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BÁRDOS LÁSZLÓ 

 
A műfordítás 

 
Irodalmunk különösen jelentős műfordítás-irodalommal büszkélkedhet: az idegen művek 

honosítása mindenkor legjobb költőink, íróink ügye volt, szerepe pedig egyrészt világirodalmi 
tájékozottságunk növelése, másrészt a magyar irodalmi nyelv, műfaji és formakészlet 
szakadatlan bővítése. 

Kódexirodalmunk első nyelvemlékeinktől fogva bővelkedett vallási, liturgiai szövegekben, 
ezek latinból készült fordítások voltak (szekvenciák, szentéletrajzok, prédikációk stb.). A 16. 
században már a világi irodalom fordítása is föllendült. Pesthi Gábor 1536-ban tette közzé 
Aesopus meséit; latinból készült adaptációja ízes magyar nyelven szól. Heltai Gáspár Száz 
fabulá-ja kevésbé tekinthető fordításnak, olyan mértékben dolgozza át mintáit, hogy 
gyűjteménye inkább eredeti írói mű, amint Bornemisza Péter Elektrá-ja is (1558), bár híven 
követi Szophoklész tragédiájának szövegét, 16. századi magyar drámává avatja a görög mítoszi 
történetet. A lelkes, jó szándékú és művészileg sem értéktelen kísérletek hosszú korszakai után 
mégis csak a 18. század második felében bontakozik ki a filológiailag megalapozott és 
formahűségre törekvő költői műfordítás. 

 
Az antik klasszikusoktól a népszerű kortársakig 
 
Az új korszak költő-fordítói a felvilágosodás és a klasszicista ízlés eredményeit 

hasznosították. Rájnis József, Ráday Gedeon, Verseghy Ferenc (Verseghy fordította a 
Marszíliai ének-et, vagyis a Marseillaise-t), Péczeli József, majd különösen Kazinczy Ferenc, 
Baróti Szabó Dávid és Virág Benedek az ókori szerzőket és a kortárs irodalom alkotásait 
fordítva már kidolgozott prozódiai szabályokra, a magyar időmértékes verselés újonnan 
fölfedezett lehetőségeire építhetett. 1787–89-ben rakta le a magyar műfordítás-elmélet alapjait 
Batsányi János: ő Baróti Szabó Milton-fordításának védelmében síkraszállt a tartalmi és formai 
hűség kettős követelménye mellett. Baróti Szabó 1810 táján elkészítette Vergilius műveinek 
magyar szövegét, Virág Benedek pedig Horatius költeményeit tolmácsolta. A magyar 
műfordítás úttörői azonban nemcsak nagy művekhez fordultak, hanem sok-sok kétes értékű, 
csupán korukban közkedvelt szerzőnek is áldoztak erejükből. Kazinczy Ferenc Bácsmegyei 
öszveszedett levelei c. regényfordítása (1789) jóval fölülmúlja harmadrangú eredetijének 
értékeit. A nagy szervező és nyelvújító a magyar nyelv kifejezési lehetőségeinek gazdagításán 
munkálkodott fordításaival is. Megjelentette a nagy hatású hamisítványnak, Osszián énekeinek 
teljes fordítását, s már 1790-ben elkészült a Hamlet magyarításával. A drámát németből és 
prózában fordította le, nem lebecsülendő nyelvi erővel. 

Műfordításunk új erőre kapott a reformkorban. Az irodalom mozgósító, nemzetnevelő 
eszményének a dráma kultusza felelt meg legjobban, s bár a francia és az angol típusú színjáték 
elsőbbségén vitatkoztak a korszak kritikusai, mindkét nemzet színművei megszólaltak 
magyarul. A Victor Hugo iránti lelkesedés vezette Eötvös József tollát az Angelo fordításakor 
(1836), 1840-ben pedig elkészült Shakespeare Julius Caesar-jának magyar szövege, 
Vörösmarty munkája. Ez a nagy erejű, verses és prózai részleteiben egyaránt stílushű fordítás a 
19. századi Shakespeare-kultusz méltó nyitánya. Vörösmarty, Petőfi és Arany az angol nagyság 
összes drámáját le kívánta fordítani, de csak Petőfi kiváló Coriolanus-a, (1848), majd 
Vörösmartynak halála után megjelent Lear király-a készült el. Arany már a következő 
irodalomtörténeti periódusban, a Kisfaludy Társaság összkiadása számára dolgozta ki a 
Szentivánéji álom (1864), a János király (1867) és a Hamlet (1867) magyar szövegét. Arany, 
aki a Társaság használatára tökéletes ízléssel és fölkészültséggel fogalmazta meg a 
Shakespeare-fordítások elvi kérdéseit, alapvetését, a lehető legteljesebb, mégsem szolgai 
hűséggel tolmácsolta a három darab minden nyelvi rétegét, a helyenként nyers modort kívánó 
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összeütközések jeleneteit éppúgy, mint a virtuóz szójátékokat és az elmélkedő vallomások 
líráját. Különösen Hamlet-je vált úgyszólván magyar klasszikus alkotássá. Arany még 
fordítástöredékeiben is remekelt (pl. Tasso eposzának elejével), majd idős korában 
Arisztophanész tizenegy komédiájának – időnként meglepően szabad szájú – átültetéséhez 
óriási nyelvi tartalékainak ismét más elemeit használta föl. 

Mégsem Arany teljesítménye vall rá legjellemzőbben a 19. század második felének magyar 
fordítói gyakorlatára, hanem sokkal inkább Szász Károlyé (1829–1905). Shakespeare drámái 
közül nyolcat, Molière-éi közül hetet ültetett át ez a fáradhatatlan és a maga módján kitűnő 
mesterember; lefordította a Nibelung-ének-et és az Isteni Színjáték-ot, valamint lírai versek 
légióját, például Poe-nak A holló c. költeményét is. S ezek az évtizedek valóban inkább a 
nagyszabású vállalkozások tisztesen középszerű teljesítésével telnek el, mint magasrendű 
egyéni fölfedezésekkel. Csiky Gergely lefordítja Szophoklész valamennyi fennmaradt 
drámáját, Jánosi Gusztáv Tasso eposzát (magyaros tizenkettősökben) és Milton Elveszett 
Paradicsom-át, Kozma Andor Goethe Faust-ját. Három igazán jelentékeny, maradandó fordítás 
született ekkoriban: Bérczy Károly Anyegin-je (1866), mely még Krúdyt is elbűvölte; Ábrányi 
Emil Byron-átültetése, a Don Juan (1892; még ismertebb Rostand Cyrano-jának magyarítása) 
és Győry Vilmos Don Quijoté-ja (1876). Az utóbbi jelzi a regényfordítás rendszeressé és 
szervezetté válását. Feltűnőek azonban a hiányos, megkésett tájékozódás jelei is. 1886-ig várat 
magára az első Baudelaire-fordítás (Reviczky Gyuláé), a német romantikusokra vagy éppen 
Hölderlinre senki sem figyel föl. A Kisfaludy Társaság 20. század eleji francia lírai antológiája 
még alig tud a szimbolizmusról. Már 1909-ben jelent meg Vikár Béla remek mívű Kalevalá-ja, 
mely József Attila költői nyelvére is hatott. 

 
A Nyugat első nemzedéke 
 
Mint a költői szemlélet és nyelv megújítása, úgy a műfordításnak mint önálló alkotó 

tevékenységnek a megteremtése is a Nyugat nagy nemzedékére várt. Ady néhány fordítása 
inkább átköltés, de nagy lírai találat, és hű is a versek leglényegéhez (Szapphó, Baudelaire, 
Verlaine). Mint Ady, eleinte Babits is magyar verssé akarta formálni, s életműve darabjainak 
tekintette fordításait. Mindenekelőtt az angol Tennyson és Swinburne verseit hasonította át 
ennek az elvnek jegyében, és a személyes, alkotó válogatás szempontja érvényesült Pávatollak 
c. gyűjteményében is. A 20-as évektől mind nagyobb figyelmet fordít a hűségre, Baudelaire A 
romlás virágai c. kötetének magyarításakor két társával, Tóth Árpáddal és Szabó Lőrinccel 
együtt már pontosabban ad vissza jelentést és stílusréteget egyaránt. Legnagyobb fordítói 
teljesítménye a teljes Isteni Színjáték, és kiemelkedőek drámafordításai: Shakespeare Vihar-ját 
a 10-es években még kissé szecessziósan földíszítve fordítja, de Goethe Iphigeniá-jához, majd 
Szophoklész Oedipus király-ához (1931) és az Oedipus Kolonoszban c. tragédiához (1941) 
puritánságában is ékesszóló drámai nyelvet talál. 

Kosztolányira illik rá leginkább a „szép hűtlen” megnevezés, amellyel ez első nemzedék 
fordítóit szokták jelölni. Talán az ő érdeklődése a legszélesebb körű, minden korból, minden 
elképzelhető versformában fordít, s kínai és japán versekkel is gazdagítja palettáját. Minthogy 
azonban sűrűn enged a tetszetős, virtuóz megoldásoknak, kevés fordítása állja ki a hűség 
próbáját. Igaz, nem is hitt a hűségben, amelynek követelménye ellen éles elméjűen és 
úgyszólván a 20. századi vezető irodalomelméleti és poétikai felfogásokkal egybehangzóan 
érvelt (Ábécé a fordításról és ferdítésről). Munkásságának maradandó értéke a shakespeare-i 
Téli rege fordítása, valamint a tiszteletreméltó pontossággal magyarított Tengerparti temető, a 
francia Paul Valéry verse. — Tóth Árpád versfordításai érnek legközelebb ahhoz az 
eszményhez, hogy magyar versek legyenek. Bensőséges ihletettséggel nyúlt az idegen 
versekhez, csupán azt fordította, amihez személyes köze volt. Bár módszerére általában 
jellemző a stílus lágyítása, földíszítése, idővel ő is vállalta a pontosság szigorúbb 
követelményeit. Kimagasló teljesítményei közé sorolható Keats ódáinak fordítása, valamint 
Goethe balladája, Az isten és a bajadér. 
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Szabó Lőrinctől máig 
 
Valósággal új fejezetet nyit műfordításunk történetében Szabó Lőrinc munkássága. 

Befogadó- és alkalmazkodóképessége szinte határtalan, emellett a pontosságra jobban ügyel, 
saját stíluseszközeit pedig kevésbé érvényesíti, mint idősebb mesterei. Elmondható, hogy az 
újabb magyar műfordítás „realista” stílusáramlatai az ő törekvéseiből erednek. Catullust éppoly 
hűséggel fordította, mint  
Baudelaire-t, Gottfried Bennt éppolyan erővel, mint Villont vagy Blake-et. Remekbe szabottak 
drámafordításai is. Nemzedékéből még Illyés Gyula épített föl monumentális fordítói 
életművet. A modern francia költészetben tökéletes otthonossággal tájékozódott, de kitűnően 
értett a régebbi századok költői nyelvén is, és különös kedvvel tolmácsolta Molière 
színdarabjait. Sárközi Györgynek köszönhető az első teljes értékű Faust-fordítás (a tragédia 
első része), valamint Thomas Mann József-jének ihletett tolmácsolása. Itt említjük meg Áprily 
Lajos ihletett és hű fordításait: Puskintól az Anyegin-t és két nagy drámai költeménynek, Ibsen 
Peer Gynt-jének és Schiller Wallenstein-jének átültetését. Ezután a magyar műfordítás 
folytonossága már töretlen, mint ahogyan mindmáig él az a hagyomány is, hogy legjobb 
költőink általában jeles műfordítók is. A Nyugat harmadik nemzedékéből csaknem mindenki 
elsőrangú fordító. A legkiválóbbak munkásságára is csupán utalhatunk. Radnóti remekelt a 
francia költészet átültetésével, de latin költők megszólaltatásával is (Tibullustól Vergiliusig). 
Vas Istvánnak a Szabó Lőrincéhez hasonló arányú és igényű fordítói életműve felöleli a 
legkülönbözőbb korok, nyelvterületek más-más műfajú alkotásait, és valósággal egyéni 
fölfedezésként, járatlan úton haladva mutat be olyan modern költőket, mint T. S. Eliot vagy 
Saint-John Perse. Rónay György fordítói tevékenysége az egyenletes művészi teljesítmény és a 
módszeres földerítő munkálkodás alig meghaladható mintája: fordítóként úgyszólván 
végigjárta a francia líra évszázadait, de maradandót alkotott Novalis, Hölderlin és Rilke 
magyarításával is. Mások fordításának értékelését is feladatának tartotta, máig ő tekinthető az 
oly fájdalmasan hiányzó műfordítás-kritika legjelentékenyebb művelőjének. Kálnoky László 
intellektuális fegyelemmel, iskolázott stílushűséggel, költői erővel fordított (életművének egyik 
legnagyobb teljesítménye a Faust második részének magyarítása). Jékely Zoltán mindenkor 
leleménnyel, olykor játékosan is, páratlan beleérző képességgel tolmácsolt verset, drámát, 
regényt egyaránt. Weöres Sándor mint költészetében, fordításaiban is minden hangot meg 
tudott szólaltatni, a Tao Te king keleti bölcsességétől André Breton szürrealizmusáig. 

