
A fordítók, tolmácsok képzése 
^Szeptembertől országos kísér-

tet indul a szegedi egyetemen; 
tordítö-tolmács-szak. A 24 hely-
űt lU-en jelentkeztek. 

, —HMfloővetelménvek, a 
magyfv-masz, iUetve o. mogyor 
angol sfkéval oaonoeok — Uüé-
iMzmoV Oome László nyelvész-
professzor. — A képzői tfl vu 
zzmt má» lesz; egymáshoz fej-
leejteni a magyar ét az idegen 
nyelvet. A fordítás, a tolmácsa. 
20« m»to»kto w elmélete más, 
*•**» «# egyszerű nyelvtanulása." 
IXepxtmUáMg, m*. július 9.) 

Az ú j az** mögött ma már 
ké* e» besmémy munWija áft, Ok. 
tatok; m h*Uaatóit együttes erő. 
fririVnatirti- köszanhetóen szén 
eredmények WW-ítMk létjoga. 
sett*asÉt A saak m ú l t j á r ó t j e * . 
neról és jövőjéről kérdezem 
rir. P i p i é - WííOot, » fordító-

tolyó oktatómun-
ka egsrik vezetőjét. 

— miit 
aaak beiтШ»*7 

•r- A válasz tulajdonkeppen 
t»v*l -p—n egytiztau. Három 
е » я ш » 1 Isgfruwn összefüggő 
tényt kellett belátni. Magyaror-
szág „fordító ország», A aaru-
zetközi tudotnanycc», gazdasási» 
kuituráüa tib kwposoiatainkhoz 
elengedhetetlenül szükségé* аз 
jdepe® nyelv b»ztos ismerete. 
Ebfral következik, hogy kell щ 
jó íotxfitó, s átível hazánkban 
nincsen eteíüenoo fcsdító. keotz-. 
DÍ \fXL Eftlr t^sbxüj^. mi mos^o 

— A bPPfcs cébá? 
— АИЙвж* fordításra oktat-

juk » hallgatókat. Konkrétab-
ban? A fwditói szakmának, ha 
Bzahad ísy mondanom, ket • • IJM-l.J дРг • " 11 «ч "»«цгт 
BWttiá vas. a 62*kJopditó és a 

ommat filmmel atb. 
műfordító, A kerdésre 

könnyebb lesz válaszol-
v a * , Ь* elmondom, ml 
ваш «élünk. Szak fordítások 
« М termésaettudo-
плзлуеа, smn, mezőgazdasági 
ekkekr« . leírásokról készülnek. 

kinesre, de az illető szak-
témában meglehető« jar— 

1« szükség van. Ilyen 
tehát iwae lehet ée 

is célunk szakfordítók kép-
t á r fogalmaznék, hegy ál-
I fcrdrtókat szeretnénk 
li, kik Várhatólag az iro-

dakunhoz mká to közel álló te-
rületeken fognak dolgozni. 

A képzés 3 ptmsz 1 éves. 
ЖЫ jelet, em * tulajdonképpen? 

— Az ejeó három évben csak 
ÉbnHtéfctt képesünk. А IV. év-
folyam az úgynevezett máspdik 
bépcsp, » erre a lépcsőre csak a 
legjobb tanulók léphetnek, kik 
ezalatt a plusz egy év alatt kon-
ferencia tolmácsolást tanulnak 
majd. s ók is úgy akarják, 
Bántoan tolmácsok lesznek. 

— Hogyan készültek ez elet«. 
tők a szak beindítására, a taná-
éi szakéted eltére követeimé. 

