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A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Olasz Tanszékének 
kiadványaként, az Olasz Filológiai Tanulmányok sorozatban jelent meg 
a most bemutatandó kötet. Sajnos, igen kis példányszámban, 700 pél-
dányban adták ki a bizonyára csak belső, egyetemi használatra szánt ta-
nulmánygyűjteményt, s ez a benne foglaltak szélesebb körben való el-
terjedése és hasznosítása elé eleve korlátot emel. S ha szabad egy 
könyvnek hibájául felróni, hogy hozzáférhetetlen, hát akkor ez ennek a 
kötetnek messzemenően a legnagyobb hibája. 

A kötetben szereplő hét tanulmányra — bizonyos szempontból — 
akár alapozni is lehetne a (mű)fordítók képzését. A tollamra kívánko-
zott ez a „bizonyos szempontból" hiszen a tanulmányok példái főként 
az olasz költészetből valók, megértésük tehát alapos olasz nyelvtudást 
kíván. (A tanulmányok elsődlegesen olasz szakos egyetemisták számára 
készültek.) Ez azonban nem gátolja, hogy a példákra épülő, de azokon 
túl is mutató tapasztalatanyagot, fordítástechnikai következtetést az is 
hasznosíthassa, aki nem olaszból fordít. 

Ami elsősorban összefogja a hét tanulmányt, az az a nézet, hogy a 
filológia és a fordítói tevékenység egymásra van utalva. A kötet első 
tanulmányának szerzője, KARDOS Tibor, példák sorával illusztrálva így 
fogalmazza ezt meg: „Műfordítás és filológia — legyen az antik vagy 
modern — szétbonthatatlan, egymást feltételező, korrelatív fogalmak." 
(38. 1.) A szóbanforgó értekezés, amelynek a m ű f o r d í t á s és m o -
d e r n f i l o l ó g i a a címe, definíciószámba vehető meghatározását 
adja a műfordításnak: „a fordítás önmagában egy nyelvben megalkotott 
műalkotásnak egy másik nyelvben megjelenő műalkotás-rangú utánzata, 
amely lehet zseniális, lehet konzseniális, lehet egészen közeljáró, lehet 
reveláló, de mégis minden körülmények között egy másik műalkotás: 
testvér jelenség. A műfordítás sajátos alkotói műfaj, mely utánozva újra-
alkot, melynek tárgya ugyan az élet, de egy irodalmi mű tükörképén ke-
resztül. Melynek eszköze viszonylagos, egy régi nyelvhez képest egy új 
nyelv, melynek végrehajtója, ha a fordítás színvonalas, a műfordítónak 
nevezett költő, vagy író. Amit létrehoz, az egy új nemzeti irodalomnak 
a gazdagítása, s ezért mondhatja róla Babits, hogy »a legnemzetibb«, 
irodalmibb műfaj, mert amidőn emberközelbe visz egy ismeretlen nyelv 
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ismeretlen szellemi óriásához, de mindenképpen igazi költőjéhez, egy-
szersmind véglegesen egy irányba, csak befelé fordul." (14. 1.) 

GÁLDI Lázló A m o d e r n m ű f o r d í t á s n é h á n y k é r d é s é -
r ő l ír. Érdekessége ennek az értekezésnek, hogy — néhány más véle-
ménnyel szemben, amelyek többé-kevésbé egységesen azt vallják, hogy 
a fordításnak inkább csak a gyakorlatáról, mintsem az elméletéről lehet 
beszélni — a magyar műfordítás-tudomány alapjainak a megvetését üd-
vözli, ebben az értelemben ad tanácsokat, segítő útmutatásokat a műfor-
dítás jövendő szakembereinek. Megállapításai közül itt csak kettőt idézek, 
mind a kettő elemi tanulságul szolgálhat. Az első: „A vers nyelvi 
eszközökkel létrehozott művészi alkotás (»Wortkunstverk«), tehát meg-
bonthatatlan egységű st r uktúr a, akár egy szobor vagy festmény, s 
ezért csakis e struktúra perspektívájából, s tr ukt u r áli s an lehet ér-
tékelni; ha kiragadott mikrostruktúrákat vizsgálunk, egy vagy kétnyelvű 
megfogalmazásban, ezeket is az egész alkotás lüktetésének sodrá-
ban, saját önálló életének törvényei szerint kell vizsgálnunk, s nem ki-
ragadottan, elszigetelten, a tegnapi atomisztikus filológia kísérleteit idéz-
ve." (42. 1.) És a második: „Az eredeti versszöveg mindig oly komplex 
jelenség, hogy hitelesnek vélhető kommentárra, stilisztikai magyarázat-
ra csakis az eredeti alkalmas; a fordítás, még a legjobb is másféle komp-
lex jelenség, másféle mikrostrukturák foglalata, melyek nyelvi okokból 
sem lehetnek teljesen azonosak az erdeti műalkotás mikro struktúráival, 
A lényeges — ami voltaképpen a versfordító igazi célja — csakis egy 
lehet: minél többet felvillantani abból a vízióból, amely az eredeti szöveg 
közvetítésével villódzik felénk." (42.1.) 

LATOR László M o n t a l e f o r d í t á s a k ö z b e n címmel összegezi 
a műfordítással kapcsolatos tapasztalatait. Arra figyelmeztet, hógy a 
műfordítónak is — a költő nyomán — „meg kell járnia az utat az alka-
lomtól" a műalkotásig. „Neki is el kell vágni, meg kell csomózni az él-
ménytől a kész versig futó szálakat. A fordító első feladata hát tulajdon-
képpen filológiai: közönséges értelemben meg kell értenie az idegen szö-
veget." (60. 1.) A lefordítandó vers átköltése, újbóli fölépítése a célnyel-
ven a megértés után következő munkafázis. Ez is, az előzőhöz hasonlóan, 
számtalan „csapdát" rejteget. LATOR László csak néhányat említ a 
versmondattani, a lexikális és az ún. „szorosan vett formai" nehézségek 
közül. Ezt a tanulmányt már csak azért is érdemes elolvasni, mert a 
költő, akivel foglalkozik, a modernebbek közül való: érthetetlennek is 
nevezett szürrealista versek szerzője, akit, így tar t ja a köztudat, megér-
teni is, fordítani is jóval nehezebb, mint egy klasszikus költőt. Ezekről 
a nehézségekről beszél a most következő idézet is, amely egyben már a 
következő, pszichológiai alapokról szemlélődő tanulmány felé is előre-
mutat: „A versindító alkalom nem csupán a verset, hanem a tudat több-
irányú mozgását is megindítja. A közvetlen élményre rácsúsznak régeb-
biek, módosítják, elfedik, megtörik pontos körvonalait. A versben egy-
mást felerősítve vagy elnyomva a tudat sokféle eleme egyszerre van 
jeln. Ez a kavargó, formát kereső anyag szétfeszíti a hagyományos 
versmondat kereteit. A mondat mostmár szeszélyes, meg-megtorlódó, 
neki-nekilóduló arabeszk-indázás, nyugodt menetét görgeteges felsorolá-
sok, váratlan tartalmi és nyelvtani kihagyások szaggatják meg. A vers 
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tele van lehető, de nem szükségképpen létrejövő s nem mindig egyirá-
nyú vagy egyértelmű kapcsolatokkal." (67—8. 1.) 

