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1. Bevezetés 

„A fordítás egzakt művészet” (Wittgenstein) 

Az irodalomtörténet szerint a római irodalom egy görög színdarab 

fordításával vette kezdetét Krisztus előtt 240 évvel. „A fordításelmélet felé 

vezető úton Cicero tette meg az első lépést” (Hell 2003:38). A magyarországi 

első írott nyelvemlék szintén fordítás, és a holland írott hagyomány szintúgy 

fordításokkal kezdődött. A németalföldi nyelv legrégebbi forrásaiként a száli 

frankok törvénykönyvének óalsófrank nyelvű glosszáit (Malbergi glosszák) 

tartják számon a VIII.- IX. századból. Ezt követően a IX.-X. századból maradt 

fenn néhány ószövetségi zsoltár óalsófrank fordítása, mely a Vulgata alapján 

készült (Hutterer 1989). A középkori magyar és a holland írott hagyomány 

általában véve erősen támaszkodott idegen-nyelvű – különösen latin – 

forrásokra. Bárhol beleásunk akár a magyar, akár a holland irodalomtörténetbe, 

elképesztő mennyiségű fordításra akadunk. Már a XIX. századi holland 

Jonckbloet „panaszkodott”, hogy a középkori irodalmat szinte kivétel nélkül 

fordítások képezik (1888:11), és Knuvelder ezt száz évvel később csupán azzal 

a megjegyzéssel tudta enyhíteni, hogy e fordítások zömét átdolgozásnak kell 

neveznünk (1980:63). A XVIII. század irodalmi teljesítményét olyan mértékben 

képviselték a fordítások és átdolgozások, hogy az eredeti regények címlapján ott 

harsogott a „Nem Fordítás” felirat; még a legelső modern holland regény, a Sara 

Burgerhart (1782) fedelén is. A magyar nyelvben is, lévén elszigetelt nyelv, a 

kezdetektől fogva lényeges jelentőségű a fordítás (Sohár 1993:68). Az 

úgynevezett kis kultúrákat a történelem folyamán gyakran csupán „tökéletlen 

másolatoknak tekintik, történetüket az utánzás és a megkésettség jegyében írják 



meg” (Szegedy-Maszák 1998:9). A magyar irodalom önszemléletének egészen a 

közelmúltig meghatározó eleme volt a kicsinység, a másodrangúság tudata 

(Schein 2000:769), és ezt elmondhatjuk a XX. század első felének holland 

szemléletéről is. A fordítás helye és szerepe egy kultúrában szorosan összefügg 

a befogadó irodalom belső állapotával: ebből következhet a fordításszemlélet 

hasonlósága is. A XIX. században és a XX. század elején Hollandiában és 

Magyarországon is főként azt kellett bebizonyítani, hogy a holland, illetve a 

magyar nyelv igenis alkalmas klasszikusok, külföldi remekek fordítására, hogy 

e nyelvek hajlékonyak és kifejezésben gazdagok. Ez természetesen rányomta 

bélyegét a műfordítással kapcsolatos elvekre, a fordításkultúrára.  

 

2. Hagyományok  

2.1 A holland hagyomány 

A holland nyelvemlékek fordításokkal kezdődtek. A középkori 

németalföldi irodalom is főként latin és francia forrásokon alapszik. Az 1637-es 

holland Statenbijbel (Tartományok Bibliája) óriási nyelvi és kulturális hatással 

bírt, és a XX. századig megmaradt standard Holland Bibliaként. Még a XVII. 

században is szoros interakció volt a fordítás és az eredeti írás között, vagyis a 

fordítások számos eredeti művet „ihlettek”. Egészen a XVIII. század közepéig a 

francia volt a fő nyelv, melyből holland fordítások készültek, ezt váltotta fel a 

német a század végén. Hermans kutatásaiból tudjuk, hogy 1820 és 1830 között a 

Hollandiában kiadott könyvek 60 %-a fordítás, és ebből hozzávetőleg 60 % 

német eredetin alapult; ez a minta pedig még sokáig érvényben maradt 

(1998:398). A már említett Sara Burgerhart című regény születése – melynek 

borítóján büszkén ékeskedett a Nem Fordítás felirat – szintén aligha lett volna 

elképzelhető Richardson műveinek ismerete nélkül. Betje Wolff maga 23 művet 

fordított angolból, franciából és németből. A fordítások felmagasztalása mellett 



bizonyos írók, kritikusok elmarasztaló hangokat is hallattak. 1835-ben például 

egy író „megjegyezte, hogy holland fordítóból annyi van, mint Egyiptomban a 

sáska, hasonlóképpen szívósak, és talán ugyanolyan ártalmasak is” (Hermans 

1998:398). 1869-ben D.E.W. Wolff „a holland fordítómalom szakadatlan 

zakatolásáról” ír, „melyben oly ritkán őrölnek finom lisztet” (1869:139).  

