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Úvod  

 

Pri čítaní (recepcii) prekladového umeleckého diela čitateľ môže uplatniť dve 

čitateľské stratégie. Diferencovaný čitateľ pozná pôvodný text, v dôsledku čoho je 

počas recepcie schopný porovnať ho s východiskovým textom a výsledný text – teda 

preklad – sa stáva metatextom. Pre nediferencovaného čitateľa je preklad 

prototextom, keďže nepozná originál (Popovič, 1983, s. 127, 248). 

V dôsledku toho, že preklad je možným variantom pôvodného diela, originálu, 

môže dôjsť k jeho zopakovaniu (Popovič, 1975, s. 54). Cieľom mojej štúdie je 

uplatnením stratégie diferencovaného čitateľa porovnať niektoré časti slovenského 

originálu románu Margity Figuli: Tri gaštanové kone (1978) s jeho maďarským 

prekladom z roku 1980 od István Hubíka. Skorší preklad románu (Szabó, 1960) 

predstavuje východisko k odhaleniu odpovede na otázku, prečo bol potrebný nový 

maďarský preklad románu.  

Nakoľko pri vyššie uvedenej čitateľskej stratégii aj paratexty, t.j. záložkový 

text, predslov, doslov, edičné poznámky vyzdvihujú dôležitosť východiskového textu, 

po literárnohistorickom priblížení o mieste spisovateľky v maďarských dejinách 

literatúry sa zaoberám aj touto problematikou (Popovič, 1983, s. 127). 

Cieľom štúdie je však predovšetkým odhaliť prekladateľské postupy bez ich 

akéhokoľvek hodnotenia. 

Na tomto mieste sa uplatnené prekladateľské postupy skúmajú v tej časti 

románu, kedy sa dvaja hrdinovia pri príležitosti svätojánskych slávností stretnú. 

Nakoľko ženích Magdalény, Zápotočný si zo žiarlivosti namiesto Magdalény vyberie 

inú spoločníčku, Magdaléna sa vyberie s Petrom na cestu do lesa. Keď Magdaléna 

a Peter v hustom lese zostanú sami, – namiesto toho, žeby Peter využil práve 

nastávajúcu situáciu – navzájom si sľúbia celoživotnú vernosť, podľa ktorej sa Peter 

na troch gaštanových koňoch vráti pre svoju milú vtedy, keď si vo svojom rodnom 

kraji zabezpečí potrebné podmienky pre spolužitie. Zatiaľ na neho Magdaléna 

v čistote čaká, a vzďaľuje svadbu so Zápotočným. Romantickú idylu preruší príchod 

ženícha, ktorý nožom zaútočí na Petra. Jemu sa ho podarí zneškodniť, potom 

gazdovi vráti požičaného koňa a vyberie sa do Turiec, aby svoj sľub splnil. 

 

1 Margita Figuli z pohľadu maďarských dejín literatúry  

 

László Sziklay vo svojich Dejinách slovenskej literatúry (A szlovák irodalom 

története, 1962) Margitu Figuli prezentuje, ako „priekopníčku poézie“, 

najvýznamnejšiu „predstaviteľku národnej prózy v období medzi dvoma svetovými 

vojnami, ktorá na všetko reaguje veľkou citlivosťou“ Popri akcentovaní jej citového 

založenia vyzdvihuje spisovateľkin distingvovaný štýl výrazu. V próze Margity Figuli 

162



 

za jedinečné pokladá to, že namiesto boja za zmeny v spoločnosti sa u nej do 

popredia dostáva trpkosť citeľná nad ženským osudom. Podľa Sziklayho román Tri 

gaštanové kone (Három pejló, 1940) je o oslave krásy a lásky (1962, s. 689−690).  

V 1. čísle zborníka Týždeň (A Hét) z roku 1980 sa hovorí o Figuli ako o 

výnimočnom talente v slovenskej literatúre, žijúcej legende, slovenskej Margite 

Kaffka1, jej román Tri gaštanové kone sa pokladá za vynikajúcu „matériu k balade“. 

V ďalšej časti štúdie sa pojednáva o situácii nastupujúcej generácie prozaikov, 

následne sa poukazuje nato, že nedocenenosť autorky, spolu s ďalšími 

predstaviteľmi prózy naturizmu – Milo Urban, Jozef Cíger Hronský, Ľudo Ondrejov – 

spočíva v odmietaní socialistického realizmu (1980/ I, s. 10).  

