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Az oszakai magyar szakosok irodalomfordító projektje – a haladó szintű magyar 

mint idegen nyelv tanulásának egy lehetséges módja 

 

 
 

 

2014 tavaszán egy kurzus keretében tizennégy magyar szakos japán diák, az 

óra moderátortanára, Okamoto Mari, három japán szakos magyar egyetemista 

és e sorok írója, tehát egy híján húszan többféle sajátos célból egy középkori 

japán versgyűjtemény, a Hjakunin-issu magyarra átültetésére vállalkoztunk. 

 

Célkitűzés, a fordítás helye 

 

Céljainkat tisztázandó, rögtön le kell szögezni, hogy esetünkben nem vérprofi 

irodalomfordításra kell gondolni. Az igazi irodalomfordítók élcsapata valójában 

kínosan szűkös réteg, hiszen bármely szöveg pontos lefordítása már jelentős kihívás. Ha pedig 

irodalmi szövegről van szó, akkor félő, hogy miközben például műfaji, formai kritériumoknak 

igyekszik megfelelni a fordító, éppen a mű sava-borsa vész el. Ráadásul itt japán nyelvről van szó, 

mely estében a kulturális távolság valamelyest arányos a földrajzival, megfejelve mindezt a 

középkor időbeli távolságával is. Tehát nem a tökéletes irodalomfordítás volt itt a cél, hanem – 

kurzus lévén – bevezetés az irodalomfordításba. 

 

A projekt értelme 

 

Ehhez hasonló vállalkozásra bátran biztatható bárki bármilyen nyelv esetén, hiszen irodalmi 

anyagot mindenféle nyelven találhatunk, melyet megpróbálhatunk magyar nyelven visszaadni. 

Hangsúlyozom, hogy a vállalkozás már az úton levés állomásain hasznos lesz, a végeredmény 

esetünkben másodlagos jelentőségű. 

 A kortárs irodalmi művek értelmezése is jelentős kihívást tartogathat számunkra; ha viszont 

évezredes múlt szövegeivel szembesülünk, számos történelmi, civilizációs, kulturális stb. ismeret 

szükségessége merül fel értelmezési kellékként. Nem kell persze ezer év, elég néhány generációnyi 

távolság is ahhoz, hogy belássuk, a megértéshez számos információ birtokában kell lennünk. 

 Azaz, ha rendelkezünk egy lelkes csapattal, melynek tagjai legyenek idegen nyelvűek vagy a 

célnyelvi kultúrától bármennyire elsodródott szórványban élők, első körben a forrásnyelvi szöveg 

megértéséig, biztos ismeretéig kell eljutniuk. Ha tehát megértik azt első lépésként, hogy a 

célnyelven való prezentáláshoz mindenekelőtt a saját biztonságos ismeretére van szükség, akkor 

már megérte. Lépjünk azonban ennél tovább. A szakirodalmi források böngészésén túljutva 

következik a bevezetés az irodalomfordításba második lépcsőfoka, ahol a fordítótanoncok többek 

között a frazeologizmus, a reália fordításának kérdésével szembesülnek. 

 És persze itt van még a célnyelvi kultúra ismeretének szükségessége is azon a szinten, hogy 

eljussanak annak belátásáig, hogyan lehetséges a másik nyelv, kulturális stb. eszközkészletével 

felfoghatóvá, értelmezhetővé tenni az addig többé vagy kevésbé ismeretlent. 

 A saját ismerete után így eljutottunk a másik ismeretének, a megértésnek az igényéhez. 

Mindezek mellett külső szemmel nem úgy kell tekintenünk bátor hőseinkre, mint akiknek kiváló 

fordítást kell letenniük az asztalra, ennek hiánya fel sem merül kudarcként. Nem titkolt reménye 

persze a tornatanárnak sem, hogy a tornaórán ügyeskedőből élsportoló váljon, de a keretek 

mindenki számára világosak. Egy kedves lektor kolleginám szerint olyan ez a vállalkozás, illetve 

annak végeredménye, mint amikor az iskolás társaság bemutatja a szüleinek, mivel is foglalkozott 



az iskolában. Egy ilyen előadástól sem várjuk el azt, hogy elsőrangú színházi darab legyen. 

 

A munkafolyamat előkészítése 

 

Túljutva a legitimáció kérdésén következzen a beavatás. A kurzus kereteibe szabott versfordító 

projektet tehát a tanár moderátori szerepben irányította. A vállalkozás sajáttá tételében jelentős 

szerepe volt annak, hogy a munkát két önként vállalkozó diák vezette. Ők mindenekelőtt a 

rendelkezésre álló időt osztották fel az egyes munkamenetek egységeire, majd a feldolgozandó 

szöveg mennyiségét volt feladatuk szétosztani a fordítótanoncok között. Esetünkben ez a Hjakunin-

issu száz kis terjedelmű versét jelenti. 

