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0. Bevezető 

Két és fél évtizedes fordítói és kontrollszerkesztői tevékenységem alapján meg-
győződésem, hogy létezik egy teoretikusan és empirikusan is viszonylag jól 
körülhatárolható szövegtípus, amelyet elméleti vagy teoretikus diszkurzusnak 
nevezhetünk, s e szövegtípus fordításának megvannak a maga specifikus (sze-
mantikai, szintaktikai, stilisztikai stb.) problémái. Ez a cikk az elméleti diszkur-
zus egyik fajtájának, megnyilvánulási módjának, a filozófiai diszkurzusnak a 
fordítási problémáival foglalkozik. Előre kell bocsátanunk, hogy a cím talán 
egy kicsit többet ígér, mint amiről ténylegesen szó lesz: a filozófiai diszkurzus 
fordítási problémáinak bemutatására ugyanis csupán egyetlen Martin Heideg-
ger-mű, a fordíthatatlanság archetípusának tartott Lét és idő különböző - ma-
gyar, francia, angol, olasz, spanyol - nyelvű fordításait fogjuk felhasználni. 
Mégis reméljük, hogy - bár a cím ambíciózusabbnak tűnik a tartalomnál - e 
konkrét Heidegger-művel kapcsolatban tett megállapításaink a megfelelő mó-
dosítások után kiterjeszthetők lesznek más filozófusok más (nyelvű) műveire és 
fordításaira is. 

1.1. Filozófiai szöveg és filozófiai diszkurzus 
E cikkben „szövegen" nem a szövegelmélet, szövegnyelvészet kutatási tárgya 
értendő, hanem inkább az, amit a francia nyelvű terminológia - a languelparole 
dichotómia analógiájára, a texte oppozíciójaként - discours-nsk nevez. Alkalma-
sabb magyar megfelelő hiányában mi is a diszkurzus szót fogjuk használni. 
A filozófiai diszkurzus, a discours phüosophique a [franciául] discours théorique 
(culturel)-nek nevezett szövegtípus részét képezi (ld. erről bővebben Ladmiral 
1981: 22-23), ez nagyjából az általunk „másodlagos irodalomnak" nevezett 
szövegek összefoglaló elnevezése. Fontosnak tartjuk annak kijelentését, hogy a 
magunk részéről az ilyen szövegeket - nem csupán a fordítás szempontjából, 
hanem egyébként is - éppúgy műveknek tekintjük, mint az ún. „elsődleges" 
irodalmi alkotásokat. Számunkra tehát a Lét és idő éppen olyan mű(alkotás), 
mint például a Háború és béke. 

Minden filozófiai szöveg, filozófiai mű (a kettő nem mindig esik feltétlenül 
egybe!) a filozófiai diszkurzust reprezentálja, felfogható a filozófiai diszkurzus 

* A cikk második, befejező részét következő számunkban közöljük (A szerk.). 



egy-egy konkrét megjelenési formájának, és megfordítva: a filozófiai szövegek 
halmaza, összessége alkotja a filozófiai diszkurzust. 

Egy francia nyelvű filozófiai szöveg egyfelől a francia nyelv filozófiai válto-
zata, másfelől a filozófiai írásmód [philosophical writing; écriture phüosophique] 
francia változata. Minden filozófiai szöveg - és fordítása - felfogható egy nyelv 
valamilyen aktuális állapotának lenyomataként, egyszersmind ennek a filozófiai 
írásmódnak a lenyomataként, végül pedig úgy is, mint a szerző (fordító) tudá-
sának, ismereteinek „enciklopédiájának", pillanatnyi állapotának, lelki ténye-
zőinek lenyomata. Ilyen értelemben minden szöveg egy nyelv és egy szerző 
(fordító) virtuális lehetőségeinek aktualizációja: a szöveg mindig konkrét szer-
zőhöz, helyhez és időhöz kötött „itt-és-most" [hic et nunc] alkotás. 

A filozófiai diszkurzust tehát filozófiai, ideológiai, politikai stb. szövegek, esz-
szék, tanulmányok, értekezések reprezentálják; e művek nyelvezete általában 
argumentatív, gyakran metaforikus színezetű, az esetek nagy részében leíró jel-
legű, és mindig tartalmaz olyan szavakat - fogalmakat, speciális szakkifejezése-
ket, neologizmusokat - , amelyek jelöltje /signifié/, referense nem mindig ért-
hető vagy deríthető ki első pillantásra. Ennek az a fő oka, hogy a filozófia ma 
már egy szakma, és a filozófiának is - mint minden mesterségnek - megvan a 
maga kialakult szakmai zsargonja. E szavak, kifejezések túlnyomó része azon-
ban semmilyen egy- vagy kétnyelvű szótárban nem található meg (vagy ha 
mégis, akkor teljesen más jelentéssel), ezért könnyen juthatunk arra a követ-
keztetésre, hogy olyan speciális terminus technicusokkal van dolgunk, amelyeket 
a szerző maga talál ki vagy hoz létre. 

1.2. Az „érthetetlen" filozófiai szöveg 
A filozófiai szöveg megértése még a nyelvet jól ismerő befogadó (olvasó, for-
dító) számára sem egyszerű feladat. Nemcsak azért, mert bizonyos előzetes 
filozófiai ismereteket tételez fel, hanem azért is, mert - mint már utaltunk rá -
nyelvezete szokatlanul elvont, számos neologizmust, furcsa terminus techni-
cust tartalmaz. És még ha többé-kevésbé megértette is a fordító a szöveget, 
igencsak nehéz dolga lesz magyar nyelven való újraszerkerkesztésével, lévén 
hogy a magyar filozófiai nyelvezet az absztrakciónak sokkal alacsonyabb fokán áll, 
mint a francia. „A magyar nem a gondolkodók népe. Talán azoknak lenne 
igazuk, akik azt mondják: az absztrakt gondolkodás nem nekünk való, idegen a 
szellemünktől. Nem vagyunk a gondolkodók népe. S tudjuk, nem tagadható: 
nem létezett genuin magyar filozófia. Igaz-e hát, hogy magyarul gondolkodni 
annyit tesz, mint filozófiátlanul gondolkodni?" (Vajda 1993: 112). A magunk 
részéről nem vagyunk ennyire pesszimisták - az ilyen, meglehetősen leegysze-
rűsítőnek tűnő „magyarázatokat" az olyanokhoz soroljuk, mint amilyen pél-
dául az a Veress Pétertől származó megállapítás, amely szerint a magyar nyelv 
nem arisztokratikus, hanem demokratikus: inkább a mellérendelést szereti, 
mint az alárendelést de az kétségtelen, hogy a magyar filozófiai nyelvezet 
még nem jutott el az absztrakciónak arra a fokára, mint a német vagy a francia. 
Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a magyar nyelv alkalmatlan lenne arra, 
hogy a gondolkodás árnyalatait, finomságait kifejezze: mi a magyar filozófiai 



nyelvezet jelenlegi fejletlenségéről beszélünk, aminek nyilvánvalóan egy sor tör-
ténelmi és egyéb oka van. „Nem létezik filozófiátlan nép. Csak olyan népek 
vannak, akiknek soha nem adatott meg, hogy részesei legyenek a történelem-
nek és így sohasem válhattak a gondolkodók népévé" (Vajda 1993: 113, az 
eredetiben kurzív). 

