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A fordító alkotására csak akkor figyelünk fel, amikor hiba csúszik a 
fordításba, vagy amikor kimagasló teljesítményt nyújt. E két véglet között 
van a közömbösség területe, amelyet csak elvétve és csak furcsa emberek 
vizsgálnak, összevetve az eredeti szöveget a fordítással. Nyilvánvaló, hogy 
sokkal könnyebb észrevenni a hibákat, azonban, még a kiváló teljesítmény is 
hibának fogható fel, ha eltér az eredetitől. Az eredeti szöveg szentírás, a 
fordítás pedig változtatásokra, hibákra, értetlenségekre ad alkalmat. Minden, 
ami gyanús, a fordítótól ered. 

Még a fordítást kutatónak sincs más választása: a fordító aláírta a 
fordítást, minden, ami le van fordítva, a fordító számlájára megy, esetleg 
abban kételkedhet, hogy vajon nem a korrektúra vagy a nyomtatás közben 
csúszott-e be a hiba. A fordító szövegét megnyirbálják, átfésülik, szépítik és 
javítgatják a recenzensek, szerkesztők, lektorok, betűszedők, korrektorok, 
hogy a Véletlen őfelsége megfoghatatlan szellemét ne is említsük. Mind-
annyian a legjobb szándékkal teszik ezt! 

Még magának a fordítónak sincs türelme a fordítás megjelenésekor 
összevetni a művet a kézirattal: fontos, hogy annyi halasztgatás és bi-
zonytalanság után a fordítás mégis megjelent. Pedig egyedül csak ő 
tehetne még valamit, legalább annyit, hogy feljegyezzen valamit azokból a 
változtatásokból, amelyek a kézirat szövegén a megjelentetéséig vég-
bementek. 

Az ősszel két fordításom jelent meg. Hadd jegyezzem fel azokat az 
eltéréseket, amelyeket a beleolvasáskor, a lapozáskor, s olykor, amikor a 
kételyeimet nem tudtam a kézirattal kielégíteni, az eredetibe való bele-
pillantáskor észerevettem! 
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1. 
Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényét a Narodna knjiga kiadó új 

könyvtárának háborús tematikájú Ares sorozatába szántuk (a szerkesztők 
Konstantinovié R. és Mirosavljev R.), de a sorozat rövid életű volt, csak egy 
vagy két könyve jelent meg. Függetlenül attól, hogy Az ötödik pecsét jó és 
jelentős regény, választásom másra esett volna, ha nem háborús témára lett 
volna szükség. Ez külöben az előszóból is kitűnik, amely külön igazolja, 
hogy miért lehet ezt a regényt a háborúról írt művek közé sorolni, illetve 
miért sorolható be az Ares sorozatba. A fordítás kéziratát 1983 márciusában 
adtam át a kiadónak, a regény pedig 1988 októberében jelent meg a 
Savremena svetska próza sorozatban (a szerkesztőbizottság új, csak egy 
szerkesztő maradt a régiek közül). Az öt és fél éves távlat elegendő idő 
ahhoz, hogy a fordító a szövegre más alkotásaként tekintsen; mindazok a 
fordítói eljárások, amelyeket a fordítás megszületésekor pontosan indokolni 
és magyarázni tudott, feledésbe merültek, eltűntek, ilyenkor csak a talál-
gatásokhoz folyamodhatunk, azok pedig általában igen bizonytalanok. 

Egészen bizonyos azonban, hogy a szerkesztők egyikében a fordítás 
olvasásakor felmerült a kérdés: hogy történhetett meg, hogy az órákat javító 
mestert satar-nak nevezi a fordító. Miért nem (asovniéar-nak? A regény 
négy főhőse négy mester: kocsmáros (krémar), asztalos (stolar), könyvárus 
(knjiáar) és... Emlékszem, akkor választásomat kétféleképpen magyaráztam, 
megoldásom mellett két okból döntöttem. Mind a négy foglalkozás nevét a 
tőből és az -ar képzőből kell képezni. Zehát: krőma, sto, knjiga, sat -
krőmar, stolar, knji2ar és - satar. Természetesen, létezik a őasovniőar szó is, 
de az a Casovnik tőből alakult ki, tehát olyan szóból, amelyet nem hasz-
nálunk, vagy pontosabban én nem használok, ezért mesterségesnek találom, 
a csak stilisztikailag természetellenes szituáció ecsetelésére alkalmaznám, 
olyan emberre mondanám, aki a mindennapi életkörülményeihez nem illő-
en, előkelőbben akkar viselkedni. Nem szabad szem elől tévesztenünk a 
négy mester egyenjogúságát: az egyenlő szótagszám, zöngésség megbontá-
sával (még a zöngés őasovniéar kifejezéssel is) előre feltűnne Gyurika órás 
jellembeli különbsége. Az eufónia a prózában sem jelentéktelen elem! 