A XIX. század végétől Hollandiában felélénkült a fordításról szóló 

diskurzus. Az időszakot több irány jellemzi: kapcsolódás a belföldi irodalmi 

fejlődéshez, ugyanakkor a nemzetközi irányultság kezdete; a szakma 

professzionalizálódása, ugyanakkor a fordítói személyiség elismerése és a 

fordítói szabadság erősödése; a fordítói gyakorlat tárgyszerűsödése, ugyanakkor 

a romantikus eszmekör megőrzése a fordítás lehetőségeit illetően. Ehhez 

hozzáfűzném, hogy Hollandiára hagyományosan jellemző volt a tolerancia, az 

idegen eszmék befogadása, a nyitottság, a közvetítésre való hajlam – nemhiába 

mondja Huizinga, hogy számára Erasmus testesíti meg a holland vonásokat 

(Gera 1996) – s ez talán a fordítás jelentőségével is kapcsolatban áll. 

A professzionális fordítások hatalmas mennyisége Hollandiában és 

Flandriában is fordítói szervezetek megalapításához vezetett. Érdemes 

megjegyezni, hogy az első hollandiai fordítószövetség 1931-ben alakult, a 

jelenleg is működő Holland Fordítók Egyesülete pedig 1956-ban jött létre. A 

könyvkiadás területén Hollandia jelenleg az első tíz ország között van, a 

publikált könyvek közel 40 %-a fordítás, ennek hozzávetőleg 20%-a pedig angol 

nyelvből készül. A szépirodalmi próza területén a megjelent könyvek fele 

fordítás, és ennek kétharmada angol forrásnyelvű.  

2.2 A magyar hagyomány 

Az élő nyelvekből való fordításnak több évszázados a múltja 

Magyarországon; a holt nyelvekből történő átültetések pedig egészen a 

középkorig nyúlnak vissza. Első magyar nyelvemlékeink, a Halotti Beszéd és az 



Ómagyar Mária-siralom mutatják, hogy a fordítások milyen mély hatással 

voltak a magyarországi irodalom fejlődésére. A latin sokáig közvetítő szerepet 

játszott: még a XVIII. században élt dán Ludvig Holberg Niels Klimjét is 

latinból fordították magyarra.  

Károli Gáspár Vizsolyi Bibliája (1590) hasonló szerepet töltött be a nyelv 

fejlődésében, mint a holland Statenbijbel. Évszázadokon át volt hatása a magyar 

irodalmi nyelvre, évszázadokon át ez a fordítás jelentette, sőt, a mai napig 

jelenti a bibliai stílust. 

A fordítási tevékenységgel egy időben alakult ki a fordításra való 

reflektálás, a fordításról való elmélkedés is. Már a XVI. században számos 

fordítástechnikai megjegyzést találhatunk különböző átültetések előszavában, 

kommentárjaiban. Általános fordításelméleti kijelentések pedig a XVII. 

századtól jelennek meg, amikor Pázmány Péter (1570-1637) az idiomatikus, 

célnyelv-központú fordítás mellett érvelt (Radó, Gy. 1998:451). A XVIII. 

században több fordításelméleti munka is napvilágot látott, többek között 

Batsányi Jánosé (1763-1845) és Kármán Józsefé (1769-1795). A XIX. század 

derekán Toldy Ferenc és Szász Károly tevékeny részt vállalt a fordításszemléleti 

diskurzusban, mely nézetekről – az e dolgozatban külön fejezetben tárgyalt – 

Radó Antal összefoglaló művében olvashatunk (1883).  

A fordítástörténet kezdeti szakaszában olykor nem lehet meghúzni a 

választóvonalat eredeti mű és fordítás között. A magyar irodalomban is 

hagyomány a nagy elődök követése. Balassi egy-egy versét szinte fordításnak 

lehet tekinteni, Zrínyi Tasso-motívumokat használ fel, Berzsenyi számos 

versében szerepelnek Horatiustól kölcsönzött sorok.  

Nagy fellendülés következett be a műfordításban a XIX. század elején: 

Országh László szerint maga a műfordítás szó is az 1830-as évek táján jelenik 

meg, hogy az irodalmi igényű átültetéseket megkülönböztesse az iskolai 

fordításgyakorlatoktól. Ebben az időben a műfordítás szinte kizárólag verses 



művek fordítását jelzi, és még a XX. század első harmadában is többnyire 

versfordítást értenek alatta. A háború előtti magyar irodalmi életben a 

prózafordítás presztízse viszonylag alacsony volt, Bart István szerint azért is, 

mert a kiadók csak kevés értékes külföldi művet jelentettek meg (Bart 

2002:140). Úgy tudjuk, Tóth Árpád használta elsőnek a versfordítás szót a 

fordítás és műfordítás szavak helyett, 1923-ban az Örök virágok előszavában 

(Somlyó 1981:103).  