A filozófiai diszkurzus olvasói sokszor panaszkodnak a szöveg homályossá-
gára, nehezen érthetőségére vagy éppen teljes érthetetlenségére. Emmanuel 
Martineau francia filozófus saját Lét és idő fordításához írott előszavában hosz-
szan elemzi a „világos" [clair] és „érthetetlen" [incompréhensible] jelzők jelenté-
sét a heideggeri filozófia és általában a filozófiai diszkurzus vonatkozásában, és 
kimutatja e jelzők ellentmondásosságát (vö. Martineau 1985: 10-11). Mégis 
érdemes egy kicsit alaposabban körüljárnunk ezt a fogalomkört. Elgondolkod-
hatunk például azon, miért tartanak a magyar olvasók érthetetlennek egy filo-
zófiai szöveget? Nem képzelhető el, hogy a forrásnyelvi szöveg még érthető 
volt (de vajon hogyan lehetne ezt ellenőrizni?), és az „érthetetlenség" éppen a 
fordítás nyomán keletkezett? Nem jártunk már valamennyien úgy, hogy egy 
lefordított szöveg(hely) értelmét csak az eredetivel való összehasonlítás nyo-
mán tudtuk kideríteni? Mi lehet ennek az oka? Több ilyen ok is van. Jacques 
Derrida filozófiájának egyik alapterminusa, a différance például jelenleg három 
változatban is felbukkan a magyar filozófiai szaknyelvben: találkozhatunk vele 
differancia, elkülönböződés és halasztódó-különbözés változatban. Addig nincs is 
semmi baj, ameddig a magyar olvasó tudja, hogy ugyanarról a filozófiai termi-
nusról van szó, és jó, ha azt is tudja, hogy Derrida szándékosan használja ki a 
différer ['különbözni', '(el)halasztani'] ige poliszémiáját - a létező différence és 
az általa „csinált" différance szó homofon alakok, a kiejtésben teljesen egybees-
nek és csak az írásképben térnek el egyetlen betűben egymástól - , s ezért gyak-
ran ő maga teszi szinte fordíthatatlanná saját terminusait. De egy szöveg meg-
értése távolról sem csak a szavak jelentésének megértését feltételezi. Számos 
negatív következménnyel jár az a tény is, hogy a fordítók gyakran összekeverik 
a nyelv, a szöveg és a szerző sajátosságait, az értelmezési művelet során nem fog-
lalnak állást abban a kérdésben, hogy valamely nyelvi jelenség a kód (a langue) 
inherens sajátossága, vagy a szövegé, esetleg az adott szerző filozófiai diszkurzu-
sának részét képezi-e. Ezt pedig jó lenne eldönteniük, mert így elkerülhetnék, 
hogy terminus értéket tulajdonítsanak olyan szavaknak, amelyek nem az adott 
szerző terminológiájának részét képezik, hanem a forrásnyelv szokványos, ren-
des szavai, vagy megfordítva: a szöveg szignifikáns jegyeinek tekintsenek olyan 
nyelvi jelenségeket, amelyek a nyelv (és nem a szöveg) sajátosságai. 

1.3. A filozófiai szöveg fordításának koncepciói 
Valamiféle előzetes elképzelésre, stratégiára, koncepcióra, elméletre, „filozófiá-
ra" a fordító részéről nemcsak filozófiai szövegek, hanem minden szöveg fordí-
tásakor szükség van. Az előzetes koncepció megléte egyébként minden ilyen, 
gyakorlati jellegű tevékenység fontos, sőt nélkülözhetetlen előfeltétele. Gondol-
junk arra, hogy a középkori katedrálisok építőművészei sem úgy kezdtek el két 
oldalról építeni egy boltívet, hogy az előbb vagy utóbb valahol középen majd 



csak összeér, hanem előre elkészített, pontos tervrajzok alapján dolgoztak. Ter-
mészetesen számunkra, mai olvasók számára érdekesebbek a furcsa, szokatlan 
koncepcióval készült fordítások: a régi fordítások nyelvileg sokkal pontatlanab-
bak voltak a maiaknál, olyannyira, hogy ezeket a régi átiratokat, „pragmatikai 
adaptációkat" ma már nem is tartjuk fordításnak. „Amit ma modern szóhasz-
nálattal pragmatikai adaptációnak nevezünk, azaz a fordított műnek a célnyelvi 
olvasó igényeihez való alkalmazása, azt senki nem valósította meg jobban, mint 
például Dugonics András 1807-ben, amikor Voltaire Zadigját Cserei, egy hon-
vári herceg címmel helyezte át hazai környezetbe, mi több a tizedik századbeli 
Magyarországra, Taksony vezér korába" (Klaudy 1997: 33). A fordítási koncep-
ciónak a hiánya sajnos mindig tetten érhető a zavaros, érthetetlen, értelmetlen 
fordítások láttán, és még inkább kitűnik - specifikus jellegéből adódóan - a filo-
zófiai diszkurzus esetében. Pedig az értelmezést a fordító nem takaríthatja meg 
magának és nem háríthatja át a szöveg olvasójára: „Filozófiai szövegek fordítá-
sakor [...] alapvető követelmény, hogy a fordításról való gondolkodás [réflexion 
théorique] állandóan kísérje a fordítás tényleges gyakorlatát" (Ladmiral 1981: 
22). Csaknem ugyanezt mondja más szavakkal George Steiner is, aki szerint 
„[...] filozófiai szövegek fordítása során minden egyes felhasznált irodalmi el-
járásnak kifejezetten analitikusnak kell vagy kellene lennie. [...] Filozófiai szö-
vegek fordításakor a fordítónak a logikai gondolatmenet érthetővé tételére kell 
törekednie" (Steiner 1978: 317). Bár ez a követelmény kissé normatívnak tű-
nik, Steiner mondata azt sugallja, hogy a filozófiai diszkurzus fordítása során a 
fordító irodalmi eljárásokat használ fel, ennyiben tevékenysége a műfordítóéhoz 
közelít. Jean-René Ladmiral hármas felosztása szerint (vö. Ladmiral 1981: 23) 
a filozófiai szövegek fordítása a műfordítás és a szakfordítás között helyezhető 
el, egyaránt merít mindkét fajta fordítás eszköztárából. Bár ez a tipológiai be-
sorolás meglehetősen leegyszerűsítettnek és árnyalatlannak tűnik (az alaposabb 
elemzés valószínűleg számtalan altípust tudna elkülöníteni), nem áll szándé-
kunkban bemerészkedni a szövegelmélet és a szövegtipológia számunkra meg-
lehetősen zavarosnak és ingoványosnak tűnő területére. Minket elsősorban e 
konkrét szövegtípus, a filozófiai diszkurzus specifikus jellemzői érdekelnek, ezek 
is elsősorban a fordítás szempontjából. 

A filozófiai szövegek fordítói olykor hihetetlen kerülőutakon jutnak el cél-
jukig és néha meglepő módszereket alkalmaznak. Michael Lazarin beszámol 
egy meglehetősen furcsa esetről, amelyet érdemes szó szerint idéznünk: „Mi-
kor egy Heideggerről és Derridáról szóló cikkemet angolról japánra fordítot-
ták, úgy láttam, hogy a feladattal megbízott hallgató meglehetősen tekervényes 
utat választott magának, mely több kultúrát és sok ezer évet ölelt fel. Először is 
lefordította a tanulmány kulcsszavait németre. Ez eléggé ésszerűnek tűnt, mi-
vel valóban a német terminológia volt a fejemben, mikor a cikket írtam. Aztán 
a németet lefordította ógörögre. Ez azért volt szükséges, mert a görög filozófiai 
szókészletre meglehetősen kialakult már a japán buddhista megfelelők tárháza. 
Erről a középkori japánról aztán modern japánra fordította a cikket. Eztán el-
mondta nekem, hogy mindez valóban szükséges volt, mivel a japán nyelv igen 
kevéssé alkalmas arra, hogy a nyugati filozófiai nyelvvel megbirkózzon, különö-
sen ha egy cikk e nyelv 'lerombolásáról' szól. A japánok jogosan büszkék arra, 



hogy Heidegger Sein und Zűrjének japán fordítása a német kiadás után nem 
több, mint tizenkét évvel látott napvilágot" (Lazarin 1994: 9). Meg kell jegyez-
nünk, hogy a „japán buddhista megfelelők tárháza" és a görög filozófiai szó-
készlet között meglehetősen ingoványos átjárón haladhatott keresztül a fordí-
tó, ugyanis „[...] figyelembe kell venni, hogy a szavak értelme a japán buddhiz-
musban nem olyan világos, mint a mi filozófiai és teológiai szakkifejezéseinké. 
Akik megpróbálnak egy zen szerzetessel vitatkozni, nemsokára észrevehetik 
ezt. Beszélgetésünk sokszor süketek párbeszéde, mert ugyanazokat a szavakat 
más jelentéssel használjuk. Ugyanaz és mégis más" - számol be saját tapasztala-
tairól egy - francia neve ellenére német - jezsuita atya.1 

Freud-életrajzában Ernest Jones leírja, milyen módszerrel fordította le Freud 
1879-ben (húszéves korában) Stuart Mill egyik könyvét: „Freudnak különle-
ges tehetsége volt a fordításhoz. Nem haladt fáradságos munkával mondatról 
mondatra, kifejezésről kifejezésre, hanem elolvasott egy bekezdést, becsukta az 
idegen nyelvű könyvet, s elgondolta, hogyan formálta volna meg ugyanezeket a 
gondolatokat egy német író; nagyon kevés fordító alkalmazza ezt a módszert".2 

Készséggel elhisszük, hogy Freud tudott ezzel a módszerrel Stuart Millt fordí-
tani, de hogy minden filozófust (például Heideggert) tudott volna-e, arra vonat-
kozóan erős kételyeink vannak. 

