
Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica 

Tomus XXIV, Fasc. 1 (2020), pp. 324–332. 

ISSN 1219–5448 

 

 

 

 

AZ IRODALMI FORRÁS- ÉS CÉLNYELVI SZÖVEGEK RELEVANCIÁJA: 

PETŐFI SÁNDOR OROSZ RECEPCIÓJA 

 

LŐRINCZ JULIANNA 
 

 

Tanulmányomat ajándéknak szánom dr. Illésné dr. Kovács Mária 60. születésnapjára. Ma-

rikával a révkomáromi Variológiai Kutatócsoport közös tankönyvkutató munkánkkal kap-

csolatos nemzetközi szimpóziumain ismerkedtem meg közelebbről, bár munkáit figyelem-

mel kísértem, és nagyra értékeltem korábban is. Az ünnepelt az Együtthaladó, Magyaror-

szágon letelepedett idegen anyanyelvű gyerekek számára készült kiváló tankönyvcsalád 

egyik szerzője, melynek tanulmányozása kapcsán sok érdekes, számomra is hasznosítható 

elméleti anyagot és módszertani elvet találtam. Hogy tanulmányomat mégsem a tankönyv-

kutatás témaköréből írtam a tiszteletére, annak oka az, hogy jómagam a fordításelmélettel 

foglalkoztam többet, és tudom, hogy az ünnepelt is magyar–orosz szakos tanár, mint én. 

Fogadja ezért szeretettel a Petőfi-versek orosz recepciójáról írt tanulmányomat, és kívánom, 

hogy hasznos munkáival még sokáig aktívan vegyen részt a tudományos életben. 

 

1. A szépirodalmi szövegek és célnyelvi variánsaik egyenértékűségi viszonya 

A fordításelmélet egyik központi kérdése a forrás- és célnyelvi szövegek ekvivalenciája. 

Az ekvivalencia forgalmáról sok tanulmány született, ezek közül most csak néhány, az 

irodalmi szövegek fordításával kapcsolatosat emelünk ki.  

A kommunikatív kódmodell szerint a kommunikációban az egyik nyelvi kódból egy 

másikba teszi át az idegen nyelvi befogadó az üzenetet. E matematikai modell szerint a 

fordítás az egyik nyelvből a másikba történő automatikus áttétel.1 A kommunikatív kódmo-

dellt felváltani kívánó kognitív elméleti hátterű relevanciaelmélet az 1970-es évek végétől 

jelen van a szakirodalomban, de Magyarországon jobban csak a 2000-es évektől kezdve 

került a figyelem középpontjába.  

A relevanciaelmélet tételeit adaptáló fordításról való gondolkodás szakirodalma szerint 

az ekvivalencia fogalma művészi szövegek fordítása esetében nem értelmezhető: „[…] az 

üzenetnek csak egy (csekély) része van nyelvileg kódolva: ahhoz, hogy a befogadó megért-

se egy megnyilatkozás valódi, teljes értelmét, nem elég a nyelvileg kódolt üzenetet dekó-

dolnia, ennél jóval többre van szükség: a megnyilatkozás kontextusát felhasználva a «sorok 

közt» is kell «olvasnia», vagyis következtetnie kell a megnyilatkozó (valódi) szándékára, 

ill. (valódi) mondandójára. Ez azért van, mert minden megnyilatkozás többféleképpen ér-

telmezhető, miközben mindegyik értelmezés megfelel a megnyilatkozás nyelvileg kódolt 

részének.”2  

A relevanciaelmélet értelmében a fordítás olyan verbális kommunikáció, amelyben 

meghatározó a kognitív környezet. Kognitív környezeten a világról alkotott tudást, a szö-

vegben lévő explicit és implicit feltételezéseket, a kontextus mentális reprezentációját ért-

 
1  KAPPANYOS 2015, 117–122.  
2  LANSTYÁK 2019, 100. 
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jük,3 amely nélkül a fordító nem képes a befogadó számára a legkisebb mentális erőfeszí-

téssel elfogadható, azaz releváns fordítást készíteni. A forrásnyelvi szövegben vannak ún. 

kommunikatív fogódzók (communicative clues),4 amelyek lehetnek például a nyelvi ele-

mek stílusértékei, diskurzusjelölő elemek stb. is.  

