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Így jellemzi a Bart István és Rákos Sándor szerkesztésében megjelent A műfordltás ma című, kö
zel 700 oldalas tanulmánygyűjteményt az előszó. A kötet, ugyancsak az előszó szerint, "a műfor

dításelmélet hiányzó épületének megalapozásához" kíván hozzájárulni, mégpedig úgy, hogy a
"szakmai elvárásokon túl az olvasókérdeklődését is kielégítse, .. ma már nehezen nélkülözhető

ismereteket" közvetítve.
Több ízben felkértek, hogy írjak tanulmányt a kötetbe, akár a műfordítás elméleti kérdéseiről,

akár valamelyik, általam kiválasztott költő műveinek fordítása közben szerzett tapasztalataim
ról. Nem vállalkoztam rá. Kalandozások című müfordításgyüjteményem előszavában írtam mát
e tárgyról, sőt Fresachban előadást is tartottam róla. Ezeken túlmenően újat mondani nem tud
tam. korábban nyilvánosságra hozott tanulmányt pedig nem akartam leadni. Meg aztán negy
ven-ötven évi műforditási gyakorlatom, műfordítás-antológiákszerkesztése és kontrollszerkesz
tése során látnom kellett nemcsak a saját tévedéseimet, hanem a kollégák tévedéseit is, ha úgy
tetszik, elkövetett hibáinkat. Az egyik fordításban például a holdfényes parkban szfinxek röp
döstek (Sphingiden-Sphingidae = zúgópillék, óriáslepkék), más helyen az ágyások körül mosto
haanyácskák (Stiefmütterchen) virítottak, az egyik költő szóról szóra lefordította egy pálinka
márkanevét, húszéves koromban én azt írtam egyik Hölderlin-fordításomban, "szelek bántják a
boldogot" - és sorolhatnám tovább a szinte tragikomikus leiterjakabokat, de végül is, mire az ol
vasó elé kerültek e fordítások, a legtöbb esetben szépséges versek születtek. (A leiterjakab egyéb
ként is a fordítás legenyhébb problémái közül való, mert a legkönnyebben orvosolható.) Tudom
tehát, mennyi buktatója van ennek a munkának, mennyi tévedési lehetősége, milyen alaposság
gal kell elmerülni az előkészítő munkában. De azt is tudom, hogy maga a műfordítás végső so
ron tehetség dolga és szerencse dolga, tudom, hogy a bölcsek kövét a műfordításhoz sem lehet
meglelni. amiként saját versünk megírásának nemhogy receptje nincs, de még a születés, érlelő
dés folyamatát sem lehet nyomon kísérni. Voltaképpen adomány. Nemhiába mondja Vas Is!
ván: "En a sikerült fordítást a versnél is nagyobb csodának tekintem" (Mit nehéz fordítani?). Es
igencsak szívemből szól Lator László tanulmányának [Montale forduása közben) első mondata:
.Bevallom, nem nagyon hiszek a fordításelméletben", Vagy Rab Zsuzsa, mikor azt fejtegeti:
"...munkánknak »műhelytitkai«nincsenek. Elméletei sincsenek, legfeljebb a munka folyamán
kinek-kinek önmaga által kialakított gyakorlati tapasztalata. (A műfordítás ábécéjét: a tartalmi,
a formai, gondolati hűségetnem nevezném elméletnek, az egyszerűen alapfeltétel.)" Lehet, hogy
emiatt, a konkrét tapasztalatok felsorakoztatása folytán lett a III. rész a tanulmánygyűjtemény

legsikerültebb fejezete.
A műforditás ma három részre tagolódik: l. A mérce, 11.A mesterség, III. A műhely (a részek