Lexikón svetovej literatúry (Világirodalmi Lexikon) poznamenáva, že lyricky 

založenej próze Margity Figuli osobitý ráz dáva farebný jazyk ľudových balád (1975, 

s. 153). V doplnenom diele lexikónu Judit Hamberger predstavuje Margitu Figuli ako 

„najvýznamnejšiu predstaviteľku naturizmu“2 (1996, s. 363).  

 

1.1 Diela Margity Figuli v maďarskom preklade 

 

Láncszemek (prekl. Oláh János; In: Mai szlovák novellák – Dnešné slovenské 

novely, Új Magyar Museum, Kassa, 1943) 

 

Mladosť - Ifjúkor (prekl. Havas Márta, 1956, 1959) 

 

Tri gaštanové kone – Három pejló (prekl. Szabó László, 1960); Három gesztenyepej 

(Hubík István, 1980)  

 

Mámivý dúšok - Egy korty mámor (prekl. Havas Márta, 1975) 

 

1.2 Intertextuálne pozadie  

 

Na prebale a taktiež titulnej strane obidvoch maďarských prekladov románu, nad 

názvom diela (Három pejló, Három gesztenyepej), nachádzame meno Margity Figuli. 

Kým pri Három pejló je meno prekladateľa na 2. strane, pri Három gesztenyepej len 

na konci románu. Na strane 230. nájdeme informácie o vydavateľskej dohode medzi 

                                                           
1
 Kaffka Margit (1880—1918) popredná predstaviteľka maďarskej prózy 20. storočia. Patrila do 1. 

generácie Nyugatu (zborníka vydávaného medzi rokmi 1908 až 1941 v Budapešti, ktorý výlučný 
dôraz kládol na literárnu hodnotu diela). Stredobodom autorkinej prózy je zachytenie situácie 
ženského subjektu v súvekej spoločnosti. Za vrchol jej tvorby sa pokladá román Színek és évek – 
Farby a roky (Viac o tom: Gintli Tibor, red.: Magyar irodalom, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, s. 
666–667; Grendel Lajos: A Nyugat első nemzedékének további prózaírói, In A modern magyar 
irodalom története Magyar líra és epika a 20. században, Bratislava: Kalligram, 2010, s. 149–164).  
2
 V slovenskom literárnom kánone prezentovanie Margity Figuli ako najvýznamnejšej predstaviteľky 

naturizmu nie je také jednoznačné, čo sa týka jej románu Tri gaštanové kone neskoršia kritika sa 
pozitívne vyjadrila len o pôvodnom variante diela z roku 1940, ktorý však dodnes nie je preložený do 
maďarčiny (O tom bližšie: Margita Figuli, Výber z diela. Ed. Milan Šútovec, Bratislava: Ústav 
slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 444-446). 
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Maďarskou a Československou socialistickou republikou3, ďalej meno vydavateľstva, 

počet exemplárov, na ďalšej strane názov originálu, vydavateľstvo, vydanie na 

základe ktorého sa pripravoval preklad, meno prekladateľa (Hubik István). Napriek 

tomu, že preklad Szabóa je skorší, Hubíkov preklad sa predstavuje ako 1. maďarský 

preklad.4 Zaujímavosťou skoršieho prekladu je, že v ňom nachádzame zmienku 

o skúmaní originality medzi cieľovým a východiskovým textom.  

Na záložkovom texte prekladu z roku 1980 nachádzame len toľko, že román 

Tri gaštanové kone maďarské obecenstvo pokladá za „klasické dielo o láske“, ktorá 

v dôsledku vášne môže zmeniť človeka na diabla, avšak môže byť aj čistou mravnou 

silou, ktorá „pozdvihne človeka nad seba“. Zmieni sa aj o tom, že príbeh sa 

odohráva v dedinskom prostredí, hlavný hrdina je samotným rozprávačom deja. 

Jeho život je „víťazstvom vernej lásky“. Preklad Szabóa predstavuje Magdalénu 

a Petra podobne rozprávkovým bytostiam, Magdalénu pokladá za „najkrajšie 

stvárnenú ženskú postavu slovenskej literatúry“, hovorí o štýle spisovateľky, 

o víťazstve dobra nad zlom v rozprávkach, následne o slovenskom literárnom živote.  