A verbális üzenet elsődleges fogalmi (kognitív) jelentésének dekódolása mellett a for-

rásnyelvi kultúrában keletkezett szöveg konnotatív jelentéseit is át kell juttatni a célnyelvi 

kultúrában újraalkotott szövegbe. A jelentések értelmezését, átkódolását – a nyelvek eltéré-

sei ellenére is – az üzenet értelmezését segítő más, nem nyelvi elemek is támogatják.  

Az irodalmi fordításról való gondolkodásban is túlságosan szűknek tartják az ekviva-

lencia fogalmát a forrás- és célnyelvi irodalmi szövegek megfeleltetési viszonyának vizsgá-

latára. A forrásnyelvi és célnyelvi szövegek megfeleltetési viszonyának vizsgálatakor a 

célnyelvi kultúrába, a szövegtípusra jellemző irodalmi kánonba illeszkedő, a befogadók 

elvárásait is figyelembe vevő fordításokat tekinthetjük adekvátnak, relevánsnak.  

Kappanyos András is ezt a nézetet erősíti: „[…] egy valódi, komplex, belső motívum-

rendszerrel és külső utalásrendszerrel rendelkező irodalmi műalkotás… nagyságrendekkel 

összetettebb megértési és fordítási problémákat vet fel. A kulturális fordítástudomány 

szempontrendszerének bevezetése azonban nemcsak azért elodázhatatlan, mert eszközöket 

nyújt e problémák kezeléséhez, hanem különösképpen azért, mert a nyelvészeti fordítástu-

dománnyal szemben képes túllépni a sikeres és sikertelen szemiózis, a megvalósult és meg-

hiúsult információátadás kategóriáin.”5 

 

2. A Petőfi-recepció 

A teljes Petőfi-recepció áttekintése nem célom e tanulmányban, hiszen ez lehetetlen feladat 

lenne egy tanulmány keretein belül. Csak néhány ismert korai német és orosz fordításkötet-

re szeretném felhívni a figyelmet, mivel a Petőfi-verseknek már a költő életében is jelentek 

meg fordításai németül, a korai orosz fordítások pedig elsősorban német nyelvi közvetítés-

sel készültek.  

Petőfi verseinek német fordításai először a Pesten élő német anyanyelvű polgárság szá-

mára kiadott folyóiratokban jelentek meg többnyire fiatal kortárs költők tolmácsolásában, 

például a Pressburger Zeitung irodalmi mellékletében (1842–48). „Petőfi […], akinek első 

verse 1842-ben, első önálló kötete 1844-ben jelenik meg, költeményeinek a hazai németség 

körében való bemutatása szempontjából a legkedvezőbb időpontban lép fel.”6  

Bár Petőfi korabeli fordítói nem mindig értették pontosan a költő szövegeinek konnotá-

cióját – valamint a versek prozódiai sajátosságait, a szövegeknek az élőbeszédhez közelítő 

stílusát sem tudták adekvátan visszaadni –, de nagy érdemük, hogy lehetővé tették Petőfi 

megismertetését a német s ezáltal később más anyanyelvű olvasóval is.7 

Az első külföldön megjelenő német nyelvű Petőfi-fordításkötet, Dux Albert fordítás-

gyűjteménye 1846 szeptemberében Bécsben jelenik meg. Szinnyei József is azt emeli ki, 

hogy a fordítónak az volt a legfontosabb szerepe, hogy Petőfi nevét, költészetét bekapcsolja 

a világirodalomba: „[…] ezen első kísérletei is hűség és értelem tekintetében becsesek és 

nem is voltak hatás nélkül”.  Kiss József szerint viszont: „Dux túlbecsülte erejét, amikor 