A második, fontosabb érvem tapasztalatomból adódott. Szabadkán nőttem 
fel, kétnyelvű környezetben, és megmaradt emlékezetemben az a kirakat, amely 
előtt nyolc évig, nap mint nap vártam a villamost, és amelyben ez volt kiírva: 
"satar i zlatar" és ezzel párhuzamosan "órás és ékszerész". Valószínűleg még 
most is megvan ez a felirat, éspedig nemcsak ebben a kirakatban, hanem 
máshol is. Fontosabb ennél az, hogy itt kétszeres összhang áll fenn: a satar és a 
zlatar szó hangtanilag teljesen megfelel egymásnak, tehát e jelentős jelleg-
zetessége folytán is bevésődik az emlékezetbe; a magyar órás az óra szótőből és 
a képzőből jött létre. Nem kell túl okosnak lenni ahhoz, hogy azonnal 
észrevegyük: a satar szó teljesen szabályosan alakult ki, de a magyar nyelv 
szabályainak megfelelően. Bizonyítékul: a szótárban nem található meg ez az 
alak. Ugy látszik, hogy a beszédben sem fordul elő, hacsak... 

Emlékszem, hogy egy alkalommal Sveta Popovié barátom egy zágrábi 
költő társaságában megállított az Akadémia lépcsőjén és megkérdezte, hol 
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javíttatom az órámat. Azt hittem, hogy barátjának elromlott az órája és 
magyarázni kezdtem, hogy itt mindjárt a sarok mögött van a Kurányi órás 
(sajdíija). Mindeketten nevetésre fakadtak, ó k ugyanis csak ellenőrizni 
akarták, hogy a beszédben használja-e még valaki egyáltalán azt, ami a 
újvidéki cégtáblákon lépten-nyomon ki van írva, a Casovniőar szót. Tehát én 
is azt fogom mondani, hogy sajdíija, de csak akkor írom le ezt az alakot, ha 
archaikus, régi kifejezést akarok használni, vagy pedig olyan mester meg-
jelölésére; akinek nincs szép üzlete, csak holmi rendetlen, mocskos üzlet-
helyiséggel rendelkezik. 

A napokban egy oltatlan mésszel rakott tehergépkocsi mellett álló 
fiatalember (kreéar, egy alkalommal a Durmitor hegységen mészégetésnek 
voltam szemtanúja) kérdezett tőlem valamit, nem értettem mit mondott, 
ezért megkérdeztem, mit akar: megismételte a kérdést: Imate li éasovnik? 
Bréko környéki volt és nyilván előkelősködni akart Újvidéken, mert otthon, 
ahogy maga is bevallotta, a sat szót használta volna. 

Meghatározott élet- és foglalkozási körülményeimnek köszönve én nem 
fogom leírni a íasovniJc, ura szót, sem azt, hogy őasovniőar, urar, de ha 
szükségesnek találom a sajdíija kifejezést, leírom; s látom, nyelvhaszná-
latomba belopakodott a satar is, bár nem található meg a szótárakban, sőt 
mások furcsának találják. Megvan azonban az én személyes szóállomá-
nyomban, nem szabálytalanul jött létre, a kontextusban érthető, különösan 
ha eufónikus szerepe van, egyenjogúságot valósít meg a többi mesterség, 
foglalkozás megnevezésében. 