  

2 Metodologické východiská 

 

Z metodologického hľadiska vychádzam zo štrukturalistickej teórie prekladu Antona 

Popoviča, ktorý v diele Teória umeleckého prekladu5 vyčleňuje nasledovné výrazové 

pojmy: 

1. Keď sú výrazové prostriedky funkčne a štruktúrne ekvivalentné, nastáva 

možnosť štylistickej substitúcie, t.j. náhrade cudzích výrazových prostriedkov 

originálu domácimi, na druhej strane k štylistickej kompenzácii, inverzii, výrazovej 

zámene, keď je v preklade zreteľná funkčná zmena poriadku slov, ktorá sa väčšinou 

uplatňuje pri nepreložiteľných výrazových prostriedkoch. Na druhej strane Popovič 

v diele Preklad a výraz zdôrazňuje „keďže sa dielo miestami nevyhnutne 

ochudobňuje, je potrebné zasa inde ho obohatiť“ (1968, s. 42).  

2. V niektorých prípadoch prekladateľ pokladá za potrebné schválne 

preexponovať určité výrazové prostriedky originálu, v dôsledku čoho sa do prekladu 

dostávajú nové estetické informácie, ktoré ho štylisticky zosilňujú. V rámci 

výrazového zosilnenia sa vyčleňujú kategórie výrazovej typizácie 

a individualizácie. Pri typizácii sa prekladateľ, v zhode s východiskovým jazykom, 

konkrétneho hrdinu, prípadne konkrétnu situáciu charakterizuje napr. pomocou 

nárečových výrazov cieľového jazyka. Individualizáciu výrazových prostriedkov 

cieľového jazyka môže zapríčiniť aj samotný idiolekt prekladateľa bez toho, že by sa 

prekladateľ oddialil od pôvodného vyznenia originálu.  

3. Výrazové prostriedky východiskového textu sa v dôsledku štylistickej 

nivelizácii v preklade objavujú v zjednodušenej podobe, čo negatívne vplýva na štýl 

                                                           
3
 Bližšie informácie o dohode viď: Csehy Zoltán: A gobelin-effektus és az Agossini-rejtély. In: Nyelvi 

álarcok. Ed. Jeney Éva, Józan Ildikó, Budapest: Balassi Kiadó, 2008, s. 261-264. 
4
 Presnejšie 1., doteraz jediný preklad, ktorý bol vyhotovený na Slovensku.  

5
 Popovič, Anton: Teória umeleckého prekladu, Aspekty textu a literárnej metakomunikácie, Tatran, 

Bratislava, 1975, s. 122-131.  
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pôvodného diela, t.j. ochudobňuje sa. Preto sa v teórii prekladu považuje za 

negatívny postup.  

 

2.1 Výskyt mien a priezvísk vo východiskovom texte a v prekladoch  

  

Z hľadiska mien sú Peter a Magdaléna výlučne pomenované krstným menom. Táto 

skutočnosť predznamenáva familiárny vzťah čitateľa k hlavným hrdinom románu. 

Oslovenie Greguša a Zápotočného je vo východiskovom texte nejednotné. Na 

začiatku kapitol sa vo väčšine prípadov objavuje ich celé meno v tvare Jano 

Zápotočný, Jožko Greguš. Deminutívum evokuje sympatiu k hrdinovi do značnej 

miery súvisiacu s danou situáciou diania v románe. Následne sa obmieňajú 

nasledovné tvary mien: Jano, Jožko, Zápotočný, Greguš. V prekladoch sa jednotne 

vyskytujú len priezviská. Výnimkou dvoch prípadov, ktoré sú v porovnaní 

s originálom nadbytkom. 

V preklade z roku 1960 sa podobne ako vo východiskovom texte objavujú 

nasledovné oslovenia: Jožkó Greguš, Janó Zápotočný, Jožkó, Janó, Greguš, 

Zápotočný. 

Pritom u Hubíka je zreteľné akcentovanie, alebo opakovanie mena namiesto jeho 

zastúpenia zámenom.  