 
3  HELTAI 2009, 13–28; LANSTYÁK 2017, 13. 
4  LANSTYÁK 2019, 100. 
5  KAPPANYOS 2015. 
6  KISS 1973, 34. 
7   SZINNYEI 1891–1914. 
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éppen ezt a sajátosan népi és magyar, Petőfi szemléleti és nyelvi biztonságával megjelení-

tett világot kísérelte meg a német nyelv közegében érzékeltetni. De ez a feladat nem volt 

teljességgel megoldhatatlan.”8  

Még egy német fordításkötetről kell említést tennünk, Kertbeny 1849-ben Frankfurt am 

Mainban megjelentetett munkájáról, amelynek ugyancsak fontos szerepe van Petőfi ismert-

té tételében a világirodalomban. A német nyelvű kötetek azért is nagyon fontosak, mert – 

azon kívül, hogy a hazai német anyanyelvű irodalmat kedvelő polgárság számára még éle-

tében hozzáférhetővé tették a költő verseinek egy részét – Európában, így Magyarországon 

is sokszor német nyelvi közvetítéssel jöttek létre a külföldi irodalom kiváló képviselőinek 

művei. 

 

3. Petőfi orosz recepciója 

Petőfinek orosz nyelven is számos fordítása jelent meg már a 19. század második felében: 

M. Mihajlov, V. Benegyiktov, O. Csjumin orosz költők fordítási variánsai. Azonban Petőfi 

költészetének igazi elismertetése a Szovjetunióban, a 20. században érkezett el, a II. világ-

háborút követően. A fordítások közül kiemelkedőek B. Paszternak, V. Levik, K. Csukovsz-

kij, Ny. Tyihonov kiváló orosz költők szövegvariánsai.  

Fontosnak tartom kitérni Petőfi műveinek a cári Oroszországban való fogadtatására is, 

amelyet Váradi-Sternberg János (1973) ungvári kutató vizsgált behatóan. A szerző írásá-

ból részletesen megismerhetjük Petőfi 19. századi orosz recepcióját. Közismert, hogy a 

cári cenzúra figyelmét kevés dolog kerülhette el, még a külföldi irodalom, így az elsők 

között készült német fordításkötetek megjelenése sem, ugyanis a cári cenzúra különöskép-

pen érzékenyen figyelte a külföldi írók oroszországi kiadását, féltek ugyanis a forradalmi 

gondolatok terjedésétől. Így felfigyeltek Louis Chassin francia történész és publicista  

A magyar forradalom költője — Petőfi Sándor című 1860-ban Párizsban megjelent könyvé-

re is. A forradalmi eszmék terjedését meggátolandó a könyv oroszországi kiadása előtt a 

cenzor javaslatára törölték belőle Petőfinek A királyok ellen, Föl a szent háborúra, Az erdé-

lyi hadsereg és Bordal című verseit, amelyeket egészen 1917-ig nem is fordították le orosz-

ra. Érdekes módon azonban a cenzúrabizottság a cenzor figyelmeztetése ellenére engedé-

lyezte a Föltámadott a tenger című vers kiadását, ami egyértelműen forradalmi allegória9  

Palauzov akkori cenzúraügyi miniszter engedélyezte a szintén egyértelmű forradalmi 

gondolatokat kifejező Egy gondolat bánt engemet című vers megjelenését is a Русское 

слово (Russzkoje szlovo) külföldi irodalmi művekkel foglalkozó rovatában, 1861-ben. 

Ezért és több más felforgató írás engedélyezéséért elbocsátották ugyan, de sikerült ráirányí-

tania a forradalmár írók figyelmét Petőfi költészetére. „A prózai fordítás e cikkben a vers 

egyetlen orosz tolmácsolása volt egészen 1914-ig. Igaz, ebből hiányzik a költemény fontos 

gondolata a lírai hős ama készségéről, hogy más népekkel együtt harcoljon a világszabad-

ságért, de még e változatban is elképzelést nyertek az olvasók a kiváló forradalmi vers-

ről.”10 Az 1870-es években a folyóiratot betiltották, de a Дело (Gyelo) című folyóirat foly-

tatta a forradalmi gondolatok terjesztésének munkáját, ugyanis a külföldi irodalommal 

foglalkozó rovatának vezetője a demokrata költő, Seller-Mihajlov volt. Seller-Mihajlov a 

cenzúra tiltása ellenére a saját versei között megjelentetett 70 Petőfi-fordítást, köztük a 

folyóiratban betiltott versek mindegyikét, valamint a saját Petőfi-méltatását. A cenzor egyes 

