
„Régóta Fry-rajongó vagyok” – Interjú Kisantal Tamás fordítóval 

 

Kérlek, mesélj egy kicsit magadról! A fordítás a fő 
tevékenységed, vagy emellett mással is foglalkozol? 

A fordítás alapvetően mellékállás, bár mostanában 
inkább második főállás. Irodalomtörténész vagyok, a 
Pécsi Tudományegyetemen tanítok modern irodalmat. 
Szóval van egy tudományos életem: tanítok, 
tanulmányokat, kritikákat írok, ilyesmik, meg egy 
szerkesztői, fordítói. Igyekszem a kettőt 
összeegyeztetni, fordításkor az ember sokat profitál az 
irodalmi tudásából, olvasmányaiból. És fordítva is igaz: 
rendszeresen tanítok kritikaírást, szerkesztői 
ismereteket, illetve amikor, mondjuk, egy világirodalmi 
szövegről írok kritikát, jobban odafigyelek a fordításra, 
megpróbálom belülről látni a fordító helyzetét, a 
problémákat, amelyekkel a könyvön dolgozva 
találkozhatott. Például sokkal türelmesebb olvasó 
lettem, amióta magam is fordítok, mert tudom, 
mennyire nehéz szakma a fordítás és a szerkesztés – és 
mennyire hálátlan, hiszen az olvasó gyakran csak akkor 
veszi észre a létezésünket, ha hibázunk, ha valahol 
megbicsaklik a szöveg.  

Szerzőként is megjelent már több könyved. Ezeket 
milyen témában írtad? 

Ezek a „tudományos” profilmohoz tartoznak, 
szakkönyvek: az első, a Túlélő történetek még a hajdani 

doktori disszertációm kibővített változata volt, a második, Az élet tanítómesterei pedig egy 
tanulmánykötet. Magyar és történelem szakokon végeztem, és igyekszem a két 
tudományterületet ötvözni, a „határjelenségeket” vizsgálni: a történelmi regényeket, filmeket, 
a múlt ábrázolásának különböző formáit. A specifikus területem a holokauszt művészi 
ábrázolása, erről szólt az első könyvem, és erről fog szólni (ez itt a reklám helye) a következő, 
amely elvileg jövőre jelenik meg: ebben a második világháború utáni évtizedek magyar 
irodalmát vizsgálom, pontosabban azt, hogy ekkoriban hogyan ábrázolták a közelmúltat, a 
háborút, a vészkorszakot. Viszonylag sok ismert és elfeledett szövegről lesz szó, és azt 
elemzem, hogyan beszéltek és hogyan nem beszéltek ezekben az évtizedekben a világháborús 
traumákról, milyen művészi, morális és politikai feltételek közt lehetett megszólalni.  

Milyen könyveket szoktál fordítani, mi a fő profilod? Mely téma/témák állnak hozzád a 
legközelebb, mit fordítasz szívesen?  

Elég vegyes, ami jön. Fordítottam már történelmi könyveket, filozófiát, regényeket. 
Mindegyik egész más kihívással jár, más feladat elé állítja a fordítót. Nemcsak az adott 
nyelven és magyarul kell jól tudni, hanem a témát is ismerni kell. Egyik első könyvem például 
egy Jeruzsálem történetéről szóló vaskos mű volt: ekkor szépen beleolvastam magamat a 



közel-keleti történelembe és vallástörténetbe. Amikor a Kossuth Kiadó megbízott egy 
Chomsky-könyv lefordításával, akkor első körben elővettem hajdani egyetemi jegyzeteimet, 
kivettem a könyvtárból a magyarul megjelent Chomsky-könyveket, hogy a szerző 
gondolkodásmódját és az általa érintett témák magyar terminológiáját felfrissítsem. A most 
megjelent Fry-könyvnél újra el kellett merülnöm a görög mitológiában. Regényeknél 
leginkább a stílust kell elkapni. Szóval az az izgalmas a fordításban, hogy minden könyv más 
kihívások elé állít: ezek néha nyelvi, stilisztikai, máskor inkább a téma tudásanyagával 
kapcsolatos problémák. 

Nemrég jelent meg a Kossuth Kiadónál 
Stephen Fry, angol humorista, író, színész 
Mítosz című könyve, amelyben a szerző 
újrameséli a görög mitológiát. A könyv 
fordítását megelőzően is ismerted már Fry 
írásait, illetve színészi munkásságát? 