A náluk fiatalabbak közül utaljunk Nemes Nagy Ágnes filológiai felkészültségére és 
rendkívüli stílusérzékére (Corneille-től Victor Hugón át Rilkéig) és Somlyó György 
enciklopédikus igényű, fölfedezésekben és újrafordításokban bővelkedő, főképp a francia 
költészetben elmélyedő fordítói munkásságára. A nyugatos műfordítói hagyománytól némileg 
eltérő utakon járt Nagy László, remekmívű Lorca-, Rimbaud-, Dylan Thomas-fordításaiban. 

1945 után a világirodalomnak kevésbé ismerős területeire is elmerészkedett a könyvkiadás 
és műfordítás, és az új fordítói elvek érvényesítésével a klasszikus korok irodalmának 
újrafordítása is megkezdődött. Az ókori görög és latin irodalom honosításáért alig tett bárki is 
többet Devecseri Gábornál, aki mindkét homéroszi eposzt lefordította. Teljesítménye mellé 
sorakozik Lakatos István Aeneis-e, Rákos Sándor Gilgames-e, Jánosy István Elveszett 
Paradicsom-a (Milton). Rab Zsuzsa és Lator László különösen az orosz költészet 
tolmácsolásában alkotott kiválót. 

Még ez a vázlatos áttekintés sem állná meg a helyét anélkül, hogy legalább ne jeleznénk: a 
széppróza fordítása századunk második felében nőtt fel végérvényesen a versfordításhoz. 
Gyergyai Albert, Illés Endre, Makai Imre, Németh László, Ottlik Géza, Réz Ádám, Szentkuthy 
Miklós, Szöllősy Klára, Tandori Dezső és mások regénytolmácsolásai nélkül világirodalmi 
tudatunk és tudásunk ma már elképzelhetetlen volna. 
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„Ajándék a nemzetnek” 
 
Irányzatok, stíluseszmények keletkeznek és elmúlnak, de a magyar írók világirodalmi 

kíváncsisága és fölfedező, elsajátító kedve töretlen. Tanúskodnak erről a napjainkban 
szaporodó újrafordítások, amelyek az első pillanatban talán kegyeletsértésnek tűnhetnek föl (a 
nyolcvanas-kilencvenes években megjelent a Szentivánéji álom, a Julius Caesar, a Hamlet, a 
Tartuffe, a Faust, az Anyegin új fordítása), de amaz ismeretes tényt bizonyítják, hogy az 
irodalmi hagyomány mindig eleven erő marad, végérvényesen sosem sajátítható el, és minden 
törekvésnek, stílusiránynak, sőt egyes alkotónak nemcsak joga, hanem érdeke és feladata is, 
hogy – Babits kifejezésével – a műfordítás „ajándékát” átadja nemzetének. 

 
 
 

Költészet 1920 után, Lírai kezdeméynek 1945 után, Weöres Sándor, A műfordítás = Pannon 
Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom, szerk. SIPOS Lajos, Budapest, Dunakanyar 2000 
Könyvkaidó, 334—335, 370—373, 426—427. 
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I. 
 
 

HOMEROS 
Odysseiája 

A XII. énekből: [Szkülla és Kharübdisz] 
 

[Kirké:] 
»Két éles szirtfok meredez másunnan az égnek; 

Büszke orom-tetejét sürü köd felhője borítja, 
Mely soha szét nem oszol, s csúcsát sugarak sosem érik, 
Sem viruló nyáron, sem a kései ősz idejében. 
Fel nem kúszna reá emberfia, meg le se jönne, 
Húsz keze volna akár, valamint húsz lába ha volna: 
Mert ha csiszolták vón’, akkor se lehetne csuszósabb. 
A szirt legközepén egy barlang szája sötétlik; 
Messze nyugatra tekint, valamerre ti karcsu hajóval 
Majd a habot szelitek, híres, leleményes Odysseus. 
Oly magasan van a száj, hogy egy ifju vitéz ha nyilazna 
Karcsu hajótokból, nem bírna lelőni nyilával. [sic!] 
Itt lakozik Skyllé szörnyű hangú ugatással; 
Hangja olyan, valamint ha ugatnak a kis kutyakölykek; 
Szörnyeteg ő maga, nagy: bezzeg nincsen ki örülne 
Véle találkozván, akar* isten volna az égből. 
Lába tizenkettő s legelül van mind-valamennyi; 
Hat hosszú nyaka van, s szörnyű feje mindegyik élén, 
S minden egyes fejiben háromsoru fogsora csattog, 
Sűrü tömött agyarak, lehelők a halál örök éjét. 
Fél testtel mindig a kivájt barlangba huzódik, 
Csak feje bukkan elő a habok vész-forgatagából. 
Ott  a kövek mellett tapogat, zsákmányt ha találna: 
Delfint és ebeket vagy egyébnemü tengeri szörnyet, 
Millyet ezer számmal táplál a sötétvizü tenger. 
Kárvallás nélkül révész sohasem megy el innen, 
És meg nem menekül, mer’ a szörny eggy-eggy feje mindig 
Elkap egy-egy daliát a habot-vágó tutajokról. 
Már az a másik szirt nem rúg ugy egekre, Odysseus, 
Mely közelében van, sőt át is lőheted íjjal. 
Egy jó nagy fügefát látsz ott, amely sürü lombu: 
Lent a sötét vizeket szörpölgeti szörnyü Charybdis; 
Háromszor szörpöl, s háromszor vet ki naponként. 
Vajha ne járnál ott, mikoron a vizet kiokádja, 
Mert a Földrázó sem birna kihúzni a bajból. 
Skylla felé tarts hát, s úgy surranj át a hajóval 
Nagy-sebesen, mert jobb elveszteni hat deli társat, 
Mintsem mind-valamennyüknek sajnálni hiányát.« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* [Az akár helyett, 
ritmikai okból. B. L.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az eredeti 
versmértékben fordította 
és jegyzetekkel ellátta: 
Kemenes (Kempf) József 
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HOMEROS 

 

                                                 
1 Itt három nem-valódinak ítélt verset elhagytam.  [Csengery jegyzete] 

Odysseiaja 

A XII. énekből 
 
[Kirké] 
„… 
Másfelől meg két szirt, egyik égbe mered, 
Körítik a csúcsát fekete fellegek, 
Soha el nem szállók; tiszta derű kékje 
Se nyáron, sem ősszel nem borúl köréje. 
Ember föl se mászhat, le se kúszhat róla, 
Nem, habár húsz keze és húsz lába volna: 
Oly síma, mikéntha ki volna csiszolva. 
Szirt közepén nyílik ködös barlang szája, 
Erebosnak fordul, naptalan homályba, 
Amerre óh dicső Odysseus, gályátok 
Irányítni talán majd ti is fogjátok. 
Az öblös hajóról a legügyesb férfi 
Nyillal a barlangot nem tudná elérni. 
Ez a csahos szörnynek, Skyllának lakása.1 
Van néki tizenkét idétlen, rút lába, 
Hat hórihorgas nyak nőtt ki a testébül 
És hat rettenetes fő van rajtuk végül, 
Három sűrü fogsor mindenik szájában, 
Mindenikben romlás és szörnyü halál van. 
A rémes odúban félig benn a teste, 
De kivűl van rajta a hat feje lesbe’. 
Halászgat, a szirtet körültapogatva, 
Delfinre, fókára, és ha megkaphatja, 
Nagyobb állatokra, miket ezerszámra 
Táplál Amphitrite messzezúgó árja. 
Nem dicsekedhetik avval eddig senki, 
Hogy hajóján épen tudott menekedni. 
A barna hajóról minden egyes szája 
Mindig szert tesz egy-egy emberi zsákmányra. 
  A másik szirt jóval alacsonyabb ennél: 
Hozzá közel rajta által is lőhetnél. 
Egy dúslombu, szálas fügefa van rajta, 
A vizet Charibdys nyeldesi alatta. 
Mit benyelt, háromszor egy nap’ kiokádja 
És benyeli újra rettenetes szája. 
Közel ne menj hozzá, amikor benyeli, 
Mert a Földrázó sem tudna megmenteni. 
Skylla  szirtje mellett haladj csak szorossan, 
Azután hajódat hajtsd előre gyorsan, 
Mert jobb, ha az ember hat bajtársát veszti, 
Minthogyha egyszerre elvész valamennyi.” 

(73–111. sor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarul tolmácsolta 
Csengery János 

(1937)  
 

Csengery (i-vel is használta nevét) 
legtöbb antik irodalmi fordításában 
formahűségre törekedett, sőt Vergilius 
Aeneis-ét is hexameterben tolmácsolta; 
a homéroszi eposzok átültetésekor 
viszont a (magyaros) felező 
tizenkettőshöz folyamodott. Ennek a 
megoldásnak is voltak  előzményei. (B. 
L.) 
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HOMÉROSZ 
Odysseia 

 
„… Másik irányban két nagy szirt van: a  széles egekbe 
ér föl az egyik csúcsa, körötte a kékszinü felhő 
terjeng egyre, sosem megy odébb, sose jár ama csúcson 
fényes tiszta idő, sem a nyár, sem az ősz közeledtén. 
Rá soha nem hághat, le se szállhat a földi halandó 
róla, ha húsz keze volna akár, húsz lába is egynek: 
mert oly síma, mikéntha csiszolták volna, a szikla. 
És közepén egy barlang tátong ködbetakartan, 
szája nyugat fele nyílik, a mélye leér Ereboszba. 
Menjetek arra a bárkátokkal, fényes Odysseus. 
Öblös bárka felől kitünő nyilazó ha kilőné 
messze nyilát, az üreg szájáig a nyíl sosem érne. 
Benne a szörnyen ugatva üvöltő Skylla tanyázik. 
Éles a hangja, akárcsak a mostszületett kutyakölykök 
hangja, de ő maga roppant szörny; nem örülne, ki látná 
őt, még isten sem, közelébe ha érne az útján. 
Lába tizenkettő, levegőben leng valamennyi, 
hat hosszú nyaka van, mindegyiken egy riadalmas 
fej nőtt, és a fejekből három sor foga rémít, 
sűrü, tömött agyarak, tele éjszinü szörnyü halállal. 
És derekáig benn áll teste az öblös üregben, 
csakhogy a rémes nyílásból a fejek kihajolnak. 
S onnan a sziklák közt dühössen tapogatva halászgat  
delphint, tenger ebét, de nagyobb viziszörnyet is olykor, 
melyből rengeteget táplál zajos Amphitrité. 
És nem tud dicsekedni hajós soha, hogy sértetlen 
Ment el a szirt mellett: mert hat feje húz ki hat embert 
mindig hirtelenűl a sötétkékorru hajóból. 
Látsz ott egy nem olyan nagy másik szirtet, Odysseus. 
Nem nagy a távolság köztük, nyilad is beröpülné. 
Rajta magas fügefát láthatsz, sürülombut; alatta 
szívja magába a szörnyü Kharybdis az éjszinü tengert. 
Háromszor kiereszti naponta, de újra beszívja 
rémesen; arra, mikor szürcsöl, te nehogy közeledjél: 
mert sohse tudna a Földrázó se kihúzni a bajból. 
Inkább Skylla felé igyekezz a hajóddal, evezz el 
gyorsan a szirtje alatt, mert sokkal jobb, ha a bárkán 
hat társat gyászolsz majd, mint együtt valamennyit.” 
 