 
10  KISS 1973, 37. 
9  VÁRADI-STERNBERG 1973, 95. 
10  VÁRADI-STERNBERG 1973, 97. 
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mondatai is szerepeltek a szövegben annak ellenére, hogy Petőfi német fordításait jól ismer-

ték a cenzorok, és megtiltották, hogy azok oroszul is megjelenjenek. 1917-ig nem is jelen-

hettek meg a magyar költő forradalmi versei oroszul. Megakadályozták, hogy azok elterjedje-

nek Oroszországban. Ennek ellenére is mintegy 100 Petőfi-vers jelent meg a Дело hasábjain 

az 1870–80-as években. Zöldhelyi Zsuzsa11 1950-ben megjelent egyik cikkében részletesen 

ismertette a Дело című folyóiratban megjelent verseket.  

Borisz Paszternak, a későbbi Nobel-díjas író, költő mintegy 4000 sort fordított Petőfitől. 

Először 1939-ben találkozott a magyar költő munkáival, s ekkor fordította le a szöveggyűj-

teményekben leggyakrabban idézett Szeptember végén című verset. Első Petőfi-fordításai 

1940-ben jelentek meg a Válogatott fordításokban.12 Paszternak fordításai művészi színvo-

nalukban jóval magasabb szintet képviselnek a legtöbb orosz nyelvű fordításnál. 

1952-ben Hidas Antal és Kun Ágnes négy kötetben publikált Petőfi-fordításokat, majd 

1969-ben Kun Ágnes szerkesztésében jelent meg egy újabb Petőfi-kötet Moszkvában. 1971-

ben Ognyev szerkesztésében ugyancsak Moszkvában jelent meg Трилистник (Trilisztnyik) 

címmel egy válogatáskötet a külföldi írók verseiből, köztük 7 Petőfi-vers Nyikolaj Zabolockij 

fordításában. Ezt követően pedig 1973-ban Kun Ágnes 3 kötetes gyűjteményt adott ki Buda-

pesten, a Corvina Kiadónál. Nagyon sok orosz versfordítás megtalálható a Magyarul Bábel-

ben. Műfordítók és műfordítások portálja (www.magyarulbabelben.net) internetes oldalon is.  

 

4. Petőfi: Fa leszek, ha… versének orosz fordítása 

Petőfi: Fa leszek, ha… 

 

 

Fa leszek, ha fának vagy 

virága. 

Ha harmat vagy: én virág 

leszek. 

Harmat leszek, ha te napsu-

gár vagy... 

Csakhogy lényink egyesül-

jenek. 

Если ты цветок… 

(Пастернак) 

 

Если ты цветок — я буду 

стеблем, 

Если ты роса — цветами 

ввысь 

Потянусь, росинками 

колеблем,  

Только души наши бы 

слились. 

 

 

Nyersfordítás 

 

 

’Ha te virág (vagy) – én 

fatörzs leszek, 

Ha te harmat vagy – virág-

ként magasba 

Nyújtózom, harmatcsep-

pekként hintázunk (lebe-

günk), 

Csak hogy a lelkeink egye-

süljenek.  

 

Ha, leányka, te vagy a 

mennyország: 

Akkor én csillaggá válto-

zom. 

Ha, leányka, te vagy a po-

kol: (hogy 

Egyesüljünk) én elkárho-

zom. 

Если ты, души моей 

отрада, 

Высь небес – я 

превращусь в звезду. 

Если ж ты, мой ангел, 

бездна ада – 

Согрешу и в бездну 

попаду. 

 

Ha te, lelkem öröme 

Az égi magasság (vagy) – 

én csillaggá változom. 

Ha pedig te, angyalom, a 

pokol mélysége (vagy) – 

Bűnbe esem és a mélységbe 

zuhanok. 

