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Jékely Zoltán

VÁLASZ OLTVÁNYI AMBRUS 
KONTROLLSZERKESZTŐI BÍRÁLATÁRA

Amikor ’74 tavaszán hozzáfogtam a Széchenyi-napló rám bízott részének fordításához, 
elmondhatom, hogy a feladat irodalmi nagyszerűsége szorítva hatott le keblemre... 
A nagyszerűség mellett a feladat szokatlanságát is említhetem, vagyis azt, hogy ma
gyar szerző német szövegét kell fordítanom, aki méghozzá a „legnagyobb magyar”, 
és műveinek tetemes részét magyarul írta.

A kiadó, amikor e munkával megbízott, egyszersmind rám bízta, hogyan végezzem 
el, azaz e szokatlan, rendkívüli fordítói feladat megoldásához receptet nem kínált. 
Mindössze kifejezte abbeli reményét, hogy olvasmányos fordítást kap tőlem.

De nem kaptam semmiféle útbaigazítást vagy direktívát a tervezett kiadvány szer
kesztőjétől, Oltványi Ambrustól sem. Őtőle, a kiadó közvetítésével, csupán a szemel
vénykijelöléseket tartalmazó gépiratot kaptam kézhez. Egyszóval teljes tájékozatlan
ságban maradtam szerkesztői koncepciója felől.

Ennek a következményeit nyögjük mostan mind, akik szívünkön viseljük a Széche
nyi-napló magyar fordításának sorsát.

A kezdet stíluskereső kísérletezései után, egy-két ívnyi anyagon átküzdve magam, 
s közben párhuzamosan olvasgatva, jegyzetelgetve Széchenyi magyarul írt műveit 
vagy az őróla és műveiről szóló műveket -  többek közt Gergely András értekezését is 
Széchenyi eszmerendszerének kialakulásáról -, úgy éreztem, sikerült megtalálnom azt 
a nyelvet, mely alkalmas e rendkívüli, terjedelmes anyag küzdelmesen is élvezetes ma
gyarításához, méghozzá úgy, hogy olvasását a nagyközönség számára inkább élvezetessé, 
mint küzdelmessé tegyem!

Hogy a szótárak és lexikonok stb. nem minden esetben egészítik ki a német nyelv
ben s a XIX. század művelődéstörténetében való egyáltalán nem tökéletes felkészült
ségemet, eleve tudtam, és a munka során nem egy esetben tudatosan hagyatkoztam 
a kontrollszerkesztő szakértői beleavatkozására. (A margó kérdőjelei a gépirat első pél
dányán jelzik ezeket a kétes vagy meg nem oldott pontokat.)

Oltványi Ambrus kontrollszerkesztői jelentése e tekintetben nem ért váratlanul. S na
gyon hálás vagyok neki, hogy bizonyára nem éppen élvezetes, inkább bosszantó és 
küzdelmes munka árán segít lemosni fordításom arculatáról ezeket a többé-kevésbé 
csúnya szeplőket...

Formai-stiláris kifogásai viszont csodálkozást keltettek és némi elkeseredést okoz
tak. Nem tudom megérteni, hogyan történhetett, hogy ilyen határozott, kialakult 
szempontok birtokában -  nyilván már a vállalkozás legkezdetén -  nem került sor a 
kiadóban vagy akárhol egy félórás kis megbeszélésre, melyen megismerhettem volna 
szerkesztői szempontjait. Vagy miért nem kaptam meg írásban, mint ahogy most 
Györffy Miklós -  a jelentésből kitetszően -  megkapta? Ha így történik, vagyis kellő 
időben ismerkedem nézeteivel és koncepciójával, vagy valamiféle kompromisszumra 
jutunk vala -  vagy még emelt fővel fújhattam volna takaródét, meghátrálva a képes
ségeimet meghaladó követelmények elől.
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Az alábbiakban megpróbálok válaszolni Oltványi formai és stiláris kifogásaira.
1. Lássuk először is a szemelvények dolgát.
Amint a fentiekből kiderült, nem ismertem Oltványi szemelvényező elveit sem; mi

után a „belső beszédre” való fősúly-helyezést mi sem árulta el, a látszatból arra a téves 
következtetésre jutottam, hogy elsősorban a megszabott terjedelem kényszerítésének 
engedett.

