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Kemény Kari Erzsébet

Nádasban füredni, siklóval

Sosem könnyű fordítani, bármilyen „könnyűnek” tűnik a szöveg, s bármit mondanak azok, akik 
nem értenek hozzá. Ha valaki (s már többször hallottam) azt mondja, hogy „ja, meg egy kicsit 
fordítani is szeretnék”, én magamban szép csendesen nevetek, nem szólok bele, mert az illető 
úgysem értené, miről van szó. Vagy: „Na, fordítgatsz?” Mire én: „Nem fordítgatok, fordítok, ebből 
élek.” Azt is mondhatnám, hogy: „Na, mérnökösködsz?” Vagy: „Ja, még mindig orvoskodsz?” 
Egyszer valaki (egy norvég férfi) nagyon meg akart sérteni (nem sikerült), kijelentve hogy a for-
dítás micsoda nyusziság. Mire én, álnaívan ránézve: „Te tudsz ógörögül?” Persze hogy nem tud. 
„Akkor hogyan tudod olvasni a Bibliát?” Sokan azt hiszik, hogy a fordító tulajdonképpen regényt 
szeretne írni, csak nem sikerül, úgyhogy ezek szerint némi másodrangú író lett belőle. Lehet, 
hogy van ilyen állat, de én nem az vagyok, mert tudom, hogy a fordítás más, mint az írás, bár a 
fordítás is írás, csak másképpen. Van, aki azt hiszi, hogy elég valamilyen nyelvet tudni, s akkor az 
emberből rögtön fordító lesz. Nem igaz. 

Na, elég a közismert (?) magyar szószaporításból. Először azért hozzáfűzöm, hogy nagyon 
más például angolból, meg pláne dánból meg svédből (ami szerintem teljesen szükségtelen, mi-
vel a norvég közönség mindig szerette, mondjuk a svéd tv-t) norvégra fordítani, mert ún. hamis 
barátok vannak, szóval hasonló szavaknak különböző értelme van a különböző nyelveken, mint 
magyarból norvégra fordítani. Angolból norvégra fordítani azért érdemes, mert, bár a norvégok 
elég jól tudnak angolul, nem tudják annyira jól, mint ahogy képzelik. A magyarral „minden más-
képpen van”, mivel a mondatképzés/mondatrendszer annyira más, hogy az embernek (nekem) 
szinte a feje tetejére kell állni, hogy valami összefüggőt, érthetőt, remélhetőleg elegánsat össze-
rakjon. Ezt én nyelvi akrobatikának nevezem, s ilyesfajta akrobatikára gyakran szükségem volt, 
amíg Nádas Péter Párhuzamos történeteket fordítottam, bár csak két kötetet az összesen háromból. 
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Először is elolvastam a három kötetet, nem egészen véletlenül a füredi Fordítóházban; láttam, 
hogy baj lesz, szóval, hogy ez igazán nem lesz könnyű feladat. Aztán, szokásom szerint, hamaro-
san felvettem a kapcsolatot az íróval. Ez nekem igen fontos, ha lehet. Spiritizmussal nem foglal-
kozom. Néhányszor fel is hívtam Nádas Pétert, mert szeretek egy hangot hallani, valahogy segít 
a munkámban, legalább azt képzelem. Maileztünk is; Nádas nem mindig arra válaszolt, amit kér-
deztem, de mindig hosszan, kedvesen és nekem tanulságosan. Azért más szakértőtől is tanácsot 
kellet kérnem, pl. ami olyan különböző dolgokat, mint a rendőrség munkáját, az építészetet 
meg a textileket illeti. Ilyesmiket mindig meg lehet oldani, viszont jóval nehezebb dolgom volt 
a hosszú mondatokkal, belevéve az alárendelt, mellérendeltekkel, amelyekből bőven van a Pár-
huzamosokban. A norvég nem igazán simulékony nyelv; az is baj, hogy a norvégok inkább a rö-
vid mondatokat kedvelik. Nem tudom, hogy ezt Snorri Sturlasontól vagy Ernest Hemingwaytől, 
esetleg valaki mástól tanulták/örökölték. 

Nem adok külön példát, de nyugodtan mondhatom, hogy Nádasnál gyakran előfordul pél-
dául a „mintha” és a „mint aki”. Ezt nem mindig egyszerű norvégra lefordítani, mivel a (norvég) 
nyelv miatt elég egyhangú s ügyetlen lenne az egész, ha az ember (én) nem talál ki valami mást. 
Igyekeztem megoldani.

A Nagy Ő: Mivel magyarul a személyes névmás nem különböztet férfi és nő között (ami nem 
azt jelenti, hogy a magyar nők gyakorlatilag egyenjogúak), harmadik személy egyes számban 
nem mindig világos hogy kiről van szó, azért sem, mert a névmás úgymond be van építve az 
igébe. Ez pl. spanyolul is így van; csak akkor használjuk a személyes névmást, ha külön ki akarjuk 
emelni. Ezt én csináltam, nem te, vagy bárki más. Ez nem különösen Nádas szövegére vonatkozik, 
de a hosszú részekben, ahol Ágost és Gyöngyvér kettesben szerepel, nem tudtam mindig bizto-
san, kiről van szó, ki mit művelt. Horváti Eszter kontrollszerkesztőm is úgy volt vele, de mégsem 
hinném, hogy a fordításban nagyobb baj lett emiatt. Amíg közösülnek, amúgy is mintha össze-
mosódna a kettő. Tantra yoga! vagy legalább valami olyasmivel próbálkoznak.