A magyar irodalmi élet nagyjai nem győzték hangsúlyozni a műfordítás 

jelentőségét: Vörösmarty szerint Shakespeare jó fordítása a legkiválóbb 

szépirodalomnak is legalább a felével felér, Babits a fordításban a nemzetnek 

nyújtott ajándékot lát, Tóth Árpád a fordítást szolgálatnak érzi, Vas István a 

fordítást tartja a leghazafiasabb műfajnak.  

3. A diszciplína kijelölése, a téma megjelölése 

„A grammatika költészete és a költészet grammatikája…” (Jakobson) 

A fordítás mibenlétének problémája mindig is a nyelv(filozófia) központi 

kérdése volt. „A költők és a műfordítók a nyelvészeknél sokkal mélyebben és 

már sokkal régebben munkálkodnak az emberi nyelv időjárta bőrébe bújva, 

hogy megfejtsék mibenléte rejtélyeit” (Steiner 2005:95). Mivel a rendszeres 

fordítástudomány a XX. század második felében alakult ki, a század elején még 

nem vált el a fordítás kutatása a fordítás művelésétől. Azelőtt a tapasztalatok 

általánosítására, általánosabb elvek megfogalmazására maguk a fordítók 

vállalkoztak. Így születtek a spontán kontrasztív nyelvészeti, szövegnyelvészeti 

szociolingvisztikai, stilisztikai megfigyelésekből általános elképzelések (Klaudy 

1997). A fordítás mint diszciplína sok egyéb különböző diszciplínához 

kapcsolódott az idők folyamán: az irodalomtudományhoz, a hermeneutikához, 

az esztétikához, a nyelvészethez, a szemiotikához (Albert 2003), sőt, újabban a 

kultúrantropológiához, az etnográfiához (Niranjana 2004). A nyelvészet-



központú fordításkutatás csak a II. világháború után vette kezdetét; a XX. 

század első felében szinte mindenhol inkább irodalomközpontúnak mondható 

fordításszemlélet uralkodott. A XX. századi fordításkutatáson belül a 

leghosszabb hagyománya a végeredmény-központú fordításkutatásoknak van, 

ami a fordítások összehasonlítását jelenti a forrásszöveggel. Van den Broeck és 

Lefevere felosztása szerint a fordítástörténet első szakaszában a kutatás 

célkitűzése főként normatív: a fordításnak a forrásszöveggel való 

összehasonlítása segítségével a jó és a rossz fordításokat igyekszik elkülöníteni 

egymástól (Broeck & Lefevere 1984). Az első világháború után a tudományos 

módszerek elkezdtek hatni a nyelvre, az irodalomra, elsőként a nyelvészet 

törekedett a tudomány rangjára. Elkerülhetetlen volt, hogy a fordítandó 

szövegek típusainak óriási szaporodásával a fordítók elveket fogalmazzanak 

meg a fordítás tudományával kapcsolatban. Steiner négy korszakra osztja fel a 

fordítástörténetet. Az első periódus Cicerótól a XVIII. század végéig tart; a 

második Schleiermacher 1813-ban írt esszéjével (1838) kezdődik, és 1946-ban 

ér véget Larbaud Sous l’invocation de Saint Jeróme című művével. A harmadik 

és negyedik szakasz pedig a II. világháború utáni irodalom-, illetve nyelvészet-

központú fordításkutatást különbözteti meg. Ezeket Van Leuven-Zwart inkább 

egy korszakon belüli „áramlatoknak” nevezi (Leuven-Zwart 1992:40). Érdekes 

egybeesés, hogy a Steiner második szakaszát lezáró mű ugyanabban az évben 

jelent meg, mint az általam elemzett korszakot lezáró mű, a holland A. A. 

Weijnen A fordítás művészete című munkája.  

Nevezhetjük-e ezeket a fordítással foglalkozó elmélkedéseket 

fordításelméleteknek? A mai, fordítással foglalkozó szakemberek között is 

akadnak olyanok, akik szerint a fordításelmélet voltaképpen „nem is elmélet, 

nem is tudomány, hanem az az ismerethalmaz, amellyel rendelkezünk, és 

amelyet még csak ezután fogunk megszerezni a fordítás folyamatáról” 