A kiadónak munkám legelején felhatalmazást kérőn jelentettem, hogy szükségét 
érzem az eredeti szemelvények kiegészítésének. Ezt, felfogásom szerint, a fordítandó 
részletek és részek idő- és térbeli kiterjesztése, egyfajta „teljességre” törekvés indokol
ta. Avégett, hogy az olvasó, az olvasmányosnak szánt műbe merülve, ne törje a fejét 
azon, hogy Széchenyi két, egymástól esetleg több hónapra eső dátum közt mivel töl
tötte idejét, sem azon, hogy Kutyabagosról mi módon, milyen útvonalon termett hir
telen Londonban. Ezzel az idő- és térkiegészítő eljárással azt is el szeretném érni, hogy 
Széchenyi alakja jobban közeledjék az „életszerűséghez”, mint az eredeti szemelvé
nyek alapján közeledett volna.

De nem kevésbé fontosnak tartom Széchenyi földi pályafutásának állomásról állo
másra való követését -  kivált magyarlakta területeken -  bizonyos kegyeletinek nevez
hető szempontból sem. Miért ne segítsük elő e naplókiadással, hogy mint Petőfi, Jókai, 
Kossuth lábnyomait -  tisztelhessék mentül több helyen, ahol csak megfordult, ennek 
a XIX. századi szentünknek is a lábnyomait... Az Utazást Erdélybe, mely az eredeti 
szemelvények közül, mint quantité négligeable, mindenestül kimaradt -  a fenti célból 
is elengedhetetlenül szükségesnek tartottam legfontosabb részében (kb. 20 oldalnyit) 
lefordítani. A levert Ypsilanti-féle felkelés menekültjeivel való brassói találkozás Szé
chenyinek szörnyű analógiát kínál, s talán egész életére kihat!

Szintén az „életszerűség” -  és legalább annyira a „belső beszéd” folyamatossága ér
dekében -  kerültek a kiegészített szemelvények közé oly mozzanatok is, melyek Szé
chenyi lelki-szellemi fejlődésének megértéséhez nézetem szerint rendkívül fontosak. 
Ilyen például már a legelső bejegyzés (1814-ből), mely Caroline nevével kezdődik -  
és nemcsak Östör megállapításából tudjuk, hogy a Caroline-ügy mint önvád a napló
ban 136-szor fordul majd elő!... Ilyen az az Infernóba illő fejezet a pilisi Beleznay-drá- 
máról: ebben ki nem mondva, latensen érezhető a Széchenyi és apja közt feszülő el
lentét. Vagy talán a szörnyű kivégzőkard vásárlása Jankovichtól és a lakásában való 
elhelyezése -  mondván: „jó, ha az ember idejekorán szoktatja magát ilyesmihez” -  nem tar
tozik hozzá a „belső beszéd” búvópatakjához?

A kontrollszerkesztői jelentésből nyilvánvaló, hogy ezekért és hasonló kiegészítése
kért Oltványi Ambrus nem is nagyon neheztel, sőt megtartásukhoz beleegyezését adja 
-  a Montaigne-idézetek kivételével, melyeket feleslegesnek tart. (Nem indokolja.) En 
ezeket is megtartanám -  hozzátartoznak Széchenyi felkészüléséhez.

Az ilyen és hasonló, quasi leitmotivszerű, vissza-visszatérő vagy előremutató rész
leteknek a kedvéért voltam kénytelen, a terjedelemre való tekintettel, némely eredeti 
szemelvény feláldozásának kockázatát vállalni. Bűnöm, ha bűn, talán mégjóvátehető: 
ha a kiadó is szükségesnek tartja, kész vagyok ezeket utólag lefordítani.

2. Abból a felismerésből kiindulva, hogy olvasmányos, tehát inkább szépirodalmi 
mű lebeg a kiadó szeme előtt, meggyőződésemmé vált, hogy Széchenyi XX. század 
végi fordítójának, ha nem mint a Fordító Iroda munkatársa kapta a megbízatást, kí
sérletet illik tennie olyan nyelv használatára, mellyel elérheti, hogy a „legnagyobb ma
gyar” stílusa egy bizonyos patinás, XIX. és XX. századi klasszikusaink által is követett
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stíluseszménynek és elterjesztett eredményeknek -  nem marad feltűnően és kirívóan 
alatta. A tartalomhoz lehetőleg a leghűségesebben ragaszkodva, de nem realista mó
don, mai értekezőpróza-szerűen fordítani!