címére még visszatérünk, ezért soroltam fel őket); ezek összesen huszonkilenc kiváló író és iro
dalmár tanulmányait ölelik fel. (Kálnoky Lászlót, Kalász Mártont, Rába Györgyöt,hiányoljuk
közülük.) A Ill. rész, mint említettem, tárgyánál fogva a kötet legérdekesebb része. Itt minden
egyes tanulmány író-műfordítószerzője egy-egy adott külföldi író, vagy egy adott mű fordításá
val kapcsolatos tapasztalatairól, töprengéseiről.kétségeiről. erőfeszítéseirőlszámol be világosan,
meggyőzően és őszintén. Ez esztétikai, poétikai, lélektani szempontból is érdekes, élvezetes ol
vasmány - a "szakma" számára, de általánosítható tanulságokat a műfordítók sem-vonhatnak le
ezekből az intim élménybeszámolókból. A szélesebb olvasóközönség érdeklődésére pedig - el
lentétben az előszó szándékával és óhajával - aligha tarthatnak számot.
. Az I-II. rész, a dolog természeténél fogva, voltaképpen ugyanarról szól. Ez már a két rész cí
mében is kifejezésre jut. Mert mi mást jelenthet a műfordítást illetően "a méree" éS "a mester
ség", mint a fordítás hűségénekkritériumait és a lehetséges legjobb eredményhez vezető módsze
reket, az alkotási folyamatot? A műfordítás e két vonatkozása pedig nem vála.sztható el egymás-
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tól, összefonódik, a minőség vizsgálata egybeesik a módszerek.ez eszközök, az alkotási folya-.
mat vizsgálatával. Az I-II. fejezetnek az előbbiekben nagyon is leegyszerűsitetten megfogalma
zott tárgyát a tanulmányok - kevés kivétellel -- alaposan, igen széles mederben,s~kféle megvilá
gításban elemzik. Érdekes, hogy a Biblia fordításai során- mint az Ruzsiczky Eva nyelvész, a
Szent István Társulatáltal1973-ban kiadott új, katolikus bibliafordítás nyelvi lektóra tanulmá
'nyából, igen érzékletes példáiból kiviláglik - a Biblia és a bibliafordítások történetéből,jelentő

ségéből ésjellegébőlfolyó teológiai és más sajátos megfontolások mellett, túlnyomórészt hason
ló vagy ugyanolyan értelmezési, szintaktikai, formai problémák vetődtek fel, mint az egyéb - vi
lági, újkori, sőt XIX-XX. századi - irodalom fordításánál. A bibliafordítások történelme folya
mán a különböző, eltérő álláspontok két sarkalatos kérdése - a tanulmány (illetőlegE. A. Nida)
szóhasználata szerint -: a "forma szerinti megegyezés" (formai equivalence), azaz a nyelvi,
nyelvtani, szerkezeti megegyezés elve és a "dinamikus megfelelés" (dynamic equivalence) elve.
Az utóbbi "azt igyekszik elérni, hogy a fordítás ugyanúgy hasson az olvasóra, ahogy eredetije
hatott a maga idején" (A Biblia újra fordítása). Lényegében e körül: II fordítás hűségének és ezen
belül a versfordítás formahűségének újfajta értelmezése körül mozognak a legterjedelmesebb,
leghevesebb fejtegetések a kötet többi tanulmányában is. Egyes szerzök elhanyagolható, a mé
lyebb és igazabb hűség érdekében szükség esetén elvetendő felszíni rétegnek tekintik az eredeti
ritmus és rímek megvalósítását a fordításban. (Szinte-szinte meggyőző példát szelgáltat erre
Rimbaud: Ofélia című verse Tornai Józsefmitikus lebegésű fordításában.)

Többségükben azonban a szerzök csupán nem érik be a formahűség felszíni értelmezésével,
hanem kitágitják. gazdagítják az eredeti nyelvi, szerkezeti és hangulati rétegek hű átültetésének

, követelményével. Mindezt és a műfordítás egyéb, sokrétű mesterségbeli kérdéseit.e tanulmányok
behatóan, belterjesen, teljes bonyolultságukban. de -- az illusztrációként bőségesen.beiktatott
idézetek és szemelvények ellenére is - fölöttébb elvontan ésezoterikusan elemzik. Kizárólag
írókhoz, irodalmárokhoz. beavatottakhoz szólnak. Éppen ezért valósággal kirínak a' szövegböl
az itt-ott előforduló fogalmazási pongyolaságok és tartalmi pontatlanságok. Hogy csak egyet
kettőt ragadjunk ki közülük: Ahhoz hozzászoktunk már, hogy általában nehezményezni szok
ták az irodalomcentrikusságot (ezt lassan már az irodalomtörténeti kézikönyveknek is felróják),
de rnegszületett e kötetben a költészetcentrikus, az Európa-centrikus és a francia-centrikus jelző