- r Lelkesen éa maximális aró-
hnÉnlráaaa' Mivel az általános 
torzító- és tolmácsképzés Ma-
gya*omzA8Qn előzmény nélküli, 
így a szaktárgyakból semmiféle 
oktatási segédanyag nem állt 
temJelkejesre, az oktatóknak 
Kzuate mindent maguknak kel-
lett «azeallítaniuk. A tantervet 
dr. üantho Róbert iránvitasával, 
csoawrtjmunkában áUitottuk cpz. 
Bze. A höleaészkartól két, min-
dé« szükséges kellékkel, kiváló, 
atn felsaearelt szaktantermet kan-
tunk, a m i n d é t szakon úi kol-
Moák állhattak munkába. A 
tanárok közül töfefcen elvégezték, 
Sietve elvégzik «z ELTE fordí-
tó- ég vamáaaképző tanfolya-
mát. he»r á» el»« év intenzív 
nvehektetaaa utfm as „igazi"' 

fordítóküPíésbea i«t reszt 
senek. 

— Véleménye szerint milyen 
páli/áaatokat várhatnak • vég-
zős hallgatók? 

— Azt hiszem ez még nem 
kellőképpen tisztázott A jelen-
legi elképzelések aeetiat kiadók-
tól, könyvtáraktól, « sajtótól, 
Ul«**e a filmszakmától érkeznek 
majd pályázati felhívások. 

— A hallgatók közül többen 
hiányolják órarendjükből « ma-
gyár, illetve külföldi irodalom 
előadásokat,.. 

— Meg kfll adni, hogy a tan-
terv ©léggé feszített, a i — k ö . 
telező óra van. ' emellett íakul-
tatív órák. mint például a má-
so<ük idegen nyelv, A tanári 
szak rohammunkájával szemben 
a fordítás különösen időigényes 
tevékenység, óráról-árár* kell 
készülni, s hatalmas anyagot 
bebiflázni. Mindé» bizony erő-
sen igénybe veszi hallgatóinkat, 
úgyhogy á j tantárgy beszarttá, 
sára nincs na&y lehetősé«. Iro-
dalom oktatás azért van, még 
ha nem is külön eónsxó alatt. 
A Tanterv egy szaktantárgy, a« 
országismeret köretein belül í r . 
ja elő *z irodalmi stúdiumokat. 
Janó István kollégám évi meg-
határozott óraszámban tart iro-
dalmi előadásokat Ezenkívül 
neves műfordítók, külföldi elő-
adóit, profööNKM-ok, »kulturális 
munkatársak" meghívásával is 
segítjük a hall&atók ilye» irá-
nyú tanulmányait. Két dologról 
viszont nem szabad elfeledkez-
nünk a hallgatók túlterheltsé-
géről, ami a mostani követelmé-
nyek mellett bizony reális prob-
léma, valamint arról, hogy a 
szak fiátol, bevett sémái 
nincsenek. Változások lehetlek, 
hiszen g iegjohó. legcélraveze-
tőbb módokat menetköíbw, 
mojndhatíu élőben kttérletez^k 
ki. 

Még egy Utolsó kerdast, válto-
zik-e a felaetalizmts aitm 
rendi»? 

— Ige«. Fordító-tolmács sza-
kosok eddig két ízben felvéte-
liztek magyar—engol, iUetve 
magyar-orosz szakosokkal 
együtt A fordítósok vizsgáin a 
nyelvtannal, a nyelvi alappal 
szemben hangsúlyozottabban 
vizsgáztattuk a jelölt nyitottsá-
gá t tájékozottságát szellemi 
mozgékonyságát A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy célszerű len-
ne a tanár szakosok és fordító-
sok felvételi vizsgáját külön tar-
tani. A vizsga követelménvei így 
maradéktalanul alkalmazkodhat-
nának a fordító- és tolmács 
szakhoz. Alkalmassági vizsga 
felállítását is tervbe vettük. 

Bartos Tibor műfordítót nem 
kell bemutatni az irodalom ked-
velőknek. Franklin Benjámin, 
Ken Kesey, Dos Fasscs fordítá-
sait tinédzsertől nyugdíjasig ol-
vassák és szeretik szerte az or-
szágban. Fordításaiban nagy él-
vezettel fedezzük fel. s t o l j u k 
meg szinte egy pillanat alatt a 
régi-új, ízes magyar szavakat 
Pályafutásáról, munkáiéról, a 
fordítás fortélyairól, jövönkről 
beszélgetünk. 

— Kérem, moadja® üstünk 
néhány szót pályakezdő éveiről. 