 

Napr.: „Len, čo sme dohovorili, Magdaléna sa znova znepokojila. […] Musel som 

niekoľko ráz vstať a uistiť ju, že jej obavy sú zbytočné.“ (1978, s. 80); 

 

„Mihelyt a legfontosabbakat megbeszéltük, Magdaléna újra nyugtalan lett. […] 

Többször fel kellett állnom és biztosítanom Magdalénát, hogy az aggodalmai 

fölöslegesek.“ (1980, s. 103);  

 

‘Akonáhle sme sa o najdôležitejšom porozprávali, Magdaléna sa znova znepokojila. 

[…] Viackrát som sa musel postaviť a uistiť Magdalénu o tom, že jej obavy sú 

zbytočné.’ (prel., zvýr. K. Sz.). 

 

V origináli je zámena vlastného mena zámenom prirodzená, čo považujeme 

predovšetkým za špecifikum flektívneho typu jazyka. Kým v slovenčine zámeno 

spresní rod ním zastúpenej osoby, zatiaľ v maďarčine – v dôsledku neprítomnosti 

gramatického rodu – podobná zámena môže viesť k nedorozumeniam: 

 

Napr: „Koňa som uviazal o strom a ju som zaniesol pod borovicu.“ (1978, s. 76, zvýr. 

K. Sz.); 

 

„A lovat megkötöttem egy fához, s Magdalénát a karomon odavittem egy fenyő alá.“ 

(1980, s. 97); 

,Koňa som uviazal k stromu, a Magdalénu som na rukách zaniesol pod jednu 

borovicu.‘  (prel., zvýr. K. Sz.). 
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V prípade ponechania zámeny by sa v maďarskom preklade namiesto Magdalény 

zaniesol pod borovicu kôň. V preklade Szabóa meno Magdalény zostáva celkom 

nevyjadrené, nie je zastúpené ani zámenom.  

 

„Alighogy befejeztük beszélgetésünket, Magdaléna ismét nyugtalankodni kezdett. 

[…] Többször felálltam és megnyugtattam, hogy nincs oka félni.“ (1960, 90) 

‘Akonáhle sme dohovorili, Magdaléna sa znova znepokojila. […] Viackrát som sa 

postavil a upokojil ju,6 že niet príčiny sa báť.’ (prel. K. Sz.). 

 

2.2 Podoby individualizovaného „ja“ v maďarských prekladoch 

 

„Ani my dvaja s Gregušom nemohli sme sa dívať…“ (1978, s. 68)  

 

„Mi, mármint Greguš meg én, szintén nem nézhettük...“ (1980, s. 87, zvýr. K.Sz.) 

‘My, teda Greguš a ja sme sa taktiež nemohli dívať...’ (prel., zvýr. K.Sz.) 

 

„…kázal ísť Jožkovi prvému, my dvaja sme boli v prostriedku...“ (1978, s. 70)  

 

„…Gregušt elsőnek indította, én középütt haladtam...“ (1980, s. 89, zvýr. K.Sz.) 

‘...Greguša poslal prvého, ja som kráčal v prostriedku...’ (prel., zvýr. K.Sz.) 

 

„V tomto pohybe bolo obsiahnuté všetko to odriekanie predošlého večera...“ (1978, 

s. 72) 

 

„Ebbe a mozdulatba az előző este és előző éjszaka minden lemondását 

belesűrítettem.“ (1980, s. 92)7 

‘Do tohto pohybu som zhustil všetky odriekania predchádzajúcej noci.’ (prel., zvýr. 

K.Sz.) 

 

„Egész mélyen fölébe hajlok, mint a szomjas ember a mezei forrás fölé. De 

keményen eltökéltem magamban, hogy kibírom, nem nyúlok hozzá s jutalmul az 

Isten megoltalmazza nekem […]. Szentül hittem akkor, hogy a pillanatnyi 

lemondásért elnyerem ezt a jutalmat.“ 

(1980, s. 103, zvýr. K.Sz.) 

 ‘...umienil som si v sebe, že vydržím, nedotknem sa jej, a ako odmenu mi ju Boh 

ochráni […]. Posvätne som vtedy veril, že za momentálne odrieknutie získam túto 

odmenu.’ (prel., zvýr. K.Sz.)  

