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Ágrip 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í íslensku sem öðru máli. Viðfangsefnið er 

ungversk þýðing á broti á skáldsögunni Ör eftir Auði Övu Ólafsdóttur.  

Ritgerðin er í tveimur meginköflum, greinargerð og þýðing. Í greinar-

gerðinni er fjallað um þýðingu á menningarlega bundnum atriðum í textum eða því 

sem kalla má realíur. Hugtökin realíur og realíuorð eru skilgreind. Jafnframt er 

rætt um mismunandi þýðingaraðferðir og þýðingarstefnur, einkum þó í sambandi 

við realíur. Að þessu loknu er þýðingin skoðuð í ljósi þessara hugtaka. 

Þýðingartextinn fylgir greinargerðinni.  

 Í ritgerðinni eru realíur og realíuorð skoðuð í tengslum við bókmenntaverk. 

Það er einlæg skoðun höfundar að þær hugmyndir sem byggt er á komi líka 

þýðendum nytjatexta að notum.   
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1. Inngangur 

 

Ein þeirra grundvallarspurninga sem varða rannsóknir á bókmenntaþýðingum 

er sú hvort það að þýða bókmenntir sé ekki beinlínis  „list hins ómögulega“1 , eins 

og Svenkerud (1991) orðaði það í heiti greinar sinnar . Jafnvel þó að ýmsir gagn-

rýnir fræðimenn staðhæfi þetta má á hinn bóginn ekki gleyma þeim mörgu 

þýðendum nytjatexta annars vegar og skáldskapar hins vegar sem stefna á það 

að planta því skrifaða úr potti eins tungumáls yfir í pott á öðru máli.  

En þeir sem fást við þýðingar og þá einkum þýðingar bókmenntaverka 

geta rekist á atriði í textum sem þeir munu eiga erfitt með að þýða; það gæti líka 

reynt á sköpunarmáttinn. Þetta gæti varðað það sem kallast menningarbundin 

atriði. Slík atriði eru í miklum mæli háð þeim menningarheimi sem þau koma 

úr. Þýðandinn þarf þá að notast við tilteknar aðferðir og tæknibrögð til þess að 

gera hugmyndirnar á bak við skiljanlegar í verkinu, í öðrum menningarheimi.  

Textaþýðing ein og sér dugir ekki heldur er átt við að gera á fullnægjandi 

hátt grein fyrir þeim menningarheimi sem um ræðir. Til eru þýðingaraðferðir 

sem uppfylla þetta; spurning er því ekki sú hvort það sé yfirleitt hægt að þýða á 

milli mála. Miklu frekar þarf að átta sig á því hvort og þá hve miklu sé úthellt við 

það „að hella gegnum þröngan flöskuháls einhverju úr einu tungumáli yfir í 

annað“ (hugmyndir Theos Hermans, tilvitnað eftir Qvale 1998:197). Inntak 

frumtextans breytist a.m.k. við þýðinguna enda þótt þýðandinn hafi það ekki í 

hyggju. Hann getur samt ráðið því í hvaða átt breytingin stefnir, hvort textinn 

eigi að virka eins framandi á lesandann og hægt er eða hvort hann skuli  

staðfærður. 

Í þessari ritgerð ætla ég að gera grein fyrir menningarbundnum atriðum 

og flokkun þeirra, ásamt aðferðum sem hægt er að beita við þýðinguna og hvaða 

þýðingarstefnur það eru sem fela sig í bakgrunninum. Fræðilegu umræðunni í 

öðrum og þriðja kafla fylgir svo greinargerð fyrir ungverskri þýðingu á broti úr 

íslensku bókmenntaverki ásamt þýdda textanum sjálfum. Tilgangurinn er sá að 

athuga hvernig menningarbundin atriði eru meðhöndluð í raun.  

   

                                                                 
1  Höfundur þessarar ritgerðar þýddi sjálfur erlendar tilvitnanir og fagorð úr erlendum 
fræðiritum y fir á íslensku. 
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2. Menningaratriði í bókmenntaverkum 

 

Hvern og einn texta í víðasta skilningi þess orðs og þar með hverja segð má 

skilja sem afurð málnotkunar; slík útkoma er að miklu leyti háð 

menningarbakgrunni þess sem tjáir hana (sjá t.d. Vagle 1993:35‒36).  

Væri t.d. Íslendingur beðinn um að skrifa smásögu, ljóð eða formlegt bréf á 

móðurmáli sínu gerði hann það örugglega á allt annan hátt en 

suðurafríkumaður.2  Íslendingurinn myndi ekki aðeins skrifa textann á annarri 

tungu og skipuleggja hið sýnilega, þ.e.a.s. útlit, umbrot, leturgerð o.s.frv., 

öðruvísi. Hann myndi líka nota að einhverju leyti önnur hugtök um innihaldið 

að baki orðanna. Allir þessir þættir ákvarðast innan marka tiltekins 

menningarheims og eru háðir stað og stund. Þess vegna getur það valdið 

þýðendum miklum erfiðleikum að fást við orðalag sem skírskotar til sératriða 

eins menningarheims sem ekki eiga sér hliðstæður annars staðar. 

 

2.1 Menningarbundin atriði – lýsing á skilgreiningum  

 

Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um skilgreiningu orða sem vísa til 

menningarbundinna atriða raunveruleikans. Mujzer-Varga (2007) gefur afar 

rækilegt yfirlit um núverandi stöðu rannsókna á málinu, m.a. yfir þau orð sem 

notuð eru til að lýsa menningarbundnum atriðum. Hún notast aðallega við 

fræðirit á ungversku, þýsku og ensku en nefnir líka einstök dæmi úr frönsku og 

af slavneska málsvæðinu. 

Það sem einkum getur leitt til ruglings við skilgreiningar er það þegar til 

eru tvö mismunandi hugtök sem eru gjarnan notuð hlið við hlið í stað þess að 

halda þeim aðskildum. Annars vegar má tala um hluti eða atriði sem eru 

einkennandi í tilteknum menningarheimi, hins vegar eru það orð og orða lag 

sem skírskota til menningarbundinna hluta eða atriða (Klaudy 1999:60).  

Í töflunni hér á eftir eru orð sem einkum eru notuð í þessu sambandi. 

Orðin miðast aðallega við ungverskar, þýskar og enskar rannsóknarhefðir  

(Mujzer-Varga 2007:72‒73): 

                                                                 
2 Auðvitað er einnig munur á fólki innan eins og sama menningarheims en varðandi v iðfangsefni 
þessarar ritgerðar má líta fram hjá því.   
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eyða (fr. lacune) 

menningarlega  (e. culturally untranslatable item) 

óþýðanlegt atriði  

núll-jafngildi  (þ. Null-Äquivalenz) 

gat í orðasafni  (þ. lexikalische Lücke) 

hugmyndagat (e. conceptual gap) 

málfarsleg realía3   (ungv. nyelvi reália) 

menningarorð  (e. cultural word) 

ójafngildi á orðaplani  (e. non-equivalence at word level) 

realíuorð  (þ. Realienbezeichnung) 

(orða)framandgerving  (þ. (Bezeichnungs-)Exotismus) 

menningarbundið orð  (e. culture-bound term) 

menningarbundið atriði  (þ. kulturspezifisches Element) 

realíuorð  (þ. Realienlexem) 

realíur (ft.) (ungv. reáliák, þ. Realien eða Realia) 
 

 Tafla 1: Nöfn á menningarbundnum atriðum  

 

Vert er að líta á það hvaða nálgun að realíumálinu er að baki hugtökunum. 

Annars vegar er um að ræða um orðalag sem vísar til menningarlegs eða 

málfarslegs skorts. Um leið er lögð áhersla  á ómöguleika þýðingar, t.d. þýska 

orðasafnsgatið, hin franska eyða og þegar rætt er um menningarlega 

óþýðanlegt atriði. Hins vegar virðast önnur hugtök vera hlutlægari varðandi 

þýðingu. (Mujzer-Varga 2007:63‒65)  

Í íslenskum og norrænum heimildum hef ég ekki rekist á neitt viðtekið 

séríslenskt eða norrænt orð eða hugtak um þetta. En auðvitað er um þetta 

fjallað. „Tiltekin orð eiga sér flóknar rætur í tungumáli sínu og samfélagi“, segir 

Ástráður Eysteinsson (1996:87) og er niðurstaða hans sú að sumt sé óþýðanlegt 

án þess þó að ræða það frekar. Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson minnast 

nokkrum orðum á fyrirbærið án þess að skíra það ákveðnu nafni en segja að 

jafnt nytjatextar sem bókmenntatextar eigi sér „rætur í menningarumhverfi, 

raunsönnu eða tilbúnu“ (1988:99). Þeir segja líka að orð geti næstum verið 

óþýðanleg enda séu þau „svo nátengd menningu, siðum og venjum 

                                                                 
3 Á nokkrum tungumálum er orðið realía einnig notað í öðru samhengi. Á norsku t.d. þýðir 

realia samkvæmt Bokmålsordboka (http://ordbok.uib.no) „raunveruleg atriði, raunsannar 
upplýsingar” í almennum skilningi, ekki ólíkt merkingunni þý ska orðsins Realie (sjá 
http://duden.de). Í þessari ritgerð er miðað v ið málfræðilega skilninginn og er orðið realía haft 
um það enda vantar hugtakið á íslensku. 

http://ordbok.uib.no/
http://duden.de/
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frummálsins“ (sama heimild:36). Þeir stoppa samt ekki hér heldur bjóða þeir 

upp á ýmsar þýðingarlausnir (sjá kafla 3.1  þessarar ritgerðar).  

 Norski fræðimaðurinn Per Qvale fjallar í grein sinni um óþýðanleika og 

segir að í fagurbókmenntum megi finna „lýsanleg svæði sem [séu] í eðli sínu 

óþýðanleg“ (1991:266). Svo tilfærir hann „skírskotanir til sérenskra menningar-

fyrirbæra, félagsaðstæðna o.s.frv.“ (sama heimild:268) sem geta valdið 

erfiðleikum við þýðingu en hann kafar ekki dýpra í það.   

 Sú hugmynd að greina hinn raunverulega hlut frá sjálfu orðinu getur 

hjálpað til að koma realíuóreiðunni í röð og reglu. Hugmyndina má t.d. finna hjá 

Kujamäki. Hann fjallar um realíuorð og realíur og skilgreinir hugtökin tvö eins 

og hér segir: 

 

Realíur eru hlutir í rökfræðilegum skilningi eða „pólitískir, stofnanalegir, 
félagslegir, landfræðilegir málavextir“ (Koller 1983, 162). Hlutir geta 
verið annars vegar atriði úr tilteknum flokki eins og flokki dýrategunda, 
siða og venja, matar og drykkjar o.s.frv., eða stök atriði hins vegar eins og 
t.d. tiltekið fjall, stofnun eða höfuðborg í einhverju landi. […] Málfarslega 
séð eru realíuorð höfð um realíur, þ.e.a.s. bæði stærri heildir setninga 
sem einstök orð. (Kujamäki 2004:290)  

 

Samkvæmt Kujamäki skal gera greinarmun á realíum, þ.e.a.s. 

menningarhlutum eða sjálfum málavöxtunum sem eru partur af veruleika 

tiltekinna menningarheima, og realíuorðum eða orðum notuðum til að lýsa 

þeim. Sem dæmi um realíu mætti nefna íslensku mjólkurafurðina skyr, matinn 

sjálfan, en þá væri hljóðaröðin sem táknar nafnorðið realíuorð.  

 Í eftirfarandi texta verða hugtökin realía og realíuorð notuð í þeim 

skilningi sem hér hefur verið lýst, sbr. einnig neðanmálsgrein 3. Þungamiðja 

ritgerðarinnar verða realíuorð enda er í þessari ritgerð einkum fjallað um 

málfræðileg efni frekar en menningarfræðileg.  

 Mikilvægt er að geta þess að realíur og realíuorð eru ekki aðeins bundin 

þeim menningarheimi sem þau koma úr en þau eru líka háð þeim tveim 

tungumálum sem þýtt er á milli (Mujzer-Varga 2007:57). Orð geta nefnilega 

verið realíuorð í t ilteknu tungumáli í samhengi við eitthvert eitt mál um leið og 

þau skera sig ekki úr í þriðja málinu. Dæmi má taka af mysuosti. Osturinn 

tilheyrir matargerðarlist víða á Norðurlöndum enda er orðið sjálft til í norrænu 

málunum (sbr. d. myseost, n. mysost, s. mesost eða f. mysuostur). Það merkir 
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að ef þýtt er af íslensku á sænsku reynist mysuostur ekki realíuorð. Samt sem 

áður er þessi mjólkurafurð lítið sem ekkert þekkt í Ungverjalandi og er þar með 

realía þegar þýtt er yfir á ungversku. 

 

2.2 Flokkun á realíuorðum 

 

Í beinu framhaldi af ruglingi á realíuskilgreiningum má finna í faglegum 

heimildum margar hugmyndir um það hvað hugtakið feli nákvæmlega í sér. 

Þrátt fyrir allt er til flokkun sem hefur fram til þessa verið talin vegvísir í 

völundarhúsi; hana gerðu Búlgararnir Vlahov og Florin, sbr. Tellinger (2003), 

en þeir skipta realíuorðum upp í þrjá stóra flokka og nokkra undirflokka:4  

 

I. Landfræðilegar realíur: 

(1) Landfræðilegar myndanir. 

(2) Landfræðilegir þættir skapaðir af mönnum.  

(3) Plöntu- og dýrategundir sem finnast aðeins á afmörkuðu svæði. 

II. Þjóðfræðilegar realíur: 

 (1) Realíur úr hversdagsleikanum: matar- og drykkjartegundir; 

fatnaður; bústaður, húsgögn, eldunarílát; farkostir. 