Devecseri Gábor fordítása (1947) 
Singer és Wolfner kiadása 

 
A fenti szöveg Devecseri híres munkájának első, 1947-es kiadásából való. Ő azonban, mint 
majdnem minden fordításán, ezen is tovább dolgozott: szinte kiadásról kiadásra csiszolgatta, 
javítgatta. A változtatások eléggé szembetűnnek a következő, 1967-ben megjelent szöveg olvastán: 
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HOMÉROSZ 
Odüsszeia 

 
„… Másik irányban két nagy szirt van: a tágterü égbe 
ér föl az egyik csúcsa, körötte a kékszinü felhő 
terjeng egyre, sosem megy odébb, sose jár ama csúcson 
fényes tiszta idő, sem a nyár, sem az ősz közeledtén. 
Rá soha nem hághat, le se szállhat a földi halandó 
róla, ha húsz keze volna akár, húsz lába is egynek: 
mert oly síma, mikéntha csiszolták volna, a szikla. 
És közepén barlang tátong sürü ködbe takartan, 
szája nyugat felé nyílik, a mélye leér Ereboszba. 
Menjetek arra a bárkátokkal, fényes Odüsszeusz. 
Öblös bárka felől kitünő nyilazó ha kilőné 
messze nyilát, az üreg szájáig a nyíl sosem érne. 
Benne a szörnyen ugatva üvöltő Szkülla tanyázik. 
Éles a hangja, akárcsak a mostszületett kutyakölykök 
hangja, de ő maga roppant szörny; nem örülne, ki látná 
őt, még isten sem, közelébe ha érne az útján. 
Lába tizenkettő, levegőben leng valamennyi, 
hat hosszú nyaka van, mindegyiken egy riadalmas 
fej nőtt, és a fejekből három sor foga rémít, 
sűrü, tömött agyarak, tele éjszinü szörnyü halállal. 
Teste pedig bent áll, derekáig, az öblös üregben, 
csakhogy a rémes nyílásból a fejek kihajolnak. 
S ő ott, szikláját környültapogatva halászgat 
delphint, tenger ebét, de nagyobb viziszörnyet is olykor, 
melyből rengeteget táplál zajos Amphitríté. 
És nem tud dicsekedni hajós soha, hogy tovasiklott 
sértetlen mellette: de hat feje húz ki hat embert 
mindig hirtelenűl a sötétkékorru hajóból. 
   Látsz ott egy másik, nem olyan nagy szirtet, Odüsszeusz. 
Nem nagy a távolság köztük, nyilad is beröpülné. 
Rajta magas fügefát láthatsz, sürülombut; alatta 
szívja magába a szörnyü Kharübdisz az éjszinü tengert. 
Háromszor kiereszti naponta, de újra beszívja 
rémesen; arra, mikor szürcsöl, te nehogy közeledjél: 
mert sose tudna a Földrázó se kihúzni a bajból. 
Inkább Szkülla felé igyekezz a hajóddal, evezz el 
gyorsan a szirtje alatt, mert többhasznú, ha a bárkán 
hat társat gyászolsz majd, mint együtt valamennyit.” 
 
Devecseri Gábor fordítása (1967) 
 

 
Irodalmi Epreskert 5, 2012. március 
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II. 
 
 

Alább a talán legnagyobb – vagy legalábbis leglíraibb alkatú – római költő, Catullus két 
versének, a gyűjteményében 70., illetőleg 75. sorszámot viselő darabnak néhány magyar 
fordítását közöljük — létrejöttük időrendjében.  
A közlés természetesen összehasonlításra is módot ad. Ezúttal sem befolyásolnánk az olvasót 
az értékelésben, csak felhívjuk a figyelmét a 70. számú vers írásmetaforájának különleges 
szellemességére, egyúttal (posztmodern) korunkban való otthonosságára; a 75. számú 
darabnak pedig ama tulajdonságára, hogy félelmetes tömörséggel retorizált logikájával és 
szenvedélyével két évezred távolából mintegy „megelőzi” és (szerény véleményünk szerint) 
eleve felül is múlja a XIX–XX. század fordulójáról oly ismerős démonikus szerelem, 
valamint az ún. femme fatale motívumának megannyi lírai és drámai kidolgozását.  

 
 

CAIUS VALERIUS CATULLUS 
(Verona, i. e. 87 körül – Róma?, i. e. 57?, i. e. 54?) 

 
 
70. Női szó 
 

Mondja lánykám, kívülem senki se kell néki, 
Nem ha maga Jupiter feleségül kéri. 
Mondja, de mit kedvesének sugdos a leányka, 
Írd azt csak a forgó szélbe s rohanó víz-árba. 
 

(Catullus Versei. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János, Bp., 1901, 
Franklin-Társulat, 76. oldal) 
 
 
 
Az asszonyi szó 
 

Mondja, igéri a lányka: csak énnekem adja szerelmét, 
  s hasztalanul kérné még maga Jup[p]iter is. 
Mondja: de mit szeretőjének búg kéjjel az asszony, 
  jó, ha a szélbe vagy a fürge patakba irom. 
 

(Dsida Jenő, Összegyűjtött versek és műfordítások, [3. kiadás], Bp., 1989, Magvető 
Könyvkiadó, 509. o.) 
 
 
 
LXX 
 

„Senki sem!” – esküdözött –, „nem lesz más senki a férjem, 
  még Jupiter se, ha jő!” – esküdözött a leány. 
Esküdözött, de amit nő súg szeretője fülébe, 
  szélbe irott betű csak, rajz rohanó vizeken. 
 

Szabó Lőrinc 
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LXX 
 

Mondja szerelmem, hogy férjül senkit sem akarna 
.. inkább, mint engem, kérje akár Jupiter! 
Mondja: de azt, mit a vágyakozó szeretőnek a nő mond, 
  írd a szelekbe, futó víz puha habjaira. 
 

Devecseri Gábor fordítása 
 
Catullus Versei, Bp., 1978, Európa Könyvkiadó 112. 
 

 
Irodalmi Epreskert 5, 2012. június 
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III. 
 
 

CHARLES LECONTE DE LISLE 
(Saint-Paul, Réunion, 1818. október 23. – Párizs, 1894. július 17.)  

 
Solvet seclum 

 
 
Charles Leconte de Lisle a francia költészet úgynevezett parnasszista irányzatának 
meghatározó egyénisége volt. Szembeszállt a romantikus énközpontúsággal, a profetikus, 
prédikáló lírikusi magatartással, a formafegyelmet lazító tendenciákkal: szigorúan szabályos 
előadásmódra és verselésre, valamint szenvtelen leírásra törekedett. Szívesen ábrázolta az 
érintetlen természetet, különösen a vadállatok életét s viselkedését. Nálunk a XIX. század 
végén — főképp a konzervatív ízlés jegyében — figyeltek fel művészetére, de még az 
egymással egyetemista korukban barátkozó Babits, Kosztolányi és Juhász Gyula is kedvelte 
és fordította verseit. – Terjedelmes, néha bőbeszédű költeményei közül vélhetőleg épp 
tömörségével is kimagaslik az eredetiben Solvet seclum című darab. Az apokaliptikus vers 
címe latinul idézi a Dies irae című középkori himnuszt, Celanói Tamás művét. „Solvet 
seclum in favilla” azt jelenti, hogy (Babits magyarításában) „e világot lángba dobja”, már 
tudniillik ama bizonyos „harag napja”, vagyis a végítélet. Leconte de Lisle verse száműzi a 
vallási vonatkozásokat, nyíltan el is hárítva a bibliai Édenkert reményét. Voltaképp egy a 
XIX. század közepére alakot öltött asztronómiai „jóslatot” fogalmaz meg, amelynek bizonyos 
elemeit a mai csillagászat (asztrofizika) is fenntartja. (A vers kötetben először a Barbár 
költemények című gyűjteményében jelent meg, 1862-ben.) 
A két bemutatott fordítás között óriási különbségek észlelhetők. Kosztolányinak igen korai 
fordítása ez, s a magyar stílus, különösképpen a magyar prózai kifejezés utolérhetetlen 
pontosságú és fegyelmezettségű művésze itt még vajmi kevéssé mutatkozik meg — inkább a 
versfordításait egyébként is régóta övező gyanakvást igazolja. Az eredeti alexandrinusokat 
rövidebb sorfajtával cseréli fel, a rímek (hím- és nőrímek) kötelező váltakozását 
elhanyagolja, és szövege telides-tele van az eredetitől idegen, betoldott szavakkal, 
szófordulatokkal. A belőle áradó vershangulat sokkal inkább századfordulós (szecessziós-
impresszionisztikus), mint Leconte de Lisle szövege, amelynek magával ragadó dikciója 
minden szerzői szándék ellenére végső soron nagyon is romantikus. Mindamellett 
tagadhatatlanul sodró erejű ez a fordítás is: elmondhatjuk, hogy igazi Kosztolányi-verssé vált. 
— Ha azonban valaki az eredeti műhöz fogható magyar szövegre kíváncsi, akkor csak Nemes 
Nagy Ágnes átültetéséhez fordulhat. 
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CHARLES LECONTE DE LISLE 

 
 

Solvet Saeclum 

 
Elhallgat egyszer e fonák zsivaj! 
 

A szélbe reszkető sikoly kihal, 
elnémul a haláljaj, a bosszú-szó, 
mit égre zúg most az örvényben úszó, 
a lárma, sírás, vád, sóhaj, keserv, bűn, 
a test s a szellem egycsapásra megszűn! 
S elhallgat a király, a csőcselék, 
nem zúg rekedten a börtön feléd, 
hallgatnak az erdők s a tengerek, 
mind, aki e pokolba hentereg, 
oszol-tűnik, mi itten ölt meg égett, 
elmúl a sárba túró földi féreg 
s az űrbe bolygó, kóbor éji lob! 
 

Egy gondolat s minden hallgatni fog. 
 

És ez nem akkor lesz, ha majd az ember 
egy másik édent és új életet nyer, 
se, hogyha rózsás fűbe kéjbe fúl, 
se, hogyha sírban alszik végre túl; 
de, hogyha e meddő Golyó kizökken 
únott futásából kaján örömben, 
vakon, bután rohan végsőt hörögve 
s észtvesztve táncol a szabad körökbe, 
megostromolja az eget vadul, 
vén kérge róla megropogva hull, 
felmennydörög sós óceánjaival 
s kialszik a víztől a lángvihar 
és a világszülő sáromladékon 
az űrben új lét kel s vesz a mulékony. 
 
 
 
 
Kosztolányi Dezső 
(K. D., Idegen költők, Bp., 1966, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 395. o.) 
 
 

Solvet Saeclum 

 
Élők sötét szava, majd elnémulsz te még! 
 

Háborgó szidalom, mit szél hord szerteszét, 
kiáltó rémület, a gyűlölet, a téboly, 
a bordareccsenés örök hajótöréskor, 
a lelkifurdalás, bűn, kín, könny, fájdalom, 
emberhús, emberész, elnémulsz egy napon! 
Elnémul rab, király, isten, hitvány tolongás, 
az a rekedt moraj, mi város és mi fogház, 
vad, amit rejtenek hegy, erdő, tengerek, 
mi e pokolban itt száll, csúszik, hempereg, 
ki támad és ki fut, a gyilkos és az étek, 
az iszapba nyomott, szétgázolt földi féreg, 
s villám, mi föl-le ráng a vastag éjen át! 
Egyszerre megszünik beszélni a világ. 
De visszanyert öröm nem lesz az semmiképpen, 
szikrázó ég alatt a boldog, antik éden, 
sem Ádám, Éva közt halk szó a pázsiton, 
sem annyi kín után isteni nyugalom; 
úgy lesz az, hogy a Föld, s minden lakója véle, 
meddő tömb, óriás pályájából kitépve, 
vakon és ostobán, amíg eszeveszett 
módon végsőt üvölt, s percenként nehezebb, 
egy univerzumon, mely széles, mozdulatlan, 
vén kérgét beüti, horpad és szertepattan, 
s ezernyi tátogó lyukon csorgatva szét 
nagy, belső lángjait s az óceán vizét, 
mocskaival teszi termékennyé a Térnek 
barázdáit, ahol újabb világok érnek. 
 
 
 
 
 
Nemes Nagy Ágnes 
(Francia költők antológiája, Bp., 1962, Európa 
Könyvkiadó, II, 294. o.) 
 

 
Irodalmi Epreskert 5, 2012. szeptember 
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IV. 
 
ALFRED TENNYSON 
(Somersby, 1809. augusztus 6. — Aldworth, 1892. októer 6.) 
 
ULYSSES 
 
It little profits that an idle king,  
By this still hearth, among these barren crags,  
Match'd with an aged wife, I mete and dole  
Unequal laws unto a savage race,  
That hoard, and sleep, and feed, and know not me.  
I cannot rest from travel: I will drink  
Life to the lees: All times I have enjoy'd  
Greatly, have suffer'd greatly, both with those  
That loved me, and alone, on shore, and when  
Thro' scudding drifts the rainy Hyades  
Vext the dim sea: I am become a name;  
For always roaming with a hungry heart  
Much have I seen and known; cities of men  
And manners, climates, councils, governments,  
Myself not least, but honour'd of them all;  
And drunk delight of battle with my peers,  
Far on the ringing plains of windy Troy.  
I am a part of all that I have met;  
Yet all experience is an arch wherethro'  
Gleams that untravell'd world whose margin fades  
For ever and forever when I move.  
How dull it is to pause, to make an end,  
To rust unburnish'd, not to shine in use!  
As tho' to breathe were life! Life piled on life  
Were all too little, and of one to me  
Little remains: but every hour is saved  
From that eternal silence, something more,  
A bringer of new things; and vile it were  
For some three suns to store and hoard myself,  
And this gray spirit yearning in desire  
To follow knowledge like a sinking star,  
Beyond the utmost bound of human thought.  
 