(Newmark, idézi Albert 2003:23). George Steiner is azon a véleményen van, 



hogy „fordításelméletek” nem léteznek, „vannak azonban okadatolt leírások 

magáról a folyamatról” (Steiner 2005:XVII). Vagyis a fordításról való 

elmélkedés voltaképpen a fordítási gyakorlat által felvetett problémákról való 

gondolkodás. Albert szerint a fordításelméletek körül kialakult fogalmi zűrzavar 

fő oka az elmélet szó modern, természettudományos felfogása. Ha azonban 

visszatérünk a teória szó eredeti, görög jelentéséhez – ami megfigyelést, a világ 

szemlélését, vizsgálódást, elmélkedést jelent –, jogosan beszélhetünk 

fordításelméletről (Albert 2003:22-23). Rener szerint pedig a fordításelmélet 

„[…] olyan elvek és eljárások tömege, melyek rendszert alkotnak, és lefedik a 

fordítás folyamatának valamennyi szakaszát ” (Rener 1989:8). Ha pedig a 

fordítás különböző szakaszaival kapcsolatos kijelentéseket összerakjuk, 

akárcsak egy kirakós játékot, egész fordítói kézikönyv jön létre, „ami, bár soha 

nem írták meg, mégis létezett, és ismert volt a fordítók, még inkább pedig a 

kritikusaik fejében” (Rener 1989:7).  

Ebben az értekezésben én a fordításszemlélet szót használom azoknak a 

nézeteknek az összességére, melyeket valaki a fordítás lehetőségeiről, 

feladatáról, szerepéről, folyamatáról, követendő módszereiről, stratégiáiról 

alkot.  

A XX. századi fordításelméleti munkák igen csekély hányada foglalkozik 

fordítástörténeti szempontokkal, s még kevesebb a fordításszemlélet történetével 

foglalkozó összefoglaló jellegű mű. Ezzel kapcsolatban joggal állítja Antoine 

Berman, hogy „egy modern fordításelmélet legelső feladata egy fordítástörténet 

megalkotása. Minden modernséghez hozzátartozik a visszapillantás – nem a 

múltbafordulás –, amely önmaga megértését szolgálja” (idézi Burján 2003:40). 

Valamennyi fordítás tükrözi nemcsak az irodalmi értelmezést, hanem a kor 

fordítási divatját is. Azt mondják, hogy a fordító ugyanolyan elkerülhetetlenül 

áldozata saját ideológiájának, mint az irodalmi kritikának. A fordító vagy 

követi, vagy kétségbe vonja a kor fordítási normáit, melynek alapján 



megmérettetik (Newmark 1991:75). Az eredeti mű „hátránya” a fordítással 

szemben: ott marad a múltban, az irodalomtörténet egy bizonyos szakaszában, 

míg a fordítás évszázadról évszázadra friss nyelvvel látja el, megújíthatja, 

elviheti a jövőbe. Nyilvánvalóan egészen más hatása van egy eredeti 

Shakespeare-drámának a mai angol olvasóra, mint például a legújabb Nádasdy-

fordításnak a XXI. századi magyar olvasóra. „Ahogy minden egymást követő 

nemzedék újrafordítja a klasszikusokat, a közvetlen átélés és a minél pontosabb 

lenyomat szükségének kényszerítő erejétől űzve, ugyanúgy minden generáció 

nyelvileg is felépíti magának azt a múltat, mely őt visszhangozza” (Steiner 

2005:28).  

Értekezésemben magam is egy „generáció” (pontosabban nagyjából két 

szűk generáció) nyelv-, és fordításszemléletét szeretném bemutatni a történeti 

szempontokat figyelembe véve. A bemutatott párhuzamos fordításszemléleti 

fejezetekkel két különböző kultúra fordítástörténetének egy meghatározott 

korszakát hasonlítom össze. A korszak kiválasztásának igen egyszerű a 

magyarázata. Mindkét vizsgált kultúrában a XX. század elején történtek drámai 

változások a műfordítás és az azzal kapcsolatos diskurzus területén: a fordítás 

felvirágzott, ezzel egy időben megszaporodtak a fordításról szóló elmélkedések.  

Dolgozatom nem a vizsgált szerzők fordításainak elemzésével kíván 

részletesen foglalkozni, hanem fordítási elveiknek tisztázására, értelmezésére, 

elemzésére, néhol értékelésére, kritikájára törekszik. Mit fordítottak, milyen 

körülmények között, és kinek? Milyen nézetek és normák uralkodtak a fordítási 

gyakorlatban? Hogyan ment végbe a fordítás a szelekciótól a recepcióig? 

Miként érintkezik egymással az irodalom és a műfordítás? Mikor és milyen 

eltolódások figyelhetőek meg a fordítástörténetben? Ezekre az általános 

kérdésekre keresem a választ. 