Amikor megérkezett Sánta F. Az ötödik pecsét című regénye, azonnal 
feltűnt, hogy a lektor a satar szót mindenütt kijavította őasovniéarra. Nem 
szólok a lektor többi hasznos beavatkozásáról, biztos ő is nagy bajban volt: 
satar - sajdíija - Casovniéar. Közben változás történt: a nyelvészek egy része 
a őas helyett a sat kifejezést javasolta. Vajon a lektor ma is ugyanúgy járt 
volna el? Az eufóniáról és a mesterségek egyenjogúságáról ne is beszéljünk. 
Felvetődik a kérdés: melyik nyelvben van meg a éasovniéar szó? A szerbben 
igen, de az enyémben nincs. Ha már változtatni kellett a kéziraton, akkor az 
én nyelvhasználatomhoz híven a sajdíija szóra kellett volna javítani a satar 
kifejezést. A Casovniéar mesterségesnek, kőnyvízűnek, puritán túlzásnak, a 
nyelv szabályaival ellentétben levőnek tűnik, tehát csak az irónia kife-
jezésére alkalmas. 

Semmi lényeges, végzetes nem történt, de hadd jegyezzük meg: a fordító, 
a fordítás egyedüli alkotójának nyelvhasználatába bekerült valami, amit ő 
nem mondhat a magáénak, amit nem tud aláírni, bár aláírta az egész 
fordítást. 

A kéziraton, az utószó végén ott áll a keltezés (1983. március); a 
szerkesztők, ki más, kihagyták ezt az adatot. Egy ilyen kis tájékoztató szöveg 
alatt a keltezés elbizakodottnak tűnhet. Engem azonban tapasztalatom 
megtanított arra, hogy valahol mégiscsak fel kell tüntetni a dátumot, mert 
sokasodnak a meg nem jelent fordítások, sok idő elmúlik a kiadásukig, így a 
megjelenés éve gyakran távol esik a fordítás létrejöttének időpontjától. A 
szerkesztőknek azonban igazuk lehet, és változtatniuk kell a szövegen, ha 
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úgy érzik, hogy valami nincs rendben. De miért éppen az utószóban vált-
oztattak, amely különben is rövid? Már évek óta törekszem (és más for-
dítókat is igyekezek rábeszélni arra), hogy az elő- vagy utószóban egy pár 
szót szóljak magáról a fordításról, a fordítói eljárásokról, nehézségekről... 
Tapasztaltam ugyanis, mennyire értékes számomra egy jelentéktelennek 
tűnő adat is valamely fordítás, fordítói eljárás elemzésének kiindulópont-
jaként. A végén, öt oldalas utószavam legvégén ez áll: 

"A regény alapjában levő parabola arra késztette az írót, hogy egyfajta 
bibliai stílust alkalmazzon: a mondatok egyszerűsége és sablonszerűsége 
vonul végig a regényen. De Sánta kerüli az archaikus szavakat. Az élénk 
párbeszédek mellett, ahol kifejezésre jut az író kiváló művészete - ezek azok 
a jellemzők, amelyekre a fordítónak gondot kell viselnie." 

A megjelentetett utószó ezzel zárul. Pedig ez nem pont így van, és csak 
akkor van értelme, ha elolvassuk a kihagyott részt is. A kézirat ugyanazon 
bekezdése így folytatódik: 

"A fordító megpróbálta következetesen alkalmazni a frázisok és a fra-
zeológiák becserélésének módszerét, hogy minél jobban megőrizze a mű 
beszélt nyelvi stílusát, de az író egyhangú szegmentált mondatait a mi 
nyelvünk grammatikai időrendszerének használatával "elevenítette fel", ily 
módon sikerült megtartania a bibliai stílus, illetve az időtlen jelentés 
látszatát. A fordítás természetességéhez hozzájárul a magyar nyelvben nem 
létező nyelvtani nemek használata, ez azonban az olyan eszközök közé 
tartozik, amellyel nyelvünknek mindenképpen élnie kell. Ugyanígy, a lokális 
jegyek egyik kisebb részét, - az íróra nézve jelentéktelen részét - meg-
fosztottuk a helyhez kötöttségtől, de ezáltal a mondanivaló nem változott 
meg. 

A fordító szándékai csak szándékok, megvalósításukat azonban nem ő 
bírálja el: az elbírálás az olvasó hatáskörébe tartozik." 