is. Ez a mindinkább elharapódzó "...-centrikus"összetétel többnyire nem más, mint fogalmazasi
restség, meg akarja takarítani azt a néhány szót, amely az adott szemlélet szabatosabb körülirá
sához szükséges. Hasonló pongyolaságnak érzem, hogy Ferenczi László a bevezető tanulmány
ban (Adalékok afelszabadulás utáni magyar műforditás történetéhez) A csendes Don-t a szerző

megjelölése nélkül említi. Igen, igen, mindnyájan tudjuk, hogy Solohov - mégis... Megtudjuk a
tanulmányból egyebek között azt is, hogy amar Khajjam Rubáiyát című művének perzsa erede
tiből készűlt első fordítása a felszabadulás utan jelent meg, de nincs megjelölve a fordító és a ki
adás éve, pedig e nagyon is figyelemreméltó adatok közlése igen indokolt lett volna. Hadd pótol
juk; 1958-ban adták ki, a fordító Hegyi Endre. --Érthető, hogy Ferenczi tanulmányában, a terje
delem szabta korlátok között nem törekedhetett teljességre, de azért Shakespeare összes drámái
nak 1955-ben, Kéry László szerkesztésében megjelent, négykötetes kiadását "ilIett" volna meg
említeni.

A tanulmányok már említett elvontsága egyebek között abban is megmutatkozik, hogy csak
nem valamennyi dehumanizáltan, valóban mint matériát kezeli a költészet, a műfordítás nagyon
is életteli "matériáját"; az emberről nemigen esik szó bennük: sem a fordítóról (forditói tehetség
ről, tudásról, intuícióról), még kevésbé a befogadásra éhes és befogadásra képes olvasóról. Így
aztán valósággalmeglepődik az olvasó (ti. e kötet olvasója), mikor Vas/stván ezekkel az egyéb
ként kézenfekvőmondatokkal kezdi Mit nehéz fordítani? című tanulmányát: "Természetesen,
mindenkinek mást. A legsokoldalúbb-fordító se tudhat mindent." Később pedig a különböző

fordító-tipusokról szól, a többi között azokról a forma-virtuózokról, akiknek ritmikai remeklé
sében szétjlilálódik"a vers eszmei és tematikai folyamatossága", vagy az olyan fordítókról, akik
"nagy ívű, hatalmas teljesítmények után" zárt, szűk térre tévedve "medvemódra ügyetlenked
tek". És valósággal oázisként hatnak az absztrakció-sivatagban Bart István megállapításai:
"...egyetlen igazi mérce létezik: a szimbolikus olvasó'Y.A műfordításnaknincsenek természe-
ti törvényei." "A fordítók mindig tudták, hogy az olvasónak fordítanak, mércéjük sem lehet
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hát más, mint a széles irodalmi-kulturális közmegegyezés" (A mérce). Itt kell megemlíteni az al
kotási folyamatnak azt a találó lélektani elemzését, amellyel Göncz Árpád párhuzamba állítja a
fordítói és a színészi beleélést (A fordítás helye és feladata a magyar irodalomban). Ezzel nagyjá
ból ki is meritettük az I~II. rész "emberlakta" tanulmányainak felsorolását. Mert igaz ugyan,
hogy Geher István A műfordító természetrajza: helyzetelemzés cimű, jó néhány figyelemre méltó
megállapítást tartalmazó tanulmánya, mint címe is jelzi, teljes egészében a műfordítóról szól, de

, alaphangjában, kicsengésében a müfordítást nem mint írói alkotómunkát, hanem kizárólag mint
kenyérkeresőszakmát kezeli, amely megtanulható, sőt tanítandó, bár valójában a leghelyesebb,
ha a müfordítást "műkedvelők"űzik, lehetőlegmellékfoglalkozásként.