Alapkérdések 

Az elsőként Cicero által felvázolt két fordítási módszer – a szó szerinti és 

a szabad fordítás – vörös fonálként húzódik végig a fordítástörténeten. Később 

más és más elnevezések láttak napvilágot (például a forrásszöveg-, vagy 

forrásnyelv-központú módszer szemben a célszöveg-, vagy célnyelv-központú 

módszerrel, az elidegenítő fordítás szemben a honosító fordítással, az adekvát 

fordítás szemben az elfogadható fordítással), mégis felismerhetően az ősrégi 

fordítási dilemma rejtőzik az újabb terminológiák mögött. A vizsgált szerzők 

elmélkedései a fordításról mind érintik valamilyen formában ezt a kérdést. A 

fordításról szóló irodalomban napjainkig a megfelelés és a hűség fogalmai 

uralkodnak, a vita a pontos és a pontatlan fordítás, a szabadság és a szolgaság, a 

hűség és az árulás ellentétpárjaiban jut érvényre.  

A fordítás és az eredeti közötti hierarchikus kapcsolatot a fordítás 

története során szintén állandóan ismétlődő ellentétpárokban, kizáró választó 

viszonyokban jelenítik meg: kreatív vagy származtatott tevékenység, elsődleges 

vagy másodlagos, egyszeri vagy ismételhető, művészet vagy szakmunka, 

tekintély vagy engedelmesség, szabadság vagy korlátok, és így tovább 

(Hermans 2004).  

A következő alapkérdések kerülnek tehát tárgyalásra valamennyi fordító 

szemléletének kifejtésekor:  

 a nyelvi megértés és a fordítás lehetősége (fordíthatóság-fordíthatatlanság 

paradoxonja) 

 az elidegenítő fordítás és a honosító fordítás dilemmája 

 a költői és a filológiai fordítás ellentéte 

 a tartalmi hűség, valamint a formahűség. 

Az a kérdés is felmerül, hogy az irodalmi művek eredeti nyelven való 

olvasásának felsőbbrendűségét milyen mértékben propagálták. Főleg holland 

nyelvterületen ugyanis gyakran olvashatjuk, s főleg olvashatták a XX. század 



első felében, hogy még akkor is többet kapunk az eredeti műből, ha – bár 

gyenge nyelvtudással – idegen nyelven olvassuk, mint ha fordításban. A 

magyarországi művelt közönség pedig még ebben az időben is jobbára német 

fordításokban olvasta a világirodalom számos művét.  

A fordítás legfontosabb paradoxonját - miszerint elméletben a fordítás 

lehetetlen, a gyakorlatban azonban megszámlálhatatlan fordítás készült már, 

tehát lehetséges – egyébként mi sem szemlélteti jobban, mint a közhely-számba 

menő olasz szólás magyar, valamint holland „fordítása”: 

Traduttore - traditore.  

A fordítás – ferdítés.  

Vertalen is verraden. [verraden – árulás] 

Az efféle mondások szkepticizmusa azonban nem a fordítás 

lehetetlenségét jelenti, hanem azt, hogy a fordítót lehetetlen feladat elé állítja: 

reprodukálnia kellene az eredeti mű valamennyi elemét, mely alapelemeket 

Radó György a fordítástudomány logikai mértékegységeként logémáknak 

nevez. (Radó, Gy. 1981). A kérdés, hogy lehetséges, vagy lehetetlen-e a 

fordítás, első látásra értelmetlennek tűnik. A fordítás lehetségessége melletti 

legelső bizonyítékot a gyakorlat szolgáltatja, hiszen emberemlékezet óta 

fordítanak. Mindazonáltal az ősi vita a relativista – vagyis a fordítást elméletben 

lehetetlennek tartó –, és univerzalista – vagyis a fordítást elméletben 

lehetségesnek tartó – nyelvfilozófiák között szemlátomást még ma is tart. 

Valójában azonban nem két, egymást kizáró kategóriáról van szó, hanem azok 

különböző fokú meglétéről. A paradoxon paradoxonja, hogy a gyakorlatban 

huzamos fordítói tevékenységet kifejtő költők között is vannak, akik a fordítás 

elvi lehetetlenségének gondolatát dédelgetik.  

A költői, illetve a filológiai fordítás „ellentéte” abban a kérdésben 

manifesztálódott a XX. század első felében alkotó fordítóknál, hogy költő, 

avagy filológus alkalmas-e inkább a műfordítás feladatára. Ez a kérdés 



természetesen magával vonja a tartalmi hűség és a formahűség kérdését, 

valamint a Babits által tónushűségnek nevezett fogalom problémáját is. 