A fordítói koncepciót, amint látjuk, leegyszerűsítve fejtették ki. Miért 
tartják azt a szerkesztők szükségtelennek? Olvasóikat óvják? Az olvasó 
átugorhatja az egész utószót anélkül* hogy bármi történjék. Csak ily módon 
lehet azonban legalább részben kifejleszteni azt a tudatot, hogy a fordító 
lefordította a művet, hogy valamit el akart érni vele, és hogy a fordító mint 
személyiség létezik; így könnyebben megközelíthető szándékainak és azok 
megvalósulásainak bíráló értékelése. És ahelyett, hogy kérnék a fordító 
jegyzeteit, a szerkesztők törlik azokat, amikor ő maga felajálja őket. 

2. 
Illyés Gyula esszéregényének (Illyés Gyula: Kháron ladikján) első kia-

dása 1969-ben jelent meg, ízléses, kis formában. Azonnal megállapítottam, 
hogy ez olyan könyv, amely fordítói szempontból is érdekelhetne, éspedig 
nemcsak azért, mert a Puszták népe című regény írójáról van szó. A 
könyvről, melynek témája "az öregedés szimptómiái", szó esett még amikor 
1970-ben Illyéssel beszélgettem. Körülbelül akkor ragadott meg Arok Fe-
renc könyve is, aki, bár nem olvasott sokat, elkérte Illyés művét és nem adta 
vissza. Később kiderült, hogy valakinek dicsérte a könyvet, odaadta neki, 
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hogy elolvassa és... így úszott el az én példányom. Minden próbálkozásom, 
hogy új példányhoz jussak, sikertelen volt. Magyarországon a könyvter-
jesztésnek van egy rossz oldala: ha a könyvet nem vesszük meg megjelenése 
pillanatában, később nem lehet beszerezni. Csak néhány év múlva (1976) 
láttam Illyés könyvének új kiadását a belgrádi könyvvásáron. Zsebkiadás, 
fűzött, harmadik kiadás (tehát egy egész kiadást elszalasztottam). Kénytelen 
voltam zsebre tenni, elloptam, mert nem lehetett megvásárolni. E példány 
alapján készítettem el Illyés művének fordítását (az első oldalon az M 357 
jelet viseli), és szívesen visszaadnám az eredetit, ha tudnám, kihez címezzem. 
Remélem, hogy bűnöm valamelyest jóvá tettem azzal, hogy néhány száz 
példányban adom vissza olvasóinknak. 

Amióta magyar nyelvről fordítani kezdtem, a kiadótevékenységben a 
helyzet lényegesen nem változott: a kiadóknak nincs pénzük, a szerkesztők 
azonban mégis jelentetnek meg valamit, éspedig olyan kéziratokat, ame-
lyeket valamilyen okból kifolyólag fontosnak tartanak. A magyar nyelvről 
lefordított irodalom nem tartozik közéjük, leginkább a világnyelvekről ké-
szült fordításokra esik választásuk, mert jó esélyük van arra, hogy kifi-
zetődjönek. Sokáig abban a tévhitben éltem, hogy a szerkesztők azért nem 
hisznek nekem, amikor egy-egy mű megjelentetését ajánlom, mert nem 
ismerik a magyar irodalom értékét, nem olvashatják az eredeti szöveget. 
Múlt az idő, a fordításra kijelölt művek száma egyre nőtt. Szerződtetésre 
alig került sor. Egy-egy verset szerződés nélkül is lefordít a fordító, de 
regényt, drámát, elbeszélés- és esszékötetet... Mégsem marad más hátra, 
szerződtetés nélkül is kénytelen voltam fordítani, abban a reményben, hogy 
a szerkesztők majdcsak belátják, milyen értékről van szó. így készültek el az 
utóbbi tíz évben a még most is megjelenésre váró fordítások. 

