
Irodalmi Kávéház 2018.10.25.  

Meghívott előadó: Tóth Tamás Boldizsár 

Az irodalmi kávéház 2018 októberi összejövetelét Dósa Márta tanárnő nyitotta meg, köszöntötte és 

bemutatta az előadót, Tóth Tamás Boldizsárt - aki a Harry Potter-könyvek és filmek fordításáról ismert-, 

majd átadta a szót a meghívott vendégnek. 

Tóth Tamás Boldizsár bevezetőként röviden bemutatta munkásságát: eredetileg nem akart műfordító 

lenni, de valahogy mégis az InterCom filmforgalmazó céghez került, ahol sajtókönyveket, filmrészleteket, 

majd mozifilmeket fordított. Eközben megismerkedett egy házaspárral, akik az Animus kiadót 

üzemeltették és nekik kezdett fordítani pl. "A kisbaba működése - Kezelési útmutató", amibe még bele 

sem íratta a nevét, mert nem találta fontosnak. A házaspár lánya Angliában volt, és felkeltette a 

figyelmét az ott népszerűvé vált Harry Potter-könyv, így hazaküldte szüleinek, ők pedig Tóth Tamás 

Boldizsárnak adták, hogy fordítsa le. Először fogalma sem volt, hogy kiknek íródott a könyv, ezt pedig 

fordításnál kulcsfontosságú eldönteni, hogy milyen kifejezések kerüljenek bele, miket hangsúlyozzon ki, 

hogy a célközönség megértse, és tetsszen nekik. Végül úgy döntött mindent úgy hagy, ahogy volt. 

Ezután bátorított minket kérdések feltevésére, mire sorban érkeztek a kérdések: 

- Mennyire elkerülhetetlen, hogy a fordításban a te gondolataid is megjelenjenek?  

Először a fordító is csak olvasó, majd megpróbálja az adott nyelven átadni, elmesélni, amit megértett 

belőle. Tehát a fordító egyfajta szűrő, amin keresztül megérthetjük a történetet. Nem lehet tudatosan 

beleírni a saját gondolatokat. 

- Honnan kaptál ihletet a nevek lefordításához?  

Nagyban segítette volna, ha kap J. K. Rowlingtól instrukciókat, segítséget, hogy a nevek mire utalnak, 

vagy nem utalnak, de ilyeneket nem kapott, neki kellett utánanézni, így csak találgathatott. Ezért nem 

sikerült mindent tökéletesen lefordítani az információk hiányában, mint például "Az élet dolgai - A 

kudarc mellékes haszna és a képzelet fontossága" című beszédből kiderül, hogy a Halálfalók eredetileg 

Rowling egyetemi baráti társasága volt; a Grimmauld place pedig a magyar fordításban ugyanez maradt, 

pedig komor régi helyet jelent; Dumbledore valamiféle poszméh; a Diagon Alley diagonális, vagyis átlós 

sikátor, mégis Abszol útnak lett fordítva. Szóval néha a nevek, kifejezések elvesztik a fordítás során a 

többrétegű jelentésüket, de meg kell válogatni, mit fordítunk le és mit nem. Például az átmenet a 

McGonagall=>McGalagony, itt félig angolul maradt a professzorasszony neve. 

- Szerinted hogyan viszonyul a könyv a filmhez? Melyik a jobb?  

Ahogy a legtöbb könyv és film. Mivel teljesen más stílus, más eszközeik vannak a történet 

szemléltetésére. Egy és fél órában nem lehet előadni a könyvek teljes egészét, ezért a filmkészítők 

jelentősen leegyszerűsítik a történetet, eldöntik milyen műfajú lesz a film: 

romantikus/akció/sci-fi/horror/stb. és ez alapján kihagynak történetszálakat, szereplőket pl. Hóborcot. A 

könyv sokkal teljesebb, gazdagabb élményt nyújt, mint a film, és nem köti meg a fantáziánkat a film 

látványvilága sem. 

- Találkoztál J. K. Rowlinggal vagy a film bármelyik szereplőjével?  



Tóth Tamás Boldizsár felesége épp Lipcsében tanult, ő pedig a 4. rész fordításán dolgozott, amikor 

Rowling részt vett ott egy könyvvásáron, úgyhogy a felesége dedikáltatta neki az első rész fordítását, 

Rowling azt is hozzáírta, hogy reméli nem volt nehéz lefordítani. 2001-ben részt vehetett az első Harry 

Potter film díszbemutatóján Londonban, és ott jelen voltak a szereplők, de személyesen nem találkozott 

velük. 