— Az Idegen Nyelvek Főisko-
l á i n végeztem Budaaesten, 
i 4-ben. Különféle tolmácsolási, 
műszfúd, közgazdasági dolgokra 
okítottak o t t meglehetős alapos-
sággal. E? a főiskola később, 
nem tudom miért, de megszűnt 
Elég korán keadtem ép fordít-
gatni, no meg szerencsém is volt; 
Gyergyai Albert és Füst MUán, 
az akkori „nagy öregek", felfi-
gyeltek rám, s segítettek elhe-

lyezkedni a Szépirodalmi Könyv-
kiadónál. Egy idő után lektor 
lettem, s az is maradtam tízegy-
néhány évig. Egyre jobban el-
mélyedtem az idegen nyelvek-
ben. míg egy napon rájöttem, 
hogy most már magyarul is ide-
je lenne tanulnom. Sokat utaz-
tam az országban, beszélgettem 
emberekkel ée sok kifejezést 
szót irtam közben össze. Kita-
nultam az ács szakmát, magyar 
és angol kifejezéseivel együtt. 
Mindehhez persae rengeteg idő, 
no meg pénz is kellett Így let-
tem szabadúszó. 

-r ön szerint Müitfn legye* 
egy jó fordító? 

— Kétfülű es ketszema. Nyi-
tott szemmel és füllel mászkál-
jon, lásson és halljon mindent 
maga körül- Ez az első követel-
mény. de nem kevésbé fontos a 
második sem, az országismeret. 
Természetesen nagyon jól kell 
ismerni azt a vidéket országot 
amiről ír vagy fordít az ember. 
Harmadik, s még mindig nem 

Íevésbé íontos követelmény: a 
»rdító legyen szavakész ma-

f arságismerő és szerető ember, 
legegyszerűbb dolgoktól kezd-

ve a legbonyolultabbig minden-
re meé kell találnia a legfonto-
sabb, legkifejezőbb szavakat A 
fordító szavakkal kelt képeiket 
az olvasóban, ábrázol, leír han-
gulatot teremt, tón i^sokat fost 
miközben hűséges marad az ere-
deti szöveghez. azt hiszem, 
hogy a második idegen nyelv 
nem is nagyon szükséges. Egy 
nyelvet ismerjen a fordító, de 
azt aztán alaposan. A szöveg 
Szempontjából nem sokat szá-
mí t ha valaki mondjqk 19 nyel-
ven beszél. Kemény Rezsó 27 
nyelvet ismert de az olvasó en-
nek nasp «ok hasznát vehette 
egy adott fordításban. 

F<*tps jeüestnvw^s » tuuelem. 
Ra valami nem jelenik meg. 
rpndbein van, ^bból nem is le-
het semmi baj- Slvégre holnap 
if nap lesz, nem? 

— Milyen perspektívát lát a 
Szegeden mftjdan »«»ző fordí-
tósoic előtt? 

— Pordány tanár úr révén, 
no meg az előadásaim során 
megismertein, amennyire lehe-
tet t a fordító- és tolmácsképzés 
belső életét is, s az a vélemé-
nyem, hogy a képzés itt jó. Kre-
ativitás, a tapári kezdeményező-
készség, a hallgatók aktivitása^ 
együttesen egy rendkívül inten-
zív nyelvoktatást-. tanulást 
eredményezett Éppúgy mint egy 
jó felkészültségű tanár, vagy 
mérnök vagy akárki — éppúgy 
a jól képzett fordító is szép pá-
lyán futhatja ki magát 

Csakhogy a dolognak van egy 
másik oldala is. Hazánknak az 
elmúlt évtizedekben iákor* le-
maradása volt fordításokból. Ezt 
a lemaradást már behoztuk Ez-
zel »zemhen úgy veszem észre, 
hogy a külföldi irodaiamtermés 
csökkent egyre kevesebb érté-
kes, igazán jó mű jelenik meg. 
E z é r t v a g y sem, nem tudni, de 
tény, hogy a magyar fordítás-
felvétel is csökkent egy bizo-
nyos mértékig. Ebből követke-
zik, hogy az országnak az ere-
detileg tervezettnél kevesebb 
műfordítóra lesz maid szüksége. 
Néhány hallgató céljai tehát 
nem találkoznak a valós igé-
nyekkel- Altalános fordítókra 
viszont egyre nagyobb szükség 
lesz, s igy a képzés célkitűzései 
megfelelnek az országos érde-
keknek. Nagyon remélem, hogy 
mindehhez adomák a kellő 
anyagi-technikai és személyi fel-
tételek is. 

