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coltak; ez azt jelentette: az osztálykorlátok eltör-
lődtek, megszűntek.

Puskin totális intézményesülésének a jele volt, 
hogy a halott költő szakrális artefaktummá vált, 
olyan alakká, akit különösen óvni kell a profanizá-
lástól. Ám Puskin ugyanekkor megjelent élő em-
berként is, akit ha becsméreltek, az személyes sér-
tettséget váltott ki azokból, akik számára Puskin 
nem volt közömbös. Puskin sokkal több is lesz (és 
marad), mint csupán egy letűnt kor inertív rekvi-
zituma.

KalavsZKy Zsófia

*

Philippe marty. L’original: Traduction, version 
et intraduisible. Perspectives comparatistes. Paris: 
Classiques Garnier, 2021. 298.

Ez a könyv a Classiques Garnier Kiadó Perspec-
tives comparatistes című sorozatában jelent meg, és 
a címében szereplő fordítástudományi szakkifeje-
zések alapján azt feltételezhetnénk, hogy egy for-
dítással foglalkozó művet tartunk a kezünkben. 
De a csaknem negyvenoldalas bevezetőnek már az 
első mondataiból kiderül, hogy a kötet tizenkét 
tanulmánya „az eredeti vidékét” (le pays de l’origi-
nal) járja be, az eredetit próbálja meg feltérképez-
ni; az írások az „eredetivel találkoznak, az eredetit 
»vélik meglátni«, találják fel” (rencontrent ou „croi-
ent voir”, ou „inventent” l’original), tehát – folytatja 
a szerző, némiképp ellentmondva önmagának – a 
fordításról szólnak. Természetesen ahol van fordí-
tás, ott általában szokott lenni eredeti is, de Phi-
lippe Marty siet kijelenteni, hogy az eredeti nem 
azonos a „kiinduló”, a „forrásnyelvi” vagy „idegen 
nyelvű” szöveggel. Az eredeti nem úgy értendő, és 
nem is úgy viselkedik, mint a „kiinduló szöveg” 
(texte de départ), ahonnan el lehet jutni, meg lehet 
érkezni a célnyelvi szöveghez (texte d’arrivée). Ha 
az eredetit és a forrásnyelvi szöveget szétválaszt-
juk, azzal egyidejűleg két műveletet, két feladatot 
is megkülönböztetünk egymástól: az egyik a for-
dítás (traduction), amely az idegen nyelvű szöveg-
gel dolgozik, a másik pedig a „változat” (version), 
amelyet csak „az eredeti tesz lehetővé vagy követel 
ki” (7). Aki egy szövegben az eredetivel találkozik, 
azt Marty nem is fordítónak (traducteur), hanem – 
alkalmasabb magyar megfelelő híján nevezzük így 

– „változatszerzőnek” (verseur) nevezi. Mint írja, 
minden változatszerző egyszersmind fordító is, és 
minden fordító változatszerzővé válik akkor, ami-
kor felbukkan, megjelenik az eredeti. De hogy 
Marty mit nevez „eredetinek”, az pontosan nem 
deríthető ki. Bonyolítja a megértést, hogy az „ere-
deti” (original) főnevet egyes és többes számban is 
használja. Az előbbiről azt írja, hogy „satöbbiző” 
(etcétérant) (19), az utóbbiról pedig – Deleuze nyo-
mán – megállapítja, hogy úgy működnek, úgy fej-
tik ki a hatásukat (agissent), mint a „démonok” (39). 
A  több oldalt kitevő magyarázat megértéséről – 
főleg a szerző által használt posztmodern nyelve-
zet miatt – mindkét esetben lemondtunk. 