(2) Realíur úr vinnu: starfsheiti; vinnutæki; vinnuskipulag. 

(3) Listir og menning: tónlist og dans; hljóðfæri; leikhús og 

leikarar; hátíðisdagar, leikir; siðir, helgisiðir og þeir sem taka þátt. 

(4) Þjóðfræðilegar realíur: þjóðanöfn; uppnefni og gælunöfn; heiti 

tengd bústaðnum. 

(5) Mælieiningar og mynt: mælieiningar; mynt; þjóðleg heiti.  

III. Félagslegar-pólitískar realíur: 

 (1) Stjórnsýsla, stjórnkerfi: stjórnsýslueiningar; byggðir; hverfi. 

(2) Valdastofnanir: stjórnarstofnanir; stjórnendur. 

(3) Stjórnmálalíf: stjórnmál og stjórnmálaaðilar; samfélags-

stofnanir og aðilar þeirra; samfélagshreyfingar og aðilar þeirra; 

tignir, nafnbætur, ávörp; menntastofnanir; stéttir, 

þjóðfélagsstéttir, erfðastéttir; stjórnmálatákn. 

(4) Realíur hermála: hereiningar; vopn; herbúningar; hertignir, 

stigveldi hermanna.  

(tilvitnað eftir Tellinger 2003:59) 
 

 Tafla 2: Flokkun realíuorða hjá Vlahov og Florin  

                                                                 
4 Í töflunni er orðalagi heimildarinnar nákvæmlega fylgt.   
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Listinn sýnir hversdagsleikann í sinni margbreytilegu mynd og umhverfi manna 

þar sem realíur er að finna.     

Flokkarnir og mismunandi skilgreiningar vísindamanna skarast samt 

ekki alltaf. Til lausnar á ósamræmi stingur Mujzer-Varga upp á því að nota 

flokkunarkerfi Lendvai en það er umfangsmeira en búlgarska kerfið sem lýst var 

hér að ofan. Í kerfi Lendvai eru sex realíuflokkar (Mujzer-Varga 2007:75):5   

 

(1) Náttúran       

(2) Íbúar landsins  

(3) Efnisleg menning 

(4) Stjórnsýsla 

(5) Huglæg menning 

(6) Rússi og rússneska 
 

Tafla 3: Realíuflokkar hjá Lendvai 

 

Í rannsóknum sínum einbeitir Lendvai sér að samanburði á rússnesku og 

ungversku en auðvitað má nota flokkunarkerfið í samhengi við aðrar tungur. Í 

þessari ritgerð verður sjónum beint að íslensku og ungversku. 

 

2.3 Realíur í málvísindum 

 

Eftir að hafa gert grein fyrir því hvað realíur eru, hver munurinn á realíum og 

realíuorðum er, á hvaða sviðum realíur er helst að finna og hvernig megi flokka 

þær, ætla ég að beina athyglinni að því samhengi og þeim stöðum þar sem 

vænlegt er að skoða realíur. Í faglegum heimildum tengjast menningarbundin 

atriði fyrst og fremst tveimur erfiðum sviðum: jafngildi og óþýðanleika. 

 

2.3.1 Óþýðanleiki 

 

Orðið óþýðanleiki er notað um það sem ekki er hægt að þýða á annað tungumál. 

Hér bendir Qvale á afar mikilvægan þátt með því að staðhæfa að „þýðing í eðli 

sínu og kjarna sínum [sé] blekking og svik“ (1991:266). Samkvæmt honum er 

                                                                 
5 Í flokkunarkerfinu eru y fir 50 undirflokkar til v iðbótar en þá má sjá í v iðauka  1 . Í greinargerð 
fyrir þýðingunni í seinni hluta ritgerðarinnar verður þetta v iðamikla kerfi notað. 
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þýðing möguleg fyrirætlun, ferill þar sem gimsteinninn, sem er settur yfir í 

annað skrín (en hér stendur skrín fyrir tungumál), varðveitist; gimsteinninn 

táknar inntakið af því sagða (1998:197).  

Mikilvægt er að hafa það á bak við eyrað að texti í öðru skríni, á annarri 

tungu, verður aldrei hinn sami og á frummálinu. Það er einfaldlega vegna þess 

að hvert mál hefur sitt snið, sínar reglur. Auk þess kallast fram annars konar 

hugrenningatengsl og myndir hjá viðtakendum , svo að ekki sé heldur minnst á 

þann ólíka menningarheim sem felur sig bak við orðin. Í sambandi við realíuorð 

gæti örlað á þeirri tilfinningu að þýðing þeirra sé jafnvel ennþá erfiðari. Það er 

vegna þess að orð af því tagi eru menningarlega bundin.  

Varðandi samhengið á milli realía og óþýðanleika heldur Klaudy eftir-

farandi fram:  

 

Það að realíur eru til er ekki sönnun óþýðanleikans heldur þess að við 

 þýðingu […] skal ekki gengið út frá frummálinu heldur kunnugleika og 

 mötum notenda markmálsins á realíum í frummálinu. (Klaudy 1994:34) 
 

Það er því óhætt að halda því fram að það að þýða sé ekki óframkvæmanlegt; 

þýðing verður hins vegar aldrei fullkomin. En það á ekki bara við um texta þar 

sem realíuorð koma fyrir. 

 

2.3.2 Jafngildi 

 

Eins og nefnt var í kafla 2.1 er realíufyrirbærið kallað m.a. núll-jafngildi (þ. 

Null-Äquivalenz) eða ójafngildi á orðaplani (e. non-equivalence at word level), 

t.d. hjá fræðimönnunum Kade og Baker (sbr. Mujzer-Varga 2007:64).  

Þegar minnst er á jafngildi (þ. Äquivalenz) er átt við hluta sem eru meira 

eða minna jafngildir en í þýðingafræði er hugtakið haft um samhengið milli 

frumtexta og þýdds texta. Hjá Reiss (2000:108) kemur jafngildi fram á 

orðaplani annars vegar og á textaplani hins vegar bæði í máli og málbeitingu. 

Hún skilgreinir jafngildi á textaplani sem „jafngildissamhengið á milli máltákna 

í texta tveggja mismunandi málsamfélaga  sem hvort í sínu lagi e iga sér 

félagsmenningarlegt samhengi […]“ (á sama stað). 
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Að því er varðar realíuorð í þessari skilgreiningu skiptir félagsmenningarlegt 

samhengi mismunandi þjóða miklu máli en í sambandi við realíur er fyrst og 

fremst fjallað um jafngildi á orðaplani.  

Koller (1992:228 o.á.) greinir frá fimm flokkum jafngildis; samkvæmt 

honum liggja eftirfarandi þættir til grundvallar jafngildissambandi tveggja texta:  

 

(1) viðfangsefni verksins  (þ. konnotative Äquivalenz) 

(2) orðalag    (þ. denotative Äquivalenz) 

(3) texta- og málvenjur  (þ. textnormative Äquivalenz) 

(4) áhrif viðtakanda   (þ. pragmatische Äquivalenz)  

(5) form textans   (þ. formal-ästhetische Äquivalenz)  
 

 Tafla 4: Jafngildisflokkar Kollers 

 

Í sambandi við realíur er orðalag mikilvægast en samkvæmt jafngildi orðanna á 

frummáli og markmáli skiptir Koller þessum flokki áfram í eftirfarandi fimm 

undirflokka (á sama stað):6    

 

(1) 1:1-samsvörun (þ. Eins-zu-eins-Entsprechung) er þegar orðalag á 

markmálinu samsvarar nákvæmlega frumorðalaginu, t.d. ísl. fimm 

– ungv. öt. 

(2) Við 1:fleiri-samsvörun (þ. Eins-zu-viele-Entsprechung) eru til 

fleiri hliðstæður frumorðalags á markmálinu, t.d. ungv. idő – ísl. 

tími, veður. 

(3) Við fleiri:1-samsvörun (þ. Viele-zu-eins-Entsprechung) er 

einmitt öfugt: hér samsvara fleiri frummálsorð einu orði á 

markmálinu, t.d. ísl. leika (sér), spila – ungv. játszani. 

(4) Um 1:hluti-samsvörun (þ. Eins-zu-Teil-Entsprechung) er að 

ræða þegar merking frummáls- og markmálsorðs skarast bara að 

hluta til, t.d. ísl. þrífast – ungv. jól érzi magát. 

(5) Í samhengi við realíuorð skiptir 1:0-samsvörun (þ. Eins-zu-Null-

Entsprechung) mestu máli en hér er átt við frummálsorð sem eiga 

sér ekki nákvæmar eða hálfgildings hliðstæður á markmálinu, t.d. 

ísl. hundslappadrífa – ungv. ?. 
 

Tafla 5: Undirflokkar orðalagsjafngildis hjá Koller 
 

Koller staðhæfir einnig að það sé verkefni þýðandans að fylla í eyðurnar þegar 

kemur að samsvöruninni 1:0 (á sama stað). 

                                                                 
6 Dæmin nefnd í töflunni eru eftir höfund þessarar ritgerðar. 
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3. Þýðing á realíuorðum 

 

Eins og minnst var á áðan er alveg hægt að þýða realíuorð á milli mála enda þótt 

ýmis orð gætu bent til þess að svo sé ekki, sbr. eyður, menningarlega óðýðanleg 

atriði, núll-jafngildi, gat í orðasafni, hugmyndagat eða ójafngildi á orðaplani. 

Meira að segja er ekki hægt að finna eina einustu leið til að fylla í orðaeyðurnar, 

miklu frekar getur þýðandinn valið á milli fleiri aðferða . Í þessum kafla verður 

farið í saumana á þessu. 

 

3.1 Þýðingaraðferðir 

 

Fleiri vísindamenn hafa velt fyrir sér hvernig þýða skal. Samkvæmt Klaudy 

gegna þýðingaraðferðir ekki því hlutverki að enduróma merkingu á markmálinu 

heldur því að endurskapa hana (1997:115‒116). Með orðum Pers Qvale skal 

„aðlaga frumtextann að sjóndeildarhring markmenningarinnar“ eða „aðlaga 

viðtakandann með formálum, neðanmálsgreinum eða á annan hátt“ (1998:199). 

Þess má geta að í þeim tveimur íslensku fræðiheimildum sem 

aðgengilegar eru um efnið, Tvímæli eftir Ástráð Eysteinsson (1996) og Um 

þýðingar eftir Heimi Pálsson og Höskuld Þráinsson (1988), er ekki sérstaklega 

farið í þýðingaraðferðir. Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson (1988:36) 

bjóða þó upp á þrjá valkosti varðandi orð svo nátengd menningu frummálsins 

að þau séu nánast óþýðanleg: þeim verði að sleppa, reyna að finna staðgengla 

eða freista þess að þýða þau. Svo bæta höfundarnir við að í 

undantekningartilvikum geti þurft að notast við erlenda orðið og laga það að 

beyginga- og hljóðkerfi heimamálsins og gefa skýringu, en þeir skilgreina ekkert 

meira varðandi þýðingaraðferðir.  

Vegna skorts á íslensku fræðiefni um þýðingaraðferðir verða hér á eftir 

kynnt þrjú erlend flokkunarkerfi. Þau eru eftir Koller, Vermes og Klaudy. 

Koller byggir sína greiningu á fimm flokkum (1992:232 o.á.):  

 

(1) Við yfirtöku (þ. Übernahme) er frummálsorðalagið tekið yfir á 

markmálið annaðhvort í nákvæmlega sama formi eða aðlagað 

hljóðkerfi, stafsetningarreglum og/eða orðhlutakerfi markmálsins. 

T. d.: e. basically – ísl. basically, d. hyggelig – ísl. huggulegur. 
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(2) Orðrétt þýðing (þ. Lehnübersetzung) merkir að þýtt er frá orði til 

orðs, t.d. e. milkshake – ísl. mjólkurhristingur. 

(3) Við útskiptingu (þ. Wahl der am nächsten liegenden 

Entsprechung) er frummálsorðalaginu skipt út fyrir orðalag á 

markmálinu sem notað hefur verið í nátengdri merkingu og 

frumorðið táknar, t.d. e. competence (málfr.) – ísl. málkunnátta.7  

(4) Útlegging (þ. Explikation) felur í sér bæði það að umorða, gera 

athugasemdir við og skilgreina frummálsorðalagið, t.d. e. non-foods 

– ísl. aðrar vörur en matvæli eða e. runner-up – ísl. sá sem er í 

öðru sæti.  

(5) Með því að nota staðgengla (þ. Adaptation) notar þýðandinn 

orðalag á markmálinu sem gegnir svipuðu eða sama hlutverki í 

markmenningu og frummálsorðalagið í frummenningu , t.d. e. 

Burberry – ísl. rykfrakki.8  
 

Tafla 6: Þýðingaraðferðir hjá Koller 

 

Í flokkunarkerfinu Vermes (2004:10) eru flokkarnir fjórir:  

 

(1) Yfirfærsla (ungv. átvitel, e. transference) er höfð um það sem 

Koller nefnir yfirtöku, þ.e.a.s. frummálsorðalagið er notað í 

upprunalegu formi á markmálinu. 

(2) Þýðing (ungv. fordítás, e. translation) á við þýðingu frá orði til 

orðs (sbr. orðrétta þýðingu hjá Koller). 

(3) Við útskiptingu (ungv. behelyettesítés, e. substitution) er 

frummálsorðalaginu skipt út fyrir orð á markmálinu . Þá hefur 

markmálsorðið annað rökfræðilegt inntak en hefur samt áfram 

nokkuð af mikilvægum merkingarþætti frumorðalagsins, t.d. ísl. 

grænn af öfund – ungv. sárga az irigységtől (‘gulur af öfund’).  