• 

Mint a bevezetőben jeleztük, a filozófiai diszkurzus fordítási problémáinak be-
mutatására egyetlen szerző egyetlen művét választottuk ki. Olyan művet, amely 
egyrészt jól reprezentálja a filozófiai diszkurzust, másrészt fordítása valóban fel-
vet egy sor általános fordítási kérdést. Választásunk Martin Heidegger alapmű-
vére, az 1927-ben megjelent Lét és időre esett, gondolataink kifejtéséhez a továb-
biakban e mű különböző nyelvű (magyar, francia, angol, olasz és spanyol) for-
dításait használjuk fel. Célunk elsősorban fordítási kérdések felvetése és az ezeken 
való teorizálás, nem pedig e kérdések megválaszolása. Ennyiben magát Heideg-
gert követjük, hiszen „a heideggeri módszer lényege: a kérdezés. Heidegger 
mindig 'útban van5 a válasz felé" (Joós 1998a: 69)3. Mi a kérdezés módszeré-
vel azokat a stratégiákat, megfontolásokat, elemző és értelmező műveleteket 
próbáljuk meg - a különböző célnyelvi terminusok vizsgálata révén, mintegy 
„visszafelé55 haladva - feltárni, amelyek nyomán a fordító eljut(hat)ott az általa 
legjobbnak vélt megoldás megtalálásához. Kérdésekről, lehetséges utakról, meg-
közelítési módokról, fordítói koncepciókról lesz tehát szó, és nem áll szándékunk-
ban (még a magyar nyelvű példák esetében sem) a különböző fordítói megol-
dások kritikai értékelése. 

Sietünk leszögezni, hogy ebben a cikkben nem vállalkozunk sem Martin 
Heidegger filozófiájának ismertetésére4, sem Heidegger fordítással vagy nyelv-
vel kapcsolatos nézeteinek kifejtésére5, sem a Lét és idő (vagy más Heidegger-
művek) részletes elemzésére. Mindazonáltal Heidegger ezen alapművének pél-
daként való kiválasztása nem véletlen, hanem tudatos döntés eredménye: mi-
közben a Heideggerrel foglalkozó kutatók ezt a művet a fordíthatatlanság arche-
típusaként emlegetik és - elidegenítő nyelvezete és a német nyelvhez való kötött-
sége miatt - nyíltan tagadják vagy legalábbis megkérdőjelezik fordíthatóságát, 



az effajta elvi kijelentések ékes, gyakorlati ellenpéldái a Lét és idő létező, külön-
böző nyelvű fordításai. 

A cikkben az alábbi két, egymással összefüggő kérdéskör vizsgálatával fog-
lalkozunk: 

1. Milyen stratégiával, koncepcióval, elméleti háttérrel, filozófiával stb. közelítik 
meg a különböző fordítók a filozófiai diszkurzust; milyen megfontolások 
alapján döntenek az alapvető kulcsszavak, a heideggeri filozófiát meghatá-
rozó szakkifejezések célnyelvi ekvivalenseinek kiválasztása (esetenként meg-
teremtése) során? 

2. Milyen fordítói, esetenként kompenzációs módszereket, eljárásokat kénytele-
nek felhasználni az egyes fordítók annak érdekében, hogy elháríthassák 
azokat a nyelvi akadályokat, amelyeket az agglutinatív jellegű, a szintetikus 
eljárásokat természetes könnyedséggel alkalmazó forrásnyelv (a német), és 
az alapvetően más felépítésű, más szerkezetű, más morfológiájú célnyelvek 
(magyar, francia, angol, olasz, spanyol) között fennálló különbségekből 
erednek? 

2.1. A „fordíthatatlan" Heidegger és fordításai 
Nagyobb kockázat nélkül megjósolhatjuk, hogy a Lét és idő szövegéből az átlag 
magyar (francia, angol, olasz, spanyol stb.) olvasó gyakorlatilag semmit nem 
fog érteni. De a német anyanyelvű olvasók is ugyanilyen értetlenkedve állnak 
Heidegger mondatai előtt.6 Francois Vezin említi meg a francia Heidegger-
kutató, Jean Baufret esetét, aki az École Normálé Supérieure professzoraként 
ezt a tanácsot adta érdeklődő hallgatóinak: „Ha el akarják olvasni a Lét és idői, 
tanuljanak meg németül" (Vezin 1986: 515). Kell-e csodálkoznunk ezen a ta-
nácson, ha például a heideggeri Gelassenheit szóval kapcsolatban Jean Baufret 
így vélekedik: „A Gelassenheit szó fordíthatatlan. [Franciára] mégis lefordítot-
ták, a 'sérénité'-vel. Ez a megoldás nem túl szerencsés, mert ha ezt visszafor-
dítjuk németre, akkor a 'sérénité' inkább a Heiterkeit-nek felelne meg. Heideg-
ger egyik figyelmes olvasója teljesen más szót javasolt, az 'acquiescement'-t, 
melynek latin quies töve jobban visszaadja a Gelassenheit-ben valóban benne 
rejlő nyugalmat. Az 'acquiescement' azonban németre visszafordítva Zustim-
mung, Einwiüigung. [...] Amikor én a Gelassenheit-^t olvasom, akkor magamban 
[•••] egy másik szót is kimondok, amely a latinból az olasz nyelven át került be 
a franciába: a 'désinvolture'-t. Ez egy igen nehezen érthető szó. Ha helyét meg 
akarnánk határozni a német nyelvben, akkor valahol az Unbefangenheit és az 
Ungeniertsein között jelölhetnénk ki. [...] A 'désinvolture' meg is felel, meg nem 
is felel meg a Gelassenheit-nek. [...] A Gelassenheit ugyanakkor Umfángnis is...", 
stb. stb. (Baufret 1986: 138). Az idézett terminusok pontos magyar fordítását 
ezúttal mellőzzük. Sokkal fontosabbnak érezzük Jean Baufret-nek azt a meg-
állapítását, hogy egy francia szó jelentése „két német szó közé" esik. A fordító 
maga is sokszor érzi ezt, neki mégis egyetlen célnyelvi ekvivalenst kell találnia az 
adott forrásnyelvi terminusra, nyilvánvalóan nem fordíthat le egy forrásnyelvi 
szót abban a felfogásban, hogy jelentése „két célnyelvi szó között" van. 