4. Az értekezés módszertani keretének kijelölése: Párhuzamos 

„fordítórajzok” 

Értekezésemben hat – a fordítástörténetben valamilyen módon 

kiemelkedő szerepet játszó – személyiség fordításszemléletét igyekszem 

bemutatni; három magyar és három holland fordító nézeteit állítom párba. A 

diszciplína kijelölésekor már említettem, hogy értekezésem „műfaja” valójában 

az összehasonlító fordítástörténet elnevezésre tarthat számot, ami voltaképpen 

az általam alkalmazott módszert foglalja magában. A módszer lényege annak 

összehasonlítása, hogy azonos korban, ám két különböző kultúrában (ebben az 

esetben két „kis” kultúrában) hasonló alkotó irodalmár-műfordítók, vagy 

hasonló irodalomelméleti- fordításelméleti szakemberek hogyan reflektáltak a 

fordításra.  

 

5.  Az értekezés felépítése 

Elsőként Radó Antal (1862-1944) és Antonius Angelus Weijnen 

(1909- ) fordításról alkotott nézeteit vetem össze. Az összehasonlítás alapja, 

hogy mind Radó, mind Weijnen – bár jócskán egy generációnyi különbséggel – 

az első rendszeres fordításelméleti munkát írták meg hazájukban, mindketten A 

fordítás művészete [De kunst van het vertalen] címmel. E normatív jellegű 

munkák alkotói nem eredeti irodalmi művek létrehozásával – bár Weijnennel 

szemben Radó maga is verseskötetek szerzője –, hanem műfordításelméleti 

munkásságukkal szereztek maguknak hírnevet. Az ezután következő 

fejezetekben tárgyalt szerzők mind a műfordításban (és műfordítással 

foglalkozó írások szerzőjeként), mind eredeti művek alkotásában kimagasló 

szerepet töltöttek be.  



Jóllehet maga Dante is megfogalmazta kételyét a versfordítással 

kapcsolatban, vagyis, hogy „versben írt költői mű nem ültethető át a saját 

nyelvéről más nyelvre anélkül, hogy meg ne törjön minden édessége és 

harmóniája” (Dante 1965:170), az Isteni Színjáték fordítása minden nemzet 

fordítástörténetében, kultúrájában különleges helyet foglal el, és a korai 

fordításelméleti munkák legtöbbet idézett műve. Egyebek között ezért is 

választottam egy fejezet (Babits Mihály 1883-1941 és Albert Verwey 1865-

1937) központi témájául. A két költő-műfordító összehasonlítása szinte 

kézenfekvő volt, hiszen amellett, hogy hasonló helyet töltöttek be a holland 

illetve a magyar irodalmi életben – mindketten poéta doctusok, egyetemi 

tanárok, fontos irodalmi folyóiratok szerkesztői, illetve főszerkesztői, fiatal 

tehetségek felfedezői voltak, s mindketten foglalkoztak irodalomtörténettel és 

irodalomkritikával is –, ugyanabban az évben (1923) jelentették meg az Isteni 

Színjáték fordítását. Érdekes egybeesés az is, hogy Magyarországon a Nyugat 

első nemzedéke, és a holland Albert Verwey is Dantét elsősorban lírikusnak 

tekinti. Rába György felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyugat fordítói 

Shakespeare-ben, a drámaíróban is lírikust láttak, és ez a szemlélet, meglehet, „a 

romantika öröksége, akkor is a modern magyar irodalom megújulására vet 

fényt” (Rába 1969:297). Hasonlóképpen vélekedik Verwey is a megújult 

holland irodalmi nyelvről, amelyen már elképzelhető egy olyan remekmű, mint 

az Isteni Színjáték formahű fordítása.  

Kosztolányi Dezső (1885-1936) és Carry van Bruggen (1881-1932) 

párhuzamba állítása első látásra már nem ilyen egyértelmű. Jóllehet a két szerző 

között több a különbözőség, mint a hasonlóság, ami fordításaik jelentőségét, 

természetét, mennyiségét illeti, e két szerzőt elsősorban nyelvszemléletük 

erőteljes kinyilvánítása, műveikben a nyelvi kérdések határozott jelenléte, 

valamint a nyelvvel és fordítással kapcsolatos publicisztikáik hangsúlyos volta 

miatt kötöttem össze. Carry van Bruggen továbbá a holland irodalomtörténet 



igen érdekes, ám nem minden ellentmondástól mentes alakja, s ugyanezt 

elmondhatjuk Kosztolányi műfordítói munkásságáról is. Kosztolányi és Van 

Bruggen nyelvről szóló írásai még ma is élénken élnek az irodalmi-nyelvészeti 

köztudatban, sőt, a szerzők egyes kijelentéseiről még ma is vitatkoznak. Négy 

év különbséggel ugyanakkor és ugyanannyit éltek, s ez a – bár véletlenszerű, 

mégsem elhanyagolható – tény is az összehasonlításra bátorított. 