         This is my son, mine own Telemachus,  
To whom I leave the sceptre and the isle,—  
Well-loved of me, discerning to fulfil  
This labour, by slow prudence to make mild  
A rugged people, and thro' soft degrees  
Subdue them to the useful and the good.  
Most blameless is he, centred in the sphere  
Of common duties, decent not to fail  
In offices of tenderness, and pay  
Meet adoration to my household gods,  
When I am gone. He works his work, I mine.  

         There lies the port; the vessel puffs her sail:  
There gloom the dark, broad seas. My mariners,  
Souls that have toil'd, and wrought, and thought with 
me—  
That ever with a frolic welcome took  
The thunder and the sunshine, and opposed  
Free hearts, free foreheads—you and I are old;  
Old age hath yet his honour and his toil;  
Death closes all: but something ere the end,  
Some work of noble note, may yet be done,  
Not unbecoming men that strove with Gods.  
The lights begin to twinkle from the rocks:  
The long day wanes: the slow moon climbs: the deep  
Moans round with many voices. Come, my friends,  
'T is not too late to seek a newer world.  
Push off, and sitting well in order smite  
The sounding furrows; for my purpose holds  
To sail beyond the sunset, and the baths  
Of all the western stars, until I die.  
It may be that the gulfs will wash us down:  
It may be we shall touch the Happy Isles,  
And see the great Achilles, whom we knew.  
Tho' much is taken, much abides; and tho'  
We are not now that strength which in old days  
Moved earth and heaven, that which we are, we are;  
One equal temper of heroic hearts,  
Made weak by time and fate, but strong in will  
To strive, to seek, to find, and not to yield. 
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ALFRED, LORD TENNYSON 
 
Odysseus  (Ulysses) 
 
Nem sok értelme, hogy henye királyként, 
csöndes tűzhelynél, tar sziklák között, 
egy öreg nő oldalán szabjam a 
kétes törvényt, egy vad népnek, amely 
tisztel, és alszik, zabál, és nem ismer. 
Utaznom kell, hogy fenékig ürítsem 
az életet; tudtam mindig örülni, 
tudtam szenvedni, másokkal, akik 
szerettek, és egymagam; partjainkon, 
s mikor az esős Hyadok kavarták 
a sötét tengert: nagy lett a nevem; 
mert éhes szívvel folyton csavarogva 
sokat láttam, embert, városokat, 
szokást, tájat, törvényt, kormányokat, 
nem akárki voltam, s mindenki tisztelt; 
s ittam gyönyörét a hozzám hasonlók 
harcának a szeles Trója porondján. 
Része lettem mindannak, ami ért; 
de minden tapasztalás látkörén túl 
ott tündöklik a be nem járt világ 
s szegélye úgy fut, ahogy üldözöm. 
Untat várni, elmúlni, csiszolatlan 
rozsdállva és nem munkában ragyogni! 
Csak lenni: még nem élet. Ezer élet 
együtt se volna sok, és hogy fogy ez 
az egy is! pedig minden óra, mellyel 
a nagy csöndet megrablom, valami 
uj hír hozója; s szégyen volna néhány 
napért raktáron óvni magamat 
s ezt az ősz lelket, mely mint lemenő 
csillag, az emberész minden határán 
túlra követni vágyik a tudást. 
    Itt a fiam, jó Telemachusom, 
ráhagyom a jogart s a szigetet – 
szivem gyermeke, tudja, óvatos 
bölcsességgel hogy szelidíti meg 
és apránként hogyan töri bele 
a durva népet a hasznosba, jóba. 
Hibátlan jellem, a közös kötelmek 
világa vonzza, nem hanyag a szív 
dolgaiban s illő áldozatot 
mutat be házam isteneinek, 
ha elmentem. Munkáját végzi. Én is. 
    Itt az öböl: csattognak a vitorlák: 
kint a nagy óceán. Matrózaim, 
munkáim s lelkem osztályosai – 
kik mindig egyformán örültetek 
napfénynek és viharnak, nyílt szivek 
és nyílt koponyák – öregek vagyunk; 
de az öregnek is van dolga, rangja; 
jöhet még néhány nagy tett, amely illik 
azokhoz, kik Istenekkel csatáztak. 
A sziklákon már hunyorog a fény; 
a nappal sápad: kél lassan a hold: 

ALFRED TENNYSON 
 
ULYSSES 
 

Mi haszna van, ha mint tétlen király, 
Unatkozom kopár sziklák között, 
S öreg feleség oldalán szabok 
Törvényt egy vad törzsnek, mely gyűjt, eszik, 
Alszik s csak nem is sejti, ki vagyok. 
Nem nyughatom: csábít a messzeség, 
Hadd ízleljem meg minden táj borát. 
Örömben, kínban hányszor égtem én 
S osztoztam is; a parton, és mikor 
Esős Hyades gyors felhőivel 
Űzött a tengeren. Megnőtt nevem, 
Míg éhes szívem új csodákra lelt. 
Bejártam sok várost és ismerős 
Sok erkölcs, táj, törvény s kormány nekem; 
Fejet hajtottak mások, én soha. 
Hozzám méltókkal vívtam háborút, 
Döngettem büszke Trója kapuját. 
Része vagyok annak, mit ismerek: 
De a tapasztalás látóhatár 
Csupán, melyen áttűz egy új világ, 
S széle, ha közelítem, ködbevész. 
Mire való, ki mindent abbahagy? 
Nem tündököl, hanem rozsdásodik. 
Aki tunya: nem él. Száz élet is 
Kevés, s ez egyből is már mi maradt 
Nekem! De minden óra, amit a 
Határtalan csendből ragadok el, 
Uj dolgot hoz: gyalázat volna hát, 
Vagy három évért, még mi hátra van, 
Óvnom magam, bár lelkem vágyban él, 
Hanyatló csillagként, túlnan az ész 
Határain, követni a tudást. 
 

Megnőtt már a fiam, Telemachus, 
Szigetem és hatalmam ráhagyom – 
Öröm nézni; tudom, hogy okosan 
Folytatja munkám, szeliddé nevel 
Egy nyers népet, lassan rávezeti 
Mindarra, ami hasznos, ami szép. 
Erkölcse páratlan; nem fárad el 
A közügyek terén, nem lankadó 
Gyengéket szolgálván, tiszteli majd 
Házam isteneit, ha elmegyek. 
Végzi dolgát és én a magamét. 
 

Kikötőnkben a vitorla feszül; 
A zúgó tenger vár. Hajósaim, 
Dolgom és gondom hű részesei – 
Kik mindig játszva vettétek, ha süt 
A nap, vagy mennydörög, s nyílt szívvel és 
Aggyal vártátok – öregek vagyunk. 
De célja s tiszte van öregnek is. 
A halál mindent lezár; ám a vég 
Előtt még nagy tettek várnak reánk, 
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a mélység zendül. Föl, barátaim, 
nincs még túlkéső uj földet keresni. 
El a parttól, és hasítsuk a zengő 
barázdákat; akarom, hogy repűljünk 
túl a napon s túl minden nyugati 
csillag fürdőjén, mire meghalok. 
Talán lemos az örvény dühe, de 
talán a Boldogok Szigete vár, 
s kit ismertünk, látjuk a nagy Achillest. 
Sok titok van még; és bár nem vagyunk 
az az erő, mely egykor eget és 
földet rázott: vagyunk, ami vagyunk; 
sors és idő gyengíthetett, de hős 
szivünk együtt ver s kemény hite, hogy 
küzd, keres, talál s nem hagyja magát. 
 
 
 
 
 
 
Szabó Lőrinc fordítása 
 
Klasszikus angol költők, Bp., 1986, Európa 
Könyvkiadó, II, 277–279. o. 
 

Eget vivókhoz nem méltatlanok. 
A szikláktól most búcsúzik a nap; 
Alkonyodik, felkél a hold; nyög, és 
Üvölt a mély. Talpra barátaim, 
Nem késtünk el uj földet nézni még! 
Tengerre hát, hasítsuk bátran a 
Habzó hullámokat; hagyjuk el az 
Alkonyt és a nyugati csillagok 
Fürdőit is, mielőtt meghalok. 
Lehet, hogy az örvény a mélybe ránt, 
De megláthatjuk a Boldog Sziget 
Földjét, s Achillest, akit ismerünk. 
Mögöttünk sok, előttünk sem kevés; 
Bár erőnk fogy, amely hajdan eget 
S földet rázott: vagyunk még valakik! 
Hős szívünk ma is egy ütemre ver, 
S bár gyengíthette idő és a sors: 
Kutat, harcol és meg nem alkuszik. 
 
 
 
E. Kovács Kálmán fordítása 
 
Nagyvilág, 1957/9 (december). 1385–1386. o. („Élő 
múlt” rovat) 
 

 
 
 
 
 
Tennyson, az angol viktoriánus kor kiemelkedő költője, 1809-től 1892-ig élt. Egyik legismertebb 

darabja az Ulysses c. költemény, mely a görög mítoszi hőst már hazájába való visszatérte után, éltes 
korában szólaltatja meg (a szerző viszont nagyon is fiatalon, 1833-ban írta versét). Grammatikai 
értelemben is „megszólaltatásról” beszélhetünk, mivel a költeményben maga Odysseus (Ulysses) beszél: 
a művet méltán tekintik sokan a szerepvers, a drámai monológ viszonylag korai megvalósulásának. 

Szabó Lőrinc fordítása még az ő nagyon magas átlagszintjéből is kiemelkedik. Néhány részletből 
szinte saját költészetének szólamát halljuk ki („… Ezer élet /  együtt se volna sok, és hogy fogy ez / az 
egy is! pedig minden óra…” – vagy figyeljük meg például a Telemachusról szóló dicséret lappangó 
iróniáját). Munkája teljességgel feledésbe borította az éppen száz éve született E. Kovács Kálmán 
magyarítását, mely csak egyszer látott napvilágot. Ez utóbbi okozhatja az igazi meglepetést. Az alig 
ismert poéta magyar szövege ugyanis természetes szavú, eleven, jól mondható fordítás: bizony alig-alig 
marad el a nagy pályatárs teljesítményétől. Érdemes hát megmentenünk a feledéstől. 
 
Budapest, 2012. december 15. 
 
Irodalmi Epreskert 5, 2012. december 
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V. 
 