Emmanuel Martineau francia filozófus bevallja, hogy „soha nem találkozott 
egyetlen olyan olvasóval sem, aki a szóban forgó fordítás alapján [a Sein und 
Zeit első, 1964-ben megjelent, nem teljes francia nyelvű fordításáról van szó, 
A. S.] képes lett volna 'megérteni', még kevésbé tanulmányozni a Lét és időt" 
(Martineau 1985: 5). De idézhetjük Henri Meschonnicot is: „Amit Heidegger 
a német nyelvvel művel, az annyira specifikus, hogy egyesek már 'heideggeri 
nyelvről' ['langue heideggérienne'] beszélnek, amelynek legszembetűnőbb sajá-
tossága a fordíthatatlanság" (Meschonnic 1990: 296). Marc Froment-Meurice 
ezt írja a Mi a metafizika? című Heidegger-szöveg francia fordításának elősza-
vában: „Tagadhatatlan, hogy Heidegger szinte valamennyi alapszava 'fordítha-
tatlan', ami nem azt jelenti, hogy egy német anyanyelvű olvasónak könnyebb 
lenne megértenie őket. Épp ellenkezőleg: egy olyan terminus, mint a Dasein, a 
heideggeri használatban németre is lefordíthatatlan; Heidegger saját anyanyel-
vén belül is megteszi azt a legtöbbször jelentéktelen csúsztatást, amelynek követ-
keztében a német nyelv önmagához képest szinte idegen nyelv lesz" (Froment-
Meurice 1985: 29). A szerző a Dasein példáját említi és azt mondja, hogy azzal, 
hogy Heidegger a szó második szótagjára, vagyis a Sein-re helyezi a hangsúlyt, 
jelentéktelennek tűnő szemantikai csúsztatást hajtott végre rajta, ami elbizony-
talanítja még a német olvasót is. E. Martineau szerint a Dasein szót más nyel-
vekre maga Heidegger is fordíthatatlannak tartotta, akárcsak a görög logost vagy 
a kínai tao-1 (Martineau 1985: 8). De említhetnénk Heidegger olyan kedvelt 
módszereit is, mint a fonémákig levitt etimologizálás vagy az alapszónak külön-
böző prefixumokkal, preverbiumokkal való ellátását. Az olyan szavak, mint 
a fragen igéből képzett befragen, Befragte, eifragen, Erfragte, Gefragte stb., vagy 
a rufen igéből képzett berufen, aufrufen, ausrufen, anrufen, hinrufen, nachrufen, a 
lexikális jelentésükben egymáshoz nagyon közel álló Ding és Sache vagy a Grund, 
Wesen és Boden (és még hány ilyen van!) szavak értelmének pontos feltárása és 
lefordítása nem könnyítik meg a fordítók dolgát. Miért ez a teljes érthetetlen-
ség? Valóban ennyire érthetetlen (és fordíthatatlan) szerző lenne Heidegger? És 
ha igen, akkor minek tekintsük az idegen nyelveken kétségtelenül létező 
Heidegger-szövegeket? Ha ezek a szövegek nem fordítások, akkor mik? 

• 

Ha egy szerzőt ennyire fordíthatatlannak tartanak, az mindenképpen érdemes 
a tüzetesebb vizsgálatra. Menjünk egy kicsit közelebb magához a szöveghez. 
A heideggeri nyelv elemzésének külön könyvet szentelő Henri Meschonnic 
Jean-Fran?ois Marquet nyomán idéz egy mondatot a Vom Wesen des Grundes 
című Heidegger-mű harmadik kiadásának előszavából, e mondatról J.-F. 
Marquet így nyilatkozik: „Ez a szövegrész németül teljesen világos, szerintünk 
azonban tulajdonképpen lefordíthatatlan" (vö. Meschonnic 1990: 296-297). 
Vegyük egy kicsit közelebbről szemügyre ezt a „teljesen világos, de lefordítha-
tatlan" mondatot. így hangzik: 

,Jenes nichtende Nicht des Nichts und dieses nichtende Nicht der Differenz 
sind zzvar nicht einerlei, aber das Selbe im Sinne dessen, was im Wesenden des 
Seins des Seienden zusammen gehört." (Id. Wegmarken, 21. oldal) 



[A semminek az a semmítő semmije és a különbségnek ez a semmítő semmije 
egyáltalán nem egyforma, hanem ugyanaz, abban az értelemben, ami a létező 
létének létrejövésében össze-tartozik.] 

Hogy egy Heidegger-kutató németül tökéletesen megért egy mondatot, saját 
anyanyelvére mégsem képes lefordítani, az sok mindent elárul. Gondolhatunk 
arra, hogy a fordítás ma már egy szakma, és íme: mennyire nem ugyanaz vala-
mit megérteni és másokkal megérzemi. De ugyanígy szakma lett a filozófia is, 
és egy Heideggert a legapróbb részletekig ismerő filozófus joggal vélheti úgy, 
hogy Heidegger egy-egy gondolata annyira a német nyelvhez kötötten van 
megfogalmazva, hogy nyelvi burkától megfosztva már nem ugyanazt jelenti. 
Elgondolkodhatunk azon is, hogy vajon miért olyan nehéz ezt a mondatot 
lefordítani? Szerkezete egyáltalán nem bonyolult, más nyelvekre szinte szóról 
szóra át lehet kódolni, neologizmust nem tartalmaz (de ha tartalmazna is, egy 
Heidegger-kutató ezekhez nyilvánvalóan hozzá van szokva, különösebb meg-
lepetést nem okozhat neki), legfeljebb fogalmi megértése, interpretálása vethet 
fel problémákat. Akárhogy van is, a fenti - J.-F. Marquet által „lefordíthatat-
lannak" tartott - mondatot Henri Meschonnic egyáltalán nem tartja annyira 
fordíthatatlannak, nyomban elő is hozakodik saját javaslatával: 

„Ce rien riennant du rien et ce rien riennant de la différence ne sont de vrai 
en rien un, mais le mérne au sens de ce qui dans Tenessence de Tétre de Tétant 
appartient ensemble". 

Lábjegyzetben még azt is megindokolja, miért vezette be a német „Wesend" 
megfelelőjeként a születés [naissance] mozzanatára jobban emlékeztető enessence 
neologizmust a megszokottabb estance helyett (Meschonnic 1990: 297). 

Jogosan vetődik fel a kérdés: tényleg feltétlenül meg kell-e tanulni németül a 
Lét és idő tanulmányozásához, vagy idegen nyelvű fordításai képesek helyettesí-
teni az eredeti szöveg ismeretét? Vajon hogyan nyilatkoznak erről maguk a for-
dítók? 

Heidegger csaknem minden fordítója utal arra, hogy fordítása nem helyet-
tesítheti az eredetit, és felszólítják az olvasót az eredeti szöveg és a fordítás együt-
tes tanulmányozására. „Az a gondolat, hogy fordításunk lefedje az eredeti szö-
veget, hogy a helyébe lépjen és felmentsen annak tanulmányozása alól, ponto-
san az ellenkezője annak a célnak, amelyet magunk elé tűztünk" (Vezin 1986: 
515). Joós Emő Heidegger fordításai (A dolog és A nyelv címmel) nemrég két-
nyelvű kiadásban jelentek meg, idézünk az előszóból: „A fordításnál egy célunk 
volt, hogy amennyire Heidegger gondolatai megengedték, a magyar nyelv szel-
lemében próbáltuk újításait visszaadni, lehetőleg érthetően és világosan. [...] 
Hogy ezt a célt mennyire sikerült elérnünk, azt az olvasónak kell meglátnia. 
Ezért adjuk a magyar szöveggel szemben a német eredetit. Aki erre az össze-
hasonlításra vállalkozik, az könnyen felfedezi, hogy nem szavakat, hanem gon-
dolatokat fordítottunk, tehát gyakran új fordulatokat, sőt új terminusokat is 
be kellett vezetnünk, hogy célunkat elérjük" (Joós 19986: 4). Fehér M. István 
ugyancsak explicit módon fogalmazza meg fordítási koncepcióját: „A Heideg-



ger által művelt fenomenológiai-hermeneutikai filozófia értelmében egy fordí-
tás nem akkor sikeres, ha a szavakat több-kevesebb hűséggel és pontossággal 
lefordítja, hanem ha magát a dolgot képes - annak előzetes megértése alapján -
valamiképpen megszólaltatni. Ha képes erre, akkor elkerülhető a 'heideggeri-
zálás5, vagyis az ezoterikussá válás Heidegger által olyannyira kelletlenül szem-
lélt veszélye is. Ennek megfelelően arra törekedtünk, hogy az ezoterizmusokat 
minél inkább elkerüljük, s a mindenkori határokon belül lehetőleg gördülé-
keny, olvasható - mindenekelőtt pedig magyar - szöveget állítsunk elő" (Fehér 
M. 1992a: 22-23). A „mindenkori határokon belül" kitétel nyilvánvalóan arra 
vonatkozik, hogy a filozófiai diszkurzus fordítása során a megfelelő célnyelvi 
ekvivalens megtalálásához minden fordítónak kétféle megkötöttséggel kell egy-
idejűleg megbirkóznia: az egyik magából a nyelvből, a célnyelv morfológiai struk-
túrájából ered, a másik pedig a discours-ból, az adott szerző filozófiai diszkur-
zusából, a filozófiai szemantikából származik. A megkötöttségek tehát egyszerre 
formai (morfológiai) és tartalmi (szemantikai) természetűek. Az interpretációs 
különbségek - a hangsúlyok máshová helyezése - e kétféle megkötöttség vala-
melyikének előtérbe állításából fakadnak: ez okozza a heideggeri szakterminu-
sok fordításának eltérését a vizsgált célnyelveken. 

