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Film Farm az Urániában
Kilenc humoros, gyilkosos és megható ma-

gyar kisfi lm került be az első alkalommal 

összeállított Film Farm című válogatásba, 

amely „egész estés” programmá fűzve jú-

nius 1-jén, 18 órakor látható az Urániában. 

A vetítést beszélgetés követi az ötletgazda, 

Borsos Miklós vezetésével. NÉPSZAVA

Budapest hajléktalanszemmel
Második alkalommal hirdeti meg a Budapest Bike 

res kezdeményezését, a MyBudapest Photo Projec

100 hajléktalan ember kap arra lehetőséget, hogy 

szögéből láttassa fővárosunkat. Az akció célja, hog

felhívja az emberek fi gyelmét , hogy a fedél nélkül 

berek is éppolyan sokoldalúak és tehetségesek, m

más, lakhellyel rendelkező társuk. NÉPSZAVA

Engedetlen szerkezetek
rály Tamás avantgárd divattervező (ké-

pünkön egy korabeli szoborruha) a '80-as

évek rendszerkritikus alkotói közé tarto-

zott. A dekonstruktív építészetet kép-

viselte Rajk László. Kettejük forradalmi 

étikájából nyílt kiállítás a Trapéz Galériá-

(IX. kerület, Imre utca). NÉPSZAVA

APRÓ
JÁRMŰ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS készpénzért!
06-30/682-1390.

KÖNYV
KÖNYVEK, hanglemezek, dvd-k, cd-k vétele 
készpénzért. 06-20/922-0001, 06-1/266-3277.

RÉGISÉG
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok fest-
ményeket, ezüstöket, porcelánokat, órákat, bú-
torokat, teljes hagyatékokat! 
06-20/280-0151, herendi77@gmail.com

APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL:
3S Karakter Kft. Reklámügynökség: 1087 Bp.,

Osztály u. 16-18/D. Kaputelefon: 4.  (Hős u. felől)
Tel.: +36-1/475-0802, fax: +36-1/475-0803

E-mail: 3skarakter@gmail.com, www.3skarakter.hu@g ,

Alábbi eladó ingatlanokat keresünk Budapesten!
–azonnal fi zető ügyfeleink részére keresünk panel, vagy
egyéb építésű lakótelepi lakást eladásra, piaci áron
–200 nm feletti eladó, legalább ötszobás öröklakást, vagy családi házat

Munkánkat a Magyar Ingatlanszövetség etikai normái
alapján végezzük.

Reális Ingatlaniroda: 1/287-6774, 30/952-9848,
realis@realis.huINGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS: 06-30/9529-848

BADACSONY – Szigligethez közel, három-
szobás nyaraló, mesés látképpel, 1440 nm-es 
pihenőparkos kerttel, felszerelt borpincével 
14 M Ft irányáron eladó.

Reális ingatlaniroda: 06-1/287-6774, 
30/9529-848

ÉHIRDETÉS

Nyolcvanévente le kell  
fordítani a klasszikusokat
PROUST Jancsó Júlia 26 éve ülteti át magyarra Az eltűnt idő nyomábant. 
Csodálja, hogy e műveletlenségből erényt kovácsoló országban is olvassák.
MÉSZÁROS MÁRTON
A világirodalom gyöngyszemét, Az
eltűnt idő nyomábant fordította
újra Jancsó Júlia műfordító. A múlt
század elején elhunyt, francia Mar-
cel Proust tudatregénye legutóbb
tizenegy éve, a Magvető gondozá-
sában jelent meg magyar nyelven,
az újrafordított változatot pedig az
Atlantisz Könyvkiadó a napokban
jelentette meg. A hétrészes regény 
első három kötete eddig egyetlen
fordításban, Gyergyai Albert iro-
dalomtudós átültetésében volt
olvasható (az első kötet magyarul
1937-ben jelent meg). A négy to-
vábbi kötet viszont Jancsó Júlia
műfordításában jutott el az olva-
sókhoz. A műfordító lapunk azon
kérdésére, miszerint remegett-e
a keze, amikor a francia irodalom
legnagyobb magyar értője általa
lefordított műhöz nyúlt, azt mond-
ta, a kézremegés korszaka nem az
újrafordítással járt, hanem a mun-
ka kezdetével, a Gyergyai-fordítás
folytatásával. – Számolnom kellett
azzal, hogy egy kultikus mű rajon-
gói és kritikusai egyaránt bírál-
hatnak. Ezt a félelmet felülírta az
a célkitűzés, hogy végre teljes egé-
szében megjelenjen magyarul Az
eltűnt idő nyomában – mesélte.