Baudelaire-nek ez a verse már megjelent a Les Fleurs du Mal első kiadásában is 
(1857). Nagy erejű, többrétegű költemény, de általában nem tartozik szerzője 
legismertebb darabjai közé. A cím, már a cím is tükörképek, tükröződések 
komplex rendszerét vetíti az olvasó elé: görög szó, a jelentése körülbelül annyi, 
mint „önkínzó” vagy „önmagát büntető”. A latin komédia egyik mesterének, 
Terentiusnak darabja ez, aki i. e. 163-ban mutatta be művét, mégpedig azért 
görög címmel, mert a vígjáték maga is Menandrosz darabjának átdolgozása volt. 
A két színműben egy apa bünteti magát fia ellen elkövetett igazságtalanságaiért, 
de Baudelaire sem ezt a motívumot, sem általában a nemzedéki ellentétet nem 
mozgósítja versében: az intertextuális utalás ezért egyszerre kimódolt, már-már 
tudálékos (senki sem próbálkozna meg szívesen a szó kiejtésével) és 
megtévesztő. A versből legföljebb egy szerelmi viszony konfliktusrendszere 
bontható ki (Illyés Gyula is erre az értelmezésre hajlik), de leginkább az én, a 
személyes lírai alany megkettőződését, meghasonlását tematizálja. A nyolc 
szótagos, tehát igen rövid sorokból álló és szigorú rímelésű vers nyelvezete 
kristálytiszta, általános, köznyelvi szavak és fogalmak uralják – éppen ezért 
olyan gyötrelmesen nehéz lefordítani. Itt aztán nemigen bűvészkedhet a fordító 
ritka, míves kifejezésekkel, hogy áthidaljon vagy megkerüljön nehézségeket. 
Még a „kacaj” szó is, amely valamennyi magyar fordításban előfordul, ritkább és 
irodalmibb ízű, mint a lehető legáltalánosabb francia „nevetés” (rire). 
A három fordítás közül György Oszkár úttörő munkája ma már eléggé 
esendőnek rémlik. Némely megoldása erőltetettnek hat (például a második sor, 
valamint az ötödik versszak egésze). Az is hiba, hogy az eredeti „faux accord” 
(hamis akkord) egyetlen, szigorúan magában álló jelzőjét két magyar szóra 
bontja: „mert visszás, durva hang vagyok”. Viszont egyik-másik kulcsfontosságú 
szakasz retorikai sémáját úgyszólván véglegesen eltalálja. 
Szabó Lőrinc fordítása a legismertebb, ez került bele a nagy magyar Baudelaire-
be, A romlás virágaiba. (Szabó Lőrinc sokáig csiszolgatta saját fordításait, mi az 
utolsó változat szövegét vettük át.) Ez a szöveg még az ő nagyszerű Baudelaire-
jei közül is egyike a legkiválóbbaknak. Rideg, kíméletlen pontossággal párosuló 
zaklatott szenvedélye valóban a legközelebb jut ahhoz, amit Baudelaire a francia 
nyelvben és a francia retorikai hagyomány újító folytatójaként megvalósított. 
— Illyésnek ez a munkája nem jelent meg gyűjteményben, saját műfordítás-
köteteiben sem. A Nagyvilágban tette közzé, hetvenkét éves korában, mégpedig 
úgy, hogy szövegét egy műhelytanulmány végére állította. (Ebből a sajátos 
elrendezésből fakad a furcsaság, hogy a versnek voltaképpen nem adott címet: 
mi azért jelöltük az Önkínzó munkacímmel, mert maga a cikk újra meg újra így 
emlegeti a vers címét.) Az esszé különben úgyszólván az egyetlen magyar 
nyelvű elmélkedés a szóban forgó versről, és Illyés Baudelaire-értékeléséhez 
egyedülálló adalékokkal szolgál. Illyés „osztályon felüli”-nek nevezi Szabó 
Lőrinc átültetését: vele egyetértve és őt követve nevezzük most első osztályúnak 
az övét. Feszülten erőteljes fordítás ez, olyan telitalálatokkal, mint az ötödik 
versszak „melyben tetszeleg e boszorkány” sora; habár megjegyezhetjük, hogy 
az eredetihez itt Szabó Lőrinc „Megaera”-ja áll közelebb, amely egyébként a 
francia vers sajátos görög, illetőleg antik tükröződéseivel is összefügg (Megéra 
az egyik Erinnüsz, illetve Fúria neve). Illyés pompásan versel, de itt is 
fölfigyelhetünk néhány megszokott lazítására (például nem tiszta jambus sorvégi 
nőrím esetében). 

 

CHARLES BAUDELAIRE 
(Párizs, 1821. április 9. – Párizs, 
1867. augusztus 31.) 

 
L'Héautontimorouménos 
À J.G.F. 
 
Je te frapperai sans colère 
Et sans haine, comme un boucher, 
Comme Moïse le rocher! 
Et je ferai de ta paupière, 
 
Pour abreuver mon Saharah, 
Jaillir les eaux de la souffrance. 
Mon désir gonflé d'espérance 
Sur tes pleurs salés nagera 
 
Comme un vaisseau qui prend le large, 
Et dans mon cœur qu'ils soûleront 
Tes chers sanglots retentiront 
Comme un tambour qui bat la charge! 
 
Ne suis-je pas un faux accord 
Dans la divine symphonie, 
Grâce à la vorace Ironie 
Qui me secoue et qui me mord? 
 
Elle est dans ma voix, la criarde! 
C'est tout mon sang, ce poison noir! 
Je suis le sinistre miroir 
Où la mégère se regarde! 
 
Je suis la plaie et le couteau! 
Je suis le soufflet et la joue! 
Je suis les membres et la roue, 
Et la victime et le bourreau! 
 
Je suis de mon cœur le vampire, 
– Un de ces grands abandonnés 
Au rire éternel condamnés, 
Et qui ne peuvent plus sourire! 
 

 



 20 

 
 
CHARLES BAUDELAIRE 
 
 
HÉAUTON TIMOROUMÉNOS 
 
Majd megütlek én harag nélkül, 
Mint mészáros bárdot ha vet, 
Mint Mózes a sziklakövet! 
És pilláidnak peremérül, 
 
Hogy megöntözze Szaharám, 
Kihajtom én vizét a kínnak. 
Remény ad szárnyat vágyaimnak, 
S úsznak sós könnyeid taván. 
 
Mint nagy hajó, mely útra lendül, 
És mámoros szivembe mart 
Zokogásod úgy ver vihart, 
Mint dob ha támadóra perdül! 
 
Mert visszás, durva hang vagyok 
Az isteni simphóniában, 
A rémes gúny rám les falánkan 
É bennem dúl és agyarog. 
 
A hangomban is ő kiáltoz! 
Ő, a méreg: bennem a vér! 
És gyászos tükrét engem ér, 
Megéra-képe nekem átkos! 
 
Vagyok seb és vagyok a tőr! 
Vagyok ütés és vagyok orca! 
Vagyok kerék és tagok roncsa, 
Vagyok hóhér és akit öl! 
 
Vagyok vámpírja önszivemnek 
– A nagy magányosok közül, 
Akiknek ajkán kacaj ül, 
De mosolyok sosem teremnek. 

 
 
 

György Oszkár fordítása 
Charles Baudelaire: A rossz virágai, 
Magyarul György Oszkár, 2. kiadás  
[Békéscsaba,] 1920, Tevan-kiadás 73–
74. o. 
 
 

 
 
 
 
HÉAUTONTIMOROUMÉNOS  
                                 J. G. F.-nek     
 

Megütlek, mint tagló a barmot, 
düh s gyűlölet nélkül; ahogy 
Mózes a sziklára csapott! 
– S hogy pillád kútja hűtse zsarnok 
 
Szaharámat, kipréselem 
szemedből vizeit a kínnak: 
reményvitorlás vágyaim vad 
hajója sós könnyeiden 
 
nagy és szabad tengerre lendűl, 
s zokogásodtól részegen 
úgy visszhangzik majd a szivem, 
mint dob, mikor rohamra perdűl. 
 
Vagy nem torz akkord vagyok-e 
az isteni szimfóniában 
a Gúny miatt, melynek falánkan 
ráz és marcangol a dühe? 
 
Sötét mérge bennem a vér! A 
hangomban ő rikoltozik! 
A kárhozott vagyok, akit 
tükrének használ a Megaera! 
 
Az arc vagyok és az ököl! 
A tőr s a seb, melybe a tőr csap! 
A kerék s a kerékbe tört tag 
és a hóhér és akit öl: 
 
saját vámpírom – a valódi 
nagy árvák egyike, kire 
örök kacajt mért végzete, 
s aki már nem tud mosolyogni! 
 

 
 

Szabó Lőrinc fordítása 
Charles Baudelaire Válogatott 
művei, 
Bp., 1964, Európa Könyvkiadó, 
104–105.o.  
 
 

 
 
 
 
[Önkínzó] 
 
Harag nélkül, mint a mészáros 
Sujtok le rád majd, hidegen. 
Mint Mózes a kőre! Nekem 
Pillád közt kell jutnom forráshoz: 
 
Bűnbánatod cseppjeihez: 
Hogy végigöntsék Szaharámat! 
Vágyam, ha remény szele támad,  
Könnyed sós árján száll sebes 
 
Hajóként ki a nyílt vizekre. 
S zokogásodtól úgy dobog  
Hangos szivem, mint rohamot 
Verő szív, belerészegedve! 
 
Mert hisz csak hamis hang vagyok 
Az isteni szimfóniában 
Marcangoló iróniámmal, 
Mely engem tépáz és tapod. 
 
Ő sikolt rögtön, hogy ha szól szám! 
Ölő mérge bennem ömöl! 
Én vagyok a gyászos tükör, 
Melyben tetszeleg e boszorkány! 
 
Én vagyok a seb és a kés! 
Én a pofon és az arc! Én a 
Kínpadra kötött s a hóhéra. 
A kerék s aki rajta vész. 
 
Magam vámpirja, – egy azoknak 
Fajából, akiket az ég 
Örökös kacajra itélt, 
Kik mosolyra már sose szoknak! 
 
 
 
Illyés Gyula fordítása 
Nagyvilág, 1974/1, 128–129. o. 
 
 
 

 
Irodalmi Epreskert 5, 2013. március 
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VI. 
 
 

EDGAR ALLAN POE 
(Boston, Massachusetts, 1809. január 19. – Baltimore, Maryland, 1849. október 7.) 
 
 
Eldorado  
 
   Gaily bedight, 
   A gallant knight, 
In sunshine and in shadow, 
   Had journeyed long, 
   Singing a song, 
In search of Eldorado. 
  
   But he grew old– 
   This knight so bold– 
And o'er his heart a shadow 
   Fell as he found 
   No spot of ground 
That looked like Eldorado. 
  
   And, as his strength 
   Failed him at length, 
He met a pilgrim shadow– 
   “Shadow,” said he, 
   “Where can it be– 
This land of Eldorado?” 
  
   “Over the Mountains 
   Of the Moon, 
Down the Valley of the Shadow, 
   Ride, boldly ride,” 
   The shade replied,– 
“If you seek for Eldorado!” 
 
 
The Norton Anthology of Poetry, 
4th edition, New York: W. W. 
Norton, 1996, 884. 
 

 
Eldorádó 

 
Valaha rég 
Egy drága-szép 
Lovag nagy útra szállott. 
Ment, mendegélt, 
Száz útra tért, 
Kereste Eldorádót. 
  
Azóta agg 
A szép lovag, 
Szivében átok, átok. 
Bármerre ment, 
Se fönt, se lent 
Nem lelte Eldorádót. 
  
És végtire 
Lankadt szive 
Egy árny eléje állott. 
Szólt: „Áldalak, 
Bús árny-alak, 
Mutasd meg Eldorádót.” 
  
„Ott messzi túl, 
A Hold kigyúl, 
Az Árnyak Völgye vár ott. 
Vágtass el, el”, 
Az árny felel, 
„Eléred Eldorádót.” 
 
 
Kosztolányi Dezső fordítása = 
Edgar Allan Poe Válogatott 
művei, Bp., 1981, Európa, 774. 
 

 
Eldorádó 
 
Egy szép vitéz, 
Ifjú, merész, 
Táncos lovára szállott; 
Ment, ment, dalolt, 
Egy vágya volt: 
Meglelni Eldorádót. 
 
De agg lett s ősz 
A hetyke hős, 
A fellegekbe járó; 
Szivén nagy kő, 
Mely egyre nő: 
Sehol sincs Eldorádó. 
 
S hogy megtörött 
Bú-baj között, 
Egy árny útjába állott. 
És szólt az agg: 
„Ó, árnyalak, 
Mutasd meg Eldorádót!” 
 
– „Ott kél a hold, 
Rajt cseppnyi folt: 
A Holtak Völgye – látod? 
Repülj, lovag, 
Ne féltsd lovad – 
S eléred Eldorádót!” 
 
 
Mészöly Dezső fordítása = M. D., 
Angol ég alatt, Bp., é. n. [2005], 
General Press, 353. 
 

 
 
 
 

Edgar Allan Poe versei közül A holló a legismertebb s a legnépszerűbb. Több tucatnyi magyar fordítása 
készült: többségük a Nyugat körüli költők munkája. Ez az a költemény, amely – leginkább talán „sohamár 
~ sohasem” refrénje révén – képes fölébreszteni a szélesebb olvasóközönség érdeklődését is a versfordítás 
titkai, lehetőségei és… megoldhatatlannak tűnő nehézségei iránt. 

A költő Poe azonban (tudjuk, hogy elbeszélőként szintén fontos jelenség) más darabjaival is zavarba 
ejti mindenkori fordítóját. Az utolsó életévében (alig volt negyven), 1849-ben kiadott Eldorado 
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strófaépítése ugyancsak refrénre, ezúttal egy spanyol kifejezésre épül, de más szempontból is virtuóz, 
majdnem zenei hatáselemekkel ragadja meg olvasóját. Hatsoros strófáinak harmadik és utolsó sora 
metrikailag elüt a többitől, és egymással rímel össze. Négy és hét szótagos sorok váltakoznak 
(ritmusuknak a magyarban jambikus metrum felel meg): márpedig ezek nagyon rövid egységek; 
szokatlan tömörségre kényszerítenek költőt és fordítót egyaránt. A magyar fordítót különösen: elvégre 
neki átlagosan sokkal hosszabb szavak állnak rendelkezésére, mint javarészt egy és két szótagú angol 
megfelelőik. 