Kérdés, hogy megjelennek-e majd egyáltalán valamikor. íme az elkészült 
kéziratok jegyzéke: 

1. Fekete István: Bogáncs (300 oldal, gyermekregény) 
2. Örkény István: Macskajáték (80 oldal, dráma) 
3. Majtényi Mihály: Száműzött (70 oldal, dráma) 
4. Örkény István: Forgatókönyv (90 oldal, dráma) 
5. Déry Tibor: Kedves bópeer (120 oldal, regény) 
6. Poper Leo: Esszék (80 oldal) 
7. Déry Tibor: A félfülű (100 oldal, regény) 
8. Hubay Miklós: A szerelem hatalma (230 oldal, egyfelvonásos drámák: 

Ók tudják, mi a szerelem; Nero játszik!; nyolc egyfelvonásos; Szfinx, 
avagy búcsú a kellékektől) 

9. Krúdy Gyula: Szindbád (100 oldal, elbeszélések) 
10. Hubay Miklós: (350 oldal, drámák: 

Búcsú a csodáktól, Római karnevál, Napló nélkülem, Utószó helyett) 
11. Déry Tibor: A gyilkos és én (60 oldal, regény) 
12. Örkény István: Tóték (90 oldal, regény) 
13. Eörsi István: His master's voice (vers, elbeszélés, esszé és dráma Lukács 

Györgyről; 150 oldal) 
14. Grendel Lajos: Áttételek (160 oldal, regény) 
9 
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15. Eörsi István: Keringő a valósággal (350 oldal, versek, elbeszélések, 
esszék, drámák) 

16. Hamvas Béla: (300 oldal, esszék a két háború közötti időszakból) 
17. Hamvas Béla: Pathmos (150 oldal, esszék) 
18. Hamvas Béla: Regényelméleti fragmentumok (60 oldal, tanulmány) 
19. Molnár Ferenc: Doktor úr (100 oldal, dráma) 
20. Csáth Géza: Ópium és A morfinista naplója (190 oldal, elbeszélések 

és napló) 
21. Hamvas Béla: Világválság (70 oldal, három tanulmány, Modern 

apokalipszis, Válság és katarzis, Világválság) 
22. Hamvas Béla: Unikornis (85 oldal, esszék) 
23. Hamvas Béla: Silencium (90 oldal, esszék) 
24. Szerelem magyar módra (280 oldal, XX. századi prózaválogatás) 
25. Teleírt világ (60 oldal, fiatal magyar íróink költészete) 
26. Gobby Fehér Gyula: A hajó (80 oldal, komédia) 

Ebbe az időszakba esik tízéves sztrájkom is: tiltakozásom jeléül nem 
fordítottam magyar íróinkat; természetesen, ezt senki nem vette észre. 
Közben lefordítottam néhány különálló verset, elbeszélést, esszét, már most 
össze lehetne hozni legalább két könyvnyi terjedelmű anyagot: magyar 
nyelvről készült válogatott versfordításokat és válogatott prózafordításokat. 
Ha írni nem is, de fordítani mindig lehet, s csaknem mindenütt: vonaton, 
repülőn, nyaraláson, a szállodában töltött estét jól ki lehet tölteni egy már 
régóta kijelölt szonett fordításával... 

Azon szándékom, hogy a szerkesztőknek kész fordítást nyújtsak, és ezzel 
bebizonyítsam a magyar irodalom jelentőségét, teljes kudarcba fulladt; naiv 
voltam. Tapasztalatom, amely szerint a szerkesztőknek nincs szükségük 
fordításokra, egyértelműen igazolódott. Csak egy példát hozok fel. Savié 
Milisavnak, a Prosveta főszerkesztőjének, aki az Egyesült Államokban járva 
tapasztalta, hogy ott mennyire népszerű a magyar irodalom (egy alkalommal 
érdeklődött is nálam Csáth Géza felől, akiről Philip Roth amerikai kiadó-
jától hallott), felajánlottam néhány művet, néhány kéziratot fordításaim 
jegyzékéből, ő azokat átadta szerkesztőinek, majd hosszú idő elteltével 
közölte velem, hogy semmit sem fogadtak el. Megérkezett Miloradovié M. 
üzenete is, hogy miért kínálok én a Prosvetának mindig másodrendű írókat? 
Én ugyanis a következő fordításokat küldtem: Csáth Géza: Elbeszélések és a 
Napló; Déry Tibor: A félfülű; Déry Tibor: A gyilkos és én; Krúdy Gyula: 
Szindbád és Illyés Gyula: Kháron ladikján. A fordítások mellé utószót is 
mellékeltem, tehát mindegyikük készen állt a megjelentetésre. Csak tudnám: 
a magyar irodalom melyik egyéniségei érdemelnék ki a szerkesztők fi-
gyelmét! 