(4) Breyting (ungv. modifikáció, e. modification) er það þegar orðalag 

er þýtt með því að nota markmálsorð sem hefur hvorki rökfræðilegt 

inntak né merkingarþátt frumorðalagsins, t.d. ísl. apótek – ungv. 

drogéria (‘verslun með snyrti- og hreinlætisvörur’).  
 

Tafla 7: Þýðingaraðferðir hjá Vermes 

 

Jafnvel þótt það þætti hentugt að einfalda kerfið eins mikið og hægt er virðast 

flokkar Vermes ekki nægjanlega vel skilgreindir; útskipting og breyting líta út 

                                                                 
7  Um orðið málkunnátta eru dæmi frá 19. öld í Ritmálssafni Orðabókar Háskólans, 
http://lexis.hi.is/cgi-bin/ritmal/leitord.cgi?adg=daemi&n=337465&s=385517&l=m%E1lkunn 
%E1tta; merkingin er þá ‛málakunnátta’. 
8 Þetta gæti þó verið að brey tast þv í nú getur Burberry vísað til allrar framleiðslu fy rirtækisins. 

http://lexis.hi.is/cgi-bin/ritmal/leitord.cgi?adg=daemi&n=337465&s=385517&l=m%E1lkunn%E1tta
http://lexis.hi.is/cgi-bin/ritmal/leitord.cgi?adg=daemi&n=337465&s=385517&l=m%E1lkunn%E1tta
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fyrir að vera ein og sama aðferðin. Í flokkunum tveimur er ýmislegt sameinað 

sem skiptist í fleiri flokka hjá Koller. Þar að auki vantar hér umorðunarlausnina. 

Í því ljósi er kerfi Vermes gallað. 

Í hinu ítarlega flokkunarkerfi Klaudy (1997:116 o.á.) er merkingarfræðin í 

brennidepli. Hún notar eftirfarandi hugtök og kallar þau orðasafnsaðferðir 

(andspænis málfræðilegum):  

 

merkingarþrenging (differensíering og konkretísering)  

merkingarvíkkun (generalísering)  

merkingarsameining 

merkingarklofning 

merkingarúrfelling og -viðbót 

merkingaryfirfærsla 

merkingarskipti 

andstæð þýðing 

 full ummyndun 

uppbót  
 

Tafla 8: Þýðingaraðferðir hjá Klaudy  

 

Í þessari ritgerð verður kerfi Klaudy ekki skoðað frekar. En tilgangurinn með því 

að minnast á aðalatriði þess er að gefa yfirsýn yfir þær faglegu heimildir sem til 

eru um efnið og benda um leið á fjölbreytnina sem einkennir rannsóknina á 

sjálfu realíuhugtakinu annars vegar og tilheyrandi þýðingaraðferðunum hins 

vegar.9  

Í næstu köflunum og í greinargerð með þýðingardæmum í eftirfarandi 

texta verður stuðst við kerfi Kollers. Þá verða hugtökin yfirtaka, orðrétt þýðing, 

útskipting, umorðun og notkun staðgengla eru notuð samkvæmt 

skilgreiningum hans. 

 

3.2 Þýðingarstefnur 

 

Þýðingaraðferðirnar hér að ofan má flokka á eftir því hvorri þýðingarstefnu 

Lawrence Venuti (1995) þær fylgja. Með öðrum orðum: Með hjálp 

                                                                 
9 Annað flokkunarkerfi má finna t.d. hjá Forgács (2004:46 o.á.). 
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þýðingaraðferða má draga ályktanir varðandi fyrirætlun þýðandans, þ.e.a.s. 

hvers konar aðgerðaráætlun felur sig bak við val á einstökum þýðingaraðferðum.  

Tala má um tvær grundvallarstefnur þegar rætt er um hvernig hægt er að 

meðhöndla framandi atriði í textum; samkvæmt Venuti eru þær kallaðar 

aðlögun að nýjum heimkynnum (e. domestication) og útlenskun (e. 

foreignization) (1995:20).  

Aðlögun að nýjum heimkynnum er að nokkru leyti staðfærsla, 

aðgerðaáætlun þar sem framandi atriðum (þ.e.a.s. atriðum í frummálstexta sem 

gætu virkað framandi á markmálsviðtakendur) er skipt út fyrir orðalag sem 

markmálsviðtakendur þekkja. Hún tekur mið af markmenningu og viðhorfum 

notenda markmálsins. Ef þýðandi fylgir þessari stefnu er útkoman sú að 

„skáldverkin verða mjög aðgengileg og líklegast auðskildari en ella“ , eins og 

segir hjá Heimi Pálssyni og Höskuldi Þráinssyni (1988:102); þeir skilgreina 

þessar stefnur þó ekki beint. Heltai (2008:68) beinir athyglinni að því að 

aðlögunaraðferðin auki samhengisáhrif textans annars vegar og dragi úr 

erfiðleikum við lestur hins vegar.  

Á hinum endanum er að finna útlenskun eins og áðan var minnst á. 

Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson segja að slíkt feli í sér nýsmíði og geri 

lesandann heimakominn hjá höfundi frumtextans, auk þess sem hér stefni 

þýðandinn á að varðveita hið framandi í þýdda textanum (Heimir Pálsson og 

Höskuldur Þráinsson 1988:103). Hér verður munurinn á hinum ólíku 

menningarheimum og tungumálum augljós. Koller (1992:234) bendir á að einn 

tilgangurinn sé að leggja áherslu á áreiðanleika frumtextans. Andspænis 

aðlögunarstefnunni miðast útlenskun án nokkurs vafa við markmálið og 

markmenninguna. 

Þegar öllu er á botninn hvolft má segja að aðlögun að nýjum 

heimkynnum geri þýddan texta aðgengilegri fyrir markmálsviðtakendur en 

útlenskun torveldi lestur, sama hversu vel textinn hafi varðveitt það staðbundna  

og það menningarbundna. Og, eins og áður var nefnt, má flokka 

þýðingaraðferðirnar eftir því hvorri þýðingarstefnu þær fylgja, hvort þær styðja 

aðlögun að nýjum heimkynnum eða útlenskun. 

 Yfirtöku og orðrétta þýðingu má eflaust nota til þess að skapa þýðingu 

sem mun virka framandi en þar með virðast þessar aðferðir styðja útlenskun.   
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 Við notkun staðgengla er eytt öllum merkjum þess að textinn hafi verið 

þýddur, hann jafnast inn í viðtakandi menningarheim og er aðferðin þessi þar 

með aðlögunaraðferð.  

 Útskipting telst líka til þessa hóps en hún tekur jafnframt frekar mið af 

markmenningu og betrumbætir úrvinnsluna.  

 Umorðun gæti þótt hinn gullni millivegur milli varðveislu og nýsmíða 

enda auðveldar hún skilninginn með því að gefa útskýringar. Hún eyðir hins 

vegar alls ekki framandi blæ. 

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá hvar þýðingaraðferðirnar eiga sér stað 

á skalanum á milli þýðingarstefnanna tveggja: 

 

ÚTLENSKUN              AÐLÖGUN 

               AÐ NÝJUM HEIMKYNNUM 

 

 

yfirtaka------orðrétt þýðing-------umorðun-----útskipting------notkun staðgengla  

 

Mynd 1: Þýðingaraðferðir og þýðingarstefnur 

 

Í næsta kafla verður gaumgæft hvorri þýðingarstefnu rithöfundur þessarar 

ritgerðar mun hafa fylgt á meðan hann vann að ungverskri þýðingu á broti úr 

íslensku skáldsögunni Ör eftir Auði Övu Ólafsdóttur gengið út frá 

þýðingaraðferðum notuðum við þýðingu á realíuorðum í verkinu. 
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4. Um ungversku þýðinguna á bókinni Ör eftir Auði Övu Ólafsdóttur 

 

Til þess að átta sig á meðferð realía í þýðingum er nauðsynlegt að bera saman 

bókmenntaverk tveggja mjög ólíka menningarheima. Óhætt er að fullyrða að 

íslensk og ungversk menning og tunga hæfi þessu, séu vel til samanburðar fallin.  

Í þessu skyni verður hér gerð grein fyrir ungverskri þýðingu á hluta af 

íslenskri skáldsögu. Það er vænlegri leið en hin öfuga, af ungversku á íslensku, 

vegna þess að lesandinn (sem er með ungversku að móðurmáli) verður ekki 

alltaf var við realíuorð í texta á móðurmáli sínu enda virka þau eðlileg á þann 

sem ólst upp í tilteknum menningarheimi (sbr. Mujzer-Varga 2007:57).  

Fyrst kemur hér stuttur inngangur um höfund og verk. Því næst verður 

almennum þýðingarvandamálum á milli íslensku og ungversku lýst og dæmi um 

lausnir skal gefin úr ungversku þýðingunni. Að lokum verður rætt um realíu-

þýðingar úr skáldsögunni og þær kannaðar nánar.  

 

4.1 Um rithöfundinn og verkið 

 

Skáldsagan Ör eftir Auði Övu Ólafsdóttur er hér viðfangsefnið. Bókin kom út í 

nóvember 2016 og hlaut íslensku bókmenntaverðlaunin 2017. Auður Ava er 

fyrst og fremst skáldsagnahöfundur. Þekktustu skáldsögur hennar eru Rigning í 

nóvember og Afleggjarinn en einnig má finna  ljóðabók, leikrit og lagatexta eftir 

hana. Áðurnefndu sögurnar hafa hlotið mikla viðurkenningu og hafa þær verið 

þýddar yfir á ýmis tungumál (Auður Ava Ólafsdóttir [án árs]).   

Einkennandi fyrir verk Auðar Övu eru heimspekilegar hugleiðingar um 

almenn mannleg gildi og tilfinningar eins og hamingju, ást eða tilganginn með 

lífinu. Ör er þar engin undantekning enda er bókin „saga manns sem heldur 

brotinn út í brotna veröld með bor að vopni og lagar smátt og smátt það sem á 

vegi hans verður“ (Magnús Guðmundsson 2016:52). Hún fjallar um Jónas 

Ebeneser, mann á miðjum aldri, sem fær að vita að dóttir hans er í raun dóttir 

annars manns. Hann sér því engan tilgang lengur með lífinu og ætlar að fremja 

sjálfsmorð.  
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Auk tilfinningaríks stíls leikur rithöfundurinn sér mikið að tungumálinu en í 

viðtali (Auður Ava Ólafsdóttir. Það er hlutverk… [án árs]) segir hún hlutverk 

skálda að misskilja tungumálið en það séu beygingarnar sem geri manni kleift 

að takast á við veruleikann. Þótt beygingarnar tapist í þýðingum opni sérhvert 

tungumál líka nýja möguleika. Í ljósi þessa er því forvitnilegt að sjá hvaða 

þýðingarmöguleika ungverska býður upp á. Þeir verða í brennidepli í 

eftirfarandi texta. 

 

4.2 Vandamál við þýðingu af íslensku á ungversku  

 

Þrátt fyrir að bæði Íslendingar og Ungverjar séu evrópskar þjóðir  og búi á 

margan hátt við sameiginlegan arf eru tungumálin gjörólík. Munurinn felst í því 

að ungverska telst ekki til flokks indóevrópskra tungumála eins og íslenska, 

nánar tiltekið germanskra mála. Vegna þessa verða ýmis ljón í vegi þess sem 

þýðir á milli málanna tveggja. Þau koma  á daginn við þá þýðingarvinnu sem hér 

er til umfjöllunar; hún ber þess ljósan vott.  

Hér á eftir má lesa samantekt um almenn þýðingarvandamál sem koma 

fram þegar þýtt er á milli málanna tveggja sem og mögulegar lausnir þeirra. 

Tekin verða dæmi úr skáldsögunni Ör og ungverska þýðingin rædd. Listinn er 

ekki tæmandi heldur einskorðast hann við helstu atriðin.  

 

4.2.1 Fallorð 

 

Í ungversku er ekki málfræðilegt kyn. Það hefur í för með sér að í hvert skipti 

sem á íslensku eru persónufornöfn eða ábendingarfornöfn sem vísa til persóna 

eða lifandi vera almennt þarf að finna aðrar lausnir á ungversku. Þá má í staðinn 

nota eiginnafnið í stað fornafnsins (1), nota nafnorð í stað fornafnsins (2) eða 

fella fornafnið niður þar sem sagnorðið sýnir að talað er um þriðju persónu (en 

segir þó ekkert um kynið) (3):1 0  

  

                                                                 
1 0 Í dæmunum er ávallt íslenskt orðalag í fyrstu línu með blaðsíðutölu í svigum, tilsvarandi 
ungversk þýðing í annarri og íslensk útskýring á þýðingunni lið fyrir lið í þriðju.  
Í dæmum (1)-(8) eru setningar og lengra orðalag orðrétt en einstök orð í (9 )-(33) eru í nefnifalli. 
Orðmy ndir sem skipta máli eru merktar.  
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(1) Sem stendur er hann heima að jafna sig eftir aðgerð vegna brjóskloss (28) 

Svanurt nemrég porckorongsérvvel műtötték, otthon lábadozik   

‘Svanur (þf.) fyrir-ekki-löngu með-brjósklos skáru-upp, heima er-

að-jafna-sig’1 1  

 

 (2) Komi valið honum á óvart (16) 

  Ha meg is lepődött a srác 

  ‘Ef hissa-varð gaur (ákv.)’ 

 

 (3) Þegar hann snýr sér við (15) 

  Amikor megfordul 

  ‘Þegar snúa-sér-við (3. p. et.)’ 

 

Þar sem í íslensku persónufornöfn í þriðju persónu eru líka notuð til að vísa á 

nafnorð um dauða hluti er vandinn við að þýða á ungversku ennþá meiri. Þá 

þarf þýðandinn að hafa í huga að endurtaka ekki sömu orðin of oft á ungversku 

en endurtekningar þykja í flestöllum tilvikum ekki bera vönduðu máli gott vitni.  