Oltványi Ambrus ez irányú törekvésemet valamiféle stílromantikának tarthatja 
(„Ha Széchenyi magyarul írta volna naplóját!”), mert rendkívül nyersen elutasítja. (Előre
bocsátja azonban, hogy fordításomban a napló romantikus, érzelmi stb. részletei a si
kerültebbek közé tartoznak. De mi nem „romantikus” vagy annak minősíthető a napló 
I—III. kötetének anyagában?)

Kimutatja, hogy régies, „kikopott”-nak számító igealakok fordításomban 60-szor for
dulnak elő -  ami csakugyan sok, egy rakáson. De ha vesszük, hogy kb. 500 oldal kb. 
15 000 sorában, kb. 120 000 szó közt fordulnak elő, vagyis kb. minden 2000. szó után, 
előfordulási arányuk mindjárt kevésbé ijesztő. A szám szerinti fel nem sorolt, szintén 
kikopottnak minősített szavak és kifejezések aránya sem lehet sokkal rosszabb -  melyeket, 
mellesleg megjegyezve, én inkább kihaltaknak neveznék... Azt, hogy ezeknek a szavak
nak és kifejezéseknek java része a magyarul írt Széchenyi-művekből követelődzött a 
naplófordításba, nem mentő körülmény gyanánt említem itt. Fordítói eljárásomban 
ezek a megfelelői ama márványtöredékeknek, melyeket elpusztított régi épületeink re
konstruálása során modern építészek is új falakba illesztenek. Fel sem tételeztem, hogy 
lesz olyan vélemény, mely szerint ajánlatos kitérni kártékony szuggesztiójuk elől.

Oltványi Ambrus magyar humanisták feltételezett latinul írt naplóinak ilyen mód
szerrel való fordítását elrettentő például hozza fel. Erre nem lehet más a válaszom, 
csak az, hogy ha valamely magyar humanista latinul írt akármijét is fordítanám, olya
nét, akitől csak néhány levél vagy glossza maradt fenn magyarul: egy-két magyar sza
vát és kifejezését a kínálkozó helyre boldogan illeszteném bele. És ugyanígy járnék el, 
hogy egy közelebbi példát említsek, egy feltételezett idegen nyelvű Apáczai-írásmű 
esetében is.

Végezetül: nem hagyhatom említetlen, hogy az Oltványi által elismerően idézett, 
1946-ban született Gergely András Széchenyi eszmerendszerével foglalkozó, szigorú
an tudományos értekezésében (nem olvasmányos mű!) szintén használ régies igealako
kat és kifejezéseket, amikor Széchenyi naplójából saját fordításában idéz néhány kira
gadott mondatot. íme: i. m. 49. old. alulról 11. sorában: „..jogtalanságát és visszavo
nását [viszálkodás értelemben] bátorsággal és erővel hordozni a sírig...”; alulról a 6. sor
ban: „...tűrni vagy fáradtsággal magunkra venni [vállalni értelemben] az életet”. A 81. 
old. felülről 9. sorában: „Szegény kis haza, mégis elég csúnyácska vagy, gondolám magam
ban ."Tehát két-három régiesség vagy archaizmus alig húsz-huszonöt sort kitevő fordí
tásban! Tegyem hozzá: fiatal tudósember fordításában! Egy értekezés lapjain! Vajon 
őhozzá is ilyen szigorú lett volna Oltványi, mint énhozzám -  és most az idézett mon
datokban nem „éktelenkednének" ezek a használatból kikopott igealakok és kifejezések?...

Ezek a példák, ha kételkedtem volna eljárásom természetességében, megnyugtat
nának: stílusom nem életkor, sem valami egészen személyes ízléstorzulás terméke. Él
nek vele nemcsak az irodalomban -  hanem, a XX. század eleje óta Szekfü és Horváth 
János nyomán -  az irodalom- és történelemtudományban is.

Mindazonáltal: ha Oltványi szempontjait nem tettem is mindenestül a magamévá, 
csak hálás lehetek neki, hogy bírálatával véleményem kifejtésére alkalmat adott. Azo
kon a pontokon pedig, ahol objektív igaza vitathatatlan és nyilvánvaló, tévedéseimet, 
túlzásaimat, melyek részint a fordítás munkalázából következtek, igyekszem a mini
mumra csökkenteni, lehetőleg egészen eltüntetni -  és általában fordításomat, most 
már idestova két esztendő távlatából, a zavaró elemektől megtisztítani.