 

 
11  ZÖLDHELYI 1950, 73–74. 
12  STUDIOLUM 2012. 
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Az elemzett ún. metamorfózis Petőfi-vers a Szerelem gyöngyei című Berta-ciklusban látott 

napvilágot 1945 októberében. Műfaja dal, megzenésített változata is jól ismert. A rövid két 

versszakos szöveg stílus- és jelentésképző elemei az ellentétes alakzatok, párhuzamok, 

áthajlások. „A költemény érzelmi kisugárzása […] attól erősödik fel, hogy az egymást 

követő metafora-párok mesterien egymásba is illeszkednek, s előbb külön-külön a strófák, 

majd a vers egésze is egyetlen bonyolult mintázatú képmozaikká alakul.”13  

Az első versszak első két sora egy-egy versmondat, amelyek párhuzamot alkotnak. A 3–

4. sor összetett mondat. A szöveg stílusának tartópillérei az egymás nélkül nem létezhető 

elemek. A lírai én: fa → virág→ harmat. A partner: virág → harmat → napsugár. 

A 2. versszak 2-2 sora egy-egy versmondat, a főmondat és a mellékmondatok követ-

kezményes kapcsolatban állnak egymással. A két alárendelő összetett mondatot az ellentét 

alakzata kapcsolja össze:  

 

Te: mennyország ↔ Te: pokol 

Én: csillag ↔ Én: elkárhozom 

 

A lexikai elemek kapcsolódása, jelentéshálójuk, a grammatikai szerkezet és a képi elemek 

mellett a vers tömörsége is hozzájárul az intenzív befogadói élményhez. Az orosz szöveg-

variánsban is megjelennek az összetartozó stíluselemek, a párhuzam és az alapvető ellenté-

tek is szövegszervező alakzatokként funkcionálnak. Lényeges eltérés a fordításban a már az 

általam több vers orosz fordításában is megfigyelt explicitáció: Paszternak magyarázó szö-

vegrészek betoldásával feloldja a vers tömörségét. Bár az ellentétek megmaradnak, az ere-

deti vers hangulata is érzékelhető, a célnyelvi szöveg hangulata azonban más, a betoldások 

révén közelebb van a forrástartományt alkotó természeti képhez, mint a céltartomány ele-

meihez, azaz a kifejezett gondolatokhoz. Például: „цветами ввысь/Потянусь, росинками 

колеблем” ’virágként magasba / Nyújtózom, harmatként hintázunk (lebegünk)’. Ugyan-

csak magyarázó betoldás, az eredeti leányka megszólítás helyett alkalmazott „ты, души 

моей отрада” ’te, lelkem öröme’, amely lazítja a vers tömörségét, ezáltal eltér a forrás-

nyelvi szöveg hangulatától. Ugyancsak szinonim kifejezés a „Согрешу и в бездну попаду” 

’Bűnbe esem és a mélységbe zuhanok’ kifejezés is, amely ugyan szinonim az eredeti gon-

dolattal, de stilisztikai megoldását tekintve egyrészt szinonimával, másrészt rész-egész 

kapcsolatán alapuló metonimikus detrakciós alakzattal (a pokol helyett a mélység) fejezte 

ki a fordító. A fordítás nem másolata az eredeti szövegnek, ezt nem is várhatjuk el a fordí-

tótól már csak az egyes nyelvek tipológiai és költőibeszéd-hagyományának eltérései miatt 

sem, de relevánsnak tekinthetjük, a magyar szöveg egy nyelvileg és stilisztikailag is korrekt 

szövegvariánsának. 

 

5. Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 

A vers 1948. március végén keletkezett. Verskezdő adjekciós alakzata ismétléses alakzat, 

melynek alapmotívuma a tenger. A tenger motívum köztudottan Petőfi kedvelt alakzatépítő 

eleme: hol szóalakzatként, szintaktikai alakzatként, csonka vagy teljes metaforaként, hol 

pedig komplex gondolatalakzat elemeként jelenik meg különböző szövegeiben, mint példá-

ul a most elemzett versben is.  

 

 

 
13  SZAPPANOS 1987, 25. 
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Petőfi Sándor: Föltáma-

dott a tenger 

Восстало море 

(Тихонов) 

Nyersfordítás 

Föltámadott a tenger 

A népek tengere. 