Lýsingarorðin geta líka valdið vandræðum þar sem þau sýna ekki 

málfræðilegt kyn eins og í íslensku:  

 

(4)  Ég veit að ég er fáránlegur nakinn (11) 

Tudom, hogy nevetségesen nézek ki meztelenül 

‘Ég-veit að fáránlega (ao.) ég-lít út nakinn (lo. án kyns)’ 

 

Í íslenska textanum verður strax augljóst að sögupersónan er karlkyns á meðan 

ungverski lesandinn er skilinn eftir í óvissu. Það verður ljóst seinna í sögunni.  

Ungverska fallakerfið er afar frábrugðið því íslenska. Talið er að 

ungverskan hafi 15 föll a.m.k., ekki ólík skyldum málum, finnsku og eistnesku. Í 

ungversku er falltáknuninni ávallt skeytt aftan við orðið. Í málinu eru engar 

forsetningar eins og í íslensku. Því væri forsetningarliður eins og til Jóns, svo að  

dæmi sé tekið, Jónhoz á ungversku. Lýsandi dæmi um þetta úr skáldsögunni er: 

 

                                                                 
11

 Nafnorð, lý singarorð og sagnir í síðustu línu dæmanna eru höfð eins og flettur í orðabók en 

það sem máli skiptir er skýrt með íslenskum hugtökum.  Þannig verður t.d. Svanurt að Svanur 
(þf.) í síðustu setningunni í þrenndinni. Vegna eðli málsins er þó ekki alltaf hægt að fy lgja þessu 
kerfi til fulls. 
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(5) í kaldri vorsólarglennu undir ullarteppum á garðbekkjum (20) 

 halovány napsütésben, gyapjútakaróba bugyolálva (…) a padon 

‘dauft sólskin (þgf.)-í, ullarteppi (þf.)-í vafið (...) bekk (ákv.)-á’ 

 

Þetta er ekki sérstaklega erfitt að þýða en afleiðingin er  samt sú að 

setningaruppbyggingin verður allt önnur en í íslensku.  

 

4.2.2 Sagnorð 

 

Varðandi sagnorð þarf að geta þess að í ungversku hefur viðtengingarháttur 

takmarkaðri notkun en í íslensku; ungverski viðtengingarhátturinn gæti 

samsvarað íslenskum viðtengingarhætti þátíðar en er þó alltaf með 

skilyrðismerkingu. Samhengi í setningu ræður hætti. Hér verða aðeins sýnd tvö 

dæmi. Í dæmi (6) er framsöguháttur í bæði aðal- og aukasetningu en í (7) er 

skilyrði og því er notuð skildagatíð (sbr. vh.þt.):  

 

(6) Strákurinn á húðflúrstofunni hafði sagt að húðin yrði aum (28) 

A tetoválószalonban azt mondták, pár napig még érzékeny lesz a bőröm 

‘húðflúrstofa (þgf., ákv.)-í það (þf.) sögðu, nokkrir dagir (þf.)-í 

ennþá aum verður húð (ákv.)-mín’ 

 

(7) Hann myndi ekki segja (19) 

  Nem mondaná 

‘Ekki myndi-segja (3. p. et., skildagatíð)’ 

 

Lokið horf á ungversku er í mörgum tilvikum myndað með forskeytum. Þetta 

má sjá í (8) þar sem meg er bætt við sagnmyndina. 

  

 (8) Er búið að semja vopnahlé? (26)  

Megkötötték a fegyverszünetet? 

  ‘(forskeyti)-sömdu vopnahlé-(þf., ákv.)’ 

 

Þetta minnir því á notkunina í pólsku. Íslenska er hins vegar gjörólík þar sem 

loknu horfin eru samsett. 
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4.2.3 Orðaröð 

 

Orðaröð í ungversku er miklu frjálsari en í íslensku (enda sýna 

beygingarendingarnar þar hið málfræðilega samhengi). Á móti kemur að eftir 

því sem orðaröðin breytist færist áherslan í setningunni til. Þess vegna þarf að 

veita því sérstaka athygli í hvaða röð orðin standa í setningunum.  Hér er um 

blæbrigðamun að ræða en hann veldur þýðendum oft og tíðum heilabrotum.  

 

4.3 Realíur og ungverska þýðing þeirra 

 

Málkerfislegir erfiðleikar og vandamál varðandi málfræði og setningagerð eru 

sannar lega fyrir hendi við þýðingar. Á hinn bóginn er það eitt aðalviðfangsefni 

bókmenntaþýðenda að færa menningarbundin atriði af einu tungumáli á annað. 

Til lausnar á þeim vanda sem þá kann að skapast var  í fyrri hluta þessarar 

ritgerðar gerð grein fyrir realíuorðum og aðferðum sem nota má til að þýða þau. 

Hér verða sýnd dæmi úr skáldsögunni Ör ásamt þýðingarlausnum. Realíunum 

verður skipt í flokka eftir flokkunarkerfi Lendvai (sjá kafla 2.2 og viðauka 1). 

Tæmandi lista yfir realíurnar í þýdda kafla skáldsögunnar má finna í viðauka 2. 

 

4.3.1 Náttúran 

 

Af náttúrurealíum má finna 20 í umræddum kafla bókarinnar. Flestar þeirra eða 

9 lýsa dýraríkinu, 6 tákna landfræðilega þætti, 3 loftslagsfyrirbæri og 2 vísa t il 

gróðurríkisins.  

Í flestum tilvikum eða 10 var beitt útskiptingu, þ.e.a.s. íslensku 

nöfnunum á plöntu- og dýrategundunum vatnalilja1 2 , örn, gæs, önd og silungur 

sem og fyrirbærum á borð við eldfjöll, flóa, mýri, móa og heiði var skipt út fyrir 

hin ungversku heiti þeirra en þau eru ungverskum lesendum þekkt svo að 

frekari útskýringa er ekki þörf. Enn fremur var orðum (eða heildum) yfir 

náttúrurealíur af erlendum uppruna skipt út: 

 

                                                                 
1 2 Fyrir blaðsíðutölur á orðum sem eru aðeins nefnd í texta  en ekki sem dæmi með númerum, sjá 
v iðauka 2. 
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(9) rauðviður (11) 

fenyő 

‘grenitré’ 
 

(10) border collie-tík (19) 

juhászkutya  

‘fjárhundur’ 
 

Þess má geta að í þessum tveimur tilvikum er útskiptingin til einföldunar, 

þ.e.a.s. ungverska þýðingin varð almennari en upprunalega merkingin.  

Í 7 af 19 tilvikum var gripið til staðgengla. Hér er annars vegar um að 

ræða fugla, hins vegar orð tengd vindi. Byrjum á fuglunum:  
 

 (11) freknóttur eins og lóuegg (23) 

szeplős, mint egy pulykatojás 

‘freknóttur eins og kalkúnaegg’  
 

(12) smáfuglar (30) 

egy csapat veréb 

‘flokkur spörfugla’  
 

(13) tjaldur (18) 

réce 

‘stokkönd’ 
 

(14) sendlingur (18) 

hattyú 

‘svanur’ 

 

Hér koma orð yfir vind og vindstig:  

 

(15) suðaustan hvellur (25) 

viharos szél 

‘stormsterkur vindur’ 

 

(16) gola (25) 

kisebbfajta szellő 

‘minni andblær’ 
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(17) andvari (25) 

lágy fuvallat 

‘mildur blær’ 

 

Ástæðan fyrir notkun staðgengla er sú að ungversku nöfnin á fyrirbærunum 

hefðu hljómað svolítið einkennilega, a.m.k. myndi ungverski lesandinn hika eitt 

andartak við sjá mjög sjaldgæf orð um fugla eða vind. 

Aðeins eitt realíuorð var umorðað: 

 

 (18) Tjörnin (18) 

  a Tjörnin-tó 

  ‘stöðuvatnið Tjörnin’ 

 

Um er að ræða sérnafn þar sem eðlilegt þykir að hafa heitið óbreytt á 

markmálinu en til skilningsauka var útskýringu bætt við.  

 

4.3.2 Efnisleg menning 

 

Í þýdda brotinu má finna samtals 13 realíur efnislegrar menningu. 

Undirflokkarnir eru þessir (í hornklofum fylgir fjöldi þeirra): matur [4], siðir og 

venjur [2], farkostir [2], skemmtistaðir, veitingastaðir, hótel o.s.frv. [2], 

bústaður [1], fatnaður [1] og vinnutæki [1]. 

Orðunum rauðkál, sulta og ferming sem að öllu jöfnu eru Ungverjum 

kunn var skipt út. Auk þess voru tvær útskiptingar, báðar til einföldunar: 
 

 (19) skonnorta (21) 

  vitorlás 

  ‘seglbátur’ 
 

 (20) leisíboj-hægindastóll (20) 

  fotel 

  ‘hægindastóll’ 

 

Hér á það sama við og hjá einfölduðum náttúrurealíum en án einföldunar hefði 

orðin orðið virkað klaufsk á ungversku. 
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Heiti vörumerkja og sérnöfn í þessum flokki voru öll yfirtekin, þó nánast alltaf í 

aðlöguðu formi: Hótel Silence (ungv. Hotel Silence), ópelinn (ungv. Opel), 

Remington XB 40 (ungv. Remington 40-XB) eða ilmvatnstegundin Eternity 

Now. 

Tattústofa Tryggva og sveskjugrautur með rjóma var hvort tveggja þýtt 

orðrétt. Nafn eiganda tattústofunnar var varðveitt til þess að hið íslenska 

samhengi hyrfi ekki. Á hinn bóginn var orðið tattústofa þýtt svo að viðtakendur 

skildu um hvað málið snerist en án þess að þurfa að lesa meðfylgjandi 

neðanmálsgrein. Eftirrétturinn sveskjugrautur með rjóma er óþekktur í 

Ungverjalandi. Fyrirbærið er hins vegar alls ekki framandi í sjálfu sér, grautur 

úr sveskjum með rjóma útá, svo að ungverski lesandinn getur auðveldlega áttað 

sig á hvað er á ferðinni.  

Þá er komið að stelpunni sem hafði týnt sauðunum sínum, ung stúlka 

sem er búin að týna sauðunum sínum . Af samhengi má ráða að þetta sé 

samlíking, stúlkan viti ekki sitt rjúkandi ráð. En ég kaus að þýða þetta orðrétt 

enda þótt ungversk börn hirði venjulega ekki um sauðfé á sumrin.  

Staðgengill var notaður einu sinni í þessum flokki: 

 

 (21) kjötfarsbollur í kálbögglum (20) 

  húsos káposzta  

  ‘kál með kjöti’ (líka heiti á ýmsum réttum með kjöti og káli)  

 

Hér var þessi leið farin vegna þess að orðrétt þýðing hefði, eins og svo oft, verið 

of nákvæm og framandi. 

 

4.3.3 Stjórnsýsla 

 

Í textabrotinu má finna 6 dæmi um realíur varðandi stjórnsýslu. Tvö voru 

yfirtekin, Skothúsvegur og Eskifjörður. Almenna reglan er sú að staða- og 

götuheiti og annað sambærilegt má ekki þýða nema það nafn sé til á 

markmálinu. Eftirfarandi götunafn var samt umorðuð: 
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(22) úr Silfurtúninu (23) 

  Silfurtún utcai lakásból 

  ‘úr íbúðinni á Silfurtún götu’ 

 

Hér má segja að nafnið sjálft varðveittist en þar sem textasamhengið skýrir 

merkinguna ekki til fulls þurfti að bæta við útskýringu. 

Heitið Stálfætur ehf. (ungv. Acélláb ehf.) var þýtt orðrétt enda gegnir 

nafnið á fyrirtækinu mikilvægu hlutverki seinna í bókinni.  Félagsformið ehf. 

varðveittist samt til þess að ekki staðfæra nafnið til fulls. 

Í stað bráðamóttökunnar kom ungverska heitið á sambærilegri stofnun 

(sürgősségi) en það er útskipting. Þessari aðferð var jafnframt beitt við þýðingu 

á Neyðarlínunni (ungv. segélyhívó) enda þykir sérkennilegt bæði á Íslandi og í 

Ungverjalandi að gera opinbera tilkynningu um vængbrotinn fugl.  

 

4.3.4 Huglæg menning 

 

Í undirflokki um huglæga menningu er minnst á ýmis atriði þjóðmenningar, t.d. 

söguleg fyrirbæri og atburði, t itla á bókmenntaverkum á borð við Stríð og friður 

eða Vopnin kvödd ásamt kvikmyndinni Die Hard 4 sem og tilvitnanir úr 

bókmenntaverkum.  

Flestöllum titlum á bókmenntaverkum var skipt út fyrir ungversku heitin 

en listann yfir þá má sjá í viðauka 2. Þetta á þó ekki við um bækurnar í (24) og 

var titillinn umorðaður enda voru þeir á dönsku sem nánast öllum Ungverjum 

er ókunn og framandi. 

  

(23) Verdenskrig 1  og Verdenskrig 2 (21) 

  1. világháború és 2. világháború című kötet 

  ‘bækurnar með titlunum 1. heimsstyrjöld og 2. heimsstyrjöld’  

 

Tilvitnanir tvær sem fyrirfinnast í textabrotinu eru óbeinar tilvitnanir, þ.e.a.s. 

rithöfundurinn merkti ekki við þær sem slíkar heldur vísaði hann til þekkingar 

lesandans: 
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(24) nóttlaus veraldar veröld (18) 

  tavaszi éjszakátlanság 

  ‘vor án nætur’ 

 

 (25) vorboðinn ljúfi (18) 

  az aranylile, a tavasz hírnöke 

  ‘lóan, vorboðinn’  

 

Fyrri tilvitnunin, úr verki eftir Stephan G. Stephansson, var þýdd orðrétt. Seinni 

tilvitnunin var umorðuð til að gera hana aðgengilegri fyrir 

markmálsviðtakendur. Nánast útilokað er að þeir þekki þessi bókmenntaverk og 

því munu ekki átta sig á að um tilvitnanir er að ræða. 