 

Vo východiskovom texte: „Nahýnam sa ako smädný človek nad studňu v poli. Ale 

úmyselne povedal som si, ak vydržím a neublížim jej, že mi ju bude boh chrániť za 

                                                           
6
 Z maďarského prekladu chýba zámeno.  

7
 Vyššie uvedený citát z prekladu Szabóa celkom chýba (Porovnaj 1960, s. 80).  
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ten čas, kým si nenadobudnem v Turci akú-takú strechu nad hlavou a prídem si po 

ňu. Vtedy som veril…“ (1978, s. 80, zvýr. K.Sz.)  

 

Na základe vyššie uvedených ukážok môžeme poznamenať, že hrdina 

východiskového textu je menej istý vo svojom počínaní, radšej sa niekomu podriadi. 

Hubikov Peter je viac odvážny, sebavedomý, svoj osud sa snaží udržať vo vlastných 

rukách, menej hľadá oporu v Boha. Jeho myšlienky sú vyjadrené explicitne. 

U Szabóa hlavný hrdina, podobne ako v origináli, zostáva viac v úzadí.  

Zaujímavé sa zdá byť, že v Hubikovom preklade nachádzame aj také výrazy, 

ktoré jednoznačne posunú dej románu z duševného pólu k telesnému, tým ho aj 

špecifikujú. Táto skutočnosť môže súvisieť aj s rodom prekladateľa: 

„Leheltem a hátára, és a holdfénynél láttam, hogyan engednek a szelíd erőszaknak 

ruhája rostjai.“ (1978, s. 30, zvýr. K.Sz.)  

 

‘Dýchal som jej na chrbát, a pri mesačnom svite som videl, ako vlákna jej šiat povolia 

jemnému násiliu.’ (prel., zvýr. K.Sz.) 

„Az ölelkezés hevében még egyszer elismételtük, amit egymásnak fogadtunk…“ 

(1980, s. 32., zvýr. K.Sz.)  

"V búrlivosti objímania sme si ešte raz zopakovali, čo sme si sľúbili.’ (prel., zvýr. 

K.Sz.)  

 

V origináli: „Dýchal som jej na chrbát a videl som pri mesačnom svetle, ako sa 

poddávajú vlákna jej šiat.“ (1978, s. 72)  

 

„Ako že boh stojí nad nami, – povedal som rozhodne a objal som ju vrúcno. V tomto 

objatí pripomenuli sme si ešte raz všetko, čo sme si sľúbili…“ (1978, s. 86, zvýr. 

K.Sz.) 

 

Z citátov je zreteľné, že vzťah Magdalény a Petra východiskový text prezentuje bez 

akejkoľvek preexponovanosti. Nie je to inak ani v Szabóovom preklade:  

 

„Teljes szívvel mondtam ezt, és forrón átöleltem. Ebben az ölelésben benne volt 

minden ígéretünk…“ (1960, s. 97, zvýr. K.Sz.)  

‘Hovoril som to z celého srdca, potom som ju vrúcne objal. V tomto objatí prítomné 

boli naše všetky sľuby.’ (prel., zvýr. K.Sz.)  

 

2.3 Úloha koňa v románe  

 

Kôň v origináli a taktiež v preklade má dominantnú funkciu, o čom svedčí aj názov 

románu, na druhej strane, Peter sa po splnení sľubu musí vracať pre Magdalénu na 

troch gaštanových koňoch. Hlavný hrdina románu považuje koňa za úprimného 

priateľa, na ktorého sa vždy dá spoľahnúť. V dôsledku toho na neho myslí s úctou. 

Hubík vo svojom preklade miestami používa zdrobneninu na pomenovanie svojho 

zvieraťa:  
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„Nem értem rá válaszolni neki, szó nélkül felültettem a lóra, fogtam a kantárszálat, 

és futva vezettem a pejkót a fenyők közt…“ (1980, s. 108, zvýr. K.Sz.) 

‘...bežiac som vodil koníčka medzi borovice’ (prel., zvýr. K.Sz.)  

 

V origináli: „Nemal som jej kedy odpovedať. Vysadil som ju bez slova na koňa, pojal 

ho za opraty a utekal som pomedzi borovice...“ (1978, s. 84, zvýr. K.Sz.)  