Ijesztve eget, földet, 

Szilaj hullámokat vet 

Rémítő ereje. 

Море поднялось, восстав 

– 

народов пучина, 

Землю и небо страша,  

Берег валами круша, – 

Рукой исполина.  

’A tenger felkelt, feltámad-

ván – 

A népek tengere, 

A földet és az eget ijesztve, 

A partot magas hullámok-

kal pusztítva, – 

Óriási kezével. 

 

Látjátok ezt a táncot? 

Halljátok e zenét? 

Akik még nem tudtátok, 

Most megtanulhatjátok, 

Hogyan mulat a nép. 

Знаете такой танец?  

Музыки трели? 

Так изучай, кто не знал, 

Можешь узнать этот 

шквал, – 

Народа веселье. 

Ismeritek azt a táncot? 

A zene trilláit? 

Így ismerje meg, aki nem 

tudta, 

Megtanulhatod ezt a roha-

mot, – 

A nép mulatságát. 

 

Reng és üvölt a tenger, 

Hánykódnak a hajók, 

Sűlyednek a pokolra, 

Az árboc és vitorla 

Megtörve, tépve lóg. 

Воя, качается хлябь, 

Флот весь разворочен, 

И отпускаются в ад 

Мачты, те, что висят, 

Паруса клочья. 

Üvöltve, a mélység inog, 

Az egész flotta szétszórt, 

És ereszkedj le a pokolba 

Árbocok, azok, amelyek 

lógnak,  

Vitorlák, megtépve. 

 

Tombold ki, te özönvíz, 

Tombold ki magadat, 

Mutasd mélységes medred, 

S dobáld a fellegekre 

Bőszült tajtékodat; 

  

Ну, так беснуйся во-всю. 

Нам обнажи мгновенно 

Все глубочайшее дно, 

Брось к облакам заодно 

Безумную пену. 

’No, így tombolj őrülten. 

Tárd fel nekünk egy pilla-

natra 

Egész mélységes medred, 

Hajíts az égre egyszerre 

Őrült tajtékot. 

 

Jegyezd vele az égre 

Örök tanúságúl: 

Habár fölűl a gálya, 

S alúl a víznek árja, 

Azért a víz az úr! 

  

В небе уроком черти, 

Вечным, великим: 

Хоть наверху корабли, 

Волны внизу протекли, – 

Все ж море – владыка! 

Az égre leckeként jegyezd 

fel, 

Örök, nagyszerű (lecke-

ként): 

Bár a hajók felül (vannak) 

Alatta hullámok folytak – 

Mégis a tenger az úr!’ 

 

 

 

Az orosz szövegben szinonimikus ismétlést találunk, amely pragmatikai jelentésmódosulás 

eredményeképpen létrejött adjekciós alakzat. Az orosz пучина szó jelentésmezeje a ’ten-

ger’ jelentés mellett a ‘tenger mélye, örvény’ jelentést is tartalmazza. Ugyanakkor betol-

dásként szinonimikus ismétléssel bővül a szó jelentése az orosz szövegben: ’felkelt, feltá-

madván’. 
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A magyar szövegben a következő sorok enumerációt (felsorolás) alkotnak, amely gra-

dációval (fokozás) társul. Ennek az alakzatnak a funkciója a feszültségkeltés, amely funkci-

ót az orosz szöveg is tartalmazza.  

 

Ijesztve eget-földet, 

Szilaj hullámokat vet  

Rémítő ereje. 

 

A gradatio alakzata megmarad a fordításban is, de a fordító többletet hoz létre, betold a 

szövegbe egy adjekciós alakzatot, egy teljes metaforát:  

 

Землю и небо страша,  A földet és az eget ijesztve, 

Берег валами круша, –   A partot magas hullámokkal pusztítva, – 

Рукой исполина.   Óriási kezével. 

 

A következő versszak jellegzetes retorikai alakzattal, subjectióval (megszólítás) indul. 

A fordításban a subjectio alakzata módosul, a forrásnyelvi látjátok igealak helyett a cél-

nyelvi szövegben az ismeritek szerepel, a második sor fokozásos ismétlése pedig elmarad. 