Igen, bevallom, hálás vagyok, hogy hozzám került 
ez a könyv. Régóta Fry-rajongó vagyok, először, 
ha jól emlékszem, a Making History című 
regényét olvastam, amely pár éve magyarul is 
megjelent Pék Zoltán remek fordításában 
Csináljunk történelmet! címmel. Ezt egyébként az 
irodalomtörténészi tevékenységem során találtam: 
egy Hitler-ábrázolásokról szóló tanulmányhoz 
gyűjtöttem anyagot, és így futottam bele. Aztán 
rájöttem, hogy a szerző az a Fry, akit az egyik 
nagy kedvencemből, a Fekete vipera című 
vígjátéksorozatból is ismertem. Ezután elég sok 
mindent elolvastam tőle, megnéztem a Hugh 
Laurie-val közös vígjátéksorozatát, sőt egy időben 
futás közben Fry egyik BBC-rádiós sorozatának 

podcast-változatát hallgattam, amely az angol nyelvről szól, és Fry English Delight a címe. 
Szóval nagyon örültem, hogy megkaptam a Mítoszt. 

Mennyire áll közel hozzád a görög mitológia témája? 

Elég közel, hiszen irodalmár vagyok. Gyerekkoromban ott volt a polcomon a Mesék 
Héraklészról című könyv. Színes volt, képes, kalandos, szerettem. Aztán, amikor picit 
nagyobb lettem, a Görög regék került a kezembe – ebben már nem voltak képek (azt hiszem), 
de izgalmas történetek annál inkább. Aztán egyetemistaként egészen szuper tanárom volt, 
Karsai György előadásain sokan ámulva hallgattuk, hogy a görög mitológia, a homéroszi 
eposzok, a görög drámák mennyire elképesztő, izgalmas történetek. Akkoriban elolvastam a 
fő szakirodalmakat is, Kerényit, Robert Gravest, Mircea Eliádét, egyebeket – amelyek azóta is 
ott vannak a polcomon, és használom őket. És persze, ha az ember modern dolgokat tanít, 
akkor is ismernie kell a mitológiát, hiszen annyi történet nyúlik vissza a görög mítoszok 
világához – James Joyce-tól a Star Warsig (és tovább). 

Kialakult valamilyen specifikus fordítói mesterfogásod a Mítosz-kötet fordítási 
munkálatai során? 



Nehéz kérdés… Igazából azt csináltam, amit minden könyvnél szoktam: igyekeztem ráérezni 
a stílusra, utánanézni a dolgoknak, ha valamiben bizonytalan voltam, ha egy poén vagy 
történet nem csiszolódott ki, akkor többször is átgyúrtam.  

Bizonyosan kihívást jelentett Fry humorának átültetése magyar nyelvre. Tudnál esetleg 
példát mondani ilyen fordítói problémára?  

Valóban nem volt könnyű. Van egy kedvenc példám, de nem azt mondom el, mert nem 
szalonképes. (Ugyanis Fry remekül megragadta a mitológia pajzán oldalát is.) A másik, ami 
kihívást jelentett, hogy a szerző sokféle módon igyekezett elevenné tenni a történeteket: 
szójátékokkal, alliterációkkal, mai szleng használatával – itt kellett némi kreativitás. Máskor 
az volt nehéz, hogy bizonyos megoldások az angol nyelvben működnek, a magyarban pedig 
nem feltétlenül. Mondok egy példát: az egyik történetben Ekhót, a nimfát a sok fecsegése 
miatt megátkozza Héra istennő, és szegény nimfa ezután csak visszhangként tud beszélni, 
azaz ha valaki mond neki valamit, akkor ő az utolsó néhány szót mondja vissza. Van egy 
hosszú párbeszéd Narkisszosz és Ekhó között, amely így épül fel: Narkisszosz mond egy-két 
mondatot, Ekhó megismétli az utolsó mondat legvégét, de a szöveg azzal játszik, hogy ez a 
néhány utolsó szó, önmagában mást jelent, mint amit Narkisszosz egész mondata (általában 
pont az ellenkezőjét). Ezt azért volt nehéz magyarítani, mert a magyar ragozó nyelv, az angol 
pedig nem: azaz úgy kellett megcsinálni a párbeszédet, hogy a személyragok mindkét 
beszélgetőnél működjenek, és lehetőleg közben ugyanarról szóljon, mint az angol változat. 
Emlékszem, háromszor írtam át ezt a részt…  

Milyen különbséget látsz a görög mitológia eddig megjelent interpretációi és a Fry-
könyvé között? 

Frynál más a cél, mint a legtöbb mitológiás könyvnél. Nem akar komoly tudományos munkát 
letenni az asztalra, hanem elevenen, szellemesen újrameséli a történeteket. Az angolban van 
egy jó szó erre: „infotainment”, az „information” és az „entertainment” (szórakoztatás) 
összetétele. Ezt lehet jól és rosszul csinálni. Ha rosszul csinálja valaki, akkor felszínes és 
hatásvadász lesz. Ha jól, akkor megkapó, szórakoztató, de ezzel együtt korrekt és informatív. 
Fry szerintem nagyon jól csinálja, a könyv jegyzeteiből látszik, mennyire utánanézett a 
dolgoknak, milyen imponáló a műveltsége. És ezt a tudást igen szórakoztatóan képes átadni. 
Szerintem ez nagy dolog, irigylésre méltó tehetség kell hozzá. 