 

Néhány szó a Hjakunin-issu-ról 

 

E projekt előtt sem volt teljesen ismeretlen a magyar érdeklődő közönség előtt 

a Száz ember egy-egy verse vagy hasonló címmel emlegetett versgyűjtemény. 

A korábbi fordításokat, fordítási kísérleteket tudatosan nem vettük figyelembe, 

tartván attól, hogy azok túlzottan befolyásolják a saját munkát, esetleg 

elbizonytalanítóak lehetnek a lelkes diákok számára. 

 Ez a versgyűjtemény tehát a 7. századtól kezdve a 13. századig élt 

szerzők egy-egy művét tartalmazza. Talán a legismertebb közülük az a Muraszaki Sikibu, aki a 

Gendzsi regénye (más fordításban Gendzsi szerelmei) című művet írta, amely a világirodalom talán 

első regénye. Maga a gyűjtemény a 13. században keletkezett; állítólag Fudzsivara no Teika állította 

össze Fudzsivara no Tameie kérésére, apósa Ogura-hegyen lévő birtokának falait díszítendő. 

A költemények műfaja az ötsoros, 5-7-5-7-7 kötött mora- vagy szótagszámú tanka. Két szerkezeti 

egységből áll, melyből az első rész az első három sor gyakran természeti képe, ehhez társulnak a 

szerző érzelmei a negyedik-ötödik sorban. Az első egység valamelyest önállósodásából jött létre a 

nálunk is kedvelt haiku. 

 Ez a versgyűjtemény nem egy, csak kevesek által ismert poros kötet, hanem – azonkívül, 

hogy az iskolában tanítják ezeket a tankákat – nagyon szerencsés módon egy kártyajáték is 

kapcsolódik hozzá. Ezt a játékot hagyományosan újévkor játsszák Japánban. A játék alapja, hogy 

memoriterről van szó, tehát amikor valaki felolvassa a befejező két sort, a játékostárs(ak)nak fel kell 

ismerni a verset... 

 

A munkafolyamat 

 

Fontos lehet megemlíteni, hogy – talán azért, mert Japánról van szó – jelentős motiválóerővel hatott 

az a tudat, hogy a fordítóprojekt végeredménye megszerkesztve kötetbe is kerül, s az Oszakai 

Egyetem kiadásában egy több mint százoldalas füzet formájában Magyarországon is hozzáférhető. 

 A kiadvány elején szerepel a fordítók neve, illetve hogy melyik versek fordítása fűződik a 

nevükhöz. Mivel száz versről van szó, és tizennégy diák vett részt az órán, hét vers jutott egy 

emberre, illetve így kettő maradt ki, hogy meglegyen a száz, ezeket önként vállalkozók kapták meg. 

Miután már megtudták, melyik vers lesz az ő feladatuk, az iskolai, családi, baráti közegben 

előfordulásukat idézték fel, hiszen egy részüket már tanulhatták memoriterként általános iskolás 

korukban, illetve a kártyajátékból is ismerik a szövegeket, melyekkel családi, baráti összejövetelek 

során szórakoztak. Ha ugyan a sorok ismerősen csengtek is, a szövegek valódi jelentése gyakran 

burkolózott az ezeréves nyelv homályába, azaz szakirodalmi böngészés következett otthoni 

munkaként a szövegek valódi megértéséhez, hogy az felismerhető lehessen majd magyarul is. Ezt 

az utánajárást követték az első próbálkozások a fordításra. Ilyen feladatra természetesen csak haladó 

szintű nyelvtanulók kaphatók; magyar anyanyelvi segítség nélkül azonban majdhogynem lehetetlen 

feladat előtt állnak. Azt kellett elérniük, hogy a nyersfordításon inneni vagy túli magyar nyelvű 

szöveg, amellyel aztán az órára jöttek, alkalmasnak bizonyuljon arra, hogy a magyar segítők a 

megfelelő keretek közé terelgessék a fordítási folyamatot. A velem együtt négy magyar segítő, plusz 



a kurzus tanára, öt olyan fogódzót kínáltunk, mely köré két-három fős csoportok szerveződtek. Az 

otthoni fordításukat elhozva japán–magyar nyelvű magyarázatokkal egészítették ki számunkra a 

versszöveget, ezzel lehetővé vált olyan nyelvi jellegzetességek tisztázása, melyekkel javítani 

lehetett a félig-meddig nyers szövegeken. 