A műfordító elhagyta az igei állítmányt is, valószínűleg redundánsnak ítélte, holott ennek 

az alakzatnak fontos funkciója van a forrásnyelvi szövegben: a feszültség fokozása mellett 

a nyomatékosítás is. A fordításszöveg más helyén viszont új alakzatként szerepel az ismer 

ige háromszoros variációs ismétlése. Ugyanakkor Tyihonov egy újabb adjekciós alakzatot, 

egy interpozíciót is alkot: az orosz трель ’trilla; berregés, kattogás’ jelentésű szót toldja be 

a célnyelvi szövegbe. Ezáltal felerősödik a forradalmi gondolat.  

A forrásnyelvi szöveg grammatikai szerkezete is módosul: a detrakciós és adjekciós 

művelet következtében az eredeti tárgyas szintagma helyett birtokos jelzős szintagmát hoz 

létre a fordító. A versszak többi sorában is erősebb a forradalmi jelentés, mint az eredeti 

szövegben. Az orosz шквал ’roham’ jelentésű szó betoldása erősen csökkenti a forrásnyelvi 

szöveg allegorikus jelentését, mert túlságosan konkretizálja. Ennek a versszaknak a fordítá-

sában különösen jól érződik az adott korszak hangulata, a műfordító kora és minden bi-

zonnyal egyéni alkotói stílusjegyei is, ugyanis az antológia, amelyben a versfordítás talál-

ható, 1952-ben jelent meg Moszkvában.  

A célnyelvi szövegvariáns harmadik versszaka egyenértékű a forrásnyelvi szövegrésszel, 

a szükséges grammatikai módosítások mellett csupán alig érzékelhető, minimális szemantikai 

és pragmatikai jelentésmódosulás jött létre, amely azonban nem sérti a szöveg relevanciáját.  

Az elemzett vers negyedik versszakában is elmarad az ismétléses alakzat, amelynek 

nagy szerepe van az eredeti versben. Ennek a szövegrésznek domináns szövegkohéziós 

alakzata a megszemélyesítés mint immutációs gondolatalakzat. Petőfi tájábrázolásának 

újszerűsége mind a prózai, mind pedig versszövegeiben az antropomorfizmus. „[…] a köl-

tészet (és a nyelv) ősi antropomorfizmusa és a természeti világgal való rendkívül erős kap-

csolata. Ez utóbbi azt jelenti, hogy Petőfi metaforikus-képi alapjai mindenki által egyete-

mesen értelmezett – tehát érthető, közös, kollektív – természeti jelenségek.”14 Ennek az 

antropomorfizmusnak a leggyakoribb nyelvi-stilisztikai kifejezőeszközei többek között a 

megszemélyesítések. A megszemélyesítés, valamint az utolsó két sorban jelenlévő antitézis 

alakzata adekvát a fordításban is, de ismét elmarad a gemináció, amely az eredeti szöveg-

 
14  MARTINKÓ 1973, 390. 
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ben anaforikus ismétlésként van jelen. A módosulások ellenére ez a szövegvariáns is rele-

váns célnyelvi variánsa a forrásnyelvi szövegnek. 

 

6. Összegzés 

Petőfi verseinek fordíthatóságát nem egyértelműen ítéli meg a szakirodalom. Gömöri 

György szerint nem nagyon érdemes kísérletezni klasszikus költőink idegen nyelvű fordítá-

sával, így többek között Petőfi-fordításokkal sem, hiszen a konnotáció könnyen elsikkad a 

célnyelvi szövegben.15 „Petőfi szemléletének bizonyos egysíkúsága, formanyelvének (egy 

Keatshez vagy Viktor Hugóhoz, de még egy Miczkiewichez hasonlítva is) viszonylagos 

egyszerűsége miatt nem talál az eddiginél lelkesebb fogadtatásra egyes országokban.”16 

Martinkó András17 is rámutat arra a tényre, amelyre Gömöri is utal, és amelyet a műfor-

dítások elemzésekor magam is tapasztaltam, hogy nem teljesen adekvát a Petőfi-szövegek 

szemantikai és pragmatikai jelentése a célnyelvi szövegvariánsokban. Ugyanakkor Martin-

kó általában jól fordíthatónak tartja a Petőfi-verseket. 