A Lét és idő angol fordítói is felhívják a figyelmet a fordítás nehézségére, de 
tagadják, hogy a mű fordíthatatlan lenne. „Nagyon nehéz könyv ez, még a né-
met olvasó számára is, és annyira ellenszegül a fordításnak, hogy gyakran 
nevezték 'fordíthatatlannak5. Úgy érezzük, hogy ez túlzás55 (Macquarrie & Ro-
binson 1994: 13). Majd a jól ismert fejtegetésekbe bocsátkoznak arról, meny-
nyire szokatlan szavakat használ Heidegger, mennyire kiaknázza a német nyelv 
lehetőségeit stb., végül szólnak azokról a technikai megoldásokról (lábjegyze-
tek, magyarázatok, szögletes zárójelben megadott eredeti terminusok és külön-
böző nyelvű glosszáriumok stb.), amelyek az angol anyanyelvű olvasót segíthe-
tik a mű gondolatrendszerének megértésében. Ilyen szójegyzékeket, glosszáriu-
mokat szinte minden Heidegger-fordítás végén bőségesen találhatunk.7 Nem 
mindenki osztja azonban azt a véleményt, hogy ezek valóban segítik a mű meg-
értését: „Heidegger gondolkodása olyannyira mélyen gyökerezik a nyelvben, 
hogy komolytalan dolog volna szemére vetni homályosságát. Nem szándéko-
san ilyen, de számára ez elkerülhetetlen" - zárja Etienne Gilson Heidegger e 
művének francia fordításáról írott megjegyzéseit. Bevallja, hogy nagyon rosszul 
tud németül, ezért számára „Heidegger tökéletlenül érthető németül, viszont 
tökéletesen érthetetlen franciául55, ám a hibát nem Heidegger nagyszerű fran-
cia fordítóiban, hanem magában a vállalkozásban - vagyis a fordításban - kell 
keresnünk. Ha egy filozófus számára egy saját anyanyelvére lefordított szöveg 
„tökéletesen érthetetlen55, annak feltehetően nyomós oka van. Ezt az okot 
E. Gilson abban véli felfedezni, hogy „Heidegger fordítói pontosan ismerik azt 
a kapcsolatot, amely összeköti az általuk használt francia és az eredeti német 
szót: saját fordításaikat az eredetin keresztül értik franciául is. Azonban az, aki 
csak a fordítást olvassa, nem képes rekonstruálni az eredeti német nyelvű ter-
minust a fordító által megadott célnyelvi ekvivalens alapján, és ha összeveti 
egymással az eredeti szöveget és a fordítást - erre sokszor maga a fordító kény-
szeríti őt azzal, hogy szögletes zárójelben megadja az általa javasolt célnyelvi 



megfelelő német eredetijét - , akkor zavarodottsága nemhogy csökkenne, hanem 
tovább nő, mivel most már nem egy szöveg van előtte, hanem kettő, és egyre 
erősödő nyugtalansággal teszi fel magának a kérdést: milyen alapon tekinti 
magát az egyik szöveg a másik fordításának? Ezért van szükség a számtalan for-
dítói megjegyzésre, magyarázatra, kommentárra és glosszáriumra, amelyek sem-
miképpen nem helyettesítik a fordítás érthetőségét, világosságát" (Gilson 1987: 
365). A filozófiai diszkurzus szavai, az egyes filozofémák fordítása körül újra és 
újra fellángoló szakmai viták, egyes szövegrészek (olykor teljes művek) újrafor-
dítása óhatatlanul felveti a kérdést: vajon a filozófiai diszkurzusra nézve is érvé-
nyes-e az a felfogás, amely szerint a fordításnak mentesítenie kell az olvasót az 
eredeti mű elolvasása alól, hiszen ebben rejlik célja, célszerűsége [finalitép Iro-
dalmi művek fordítása, az ún. műfordítás esetében ez a követelmény nyilván-
valóan igaz, érvényességét nehéz lenne tagadni. De a filozófiai szövegek eseté-
ben, úgy tűnik, ennek az állításnak éppen az ellenkezője az igaz: talán éppen az 
a cél, hogy az olvasó érdeklődését felkeltse az eredeti szöveg (szövegrész, szak-
kifejezés, filozoféma stb.) megismerése iránt. 

Saját „fordíthatatlanságának" mítoszát egyébként maga Heidegger is táplál-
ta, ugyanakkor paradox módon fel is mentette szövegeinek fordítóit. Az 1966-
os híres S/rc^eZ-interjúban ezt nyilatkozta: „Valamely gondolkodást éppoly ke-
véssé lehet lefordítani, mint a költeményeket. Ezeket jobb híján körülírni lehet". 
De kérdés, hogy a magyar, francia, angol, olasz stb. nyelvű Heidegger Heideg-
ger-e (még), vagy csak gondolatainak más nyelven történő körülírása? Vannak-
e, lehetnek-e kritériumaink ahhoz, hogy ezt eldönthessük? Olvassunk bele a 
Lét és idő különböző nyelvű változataiba, s egyelőre ne jelentsük ki elhamarko-
dottan, hogy ezek valóban fordítások. Tekintsük e szövegeket - amint egy fran-
cia nyelvű tanulmánykötetnek már a címe is jelzi (vö. Greisch 1987) - filozó-
fiai tárgyaknak 

2.2. A heideggeri filozófiai diszkurzus „szavai" 
A filozófiai diszkurzus talán legfontosabb sajátossága az (és ez különösen érvé-
nyes Heidegger filozófiai írásaira), hogy - mint már említettük - nagy számban 
találhatók benne olyan speciális szavak, szakkifejezések, fogalmak, terminus 
technicusok, amelyek jelöltje (referense) a befogadó számára első olvasásra 
meglehetősen homályos, jelentése pedig érthetetlen. Heidegger magyar olva-
sója a Lét és időben nemcsak olyan, a köznyelvben is használatos szavakkal ta-
lálkozhat, mint „idő", „gond", „halál", „hívás", „beszéd", „hallgatás", „fecse-
gés" stb., hanem olyan furcsa, sőt meghökkentő szavakkal, szóösszetételekkel 
is, mint „világiság", „egész-volt", „világban-benne-lét", „egész-lenni-tudás", 
„mindenkori enyémvalóság", „már-valamihez-kötött-lét", „hanyatlóan feltá-
rult" stb. Ezek a szavak - bármennyire furcsának, mesterségesen „csináltnak" 
tűnnek is - mégiscsak a magyar nyelv nyelvi egységei, még akkor is, ha ebben a 
formájukban esetleg semmilyen más diszkurzustípusban nem fordulnak elő. 
És mivel e szavakat egyetlen szótárban sem lehet megtalálni, az olvasó jogosan 
jut arra a következtetésre, hogy ezeket a szokatlan, idegen csengésű, a magyar 
fül számára sokszor bántóan magyartalan szóösszetételeket maga a fordító hozta 



létre. De vajon feltétlenül szükség van-e ezekre a furcsa neologizmusokra? Nem 
lehetne-e elkerülni és megszokott magyar szavakkal helyettesíteni őket? 