RADÖ György — tanulmányának címe A m ű f o r d í t á s l é l e k -
t a n a — azt vallja, hogy „a műfordítást nem tanulhatjuk meg, csak ki-
fejleszthetjük fordítói érzékünket" (88. 1.), s „a fordításnak a mű olda-
láról tekintve még a legáltalánosabb szabályait sem lehet felállítani" 
(90. 1), mert „az, hogy mit hogyan fordítsunk", „mindenekelőtt a szö-
vegkörnyezettől függ" (87. 1.) Ezt követően azonban egy fontos tételt 
fogalmaz meg. Miután megkülönböztette a fordítói tevékenységnek a fel-
ismerő és a reprodukáló oldalát, leszögezi: a műfordításnak, „a »várat-
lanságok művészetének« csak a mű oldaláról tekintve nem lehetnek 
szabályai: viszont a felismerő-reprodukáló tevékenység, mint lélektani 
folyamat tovább elemezhető és törvényszerűségei, szabályai is megálla-
píthatók." (92. 1.) Majd felsorolja, melyek a mű felismerendő elemei: 
1) a tartalom ,2) a forma és 3) a hangulat. „Ezeknek a műről-műre vál-
tozó . .. elemeknek a felismeréséhez nemcsak filológiai tudás, hanem 
filológiai érzék is kell." (92—3. 1.). „A műfordítónak a felismert arányok 
szerint az egyes elemek együttes maximumát kell adnia". (96. 1.) Ami-
kor a műfordító eljut a reprodukálás fázisáig, akkor már tevékenysége 
költői jellemzőkkel bír. RADÓ György is csatlakozik tehát azoknak a 
véleményéhez, akik a filológusi munka és a költői alkotás egységét han-
goztatják a műfordítói tevékenységben. 

Az egészében is nagy fontosságú kötetben talán a legérdekesebb ta-
nulmány a K é t s z ó k ö z ö t t című, amelynek SOMLYÓ György a 
szerzője. A magyar költészet, műfordítás és kritika e jeles egyénisége 
sajátságosan közelíti meg a témát: egy látszólag aprólékosnak tűnő szó-
jelentés-módosulásra mutat rá, arra, hogy a „műfordítás" szónak „mű-
vészi fordítás" értelme mindinkább „művi fordítás" értelművé válik, 
s azok, akikben tudatosult ez a jelentésmódosulás, szívesebben és mind 
gyakrabban használják helyette a „versfordítás" szót. 

Ez a szóhasználati változás, amelyet SOMLYÓ György egy beveze-
tésnyi időre az előtérbe állít, voltaképpen a (mű- vagy vers-?)fordítói 
tevékenységben bekövetkez(end)ő lényegbeli változ(tat)ásoknak a szük-
ségességét jelzi. E tevékenységnek ugyanis, figyelmeztet a szerző, vál-
toznia kell, és változik is, hiszen változik maga a költészet, amelyre 
épül. 

A magyar műfordításnak nagy a tekintélye — ezzel a megállapí-
tással tér rá SOMLYÓ mondanivalójának lényegére. Főként azt tar t ják 
nagy erényének, hogy formahű. Csakhogy buktató is lehet a helytelenül 
értelmezett formahűség, különösen a modern költemények fordításakor, 
amelyek többnyire nem tart ják magukat a hagyományos verstanok, 
még kevésbé a műfordítói szokásrendszerek szabályaihoz. A versfordító 
ezekhez a „modern dolgokhoz" a formahűség szempontjából háromféle-
képpen viszonyulhat — foglalhatjuk össze mindazt, amit SOMLYÓ 
György példákkal bőven illusztrálva kifejt: 

— vagy belekényszeríti a verset a fordítás során a kanonizált mű-
fordítói követelmény- és formarendszerbe (a szerző egyébként arra is 
rámutat, hogy ez a követelmény- és formarendszer korántsem abszolút 
érvényű); 
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vagy elfogadja a verset „szabad"-nak (a „szabad" itt a „formát-
lan" szinonimája), és lefordítja ugyancsak „szabadon" (vagyis formátla-
nul); 

— vagy pedig, a harmadik lehetséges, de az egyedül jóváhagyható 
módon felfedi az adott versnek a belső, jellegzetesen egyedi formáját, 
s azt igyekszik megragadni, visszaadni a fordításban is. Ez a legnehezebb, 
de a legértelmesebb módja a versfordításnak. Ennek a fordításkoncep-
ciónak a szellemében bírálja SOMLYÓ György napjaink magyar műfor-
dításának „megnyugtatóan, tehát már nyugtalanítóan" elkönyvelt töké-
letességét, „abszolút formahűségét": „Világszerte megszűnőben van a 
költészet hagyományos alkotóelemeinek uralma, hovatovább egyszerű je-
lenléte is. A vers formáját — a versformát is — ezeken kívül kell tehát 
keresni, megtalálni és újjáalkotni. Itt kezdünk légüres térbe kerülni, 
átvett és magas fokon tovább gyakorolt hagyományunkkal. Ott, ahol 
eddig tudtuk a formát, többé nem találjuk: ott, ahol megtalálhatnánk, 
nemigen keressük. Káprázatos eszközeink alól elvész a velük megmun-
kálható anyag. S a modern költészet másfajta anyagának, mondjuk 
»antianyagának« sokszor még az észlelésére is hiányzanak a műszere-
ink, nemhogy munkába vételükre. 

A hagyományt nem megragadni kell; de nem is őrizni. Hanem meg-
újítani." (163. 1.). 

WEÖRES Sándor M i l y e n s z e r e p e v a n a k ö l t ő é l e t é -
b e n a f o r d í t á s n a k ? című vitára serkentő írással van jelen a kö-
tetben. Figyelmet érdemel, hogy magát — annak ellenére, hogy sokat 
fordít — WEÖRES nem nevezi fordítónak, „csak" stilizátornak (RADÓ 
György rendszerében ez a reprodukáló tevékenység végzőjével azonos): 
megkapja a „nyersfordítást", amelyet aztán verssé formál. Tehát való-
jában egy nyelven belül formát ad a tartalomnak. A felismerő, fordítói 
munkát — hangoztatja — nem ő végzi. WEÖRES Sándor arról is nyi-
latkozik itt, miképpen fordította le Babits után másodjára Dante Isteni 
színjátékát. 

A kötetzáró tanulmány a sumerológus KOMORÖCZY Géza tollából 
való, címe: A s u m e r k ö l t é s z e t k é r d é s e i . A többezer éves, tö-
redékekben fönnmaradt ékírásos szövegek megfejtésének, értelmezésének 
és magyarra fordításának problémái bizonyára megmaradtak volna a 
szűkebb szakterület falai mögött, ha nem foglalkozna a szerző ezek kap-
csán általánosabb érvényű kérdésekkel is. Ilyenek például az archaizálás 
kérdésköre, a tudományos és a költői fordítás kapcsolata, a sumer vers 
elméletében az ismétlések szerepének felismerése, s az ebből adódó ta-
nulságok stb. Értekezésének legfőbb tanulsága mégis az, amit SOMLYÓ 
György. LATOR László és RADÓ György tanulmánya is sugall: hogy a 
műfordítónak mindenek efelett az eredeti vers törvényszerűségeihez kell 
alkalmazkodnia. 

A kötet tanulmányai szerencsésen kiegészítik egymást: kifejti itt vé-
leményét a filológus és a nyevltudós, s beszámol tapasztalatairól a költő, 
a kritikus és a műfordító is. A többfelől megközelített tárgykörrel így 
alakulhat ki az olvasóban egy többsíkú, de a lényeges vonásokban egy-
séges kép. 