Neked melyik mitológiai történet lett a kedvenced a kötetből? 

Talán kettő. Az egyik Sziszüphosz története. Mindenki ismeri a mitológiai figura büntetését, 
és oly sokunknak kell gyakran sziszifuszi munkát végezni – azaz felesleges, hiábavaló 
erőfeszítéseket tenni. Viszont az egésznek van egy hosszú előtörténete, Sziszüphosz bűneinek 
históriája. Ezen belül Sziszüphosz és a Thanatosz, a halál jelenete igen vicces – kicsit talán 
Terry Pratchett regényeire vagy Woody Allen egyik humoreszkjére, a Kopog a halál című 
novellára emlékeztet. A másik történet kevésbé ismert, Éósz és Tithónosz tragikus 
szerelmének mítosza. Éósz a hajnal istennője, Tithónosz pedig egy ifjú halandó volt. A 
történet nagyon szép, helyenként vicces, a végén pedig nagyon szomorú. Emlékszem, amikor 
fordítottam, konkrétan megkönnyeztem az utolsó jelenetet.  

Munkád nyomán remek szöveg látott napvilágot: gördülékeny, olvasmányos, igazán 
élvezet olvasni. A beszélgetés elején említetted, hogy szoktál szerkeszteni, és hogy 



mennyire hálátlan munka ez: csak azt veszik észre, ha valami hiba kerül a szövegbe. 
Mennyire tartod fontosnak a Fry-kötet esetében a szerkesztő munkáját? 

Köszönöm, örülök, ha így gondolod. És ez valóban nem csak az én érdemem. Minden könyv 
esetében nagyon fontos a szerkesztő, hiszen a szerző vagy a fordító általában túl közel van a 
szövegéhez, sokszor nem veszi észre azokat a hibákat, döccenéseket, következetlenségeket, 
szerencsétlenebb mondatokat, amelyeket aztán a szerkesztő szúr ki, és aztán javaslatokat tesz, 
korrigál. A végső formába öntés közös munka. Egy francia olvasástörténész, Roger Chartier 
mondta egyszer, hogy alapvetően téves elképzelés, hogy az írók könyveket írnak. Nem, az 
írók szövegeket írnak, amelyeket aztán egy csomó más emberrel közreműködve formálnak 
könyvvé. Ebben a folyamatban pedig kiemelt szerepe van a szerkesztőnek. Szerencsémre, 
munkám során számos nagyszerű, lelkiismeretes szerkesztővel volt dolgom. Különösen igaz 
ez a Fry-könyv szerkesztőjére, Bogdanov Editre, aki nagyon jól ráérzett a szövegre, és egy 
csomó olyan szöveghelyet kiszúrt, ahol például nem jött át egy poén vagy következetlen 
voltam. Ha az ember hónapokig együtt él egy szöveggel, akkor elengedhetetlen a képzett és 
kritikus külső szem.  

Kinek, mely korosztálynak ajánlanád a könyvet? 

Alapvetően bárkinek, habár nem minden részét mindenkinek. Nagyon jól működik afféle 
„kapudrogként”, vagyis olyan szövegként, amelyen meg lehet szeretni a mitológiát. Szóval 
fiataloknak ezért, de vigyázva, mert Fry nem finomkodik, azt meséli újra, ami a mitológiai 
szövegekben eleve megvan: tehát a könyvben véres gyilkosságok, pajzán jelenetek is 
előfordulnak. Ha valaki a gyerekének veszi meg, előtte azért olvassa át, és bizonyos 
fejezeteket csak idősebb korban olvastasson el. De idősebbeknek is ajánlom, akik még nem 
találkoztak a mitológiával, vagy akik eddig azt gondolták, hogy a görög mitológia poros, 
érdektelen, dögunalmas anyag, amit iskolában próbáltak a fejünkbe verni, de amelyhez ma 
már semmi közünk. Fry éppen azt próbálja megmutatni, hogy ez mennyire nem így van: a 
mitológia élő, eleven, szórakoztató anyag. Szerintem nagyon kellenek ilyen könyvek, mert 
ezekkel is továbböröklődik a klasszikus kultúra, és persze azért, mert jó őket olvasni. 
Egyébként Fry megírta a könyv folytatását is, a hősök koráról Heroes címmel. Remélem, 
hamarosan az is megjelenhet magyarul. Én legalábbis szívesen megmártóznék újra fordítóként 
a szerző humorában és a görög mitológiában… 

A kötet megrendelhető: 

https://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/5097/mitosz 