E jogos kérdés megválaszolásához érdemes a német eredetiben egy kicsit 
alaposabban szemügyre venni ezeket a szakkifejezéseket. A Sein und Zeit szöve-
gében találunk teljesen hétköznapi német főneveket, mint például a Zeit, a 
Rede, a Sprache, a Wahrheit, a Ruf, a Tod, a Welt vagy a Sorge, ezek a német köz-
nyelvben is nap mint nap előfordulnak. Más részük - ilyen például a Zeiűich-
keit, az AUtáglichkeit, a Welűichkeit, a Verbogenheit, a Geworfenheit, a Geschicht-
lichkeit, a Jemeinigkeit stb. - pontosan követi a német nyelv szokványos szókép-
zési eljárásait, így szótári jelentésüket viszonylag nem nehéz „összerakni", fel-
ismerni, vagy legalábbis nagyjából sejteni. Találunk aztán furcsa, meghökkentő 
német szavakat is, ilyen például a das Dasein, a das Da-sein, a das Selbst, a das 
Man, a die Stimmung, a das Seinsinn vagy a die Befindlichkeit. És végül vannak a 
szövegben olyan, a német fül számára is szokatlan, furcsa szóösszetételek, mint 
a das In-der-Welt-sein, a das Nur-noch-vor-sich-haben, a das Sich-auf-Sich-zukom-
menlassen, a das Sich-vorzveg-schon-sein-in, és a (valószínűleg a leghosszabb ilyen 
szóösszetétel, a nyolc tagból álló) das Sich-vorweg-im-schon-sein-in-einer-Welt stb. 
Olyan, szójátéknak tűnő tautologikus mondatokkal, mint die Sprache spricht, 
das Nicht nichtet, die Welt weltet, das Licht lichtet, das Ding dingt, stb. gyakran 
találkozunk Heidegger filozófiai írásaiban.8 Nem tudunk itt részletesen bele-
menni annak tárgyalásába, miért volt Heideggernek szüksége erre a nyelvi meg-
újulásra. Csak annyit jegyzünk meg, hogy az általa kidolgozott fundamentál-
ontológia legfőbb célja a hagyományos metafizika meghaladása volt, és ezt a 
célt nem érhette volna el, ha ő maga is ugyanazt a nyelvet használja, mint a 
hagyományos metafizika. Emlékeztetünk arra, amit a Lét és idő elején a vállal-
kozásáról mondott: hogy újításait bevezesse, nem csak új szavakat kellett hasz-
nálnia, de még a nyelvtan szabályait is meg kellett szegnie (vö. Lét és idő, 136-
137. old.). 

Ezek a szokatlan, olykor öt-hat részelemből álló szóösszetételek elválasztha-
tatlanul hozzátartoznak Heidegger filozófiájához, azt mondhatnánk: létezésmód-
juk a (heideggeri) nyelv. Olyan fogalmak nyelvi kifejeződései ezek a szóalakza-
tok, amelyek az absztrakció legvégső pontján rendkívül sűrített módon jelzik-jelölik 
egy hosszú gondolkodási és absztrahálási folyamat végpontját. Megállapíthatjuk 
tehát: Heidegger filozófiai diszkurzusában ezek a gyakran öt-hat részelemből 
álló nyelvi egységek nem egyszerűen a német nyelv szavai - amelyeknek meg-
van a maguk rögzített, pontosan meghatározott, leírt (szótári) jelentésük, je-
löltjük és referensük - , hanem filozófiai szakkifejezések, filozófiai terminus tech-
nicusok, „filozofémák", amelyek specifikus (heideggeri) jelentése, értelme [seris 
discursif] - a különböző kontextuális átszövődések, át- és beszűrődések révén -
a szövegben fokozatosan alakul ki, folyamatosan finomodik és válik egyre árnyal-
tabbá. A filozófiai szövegek fordítói pontosan tudják: jórészt ezen alapvető, 
meghatározó értékű szakkifejezések fordításán áll vagy bukik az általuk létre-
hozott fordítás (a célnyelvi szöveg) minősége, hiszen a filozofémák célnyelvi 
ekvivalensei döntően befolyásolhatják a szóban forgó filozófus (vagy filozófia) 
megértését, befogadását a célnyelvi olvasóközönség körében. Döntően meg-
határozza ezt a képet a fordítók megértő-értelmező tevékenysége, ők a saját 



bőrükön érzik annak a mondásnak az igazságát, hogy teljes mélységében akkor 
értünk meg egy filozófiai művet, ha lefordítjuk. 

Pusztán elméleti szempontból valószínűleg végeláthatatlan vitákat lehetne 
folytatni olyan kérdésekről, hogy ezek a többszörösen összetett heideggeri ter-
minusok vajon tekinthetők-e német szavaknak vagy sem, milyen rendező elv 
alapján szerveződnek meg a szövegben és bukkannak fel a gondolatmenet adott 
pontján, hogyan illeszkednek egymáshoz, milyen mértékben befolyásolják egy-
más jelentését; a nyelvészeti elemzés pontosan le tudná írni morfológiai felépí-
tésüket, létrehozásuk módját, lexikológiai „státusukat" stb. Ezek a problémák 
- nem nehéz belátnunk - tisztán elméleti kérdések. A fordítónak azonban nem 
az a dolga, hogy állást foglaljon ezekben az elméleti kérdésekben, hanem az, 
hogy gyakorlati válaszokat adjon rájuk: megfelelő célnyelvi ekvivalenst találjon 
például a Befindlichkeit, a Zeiüichkeit, a Bestand vagy a Nichágkeit szóra, még 
akkor is, ha jól tudja, hogy ezek a szavak így, ebben a formában semmilyen né-
met szótárban nem szerepelnek. „Például a 'Bestand? szó németben több min-
dent jelenthet, de a magyar fordító ennek csak egyik változatát adja; [...] ha-
sonló szavaknak az értelme a heideggeri szövegben e szónak a többoldalú je-
lentéséből tevődik össze s így születik az új értelem, amit a szótár már nem tar-
talmaz" (Joós 1998a: 26). De egyébként sem a szótári jelentésüket kell(ene) 
átvinnie a célnyelvi szövegbe - még akkor sem, ha feltételezzük, hogy az emlí-
tett szavak egy részének van valamiféle szótárban rögzített jelentése hanem 
azt a speciális diszkurzív értelmet, értéket [valeur/, amelyet e szavak egy állan-
dó, folytonos, bonyolult, árnyalt, rendkívül finom egymásrautalás, diszkurzív 
cross-reference során vesznek fel. A Sein und Zeit fordítóinak tehát ezt a sajátos 
értelmet kell megkísérelniük visszaadni a célnyelv nyelvi eszközeivel - amely a 
maga morfoszintaktikai struktúrájával mindig behatárolja lehetőségeiket és 
ez csak úgy lehetséges, ha sikerül feltárniuk a szóban forgó filozoféma (specifi-
kusan heideggeri) szemantikáját. 

De hogyan tudják a fordítók feltárni az adott filozoféma specifikusan heideg-
geri szemantikáját? Bonyolult probléma ez, amelynek megválaszolásához a 
nyelvfilozófiát kell segítségül hívnunk. Induljunk ki a nyelv megszokott, hét-
köznapi szavaiból. „...[V]alamely szó használatakor képzettársítási viszonyok 
egész sora aktivizálódik a beszélő tudatában. Ezek a viszonyok azonban köz-
vetlenül két fogalmi csomópont - a megnevezés tárgyáról azaz a denotátumról 
és a szó használatáról mint intencionális aktusról alkotott fogalom - révén vál-
nak jelentésmeghatározó tényezővé. A denotátumról alkotott fogalmunk tartal-
mát azok a képzettársítási viszonyok határozzák meg, amelyek ezt a fogalmat a 
jelölt dologgal kapcsolatos lehetséges cselekvések és entitások fogalmaival 
kapcsolják össze a nyelvhasználó tudatában. [...] A szó használatáról alkotott 
fogalmunk tartalmát viszont azok a konceptuális viszonyok határozzák meg, 
amelyek a szóban forgó fogalmat más nyelvi aktusok fogalmi megjelenítésével 
fűzik össze. [...] A szavak jelentésüket voltaképpen ezekből a használatuk során 
aktivizált képzettársítási viszonyokból nyerik. Egészen pontosan azokból a relá-
ciókból, amelyek a szó denotátumáról és a szó használatának elemi aktusáról al-
kotott fogalmakat a kognitív háttér képzettársítási rendszerébe kapcsolják. [...] 
Valamely szó jelentése nem másy mint a szó denotátumáról és használatáról alkotott 