6. Az értekezés eredményei, új perspektívák 

A bevezetésben kijelölt általános kérdésekre – a dolgozat 

terjedelmének korlátai által behatárolva, és az elemzésre kiválasztott fordítók 

tevékenységének keretei között – úgy hiszem, sikerült választ adnom: a 

párhuzamos fejezetek mindegyike összefoglaló táblázattal zárul. Álljanak itt a 

vizsgált fordítók legfontosabb nézetei.   

Radó Antal A. A. Weijnen 

A fordítás művészete fejezetei 
I. Az idegen munka megértése és 

átérzése 

II. Az anyagi hűség 

III. Az alaki hűség 

IV. Általános észrevételek 

A fordítás művészete fejezetei 
I. A fordítás szükségessége és 

hasznossága  

II. A fordítás nehézsége és 

lehetetlensége  

III. A fordítás fogalmának 

meghatározása  

IV. A fordítás követelményei  

V. A követelmények abszolút értéke  

VI. Versfordítás 

A fordítás kultúra-terjesztés, nemcsak 

a nemzeti nyelv fejlődése, hanem a 
költők egyéni inspirációja 

szempontjából is fontos 

A fordítás kultúra-terjesztés, a nemzeti 

nyelv fejlődése szempontjából fontos 

A fordított szöveg ne legyen 
idegenszerű 

A fordított szövegen át kell sugároznia 
az eredeti nyelvnek 



A jó fordítóban egyesül a költő és a 
tudós, de jó műfordító csak igazi költő 

lehet 

A fordítás főként intellektus kérdése: a 
fordítónak nem kell feltétlenül 

költőnek lennie 

Az alaki hűség nem cél, hanem eszköz: 
a szöveg hatásának megőrzése a cél 

A tartalom megőrzésének elsősége 

A fordításnak olyannak kell lennie, 
mintha az író az eredeti művet a 

célnyelven írta volna 

A fordítás által keltett hatásnak 
azonosnak kell lennie azzal a hatással, 

melyet az eredeti szöveg ébresztett 

azokban, akiknek anyanyelve a fordítás 

nyelve, ugyanakkor azonban a 

forrásnyelv magas fokú ismeretével 

rendelkeznek 

A magyar fordítónak nagyobb 

technikai nehézségekkel kell 

megbirkóznia, mint bármely más 

nemzetének 

A hanghatások megőrzése különösen 

nehéz, ha távoli rokonságban lévő 

nyelvekről van szó 

Egyes esetekben a metrumbeli 
eltérések egyenesen kívánatosak, 

hiszen két különböző nyelvben 

ugyanaz a metrum esetleg teljesen 

másképp hangzik, más hatást kelt 

Egyes esetekben a metrumbeli 
eltérések egyenesen kívánatosak, 

hiszen két különböző nyelvben 

ugyanaz a metrum esetleg teljesen 

másképp hangzik, más hatást kelt 

A meglévő rímet elvileg ugyan meg 
kell tartani, ám a rím megőrzése 

érdekében nem szabad feláldozni a 

tartalmat 

A meglévő rímet elvileg ugyan meg 
kell tartani, ám a rím megőrzése 

érdekében nem szabad feláldozni a 

tartalmat 

 

 

 

 

 

 



 

Babits Mihály Albert Verwey 

Sapir, Whorf, Saussure hatása Írásaiból nem derül ki, mely 
nyelvészek műveit olvasta, inkább 

irodalmárokra hivatkozik 

Irodalomterjesztői tevékenységét egyes 
irodalomtörténészek Stefan George-

éhoz és Gundolféhoz hasonlítják  

Barátját, Stefan George-ot, óriási 
fordítónak tartja, Gundolf nézeteire 

hivatkozik 

Az Isteni Színjáték fordítása kapcsán az 

olasz rímképletet hasonlítja össze a 

magyarral  

Az Isteni Színjáték fordítása kapcsán 

több különböző nyelv 

rímgazdagságáról elmélkedik 

Számba veszi a korábbi fordításokat Nem veszi számba elődei munkáját 

Olykor hímrímeket használ, 

változatosabbak a rímek, mint az 

olaszban 

Csak nőrímeket használ, mint az 

eredeti, az olaszhoz képest 

egyhangúak a rímek 

Prózafordítás elvetése: a legfontosabb a 

rím 

Prózafordítás elvetése: a legfontosabb 

a rím 

Jegyzetek fontossága Nem lényegesek a jegyzetek 

A magyar nyelvet tökéletes 

hangszernek tartja, mely minden 

muzsikára képes 

A hollandot ugyan változatosnak 

tartja, az olasszal azonban nem veszi 

fel a versenyt 

Shelling nyomán a Pokolt plasztikus, a 
Purgatóriumot festői, és a Paradicsomot 

zenei stílusnak fogta fel 

A Pokolban a látványt, a testiséget 
kell követni, a Paradicsomban a 

szellemi szárnyalást, nem a szavakat. 