Déry Tibor A félfülű című regényéről recenziót is kaptam, és nem 
állhatom ki, hogy második részét, a bírálatot ne idézzem, mert tanúja 
viszonyainknak, a befogadásnak és be nem fogadásnak. 

"A félfülű című regény témája egy Paul Getty nevű milliárdos uno-
kájának elrablása, amelyet Déry a bűnügyi regények paródiájának for-
májában dolgozott fel. Véleményem szerint, s ezzel egyetért a szerkesztők 
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azon csoportja is, amely a kéziratot elolvasta, Dérynék, mint a bűnügyi 
szövegek írójának nem volt sem elegendő ereje, sem tudása ahhoz, hogy 
elérje előbbi műveinek szintjét. Úgy vélem továbbá, hogy a kéziraton még 
sokat kell dolgozni. A mondatok érthetetlenek, zavarosak, nyelvezete he-
lyenként szükségtelenül archaikus. Egyes helyeken kitűnik a fordítás pon-
tatlansága. Természetesen csak az elolvasott kéziratról szólhatok, mert az 
eredeti magyar nyelvű szöveget nem tudom elolvasni. 

Tekintettel arra, hogy már sok nyomtatásra előkészített kéziratunk vár 
jobb idők reményében megjelentetésre, véleményem szerint A félfülű című 
regényt, amely amúgy is másodlagos jelentőségű, nem kell beiktatnunk 
kiadói tevékenységünk tervébe." 

Hadd jegyezzük fel, hogy ezt a véleményt NataSa Tanasijeviő-Popovié írta 
alá 1988. júniusában. Ugyanez a regény 1986-ban a Politikában jelent meg 
folytatásban, s remélem, hogy egyszer könyv alakban is napvilágot lát majd, 
és hogy a kutatók könnyen megcáfolják a regényről és a fordításról közölt 
előbbi véleményt. Különben, a válogatott bűnügyi elbeszélések gyűjtemé-
nyének szerkesztője is elolvasta a regényt és azt mondta, hogy nem meri 
válogatásba tenni, mert feldúlja a zsánerét! 

Mindez nem tart vissza a fordítástól, számomra ez szükségletté vált, 
egyfajta játékká, időtöltéssé. Félretettem néhány művet, és már feltételezem 
is, hogy mikor, melyik, milyen hangulatomnak felel majd meg. íme csak 
néhány cím: Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre (börtönemlékek); 
Hamvas Béla: Karnevál I—II. (regény); Kosztolányi Dezső: Esti Kornél 
(összefüggő elbeszélésgyűjtemény); Gozsdu Elek: Elbeszélések; Weöres Sán-
dor: Versek; Konrád György: A látogató (regény); Krúdy Gyula: A vörös 
postakocsi (regény); Hajnóczi Péter: A halál kilovagol Perzsiából (regény); 
Kálnoky László: Versek; Esterházy Péter: Kis magyar pornográfia; Hernádi 
Gyula: Jancsó Miklós szeretői... 