fogalmak asszociatív kapcsolata" (Szécsi 1998: 81, kiemelés az eredetiben). És 
mi a helyzet a szavak egy speciális kategóriájának, az elvont főneveknek az eseté-
ben? „Az összetett fogalmi viszonyokat kifejező, rendszerint valamilyen elvont 
entitásra utaló kifejezések esetében a nyelv alapvető vonásaként meghatározott 
kognitív tömörítésnek már egy magasabb fokával találkozunk. Ez egyfelől azt je-
lenti, hogy denotátumuk fogalma az asszociatív fogalmi viszonyok igen széles 
tartományát foghatja át, másfelől pedig azt, hogy használatuk fogalma a deno-
tátum komplex fogalmát még összetettebb fogalmi összefüggések részévé teszi. 
Az elvont fogalmakat felölelő asszociációs struktúrák komplexitása tehát első-
sorban arra vezethető vissza, hogy ezek a struktúrák a fogalmi reprezentációk 
különböző rétegeiből épülnek fel. A nyelv pedig éppen azáltal válhat a kognitív 
tömörítés eszközévé, hogy elemei révén mind bonyolultabb, mind erősebben 
rétegzett fogalmi összefüggések kifejezésére nyílik lehetőség" (Szécsi 1998: 83, 
az én kiemeléseim, A.S.). Azért idéztünk ilyen hosszan Szécsi Gábor könyvéből, 
mert szerettük volna nyelvfilozófiailag is alátámasztani azt az elképzelésünket, 
amely szerint egy-egy ilyen sok résztagból álló összetett főnév az absztrakció, 
az általánosítás és a tömörítés, a fogalmi reprezentációk különböző rétegeiből 
felépülő gondolkodási műveleteinek eredménye. E fogalmak pontos jelentését 
valószínűleg soha nem lehet leírni, interpretálni viszont nagyon sokféleképpen 
lehet, amint azt a különböző célnyelvi ekvivalensek mutatják. De hogyan lehet 
őket értelmezni? Elsősorban a heideggeri szövegvilág alapján, de az értelme-
zésben közrejátszanak a fordító előzetes (filozófiai) ismeretei, világképe, men-
talitása és egy sor szubjektív tényező is. Ha a fordító valamilyen módon inter-
pretálni tudta a heideggeri szövegvilágot, akkor képes e filozofémák lefordí-
tására is, ellenkező esetben azonban nincs túl sok esélye rá. Arra a kérdésre 
azonban, hogyan értették meg és hogyan interpretálták a fordítók ezt a szöveg-
világot, csak akkor kapunk valamilyen (általában implicit, de meglepően sok-
szor explicit) választ, ha megnézzük: hogyan, milyen koncepcióval, milyen 
módszerekkel fordították le az ezt a filozófiát meghatározó alapterminusokat. 

2.3. Hogyan fordítják a fordítók a heideggeri filozofémákat? 
Az eddig elmondottak illusztrálására vegyünk egyetlen példát, a die Befindlich-
keit főnevet, amelyet a Lét és idő egyik francia fordítója „csodálatosan elvont-
nak" (vö. Vezin 1986: 558), Joós Ernő filozófus pedig „túl sokatmondó termi-
nusnak" nevez (Joós 1998a: 37), és amelyben nem nehéz felfedezni a (sich) 
befinden igét (jelentése a Halász Előd szerkesztette német-magyar szótár sze-
rint: 1. van valahol, tartózkodik; 2. vhogy van v. érzi magát). Maga a Befind-
lichkeit szó semmilyen egy-, kétnyelvű vagy filozófiai szótárban sem szerepel. 
A heideggeri alapterminusokat leltárba szedő Feick-index a Befindlichkeittt a 
Stimmung szó szinonimájaként adja meg, majd néhány olyan szöveghelyet közöl 
a Sein und Zeit-bői (főleg a 29. §-ból), amelyekben maga Heidegger nyilatkozik 
erről a terminusról, például azt mondja, hogy „A diszpozíció a jelenvalólétet 
belevetettségében, és mindenekelőtt és többnyire a kitérő elfordulás módján 
tárja fel" (272-73. old.), végül összehasonlításképpen felsorol néhány egyéb 
heideggeri alapterminust - olyanokat, mint az Angst, a Furchty a Geworfenheit 



vagy az Erschlossenheit - amelyek kapcsolatba hozhatók a Befindlichkeittéi vagy 
a StimmunggaX (Feick 1991: 8). Ha ugyanebből az Indexből kikeressük a Stim-
mungot is, akkor a 86. oldalon azt az útbaigazítást kapjuk, hogy: „Stimmung: 
ld. Befindlichkeit." Ezen az úton tehát nem sokkal jutottunk előrébb, de annyit 
megtudtunk, hogy a Befindlichkeit és a Stimmung terminusok Heidegger nyel-
vében egymás szinonimái. Ha kikeressük a német-magyar szótárban a Stim-
mung szót is, akkor az alábbi jelentéseket találjuk: die Stimmung = 1. (zene) 
hangolás; 2. hangulat, kedv, lelki állapot, kedélyállapot; politikai hangulat, 
közhangulat; 4. (műv) hangulat, tónus. A szótár tehát nyújt némi támpontot, 
ha nem is túl sokat: megadta az általunk keresett szó egyik szinonimájának lexi-
kális jelentéseit. Olyan ez, mint egy nagyon pontatlan, elmosódott körvonalú 
térkép, amely arra azért mégis jó, hogy nagyjából tájékozódni tudjunk. 

A hagyományos grammatikai-lexikográfiai elemzés is képes annyit kimutat-
ni, hogy ez a szó egy nőnemű német főnév, amely tartalmazza a finden ['találni'] 
tövet és az elvont főnevek képzésére a német nyelvben általánosan használt 
-keit szuffixumot. A fordítás szempontjából azonban ezek az információk 
szinte teljesen irrelevánsak, hiszen - mint mondtuk - a fordítóknak nem e szó 
szótári jelentését, hanem speciális heideggeri értelmét, értékét kell valamiképpen 
megteremteniük a célnyelven. Ez azonban nem könnyű feladat, mivel e filozo-
féma pontos jelentéstartalma - a különböző szemantikai be- és átszűrődések 
miatt - egyik nyelven sem adható vissza egyetlen célnyelvi megfelelővel. Nem 
csoda, hogy a Sein und Zeit három francia fordításában három különböző fran-
cia szót találunk a Befindlichkeit helyén. Az 1964-es első, nem teljes fordítás 
két fordítója sentiment de la situation-nák (szó szerint: 'a helyzet érzése, helyzet-
érzés') fordítja, a mű 1985-ös Emmanuel Martineau készítette „kalóz" kiadá-
sában az affection ['szeretet, behatás, benyomás, érzés'] főnév szerepel, az egy 
évvel később a Gallimard kiadónál megjelent, egyedül jogosult „hivatalos" for-
dításban pedig egy furcsa neologizmust találunk, a disposer igéből gyártott dis-
posibilité-t> amelyet ugyancsak nem lehet föllelni egyeden francia értelmező szó-
tárban sem. Heidegger nyelvéről írott könyvében Henri Meschonnic - újrafor-
dítván a mű egyes szövegrészeit - az état dyesprit ['szellemi/lelki állapot'] francia 
megfelelőt tartja a legalkalmasabbnak a Befindlichkeit visszaadására; Alexandre 
Koyré affectivité-nek fordítja, de lábjegyzetben megjegyzi, „szó szerint: se portance" 
(vö. Koyré 1971: 277). Az angol fordítás a state of mind-ot használja rá (úgy 
tűnik, ez a Meschonnic által használt état d'esprit-hez áll a legközelebb)9, az 
amerikai fordító, Joan Stambaugh a „(be)hangolás", „összehangolás" jelentésű 
attunement főnévvel fordítja, az olasz fordításban a situazione emotiva ['érzelmi 
helyzet, állapot'] szóösszetételt találjuk, a spanyolban pedig az encontrarse-1 
['vhol van, előfordul, található']. A mű magyar fordításának Fehér M. István 
által írt előszavában a hangoltság megfelelőt találjuk rá, magában a műben 
pedig a diszpozíciót. Hogy miért kellett egy német szót latin tövű „magyar" 
megfelelővel fordítani, arra vonatkozóan a Lét és idő magyar kiadásának 268. 
oldalának lábjegyzetében az alábbi fordítói magyarázatot találjuk: „Diszpozíció 
(Befindlichkeit) - A sich befinden német ige egyrészt azt jelenti, hogy lenni vala-
hol (találni magát valahol), másrészt hogy érezni magát valahogyan. A heideg-
geri Befindlichkeit terminus mindkét jelentést tekintetbe veszi. Olyan magyar 