Flest það sem tengist sögulegum fyrirbærum var skipt út. Sem dæmi má 

nefna Kóreustríðið (fyrir upptalningu sjá viðauka 2). Einu dæmin um sögulega 

atburði sem þýddir voru með umorðun eru íslensk:  

 

 (26) Kárahnjúkavirkjun (27) 

  a Kárahnjúkavirkjun vízerőmű megépítése 

  ‘bygging vatnsaflsvirkjunarinnar Kárahnjúkavirkjun’ 

 

 (27) tvöföldun nýju Miklubrautarinnar (27) 

  az új Miklabraut út kiszélesítése 

  ‘tvöföldun nýju brautarinnar Miklabraut’ 

 

Umorðun var beitt í þessum tilvikum til þess að útskýra ungverskum lesendum 

hvað átt er við því þeir myndu ekki skilja orðin virkjun og braut. 

Nöfn þekktra persóna voru annað hvort yfirtekin (Betty Crocker, Julia 

Kristeva, Hemingway en hingað heyrir líka vefsíðan bland.is) eða þeim skipt 

út: Napóleon Bónaparte (ungv. Bonaparte Napóleon), Jósefína (ungv. 

Jozefina), Atli Húnakonungur (ungv. Attila hun k irály), Hákon Aðalsteinsfóstri 

(ungv. Aðalstein-nevelte Hákon), Haraldur blátönn (ungv. Kékfogú Harald) 

o.s.frv. (heila upptalningu má finna í viðauka 2).  

 Einfaldandi útskipting var í eftirfarandi dæmi enda er ekki venja að 

tilkynna andlát og útför í útvarpinu í Ungverjalandi:  
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 (28) Dánarfregnir og jarðarfarir (27) 

  gyászjelentések 

  ‘dánarfregnir’ 

 

Í þýðingunni var eitt atriði fellt niður þar sem það er séríslenskt og í 

samhenginu hefði verið truflandi að bæta einhverju fleiru við ungverska 

orðalagið: 

 

 (29) fisléttur eins og fjöregg (20) 

  pehelykönnyű 

  ‘fisléttur’ 

 

Ekki hefði verið hægt að endurskapa upprunalega merkingu orðsins fjöregg á 

ungversku án þess að bæta við miklum útskýringum, hugsanlega í 

neðanmálsgrein. Betra þótti að sleppa atriðinu enda gegnir það ekki 

stórvægilegu hlutverki varðandi söguþráðinn.  

 

4.3.5 Íslendingur og íslenska 

 

Atriðin í þessum síðasta undirflokki varða íslenskt mál annars vegar og 

Íslendinga hins vegar, 8 samtals.  

Í textabrotinu er aðeins einu sinni vísað beint til málsins; vísunin er 

mikilvæg og kemur strax í byrjun verksins: 

 

  (30) í fornu máli (...) orðið hörund (13) 

  az óizlandiban a bőr szó 

  ‘á forníslensku orðið hörund’  

 

Hér má sjá umorðun í þeim tilgangi að gera það ljóst hvaða tungumál átt er við.  

Hinar realíurnar í flokknum eru allar mannanöfn en flest þeirra eru 

yfirtekin: Svanur, Jónas Ebeneser, Diljá, Guðrún Vatnalilja og Logi. 

 Merking nafnanna Svanur, Logi og Vatnalilja er öllum ljós. Enda þótt 

Guð í nafninu Guðrún vefst ekki fyrir neinum enda þótt heildarmerkingin geri 

það.  
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Nöfnin Jónas Ebeneser og Diljá merkingarlaus.1 3  Rithöfundurinn skýrir (bls. 

21) hins vegar merkingu nafnsins Jónas Ebeneser: ‘dúfa’ og ‘hinn hjálpsami’. 

Erfitt þótti að færa þessar aukamerkingar yfir á ungversku enda fyrirfinnast ekki 

tilsvarandi ungversk mannanöfn sem myndi þýða ‘svanur’, ‘dúfa’ og ‘hinn 

hjálpsami’, ‘vatnalilja’ eða ‘logi’. Þýðandinn á enn eftir að hugleiða hvort hann 

bæti útskýringum við í neðanmálsgreinar eða eftirmála. Spurningin knýr 

aðallega á vegna þess að myndmálið í verkinu er að miklu leyti byggt á merkingu 

nafnanna og virðast nöfnin og húðflúrið vera hliðstæður: húðflúrmyndirnar í 

bókinni (vatnalilja, dúfa, logi) endurspegla sambandið á milli þeirra persóna 

sem bera þessi nöfn. 

Kvenmannsnafninu Áróra var hins vegar skipt út fyrir nafnið Auróra á 

ungversku vegna þess að í verkinu er talað um þær nöfnur Áróru og 

norðurljósin. Til þess að ungverskir viðtakendur skilji að vísað sé til 

norðurljósanna, Aurora borealis, er betra að hafa stafsetningu 

kvenmannsnafnsins eins nær því orði og hægt er. Stæði nafnið Áróra með 

íslenskri stafsetningu í þýðingunni, myndi ungverski lesandinn bera það fram 

sem [a:ro:ra]. Þá myndu tengslin við norðurljósin glatast. Auk þess minnir orðið 

á annað orð eða záróra ‘lokunartími’ en það leiðir mann alveg á villigötur. 

Gælunafnið Moli, sem notað var með eignarfornafni, Moli minn, var 

erfiðast að meðhöndla því það hefur ekki neitt með hið raunverulega nafn 

aðalpersónunnar, Jónasar Ebenesers, að gera. Í ungversku útgáfunni eru þrjár 

mismunandi lausnir á þýðingu orðsins eftir því hvar þau koma fyrir í textanum:  

 

(31) Moli minn (22) 

  a kis Jónas  

  ‘Jónas litli’  

 

(32) Moli minn (23) 

  Jónas 

  ‘Jónas’  

 

  

                                                                 
1 3 Að minnsta kosti þýða þessi nöfn ekki neitt á íslensku, jafnvel þótt þau hafi öll haft upphaflega 
merkingu í samræmi við uppruna sinn. 
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(33) Moli minn (27) 

  kisfiam 

  ‘sonur minn litli’ (líka ‘ástin mín’) 

 

Það að nota gælunöfn er dæmigerð leið til að tala ljúft um eða við einhvern, en 

það segir töluvert um samband Jónasar og móður hans að hún ýmist ávarpar 

hann eða talar um hann með þessum hætti. Svipuð nöfn eru auðvitað líka til á 

ungversku en það hefði þótt klaufalegt að nota þau við erlend nöfn.  

 

4.3.6 Samantekt 

 

Í töflunni hér að neðan er að finna tölulegar upplýsingar um notkunartíðni 

einstakra þýðingaraðferða í ungversku þýðingunni á broti úr skáldsögunni Ör. 

 

 

náttúran 
efnisleg 

menning 

stjórn

-sý sla 

huglæg 

menning 

Íslend- 

ingurinn 

og íslenskan ∑ 

notkun 

staðgengla 
7 1 0 0 1 9 

útskipting 

(þar af 

einföldun) 

12 (2) 5 (2) 2 31  (1) 1 
51 

(5) 

umorðun 1 0 1 4 1 7 

orðrétt 

þý ðing 
0 3 1 1 0 5 

y firtaka 0 4 2 4 5 15 

niðurfelling 0 0 0 1 0 1 

∑ 20 13 6 41 8 88 

 

 Tafla 9: Notkunartíðni þýðingaraðferða í Ör 

 

Fram kemur að yfir 50% realía í þýðingarhlutanum eða 51 talsins eru þýddar 

með útskiptingu. Næst algengasta þýðingaraðferðin er yfirtaka eða 15 dæmi, þá 

staðgenglanotkun en hana er að finna í 9 tilvikum, því næst umorðun eða í 7 

skipti en orðrétt þýðing í 5 dæmum. Aðeins einu sinni féll realía niður.  
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Á eftirfarandi mynd sést hvað þessar tölur þýða í samhengi við þýðingarstefnu:  

 

ÚTLENSKUN              AÐLÖGUN 

               AÐ NÝJUM HEIMKYNNUM 

 

 

yfirtaka (15)----orðrétt þýðing (5)-----umorðun (7)---útskipting (51)----notkun 

staðgengla (9) 

 

Mynd 2: Þýðingaraðferðir og þýðingarstefnur í Ör 

 

Þegar öllu er á botninn hvolft sýna myndin og tölurnar að ungverska þýðingin 

sem fylgir þessari ritgerð er ótvírætt í samræmi við þýðingarstefnuna aðlögun 

að nýjum heimkynnum, sbr. 3.2, og stefnir þar með á það að gera lesendum 

textann mjög aðgengilegan. Fjöldi dæma um yfirtöku bendir í þá átt að ætlun 

þýðandans hafi verið að fjarlægja ekki alla framandi eiginleika textans. Með 

öðrum orðum merkir það að hann var ekki alfarið aðlagaður 

markmálsmenningunni. 
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5. Lokaorð 

 

Að gera þýðingarýni byggða á eigin þýðingu eða að nota eigin þýðingatexta til 

frekari greinargerðar er svolítið sérstakt. Þótt enginn sé dómari í eigin sök gerði 

ég þó einmitt tilraun til þess. Það gerði ég ekki síst í ljósi þess að á meðan á 

þýðingu stendur veltir þýðandinn því yfirleitt ekki fyrir sér hvers konar lausnir 

hann notar, a.m.k. ekki á meðvitaðan og fræðilegan hátt.  

Fyrir valinu varð skáldsagan Ör eftir Auði Övu Ólafsdóttur. Hún er 

væntanleg á ungversku nú í haust (2017). Það er ég, höfundur þessarar 

ritgerðar, sem tók að sér þýðingarverkefnið. Því má segja að ungverska brotið úr 

verkinu þjóni að nokkru leyti sem sýnishorn.  

Í ljósi skilgreininga og flokkana á realíum var gerð grein fyrir 

þýðingaraðferðum og kenningum um þýðingarstefnur og jafnframt farið í 

saumana á realíuþýðingum í þýðingarkaflanum. Greinargerðin fyrir þýðingunni 

gaf til kynna að ungverska þýðingin styddist einkum við þýðingaraðferðir sem 

fylgdu aðlögunarstefnunni. Niðurstaðan er sú að markmálstextinn varð eins 

auðlesinn og hægt er en hann losnaði samt ekki við merki um uppruna.  

Frekari rannsóknir á efninu gætu orðið lærdómsríkar. Annars vegar yrði 

það gert með því að fara nánara í þýðingarvandamálin á milli íslensku og 

ungversku. Hins vegar mætti fara yfir ungversku þýðinguna í heild og setja upp 

töflur með tölum um þær þýðingaaðferðir sem notaðar voru í hvert skipti við 

realíuþýðingar í verkinu. Jafnframt væri þá vert að kanna hvort þýðingin hafi 

verið gerð í anda útlenskunar eða aðlögun að nýjum heimkynnum hafi verið 

höfð að leiðarljósi.  

Það að kynna íslenskar bókmenntir fyrir erlendum lesendum er 

mikilvægt verkefni. En góður sendiherra þarf að vanda sig og má ekki þvinga of 

miklum nýjum fróðleik upp á lysthafendur. Þegar upp er staðið, þá les maður 

erlendar bókmenntir til þess að víkka út sjóndeildarhringinn og öðlast meiri 

þekkingu um aðra menningarheima. Sá sem hins vegar kann ekki tiltekið 

tungumál þarf á verkum þýðenda að halda og, ef vel tekst til, þrýsta þeir í hönd 

honum lykli að áður lokuðum dyrum. 
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Viðauki 1: Flokkun realía eftir Lendvai 

tilvitnað eftir Mujzer-Varga (2007:75 o.á.) 

 

(1) Náttúran 

 jarðaryfirborð 

 þættir lífsheims 

 gæði jarðaryfirborðs 

 landfræðilegir þættir 

 fjöll 

 ár  

 sjóir   

 stöðuvötn 

 eyjar, skagar 

 víkur, sund 

 stórar landfræðilegar einingar 

landsins 

 loftslag 

 fyrirbæri lofthjúps 

 fyrirbæri tengd óblíðu veðri 

 gróðurríki 

 dýraríki 

 

 

 

(2) Íbúar landsins   

 íbúar sambandsríkis 

 íbúar fullvalda lýðveldanna 

 íbúar fullvalda svæðanna 

 íbúar fullvalda héraðanna 

 þjóðarhópar 

 íbúar tiltekinna svæða 

 íbúar bæjanna 

 íbúar landsins að fornu 

 

(3) Efnisleg menning 

 tegundir bústaða 

 þættir bústaða 

 vinnutæki 

 fatnaður 

 matur 

 drykkur  

 lög, dansar  

 spil, íþróttir  

 farkostir  

 mælieiningar 

 gjaldmiðlar 

 skemmtistaðir, veitingastaðir, hótel 

o.s.frv. 

 siðir og venjur 

 hátíðir 

 

 

 

 

 

(4) Stjórnsýsla 

 valdastofnanir 

 pólitískar og félagslegar stofnanir 

 hermálahugtök 

 einingar sambandsríkis 

 stjórnsýslueiningar 

 iðnaður 

 innviðir 

 heilbrigðiskerfi, náttúruvernd 

 menntakerfi 

 þjóðfélagsstéttir 

 störf 

 tignir, nafnbætur 
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(5) Huglæg menning 

 goðsagnir, trúarbrögð 

 þjóðmenning 

 persónur úr bókmenntaverkum 

 fræg verk, skjöl 

 fyrirbæri andlegs lífs 

 söguleg fyrirbæri og atburðir 

 

 

 

(6) Rússi og rússneska  

 ávörp 

 kveðjur 

 óskir 

 Rússi 

 dýranöfn 

 rússneska
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Viðauki 2: Listi yfir realíur í upphafsköflum Ör 

 

Realíur sem eru ekki af íslenskum uppruna eru merktar með gráu í töflunum hér að 

neðan. 