Több szerző művének újrafordí-
tását azzal szokták indokolni, hogy 
a szerző nyelvhasználata elavult
és frissítésre vár, azonban Gyer-
gyai fordítása cseppet sem tűnik 
porosnak, különösen akkor nem,
ha fi gyelembe vesszük, hogy a mű
cselekménye a 19–20. században
játszódik. – Valóban nem beszél-
hetünk határozott elavulásról. De
a nyelv és a fordítási elvárások so-
kat változtak az elmúlt nyolcvan
évben. A pontosság ma már jóval
komolyabb követelmény, mint
korábban. A klasszikusok elke-
rülhetetlen sorsa az újrafordítás
– mondta Jancsó. Sok olyan iroda-
lombarát akad, akiknek a szemé-
ben az újrafordítás valami olyan-
nak a meggyalázása, ami szent.
Erre a kérdésre viszont műfordító
nem tud kellő higgadtsággal vála-
szolni, így csak annyit mondott, az
újrafordítás nem jelenti az előző
földbe döngölését, akár leszólását.

– A nagy művek bizonyos szem-

pontból, bizonyos részleteikben
mindig aktuálisak. A családtörté-
netek új virágkorát éljük, márpedig 
Proust a mikrokörnyezetek legér-
zékenyebb megfi gyelője. Hihetet-
lenül sok mindent lát meg, a legap-
róbb benyomásokból is világokat
bontakoztat ki, és gyilkos iróniája
ellenére békét teremt. Csak re-
mélni tudom, hogy az eldurvult, a
műveletlenségből és a mások gyalá-
zásából erényt faragó mai Magyar-
országon is akad olvasója, akit meg-
ragad. És hogy nem lesz bestseller?
Nem is az a dolga – véli Jancsó.

műveket is fordítok, így lassan ha-
ladok – emlékeztetett. Kíváncsiak 
voltunk arra is, milyen technikával 
s konkrétan hogyan vértezte fel 
magát a munkára: – Mindenekelőtt 
„össze kellett költöznöm” Proust-
tal. Ezt segítette, hogy már a szak-
dolgozatomat is Az eltűnt időből 
írtam. Próbálok hűséges lenni az 
eredeti szöveghez és annak zenei-
ségéhez, megőrzöm a mondatok 
híres katedrálisépítő szellemét – 
tette hozzá. 

Az újrafordítás alázatra és önk-
ritikára tanít, ezt is mondta a ma-

Az eltűnt idő nyomában hét kötetből áll, eredeti – fran-
cia – nyelven 1913 és 1927 között jelent meg, az első
és a záró kötetet párhuzamosan írta Proust. Az utolsó
három rész a rövid életű szerző halála után jelent meg.
Magyarul 1937-ben jött ki az első kötet (Swann), 1938-
ban a második (Bimbózó lányok árnyékában), Gyergyai
Albert fordításában. A harmadik magyarul 1981-ben
jött (Guermantes-ék), ez is Gyergyai munkája, 1995-

ben a negyedik (Szodoma és Gomorra), amelyet már
Jancsó Júlia jegyzett. Az ötödik (A fogoly lány) és a ha-
todik (Albertine nincs többé – a szökevény) viszonylag
gyorsan követték egymást, és 2009-ben jelent meg
a hetedik, befejező könyv, A megtalált idő. Most újra
olvasható az első kötet, új mondatokkal. Kosztolányi
Dezső szerint a rögeszmés Tolsztojnak és az asztmás
Proustnak többet köszönhetünk, mint a focistáknak.