  

Z textu je zreteľné, že prekladateľ použitím deminutívneho výrazu koníček (pejkó) 

vo východiskovom texte ohraničí dominantné a menej relevantné časti, čo má vplyv 

aj na celkový charakter textu. Je však možné, že sa deminutívny výraz používa ako 

synonymum, aby prekladateľ predišiel opakovaniu výrazov. U Szabóa podobný 

postup nenachádzame.  

 

2.4 Ustálené výrazy v preklade  

 

Kinga Klaudy vo svojej teórii prekladu (Bevezetés a fordítás gyakorlatába) hovorí, že 

prekladateľ pri preklade ustálených výrazov (frazeologizmy) väčšinou siaha po 

náhradných prvkoch. Vymenúva aj konkrétne spôsoby prevedenia východiskových 

frazeologizmov do cieľového jazyka (1999, s. 144-146).  

  V preklade Hubíka sa však ustálené výrazy, príslovia, porekadlá, prirovnania 

objavujú nezávisle od východiskového textu, čím ho individualizujú, v dôsledku čoho 

sa do popredia dostáva prekladateľov idiolekt. Cieľom spomínaného postupu 

pravdepodobne bolo, aby sa preklad pre čitateľa stal bližším. Ustálené výrazy Hubík 

použil vtedy, keď chcel vyzdvihnúť určitý zvrat v deji, alebo chcel poukázať na 

odhodlanosť hlavného hrdinu. 

 

„A csitítgatás csak olaj volt a tűzre, és úgy rémlett, Zápotočný menten kiugrik a 

bőréből.“ (1980, s. 85, zvýr. K.Sz.) 

‘Chlácholením som len lial olej na oheň, a zdalo sa mi, že Zápotočný ihneď vyskučí 

z kože.’ (prel., zvýr. K.Sz.)  

 

„Toto chlácholenie ho ešte väčšmi pobúrilo a zdalo sa mi, že od zlosti vyskočí z 

vlastnej kože.“ (1978, s. 67) 
 

U Szabóa: „Ez a figyelmeztetés még jobban felbőszítette, és látszott rajta, hogy a 

dühtől majd kiugrik a bőréből.“ (1960, s. 84)  

‘Táto upomienka ho ešte väčšmi rozzúrila, a bolo na ňom vidieť, že od hnevu skoro 

vyskočil z kože.’ (prel., zvýr. K.Sz.)  

 

Záver 

  

Vo svojej štúdii som vo vybraných kapitolách maďarských prekladov románu Margity 

Figuli skúmala prekladateľské tendencie s cieľom odpovedať na otázku, prečo bolo 
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potrebné jeho znovupreloženie. Na základe skúmaných kapitol môžeme povedať, že 

v obidvoch prekladoch je zreteľná snaha o ekvivalenciu s originálom už na rovine 

slova, t. j. o rekonštrukciu originálu, pričom u Hubíka je miestami badateľná aj 

domestifikáciu výrazových prostriedkov. Jeho preklad sa vďaka pridaným 

výrazových prvkom, taktiež ich výrazovému zosilneniu stáva bližším domácemu 

čitateľovi. Skutočnosťou je, že u Szabóa podobné tendencie nenáchádzame, napriek 

tomu sa však jeho text číta plynulejšie. Na základe niektorých citátov z románu sa 

špecifikom prekladu Szabóa zdá byť silnejšia prítomnosť sakrálneho kódu, 

v dôsledku čoho sa viac približuje k originálnemu vydaniu románu z roku 1940.8 

Odhalenie tejto skutočnosti si však žiada ďalší komplexnejší výskum.  
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Summary  

Comparison of the Hungarian Translations of Margita Figuli’s Novel Tri 

gaštanové kone 

 

In my work I have tried to compare the Hungarian translations of Margita Figuli’s 

novel from László Szabó (1960) and István Hubík (1980) with the Slovak version of 

the novel from 1978.  

 First of all, this paper focuses on the characteristic features of the translation 

from the point of view of an undifferentiated reader. Then it presents the results of 

                                                           
8
 Porovnaj s. 85, 90, 106, 109, 116.  

169



 

the mutual (Slovak and Hungarian) comparison from the point of view of a 

differentiated reader. The study aims to reveal various translation strategies and 

solutions by giving examples of the specific passages from the novel. 

Keywords: Strategies of the translation, Margita Figuli: Tri gaštanové kone, Három 

pejló, Három gesztenyepej. 
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