Az elmúlt évek folyamán mégis jelentkezett egy kiadó, a Knjizevna zajed-
nica Novog Sada, egy olyan kiadóvállalat, amely érdeklődött a magyarról 
készült fordításaim iránt, és kérte, hogy csak neki kínáljam fel mindazt, amit 
megcsinálok. Végre egy kiadó! Jó ösztönzés volt ez arra, hogy lefordítsak 
valamit a félretett könyvek jegyzékéből; csakhamar elkészült néhány kézirat Az 
említett kiadó részére fordítottak le Illyés Gyula Kháron ladikján című esszé-
regényét is. A szerkesztő még fordítás közben felhívta a figyelmemet, hogy 
vigyázzak a fordítással (!), mert Illyés nehezen fordítható. Ő maga nem tudhatta 
milyen író Illyés, valószínűleg a tájékoztató figyelmeztette az író nyelvezetének 
nehézkességére és bonyolultságára és esetleg a gyanús fordítóra, aki nem 
rátermett ilyen érzékeny feladat teljesítésére. Amikor azonban átadtam a 
kéziratot, sem a főszerkesztő, sem a szerkesztő nem olvasta el, a mű egy ideig a 
többi kézirat között tengődött, és semmi esélye nem volt arra, hogy megjelen-
jen. A kiadónak lehetősége volt rá, hogy kiadótevékenységünk történelmében a 
magyar irodalomnak a művek értékét és számát illetően, a legjelentősebb 
kiadója legyen. A felkínált, kész fordításokból a kiadó ráeszmélhetett volna a 
magyar irodalom értékeire, de őt sajnos ez nem érdekelte és az ún. nagy 
irodalomnak rendelte alá, amelynek természetesen nagyobb a kelendőségük. 
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Illyés műveit még néhány fordítással együtt M. Rackoviénak adtam, a 
Savremenik szerkesztőjének; meglepetésemre Rackovié nem rest szerkesztő, 
hanem szorgalmas olvső, mindent elolvasott, amit adtam neki, így végre 
beszélgetőtársra akadtam. Srba Ignjatovié-tyal épp a Plus bibliotéka Savre-
menika sorozat megindítása előtt állt, és választásuk Illyésre esett. Hogy 
meglepetésem teljes legyen, Rackoviéot Illyés annyira megihlette, hogy 
megdöbbentően pontos előszót írt róla, ami szinte hihetetlen a mai viszo-
nyok közepette, amikor a szerkesztőket még azok a művek sem érdeklik, 
amelyeket néha megjelentetnek. Mindez hihetetlen gyorsasággal történt: 
július végén adtam át az utószót, még mindig egy jó adag bizalmatlansággal, 
hogy lesz-e egyáltalán ebből könyv. Tapasztalatom arra figyelmeztett, hogy 
az ilyen váratlan szerencse meg fog hiúsulni. A könyvvásárra azonban mégis 
napvilágot látott a könyv. Csoda! 

A regény, melynek teljes címe: Kháron ladikján, avagy az öregedés 
szimptómái, esszéregény, egyidejűleg a folyóiratban és könyv alakban is 
megjelenik. A szerkesztőkkel eredetileg megbeszéltem, hogy elolvasom majd 
a folyóiratban megjelenő szöveget, hogy esetleg javíthassak még rajta a 
könyv megjelenéséig, azonban a könyv és a folyóirat egyidőben lett kinyom-
tatva. 

A megjelent műből hiányzik az alcím és a zsánermegjelölés. Először 
műszaki hibára gyanakodtam, de amikor összevetettem a fordítás kéziratát 
és a megjelent szöveget, eszembe jutott, hogy a szerkesztők megkérték: 
írjam fel az eredeti címet, mert elveszett. Most látom, hogy az eredeti címe 
ugyanazon az oldalon van, ahol a fordítás teljes címe áll, tehát az egész oldal 
elveszett. 

Illyés műve egy sor olyan fejezetből áll (21), amelyek nincsenek külön 
megjelölve, csak új oldalon kezdődnek, és 10 külön címmel rendelkező 
fejezetből: az eredetiben a címmel ellátott fejezeteket kurzívvel emelték ki. 
Ismervén körülményeinket és hogy mekkora lehetőség van arra, hogy a 
fejezeteket összekeverjük, és önkezdeményezésrc a kurzívval jelölt fejeze-
tetet római számokkal (I-X), a többi fejezeteket pedig arab számokkal 
(1-21) számoztam meg. A megjelent szövegben összevonásra került sor: a 
római számú első fejezet után az arab számozású fejezet került, ez egyfajta 
zavart kelt az olvasóban. Ezenkívül Illyés nagyobb sorközzel választja el az 
egyes részeket ugyanazon a fejezeten belül, a megjelent szövegben ilyen 
üresen hagyott rész nincs (22-szer marad el). A verssorok a szövegen belül 
hol kurzívval, hol félvastag betűkkel vannak szedve, bizonyos helyeken pedig 
egyáltalán nincsenek kiemelve a szövegben. Mindezek műszaki árnyalatok, 
de meg kell őket említeni. 