 

(1) Náttúran 

 

undirflokkur 

realían í 

íslenska 

textanum (bls.) 

ungversk 

þýðing 
þýðingaraðferð 

dýraríki 
örn: arnarvængur 
(16) 

sasszárny útskipting 

dýraríki gæsir (20) libák  útskipting 
dýraríki lóa: lóuegg (23) pulykatojás notkun staðgengils 
dýraríki smáfuglar (30) egy csapat veréb notkun staðgengils 
dýraríki önd (18) kacsa útskipting 
dýraríki tjaldur (18) réce notkun staðgengils 

dýraríki sendlingur (18) hattyú notkun staðgengils 
dýraríki silungur (18) pisztráng útskipting 

dýraríki border collie (19) juhászkutya 
útskipting 
(einföldun)  

landfræðilegir 
þættir 

Tjörnin (18)  a Tjörnin tó 
(yfirtaka +) 
umorðun 

landfræðilegir 
þættir 

eldfjall: eldfjallið 
handan flóans 
(30) 

vulkán útskipting 

landfræðilegir 
þættir 

flói: eldfjallið 
handan flóans 
(30) 

öböl  útskipting 

landfræðilegir 
þættir 

mýri (16) mocsár  útskipting 

landfræðilegir 
þættir 

heiði (18) rét útskipting 

landfræðilegir 
þættir 

mói (20) pusztaság útskipting 

loftslag 
suðaustan hvellur 
(25) 

viharos szél notkun staðgengils 

loftslag gola (25) kisebbfajta szellő notkun staðgengils 
loftslag andvari (25) lágy fuvallat notkun staðgengils 
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gróðurríki vatnalilja (11, 17) tavirózsa útskipting 

gróðurríki 
rauðviður úr 
skóginum í kring 
(11) 

fenyő az itteni (...) 
erdőből 

útskipting 
(einföldun)  

 

 

(2) Efnisleg menning 

 

undirflokkur 

realían í 

íslenska 

textanum (bls.) 

ungversk 

þýðing 
þýðingaraðferð 

matur 
kjötfarsbollur í 
kálbögglum (20)  

húsos káposzta  notkun staðgengils 

matur rauðkál (20) vöröskáposzta útskipting 
matur sulta (20) lekvár útskipting 

matur 
sveskjugrautur 
með rjóma (21) 

tejszínhabos 
szilvapüré 

orðrétt þýðing 

siðir, venjur 
ung stúlka búin að 
týna sauðunum 
sínum (24) 

kislány, aki 
elveszett 
bárányait keresi 

orðrétt þýðing 

siðir, venjur 
ferming(armynd) 
(26) 

konfirmálás  útskipting 

farkostir ópel (28) Opel yfirtaka 

farkostir skonnorta (21) vitorlás 
útskipting 
(einföldun)  

skemmtistaðir, 
veitingastaðir, 
hótel o.s.frv. 

Hótel Silence (12) Hotel Silence yfirtaka 

skemmtistaðir, 
veitingastaðir, 
hótel o.s.frv. 

Tattústofa 
Tryggva (15) 

Tryggvi 
tetoválószalonja  

(yfirtaka +) 
orðrétt þýðing 

bústaður 
leisíboj-
hægindastóll (20)  

fotel 
útskipting 
(einföldun)  

fatnaður  Eternity Now (25) Eternity Now yfirtaka 

vinnutæki 
Remington XB 40 
(19) 

Remington 40-XB yfirtaka 
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(3) Stjórnsýsla 

 

undirflokkur 

realían í 

íslenska 

textanum (bls.) 

ungversk 

þýðing 
þýðingaraðferð 

stjórnsýslueiningar 
Skothúsvegurinn 
(18) 

Skothúsvegur yfirtaka 

stjórnsýslueiningar Eskifjörður (24)  Eskifjörður  yfirtaka 

stjórnsýslueiningar Silfurtúnið (23) Silfurtún utca 
(yfirtaka+) 
umorðun 

félagslegar 
stofnanir  

Neyðarlínan: 
hringja í 
Neyðarlínuna (27) 

segélyhívó útskipting 

iðnaður  
Stálfætur ehf. 
(28) 

Acélláb ehf. 
orðrétt þýðing 
(+ yfirtaka) 

heilbrigðiskerfi 
Bráðamóttakan 
(28) 

sürgősségi útskipting 

 

 

(4) Huglæg menning 

 

undirflokkur 

realían í 

íslenska 

textanum (bls.) 

ungversk 

þýðing 
þýðingaraðferð 

fræg verk 

Þótt þú langförull 
legðir eftir 
Stephan G. 
Stephansson: 
nóttlaus veraldar 
veröld (18) 

tavaszi 
éjszakátlanság 

orðrétt þýðing 

fræg verk 

Ég bið að heilsa 
eftir Jónas 
Hallgrímsson: 
vorboðinn ljúfi 
(18) 

az aranylile, a 
tavasz hírnöke 

umorðun 
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fræg verk 

tilvitnanir úr Svo 
mælti Zaraþústra 
og Handan góðs 
og ills eftir 
Nietzsche (17, 19, 
28) 

tilsvarandi línur úr 
algengri 
ungverskri 
þýðingu 

útskipting 

fræg verk Die Hard 4 (18) Die Hard 4 útskipting 

fræg verk 
Verdenskrig 1  og 
Verdenskrig 2 (21) 

1. világháború és 
2. világháború 
című dán kötet 

umorðun 

fræg verk 
Stríð og friður 
eftir Tolstoj (24) 

Tolsztoj: Háború 
és béke 

útskipting 

fræg verk 
Vopnin kvödd eftir 
Hemingway (24) 

Hemingway: 
Búcsú a 
fegyverektől 

útskipting 

fræg verk 

Tíðindalaust á 
vestuvígstöðvum 
eftir Erich Maria 
Remarque (24) 

Erich Maria 
Remarque: 
Nyugaton a 
helyzet 
változatlan 

útskipting 

fræg verk 
Nótt eftir Elie 
Wiesel (24) 

Elie Wiesel: Az 
éjszaka 

útskipting 

fræg verk 

Velkomin í gasið, 
herrar mínir og 
frúr eftir Tadeusz 
Borowski (24) 

Tadeusz Borowski: 
Hölgyeim és 
Uraim, 
parancsoljanak a 
gázba fáradni 

útskipting 

fræg verk 
Val Soffíu eftir 
William Styron 
(24) 

William Styron: 
Sophie választ 

útskipting 

fræg verk 
Örlögleysi eftir 
Imre Kertész (24) 

Kertész Imre: 
Sorstalanság 

útskipting 

fræg verk 
Þrátt fyrir allt já 
við lífinu eftir 
Viktor Frankl (24) 

Viktor Frankl: 
Mégis mondj igent 
az életre! 

útskipting 

fræg verk 
Ef þetta er maður 
eftir Primo Levi 
(24) 

Primo Levi: 
Ember ez? 

útskipting 

fræg verk 
Dauðafúga eftir 
Paul Celan (24) 

Paul Celan 
Halálfúgája 

útskipting 

fræg verk 
línur úr 
Dauðafúgu eftir 
Paul Celan (24) 

tilsvarandi línur úr 
algengri 
ungverskri 
þýðingu 

útskipting 
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söguleg fyrirbæri 
og atburðir  

Íransstríðið (27) iráni háború útskipting 

söguleg fyrirbæri 
og atburðir  

Íraksstríðið (27) iraki háború útskipting 

söguleg fyrirbæri 
og atburðir  

Kóreustríðið (21) koreai háború útskipting 

söguleg fyrirbæri 
og atburðir  

Víetnamstríðið 
(21) 

vietnami háború útskipting 

söguleg fyrirbæri 
og atburðir  

Afganistan (27) Afganisztán útskipting 

söguleg fyrirbæri 
og atburðir  

Úkraína (27) Ukrajna útskipting 

söguleg fyrirbæri 
og atburðir  

Sýrland (27) Szíria útskipting 

söguleg fyrirbæri 
og atburðir  

Kárahnjúkavirkjun 
(27) 

a Kárahnjúka-
virkjun vízerőmű 
megépítése 

umorðun 

söguleg fyrirbæri 
og atburðir  

tvöföldun nýju 
Miklubrautarinnar 
(27) 

az új Miklabraut 
út kiszélesítése 

(orðrétt þýðing +) 
umorðun 

þjóðmenning fjöregg (20) - niðurfelling 

þjóðmenning 
Dánarfregnir og 
jarðarfarir (27) 

gyászjelentések 
útskipting 
(einföldun)  

þjóðmenning bland.is (7) bland.is yfirtaka 
þjóðmenning Betty Crocker (31) Betty Crocker yfirtaka 

þjóðmenning 
Napóleon 
Bónaparte (21) 

Bonaparte  
Napóleon 

útskipting 

þjóðmenning Jósefína (26)  Jozefina útskipting 

þjóðmenning 
Atli 
Húnakonungur 
(21) 

Attila hun király  útskipting 

þjóðmenning Julia Kristeva (7) Julia Kristeva yfirtaka 
þjóðmenning Hemingway (27) Hemingway yfirtaka 

þjóðmenning 
Hákon 
Aðalsteinsfóstri 
(27) 

Aðalstein-nevelte 
Hákon 

útskipting 

þjóðmenning 
 Haraldur blátönn 
(27) 

Kékfogú Harald útskipting 

þjóðmenning 
 Sveinn 
tjúguskeggur (27) 

Villásszakállú 
Sven 

útskipting 

þjóðmenning Knútur mikli (27) Nagy Knut útskipting 

þjóðmenning 
Haraldur hárfagri 
(27) 

Széphajú Harald útskipting 
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þjóðmenning 
Eiríkur blóðöx 
(27) 

Vérbárdos Erik Útskipting 

þjóðmenning 
Ólafur Tryggvason 
(27) 

Olaf Tryggvason útskipting 
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(5) Íslendingur og íslenska 

 

undirflokkur 

realían í 

íslenska 

textanum (bls.) 

ungversk 

þýðing 
þýðingaraðferð 

ávörp/mannanöfn Svanur (t.d. 18) Svanur yfirtaka 
ávörp/mannanöfn Áróra (t.d. 19) Auróra útskipting 

ávörp/mannanöfn Jónas Ebeneser 
(21) 

Jónas Ebeneser yfirtaka 

ávörp/mannanöfn Logi (26) Logi yfirtaka 

ávörp/mannanöfn 
Moli minn (22) a kis Jónas  notkun staðgengils 
Moli minn (23) Jónas notkun staðgengils 
Moli minn (27) kisfiam notkun staðgengils 

ávörp/mannanöfn Guðrún Vatnalilja 
(23) 

Guðrún Vatnalilja  yfirtaka 

ávörp/mannanöfn Diljá (22) Diljá yfirtaka 

íslenskan í fornu máli (...) 
orðið hörund (13) 

az óizlandiban a 
bőr szó 

umorðun 
(+ útskipting) 
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Auður Ava Ólafsdóttir 

 

HEGEK 

(részlet) 

 

 

Ford. Rácz Katalin 
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A könyvet az ismeretlen áldozatoknak ajánlom;  

ápolóknak, tanároknak, pultosoknak, költőknek,  

iskolás gyerekeknek, könyvtárosoknak és villanyszerelőknek. 

És J-nek. 
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A hegesedés baleset, betegség vagy sebészeti beavatkozás során keletkező bőr- 

vagy egyéb szövetsérülés gyógyulási folyamatának természetes velejárója. Mivel 

a szervezet nem képes a sérült szövet tökéletes reprodukciójára, az új szövet a 

környező ép bőrfelületétől eltérő szerkezettel és tulajdonságokkal rendelkezik.  

 

 

„A köldök a közepünk, vagyis a középpont, a világegyetem középpontja. Szerepét 

vesztett heg.” 

 (Bland.is) 

 

 

„A test mint nyitott tér, csatatér.” 

 (Julia Kristeva) 
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I. HÚS 

II. HEGEK 
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Május 31. 

 

Tudom, hogy nevetségesen nézek ki meztelenül, mégis fogom magam és 

levetkőzöm, először a nadrágomat és a zoknimat veszem le, majd kigombolom az 

ingem, a fehér tavirózsa csak úgy virít a vöröses húson, a mellkasom bal oldalán, 

fél késhossznyira a véres izomkötegtől, ami naponta nyolcezer litert pumpál, 

végül kibújok az alsónadrágomból is – ebben a sorrendben. Gyorsan megy. 

