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Meghívott vendég: Tóth Tamás Boldizsár 

      Tóth Tamás Boldizsár 1969-ben Budapesten született. Nagyapjának a nővére nyelvtanár volt, és ő 

kezdte el németre tanítani ötödikes korában. Később a Madách Imre Gimnáziumban tanult angol 

tagozaton. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett angol-német szakon. Még egyetemista 

korában megélhetési okokból elkezdett filmeket fordítani. Ebben az időben ismerkedtek meg az 

Animus Kiadó tulajdonosaival, egy idős házaspárral. Nem műfordítónak, hanem sajtókönyv fordítónak 

indult (mozifilmek, feliratok). Először humoros rövid könyveket fordított le, mikor az InterComos 

könyvek elkezdtek terjedni, de akkor még nem gondolta igazán fontosnak, hogy megjelentesse bennük 

a nevét.  

      Most már 25 éve fordít. A Harry Potter könyvekkel a kiadó házaspár lánya találkozott, és így bízták 

rá az első könyv lefordítását. Így lett ő a Harry Potter- könyvek és filmek fordítója. Először nem volt 

kirobbanó siker. Nagyjából a negyedik résznél, miután az amerikaiaknál is áttörést ért el, 

Magyarországon is egyre nagyobb lett a rajongótábora a sorozatnak. Kezdetben csak a saját könyvtárát 

használta a fordítói munkához, instrukciókat nem kapott a könyv fordításához, egyszerű naiv 

fordítóként olvasta és dolgozott vele, ahogy ő értelmezte pl. a neveket, úgy írta le. Elmondása szerint 

a fordító is először olvasó és utána csak újra meséli a történetet. Nem könnyű feladat a fordítás, mivel 

a két nyelv  két teljesen különböző világ, ezt nem csak megtanulni.  

      Mikor belekezdett a Harry Potter- könyvek fordításába, az első probléma az volt, hogy el kellett 

volna döntenie, hogy inkább gyerekeknek vagy felnőtteknek akarja-e fordítani. De ő úgy hagyta, abban 

a nyelvezetben, ahogy eredetileg volt. Mindig addig olvasta előre az eredeti szöveget, míg nem érezte 

a stílusát, hangulatát a soron következő résznek. Sok esetben megérzései alapján fordított. Például 

Diagon Alley magyarul diagonálist (átlós sikátor) jelent, de ezt Abszol útnak fordította, vagy Albus 

Dumbledoret azért hagyta meg eredeti nevén, mert tetszett neki a csengése a szónak (poszméhet 

jelent eredetileg), de olyan is előfordult vele, hogy meghagyta a Grimmauld Place nevét, mert nem 

tudta, hogy ez a név a háznak a hangulatára jellegére utalt (komor régi hely), Pulipityet az egyik bagoly 

nevét pedig szerinte kicsit túlságosan is elmagyarosította. Ezáltal sok dolog veszett el, de így nekünk, 

magyaroknak sokkal élvezhetőbbé vált.  

      Miután végez a munkájával el szokta olvasni még egyszer, amit írt, majd egy másik emberrel, 

általában egyik családtagjával is elolvastatja.  

      Saját bevallása szerint Dumbledore volt a kedvenc szereplője, mert őt szórakoztató volt fordítania. 

Ellenben Harryt nagyon nem kedvelte, mivel kezdetben nagyon személytelen volt a karaktere (ő volt a 

rejtett narrátor). Harry olyan, mint egy búvárruha, az ő személyén keresztül ismerkedik meg az olvasó 

a varázsvilággal.  

      Érték váratlan dolgok is a munkája során. Például nem tudta, hogy majd a házak neveiről kiderül, 

hogy emberek vezetéknevei. A kviddicsben az egyik labdát (arany) cikesznek fordította, mivel a 

levegőben cikázik, de az egyik nyomdában csikesznek nyomtatták sokáig. Direkt átírás is történt, a 

magyar fordításban a kákalagok gyilkolás helyett, csak megcsipkedték az emberek fülét.  

     Tóth Tamás Boldizsár személyesen még nem találkozott J. K. Rowlinggal, Lipcsében a fordító 

felesége íratta alá vele az akkor magyarul kiadott első részét a könyvnek. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kviddics
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kviddics


       A Harry Potter filmeket is Tóth Tamás Boldizsár fordította, így őt is meghívták a 2001-ben 

Londonban tartott bemutatóra, ahol az írónő és a színészek is jelen voltak.  

     A filmben elvárták tőle, hogy azt mondják a szereplők, amiket a könyvben is, de a színészek 

szájmozgását mindig figyelembe kellett venni. Ki kellett keresnie, hogy a könyvben milyen mondatok 

hangzanak el, ezek a körülmények nagyon megnehezítették a dolgát. A filmben sok szálat és szereplőt 

is ki kellett hagyni (pl. kimaradt Hóborc, a kopogó szellem).  

    Szerinte a könyv sokkal élvezhetőbb, de a filmből röviden megkapjuk a lényeget. 
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