Magában a szövegben kevés a hiba. A kézirat cirill betűkkel volt gépelve, 
így előfordul például, hogy az X (iksz) iniciálé helyett a X (római tizes) áll. 
Ugyanilyen okból kifolyólag lett a Keszeg városból Keceg. Ezek is inkább 
műszaki hibák. Most azonban olyan hibát említek, amely nemcsak műszaki 
természetű és félreértésre ad alkalmat, nem lehet ugyanis észrevenni, hogy 
hibáról van szó. 
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A szövegben egy helyütt az áll, hogy a kisfiúnak kormos ujjal "mono-
polos bajuszt festettek" (17. oldal). Milyen lehet ez a bajusz? A kéziratban, 
ez áll: "mongolos bajuszt". Tehát, egyszerű, ostoba hiba. Én ugyanis fordí-
táskor meg akartam menteni valamit az eredeti kifejezésből ("kunkori"), 
ahol a jelzőt a "felkunkorodott, kipödört, kihegyezett" jelentés fedi, de a 
magyar kifejezés alapjában benne van a kun népnév is, amely szintén a 
Pannon síkságot lakta egykor; s mivel a kun bajusz nem eléggé világos, a 
mongolos: mellett döntöttem. Teljesen fölösleges fordítói eljárás, de mit 
tehetünk, a fordító valamivel többet akart nyújtani, játszadozni akart. És 
épp ilyen helyen csúszik be az ostoba nyomdahiba! 

A nagy íróról, a nagy hamis íróról szóló fejezetben Illyés egy múltbeli 
költőre emlékszik, az egész fejezetben szerepelteti, de nem nevezi meg, mert 
anélkül is ráismer a magyar olvasóközönség. A nagy költő legközelebbi 
megjelölője a "Gina költője", éppen így, idézőjelben. A magyar olvasó már 
ebből is tudja, hogy Vajda Jánosról van szó, aki egész életében Georgina-
Gina iránti viszonozatlan szerelméről írt verseket. Ami számunkra fontos, az 
Illyés asszociációja: Vajda, a nagy költő, kiváló szerelmi versek írója nyomo-
rúságában és nincstelenségében polcon tartott üvegekbe gyűjti ürülékét, 
orvosi vizsgálat céljából, ez az idős író pedig, akihez Illyés betért, aranybetűs 
könyveit gyűjti polcain. A hasonlat hatásos és lesújtó, az olvasónak nem 
fontos tudnia, melyik múlt századbeli költőről van szó. Hogy mégis valamit 
megsejthessen, a fordításban nemcsak az áll, hogy "Gina költője", illetve 
"pesnik Gine", hanem "pesnik stihova Gini". Valakinek, aki nem ismeri a 
kontextust, ez tautológiának tűnt, ezért kihagyta a "stihova" szót és így 
maradt a szövegben a "pesnik Gini", ami annyit jelent, hogy a költő neve 
Gini! 

Van egy szó, amelyet sehogyan sem tudok becsempészni a szövegbe. Ha 
felhívom rá a lektor figyelmét, lehet hogy benne hagyja, de akkor a 
korrektor lelkiismeretesen kijavítja. A fordításban ez áll: "A tri stara 
Celjadeta u jednoj kuéi? Zaőudimo se, nasmeSimo se, ali snavolje". Ez a 
snavolje annyit jelent, mint kedvetlenül, rosszkedvűen, kellemetlenül... (az 
eredetiben a sután szó fordul elő). El tudom képzelni, hogy valaki nem 
ismeri, soha nem hallotta ezt a szót ebben a jelentésben, ha megnézzük a 
szótárban, valóban nincs is meg. A szövegben ezt a szót következetesen a 
snevolje kifejezésre javítják ki. Mit jelent ez? Ez a szó sincs benne a 
szótárban, de látszólag hasonlít valamire, bár nem tudni mire. 

Lám, csak három hiba, amelyre felfigyeltem, de ki tudja, hány ilyen 
helyénvaló beavatkozás történt még, amely megszépítette a szöveget, javított 
a fordításon. Fontos a következő: a fordítónak megvan a saját nyelv-
használata, amelyet értékként kell őrizni. Lehet rajta javítani, de csak a 
fordító jellegzetes nyelvhasználata szempontjából és csak az eredeti szöveg 
közvetítésének segítségével. Különben a fordítás előremozdítói mellett a 
hátramozdító elemek is kifejezésre jutnak. 
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