Anyaszült meztelenül állok a hajópadlón a nő előtt, ahogyan Isten megteremtett, 

csak éppen negyvenkilenc évvel és négy nappal később, na nem mintha most Isten 

járna az eszemben. Három padlódeszka választ el minket egymástól, tömör fenyő 

az itteni, taposóaknákkal teli erdőből, mindegyik deszka úgy harminc centiméter 

széles, köztük rések, kinyújtom a kezem, és ahogy a vakok keresik a dolgok 

összefüggéseit, tapogatózni kezdek felé, először a teste felületéhez érek, a bőréhez, 

hátán halványan világlik a függönyrésen beszökő holdfény. Felém lép, alattam 

felreccsen a padló, kinyújtja a kezét, tenyerét tenyeremhez méri, életvonalat az 

életvonalhoz, és közben érzem a forrongó folyót a nyaki ütőeremben, vérem 

lüktetését a térdemnél és csuklómnál, ahogy szervtől szervig áramlik a vér. A 

Hotel Silence tizenegyes szobájában levélmintás a tapéta az ágy fölött, én pedig 

arra gondolok, hogy holnap a padlót fogom csiszolni és lakkozni. 
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I. HÚS 

 

 

 

A bőr a test legnagyobb szerve. Egy felnőtt ember bőrének felülete nagyjából két 

négyzetméter, súlya körülbelül öt kiló. Más élőlényeknél gyakran irháról vagy 

bundáról beszélünk. Az óizlandiban a bőr szó egyben húst is jelentett. 
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Május 5. 

 

Tryggvi tetoválószalonjának asztalán kis tintás üvegcsék sorakoznak különböző 

színekkel, a srác megkérdi, hogy sikerült-e már mintát választanom, esetleg 

valamilyen személyes motívumra vagy jelképre gondoltam-e. 

 Ő maga is tele van tetoválva, a nyakán kígyó kúszik felfelé, ami végül egy 

fekete koponya köré tekeredik. Ereiben tinta csordogál, a tűt tartó karját tripla 

szögesdrót díszíti. 

 – Sokan hegeket akarnak eltakarni – mondja a tükörből rám nézve. Amikor 

megfordul, úgy tűnik, mintha egy  ágaskodó ló patája látszana ki a trikója alól.  

 Mappáért nyúl a kupacba, lapozgatja, mintát keres nekem. 

 – Sok középkorú férfi kér szárnyat – mondja, és ahogy a mappát tartja, 

szemet szúr az alkarján lévő, kardokkal átdöfött lángoló szív. 

 Összesen hét heg van a testemen, négy a kiindulópont, a köldököm felett, 

három alatta. A vállamon mint egy régi jó barát, védelmezően terülne el a 

madárszárny – mondjuk a nyakam és a kulcscsontom között – kettőt vagy hármat 

is eltakarna, tollas árnyékom lenne, páncélom és bástyám. Az olajos tollak alatt 

pedig ott vöröslene a védtelen hús.  

 A srác gyorsan végigpörgeti a rajzokat, különböző madárszárnyakat mutat, 

végül rábök az egyikre. 

 – A sasszárny a legnépszerűbb. 

 Még hozzátehette volna, hogy melyik férfi ne szeretne ragadozómadár lenni, 

egyedül gyönyörködni a tájban, víztározók, csatornák és mocsarak felett suhanni 

zsákmány után kutatva. 

 Helyette viszont csak annyit mond: 

 – Nyugodtan gondold végig. 

 Aztán hozzáteszi, hogy a függöny másik oldalán ülő kuncsaft karján már 

majdnem kész a szélben lobogó izlandi zászló, árnyékolva. 

 Majd azt súgja:  
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 – Én mondtam neki, hogy a zászlórúd meg fog törni, ha hízik két kilót, de 

ragaszkodik hozzá. 

 Úgy terveztem, még benézek anyámhoz, mielőtt lefekszik, ezért minél előbb 

le akartam tudni a dolgot.  

 – Fúrógépet szeretnék.  

 Ha meg is lepődött a srác, semmi jelét se mutatta, rögtön a mappák közé 

vetette magát megint. 

 – Lehet, hogy itt a gépeknél lesz fúró is. Mindenesetre nem olyan bonyolult, 

mint a quad, amit a múlt héten kértek.  

 – Csak vicceltem – mondom. 

 Komoly arccal rám néz, és nem tudom eldönteni, hogy megsértődött-e. 

 Gyorsan a zsebembe nyúlok az összegyűrt fecniért, kisimítom, és odaadom 

neki. Ide-oda forgatja, végül alaposabban megnézi a fénynél. Sikerül meglepnem. 

Feje felett ott lebeg a kérdőjel.  

 – Mi ez? Valami virág? 

 – Tavirózsa – vágom rá. 

 – Egy színnel csak? 

 – Igen, fehérrel. Árnyék nélkül – teszem hozzá. 

 – És semmi szöveg? 

 – Semmi szöveg. 

 Összeszedi a mappákat, azt mondja, szabad kézzel meg tudja csinálni a 

virágot, és bekapcsolja a tetoválógépet. 

 – Hova szeretnéd? 

 A tűvel már nyúl is a fehér folyadék felé. 

 Kigombolom az ingem, és a mellkasom bal felére mutatok. 

 – Először le kell borotválni – mondja, és kikapcsolja a gépet –, különben 

elveszik a virág a rengetegben. 
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Államnak azt nevezem, ahol a lassú, közös 

öngyilkosság neve – „élet” 

 

A legrövidebb út az öregek otthonába a temetőn keresztül vezet. 

 Mindig is tudtam, hogy az ötödik hónap lesz életem utolsó hónapja, és hogy 

az utolsó dátumban több ötös is szerepel majd, ha nem ötödik hó ötödike lesz, 

akkor ötödik hó tizenötödike vagy ötödik hó huszonötödike. A születésnapom is 

ebben a hónapban van. A kacsák addigra túl lesznek a párzási időszakon, de 

nemcsak kacsák lesznek a Tjörnin-tóban, hanem récék és hattyúk is, hiszen 

madárcsicsergésben, tavaszi éjszakátlanságban szűnök majd meg létezni.  

 Vajon gyászolni fog a világ? Nem. Szegényebb lesz nélkülem? Nem. Boldogul 

majd nélkülem? Igen. Jobb most, mint amikor beleszülettem? Nem. Mivel tettem 

jobbá? Semmivel. 

 A Skothúsvegurön lefelé menet azon gondolkozom, hogyan kér az ember 

kölcsön vadászpuskát a szomszédjától. Szokás lőfegyvert kölcsönadni, mint 

mondjuk hosszabbítót? Milyen állatra vadásznak május elején? A szigetre épp 

visszatért aranylilét, a tavasz hírnökét, vagy a tojásaikat költő kacsákat csak nem 

lőjük le. Mondhatom egy belvárosi társasház lakójaként, hogy egy rágcsálót akarok 

lelőni, ami nem hagy aludni? Nem furcsállná Svanur, hogy hirtelen a kacsák 

védelmezője lettem? Egyébként is tudja, hogy nem vagy ok valami nagy vadász. Bár 

álltam már magas szárú csizmában jéghideg folyóban egyedül a fennsík közepén, 

éreztem lábam alatt a folyómeder apró kavicsait, ahogy a hideg tömör falként veszi 

körül testem, a folyó gyors sodrása pedig ellenem dolgozik, ahogy egyre jobban 

süpped és eltűnik alattam a talaj, miközben a fényárban úszó völgyet szemlélem, de 

fegyverrel azért még nem volt dolgom. A legutóbbi horgászatból két pisztránggal 

tértem haza, megpucoltam őket és az erkélyen lévő cserépből sütöttem melléjük 

metélőhagymát. Mióta meg akarta velem nézetni a Die Hard 4-et, azt is nagyon jól 

tudja, hogy nem bírom az erőszakot. Mit lő le az ember májusban, ha nem saját 

magát? Vagy egy másik homo sapienst? Egyből átlátna rajtam. 
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 Svanur viszont nem az a kérdezős fajta. Különben sem érdekli mások lelki 

világa. Nem olyan, aki megemlíti, hogy telihold van, vagy aki az sarki fényről kezd 

beszélni. Nem mondaná, hogy nézzétek hát, testvéreim! Avagy nem látjátok-e a 

szivárványt…? Felesége, Auróra figyelmét sem hívná fel az ég színére, a rózsaszín 

pirkadatra, nem mondaná, hogy „nézd csak, ott a névrokonod”. De Auróra sem 

kezdene el az ég színéről beszélgetni férjével. Szigorú a munkamegosztás náluk, 

reggelente a nő rángatja ki a gyereket az ágyból, a férfi meg cserébe elviszi a 

tizennégy éves juhászkutyájukat sétálni. Nem, Svanur nem keverne érzéseket az 

ügybe, sokkal inkább odaadná a puskát, és azt mondaná, ez itt egy Remington 40-

XB, ágyazott, de eredeti zárral és csővel, akkor is, ha gyanút fogna, hogy esetleg le 

akarom lőni magam. 

 

A köldök a köldökzsinór eltávolításakor létrejövő heg a hason. 

Születéskor csipeszt tesznek a köldökzsinórra, majd levágják, így 

választva le a gyermeket anyjáról. Az első heg tehát az anyához kötődik 

 

 

A gyök kettő (  ) az a szám, amelyet 

önmagával megszorozva 2-t kapunk 

 

Az öregek halovány napsütésben, gyapjútakaróba bugyolálva üldögélnek a padon, 

mellettük libák kettesével. A csoporttól külön, oldalt, magában kuporgó madárra 

leszek figyelmes. Nem mozdul, akkor sem, amikor egészen közel lépek hozzá.  Egyik 

szárnya ferde, törött. A sérült ludak pár nélkül maradnak, és nem szaporodnak. 

Isten üzenni akar nekem. Nem mintha hinnék benne.  

 Anyám a fotelben ül, szinte elveszik benne, papucsa lötyög pipaszár lábán, 

majdhogynem semmivé töpörödött, alig van már rajta hús, teste pehelykönnyű; 

csontok és inak tartják össze. Madárcsontvázra emlékeztet, amit egy télen át 

marcangol az idő a pusztaságban, míg nem marad más, csak üres váz, végül az is 
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szétmállik, és pormacska lesz belőle karmokkal. Nehéz elképzelni, hogy ez a 

vállamig sem érő, alacsony, törékeny asszony valaha női alakot öltött. A régi 

ünneplős szoknyájában van, ami időközben túl bő lett derékban, minden csak 

lötyög rajta, ruhái egy előző életből valók, egy másik idősíkból.  

 Nem akarom úgy végezni, mint az anyám. 

 A levegőben húsos káposztát sejteni, belépek a sűrű illatfelhőbe. A folyosóra 

kitolt ételkocsin vöröskáposztás és lekváros vödrök félig üresen, 

tányércsörömpölés, a dolgozók közül ki magasabb, ki mélyebb hangon szólongatja 

ápoltjait. 

 A szobában alig van hely, az egyik falnál mégis ott áll az orgona, 

behozhattuk, amikor már biztosan lehetett tudni, hogy a volt matematikatanár és 

orgonista nem játszik rajta többet. 

 Az ágy melletti könyvespolcról leolvasható, mi érdekli anyámat legjobban: 

világháborúk, főleg a második. Egymás mellé került itt Bonaparte Napóleon és 

Attila hun király, akad könyv a koreai és a vietnami háborúról, de ott ácsorog a 

bőrkötéses 1. világháború és 2. világháború című dán kötet is.  

 Látogatásom kőbe vésett napirend szerint zajlik. Anyám első kérdése, hogy 

kezet mostam-e. 

 – Megmostad a kezed? 

 – Meg. 

 – Nem elég csak lelögybölni, harminc másodpercig forró víz alá kell tartani.  

 Hirtelen belém hasít, hogy egyszer benne voltam. Száznyolcvanöt centi 

magas vagyok, az uszodai öltöző mérlege pedig legutóbb nyolcvannégy kilót 

mutatott. Vajon ő sosem gondol arra, hogy ez a megtermett ember egyszer benne 

volt? Hol foganhattam? Biztos a régi, éjjeli szekrényes mahagóni franciaágyban, 

ami a lakás legnagyobb bútordarabja volt, egy igazi vitorlás. 

 

A lány kiviszi a tálcát, anyám nem ette meg a desszertet, tejszínhabos szilvapüré 

volt.  

 – Ez itt a fiam, Jónas Ebeneser – mondja anyám. 
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 – Szerintem tegnap már bemutattál minket egymásnak, anya… 

 A lány nem emlékszik, előző nap nem dolgozott. 

 – A Jónas név galambot jelent, az Ebeneser pedig azt, hogy segítőkész. Én 

választottam – folytatja anyám. 

 Ekkor eszembe jut, hogy a tetoválószalonban galambot is kérhettem volna a 

tavirózsa mellé; együtt Jónas és Jónas, a két névrokon, mindkettejük szárnyában 

néhány szürke toll. 

 Várom, hogy a lány eltűnjön, még a születésem története előtt, de egyelőre 

nem indul. Leteszi a tálcát, és a törülközőkkel vacakol. 

 – Nehezebben születtél meg, mint a bátyád – kezd bele anyám –, a fejed 

olyan volt, mintha szarvak lettek volna rajta, két dudor a homlokodon – 

magyarázza –, mint egy kisborjún. 

 A lány lopva rám pillant. Tudom, hogy anyát és fiát hasonlítja össze.  

 Rámosolygok.  

 Visszamosolyog. 

 – Az illatotok sem hasonlított – hallom a fotel felől –, neked földszagod volt, 

rideg és nyirkos, az arcod hideg, a szád barna, kezeden karmolások, mintha macska 

mart volna meg. Nehezen gyógyultak be. 

 Itt kicsit elakad, mintha szerepét próbálná felidézni a szövegkönyvből.  

 – A kis Jónas tizenegy éves korában fogalmazást írt a krumpliról, „Anyaföld” 

volt a címe. Rólam szólt…  

 – Anya, nem hiszem, hogy érdekli… bocsánat, hogy is hívnak? 

 – Diljá. 

 – Kétlem, hogy ez Dilját érdekelné, anya… 

 A lányt viszont, úgy tűnik, nagyon is lekötik a hallottak. De megértően 

bólint, és megindul az ajtó felé.  

 – Hihetetlen belegondolni, hogy ez a nagydarab férfi egyszer milyen 

védtelen volt. 