 

A nyelvtanulás 

 

Ez a tisztázás voltaképpen az órai nyelvtanulás része a projektnek. Az egész feladat ebből a 

szempontból is megközelíthető, azaz kiemelhetjük, hogy itt valójában nyelvtanulásról van szó 

elsődlegesen, melyre két-három fős csoportokban kínálkozik lehetőség vagy anyanyelvű 

személlyel, vagy a kurzus tanárával. Otthoni saját feladatukat lehet közösen korrigálni. Előzetesen 

készülve magyarázatokat fűzhetnek saját munkájukhoz, azt kiegészítendő, valamint az esetleges 

magyar nyelvű kérdésekre is reflektálni kell a félreértések kizárásához. Miután a magyarok számára 

is világos, mit fejez ki a költemény, következhet a szövegek csiszolatlanságainak szemügyre vétele. 

Ekkor kerülnek elő a hiányosságok bármely nyelvi szinten. A versszövegnek a köznyelvitől 

esetenként eltérő szintaxisa, lexikája a stílusréteghez igazítva tartogat újdonságokat a diákoknak. 

Felmerül a szinonimák közötti válogatás funkciója is. A mora- illetve szótagszám kötelező betartása 

olykor átfogalmazásra kényszerít, mert ha akár egy szótagon múlik is, gyakran nem küszöbölhető ki 

könnyen a csorba, más szót, más szószerkezetet kell választani. Ez nem más, mint az egy 

kifejezendőt többféleképpen kifejezni tudás képességének szintje. A csoportvezetői szerep jó 

esetben a terelgető, rávezető csak, a végső szövegváltozat közös munka eredménye. A kötelező 

mora- illetve szótagszám, a stílusréteghez illeszkedő szintaxis és lexika az anyanyelvi beszélő 

számára sem alapvető, hiszen ezen a ponton már irodalmi szövegről van szó. Itt marad magára e 

sorok írója a magyar lektorálási feladattal, melyben azt az optimális nyelvi szintet érdemes 

meghatározni, mely formai és műfaji szempontból megfelelő, azonban nem várja el az igencsak 

nehéz kiváló irodalmi fordítás szintjét. A lektorálónak úgy kell csak alakítgatni a szövegeken, hogy 

azok a fordítók, a diákok munkái maradhassanak, máskülönben éppen a sikerélményt veszi el tőlük, 

munkájuk gyümölcsét. 

 Mivel száz különböző szerző egy-egy művéről van szó, és még időben sem egyszerre 

íródtak, különböző kvalitással rendelkeznek. Némelyekben kiemelt jelentőségű lehet a szójáték, 

melyre fel kell hívni a fordító figyelmét, és ha lehetséges, ismét nem tökéletesen, de jó, ha 

felismerhető a szövegben. 

 

A kiadvány szerkezete 

 

A borítón az egyik diák rajza látható a szövegekre jellemző emberalakokkal, s néhány japán 

sajátossággal. A címadás az én feladatom volt, melyhez egyetlen instrukciót kaptam, ne a Száz 

ember egy-egy verse legyen. Így lett Százszorszép japán versek. 

 Az első lapon a fordítók nevei szerepelnek japánul és magyaros átírásban, illetve hogy mely 

versek fűződnek a nevükhöz. Majd a fordítást segítők, a rajzok készítői következnek, mivel az 

említett kártyajátékot is lehetővé teszi a kiadvány, és mellékletként el is készítették a kártyákat. 

Ezután a projektet vezető két diák és a kurzus tanárának neve zárja a sort. 

 A Hjakunin-issu-ról és a projektmunkáról esik szó a tanári előszóban. A következő lap a 

tartalomjegyzéké, majd négy oldalon japánul olvasható a száz vers és a szerzők neve. A további I. 

részben az egy oldalt egy versnek szentelő egység következik. Ezeket 

követi néhány kiegészítés a II. részben, mely a Hjakunin-issu-ról címet 

viseli. Itt olvashatjuk a Hjakunin-issu játék szabályait, kiegészítéseket a 

versekben jelentős természeti, emberi sajátosságokról, információkat a 

korabeli nemes ember életviteléről; és a központi szerepet játszó tematika, 

a szerelem akkori szokásairól is tájékoztatást kap az olvasó. Az utolsó 

előtti szöveg a kortárs recepció része, a művet feldolgozó mangákról, 

animékről esik szó benne, melyek – a játékon kívül – hozzájárulnak a mű életben tartásához.  