Olyan eleme, építőkockája is akad a versnek, amely magyarul mintegy kénytelen még az eredetinél is 
virtuózabb lenni. Poe versszakaiban ugyanis nemcsak az „Eldorado” szó tölt be állandó helyet, hanem 
rímhívója is; mindig a „shadow” szóval csendül össze, amely a szakaszok harmadik sorát zárja. Mivel 
magyarul ezt a sorozatosságot szókészleti és nyelvtani okokból lehetetlen visszaadni, fordítóink 
rákényszerültek arra, hogy mindannyiszor más és más rímszót találjanak a harmadik sor végére. – Erről 
az egyetlen részletmozzanatról ugyanaz állapítható meg, mint a két fordítás egészéről: egyfelől javára 
válik a magyar változatnak, másfelől az eredetihez képest bizonyosfajta veszteséget is okoz. 
Veszteségnek tekinthető, hogy a shadow (árnyék) gazdag szimbolikája fordításainkban kétségkívül 
elhalványul. 

Az első versszak kezdősorainak nyelvezete meglehetősen régies, és inkább középkori környezetet 
sugall – némiképp balladisztikus tónusban. Mindkét fordító modernebb hangnembe transzponálja ezt a 
nyitányt. Kosztolányi kettőzései itt is, másutt is („drága-szép”; „átok, átok”; „Vágtass el, el”) a magyar 
századforduló szecessziós, impresszionisztikus költői nyelvét idézik. A „ment, mendegélt” szerkezetbe 
foglalt variatív ismétlés pedig ugyanolyan otthonossággal varázsolja a vers köré egy műfaj, egy 
beszédmód légkörét, mint az angol; csak épp egy egészen másféle légkört: a népmeséét. Mészöly Dezső 
hangja kevésbé érzik korszakhoz kötöttnek, de épp ezért egy csöppet jellegtelenebb is, egy helyütt viszont 
túlszínezettnek tetszik („Táncos lovára szállott”). 

A második strófában érdekes megfigyelni, hogy a két fordító miként osztja el a jelentéselemeket (pl. az 
ötödik sor Kosztolányinál az utolsó, Mészölynél az utolsó előtti mondat – gondolatszakasz – része). És 
hát bármennyire szűk az angol nyelv kijelölte mozgástér, még így is előfordul, hogy a fordító nem 
kihagyásra, hanem betoldásra kényszerül: „A fellegekbe járó” szerkezetnek nyoma sincs az eredetiben, 
ezt alighanem a „bold” (merész) jelzőből bontotta ki Mészöly Dezső. 

A harmadik szakaszból azután csakugyan kimarad valami, mégpedig mindkettőjük magyarításában. 
Nagyobb baj, hogy ez a szó igen fontos volna (egy jó versben persze minden szó fontos…). Az árnyéknak 
ugyanis, amellyel a kincskereső lovag találkozik, főnévi jelzője van: „pilgrim shadow”. Zarándokárny, 
egy zarándok árnyéka. Ez a szó újra hangsúlyozza az egyébként igencsak profán utazás-keresés-
kalandozás középkorias, azaz keresztény, azaz vallásos, azaz transzcendens hatósugarát, 
vonatkozásrendszerét. – A szakasz első két sora az eredetiben tiszta, egyszerű, és nagyon természetesen 
hangzik. Ehhez a köznyelviséghez képest mindkét fordítás egy kissé túlzottan választékos, emelkedett: 
„… végtire / Lankadt szive”; illetve „… megtört / Bú-baj között”. A „bú-baj között” szerkezet (frazéma) 
még laposnak is tűnhet a tragikus színezetű balladisztikus költeményben. A strófa utolsó két sorában 
Mészöly eléggé közel marad Kosztolányi megoldásához. 

Az utolsó szakasz meglepetést tartogat – de csak az angolul olvasónak: az első két sor váratlanul 
mellőzi a rímet. A feszesen szabályos vers vége felé ez a rímhiány szinte megüti az olvasót; mintha 
hirtelen síkot, szintet kellene váltania. Töréspont ez, aligha független attól a szemléleti és érzületi 
síkváltástól, amelyre az árnyék-zarándok kényszeríti a segélykérő vándor képzeletét. Fordítóink azonban 
annak rendje és módja szerint itt is rímelnek. Vajon miért riadtak vissza az eredeti megoldástól? – 
Feltevésekre vagyunk utalva. Talán nem járunk tévúton, ha – más meggondolások mellett – abban a 
„lélektani” környezetben, elvárási rendszerben keresünk némi magyarázatot, amely megkülönbözteti a 
(mű)fordítás tudomásulvételét az eredeti (vagy anyanyelvi) szöveg befogadásától. Bármely disszonáns, 
„tévesztett” mozzanatot hajlamosak vagyunk mindenekelőtt a fordítónak felróni, még ha egyébként 
telitalálatait habozás nélkül az eredetinek tulajdonítjuk is. 

A negyedik strófa második fele szép is, hű is mindkét fordításban. Kosztolányi ikerítő szerkezetének 
(„Vágtass el, el”) az angolban is megvan az előképe („Ride, boldly ride”). Mészöly ezt elhagyja, bár a 
„lovag ~ lovad” rímpárban szintén ismétlés rejlik. Minthogy ő mellőzi az idéző mondatot („The shade 
replied”), e helyütt is szerét ejtheti a „boldly” (bátran, merészen) magyarításának, mégpedig leleményes 
és meggyőző fogalmi áthelyezéssel („Ne féltsd lovad”). – A szakasz elején azonban bizonyos 
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jelentéselemek mindkét fordításban elsikkadnak. Az egyik a Hold hegyeire való explicit utalás, amelyet 
ugyan részben pótol a völgy későbbi említése. A másik bibliai motívum: az „árnyak völgye”, amely nem 
más, mint a 23. zsoltárban előforduló „halál árnyékának völgye”. A „the valley of the shadow of death” 
az angol nyelvi, irodalmi tradícióban elevenebben meglévő és ható kifejezés; egyes középszótárak is 
tartalmazzák. Poe azzal, hogy a szerkezetből elhagyja a „death” (halál) szót, csak még inkább felhívja rá a 
figyelmet – vagyis még nyomasztóbb, még tragikusabb kifejlettel zárja le költeményét. 

 
 

Irodalmi Epreskert 5, 2013. június 
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VII. 
 

ALFRED DE VIGNY 
(Loches [Indre-et-Loire], 1797. március 27. – Párizs, 
1863. szeptember 17. ) 
 

La Mort du Loup 
 
I 
 
Les nuages couraient sur la lune enflammée 
Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, 
Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon. 
– Nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon, 
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, 
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des landes, 
Nous avons aperçu les grands ongles marqués 
Par les Loups voyageurs que nous avions traqués. 
Nous avons écouté, retenant notre haleine 
Et le pas suspendu. — Ni le bois ni la plaine 
Ne poussaient un soupir dans les airs; seulement 
La girouette en deuil criait au firmament. 
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, 
N'effleurait de ses pieds que les tours solitaires, 
Et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés, 
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. 
– Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête, 
Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis en quête 
A regardé le sable, attendant, à genoux, 
Qu’une étoile jetât quelque lueur sur nous; 
Puis, tout bas, a juré que ces marques récentes 
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes 
De deux grands Loups-cerviers et de deux Louveteaux. 
– Nous avons tous alors préparé nos couteaux, 
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, 
Nous allions, pas à pas, en écartant les branches. 
     Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, 
J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, 
Et je vois au delà quelques formes légères 
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, 
Comme font chaque jour, à grand bruit, sous nos yeux, 
Quand le maître revient, les lévriers joyeux. 
L’allure était semblable et semblable la danse; 
Mais les enfants du Loup se jouaient en silence, 
Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, 
Se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi. 
     Le Père était debout, et plus loin, contre un arbre, 
Sa Louve reposait comme celle de marbre 
Qu'adorait les Romains, et dont les flancs velus 
Couvaient les Demi-Dieux Rémus et Romulus. 
— Le Loup vient et s'assied, les deux jambes dressées 
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées. 
Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, 
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris. 

Alors il a saisi, dans sa gueule brűlante, 
Du chien le plus hardi la gorge pantelante, 
Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, 
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair 
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, 
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, 
Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, 
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. 
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde. 
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, 
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang; 
Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. 
– Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, 
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, 
Et, sans daigner savoir comment il a péri, 
Refermant ses grands yeux, meurt, sans jeter un cri. 
 
II 
 
J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, 
Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre 
A poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois, 
Avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois, 
Sans ses deux Louveteaux la belle et sombre veuve 
Ne l'eűt pas laissé seul subir la grande épreuve, 
Mais son devoir était de les sauver, afin 
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, 
A ne jamais entrer dans le pacte des villes 
Que l'homme a fait avec les animaux serviles 
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher, 
Les premiers possesseurs du bois et du rocher. 
 
III 
 
Hélas! ai-je pensé, malgré ce grand nom d'Hommes, 
Que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes! 
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux, 
C'est vous qui le savez, sublimes animaux! 
     A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, 
Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse. 
– Ah! je t'ai bien compris, sauvage voyageur, 
Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au coeur! 
Il disait: «Si tu peux, fais que ton âme arrive, 
A force de rester studieuse et pensive, 
Jusqu'à ce haut degré de Stoïque fierté 
Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. 
     Gémir, pleurer, prier est également lâche. 
– Fais énergiquement ta longue et lourde tâche 
Dans la voie où le Sort a voulu t'appeler, 
Puis après, comme moi, Souffre et meurs sans parler.» 
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ALFRED DE VIGNY 
 
A farkas halála 
 
1 
 
Felhő felhő után futott a felgyúlt holdra, 
ahogy tűzvész elé a füst fut gomolyodva. 
Az erdő már sötétült köröttünk. Nesztelen, 
lépdeltünk hangtalan a harmatos gyepen, 
gizgaz növényeken, süppeteges avarban, 
amidőn észrevettük a magas, mozdulatlan 
fenyők alatt egyszerre a nagy körmök jegyét, 
a hajtásba fogott vándor-farkasokét. 
Megállt szánkban a lég, a léphetnék a lábban, 
füleltünk szerteszét. – Megdermedt némaságban 
várt az erdő, a rét. Csupán a láthatár 
felett nagy magasan zengett a gyászmadár 
hangján a szélkakas, mert fönt száguldva az orkán 
nem botlott meg, csak itt-ott magányos tornyok ormán; 
lent a mohos sziklákon, ahogy könyökre dőlt, 
fektében szunnyadozni látszott körben a tölgy. 
Nem volt hát semmi nesz. Akkor, meg-meghajolva, 
a legvénebb vadász, akinek az a dolga, 
hogy vezessen é megállt, szimatolt, lehasalt, 
aztán – ő, ki ebben szégyent még sose vallt –, 
azt suttogta felénk, hogy ott a tő homokján 
két kis farkaskölyök s két körmös vén toportyán 
pihent nemrégen is, a helyük még meleg. 
Kihúztuk szótlanul erre a késeket. 
Elfödve fegyverünket, hogy csövük fényt ne vessen, 
az ágakat széthajtva mentünk még csöndesebben. 
Hárman megálltak köztünk. Néztem épp, mi van ott, 
és felém is egyszerre két égő szem csapott, 
s arrébb a gaz között négy könnyed árnyat láttam; 
a négy vad játszódott, táncolt a holdsugárban, 
akár uruk körül – láthatjuk napra nap – 
ugrálnak a vigan csaholó agarak. 
Szakasztott olyanok voltak, alakra, táncra; 
épp csak a két kölyök halálos csendben járta, 
tudva, hogy fala közt az ellenség, alig 
lépésre csak az ember: fél szemmel alhatik. 
A hímfarkas, az állt, a nőstény – egy fa mellett – 
éppúgy hevert, akár a márványkőbe-metszett, 
kit Róma népe tisztelt, akinek szőre-dús 
meleg ölén lelt pólyát Remus és Romulus. 
A hím előrejött, leült, nagy horgas körme 
feszült inak végén mélyült a puha földbe. 
Tudta, hogy veszve van, ha egyszer sikerült 
így rajtaütni, így bezárni a gyürűt. 
 
