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Nem vagyok fordításelmélettel foglalkozó szakember, műfordító sem, és 
így nem járulhatok hozzá tudományos szinten ennek az értekezletnek a 
kérdésköréhez; mégis, szeretném itt elmondani a magam és pedagógus-
társaim véleményét azokról a fordításszövegekről, amelyekkel az általános 
iskolai tankönyvekben találkozunk. 

Mielőtt rátérnék alapmondanivalómra, az anyanyelvi közös törzsanyag 
fordításának problémáira, engedjenek meg néhány szót általánosságban a 
nem anyanyelvi tankönyvek, az egyes szaktantárgyak tankönyveinek fordí-
tásanyagáról. 

Talán sehol sem mutatkozik meg úgy a nyelvi gettó, amelyben élünk, 
mint a szaktankönyveink esetében. Ezek a tankönyvek pedig szinte kivétel 
nélkül - fordítások. 

Miről van szó? 
Nemzeti szinten az egyes tudományok szakszótára, sőt, újabban szak-

nyelve is, párhuzamosan fejlődik az illető nemzetnek a nemzetközi szellemi 
értékcserében való részvételével. Az átvett terminológia a szaktudomány, a 
nyelvtudomány és a technikai alkalmazás, vagyis a gyakorlat szintjén épül be 
a nyelvbe. 

így van ez Magyarországon, és így van Jugoszláviában is, a szerbhorvát, 
szlovén és macedón nyelvterületen. Vajdaságban azonban a magyar nyelv-
területen, e szerves beépülés a három szint egyikén sem valósul meg, 
legalábbis nem intézéményesen. Az egyéni vállalkozások ezen a téren fel-
tétlen elismerést érdemelnek, de aligha helyettesíthetik a fent leírt mecha-
nizmust. 

A magyarországi szaknyelvi fejlődés nálunk csak részben pótolhatja ezt a 
hiányt. Egyrészt, mert vannak diszciplínák, amelyekkel Magyarországon a 
saját társadalmi gyakorlatnak megfelelően másképp foglalkoznak (társada-
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lomtudomány, jog, politikai tudományok), másrészt - s itt a természet-
tudományokra és a technikára gondolok - nálunk az átvétel forrásai sem 
voltak mindig azonosak, és az itt működő szakemberek természetszerűleg a 
szerbhorvát nyelvterületen meghonosodott szaknyelv a mérvadó, illetve 
hasznosítható. 

A problémát csak így áltatánosságban vettem fel. Hogy ez milyen kö-
vetkezményekkel jár a magyar nyelvű szakkönykevben és általában az okta-
tásban, azt még felvázolni sem merészelem. 

* * * 

Valamivel illetékesebben szólhatok az anyanyelvi tankönyvek fordítás-
anyagára. 

Mielőtt bármit is mondanék erről a kérdésről, vessünk pillantást egy 
tényezőre, amit közös törzsanyagnak hívnak, és ami sokkal nagyobb mér-
tékben befolyásolja az anyanyelvi tankönyvek minőségét, s ennek folytán az 
oktatás minőségét is, semmint hinnék. 

A közös törzsanyag, amely a világirodalom mellett zömével Jugoszlávia 
népeinek és nemzetiségeinek irodalmát képviseli a tankönyvekben, nemcsak 
esztétikai és oktatási-nevelési szempontok szerint állt össze, hanem meg-
egyezés és az ezzel együtt járó kompromisszumok eredménye. 

Ezért a törzsanyagban szereplő irodalmi művek között jelentős a szint-
különbség. Ez az oktatás szempontjából már önmagában is hátrányos, ha 
arra gondolunk, hogy általa többek között irodalmi ízlést és esztétikai 
kritériumokat akarunk fejleszteni. 

Ez az anyag kötelező, és az anyanyelvi tankönyvekben a szövegnek 
körülbelül 50 százalékát képezi. Hogy a tankönyvszerzőnek és szerkesztőnek 
ezek után nem sok alkotói szabadsága és mozgásterülete marad, azt talán 
nem is kell mondani. 

Jelentkezik azonban még egy hátrány. Feltételezhető ugyanis, hogy min-
denütt a világon, ahol esztétikai és oktatási-nevelési koncepció alapján 
szerkesztik az anyanyelvi tankönyveket, a más népek irodalmából vett 
anyagot a legszebb és legihletettebb műfordítások képviselik; olyan for-
dítások, amelyek a megismert szépség továbbadásának belső szükségéből 
születtek. A vajdasági magyar tankönyvekben szereplő műfordításoknak 
azonban csak kisebb része ilyen. A szövegek negy részét a tankönyvkiadó 
volt kénytelen lefordíttatni. Mivel ehhez, talán éppen az előbb említett 
színvonalbeli különbségek miatt, nem mindig sikerült a legjobb műfor-
dítókat angazsálni, maradtak a mindentvállalók, és ez sajnos rányomta 
bélyegét a fordítások egy részére. 