- Milyen segítségeket használtál fel a fordításhoz?  

Kezdetben nem volt internet, így saját könyvtárát, ismereteit, műveltségét használta fel. Majd később 

már komplett szószedetek keletkeztek a könyv kifejezéseinek etimológiai jelentéséből, ezt is felhasználta. 

- Végigolvasod fordítás előtt az egész könyvet, vagy, ahogy olvasod, már fordítod is?  

Az elején, amikor még fogalma sem volt, miről szól, elolvasta az egészet fordítás előtt, de a negyedik 

résztől már nem volt rá szükség se idő. 

- Egyéb pontatlanságok:  

A házak neveiről nem tudta, hogy személyek nevei, ez csak a második részben derült ki. Lakatnak 

fordította a medált. A szerkesztők valamiért csikeszre váltották a cikeszt, és hogy gyerekbaráttá tegyék a 

könyvet: a kákalagok nem fullasztanak meg senkit, csak megcsipkedik az emberek fülét. 

- A kész fordítást mindig újra elolvasod?  

Igen. Ez nagyon fontos, sőt a rendelkezésre álló családtagokkal is elolvastatja, mert sok hibát ki lehet így 

küszöbölni. Főleg a tegezés-magzást ellenőrzi, és azt, hogy az „ő” személyes névmásról kiderül-e, hogy 

hím- vagy nőnemű. Az első rész első kiadásánál miután kiküldte a szerkesztőknek a fordítást, és ők 

korrigálták a hibákat, a nyomdába azt küldték, ami még nem volt javítva. 

- Ki a kedvenc szereplőd?  

Dumbledore, mert az ő humoros, szórakoztató szövegeit jó volt fordítani. Harry Pottert viszont nem 

kedvelte, mert az elején nincs semmiféle karaktere, csak történnek vele az események, csak egy 

„búvárruha” amin keresztül mi is megismerhetjük a varázsvilágot. 

- A könyvet vagy a filmet volt jobb fordítani?  

A filmet nehezebb, mert a könyv kifejezéseivel kell egyeznie, de ugyanakkor a szájmozgással is. A 

könyvben pedig nem voltak ilyen korlátok, ott volt hely és idő leírni értelmesen magyarul. Érdekes volt, 

hogy mikor a filmhez kellett készíteni a magyar szinkronszöveget, akkor elküldtek neki mint a könyv 

fordítójának egy vaskos paksamétát a kifejezések fordításából jóváhagyásra, majd mikor ezt megtette, 

visszaküldték neki mint a magyar szinkron készítőjének ugyanazt, hogy ehhez tartsa magát, amikor fordít. 

- A poénokat, szóvicceket hogyan fordítottad?   

Nyilván nem lehetséges az összes poént átadni a fordításban, ezért ha elveszett egy, akkor ki kell helyette 

találnia másikat. Ezeket Skype-on keresztül el kellett magyaráznia a film készítőinek, akik jóváhagyták. 

- Néhány másik film, amit szintén ő fordított: 

Star Wars - Baljós árnyak, A klónok támadása, A Sith-ek bosszúja, amikben különösen élvezte az 

érthetetlenül, jamaicai akcentussal beszélő Jar Jar Binks szövegének írását. Rengeteg Disney mesén is 

dolgozott kezdve A Notre Dame-i toronyőrrel, a Herkulesen keresztül az Aprólábig. 



 

- Nyelvtanulásáról pár szó:  

Nagyapjának nővére tanította őt németre. A 7-es buszon utazás közben tanulta a német szavakat, 

mégpedig úgy, hogy történetbe szőtte azokat. 

- Milyen házba tartoznál szívesen, ha a Roxfortba járnál?  

Csalás van a történetben, mert igazából csak két házat ismerünk meg a négyből: a Griffendélt és a 

Mardekárt, a jókat és a rosszakat, ezért nyilván mindenki a Griffendélbe szeretné sorolni magát, így ő is, 

de hozzátette, hogy már kinőtt a Roxfortos idejéből. 

Összefoglalva nagyjából ezekre a kérdésekre válaszolt meghívott vendégünk, de még sokan ott maradtak 

beszélgetni. 
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