GÉCZY ISTVÁN 

Emberi hitvallás 
Trencsényi-Waldapfel Imre; 
Ember vagy. Műfordítások 

Elismerés 
szakszervezeti 
munkáért 

A nemzetközi mwkásmozga-
Sс«« ам(У ünnepe. Május elseje 
alkalmából saakawwvezeti moz-
galcjriban kiváló munkát végzett 
aktivistákat tüntettek tó. A 
Szal&mvezeti Munkáért ki tünte-
tés aram fokozatát kapta dr. 
Séta Jenes, a JATE egyetemi 
tanára, Ф-. Wiwi Mária, a S?0-
f S egyetemi tanára. ASzakszer-
vezati Мцщк*ért ШШъШ 
**ю«»й»п ráweeült Pármin 

Ul да«ОТЮ éa ár. Veres Jó. 
« « д е в * Hlrtir (JATE). 

MSZBT — 
híradó 

'Megjelent <r Juhász Gynla T* 
narkapzó Főiskola MSZBT Híra-
dójának idei első száma. Csanádi 
Imre verse és dr. Rqkonczás Pál 
docens írása hazánk felszabadító-
ira emlékezik. Dr. Baráti Tiborná 
adjunktus az Orosz Nyelv- ás 
Irodalomtanárok Nemzetközi Szö-
vetsége (MAI'RJAL) múlt évi 
beflipi kongresszusáról szá"*««! 
Galgóczy ?SÓíia orOSí-Szakos 
hallgató pedig a Vlagyimirban 
töltött tan^mányl félévről ír. A 
kiadvány rövid áttekintést ad a * 
uzsgorodi Állami Egyetemen fo-
lyó környw*etr és természetvé-
delmi oktatásról, fői skálánk és 
szovjet pedagógusképző intézmé-
nyek közötti oktatói cserekről. I „Caemagterv"? 

Akik ismerték Tre»cs«nyi-W«í-
dapfel Imrét, egyetemünk egy-
kori professzorát és rektorát, azok 
bizonyára egyetértenek e sorok 
írójával abban, hogy a néhány éve 
elhunyt kiváló humanista tudós 
rábólintott volna műfordításai 
gyűjteményes kötetének címére: 
„Emhe* vagy" A humánum volt a 
vezérfonala 1944-ben az ember 
elenség legsötétebb korszakában 

— megjelent göirög irodalomtör-
téneti áttekintésének is: a mű-
veltség és emberség kibontakoz-
tatását ábrázolta a görög szellem 
nagyszerű alkotásaiban, az irodfc* 
lomban és a filoaófiában. 