122 



Túri Gábor 

TANULMÁNYOK 
A MŰFORDÍTÁSRÓL 

Tanulmányok a műfordításról. 
Szerkesztette Rákos Sándor. 
A magyar írószövetség 
műfordítói szakosztályának 
különkiadványa. Budapest, 1975. 

A magyar kritikai gondolkodásnak a nemzetközileg is számon tartott 
magyar műfordítási gyakorlattal szembeni adósságát kívánja — ha nem 
is törleszteni, de legalább a figyelem középpontjába állítani ez az (egye-
temi tankönyvhöz hasonlatos) szerény külsejű és sejthetőleg hasonló-
képp szerény példányszámú kiadvány, de félő, hogy célját éppen a ki-
adás e belterjessége miatt nem érte, nem érhette el, hisz maguk a szer-
zők bizonygatják, hogy nagy tévedés a műfordítás kérdését egy szűken 
vett szakma magánügyének tartani. 

A műfordítás körüli kérdések már ennél a fogalomnál tornyosulni 
kezdenek. Az értekezők nagy része ugyanis megkérdőjelezi, hogy egyál-
talán szakmának vehető-e ma ez a sajátos szellemi tevékenység. A hozzá 
való hivatalos viszonyulás tükrében kénytelenek leszögezni, hogy ma a 
műfordítás közel sem áll ahhoz, hogy az önálló megélhetést biztosító 
alkotótevékenységek sorában foglaljon helyet. 

Egyfelől nyilvánvaló tényként létezik tehát a műfordításirodalom szé-
les hagyománya és sokat emlegetett színvonala, vele szemben viszont a mai 
napig ott van a műfordítók utánpótlásának megoldatlansága, valamint a 
fordításelmélet és a fordításkritika égető hiánya. 

A szerkesztő a minél sokrétűbb problémafelvetés céljából csupán 
általánosan körvonalazott témákat ajánlott fel a legnevesebb vers- és 
prózafordítóknak, akiknek sorából csak néhány nevesebb költő-műfor-
dítót hiányolunk, akikről tudjuk, hogy szívesen és programszerűen fog-
lalkoznak műfordítói tevékenységük műhelykérdéseivel (Rónay György, 
Somlyó György, Mészöly Dezső). Kimaradásuk oka feltehetőleg az, ami-
re a szerkesztő is hivatkozik előszavában: nevezetesen, hogy a kiadvány 
körüli munkálatok elhúzódása folytán egyes tanulmányok közben meg' 
jelentek önálló kötetekben. 

A szerkesztő által felvetett témák a következők: 

1. a műfordítói és a költői munka kölcsönhatása 
2. a prózafordítás legégetőbb problémái 
3. a drámairodalom legégetőbb problémái 
4. az ókori klasszikus irodalmak megszólaltatásának kérdései 
5. a műfordítás speciális ága: a szinkron 
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6. az illusztrátor mint fordító 
és végül mintegy függelékként: 

7. a műfordítások kritikai fogadtatásáról. 

1. A műfordítói és a költői munka kölcsönhatása alkatonként, de 
koronként is változó. Aranyék, Vörösmartyék még a leendő nemzeti iro-
dalom nyelvét köszörülték Shakespeare-en és az ókori klasszikusokon, 
Babitsék már a modern magyar líra megújításának eszközét látták a 
vezető irodalmak átültetésében, és önként vállalt szenvedéllyel ültek be 
mind Baudelaire, mind pedig Dante iskolapadjába. A felszabadulás után 
viszont a műfordításirodalom fejlődésére döntő hatást gyakorolt az, hogy 
az irodalompolitika a kevésbé „vonalas" költők egész sorát kényszerítette 
a műfordítás kenyérbiztosító menedékébe. Lévén, hogy köztük szép szám-
mal akadtak kimondottan míves költők, akik az eredetit-alkotás ihleté-
vel voltak képesek magyarrá teremteni az idegen műveket, a magyar 
irodalom sok nagyszerű teljesítményt köszönhet ennek a kornak is. Ám 
e költőknek válogatás nélkül kellett fordítaniuk közepest és csapnivalóan 
rosszat (efemer értékűt) is, ami előbb-utóbb az alkotók kiégéséhez veze-
tett, nem is beszélve arról, hogy közben eredeti művek egész sorától 
fosztatott meg a magyar irodalom. 

A fordító kiégésének jellemző példáját adják a fantasztikus Faust-
fordító Kálnokynak a szerkesztőhöz intézett kedvetlen levelei, de kijó-
zanító hatású Weöres Sándor vallomása is a műfordítás mibenlétét ille-
tően, mert ő egyszerűen stilisztikai műveletnek érzi a műfordítást, lé-
vén, hogy mintegy 150 (!) nyelvből készült műfordításait szinte kivétel 
nélkül a kapott nyersfordítások „helyrepofozásával" hozta létre. 

Természetesen a szakmányfordításra kényszerült alkotók jobb híján 
az idegen köntösbe öltöztethették saját egyéniségüket, de egyben ta-
nulhattak is, dikciót, hangot, világlátást. Ilyen szempontból tanulságos 
Fodor András vallomása akkor szerzett költői tapasztalatairól, valamint 
Kormos Istvánnak, Vas Istvánnak korabeli fordításaiból elősejlő jelleg-
zetes hangjáról. 

A műfordítói és költői munka kölcsönhatásai elvben igen bonyolul-
tak lehetnek. Ezt szemlélteti Eörsi István roppant aprólékos „vázlata" 
az összes lehetséges kölcsönhatás-változat tételes felsorolásával. Tanul-
ságként elég annyit leszögeznünk, hogy ez a kölcsönhatás egyaránt lehet 
bénító és felszabadító is. Egyik oldalon áll a modorosság, a rutin és a 
belefásulás, a másikon viszont a mesterség- és témabeli gazdagodás, az 
egyéniség kitágításának lehetősége, amiről egyebek között maga a szer-
kesztő, Rákos Sándor is vall a sumer-akkád és „primitív" fordítások 
kapcsán. Fontos tanulság az is, hogy a fordítást többen a megismerés leg-
teljesebb formájának tart ják, ez viszont a műfordításnak az eredeti-alko-
tással egyenrangú vagy akár annál is magasabb rendű alkotó jellegét 
emeli ki. A Rilkével bakfisfejjel vívott küzdelemben találta meg Nemes 
Nagy Ágnes is a maga sajátos Rilke-képét, és ehhez szüksége volt az 
összes zsákutcára, amelyekbe e küzdelem során beletévedt. 

A legtöbb, a műfordítói gyakorlat elevenébe vágó kérdést Timár 
György Hányféle versfordítói hűség van? című tanulmánya veti fel. 
Szembesíti egymással az európai nemzetek műfordítói gyakorlatában al-
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kalmazott két alapvető elvet, amelyek szerint „csak a tartalom fordít-
ható" (ezt vallja például a Timár által kiválóan ismert francia „iskola"), 
illetőleg pont fordítva: „átmenthető a forma is" (lényegében a magyar 
műfordítás alapelve). Ezek azonban csak látszatra ellentétes elvek. Lé-
nyegében ugyanannak az alapjában téves felfogásnak a két vetületéről 
van szó, amely forma alatt mindig csak a külső formát érti. Pedig a 
vers igazi formája, mint ahogy arra a szerző rámutat: egyfajta módszer, 
amellyel a költő a valósághoz közelít, beléhatol és kivetíti. Rímképlet, 
ritmikai struktúra helyett helyesebb arról beszélni, hogy „a köl-
tői lélegzetvételt kell fordítani". Az eredeti lélegzetvétel felismeréséhez 
azonban „abszolút vershallással" kell rendelkezni, de ugyanakkor ren-
delkezni kell a fordított költőhöz legjobban illő célnyelvi szemantikai 
eljárás megtalálásához szükséges ösztönös képességgel is. 