Egyébként a tanulmányok jó része a tehetséggel szemben a műfordításelmélet, a tudományos
ság elsődlegességét azzal is aláhúzza, hogy műfordítástudományi műkifejezéseket alkot, vagy a
különböző tudományágakból, leginkább a természettudományokból kölcsönöz szakkifejezése
ket vagy analógiákat a műfordítás jelenségeire. Somlyó György' szerint például Roman Jakobson
egyik verselemzése "a vers »élettana« szempontjából olyasféle revelációként hat, mint a nuklein
sormolekulák szerkezetének felfedezése a biokémiában". Egy biokémiai tanulmány aligha hasz
nálná egy nagy jelentőségű felismerés fontosságának jellemzésére valamely versfordítás bármily
káprázatos telitalálatát. - Rákos Sándor az óceániai költészet fordítás-élményéről szólván úgy
véli, "akárcsak a rakétákét, e fordítások megfelelő »pályaivét« is a »két- vagy háromlépcsős«

megoldás biztosíthatja leginkább". Feltehetőleg ugyancsak a tudományosság igénye sugallja,
hogy a szerzők ígen gyakran halmozzák a magyarral helyettesíthető,vagy jelentésük szerint is fe
lesleges idegen szavakat. Vajda Miklós azt állítja A fordítás ára című tanulmányában, 'hogy "tö
kéletes nyelvi tükörkép a nyelvek megmagyarázhatatlan idioszinkráziái miatt lehetetlen", és hogy
a lefordított vers "megkezdi efemér életét". Felmerül a kérdés: mi iránt érez ideges ellenszenvet,
beteges idegenkedést a nyelv? És miért tételezi föl a szerző, hogy a lefordított vers eleve múlé
kony, tiszavirág életű? De feltéve, hogy ilyen - miért "efemér"? Más helyütt megtudjuk, ugyan
csak az említett tanulmányból, hogy "a versfordítás során lezajlótudatfolyamat általános és
konkrét vonatkozásai föltétlenül érintik a filozófia több ágát (episztemológia, logika); az esztéti
kát; mindenképp a nyelvészet sok területét (általános nyelvészet és nyelveIméIet; az eredeti vers
és a fordító nyelveinek komparasztikája; grammatika; szintaxis ; szemantika; lexikológia; mor
fológia; fonetika); a szemiotikát; a verstant; az információ- és kommunikáció-elméletet; a her
meneutikát; az eredeti vers költője és a fordító külön-külön, tehát kettős, specifikus idő- és tér
beli, valamint genetikai és pszichológiai meghatározottságai révén az antropológiát.. ." - és így
tovább. a felsorolás még koránt sincs befejezve. Sok igazság van ebben a felsorolásban - mégis
groteszk. Valamiképpen Moliére A képzelt beteg című komédiájának orvosavató ceremóniájára
emlékeztet. .

Érdekes azonban, hogy a tudományos stílus mellett milyen gyakori e tanulmányokban a ter
melés és a gazdasági élet szakkifejezéseinek átvitt értelmű használata. Timár György például úgy
érzi, .mindigaz éppen satuba fogott versnek kell eldöntenie, hogyan kell. .. megmunkálnunk"
(Egy versfordító dilemmái). Geher István már említett tanulmánya rámutat arra is, hogy a mű

fordítások hazai kiadása "nagyüzemi munkaszervezést követel", meg hogy "a műfordítás a ter
melőfolyamat eredményeként előállított termék", majd büszkén említi, hogy .műfordltás terme-
lésünk impozáns". '

Csak néhány példát ragadtunk ki. Mindkét jelenség - egyfelől a felesleges idegen szavak hal
mozása, másfelől a természettudományi vagy termelési, közgazdasági kifejezések erőszakolt

használata - valamiképpen csorbítja egy magyar irodalom-(műfordítás-)elméleti gyűjtemény ön
törvényűségét. Kár, hogy ez némi árnyékot vet A műforditás ma cím ű, egyébként érdekes és érté
kes tanulmánykötetre, amely méltóképpen illeszkedik a Gondolat Kiadó modern művészetelme

leti esszéköteteinek sorozatába.
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