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I. 

 

Az értekezés Ernest Hemingway néhány kiemekedő művének magyar fordításait vizsgálja és 

a szerző honi recepcióját tekinti át 1970-ig. Az első fejezet a fordításról való gondolkodás, a 

fordításelmélet vázlatos történeti áttekintése révén foglalja össze a legfontosabbnak ítélt 

elveket, tanokat, különös tekintettel a kultúraazonos és kultúraidegen fordításokkal, illetve az 

idegenség fordításban történő érzékeltetésével összefüggő problémákra. Ennek megfelelően 

nagyobb figyelmet szentelünk a tizenkilencedik századi szerzők közül Friedrich 

Schleiermachernek, a huszadik században Walter Benjamin és Günther Figal írásainak, a 

jelenkorból pedig a The Translator’s Invisibility című mű szerzőjének, Lawrence Venutinak. 

A magyar műfordítói hagyomány meghatározó sajátosságait, mások mellett, Toldy Ferenc, 

Gyulai Pál és Kosztolányi Dezső írásai alapján igyekszünk felvázolni.  

 A Hemingway-művek fordítása, az alkotások szándékolt egyszerűsége, elszegényített 

szókincse, dísztelensége okán, nyelviránytól független is számos problémát vet fel. Egyrészt a 

fordítások explicitebb jellege is megnehezíti a hemingwayi stílus és hemingwayi hangulat 

reprodukálására törekvő fordító dolgát, másrészt pedig a hallgatással, kihagyással, vagyis 

Hemingway jellegzetes írói technikájával közölt tartalmak átültetésekor célszerű arra 

törekednie a fordítónak, a szöveg sokszori értelmező újraolvasójának, hogy a 

többértelműséget megőrizve mentse át ezeket a tartalmakat a célnyelvi szövegbe. A magyar 

Hemingway-fordítások kapcsán legalább még egy probléma felmerül: a magyar műfordítói 

gyakorlat szerint a Hemingwayénél bonyolultabb és dúsabb nyelvezetű művek is tovább 

színeződtek, még gazdagabbá váltak, hol önkéntelenül kialakított, hol nagyon is tudatos 

műfordítói koncepció jegyében, tehát Hemingway esetében aligha valósulhat meg az eredeti 

szöveg fegyelmezett, visszafogott, önkényes dúsításoktól mentes fordítása.  
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 II.  

 

 Az értekezésben két novella – The Indian Camp, és The Short Happy Life of Francis 

Macomber -, illetve a The Old Man and the Sea című kisregény fordítását vizsgáljuk. A két 

novellának két-két fordítása is létezik, ez a körülmény a szerző célnyelvi reprezentációját 

vizsgáló fordításkritikai elemzésen túl eltérő fordítói stratégiák, koncepciók, fordítói 

megoldások vizsgálatát is lehetővé teszik ugyanazon forrásnyelvi szöveg alapján. A három 

eredeti mű a szerző három különböző alkotói korszakából származik.  

 Nagypál István és Szász Imre fordításának - Indián falu és Indián tábor - megjelenése 

között negyed század telt el, ám néhány apróságtól eltekintve, a két fordítás közötti 

különbségek nem a születésük idején uralkodó eltérő nyelvállapotokból adódnak. Nagypál 

István fordítói értelmezésében Hemingway novellája tetszetős fordulatokkal teli, gazdag 

nyelvezetű, magyarázó betoldásoktól sem mentes, többértelműséget alig tűrő szöveg. Szász 

Imre ezzel szemben egy puritánabb műfordítói szemlélet jegyében ültette át a novellát: a 

forrásnyelvi mű hangulati jegyeit hívebben megőrző, a novella meghatározó sajátosságát 

jelentő többértelműséget megtartó, összességében jóval pontosabb fordítást készített, olyan 

koncepció jegyében, amely a célnyelvi kulturális viszonyok között akár idegenszerűnek ható 

megoldásokat is elfogadhatónak ítéli a lehető legpontosabb tartalmi és hangulati közvetítés 

érdekében. Szász Imre fordítása Hemingway első magyar, 1960-ban megjelent 

novelláskötetébe került, ugyanabba a válogatásba, amelybe a The Short Happy Life of Francis 

Macomber második, András T. László által jegyzett fordítása. Az Indian Camp új fordíttatása 

melletti kiadói vagy szerkesztői döntés alapján megfogalmazhatónak tűnik a feltevés, hogy a 

cél a szerző autentikusabb fordításokon, az eredeti szöveget fegyelmezettebben és 

feszesebben reprodukáló átültetésken keresztül történő megismertetése volt a magyar 
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olvasókkal. Ezt a feltevést azonban nem támasztja alá András T. László és a három évvel 

korábbi változatot készítő Örkény István fordításának egybevetése. Az “idősebb” fordítás 

ragaszkodik szigorúbban az eredeti szöveghez, s az egyszerű nyelvtani szerkezeteket, a 

szegényebb szókincset, a monotóniát, következésképpen a forrásnyelvi mű hangulatát 

pontosabban igyekszik reprodukálni. A fenti feltevés továbbá azért is nehezen igazolható, 

mert a novelláskötet megjelenése előtt négy évvel, 1956-ban Ottlik Géza olyan fordítást 

készített a The Old Man and the Sea című Hemingway-kisregényről, amely nem csak András 

T. László fordítását, hanem a több mint húsz ével korábbi Nagypál-fordítást is meghaladja a 

szöveg önkényes gazdagítása, dúsítása, színezése szempontjából. Ottlik Hemingway-

olvasatában nem csak a leíró részek válnak – az eredeti mű felől, a vélelmezhető eredeti írói 

szándék felől közelítve a fordított szöveghez – érthetetlenül és indokolatlanul túldíszítetté, de 

a párbeszédekben megszólaló szereplők nyelvezete, szókincse, beszédmódja is olyannyira 

választékos és helyenként szinte már-már veretes, hogy a fordítás olvasóiban hamis vagy 

disszonáns kép alakul ki a mű fontosabb szereplőiről. Ottlik fordítása tökéletesen illeszkedik a 

magyar műfordítói hagyományba, amely szinte előírja a fordító számára az eredeti szöveg 

“feljavítását”, “felöltöztetését”, és amely hagyomány szellemében a fordított mű közel olyan 

mértékben viseli magán a fordító, mint az eredeti mű szerzőjének kéznyomát.  
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 III.  

 

Ernest Hemingway lényegében 1934, a Búcsú a fegyverektől első magyar fordításának 

megjelenése óta van jelen a magyar könyvkiadásban és irodalomkritikában. Erről a regényről, 

majd a három évvel később Különös társaság (The Sun Also Rises) megjelenő műről Reményi 

József, Kassák Lajos, Szerb Antal és Vas István is írt, nem feltétlenül elragadtatott hangú 

kritikát. A háború utáni időszakban, főleg az ötvenes évek második felétől megjelennek újabb 

művei, illetve korábban már megjelent művek új fordításai. A hatvanas évek második felében 

Egri Péter és Sükösd Mihály önálló kötetben foglalkozik Hemingway munkásságával. 1970-

ben az Európa Könyvkiadó elkezdi Hemingway életműkiadásának kiadását, a sorozat utolsó, 

hetedik kötete 1973-ban jelenik meg. A fentiek alapján tűnt indokoltnak ezen két időszaknak 

– a harmincas és hatvan-hetvenes éveknek – alaposabb vizsgálata, az amerikai irodalom 

magyarországi fogadtatásának tágabb összefüggései között.  

 Az értekezés melléklete tartalmazza Hemingway magyar nyelven megjelent műveinek 

bibliográfiáját.  

 

 