Timár György egy másik lényeges kérdése az, hogyan egyeztethető 
össze a műfordításhoz egyaránt elengedhetetlen hűség és a műfordítói 
egyéniség. Összeegyeztethető-e egyáltalán két, egymásnak ennyire ellent-
mondó tényező? Szerzőnk válasza igenlő. „A fordítás ugyanis: társszer-
zés, az érkezési nyelven. A társszerző dolga pedig 1. a mű iránti alázat, s épp 
ennél fogva 2. az átplántálási metódus szuverén biztonsága." Ez igen lé-
nyeges megállapítás, mert a műfordítói tevékenységet éppúgy művészet-
nek ismeri el, mint az eredeti művek alkotását. Ezzel egybevág a követ-
kező tanulmány szerzőjének, Ferenczi Lászlónak az a megállapítása, hogy 
a költői tehetség éppúgy érvényesülhet fordításokban is, mint eredeti 
művekben. 

Timár megállapítja továbbá, hogy a fordítói munka könnyűsége a 
„hullámhossz-egyezéstől" függ. A hullámhossz azonban nem kell hogy 
feltétlenül hasonló világokból sugározódjék ki. Tandori Dezső maga sem 
érti például, miért szerez számára akkora örömet a bukolikus dalok for-
dítása, hiszen neki soha esze ágába sem jutott magától írni ilyen ver-
seket. 

Timár újabb, ismét mások véleménye által is támogatott megálla-
pítása, hogy a fordított vers akkor jó, ha kettős nemzetiségű: meg kell 
felelnie az érkezési nyelv művészi követelményeinek, de az indulási 
nyelvből is éreztetnie kell valamit, nem annyira a grammatikájából, 
hanem inkább sajátos levegőjéből. 

A maximális fordítói hűség lehetőségét a belső forma fogalmának 
alkalmazásával maga Timár is elismeri, egyetlen megszorítással. Létez-
nek ugyanis objektív tényezők, amelyek olykor mégis lehetetlenné teszik 
a műfordítói hűséget: ezek pedig a történelmi, társadalmi fejlődésben és 
a nyelvben gyökerező eltérések, azaz a réteg-megfelelések hiánya (ma-
gyar példákon szemléltetve: idegen nyelven halott marad A walesi bár-
dok történelmi háttere, és nem szólaltatható meg autentikusan Ady 
biblikus vagy kuruc hangja sem). Ilyen esetekben a fordító gyakran 
kerül abba a helyzetbe, hogy anyanyelvén meg kell teremtenie egy soha 
nem létezett hagyományt (valahogy úgy, mint Weöres Sándor tette a 
Psyché-ben). 

Ferenczi László Duplung-fordítások című tanulmányában példákkal 
szemlélteti a már mások által is fölvetett gondolatot, hogy ha idegen 
verseknek két vagy több magyar fordítása van, nem kell okvetlenül azt 
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firtatnunk, melyik a jobb, mert a maga módján mindegyik lehet sike-
rült munka. A műalkotás éppen attól műalkotás, hogy többféle értelme-
zése lehetséges, nemcsak a kor, hanem az egyéniség függvényében is. 

2. A prózafordítók legégetőbb problémája a nyilatkozók (Benyhe 
János, Göncz Árpád, Karig Sára, Tellér Gyula, Makai Imre) egybehang-
zó véleménye szerint cseppet sem szakmai természetű: a szakmát csendes 
kihalással a megfelelő anyagi elismerés hiánya fenyegeti. Hogy tényleg 
a prózafordítók égető sorskérdéséről van szó, azt az teszi kétségtelenné, 
hogy az anyagi vonatkozások minden más lényeges kérdést háttérbe szo-
rítottak. Többen még költségvetési számítást is végeznek az érvényben 
levő honorárium-díjszabással, hogy bizonyítsák, a prózafordítás ma nem 
lehet önálló kenyérkereső tevékenység, önálló szakma sem tehát. Az 
anyagi meg nem becsülést egy lekezelő hozzáállás következményének 
tartják, amely egyfajta fusizássá, félkézzel végzett munkává fokozta le 
ezt a jobb sorsra érdemes szellemi tevékenységet, amelyhez pedig nem-
csak jó idegen nyelvtudásra van szükség, mint sokan vélik, hanem meg-
felelő irodaimi készségre is, amivel együtt jár a magyar irodalom alapos 
ismerete, de ezen túl még magas szintű általános műveltség is szüksé-
geltetik a fordításhoz, amelynek az idegen társadalom ismeretén túl 
rengeteg szakterületre ki kell terjednie. Az aikkori honorárium-rendszer 
viszont (hogy a kiadvány megjelenése óta történt-e változás, nem tud-
juk) kimondottan a minőségi munka ellen hatott (a példányszám például 
a más országokban honos gyakorlattól eltérően egyáltalán nem befolyá-
solta a fordító részesedésének összegét). Az Európa Könyvkiadó igazgató-
helyettese, a legilletékesebbek egyike maga is megállapítja, hogy óra-
bérben számolva egy képesítés nélküli segédmunkás többet keres, mint 
egy fordító. Ha mindehhez még hozzávesszük, hogy évekig kevesen bír-
ják kitartással ezt a mind nagyobb teljesítményre sarkalló idegölő mun-
kát, amely a fordítóval szemben három alapkövetelményt támaszt (Makai 
Imre tipizálásában): rátermettséget, felkészültséget és lelkiismeretessé-
get, s ezt még tetézi a fordító és a lektor viszonyában megnyilvánuló 
függőség is a kiadótól, akkor teljesen érthetővé válik, hogy főállásban 
már senki sem vállalta ezt a munkát, és minden jó fordító igyekezett 
a fix állás biztonságába menekülni. Karig Sára ironikusan meg is jegyzi, 
hogy a műfordításnak csak múltja van, jövője nincs. 

Ebből a zsákutcából a gyakorló prózafordítók többféle kiutat kínál-
nak fel, de legelőször is a hivatalos hozzáálláson kellene változtatni. 
Makai Imre, az egykori Lenin Intézetben a Révai-féle bürokratikus kul-
túrpolitika következtében vakvágányra futott orosz műfordítói tanszék 
volt vezetője az önálló műfordítói tanszék ú j alapokon történő új já-
élesztése mellett száll síkra, ami megoldaná a tervszerű és szervezett 
műfordítóképzést, minden fontosabb idegen nyelv vonatkozásában. 

A másik legfontosabb teendő a nagy hagyománnyal rendelkező ma-
gyar fordítási gyakorlat máig hiányzó fordításelméletének kidolgozása. 

Göncz Árpád viszont az intézményesített fordítócserében, külföldi 
ösztöndíjak juttatásában látja a megoldását annak a modern irodalom 
fordításában véleménye szerint legnagyobb nehézséget okozó jelenség-
nek, hogy a kiinduló és a célnyelvi társadalom eltérő fejlődéséből kon-
textuális különbségek adódnak, amelyek nyelvileg nehezen hidahatók át. 