Trencaényi-Waldapfel humani-
tás-eszménye nem a világtól el-
vonult széplélek múltba meren-
gése volt. Már néhány éwe l ko-
rábban felemelte tiltakozó szavát 
a kor barbársága ellen 1941-ben 
közreadott „Erasmus és magyar 
barátai" című kötete élén ki-
nyomtatott Erasmus-fordítós-
nak álcázott versében- A felsza 
badulás után az „írástudók fele-
lősségét" átérezve következetesen 
vállalta a világnézeti elkötele-
zettséget és közéleti szerepet 
^Humanizmus és marxiimus" cí-
mű, az 1948. évi könyvnapra 
megjelent könyvében — a római 
irodalomra is kiterjesztve —i gaz-
dagon kibontakoztatta azokat az 
es-OTie-csirákat, amelyeket már 
görög irodalomtörténetében be-
mutatott Ez a munka szerves ré-
sze volt a szerző következetes 
tudománypolitikai tevékenységé-
nek, amely nagyban hozzájárult 
ahhoz, i f « z antikvitás irp-
(felani értékeit ápoló hazai klasz-
szika-filológia visszanyerte meg-
lehetősen megtépázott hitelét 
Trencsényi-Waldapfel Imre szá-
mos más munkájában is ékesen 
igazolta Lenin megállapítását 
amely szerint »proletár kultúrát 
csak akkor lehet építeni, ha pon-
tosan ismerjük az emberiség 
egész fejlődése által létrehozott 
kultúrát. . ." , s bebizonyította, 
hogy az emberiség által létreho-
zott kultúrának a klasszikus an-
tikvitás alkotásai nemcsak szer-
ves részéi; alkotják, hanem mai 
kulturális törekvéseink megváló-
sításóhop is nélkülözhetetlen ér-
tékeket jelentenek. Bízvást ki-
mondhatjuk, hogy Trencsényi-
Waldapfel munkássága nélkül 
ókorkutatásunk ma távról sem 
tartana ot t ahol t a r t 

Ugyanaz « harcos, elkötelezett 
humanista szemlélet és meggyő-
ződós vezette műfordítói tevé-
kenységében is, mint tudomá-
nyos kutató munkájában: tsma 
választása ebben Í6 átgondolt és 
következetes volt — Egyaránt 
foglalkoztatta mint tudóst és 
mint műfordítót Aiszkhülosz 
Prométheuszának alakja, azé a 

titáné, aki dacolva a legfőbb is-
teni hatalommal, Zeusszal meg-
szerezte az embereknek a tüzet 
vállalva tettéért a bűnhődés 
„halhatatlan kínját". Szophoklész 
hősei közül Antigoné állt hozzá 
a legközelebb, Antigoné, aki a 
zsarnoki hatalommal a maga 
gyengeségének tudatában is bát-
ran szembeszegülve vallotta, 
hogy az emberiség törvénye fö-
lötte áll a hatalom ítéletének. 
S nem véletlenül volt az egyik 
legkedvesebb drámaírója az a 
Menandrosz, aki azt hirdette, 
h°gy „Ki természettől fogv* jó-
ra hajlamos, (anyám, bizony 
nemes, ha mindjárt néger is", és 
ezt is: milyen kedves lény »» a» 
ember, ha igazán ember"). Nem 
véletlen az sem, hogy éppen Hó. 
sziodosz JUunkák és napok" ei-
mű tankölteményének fordítását 
adta ki az Akadémia kétnyelvű 
sorozatában tudós bevezetésest 
részletes jegyzetanyaggal és nem 
kevesebb mint öt — idegen nyel-
vű változatában nemzetközi elis-
merést aratott — tanulmány kí-
séretében (1955). Ez a költi azt 
tanította — több mint két és fél 
ezredévvel ezelőtt —, hogy ,:N«ra 
szégyen dolgozni, de esegyen tét« 
lenül élni", és azt is, hogy „Az, 
ki a másiknak tesz rosszat majd 
maga szenved...* 

A kötet szemelvényeinek ere-
deti tudomány 06 hátterét az 
egyes költői és prózai müvek 
értelmezését szolgáló, a szerzői H 
életútját bemutató, műveiket ér-
tékelő könyvek és tanulmányok 
sokaságát, a íudós életművét csqk 
a szakember tartja számon. Am 
a görög-római antikvitás klasszi-
kus alkotásai iránt fogékony ol-
vasók mindegyikében tiszteletet 
ébreszt es mindenki számára él-
vezetet és tanulságot nyújt * kö-
tet tematikus gazdagsága, a közel 
félszáz görög és római epikus, 
drámai és lírikus költő a próza-
író műveinek avatott tolmácso-
lása. Hiszen olyan költők alkota-
saival ismerkedhetnek meg. mint 
Hésziodosz, Aiszkhülosz. Swu 
phoklész, Euripidész. Menand-
rosz, Arkhilokhosz, Mimnermosz, 
Szolón, Szpapphó, Alkaicsfc 
Anakreón, Theognisz. Pindarosz, 
Kallimakhosz, Theckritosz illet-
ve Vergilius, Horatius. Tibullus, 
Propertius. Martialis, va^y olyan 
prózaírók remekeivel, mipt Cicfe 
ro és Lukiancez. — 