 – Anya… 
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 – Talált egy törött szárnyú madarat a kertben, és máris eltörött a mécses… 

Olyan érzékeny volt… mindig aggódott, hogy az emberek nem elég jók egymáshoz… 

Azt mondta: „ha nagy leszek, valami jót akarok tenni a világban”… hisz a világ 

vergődött… Jónas mindig is nagyon szerette az alkonyatot… amikor árnyék ült a 

világra, odafeküdt az ablakhoz figyelni az eget és a felhőket… olyan jó füle volt… 

aztán bezárkózott bábszínházat építeni… régi újságokból papírmasé bábokat 

csinált, befestette őket, varrt nekik ruhát, becsukta az ajtót, és vécépapírt tömött a 

kulcslyukba… borzasztóan aggódott a világért akkor is, amikor kicsit nagyobb lett… 

„Csak szerelemből fogok nősülni” – mondta… Aztán beleakad Guðrúnba, az 

osztályvezető ápolónőbe, aki bábatanfolyamra jár, és menedzsmentet tanul...  

 – Anya… 

 Hirtelen megcsap a fülledt szoba levegőtlensége, az udvarra néző ablakhoz 

lépek, még ott villog körülötte a karácsonyi égősor. Nem szabad kinyitni, nehogy 

bejöjjön a huzat. A függönyt anyám még a Silfurtún utcai lakásból hozta magával, 

és átszabta, felismerem a mintáját. Innen jól látni, ahogy a halottas kocsi kitolat az 

adott napi rakománnyal. 

 – Guðrún Vatnalilja május végén fogant a réten, szeplős, mint a pulykatojás, 

a neve annyit tesz: tavirózsa, mindent tud a tengerről, egy rapperrel jár, aki 

dohányt rág és fülbevalója van, nem is sima karika, hanem olyan csavart valami a 

fülcimpájában, rendes gyerek Eskifjörðurből, aki ott ült a nagyanyja halálos 

ágyán… 

 – Jól van már, anya, értjük… 

 – Vannak férfiak, akik sose dolgozzák fel, ha elutasítják őket…  

 – Nem kell odafigyelni mindenre, amit összehord – mondom, és kinyitom az 

ablakot. 

 Olyan, mintha akarna valamit, csak nem tudja, mit, és elnémul, mint amikor 

megszakad a rádióadás. Egy ideig másik világban jár, más időben, ködben 

tapogatózik, nem találja a vezércsillagot. Zavaros tekintettel néz maga elé, mintha 

kislány lenne, aki elveszett bárányait keresi a hegyen, és arcokat lát a sziklákban. 
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 A lány halkan eltűnik az ajtóban; anyám hallókészülékét állítgatja, próbál 

egy hullámhosszra kerülni velem, a föld mágneses terébe, erre az idősíkra.  

 A könyvespolcnál állok, tekintetem végigszalad a regényeken: Tolsztoj: 

Háború és béke, Hemingway: Búcsú a fegyverektől, Erich Maria Remarque: 

Nyugaton a helyzet változatlan, Elie Wiesel: Az éjszaka, Tadeusz Borowski: 

Hölgyeim és Uraim, parancsoljanak a gázba fáradni, William Styron: Sophie 

választ, Viktor Frankl: Mégis mondj igent az életre!, Primo Levi: Ember ez? és 

Kertész Imre: Sorstalanság. Leemelem Paul Celan Halálfúgáját és az első néhány 

verssort olvasom: este iszunk / és délben iszunk és reggel iszunk és éjszaka téged / 

iszunk csak iszunk csak. Zsebre teszem a kötetet, és az 1. világháborút veszem 

kézbe.  

 – Mióta elhagytad az anyaméhet, 568 háború volt a földön – szól a fotelből. 

 Nehéz megmondani, hogy anyám mikor van teljesen magánál, olyan, mint a 

váltóáram, vagy a szélben lengedező gyertyaláng vagy fűszál. Amikor azt hinném, 

kialszik, újra életre kel. 

 Miután a lány kiment, ágyba segítem anyámat, hóna alatt támogatom, ahogy 

végighúzza papucsát a világoszöld linóleumon. Hány kiló lehet? Negyven? Nem 

kéne viharos szél ahhoz, hogy elfújja, kisebbfajta szellő, lágy fuvallat, vagy akár egy 

huzat is megtenné. Félretolok két díszpárnát, és leülök az ágy szélére. Anyám 

elnyúlik az ágyon, teste lágyan a matracba süpped, az éjjeli szekrényen parfüm, 

amit tőlem kapott karácsonyra, Eternity Now, füle mögött ott az Örökkévalóság. 

Fogja a kezemet, az övén kék erek, sokat látott kézfej, hetente lakkozott köröm. 

 Gimnazista koromban ő segített matematikából, és nehezen értette, hogy 

nem mindenki boldogul a számokkal olyan könnyen.  

 – A differenciálszámítás egyszerű – mondta. 

 És elmagyarázta, hogyan kell számológép nélkül gyököt vonni. Azt mondta, a 

gyök kettő      az a szám, amelyet önmagával megszorozva 2-t kapunk. Tehát azt 

az ismeretlen  -et keressük, amire igaz, hogy     . Látjuk, hogy az       és     

közé esik, hiszen             és            . Következő lépésként az 

                    számokat kell megvizsgálnunk. Kiderül, hogy       
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         és               . Láthatjuk tehát, hogy  a gyök kettő      és      

közé esik. 

 – Megkötötték a fegyverszünetet? – kérdezi az ágyból. 

 Hetente jár fodrászhoz, világoslila haja ragyog a nyugati ablakon beeső 

tavaszi napfényben.  

 – Hatvanmillióan estek el a második világháborúban – folytatja. 

 Anyámmal beszélni olyan, mintha a fallal beszélnék. De nem bánom, elég az, 

ha érzem egy másik test melegét. Úgy döntök, érteni fog, és rögtön rá is térek a 

lényegre. 

 – Boldogtalan vagyok – mondom. 

 Lágyan megpaskolja a kezem. 

 – Mindenkinek megvan a maga harca – mondja – Napóleon saját maga elől 

menekült. Jozefina magányos volt a házasságában, mint én.  

 A könyvespolc tetején bekeretezett fényképek sorakoznak, a legtöbb 

Vatnaliljáról. Kettő rólam és kettő Logi bátyámról, testvériesen. Az egyik képen 

négyéves vagyok, és széken állva anyám nyakába csimpaszkodom, rajta világoskék 

pulóver, sötét rúzs és gyöngysor. A tüsire vágott hajammal úgy nézek ki, mint egy 

sündisznó, egyik karomon gipsz van. Ez a legkorábbi emlékem; csavart kellett tenni 

a törött csontba. Anyám az orgonánál áll. Mit ünnepelhettünk, születésnapja volt 

talán? Jobban megnézve karácsonyfa áll a háttérben. Negyvenöt éves a kép, a kisfiú 

tekintete komoly és őszinte rajta. 

 A másik kép a konfirmálásomkor készült. Szám résnyire nyitva, csodálkozva 

nézek a fényképészre, mintha egy ismeretlen ébresztett volna álmomból, mint aki 

még nem érti a világot, amibe született. Ezt a tíkfából készült, virágos tapétájú 

világot, csak épp fekete-fehérben, mint amilyen a tévénk volt akkoriban.  

 Teszek egy utolsó kísérletet: 

 – Nem tudom, ki vagyok. Nem vagyok semmi, és nincs semmim.  

 – Apád nem érte meg az iráni háborút, az iraki háborút, Afganisztánt, 

Ukrajnát, Szíriát… a Kárahnjúkavirkjun vízerőmű megépítését, az új Miklabraut út 

kiszélesítését… 
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 Vörös rúzst vesz elő az éjjeli szekrényből. 

 Kicsivel később hallom, hogy már Skandinávia történelménél tart: 

 – …Aðalstein-nevelte Hákon, Kékfogú Harald, Villásszakállú Sven, Nagy 

Knut, Széphajú Harald, Vérbárdos Erik, Aðalstein-nevelte Hákon, Olaf 

Tryggvason… – sorolja. 

 Kezd nyugtalanná válni, és azt mondja, elfoglalt. 

 – Eléggé elfoglalt vagyok, kisfiam.  

 Kezdődnek a hírek, anyám félig felkászálódik az ágyból, bekapcsolja a rádiót, 

majd ahogy a hírbemondó letudta az aznapi háborúkat, a gyászjelentések közben 

visszafekszik. 

 Mikor kiérek, felhívom a segélyhívót, hogy bejelentsem az öregek otthonánál 

lévő törött szárnyú ludat. 

 – Gúnár – mondom – magányos. Pár nélkül maradt. 

 És elgondolkozom, Hemingway nem a kedvenc vadászpuskájával lőtte le 

magát? 
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…a vakmerő férfiasság szkepszise, amely a háború és a hódítás 

géniuszával áll legközelebbi rokonságban 

 

A tetoválószalonban azt mondták, pár napig még érzékeny lesz a bőröm, 

kipirosodhat, viszkethet, kiütések is előjöhetnek. Ha begyulladna, és lázas lennék, 

szedjek antibiotikumot, legrosszabb esetben menjek a sürgősségire. Mintha már 

látnám is az első tüneteket. 

 Svanur épp az Opelt fényezi, amikor visszaérek anyámtól, a lakókocsi útra 

készen áll a ház előtt. Szandálban és narancssárga pulóverben van, rajta a 

gumigyártó cég emblémája, ahol néhány éve dolgozott egy rövid ideig. Amikor 

megismerkedtünk, az Acélláb ehf.-nél volt, tőle tudtam meg, hogy üres a velük 

átellenben lévő ház tetőtéri lakása. Egyébként nem vagyunk közeli barátok. Svanurt 

nemrég porckorongsérvvel műtötték, otthon lábadozik. Háztartásbeliek vagyunk mi 

ketten, szokta mondani. 

 Kitett két kempingszéket a járdára, mint aki vendéget vár, onnan integet. 

 Mintha megfigyelés alatt tartana. Reggel ahogy kiléptem az ajtón, kutyájával 

a szemeteseknél ólálkodott, és a bejáratot fürkészte. 

 Az utóbbi napokban egyre többször jött át; először franciakulcs kellett neki, 

aztán amikor visszahozta, megkért, hogy segítsek becipelni a lakókocsiba vett 

hűtőt. Persze csak beszélgetni akart, autókról, motorokról és a nők helyzetéről, 

vagyis arról, ami a leginkább foglalkoztatja, és amit legjobb tudása szerint igyekszik 

összehozni egymással. Felkínálja az egyik kempingszéket, nincs mit tenni, 

beszélgetnem kell. 

 – Az emberek nem vigyáznak eléggé a kocsijukra – kezd bele –, a karosszéria 

egy szigeten az óceán közepén gyorsan elrozsdásodik. Nem elég évente egyszer 

kenni és lecserélni az olajat, fényezni is kell rendszeresen. Három rétegben kell 

használni a fényezőanyagot, és közben a csiszolást sem szabad elfelejteni. Az a 

vacak, amit az autómosóban fújnak rá, semmire se jó.  

 Ő is leül.  

 – Sokan lapos kerékkel mennek évekig, aztán cserélhetik az egész felnit. 
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 Svanur nem beszélget, csak beszél, közben nem is rám néz, hanem el 

mellettem, mintha beszélgetőtársa valahol oldalt lenne.  

 – Ha belegondolunk, hogy tudnak bánni a nőkkel, szégyellhetjük, hogy 

férfinak születtünk – folytatja, és közben szétterpesztett lábára könyököl.  

 Megtudom azt is, hogy előfizetett pár külföldi csatornára. Tegnapelőtt a nők 

körülmetéléséről látott egy dokumentumfilmet, tegnap pedig valamilyen 

riportműsort, ami a nőkről és a háborúról szólt.  

 – Van egy lányod, ugye? 

 – Igen. 

 – Tudtad, hogy a világon az összes munka 90%-át nők végzik, a bevételnek 

viszont csak az 1%-a az övék? És közben mit csinálnak a férfiak? 

 Mielőtt válaszolhatnék, folytatja: 

 – Henyélnek, isznak, vagy háborúznak.  

 Nagy kezét arca elé tartja, az ujjai olajosak.  

 – Tudod, óránként hány nőt erőszakolnak meg? 

 – A világon?  

 – Igen. 

 – Nem tudom. 

 – Tizenhétezer ötszázat. 

 Elhallgatunk. 

 Aztán azt kérdi: 

 – És tudod, hány nő fog holnap, május hatodikán, kedden belehalni a 

szülésbe? 

 – Nem. 

 – Nagyjából kétezer. 

 Mély levegőt vesz. 

 – És ha ez nem lenne elég, ott van a családon belüli erőszak is.  

 Felveszi koszos szódásszifon szemüvegét, amit jó ideje nem tisztított meg. 

Rövidlátó és szemtengelyferdülése van, szemüveg nélkül az öböl túlpartján lévő 

vulkánt se látja rendesen. Először rám néz. 
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 – Mi, akik tudjuk, és mégse csinálunk semmit, mi tehetünk róla.  

 Egy csapat veréb repül el az eresz alatt, a következő pillanatban már nyomuk 

sincs. Felállok, Svanur megkérdezi, nincs-e kedvem bejönni, a sütőben ott sül az 

amerikai csokitorta. 

 – Betty Crocker receptje. Auróra nem eszik glutént – teszi hozzá rövid 

tétovázás után. 

 Szóval Svanur süt. 

 Azt mondja, a süti mindjárt kész. 

 Meggondolom. Még kölcsön se tudtam kérni a puskáját. 

 – Jót tesz egy férfinak, ha valakinek megnyílhat – mondja.   

 – Azonnal átjövök – válaszolom –, csak fel kell szaladnom megnézni 

valamit. 

  

  

  

  

  

  

 

 