126 



(A mai amerikai élőbeszédnek például nincs magyar megfelelője. A for-
dítót ez olyan dilemma elé állítja, hogy vagy egy „lumpenértelmi-
ségi műnyelvet" kontsruál, vagy pedig maradéktalanul átveszi a pszicho-
lógiai zsargon és a szex idegen szóanyagát.) 

3. A következő fejezet tanúsága szerint a drámafordítók sincsenek 
jobb helyzetben prózafordító társaiknál. Őket is az a bizonyos megfog-
hatatlan hivatal sújtja, amely — mint Ungvári Tamás mondja — ren-
deletileg kizárta őket az alkotóművészek sorából. A drámafordító mun-
kája abban a lényeges körülményben tér el a többi fordítóétól, hogy 
ő csak egy intézménnyel együttműködve létezhet. Az általa végzett 
munka alapján (idegen drámák felkutatása, a színház figyelmének fel-
hívása rájuk, majd a darab végigkísérése a bemutatóig) tulajdonképpen 
egyfajta dramaturg, csak a rendeletek nem ismerik el annak. A jogi 
gyakorlat továbbá különbséget tesz fordítás és átírás között, amivel az 
előbbinek — legyen az bármilyen lelkiismerets és inventív — kellő meg-
becsülését gátolja. 

Elbert János viszont mintha épp ezt a törvénycikkelyt akarná iga-
zolni, amikor — igaz „rémálma" szüleményeként — kifejti azt a néze-
tét, hogy a drámákat fordítás helyett adaptálni kellene. Ahogy minden 
rendező újraértelmezi a nagy drámákat, ugyanúgy elképzelhető, sőt ké-
zenfekvő lenne minden újabb koncepció számára átdolgozni a darabokat. 
Érdekes adaléka a kérdésnek az az angol rendező, aki Shakespeare-t már 
csak franciául tar t ja éredemesnek megrendezni, mert ahhoz az előadás-
hoz a kedve szerint készíttethet fordítást. 

Vajda Miklós igen szkeptikusan ítéli meg általában véve is a dráma-
fordító helyzetét. „Az ember éppenúgy nem születik fordítónak, mint 
ahogy mondjuk másodhegedűsnek se születik az ember" — mondja. „A 
fordítás vagy melléktermék, vagy pótkielégülés, vagy üzlet" — vonja le 
ebből a tanulságot. 

Végül is tehát a drámafordítás helyzete éles ellentétben áll a szín-
háznak a művelődés egészében betöltött szerepével, noha természete-
sen elsősorban magyar nyelven írott drámkra van szüksége, de ilyen 
körülmények között — ez a nyilatkozatok tanulsága — az idegen drá-
mák fordításában előbb-utóbb nemcsak mennyiségi, hanem minőségi 
hanyatlásra is sor kerül. 

Ungvári Tamás három pontba foglalja a kérdés megoldására vo-
natkozó javaslatait: 

1. rendelkezések elvi megváltoztatása 
2. fordítás és adaptáció viszonyának újraértelmezése 
3. drámafordítói pályázatok kiírása 

4. Külön fejezetet kaptak az ókori klasszikus irodalmak megszólal-
tatásának kérdései, bár ezt a szakterületet nehezebb volt elkülöníteni 
a többitől, ami azon is látszik, hogy megfelelőbb hely híján a szerkesztő 
ide sorolta be Geh'er Istvánnak a lektorsággal foglalkozó tanulmányát is. 

Devecseri Gábor poszthumusz dolgozatából azt a jellemző álláspon-
tot érdemes idézni, hogy a fordítónak a legnagyobb fokú aggályossággal 
kell dolgoznia, hogy az eredeti műből a legapróbb mozzanatokat is át-
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mentse — lévén, hogy nem a fordító dolga eldönteni, hogy egy műben 
mi a fontos és mi nem az. 

Ezzel szemben Jánosy István a műfordítást mégis kompromisszum-
nak érzi. Az optimális műfordítás szerinte az, amely minél több impon-
derábiliát vesz figyelembe az eredeti műből. 

Egy fontos megállapítása az indogermán és a magyar mondattan vi-
szonyára vonatkozik, amelyeknek eltéréseiben a társadalmi hierarchia 
tükröződését látja. Ezk szerint az indogermán alárendelésnek a magyar-
ban az esetek többségében mellérendelés felel meg. 

Nagyon lényeges még és hasonlóképp nemcsak a klasszikus irodal-
makra vonatkozik, amit a fordító felkészültségéről mond. A fordítónak 
elsősorban a magyar nyelv különböző stilisztikai szintjein, stílusváltoza-
taiban való kifejezés tudományát kell elsajátítania, hogy érzékeltetni 
tudja minden egyes idegen szerző egyedi stílusát. 

Szilágyi János György a klasszikus fordítások színvonalának ha-
nyatlását abban látja, hogy szerinte ma egyetlen költő munkásságának 
sem szerves része a görög—római költők fordítása, senki sem keres mai 
problémáira választ az ókor irodalmában. 

A fordítás szerepének azt az egyoldalú megítélését, hogy az „a világ-
irodalmi tájékoztatást" szolgálja, néhány párhuzammal cáfolja. Horatius 
nélkül nekünk sem lett volna Berzsenyink, Szophoklész nélkül a Jónás 
könyvé-TŐ\ sem nyerhetünk teljes képet, és Catullus példul az ú j ma-
gyar próza megértésében is segíthet bennünket. 

Geher István A lektor-vektor című tanulmányában a fordítás rend-
kívül összetett jelenségének egyik döntő összetevőjét, vektorát, a lektort 
helyezi vizsgálódása középpontjába. A lektornak a fordított mű megjelen-
tetésében betöltött szerepét világítja meg minden oldalról, mind a kiadó, 
mind a fordító, mind pedig a lektor szemszögéből. A lektor a kiadó al-
kalmazottja, a könyv felelős szerkesztője. Fő feladata a „szövegmegmun-
kálás", de lényegében ő a fordítandó munka felkutatója, felajánlója, 
általában ő javasolja a fordítót is a kiadónak, majd pedig a fordítóval 
együttműködve kölcsönös megbeszélések és viaskodások során közösen 
alakítják ki a mű végleges szövegét. A lektor-lét ellentmondásai abból 
származnak, hogy a fordítóval szemben ő képviseli a hivatalt, és ezért 
a fordító nagyfokú függőségben van vele szemben. 

Geher István mélyreható elemzése során végül rákérdez a lektor 
szükségességére, de mindenekelőtt a művet tartva szem előtt — a több 
szem többet lát elve alapján — kénytelen elismerni, hogy a lektor köz-
reműködése minden konfliktus ellenére elengedhetetlen a fordítás folya-
matában. 

5. A magyar filmforgalmazásban, a mi gyakorlatunkkal ellentétben, 
nagy hagyománya van a külföldi filmek szinkronizálásának, és az év-
tizedék során neves szinkronfordító-egyéniségek fejlesztették művészetté 
a fordításnak ezt a speciális ágát. E gyűjteményben közülük is a három 
legnevesebb (Gerhardt Pál, Hársing Lajos, Karsai Lúcia) nyilatkozik 
szakmája szépségéről és nehézségeiről. 