Mennél hívebbek maradunk a 
szöveghez formailag, annál több 

kilátásunk van arra, hogy tartalmilag is 

hívek maradunk 

Ha a tónushoz hűek vagyunk, akkor az 
értelemhez is hűek leszünk – Shelley 

és Gundolf nézeteire építi saját 

szemléletét  

A fordítás értelmezés (akkor ért meg 
idegen verset igazán, ha lefordítja) 

A fordítás értelmezés (a fordítás egy 
interpretáció a lehetséges 

interpretációk közül) 



 

Kosztolányi Dezső Carry van Bruggen 

Nincs lefordíthatatlan, de nincs 

tökéletesen lefordítható sem 

Nincs lefordíthatatlan, de nincs 

tökéletesen lefordítható sem 

A jelölő és a jelölt közti kapcsolat 

önkényessége nem nyilvánvaló 

A nyelv önkényes kódrendszer 

Nyelvi determinizmus: gondolat=nyelv Ingadozik a nyelvi determinizmus és a 

gondolat és nyelv mint két különböző 

entitás eszméje között 

Esztétizmus: nincsen szép és csúnya 

szó, mégis folyvást a szépségről beszél 

Esztétizmus: nincsen szép és csúnya 

nyelv 

Nyelvhasználat: szó + asszociatív erő. 
Ismerni kell a szó konnotációit, finom 

árnyalatait. 

Közhely-ellenesség 

Nyelvhasználat: szó + asszociatív erő. 
Ismerni kell a szavak használati 

értékét. 

Közhely-ellenesség 

Forma nagy jelentősége Eszme autoritása a forma felett 

A fordítás első szempontja, hogy 

legyen magyaros 

A fordítás ne legyen „túlságosan” 

hollandos, de ne is legyen idegenszerű 

Még az anyanyelvünket sem tanuljuk 

meg tökéletesen, az idegen nyelvet 

igazán jól megtanulni szinte lehetetlen 

Sokan még az anyanyelvüket sem nem 

birtokolják tökéletesen  

Az idegen nyelv perfekt tudása 

lehetetlen 

A forma fontos a tartalom kifejtéséhez Ha a fordítás nem „szép”, korrekt sem 
lehet 

A purizmus híve Az „artisztikus” purizmus híve 

A műfordítás ugyanúgy része 
alkotómunkájának, mint az írás. Sokat 

és sokfélét fordít, lírát, epikát, drámát, 

prózát 

Inkább a fordítás elméletével 
foglalkozik, csekély számú prózai 

művet fordít  

 



Az értekezés új módszerekkel közelíti meg a fordítástörténetet, mivel 

eddig még nem készült olyan összehasonlító fordítástörténeti dolgozat, mely két 

(kis) nyelv fordítástörténetének egy-egy periódusát vetette össze, és számba 

vette azok metszéspontjait. A szűken vett témán belül szakirodalom nem is állt 

rendelkezésre.  

A fordításról vallott nézetek, a fordításelmélet története olyan lényeges 

kutatási terület, melyet még mindig nem aknáztak ki megfelelőképpen, ezért 

még sok a tennivaló ezen a téren. Ahogy az amszterdami James Holmes 

vizionálta a hetvenes években, mára a fordításról vallott változó elképzelések 

leírása, dokumentálása rendkívül fontossá, sőt, a fordítástörténettel foglalkozó 

nemzetközi együttműködés alapjává vált (Basnett 1993:134).  

E disszertáció keretei közé nem fért el, ám a XX. század első felének 

magyar-holland fordítástörténeti párhuzamaként kínálkozik Martinus Nijhoff és 

Vas István munkásságának – különösen T.S. Eliot-fordításaikat tekintetbe véve 

–, illetve Nijhoff és Babits Vihar-fordításának (1916, 1930) összehasonlítása is. 

Martinus Nijhoff, költő, drámaíró, esszéista, kritikus (1894-1953) fordítói 

életművének egyedülálló voltát az is mutatja, hogy a legrangosabb holland 

fordítói díjat róla nevezték el. A Nijhoff-díjat 1953 óta évente ítélik oda 

hollandról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvről hollandra átültetett művek, 

illetve fordítói életművek elismeréseként. Jelen kutatás mintájára, illetve annak 

folytatásaképp a továbbiakban meg lehetne vizsgálni a XX. század második 

felének, illetve a XXI. század fordítástörténeti párhuzamait is. Kutatnivaló 

munka akadna bőven, annál is inkább, mert a holland és a magyar kortárs 

irodalom egyre inkább reflektál egymásra: jelenleg intenzív műfordító 

tevékenység folyik mind magyar-holland, mind holland-magyar irányban. 



A tézisekhez felhasznált irodalom 
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