Marty szerint tehát különbséget kell tennünk 
„eredeti” és „forrásnyelvi szöveg” között. A kiindu-
ló (forrás-)nyelvi kijelentés az „első”, ezért a cél-
nyelvi szöveg szükségképpen csak a második helyet 
foglalhatja el. Az eredetiről viszont olyanokat ír, 
hogy szüntelenül átengedi a helyét, áthelyeződik, 
változik (devenir), forog, megnyitva a változat moz-
gását, vagy kört alkot, amelybe minden egyes válto-
zat sorban belépve az eredetit láttatja. A Zűrzavar 
(Confusion) című fejezet végén Marty az „eredeti” 
valamiféle meghatározását is megadja, ezt érdemes 
szó szerint idéznünk: „Az eredeti nem szöveg, ha-
nem cselekvés és esemény, felemelkedés és zuhanás, 
megtörténés és cél, entrópia és száműzetés, zűrza-
var és burjánzás, összekeveredés; visszafogott italál-
dozat a templomban, köröskörül és mindenütt má-
sutt is: a kiöntés bősége, bőven áradó öblítés (liba-
tion parcimonieuse dans le temple, et tout autour et 
partout ailleurs: abondance du verser, irrigation géné-
reuse)” (56). E „definíció” értelmének megfejtésére 
még kísérletet sem próbálunk tenni.  

A másik lényeges különbség fordítás és válto-
zat között az, hogy a fordító előbb-utóbb valahogy 
eljut a célnyelvi szöveghez, és munkája sikeressé-
gét meg is lehet ítélni. A változatot ellenben nem 
lehet ilyen módon minősíteni: a változat soha nem 
sikerülhet, soha nincs befejezve, soha nincs kész 
(erre utalhat a „satöbbiző” jelző), következéskép-
pen elrontani sem lehet. A  szerző maga is érzi, 
hogy ez így nem teljesen világos, ezért néhány 
konkrét példát is említ: egy rövid szövegrészletet 
Virginia Woolf Mrs. Dalloway (Clarissa) című re-
gényének elejéről, szemelvényeket Petrarca Dalos-
könyvéből, Hölderlin költeményeiből, Vergiliustól 
és néhány más szerzőtől. Hogy miért éppen ezek-
től a szerzőktől és ezekből a művekből idéz, azt 
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meg is indokolja, és – bár ebből az indoklásból nem 
túl sokat lehet érteni – a szerző célja és módszere 
többé-kevésbé kihámozható. Ismeretes, hogy a 
Biblia szerint ez az egész mai nyelvi káosz Bábel 
tornyával kezdődött, amikor Isten összezavarta az 
emberiség ősi nyelvét. A fentebb már említett Zűr-
zavar című fejezetben (41–56) Marty hosszan fej-
tegeti az „összezavarni” (confondre) ige jelentéseit, 
eltűnődve azon, hogyan lehet összezavarni egy 
nyelvet, majd megnézi, milyen változatokban jele-
nik meg ez az ige a különböző nyelvű bibliafordí-
tásokban. Megtudjuk, hogy a korábbi francia nyel-
vű bibliákban a confondre mellett a brouiller és mêler 
igék is megtalálhatók, Henri Meschonnic pedig az 
embabeler („elbábelesít”) megfelelőt javasolja (43). 
Ezután Marty sorra veszi a más nyelvű megfelelő-
ket (angol confound, olasz confondere, német verwir-
ren, vermengen stb.) Hosszan fejtegeti a görög és a 
latin megfelelők etimológiáját, míg végül eljut az 
eredeti héber szótőhöz (bll-), végigkísérve e tő 
meglétét és jelentésváltozásait a mai nyelvekben. 