A közös törzsanyag célja az anyanyelvi tanterv szerint a gyermek álta-
lános irodalmi-esztétikai nevelésén kívül az együtt élő népek irodalmának és 
kultúrájának ismertetése, és ezzel a közeledés és kölcsönös megértés mag-
vának elhintése. Sajnos, ezeknek a fordításoknak egy része sem az egyik, 
sem a másik célra nem használható. Az ilyen fordítások megjelenése még 
újságban, folyóiratban sem dicséretes, tankönyvben viszont egyenesen káros. 
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Azt már csak kuriózumként teszem hozzá, hogy ezeknek a fordításoknak 
egy része másodfordítás, amely gyakran igen gyenge szerbhorvát alapján 
készül, és csak feltátelezhetjük, hogy a végeredménynek édeskevés köze van 
az eredeti, mondjuk macedón, szlovén, szlovák, román, vagy albán szöveg 
színéhez, ízéhez, hangulatához. 

Mindaz, amit eddig elmondtam, bizonyos fokig menti a vajdasági magyar 
tankönyvkiadás fogyatékosságait. Vannak azonban anyanyelvi tankönyveink-
ben olyan fordításszövegek is, amelyek semmilyen oktaói-nevelői célra nem 
használhatók, és amelyeknek beiktatására nincs és nem is lehet magyarázat. 

Nem akarok itt áttekintést adni mindarról, ami nyolcosztályos iskoláink 
magyar olvasókönyveit ékteleníti, de egy kirívó példán bemutatnám, hogy 
meddig terjed a fordítói és szerkesztői felelőtlenség. 

A harmadik osztályos olvasókönyvben szerepel egy részlet Dobrica Erié 
Vaáar u Topoli című művéből. 

A költő egy szerbiai, közelebbről Sumadijai vásár hangulatát, az ott élő 
emberek mentalitását írja le ízes, hangulatos verssorokban, az adott táj-
nyelvet is idéző pattogó ritmusban. 

Ez a mű feltehetőn azért is került be a közös törzsanyagba, hogy például 
szolgáljon egy meghatározott hangulatú, népies motívumokra épülő alko-
tásra, és ezért a fordításnak erre különös figyelmet kellett volna szentelnie. 

Ehelyett mi történt? 
1. A fordító a történés színhelyét a versben szereplő helységnevek 

megváltoztatásával a szerbiai áumadijá-ból áthelyezte Észak-Bácskába. To-
polából Topolya lett, Sljivikből Mohol, Knié-ből Zenta, Stragarból Óbecse. 

Semmilyen elemzéssel nem lehet megállapítani, hogy mi a célja és 
értelme ennek a költői költözködésnek. 

2. A torzítás azonban nem áll meg a geográfiánál: a fordító ugyanígy, 
minden látható cél és értelem nélkül, megváltoztatja a szereplők nevét is. 
így lesz likából Zoli, Deda Daéaból Béla bácsi, lkából Karcsi és így tovább. 

Azt talán mondani sem kell, hogy a szerb eredetiben a személynevek nem 
véletlenek, hogy a népi beszédben meghatározott hangulati értékük van, 
amihez hasonló minőséggel a behelyettesített magyar személynevek nem 
rendelkeznek. 

3. Az efféle magyarításban azonban csak addig megy el a fordító, amíg 
nincs szüksége szellemre, humoros ötletre, vagy magyar tájnyelvismeretre. 
Hogy miként hagyja cserben a fordítót a nyelvi ihlet, az legszemléletesebben 
a ragadványneveknél és népies kifejezéseknél látható. 

Az eredetiben az egyik szereplő röviden így mutatkozik be: 

Joca ákljoca 
iz Glogovca. 

A fordítás így hangzik: 
Vagyok ifjú Janó 
fényképpel kattanó 
kishegyesi lakó. 
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Még ha el is tekintünk a verselési következetlenségtől, a szócsépléstől, és 
a "fényképpel kattanó" értelmetlenségétől, nyelvi badarságától, felmerül a 
kéréds, vajon népieskedő igyekezetében hogy nem jutott eszébe a for-
dítónak, hogy épp abban az észak-bácskai környezetben, ahova a történést 
áthelyezte, szintén divatosak és többnyire szellemesek is a magyar ragad-
ványnevek. És ha már mindenáron "kattintani" akart, mért nem lett abból a 
"fényképpel kattanó" Janóból, mondjuk Kattincs Jancsi? 