szót, amely ezt a nyelvi játékot visszaadta volna, nem találtunk. A latin eredetű 
diszpozícióban (dispositió) e kettős jelentéstendencia benne rejlik". Illés Gyula 
Róbert teológiaprofesszor Metafizikai naplójának 2. részében egy terminus-
magyarázatot állított össze azokról a fogalmakról, amelyek valamilyen módon 
összefüggenek a heideggeri halálfogalommal. Ebben a betűrendes jegyzékben 
is szerepel a Befindlichkeit, az alábbi magyarázattal: „Befindlichkeit = szituált-
ság. Alivei ezt a fogalmat a félelemmel kellene összehasonlítani, így kétségtelen 
a halál fogalmának megjelölhetősége. Ez egyfajta hangulatot jelent, amelyben a 
lét önmagát feltárja, és tartalmát a halálról nyilvánvalóvá teszi." (Illés 1992: 43). 

Összefoglaló táblázat 

A fordító (kutató) neve A die Befindlichkeit fordítása Szó szerinti jelentés 

R. Boehm & A. de Waelhens sentiment de la situation a helyzet érzése 
Francois Vezin disposibilité 'készen állás vmire' [neolog.] 
Emmanuel Martineau affection szeretet (meg)érintettségf 

érzés 
Henri Meschonnic état d'esprit szellemi/lelki állapot 
Alexandre Koyré affectivité, „se portance" érzelmi állapot, „viselkedés" 
J. Macquarrie & E. Robinson state of mind szellemi állapot 
Joan Stambaugh attunement (be)ha'ngolás, összehangolás 
Pietro Chiodi situazione emotiva érzelmi helyzet, állapot 
Jósé Gaos encontrarse valahol van, található, elő-

fordul 
Vajda Mihály vezette munka- diszpozíció hajlam, készség, kedv, 

csoport hangulat 
Fehér M. István hangoltság [neologizmus] 
Illés Gyula Róbert szituáltság [neologizmus] 

Természetesen a langue, a kód szintjén a felsorolt célnyelvi megfelelők nem 
feltétlenül szinonimái egymásnak, de szinonimáknak tekinthetők - egy adott 
filozoféma szinkrón (vagy akár diakrón) célnyelvi változataiként foghatók fel -
Heidegger filozófiai diszkurzusában. De miért van ennyi célnyelvi változata a 
Befindlichkeitnék? Ali az oka annak, hogy kis túlzással minden Heidegger-for-
dító vagy -kutató más-más ekvivalenst javasol e szó célnyelven való visszaadá-
sára? A kérdés messzire vezet és a válasz rendkívüli óvatosságot igényel. Indul-
junk ki a különböző célnyelvi ekvivalensek nyelvi elemzéséből: ebből kideríthető, 
hogy e szó mely szignifikáns jegyének érvényesítését tartották fontosnak a kü-
lönböző fordítók. Azt a tényt, hogy a Befindlichkeit neologizmus, csak F. Vezin 
és Fehér M. István vették tekintetbe: e két fordító maga is neologizmust gyár-
tott a célnyelven, ami jól bizonyítja, hogy Heidegger fordítóinak nemcsak a 
diszkurzus, hanem gyakran a langue szintjén is fordítaniuk kell. A mű többi 



fordítója saját anyanyelvében igyekezett találni olyan szót vagy szóösszetételt, 
amelynek szemantikája a legközelebb áll az eredeti német szó jelentéséhez: az 
angol fordítók és Meschonnic a szó mentális tartalmát tartották szignifikáns-
nak, Chiodi, Boehm & Waelhens, Stambaugh5 Koyré és Martineau pedig az 
érzelmit. A „találhatóság", „valahol levés" jegyet a spanyol fordító megoldása 
tartalmazza, a „hajlam, kedv, készség, hangulat" jegyet pedig Vajda Mihályéké. 
Nyilvánvaló, hogy e célnyelvi megfelelők kiválasztásában vagy megkonstruá-
lásában szerepet játszhatott az egyes fordítók filozófiai műveltsége, Heidegger 
filozófiájának és a Heideggerrel foglalkozó szakirodalomnak az ismerete, és az 
is feltételezhető, hogy a megfelelőnek tartott célnyelvi terminus kiválasztását 
vagy megalkotását hosszú reflexív és értelmező (hermeneutikai) elemzés előzte 
meg: a különbségek az eltérő interpretációk eredményei. A célnyelvi ekvivalen-
sek tehát azért különböznek egymástól, mert az egyes fordítók más és más hermeneu-
tikai utat bejárva jutottak el az általuk legjobbnak vélt célnyelvi megfelelő megtalá-
lásáig. A filozófiai szövegek fordítói csaknem mindig kénytelenek az elő- vagy 
utószóban explicit módon is beszámolni arról, milyen megfontolások alapján 
döntöttek a végső célnyelvi ekvivalens mellett, milyen úton jutottak el az álta-
luk legjobbnak, legpontosabbnak vélt terminus kialakításáig. A francia „kalóz" 
kiadás fordítója, E. Martineau például azért használja a Befindlichkeit francia 
megfelelőjeként az „affection" főnevet, mert szerinte „...Heidegger a Szent 
Ágoston-i ajfectio interpretálására használta fel ezt a kifejezést", és semmiképpen 
nem tartja elfogadhatónak a „sentiment de la situation" megfelelőt (Martineau 
1985: 310), Francois Vezin, az 1986-os „jogosult" francia kiadás fordítója pe-
dig fél oldalnyi apró betűs megjegyzésben bizonygatja, milyen okok miatt volt 
kénytelen ő is neologizmust gyártani e heideggeri terminus francia nyelven 
való adekvát visszaadására (vö.Vezin 1986: 558-559).10 

Felfogásunk szerint azért nehéz fordítani az ilyen szakterminusokat, mert 
egy-egy ilyen filozoféma hosszú, sokszor évekig tartó reflexív-gondolkodó-
absztraháló folyamat végterméke, és soha nem egymagában, hanem mindig 
egy sor más, hasonló jellegű filozofémával együtt jelenik meg az adott szerző 
filozófiai gondolkodásában. Az is könnyen belátható, hogy egy-egy ilyen filozo-
féma mindig az adott nyelvhez kötött, valamiképpen az adott nyelven történő 
gondolkodás eredménye. Miért adható akkor mégis vissza más nyelveken? 
Azért, mert egy dolognak a létét, vagyis az értelmét egy fogalom nem fejezi ki. 
A fogalom a létező létét csak korlátozza, leszűkíti. Ha nem ennyire heideggeri 
terminusokkal akarjuk ugyanezt kifejezni, akkor azt kell mondanunk, hogy 
valaminek az értelme soha nem egy szó. „Amit értelemnek nevezhetünk az a 
dolgokat világukhoz kapcsolja. Úgy is kifejezhetnénk, hogy az értelem relatio, 
kötelék, olyan kötelék, aminek se vége, se hossza" (Joós 1991: 189). Ez a gon-
dolati-fogalmi rendszerbe való illeszkedés ugyan megkönnyíti az adott filozo-
féma fordítását, de ennek az állításnak az ellenkezője is igaz: ha a fordító vala-
hol rálépett a hermeneutikai körre, elindult valamilyen irányba, valamilyen 
koncepció felé, akkor ez az irány már meghatározza vagy befolyásolja más filo-
zofémák fordítását is. Ezért van sokszor az az érzésünk, hogy Heideggert min-
den nehézség nélkül lehetne „Szent Ágoston-i" felfogásban is fordítani. 
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