Marty a kötetben szereplő összes tanulmányá-
ban ugyanezt a módszert követi: kimutatja bizo-
nyos alapszavak, ősi tövek, gyökök megjelenését az 
idézett szövegrészletekben, megadja feltételezett 
etimológiájukat, feltárja további fejlődésüket más 
nyelvekben, a bibliákban, valamint egy sor irodal-
mi és vallásos szövegben. A meglehetősen csapon-
gó fejtegetésekből – amelyekben látszólag össze-
függéstelenül keverednek filológiai, irodalmi, 
történeti nyelvészeti, stilisztikai terminusok és 
szempontok – azonban kirajzolódik a szerző állás-
pontja. Szerinte minden írott (elsősorban irodalmi 
és vallásos) szövegben felbukkannak olyan nyelvi 
elemek (ősi gyökökre visszavezethető ún. „ar-
ché-szavak”), amelyek más nyelveken, más szer-
zőknél, más művekben is megjelennek. Ezeket 
nevezi „eredetieknek”, ezekben nyilvánul meg, jut 
kifejezésre, mutatkozik meg, él tovább az „ere-
det(i)”. A Woolf-regény néhány szava például ele-
gendő neki ahhoz, hogy bebizonyítsa továbbélésü-
ket, az „eredeti” jelenlétét kimutassa a XLVI. zsol-
tárban, Hölderlin, Petrarca, Vergilius, Novalis 
verseiben, a Littrében és több 18–19. századi értel-
mező szótárban, Bossuet, Walter Benjamin, Pier-
re-Jean Jouve, Pierre Klossowski, valamint egy sor 
más régi és mai szerző műveiben. Hogy Marty 
mely szavakat tartja „eredetieknek”, az az ő belátá-
sára van bízva, a kötet végén mindenesetre megad 
egy kb. 160 tételből álló betűrendes szójegyzéket 

(287–290), valamint egy tizenkét tételből álló lis-
tát (295), amelyben a „gyakran idézett példák” sze-
repelnek. Ezek között a Biblia mellett főleg Höl-
derlin, Petrarca és Vergilius művei találhatók. 

Sokat elárulnak az egyes tanulmányok címei, 
amelyekben angol, német, görög és latin szavak is 
szerepelnek: Confusion, Le même, Iam, Lui-même 
(partir), Croissance, Thauma – Tautologie, For (Para-
digme), Paradigme (For), Penser à (Ausland), Otium 
(Endroit, Ort), Faire refrain, Pros. Ezek a címek a 
francia nyelvű olvasók számára sem mondanak túl 
sokat. A  posztmodern nyelvezetben járatos olvasó 
azonban – ha figyelmesen végigküzdi magát a szer-
ző fejtegetésein – egy idő után rájöhet a verseur fel-
adatára. A francia verser ige (mely maga is ilyen ar-
ché-szó, 290) az ismert jelentéseken túl az öntés, 
kiöntés, feltöltés mozzanatát is tartalmazza, erre 
utalhatnak a „definícióban” említett italáldozat, ki-
öntés, bőséges öntözés stb. szavak. A változatszer-
ző, a verseur tehát – aki Marty szerint nem azonos a 
fordítóval – egyszersmind öntöző, feltöltő is: meg-
oldásaival mintegy „beönti” ezeket az ősi töveket, 
arché-szavakat más nyelvekbe, más szövegekbe, 
„beöntéseivel” gazdagítva („megöntözve”) őket.

Philippe Marty elsőrangú filológus és rendkí-
vül művelt, több nyelvet ismerő, olvasott szerző. 
Bár etimológiai fejtegetései olykor vitathatók, e 
könyvéből a fordítástudományi, a történeti nyel-
vészeti, az etimológiai és az összehasonlító iroda-
lomtudományi kutatások is sok mindent haszno-
síthatnak. A Növekedés (Croissance) című tanulmá-
nya elején például időrendi sorrendben egyetlen 
Shakespeare-verssor tizenhat francia és huszonhat 
német nyelvű fordítását adja meg (101–102) és ha-
sonlítja össze egymással; Heidegger arché-szava, 
az általa fordíthatatlannak tartott Ereignis kapcsán 
fontos megállapításokat tesz a tautológiáról és a 
fordíthatatlanságról (135) stb. 

Vannak könyvek, amelyeket szinte lehetetlen 
végigolvasni, de bárhol nyitjuk is ki őket, sokat ta-
nulhatunk belőlük: a szerző kérdésfeltevései gon-
dolkodásra késztetik az olvasót. Ilyen Philippe 
Marty könyve is, amelyet – posztmodern nyelve-
zete és fogalmazásbeli homályossága ellenére – jó 
szívvel ajánlhatunk a nyelvészek, irodalmárok, fi-
lozófusok, fordítás- és valláskutatók, és általában a 
társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasók 
figyelmébe.

albert sándor
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