A fordításban Áron bá'nak keresztelt £ika Brana az eredetiben így fejezi 
ki a kívánságát: 

Imam jednu 
2elju staru 
d' umrem pijan 
na vaáaru. 

A fordítás pedig így hangzik: 

Titkos régi vágyam 
most hát elárulom: 
ezen a vásáron 
magam jól leiszom. 

Ismét nem bocsátkozva az eredeti ritmusának és a fordítás szócséplő 
otrombaságának összehasonlításába, csak azt kérdezném, hogy nem jutott a 
Bácska-szerető fordító eszébe, hogy az itteni magyar parasztnak is akad 
olykor ilyen vágya, és ilyenkor egyszerűen azt mondja: "hótra iszom maga-
mat". 

Ha nem megy a verselés, fordítónk nem esik kétségbe. Megspékeli a 
szöveget szótöltelékkel, hogy legalább félreértés ne essék. 

Az eredetiben a már említett Joca ákljoca fényképész így szól: 

Molim jedan 
osmeh őedan -
za buduée 
naraátaje. 

A fordítás viszont így hangzik: 

Mosolyogni kérem 
szendén, lágyan, szépen 
had nézegessék majd a jövő 
nemzedékek. 

Hogy mi köze ennek a szövegnek az eredeti tartalmához, az nyilvánvaló. 
Hogy nincs köze az eredeti hangulatához sem, az is jól érzékelhető. De hogy 
miért tekinti ezt versnek a fordító, az titok marad, legalábbis előttem. 

Szolgálhatnék még néhány hasonló példával ebből, a tankönyvben közölt 
alig kétoldalnyi szövegből, de azt hiszem, ennyi is elegendő a melléfogás 
érzékeltetéséhez. Ehelyett inkább feltenném a kérdést: 
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Mit tegyen a tanító, ha a hivatalos tankönyvben olyan szöveg van, amely 
megcsúfolása mindannak, amit ő irodalomról, költészetről tanítani köteles? 

Meg kell mondanom, hogy ezekért a dolgokért nemcsak a fordítót és 
nem is elsősorban a fordítót hibáztatom. Ha a fordító megelégszik ezzel a 
szinttel, ez az ő magánügye - legalábbis addig, amíg az asztalfiőknak 
dolgozik. De ha ilyen fordítás bekerül a tankönyvbe is, az már a tan-
könyvkiadó szerkesztőségének a vétke, amit ismétlem, nem lehet szűkös 
lehetőségeinkkel és körülményeinkkel igazolni. 

És az egészben az a legszomorúbb, hogy olvasókönyveinkben nem ez az 
egyetlen ilyen szöveg. 

•v. 
* • * 

Végül, engedjenek meg két javaslatot, amelyek nem tartoznak ugyan 
közvetlenül felszólításom tárgyához, a vajdasági magyar olvasókönyvek for-
dításanyagának problémájához, de közvetve kihatással lehetnek rá. Ha 
ugyanis a tantervmódosítás során figyelembe vennék ezeket a javaslatokat, 
általában csökkenne olvasókönyveinkben a fordításanyag, ami megkönnyí-
tené a tankönyvkiadó munkáját, és tekintet nélkül a fordítások minőségére, 
a tankönyv hasznára válna. 

Az első javaslatom az, hogy az elemi iskola első és második osztályában 
nem kellene alkalmazni a közös törzsanyagot. A gyermek ebben a két 
osztályban ismerkedik az anyanyelvi kultúra alapelmeivel, és ehhez magyar 
népdalra, magyar népmesére, a magyar gyermekirodalom gyöngyszemeire 
van elsősorban szüksége. Iskoláztatásának fennmaradó nyolc-tíz esztendeje 
elegendő a közös törzsanyaggal való ismerkedésre. 

A második javaslat azon a tényen alapszik, hogy a magyar gyermekek 
környezetnyelvként valamennyien tanulják a szerbhorvát nyelvet és annak 
keretében a szerbhorvát irodalmat is. Tehát a környezetnyelvi tanterv és az 
anyanyelvi tanterv összevetésével az utóbbiból ki lehetne iktatni azokat a 
műveket, amelyeket a gyermek szerb órán eredetiben is megismer. Ezzel 
nagyobb lehetőség nyílna az anyanyelvi anyag bemutatására és elsajátítására. 

Mindez, ismétlem, nem tartozik a szorosan vett témához, de mivel a 
jelenlevők többsége valamilyen módon és valamilyen szinten kapcsolatban 
áll az oktatással, úgy gondoltam, talán nem lesz érdektelen, ha ezt is 
fölemlítem. 
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