 

ALFRED DE VIGNY 
 
A farkas halála 
 
I 
 
Fellegek futnak a lángoló hold alatt, 
mintha tűzvészen át szélhajtott füst szalad, 
és fák sötétlenek, ameddig lát szemünk. 
A harmatos füvön szótalanul megyünk, 
mélyein a bozót s a hanga sűrüjének 
s fenyők közt, aminők a Landes-okon tenyésznek, 
amikor hirtelen meglátjuk az üzött 
farkasok karmai nyomát a fű között. 
Lélegzetünket is elfojtjuk, s hallgatózván 
ottan megtorpanunk. – A fák között s a rónán 
egyetlenegy sohaj sem száll a légbe fel; 
csupán a szélkakas, mely sírva kerepel; 
mert a szél magasan járva az ég alatt, 
lábaival csak a magányos tornyokat 
érte s a tölgyeket, mik a sziklák tövében 
mintha könyökre dőlve bóbiskolnának éppen. 
Nem hangzott semmi nesz. Akkor fejét leszegve 
a vizslató vadász-csoport legéltesebbje 
lehasal, úgy figyel és fürkész a homokba; 
s e férfi, ki sosem tévedett, most susogva, 
halkan közli velünk, hogy ez a föveny itt 
még őrzi két toportyán s két kölykük lépteit, 
jól látni még erős mancsaik friss nyomát. 
Előhúzzuk nosza az éles késeket 
s elrejtjük csillogó puskánk ruhánk megett. 
Lassan, lassan megyünk a dús bozóton át. 
Hárman megállnak. Az okát fürkészem én, 
s két égő szembogár tűz hirtelen felém. 
És látom a bozót mélyén, a holdsugárban 
ott táncol, hancúroz négy szál nyulánk alak – 
igy szoktak játszani, zajongva és vidáman, 
mikor a gazda jön, a pajkos agarak. 
Szakasztott ugyanaz a táncuk és a termet, 
de a kis farkasok zajongni sose mernek, 
tudván, falai közt ébren alszik s közelben 
az ember, az örök gonosz szándéku ellen. 
Az apa áll, vigyáz, s odább egy fának árnyán 
a nőstény heverész, olyan, mint az a márvány,  
amit Róma imád, s amely szőrös hasán 
Remust és Romulust nevelte hajdanán. 
Ekkor a hím leül, két lábát emeli 
és kampós karmait a puha földbe vájja. 
Látta, hogy veszve van, mert úgy törtünk reája 
s el vannak vágva mind menekvő útjaik. 
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Izzó inyét mutatva fogai máris fogták 
a legbátrabb vadászeb pihegő puha torkát; 
nem tágította meg azt az acélfogót 
bárhogy tépték husát a csattogó golyók; 
kifent nagy késeink, ahogy bevágtuk őket 
széles horpaszában összeköszörülődtek, 
mégsem nyitotta meg, míg a legyűrte-eb 
dögként lába előtt el nem hemperedett. 
Kiköpte, végre most velünk is szembe nézett, 
álltak markolatig hátában még a kések 
a vére-fürdette gyöpre szegezve le, 
komoran meredt rá körben puskánk csöve. 
Fölnézett újra ránk, és aztán visszaroggyant, 
nyalta a vért, amely ajkára ki-kibuggyant, 
s ügyet se vetve rá, hogyan éri a vég, 
hang nélkül hunyta le halódó nagy szemét. 
 
2 
Lehajtottam fejem kilőtt puskámra ottan, 
és gondom se maradt tenger gondolatomban 
a szukát s kölykeit üldözni... nehezen 
hagyták magára apjuk, s én ma is azt hiszem, 
hogy az özvegy – maga a szép s nemes komolyság –, 
ha nincs a két kicsi, megosztja férje sorsát. 
De várta még a mentés s az oktatás: miképp 
tűrjék azok is könnyen az éh-bendő dühét, 
így tépve el a szörny kötést, mit a goromba 
ember erőszakolt a szolga állatokra, 
kik neki a napi fekhelyért fölverik 
az erdő s pusztaság ős bennszülötteit. 
 
3 
Hitvány, milyen puhány – így küzdöttem még eszemmel  –, 
mily szégyellni való nagy nevével is az ember! 
Itthagyni életet, mindent, mi fájhatott, 
ti tudtok már csupán, fenséges állatok! 
Válaszképp arra, hogy mi volt a lét, a földi, 
csupán a csend a nagy; és gyengeség a többi. 
– Óh, hogy értettelek, bátor országfutó! 
Szívemig ért szemed fénye, a kihunyó, 
s azt mondta: „Ha erőd adja, tedd, hogy a lélek 
érjen föl benned is töprengő, kínos éjek 
végén a minden mindegy hős fokára, oda, 
hol én, vadon szülöttje, elkezdtem valaha. 
Nyögés, panasz, ima – ússzon a gyáva ebben. 
Járd hosszú és nehéz utad te rendületlen 
amerre végzeted ösvénye kanyarul, 
aztán szenvedj, mint én, és halj meg szótlanul. 
 
Illyés Gyula fordítása 
 

És ekkor a duvad tüzes szájába kapja 
a legbátrabb kopó elfulladó nyakát, 
s acél álkapcsait meg nem lazítja rajta, 
bár testét számtalan lövésünk járta át, 
és éles késeink, mint harapófogók, 
egymást keresztezék puha beleiben – 
míg meg nem fojtja a torkonragadt kopót, 
s az eb el nem nyulik döglötten odalenn. 
Otthagyja ekkor ezt, és ránktekint a vad. 
A négy kés már tövig a mellében szalad 
s a gyepre szegzi őt. A teste csupa vérfolt. 
A puskáink körül, akár egy szörnyű félhold. 
Mégegyszer ránktekint s a földön elterül. 
A vért nyaldossa csak, mitől elöntve szája 
és meghal és szemén kiváncsiság sem ül, 
egy jajt sem hallani és nagy szemét lezárja. 
 
II 
Pihen a homlokom a fegyverem csövén. 
Töprengek s nem tudom magam rászánni többet, 
hogy az apjuk-leső elárvult két szülöttet 
s özvegyűlt anyjukat űzőbe fogjam én. 
S urát talán a szép özvegy sem hagyja el, 
ha nincs két kölyke ott, kiket még óvni kell: 
de az ő dolga, hogy fiait mentse meg, 
tanítsa: koplalást miképpen türjenek, 
városokkal frigyet soha ne kössenek, 
mint az ember meg a szolgalelkű ebek, 
kik készek fekhelyért még vadászni is a 
hegyek s rengetegek ősi uraira. 
 
III 
Ó jaj, gondoltam én, bár ember a nevünk, 
be hitványak vagyunk, be fáj a szégyenünk! 
Hogy kell elhagyni a létet és kínjait, 
fenséges állatok, ti tudjátok csak itt! 
Ha nézem, mik vagyunk és hogy mit ér a földi, 
csak egy nagy van: a csend, hitványság mind a többi. 
– Ah, jól értettem én szavad, te kósza vad, 
végső tekinteted mélyen szivembe hat. 
Azt mondta: „Ha birod, élted tünődve éld le, 
dolgaiban legyél munkás, legyél serény, 
hogy eljuss végre a sztoikus büszkeségbe, 
ahol erdők fia, kezdettől voltam én. 
Sírás-rívás, ima: silányság egyaránt. 
Az úton, ahová a sors játéka szánt, 
végezd dolgod, ahogy neked kiosztva van, 
aztán tűrj, ahogy én és halj meg szótalan.” 
 
Komlós Aladár fordítása 
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A francia romantika költői, írói közül talán Alfred de Vigny a legismeretlenebb a magyar olvasó számára. 

Fájlalhatjuk ezt a tájékozatlanságot, mert gondolati elmélyültsége és formáló fegyelme egyaránt ritka, sőt 
nélkülözhetetlen jelenséggé teszi Vignyt túláradásra hajlamos korabeli honfi- és pályatársai között. 

Viszonylag kevés versét fordították magyarra, különösen 1989-ig – akkor az Európa Könyvkiadó Lyra Mundi-
sorozatának egyik kötete végre méltóképpen mutatta be lírikusi munkásságát. Hazájában leghíresebb verse éppen 
az itt kiválasztott darab, A farkas halála. 

Ez az 1838-ban írott költemény első pillantásra aligha mutatkozik be nehéz fordítói feladatként. Goethének a 
Vándor éji dala című rövid, végsőkig tömörített darabjához, Poe-nak A holló című pompázatos nyelvezetű és 
főképpen zenei hatásokban tobzódó verséhez vagy épp a verlaine-i Őszi chanson-hoz képest egyenesen 
gyerekjátéknak tűnhet magyarítása. Igaz, hogy viszonylag hosszú darab, de szerkezete átlátszóan tiszta: epikus 
bevezetés, önszemlélő közjáték, elvi-bölcseleti összegzés; mindez tökéletesen világos, kidolgozott közlő 
mondatokban. A hanghatások alig jutnak szerephez, s a szövegbeli metaforikus eljárások is szinte önmagukat 
magyarázzák. 

És mégis: van valami más, ami olyannyira megzavarja, gátolja a magyar fordítót, hogy kimondhatjuk, ha némileg 
kiélezetten is: bármily kiváló mind Illyés, mind Komlós Aladár itt közölt átültetése, egyik sem sikerült 
„tökéletesen” (e szót idézőjelbe tesszük, mert bármely fordítás legföljebb csak megközelítheti azt az eszményt). 

Az imént említett „más” valamiképp a két nyelv, a két irodalmi nyelv eltéréséből fakad. A magyar költészetnek – 
márpedig a fordító magyar költészetre fordít – nincs olyan rímekben, pláne páros rímekben szóló verses elbeszélő 
nyelvezete, amely ne hajolna át a népies tónusba. A franciának viszont van: egész évszázadnyi klasszicista lírai és 
drámai költészet gondoskodott róla. De a záró részben megszólaló tömény filozofikum, a maga kifejezésbeli 
absztrakcióival, szintén egy kissé idegenül hat a mi saját közegünkben. 

Mindkét fordító el is távolodik – szinte önkéntelenül – az eredetinek bizonyos hangnemi és metrikai 
kötöttségeitől. Illyés feldúsítja a szöveget némely ízesen magyar, ám többé-kevésbé régies és népies színezetű 
fordulattal („megállt… a léphetnék a lábban…”; „szőre-dús meleg ölén”; „legyűrte-eb”; „vére-fürdette gyöp”). A 
harmadik egység egy fokkal kevésbé filozofikus és puritán őnála, mint Vigny szövegében; ez a két sor viszont: 
„Válaszképp arra, hogy mi volt a lét, a földi, / csupán a csend a nagy; és gyengeség a többi” – alighanem valóban 
közelébe ér a tökéletességnek. 

A jeles kritikus és irodalomtörténész, Komlós Aladár, noha verseket is írt, nem szólal meg annyira egyéni és 
erőteljes költői-fordítói hangon, mint Illyés Gyula — ez voltaképp természetes. Vigny nagy sztoikus költeménye 
azonban szemlátomást szívügye volt; munkája vetekedik Illyésével, és ez nagy eredmény. (A vers egyébként rendre 
Illyés fordításában jelenik meg magyar nyelvű antológiák lapjain; Komlós változata csak folyóiratban, a Nagyvilág 
1963. évi nyolcadik számában látott napvilágot.) Különben érdekes, hogy az eredeti egyik legfontosabb szavát, a 
„sztoikus”-t (Stoïque) Komlós meghagyja mint meghatározó szerepű filozófiai műszót; Illyés viszont „a minden 
mindegy” kifejezéssel lefordítja – nem is magát a szót, hanem a bölcseleti irány valamiféle „lényegét”. 

Bizony arról sem hallgathatunk, hogy mindkét fordítónk lazított a francia alexandrinus kötöttségein. Jó 
néhányszor hét szótagig engedik a hat szótagú első félsort (ekképpen „nibelungizált alexandrinust” hozva létre), 
nem tartják meg sormetszet és sorvég előtt a tiszta jambust, sőt az ún. hím- és nőrímek váltakozása sem oly 
szabályszerű szövegükben, mint az eredetiben. Komlós Aladár ezenfölül – különösen drámai feszültségű helyeken 
– a páros rímelésből átcsap a keresztrímes szerkezet alkalmazásába. Fordítása ezeken a pontokon elhajlik az 
elbeszélő dikciótól, líraibb lesz, szép részletekkel gazdagítva, valamelyest mégis hamisítva a vers összhatását. 

Kimondhatjuk tehát, hogy Vigny megrendítő költeménye – mint megannyi lefordított nagy vers – egyszerre 
hozzáférhető és hozzáférhetetlen nyelvünkön. (A verset elolvashatjuk még Zempléni Árpád XIX. század végi és 
Báthori Csaba XX. század végi magyar fordításában.) 

 
 

Bp., 2013. szeptember 20. 
 
Irodalmi Epreskert 5, 2013. szeptember 
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VIII. 
 