Karsai Lúcia mutat rá a szinkronfordításnak a feliratozással szem-
beni előnyére, amely végeredményben a szinkron létjogosultságát teszi 
kétségtelenné. Mérésekkel igazolt tény, hogy feliratozással csak a szö-
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veg 35°/o-a közvetíthető, és a fordítón áll, hogy a szövegnek melyik 
2/3-át hagyja el. Ráadásul a figyelem is erősen megoszlik a szövegi és 
a képi információk követése között, aminek az lesz a következménye, 
hogy a néző sem a szövegből, sem a vizuális látványból nem részesül 
teljes élményben. A szinkron tehát mindenképpen teljesebb megértést 
biztosít. 

A szinkronnak is megvannak azonban a maga nehézségei. A többi 
műfordítási műfajtól — mint Gerhardt Pál kifejti — abban a döntő 
körülményben tér el, hogy nem olvasásra szánt műfaj, nem is olvasható: 
csupán a filmmel együtt „él". Ebből az elválaszthatatlanságból adódik, 
hogy megkötöttségei úgyszólván még a versfordításéinál is szigorúbbak. 
Szigorúan kötött ugyanis az egyes szövegrészek szótagszáma, a szólam-
szakaszok hossza, pontosan ki van jelölve a hangsúlyok helye, amelye-
ket az idegen szintaxis és annak szórendje szab meg, azonkívül figye-
lembe kell venni a színészek gesztikulációját, a mimikát és az ebben 
megnyilvánuló nemzeti sajátosságokat (szicíliai temperamentum, keleti 
merevség). Mindezeknek a körülményeknek a tiszteletben tartásával kell 
magyarul jól mondható szöveget adni a színészek szájába, megfelelően 
elhelyezett hangsúlyokkal, megfelelő tagolással, különös figyelmet fordít-
va a szólamkezdet és a szólamvég ajakállására, valamint az előforduló 
bilabiálisok és megfelelő jellegű magánhangzók helyére, de úgy, hogy 
közben a mondanivaló lényege szemernyi csorbát se szenvedjen. 

Éppen e rengeteg megkötöttség okozza, hogy klasszikus művek ese-
tében a még legtökéletesebbnek tekintett műfordítás is úgyszóvlán hasz-
nálhatatlan a szinkronfordító számára. (Karsai Lúcia az Arany-féle 
Hamlet-fordítást hozza fel példaként erre.) 

A szinkronfordítás azonban talán épp azért fejlődhetett tökélyre, 
mert ennyi nehézséggel kellett megbirkóznia. 

6. Érdekes gesztusként a szerkesztő Az illusztrátor mint fordító cí-
mű fejezetben alkalmat adott két neves illusztrátornak is (Bálint Endre, 
Szántó Piroska), hogy valljanak a műveknek a saját művészi eszközeik-
kel történő értelmezéséről, ami a maga módján szintén fordításnak te-
kinthető, ha feltételezzük, hogy a fordítás is egyfajta értelmezése az 
eredeti műnek — arról pedig már a korábbi fejezetekben szó esett, hogy 
a fordítás a legteljesebb megismerés. 

7. A kötet utolsó tanulmányában Oíbán Ottó szól Műfordításaink 
kritikai fogadtatásáról. A fordításelmélet hiánya mellett több szerző 
rámutatott már a gyűjteményben a fordításkritika hiányára is. A mű-
fordítás kérdésével csak gyakorló műfordítók foglalkoznak, a kritikusok-
tól csak „alkalmi kalaplengetésekre" telik, aminek természetesen meg-
vannak a maga buktatói. A műfordításnak nem szabad a szakma bel-
terjes kérdésévé válnia. A kritika útmutató szerepének hiánya máris le-
mérhető a magyar műfordításirodalom egypár adósságán, amelyek közül 
szerzőnk a magyarul szinte ismeretlen Dylan Thomast hozza fel példa-
ként. De az ellenpélda is kedvezőtlen: a gazdagon fordított Lorca nyil-
vánaló hatása olyannvira különböző költőkre, mint Nemes Nagy Ágnes 
és Nagy László — máig sincs megnyugtatóan tisztázva. Blake, Kavafisz 
is sokkal mélyebb hatást gyakorolt a magyar költészetre, mint amire ed-
dig a kritika felhívta a figyelmet. A kritikának ez a begubózása veszé-
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lyes buktatókat rejthet isaját irodalmunk helyének, értékének megítélésé-
ben is. „Világirodalmi súlyokra" a kritikának mindig szüksége lesz. 

Szerény külseje ellenére, úgy hisszük, ennek a tanulmánygyűjte-
ménynek valamit sikerült törlesztenie a kritikának e tetemes adóssá-
gából, noha ez sem kimondottan fordításkritika. 
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Balázs Art Valéria 

KONFEEENCIASZŐTÁR 

Küldöttek és tolmácsok 
kézikönyvei, Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1976 

A nemzetközi kapcsolatok mind szerteágazóbbak; a második világ-
háború óta rohamosan nő a nemzetközi konferenciák (nemzetközi ta-
nácskozások, értekezletek, szimpóziumok, tárgyalások) .száma. Ezek az 
élet minden területére kiterjednek: politikai, tudományos, műszaki, gaz-
dasági, kereskedelmi, kulturális jellegűek. A nemzetközi szervezeteken 
belül is igen gyakoriak a különféle tanácskozások. Ezért a világon 'egyre 
több figyelmet szentelnek a konferenciákon való nyelvi érintkezés esz-
közének, a szimultán tolmácsolásnak. 

A szimultán tolmácsolást nem ok nélkül tar t ják a tolmácsolási fel-
adatok legnehezebbjének, s ezen még a nagyfokú specializálódás sem 
változtatott. A tárgyalt témák magas színvonala, a szakterminológiák 
állandó bővülése igen magas követelményeket támaszt a tolmáccsal szem-
ben. 

A konferenciák résztvevői és főleg a tolmácsok feladatának meg-
könnyítésére vállalkozott mintegy két évtizeddel ezelőtt az ELSEVIER 
szótárkiadó. A konferenciákon ugyanis természetszerűleg kialakult egy 
..jellegzetes szokásrend" és ezzel együtt egy sajátos „konferenciaszó-
kincs". Ezeket gyűjtötték össze és adták ki a hatnyelvű (angol, francia, 
spanyol, orosz, olasz, német) kcnferenciaszótárban. Ezt 1962-ben átdol-
gozták és kibővítették, így jelent meg a második kiadás. 1976-ban az 
Akadémiai Kiadó is megjelentette a magyar függelékkel, amelyet Dr. 
Karcsay Sándor szerkesztett. 

Nem ú j kiadványról van tehát szó, valószínűleg sokan ismerik, rész-
letezőbb bemutatása, szerkezetének ismertetése mégsem lesz érdektelen. 

A szótár fogalomköri csoportosításban, hat nagyobb csoportra osztva 
közli a szóanyagot. Ezek a következők: 

A. A gyűlések, fajaik, szervezetük 
B. A gyűlés előkészítése 
C. Okmányok, ügyiratok 
D. A konferencia összetétele 
E. Szavazás és választás 
F. Tanácskozás, vita 
Ezen a hat nagyobb fogalomkörön belül újabb csoportosítással ta-

lálkozunk, Pl. az Okmányok, ügyiratok rész ilyen kisebb fogalomkörökre 
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oszlik: 1. Alapvető jelentőségű okmányok, 2. Napirend, határozatok prog-
ramok stb., 3. Jelentések, beszámolók, emlékiratok stb . . . 