Elismerő említést érdesnél, 
hogy a gyomai Kner Nyomdái?«» 
készült kötet kiállítása méltó * 
tartalmához. Kissé szokatlan, 
hogy semmiféle utószó, méltatas 
nem csatlakozik a műfordítások-
hoz. Igaz, ezek önmagukért szól-
nak — a horatiusi „Non omná 
moriar" kathartlkus szellemében. 
(Európa 1979.) 

MARÚTI EGON 

Greguss Pál: Életem 
„E könyvben életemmel sze-

relném szemléltetni, mikéut le-
het a magunk erejéből, oörön-
gifös utakon eljutni a tudomány 
tiszta csúcsait*. ha életünket 
magsabb céiqfc szolgálatába ál, 
lítjuk" — írja dr. Greouss Pál, a 
ma SQ éves professzor, « József 
Attila Tudományegyetem Kos-
suth-díjas nyugalmazott egyete-
mi tanára, a biolóaiai tudomá-
nyok doktora „Életem" címmel, 
a Tankönyvkiadó gondozásában 
megjelent könyvének előszavá-
han. 

Könyvének megírásakor első-
sorban arra törekedett, hogy 
megpróbáltatásokkal teli és ered-
ményekben gazdag életével cs 
munkásságával az ifjúság számá-
ra példát mulasson. 

Dr. Greguss Pál könyvének al-
címe — „Az asztalosmühelytől 
az egyetemi katedráig" — arra a 
küzdelmes életpályára utal, 
mely a tornyai vertfalú háztól 
az egyetemi tanári kinevezésig 
vezet. Greguss professzor köny-
vének első részében az Aradon 
töltött középiskolás éveiről ír, 
majd bemutatja az aradi tanító-
képzőben. a budaoasti polgári 
iskolai tanítóképzőben és a 
Pázmány Péter Tudományegye-
temen folytatott tanulmányait 
A pályakezdés éveiről szólva a 
csáktornyai és a budai tanító-
képző intézetben kifejtett okta-
tó-tudományos tevékenységét 
emeli ki. majd a Szegedre helye-
zett budapesti tanárképző főis-

kolán eltöltött 12 esztendő mun-
kájától számol be. A szegedi tu-
dományegyetemre 1940-ben kö-
rűit dr. Greguss Pá l ahol sok-
rétű pedagógiai munkája mellett 
sem feledkezett meg a tudomá-
nyos munkáról, s szívügyének 
tekintette a füvészkert feileszté. 
sé t Aí. egyetemen folytatott 
munkáia a felszabadulás után 
vált teljessé, a h o l 1951-twn a 
rektori teendőkkel bízták meg. 
Greguss professzor 1965-ben a 
Munka Érdemrend aranv f o k o -
zatát vette á t s éhben az évben 
vonult nyugalomba. 

„Élelem" című könyvének 
kövelkező fejezetében a szertó 
tudományos tevékenységét, a n . 
nak főbb munka területeit, s je-
lentősebb munkait mutatja be. 
Ugyancsak ebben a fejezetben 
számolt he külföldi tudományos 
kapcsolatairól, s a külföldi tudó-
sokkal közös munkairól. Dr. Gre-
guss Pal erednie nyes pedagógiai 
munkásságáról könyvének egyik 
fejezetében maguk a tanítványok 
számolnak be. 

„Kívánom és szeretném hinni, 
ha mai fiatalság egy része köve-
ti példámat, mert akkor ők á 
hosszú életűek lesznek, és ré-
szeseivé Pálnak földi életünk 
három legnagyobb kincse, a tu-
dás. a szeretet és az egészség 
áldásaiban" — ¿árja könyvét 
Greguss pirofesszor, s könyvét 
elolvasva remélhetőleg többen 
megfogadják tanácsát 


