdő sorai a FirstFolióban (148–149.)
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A Hamlet-mém (310.)
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