A hét kötet sorsa

Kevés a jóból
AMBER SMITH Nyolc könnyed
stílusgyakorlat, lehengerlő maga-
biztosság. Elsőre ezek ugranak be a
2000-ben alakult Amber Smith he-
tedik nagylemezéről. A New című
album Poniklo Imre frontember 
szerint az indie-zenekar 2012-es,
cím nélküli lemezének pozitív pár-
ja – de jóval vidámabb a két évvel

ezelőtti Modernnél is. A szövegek 
sokkal kevésbé önrefl ektívek, mint
az eddigiek, a hangvétel egészen új-
szerű – különös módon azonban a 
váltás tökéletesen zökkenőmentes,
erőltetettségnek semmi nyoma. 

A borító mozaikos grafi kája 
roppant találó: a nyolc szám mind-
egyike más-más színt villant fel, az
összhatás mégis egységes. A nyitó
dal már-már a kaliforniai punkze-
nekarok könnyelműségét idézi, a
Straight To Video vokálját (az EZ
Basicből és a Models Can’t Fuck-
ból ismert Szarvas Árpád) hallgatva 
viszont Dave Gahan arcképe suhan
át előttünk. A középtempós Pyrrhic
Victory után kapunk egy bónusz

– saját hangjából is új, soulos szí-
neket elővarázsoló – Jónás Verát
a Monkey című dalban, amelyről
az embernek az az első benyomá-
sa: milyen jó, hogy a múlt évi Da-
vid Bowie-emlékkoncertek, ame-
lyeken mindkét fél fellépett, nem
múltak el zenei lenyomat nélkül. A 
torzított vokálos-lendületes Cape
– amelyhez mókás videoklip is ké-
szült – rövidsége ellenére is a lemez
csúcspontja, ráadásul különösen
nagyot üt a leghosszabb szám, a 
Truce/Ism szétúszó, melankolikus 
akkordjai után. Bármit is akarnék 
idén nyáron eladni Magyarorszá-
gon, egész biztosan ezt a sodró len-
dületű, laza dalt akarnám megsze-
rezni reklámzenének hozzá. Erős 
lemez ez, amelynek a legnagyobb 
hátránya, hogy alig több mint fél-
órás. No de ne legyünk telhetetle-
nek: ahogyan a mondás tartja: jóból
keveset adnak. CSEPELYI ADRIENN

Erős lemez ez, amely-
nek a legnagyobb hátrá-
nya, hogy alig több mint 
félórás

Nem is az a dolga véli Jancsó.
Jancsó Júliát arról is kérdeztük,

mennyi időbe telt Proust regényfo-
lyamának magyarítása. – Először a
korábban nem fordított négy köte-
tet magyarítottam. Az újrafordított
elsővel így most az ötödik olyan kö-
tet kerül az olvasó kezébe, amely az
én munkám. 1991 óta foglalkozom
a Proust-ciklussal, de főállásban

t a n á r
vagyok,
n é h a
egyéb

ritikára tanít, ezt is mondta a ma
gyarító. Megkérdeztük Jancsó Jú-

liától azt is, el tudja-e 
képzelni azt, hogy né-

hány évtized múlva 
az ő fordítását is 
aktua lizálni fog-
ják. – Biztos vagyok 

benne, és már előre 
tisztelem az utódok 

munkáját – je-
l e n t e t t e 

ki.

ALÁZATRA 
TANÍT

JANCSÓ JÚLIA
megőrizte a 
mondatok híres 
katedrálisépítő 
szellemét

MARCEL 
PROUST
francia regény-
író, esszéista és 
kritikus 
súlyos 
asztmával 
küzdött
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Gyilkos 
iróniája 
ellenére 
békét 
teremt