Magyarból norvégra fordítás közben a fentiekre vigyázni kell, mert magyarul gyakran úgy ír-
ják, hogy „a férfi” ezt vagy azt csinálta, „a nő” pedig valami mást, vagy esetleg az illető nevét hasz-
nálják. Norvégul ilyen esetben természetesebb a személyes névmást, „han”-t (férfi) vagy „hun”-t 
használni, mert egyébként furcsa volna norvégul ez a sok „férfi” meg „nő”.         

Az „illat”-tal is bajom volt. A „szag” jó vagy rossz lehet, szóval eleve semleges, a „bűz” egyér-
telműen undorító, az illatot én viszont mindig valami kellemesnek gondoltam/éreztem/szagol-
tam. Nádasnál (szerintem) nem mindig kellemes az „illat”; aztán eszembe jutott valami, amit egy 
ismerősömnek a kisfia egyszer kijelentett egy illatszerboltban: „Anyu, itt kakiszag van.” Ez persze 
anekdotikus, de mivel nem vagyok kimondottan akadémikus típus, az ilyen kis emlékek gyakran 
segítenek.

Nádas szövege semmiképp sem mondható könnyűnek, de szerencsére vannak fekete/akasz-
tófa-humoros részei, amelyek a sok nehézség közt tiszta nyaralás (esetleg telelés) volt.

Talán illene valamit a homoszexualitásról írni, mi történt a parkokban, az aluljárókban, a föld-
alatti vécékben. Norvégiában férfiak közt tilos volt a közösülés 1972-ig. A nőkkel nem nagyon 
törődtek, de tény az, hogy titkos klubok voltak, nőknek meg férfiaknak. Itt is féltek (még mindig 
van, aki fél, sajnos), de nem hiszem, hogy össze lehetne hasonlítani a magyarországi helyzettel. 
Norvégiában azt mondják, hogy valaki „homofil”, esetleg „bifil”, vagy „leszbikus”. Nem tudom, 
miért kell így különböztetni a nőket a férfiaktól. Én következetesen azt mondom, hogy „homo-
szexuális”, mert ezek szerint én is „homofil” vagyok, szóval nőket is szeretek, a szexualitásom vi-
szont tök hetero. Ez a „homofil” nyilván valamilyen eufémizmus; a „homofilok” nem is foglalkoz-
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nak ezzel a gusztustalan szexszel. Azt hiszem, a mai norvégok nem is tudják elképzelni, hogy az 
emberek Magyarországon akkoriban mennyire féltek, s most nem csak a „melegekre” gondolok.  

Lábjegyzetet ritkán használok; viszont néha egy kicsit „segítem” a norvég olvasót, lehetőleg 
(majdnem) észrevétlenül. Manapság, ha valaki nagyon kíváncsi, tudtommal szinte bármit meg is 
találhat a hálózaton. Hadd dolgozzon egy kicsit az olvasó is.  

Én már évek óta próbáltam megbeszélni a fordítókollegáimmal, hogy mi történik velük lelki-
leg, amikor fordítanak, de elég nagy meglepetésemre ez állítólag a kutyát sem érdekli. Engem vi-
szont igen, mert komoly művet fordítani lelkileg megvisel; persze túlérzékeny vagyok, ezzel már 
gyerekkorom óta vádoltak. Mintha (!) beköltöznék egy házba, egy ismeretlen hazába, amelyben 
nap mint nap tartózkodnom, élnem kell, s amely egyre ismerősebb lesz. Óvatosan kell lépnem, 
mert az író szolgája, sőt néha rabszolgája vagyok. Ez gyakran fájdalmas, mert annyira beleélem 
magam abba, amit az író írt; ugyanakkor profi módon kell bánnom a nyelvvel, a mindenfajta ki-
hívással. Közelség meg távolság, egyszerre.

A norvégiai recepcióról annyit mondhatok, hogy személyesen csupa kedvező kritikát ol-
vastam, még az is előfordult, hogy kiemelték a fordítást, ami nem magától értetődő. A hibake-
resők, vagy, ahogy én nevezem őket: „a piros ceruzák”, azért szeretnek apróságokra lecsapni. 
Elég bosszantó, ha az ember rengeteget dolgozott valamin, de hát ezt állítólag meg kell szokni. 
Én sosem fogom megszokni. Inkább azt mondanám: „Bámulatos, hogy Nádas Péter milyen jól 
ír norvégul.”

Én a fordítást csinálom, gyakran ösztönösen; nekem nehéz beszélni róla, pláne a nem hozzá-
értőkhöz. Aztán vannak az ún. transzlatológusok, akik egész életükön át egy sort sem fordítottak. 
Ilyenektől én se nem tudok, se nem akarok tanulni, bár aránylag tanulékony vagyok. 

Mielőtt befejezem, azt szeretném mondani, hogy mennyire fontos egy érzékeny, művelt, 
megértő kontrollszerkesztő. Ha az ember magyarból fordít, nem olyan egyszerű olyasvalakit ta-
lálni. De ha sikerül: aranybánya.