A szótár három részből áll. Az első rész a már említett fogalomköri 
csoportosítás szerint táblázatszerűén közli a kifejezéseket mind a hat 
nyelven. 

Pl. English Frangais Espanol PyccKHÜ Italiano Deutsch 
153. Charter Charte Carta YcTaB Carta Die Charta, 

die Satzung 
der Statut 

A következő rész a betűrendes szójegyzékből áll: ezek megkönnyí-
tik egy-egy szó, kifejezés kikeresését. Minden szó mellett ott az a szám, 
amely alatt a hatnyelvű szótárrészben megtalálható. 

A hetedik a magyar szójegyzék: ez már a magyar függelék része. 
Ugyanis a magyar függelék is megadja a szavakat, kifejezéseket foga-
lomköri csoportosításban és betűrendes szójegyzékben is. Néhány pél-
dát idéznék a magyar részből: 

A gyűlések, fajaik, szervezetük 
1. Nagygyűlés, tömeggyűlés 
2. Gyűlés, közgyűlés (nagyobb jelentőségű) 
3. Konvent, Kongresszus (USA) 
4. Közgyűlés 
5. Konferencia, értekezlet 
6. Diplomáciai konferencia, meghatalmazottak (tárgyaló) konferen-

ciája stb. 

Egy rész a betűrendes szójegyzékből: 

alapító okirat 151 
alapokmány 153 
Alapszabály 153 
alapszabályok 156 
alárendelt szerv 79 stb. 

Ismertetőül talán ennyit a Konferenciaszótárról; az elmondottakból 
kitűnik, milyen jellegű kiadványról van szó. Jelentősége igen nagy nem-
csak a tolmácsok, hanem a fordítók részére is. Sok vitás kérdésben adhat 
útmutatást. A fogalomköri csoportosítással rendszerbe foglalja a kon-
ferenciák szókincsét s ezzel megkönnyíti a tájékozódást ebben a szó-
anyagban. A magyar függelékhez hasonlóan rendkívül hasznos lenne el-
készíteni a szerbhorvát változatot is: ezzel a fordítók igen hasznos for-
dítói segédletet kapnának kézhez. 
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Junger Ferenc 

AZ ELMÉLET ÉS A 
GYAKORLAT VONZÁSÁBAN 

RUKOVET, irodalmi, művészeti 
és társadalomtudamányi folyóirat 
1979., 3—4. szám 

A fordítás kérdéseinek szentelte a Szabadkán megjelenő Rukovet 
c. folyóirat szerkesztősége ennek az irodalmi, művészeti és társadalom-
tudományi kérdésekkel foglalkozó időszaki kiadványnak az 1979. évi 3— 
4. kettősszámát. Sava Babic, a szám szerkesztője bevezetőjében hang-
súlyozza, hogy e téma a társadalmi igények folytán került és kerül egyre 
inkább előtérbe, különösen a soknemzetiségű Vajdaságban, ahol a meg-
reformált iskolarendszerben már középfokon is szervezett fordítóképzés 
folyik. 

Fordításelméleti célkitűzések vezérelték tehát a szerkesztőt a szám 
összeállításakor, amint azonban már bevezetőjében is hangsúlyozza, ko-
rántsem egyszerű ennek a kérdésnek a körülhatárolása, illetve a fordítás 
elmélete és gyakorlata közötti éles határvonal megvonása. E tényt a 
szám anyaga is tükrözi: a közzétett majd két tucatnyi tanulmány között 
vannak olyanok, amelyek úgymond „kívülről" közelítik meg a kérdést, 
s a fordítás társadalmi és nyelvi/nyelvészeti vonatkozásait taglalják, s 
olyanok is, amelyéket egy-egy konkrét műfordítás hívott életre. Ez 
utóbbiak — noha bizonyos fokú ál talán osí tokát is tartalmaznak — vég-
ső soron műhelytanulmányoknak tekinthetők, s ennél fogva inkább a 
fordítástchnika, mintsem a fordításelmélet körébe tartoznak. Külön cso-
portba sorolhatók ezenkívül a fordításkritikák, az egyes műfordítások 
sajátos kérdéseit, illetve a fordítás elbírálásának általános vonatkozásait 
elemző tanulmányok. 