Az orosz szövegek fordíthatóságáról pozitívan ír Guszev18 orosz műfordító, a magyar 

irodalom kiváló ismerője és több magyar író, költő, így Balassi, Mikes Kelemen, József 

Attila orosz fordítója. Petőfi idegen nyelvű fordításairól azonban akkor nyerhetünk valós 

képet, ha nagyon sok szöveg összehasonlító elemzését elvégezzük. Jelen dolgozatom csak a 

„jéghegy csúcsa” ebben a munkában.19  

 

 

Bibliográfia 

GÖMÖRI 1990. 

GÖMÖRI György: A magyar vers fordításának lehetőségei más nyelvekre. In: Nyu-

gatról nézve. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1990, 246–255. 

GUSZEV 2019 

Jurij GUSZEV–Юрий ГУСЕВ: О венгерской поэзии. 2019. Internet: huncult.ru (Letöl-

tés: 2020. 03. 11.) 

HELTAI 2009 

HELTAI Pál: Fordítás, relevancia, feldolgozás. Modern Nyelvoktatás 15/1–2. 2009, 

13–28. 

KAPPANYOS 2015 

KAPPANYOS András: A műfordítás kulturális pozíciójáról. 2015, 117–122. Internet: 

real.mtak.hu (Letöltés: 2020. 03. 21.) 

KISS 1973 

KISS József: Petőfi verseinek egykorú fordításai. Irodalomtörténeti Közlemények 

77/1. 1973, 34–49. Internet: epa.oszk.hu (Letöltés: 2020. 04. 02.) 

 
15  GÖMÖRI 1990, 246–255. 
16  GÖMÖRI 1990, 249. 
17  MARTINKÓ 1973, 261–271. 
18  GUSZEV 2019. 
19  LŐRINCZ 2006. 

http://huncult.ru/blog/poetry%2011.04.2019.%20%20%20(2020
http://huncult.ru/blog/poetry%2011.04.2019.%20%20%20(2020


332 Lőrincz Julianna 
 

 

 

LANSTYÁK 2017 

LANSTYÁK István: Relevanciaelmélet és fordítás. In: Nova Posoniensa. VII. Po-

zsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 7–32. 

LANSTYÁK 2019 

LANSTYÁK István: Direkt – indirekt – hibrid. (A fordítás három válfajáról) In: 

Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és 

nyelvtudomány kontextusában. Bratislava, Universita Komenského v Bratislave, 

2019, 98–126. 

LŐRINCZ 2006 

LŐRINCZ Julianna: Petőfi-versek és műfordításaik alakzatainak kontrasztív vizsgála-

ta. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006. (Az alakzatok világa, 19.) 

MARTINKÓ 1973. 

MARTINKÓ András: A világirodalom Petőfije. Nagyvilág 2. 1973, 390.  

STUDIOLUM 2012 

STUDIOLUM: Petőfi Oroszországban. 2012. Internet: www.nyest.hu (Letöltés: 2020. 

03. 30.) 

SZAPPANOS 1987 

SZAPPANOS Balázs: Fa leszek, ha… In: FRIED István–SZAPPANOS Balázs: Petőfi-

versek elemzése. Budapest, Tankönyvkiadó, 1987, 25. 

SZINNYEI 1891–1914  

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. I–XIV. Budapest, Hornyánszky Vik-

tor, 1891–1914. Internet: mek.oszk.hu (Letöltés: 2020. 03. 11.) 

VÁRADI-STERNBERG 

VÁRADI-STERNBERG János: Petőfi és a cári cenzúra. Irodalomtörténeti Közlemények 

77/1. 1973, 93–99. 

ZÖLDHELYI 1950 

ZÖLDHELYI Zsuzsa: Petőfi versei a Gyelo c. orosz demokratikus folyóiratban. Iroda-

lomtörténet 3. 1950, 72–76. 

https://mek.oszk.hu/03600/03630/html/