 A lezáró szöveg pedig beszámoló, illetve naplóbejegyzés a csoport kirándulásáról, melyet az 

Oszakához közeli Arasijamába tettek. Itt található ugyanis az a múzeum, mely emléket állít az ott 

zajlott hajdani versválogatásnak. A múzeumban a verseken kívül néhány makettet láthatunk a 

korabeli város szerkezetéről, tárgyakat, öltözékeket, leírásokat. Az egyik teremben pedig alkalmunk 

adódik a Heian-kori kimonókba is beöltözni, melyet a diákok is kihasználtak, a róluk készült vidám 

fotókkal zárul a kötet. 

 

A versbemutató oldalakról 

 

A bal felső sarokban található a verset és szerzőjét is tartalmazó japán kártya diákok által 

szerkesztve. A versszöveg alatt pedig a Nara-, Heian- vagy Kamakura-kori kimonót viselő alak 

szerepel. A kártya képétől jobbra felül a japán szöveg magyaros átírása található, hogy azok is 

elolvashassák, akik nem tudnak japánul. Ez alatt olvasható a fordítás. Az oldal alsó felén a versek 

szerzőjének neve alatt kiegészítő információkat olvashatunk. Ez alapvetően, de nem feltétlenül két 

egységre oszlik. Az első a szerzőről tájékoztat, az azt követő pedig a vers szövegéhez fűz hozzá 

kiegészítéseket. Ez utóbbi tehát nem más, mint az a gyakori jelenség, amikor a fordító azzal 

szembesül, hogy fordítása nem áll meg önmagában abban az esetben, ha a fordító a lehetséges 

legtöbb információt szeretné közvetíteni az olvasó számára. E két egység az órai kupaktanács 

eredeti terve szerint két egymás melletti függőleges hasábban kapott volna helyet. Ez – véleményem 

szerint – a japán írás(kép) sajátosságaiból eredt, ehhez ők hozzátették a mangákból ismerős oldalak 

vizuális szerkezetét, melyet itt is követtek volna. Mivel azonban ez a kiadvány a magyar olvasóknak 

készült, a magyar szempontot előtérbe helyezve a két egymás melletti függőleges hasáb helyett a 

két egymás alatti vízszintes hasábot javasoltam, hiszen amíg az előbbiben a magyar szöveg 

túlságosan rövid sorai, a gyakori elválasztások fragmentáltsága megnehezítette volna az olvasást, a 

kevesebb, de hosszabb vízszintes sorok a magyar olvasás sajátosságaihoz idomulnak. Javaslatomat 

megszavazván a végső kép ezt a szerkezetet tükrözi. 

 

Összegzés 

 

Az itt bemutatott fordítóprojekt az oszakai magyar szakos diákok által lefordított középkori japán 

versgyűjtemény amellett, hogy betekintést igyekszik kínálni a magyar mint idegen nyelv egyik 

különleges szegmensébe, mintaként szolgálhat hasonló vállalkozásokra. Amennyiben a tanulók 

lelkesedésére nem lehet panasz, bármely országban létre hozható egy hasonló projekt, hiszen már 

csak az erre alkalmas irodalmi szöveget kell meglelni hozzá, és kezdődhet is a munka.  

 A tankönyvi vagy más hagyományos nyelvtanulási feladatok mellett színesíthetjük a tanulási 

folyamatot egy ilyen vállalkozással. A munka menete a forrásnyelvi irodalmi szöveg és az ahhoz 

kapcsolódó magukénak érzett kultúra alaposabb ismeretével alapozható. Ezzel tudatosítható, hogy a 

másik ismeretéhez először a saját ismerete szükséges. Ennek beláttatása után arra az igen gyakori 

nyelvtanulói motivációra építhetünk, mely célnyelven igyekszik bemutatni a forrásnyelvi, a saját 

kultúrát. Ebben a haladó szintet igénylő munkában az egyszerűbb köznyelvi sajátosságokat túllépve 

szembesülnek a diákok a fogalmazás, a szókincs gazdagabb rétegével, hiszen az irodalmi szöveg 

szintaxisa, lexikája, a szinonimitás itt a nyelv eddig ismeretlenebb dimenzióiba kínál betekintést. 

 Az irodalomfordítás itt csupán bevezetés az irodalomfordításba. Az irodalom, a történelem, 

a kultúra, a nyelv magasabb szintű ismeretének területeit körüljárva egyúttal egy különleges 

szakma, az irodalomfordítás alapjaival is megismerkedhetnek, fogalmat alkothatnak róla. És ha nem 

is számítunk rá, a lehetőség adott, hogy valaki éppen itt kapjon kedvet az irodalomfordítással 

mélyebben megismerkedni. 
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