A fordítás elméleti kérdéseit taglalja Román Jakobson két tanul-
mánya. Az egyik a fordítás nyelvi vonatkozásait elemzi (Jeziéki aspekti 
prevodjenja — ez egyébként magyar nyelven is olvasható a Hang — Jel 
— Vers c. kötetben, amely Jakobson válogatott tanulmányait tartalmaz-
za), a másik pedig (O prevodjenju stihova) a szláv jambusok fordítá-
sának sajátos kérdéseit elemzi, s egyben felhívja a figyelmet arra, hogy 
az egyes versformákkal és verselési módozatokkal kapcsolatos sajátos 
szemantikai és műfaj i kérdéseket a szláv poétikának még nem sikerült 
megnyugtató módon tisztáznia. Ugyancsak ebbe a csoportba tartozik Ed-
ward Balcerzan fiatal lengyel költőnek és kritikusnak a műfordítás poé-
tikájáról szóló tanulmánya (Poétika umetniékog prevoda). Balcerzan, 
akinek a neve egyébként nálunk is ismert — utóbb a Mostovi, a Mű-
fordítók Egyesületének a folyóirata közölt tőle tanulmányt —, a leg-
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határozottabban síkraszáll a műfordítás poétikájának a létjogosultsága 
mellett, kijelölve ennek a diszciplínának a helyét és szerepét az iroda-
lomtörténetben és a fordításelméletben. Elemzi továbbá a fordításnak 
mint műveletnek a poétikai aspektusait, a fordítás transzformációs típu-
sait és a variánsok kérdését. A szerző szerint a fordítás poétikájának 
mint külön diszciplínának a létjogosultságát mindenekelőtt az indokolja, 
hogy — az eredeti irodalmi alkotáshoz hasonlóan — a műfordítás létre-
jöttének és létezésének is megvannak a maga törvényszerűségei. A mű-
fordítás ontológiájának sajátos kérdéseit elemezve arra a következtetésre 
jut, hogy — a műalkotás egyediségétől és megismételhetetlenségétől el-
térően — a fordítás alapvető jellegzetessége a megismételhetőség, lét-
formája pedig a sorozat. Az egyedi műfordítást eszerint a (lehetséges) 
sorozat első darabjának kell tekinteni. A mű — állapítja meg — a for-
dítások sorozata révén tárulkozik ki, s e kitárulkozás mozzanatainak az 
elemzése a fordítás poétikájának a feladata. A fordítás poétikájának a 
létjogosultsága mellett száll síkra tanulmányában (Poétika prevodjenja) 
Henry Mechonique francia fordításszakértő is, de ő elsősorban a fordí-
tásnak mint műveletnek a szemszögéből vizsgálja a kérdést. Abból a 
megállapításból indul ki, hogy sem a kommunikáció-központú, sem a 
nyelvészeti megalapozottságú fordításelmélet nem képes a fordítási mű-
velet lényegének a megragadására, mivel egyik sem rendelkezik olyan 
fogalmi apparátussal, amely lehetővé tenné a fordítási gyakorlatnak az 
alkotási gyakorlattal való kiegyenlítését. A műfordítás poétikájának 
történelmi aspektusait elemezve kitér továbbá a fordítás ideológiai kér-
déseire is, nevezetesen arra, hogy az egyes nyelvi redszerek sajátos ideo-
lógiai tartalma milyen nehézségeket gördíthet a fordítás elé. Ennek kap-
csán megállapítja, hogy két nyelv vonatkozásában létezhetnek ugyan le-
fordíthatatlan szövegek, a lefordíthatatlanságot azonban nem abszolút, 
hanem történelmi kategóriának kell tekintenünk, ami lényegében azt je-
lenti, hogy egy adott >mű csak bizonyos történelmi szituációkban nem ül-
tethető át egyik nyelvről a másikra. Egy másik elméleti jellegű tanul-
mány (Miodrag Sibinovic: Lingvisticka i knjizevna teorija prevoda) arra 
a napjainkban egyre gyakrabban felmerülő kérdésre próbál válaszolni, 
hogy a műfordítás esetében az irodalmi vagy a nyelvészeti megalapo-
zottságú fordításelmélet-e a célravezetőbb. Megítélése szerint egyre el-
terjedtebbé válik az a nézet, hogy az általános fordításelmélet olyan 
nyelvészeti diszciplína, amelynek szükségszerűen fel kell ölelnie a meg-
megfelelő irodalomtörténeti, esztétikai és poétikai kategóriákat is. Sibi-
novic szerint azonban még így is kétséges ennek az elméleti rendszernek 
a helytállósága, mivel az általános fordításelmélet jelenkori modelljei 
aligha kapcsolhatók össze az irodalomtudomány és az irodalomtörténet 
kategóriáiával úgy, hogy velük együtt egységes rendszert alkossanak. A 
szerző konkrét példán elemezve próbálja alátámasztani e nézetét, s végső 
soron arra a következtetésre jut, hogy ha elfogadjuk a modern fordítás-
elméletnek a funkcionális ekvivalenciával kapcsolatos alapelvét, akkor 
az elsődlegesen irodalmi-esztétikai funkciók betöltésére hivatott műfor-
dítás esetéhen a nyelvészeti megalapozottságú fordításelmélet aligha le-
het koherens. 
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A fordítói műhelytanulmányok közé sorolható a kötet élén álló írás, 
Vuk Stefanovic Karadzic munkája — pontosabban ennek egy része —, 
amely az Újszövetség fordítása során felmerült nehézségekről tájékoz-
tat, s ugyanakkor — elsősorban nyelvtörténeti szempontból — érdekes 
tájékoztatást nyúj t a fordításhoz szükséges szókészlet kialakításáról. Ide 
tartozik továbbá Stevan Raickovicnak a versfordítással kapcsolatos ne-
hézségekről szóló vallomása, Milovan Danojlicnek a Yeats fordítása során 
felmerült gondolatait tartalmazó írás; Radivoje Konstantinovic egy Pre-
ver-vers fordítása közben adódott nehézségeket veszi számba tanulmá-
nyában, Sava Babic pedig Pap József Hagyaték c. verse lefordításának 
a folyamatát, a fordító eközben felmerült gondolatait í r ja le. Helyet 
kapott a folyóiratban két magyarországi szerzőnek, Vas Istvánnak és Kál-
noky Lászlónak a fordítással kapcsolatos vallomása is. 

Újabb csoportba sorolhatók azok a tanulmányok, amelyek egy-egy 
műfordítás elbírálását tűzték ki célul, illetve a fordításkritika általános 
kérdéseit taglalják. Közülük elsőként Laza Kosticnak, a szerb irodalom 
klasszikusának a Matica srpska felkérésére írt munkáját említjük. A 
szerző arról nyilvánít véleményt, hogy elfogadja-e a Matica srpska bizo-
nyos Joksim Jovicnak az ajánlatát, aki arra vállalkozott, hogy — pró-
zában — egy év alatt átülteti szerb nyelvre az Illiászt és az Odüsszeiát. 
Magának a vállalkozásnak a nagyságát Laza Kostic nem vitatja el, de 
ellenzi, hogy a mű szerb nyelven prózában lásson napvilágot, illetve 
hogy — s ez a kérdés napjainkban is időszerű — a fordítást olyan em-
ber végezze, aki a forrásnyelven szinte meg sem tud szólalni. Egy má-
sik ilyen jellegű tanulmány (Bogdán Popovic munkája) Laza Kostic 
Shakespare-fordításának egyik sajátos kérdését, a forma és a tartalom 
kapcsolatát taglalja. Popovic egyértelműen elmarasztalja Kostic fordí-
tását, mégpedig nem csupán azért, mert a fordító nem ismeri kellő-
képpen a forrásnyelvet, s ezért a német fordítást veszi alapul, hanem 
azért is, mert a ,,belső" hűséget a „külső" (ti. a forma) alá rendeli, me-
reven ragaszkodva a soronkénti fordítás elvéhez. A tanulmány írója nem 
veti el ezt az elvet, de hangsúlyozza, hogy a szerb nyelv sajátosságaiból 
eredően ez nem mindig alkalmazható következmény nélkül. A lehető-
ségek beható elemzése után állást foglalva megállapítja, hogy nézete 
szerint a verssorok szótagszámának, illetve a verssorok számának a nö-
velése esetenként szükségszerű, sőt talán a (kettőnek az elvszerű kom-
binálása a legcélravezetőbb. A fordításkritika egyik sajátos kérdését, a 
kritikus lélektanát veszi szemügyre esszéjében a néhai neves költőnő és 
műfordító, Isidora Sekulic, s felhívja a figyelmet arra, milyen ellentétek 
feszülnek az esetleg a forrásnyelvet is ismerő kritikusoknak és a fordí-
tást igénylő olvasótábornak az elvárásai között. S épp ebből a szem-
pontból lehet tanulságos a folyóirat egy másik tanulmánya, Mladen Les-
kovacnak a Gorski vijenae magyar fordításáról írt recenziója. A szerző 
valóban nagy körültekintéssel közelíti meg e kérdést, kitér a történelmi 
körülményékre, a Gorski vijenae fordításával kapcsolatos általános prob-
lémákra. s valamennyi fordítás vonatkozásában kiemelkedőnek minősíti 
Csuka Zoltán fordítását, a Hegyek koszorúját. Ugyanakkor azonban egy-
értelműen elmarasztalja ezt az átültetést is, amivel — kimondatlanul is 
— a mű lefordíthatatlanságára utal. 
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Már a fentiekből is kitűnik — s az itt tételesen nem említett tanul-
mányok ezt még inkább igazolnák —, hogy a hézagpótlás szándéka ve -
zérelte a szerkesztőt és a szerkesztőséget, amikor abba az égtájunkon 
egyelőre még példa nélkül álló vállalkozásba fogott, hogy betekintést 
nyújtson az olvasónak a fordítás e lméletébe és gyakorlatába, szem előtt 
tartva a történelmi dimenziót és a korszerűséget, a társadalmi igénye-
ket és az egyéb európai nyelvterületeken elért eredményeket egyaránt. 
Dicséretes továbbá a szerkesztőségnek az a szándéka, hogy továbbra is 
élénk f igye lemmel kíséri a fordítás e lméletének és gyakorlatának a kor-
szerű eredményait , s a jövőben is he lyet biztosít az ezekkel kapcsolatos 
tanulmányoknak a folyóirat hasábjain. 
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