 
WALT WHITMAN 
(New York, 1819. május 31. – Camden, New Jersey, 1892. március 26.) 

 
 

 
The Dalliance of the Eagles 
 
Skirting the river road, (my forenoon walk, my rest,)  
Skyward in air a sudden muffled sound, the dalliance of the eagles,  
The rushing amorous contact high in space together,  
The clinching interlocking claws, a living, fierce, gyrating wheel,  
Four beating wings, two beaks, a swirling mass tight grappling,  
In tumbling turning clustering loops, straight downward falling,  
Till o'er the river pois'd, the twain yet one, a moment's lull,  
A motionless still balance in the air, then parting, talons loosing,  
Upward again on slow-firm pinions slanting, their separate diverse flight,  
She hers, he his, pursuing.  
 
Keletkezés: 1880; kötetben: 1881 
 
 
Reconciliation  
 
Word over all, beautiful as the sky, 
Beautiful that war and all its deeds of carnage must in time be utterly lost, 
That the hands of the sisters Death and Night incessantly softly wash again, and ever again,  
 this soil'd world; 
For my enemy is dead, a man divine as myself is dead, 
I look where he lies white-faced and still in the coffin—I draw near, 
Bend down and touch lightly with my lips the white face in the coffin. 
 
Keletkezés: 1865–66; kötetben: 1881 
 
The Norton Anthology of Poetry [Fourth Edition], New York: W. W. Norton & Company, 1996, p. 
978. 
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WALT WHITMAN 
 
 
Sasok szerelmi harca 
 
Folyó partján haladva, (reggeli sétán), 
A légben hirtelen elfojtott zaj, sasok szerelmi harca, 
Süvöltő, párzó egyesülés, fönt a magasban, 
Begörbített, markoló karmok, vad, élő, pergő kerék, 
Négy csapdosó szárny, két csőr örvénylő, eggyéforrt tömege, 
Bukó, lengő, kettős hurkokban, gyors zuhanással, 
De a folyó felett, a pár, mely mégis egy, megáll, 
Egyetlen mozdulatlan pillanat, majd engednek a karmok, 
S már újra szállnak fel, lassú csapásokkal, szétválva, 
S más-más utat követnek. 
 

1880 
 
Vámosi Pál fordítása 
Walt Whitman, Fűszálak, Bp., 1955, Új Magyar Könyvkiadó, 198. 
 
 
 
 
A sasok enyelgő párbaja 
 
Kanyargó folyóparti úton járok, (ez a reggeli sétám, pihenése), 
Az égen hirtelen tompa zaj, a sasok enyelgő párbaja, 
A térben, fenn a magasban, száguldó szerelmi egyesülés, 
Egymáshoz kapcsolódó, egymásba szoruló karmok, eleven, keringő kerék, 
Négy csapkodó szárny, két csőr, egymással viaskodó, örvénylő tömeg, 
Egymásba fonódó hurkokban a föld felé zuhan,  
Míg a folyó fölé kerül egyensúlyozva a kettő, mégis egy, pillanatnyi ringás, 
Mozdulatlan, halk egyensúly a levegőben, aztán elválnak, eloldódnak a karmok, 
Majd ismét fölfelé szállnak lassú-biztos szárnyakon, egymástól külön-külön, 
A nő, meg a hím is más úton. 
 
Keszthelyi Zoltán fordítása 
Walt Whitman, Fűszálak. Összes költemények, Bp., 1964, Magyar Helikon, 323. 
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WALT WHITMAN 
 
 
Megbékélés 
 
Legszentebb Szó – tündöklő miként a mennybolt – – – 
Szép hogy a háborúnak és vérfürdőnek emlékét az Idő elmossa nyomtalanul, 
S hogy a két szelídkezű nővér a Halál és Éj szakadatlanul fürösztik és örökkön újra fürösztik 
                                                                                                    e szennyes földtekét – 
Mert íme: ellenségem meghalt: Isten kezemíve volt, akár magam – s halott. 
Elnézem halovány és megcsendesült arcát a koporsóban – közelebb lépek, 
Koporsójára hajlok, és ajkam szelíden érinti megsápadt homlokát. 
 

1865-66 
 
Wlassics Tibor fordítása 
Fűszálak, 1955, 231. 
 
 
 
 
 
Megbékélés 
 
Mindenek fölötti szó, gyönyörű, mint az égbolt, 
Gyönyörű, amikor végül is legjobbkor eltűnik a háború és minden vérfürdője, 
Hogy a Halál és Éj e két nővér keze szüntelenül, újra meg újra lágyan mossa ezt 
                                                                                      a szennyes világot; 
Mert meghalt az ellenségem, a hozzám hasonló isteni ember meghalt, 
Elnézem fehér arcát a koporsóban, ahol fekszik – közelebb lépek, 
Lehajolok és gyengéden megérintem ajkammal a fehér arcot a koporsóban. 
 
Keszthelyi Zoltán fordítása 
Fűszálak. Összes költemények, 1964, 380. 
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Whitman – Poe mellett – ugyan nálunk is a legismertebb egyesült államokbeli költő, egyetlen, 
évtizedeken át bővülő verseskötetének (Fűszálak) fordítása pedig megkezdődött már az előző 
századforduló táján, magyar recepciója mégsem mondható zavartalannak. Fordítóinkra nehéz feladat 
hárul, amikor ennek az oly nyilvánvalóan amerikai és oly jellegzetesen XIX. századbeli versnyelvnek a 
megszólaltatására vállalkoznak. Egyáltalán nem könnyíti, sokkal inkább nehezíti munkájukat a whitmani 
szabad vers, költészetének egyetemleges formája. Ez a szabad vers ugyanis sohasem keltheti próza 
hatását: nagyon is emelkedetten, végső soron kötött beszédként kell hangoznia. E mögött a dikció mögött 
ott zeng az angol bibliafordítás XVII. század eleji ódon nyelve is, ám ezt mégsem tanácsos – mondjuk – 
Ady bibliás tónusán megszólaltatni; még akkor sem, ha Whitman több vonatkozásban is előreutal 
modern, XX. századi költészeti fejleményekre. 

Ezúttal két rövidebb darabjával foglalkozunk. Az 1964-es magyar kiadás jegyzete „tisztán leíró 
jellegű, jelképi értelem nélkül való öregkori” költeményként határozza meg A sasok enyelgő párbajá-t 
(Whitman, 1964, 735.). Országh László nézete bajosan igazolható (másfelől nehezen is cáfolható), de a 
vers magyar olvasójának a két sas egymást tépázó párzási jelenetéről óhatatlanul eszébe jut a Héja-nász 
az avaron – egyúttal viszont az amerikai s a magyar költő verse közötti jelentékeny eltérések is. 

A whitmani szöveg nyelvi megvalósításának legfeltűnőbb sajátossága az igenévi alakok tárgyias, 
elidegenítő használatából fakadó személytelenség (clinching, gyrating, tumbling, falling, slanting, 
pursuing), valamint főnévi állapotjelző szavak ugyanilyen funkciójú felsorakoztatása (the dalliance, the 
… contact, the … claws, a moment’s lull, a motionless still balance). Mindkét fordítás megőrzi ezt az 
elvontságot, ám nem annyira következetesen, mint az eredeti. Vámosi Pál változatában a „megáll”, az 
„engednek a karmok”, a „szállnak fel”, a „követnek”; Keszthelyinél a „járok”, a „zuhan”, a „kerül”, az 
„elválnak, eloldódnak”, a „szállnak” alakok már számra, személyre és időre is utalnak. Ennyi módosítás 
mindenképp védhető, már csak azért is, mert a magyar nyelvhasználatban kevésbé természetes a 
nagyszámú particípiumos (igenévi) alak, mint az indoeurópai nyelvekben. 

Szembeötlik a két címfordítás különbözősége is: ide mindkét fordító betoldott egy szót, a „harc”-ot, 
illetve a „párbaj”-t; a „dalliance” jelentésimpulzusa csak Keszthelyi változatában marad meg, éspedig 
jelzőként: „enyelgő”. – A leírt eseménysor fordulópontján: 

„De a folyó felett, a pár, mely mégis egy, megáll” – 
Vámosi fordításából kimaradt a „pois’d”, a (ki)egyensúlyozottság mozzanata. Keszthelyi így 

fogalmaz: 
 
„Míg a folyó fölé kerül egyensúlyozva a kettő…, 
Mozdulatlan, halk egyensúly a  levegőben…” 
 
Az első változatban tehát egyszer sem fordul elő ez a jelentésmozzanat, a másodikban viszont kétszer 

is. Ennek az a magyarázata, hogy Keszthelyi – aki általában is hívebben, néhol tapadóbban fordít – a 
„pois’d” után a „balance” szavát is fontosnak érezte, csak éppen nem talált másik jelölőt, így 
szóismétlésre kényszerült. (Arra most nem térhetünk ki, hogy a „poised”, illetőleg a „balance” között 
érzékeny jelentéskülönbség is van az angolban.) Valamelyest erőltetettnek hat Keszthelyi ezen 
megfogalmazása is: „a folyó fölé kerül”. 

A végkifejletet az angolban a nő-, illetve hímnemű személyes névmás megkülönböztetése is jelzi: 
                              „…their … flight, 
She hers, he his, pursuing.” 
 
Feltűnő, hogy ez a nemi szétválás Vámosi Pál szövegében elsikkad; Keszthelyiében pedig: „A nő, 

meg a hím is más úton”, vélhetőleg túlhangsúlyozódik: 
 
A Megbékélés, ez a páratlanul emelkedett erkölcsiségű politikai költemény két nagyon meggyőző 

fordításban olvasható nyelvünkön. Wlassics Tibor magyarítása egy jó fokkal választékosabb, sőt 
fennköltebb, mint Keszthelyié. A „legszentebb szó” invokációval kezdi – Keszthelyinél ez „mindenek 
fölötti”. Majd az „ellenségről”: 
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„… Isten kezemíve volt”; 
 
Keszthelyi: 
„… a hozzám hasonló isteni ember…” 
 
Még jegyezzük meg, hogy a második sor értelmezése valamelyest eltér egymástól a két változatban. 

Az „in time” határozói szerkezet ugyanis kétféleképp is érthető: a) ’előbb-utóbb, végül is’; b) ’idejében, 
még jókor’. Wlassics önállósítja az első értelmezést, sőt erős nyomatékkal látja el: 

„… az Idő elmossa nyomtalanul” 
 
(Az eredetiben nem emelkedik ki az Idő mint önálló hatalom vagy szereplő.) 
Keszthelyi Zoltán meg – biztos, ami biztos – mindkét árnyalatot beilleszti a szövegbe, bár ezek 

némileg zavarják egymást: 
 
„… amikor végül is legjobbkor eltűnik…” 
 
A záró két sorban újra megfigyelhető Keszthelyi törekvése az eredeti szöveg szerkezeti leképezésére 

is. A „white face”, illetőleg az „in the coffin” szókapcsolatokat Wlassics Tibor kétféleképp fordítja; ő 
ellenben vállalja az egyhangú ismétlés kockázatát is: 

 
„Elnézem fehér arcát a koporsóban… 
                    … a fehér arcot a koporsóban.” 
 
 

Irodalmi Epreskert 5, 2013. december 
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IX. 
 

YVES BONNEFOY 
(Tours, 1923. június 24. – Párizs, 2016. július 1.) 
 
Toute la nuit 
 

Toute la nuit la bête a bougé dans la salle,  
Qu'est-ce que ce chemin qui ne veut pas finir,  
Toute la nuit la barque a cherché le rivage,  
Qu'est-ce que ces absents qui veulent revenir, 
Toute la nuit l'épée a connu la blessure, 
Qu'est-ce que ce tourment qui ne sait rien saisir, 
Toute la nuit la bête a gémi dans la salle, 
Ensanglanté, nié la lumière des salles, 
Qu'est-ce que cette mort qui ne va rien guérir ? 
 
 
 
Yves Bonnefoy: Poèmes, Paris: Mercure de 
France, 1978, p. 125. 
 

 
 
 
Egész éjjel 
 

A teremben egész éjjel mozgott az állat, 
mit jelent ez az út, hogy vége nem szakad, 
a dereglye egész éjjel partját kereste, 
milyen távollevők, kik haza tartanak, 
a kardpenge egész éjjel a sebbe mélyedt, 
milyen kín az, amely semmit meg nem ragad, 
a teremben egész éjjel nyögött az állat, 
a termek fényeit bevérezve, tagadva, 
mi e halál, amely semmire írt nem ad? 
 

Rónay György  
 
In: Rónay György: Századunk útjain, 
Budapest, 1973, Európa, 657–658. o. 
 

 
 
 
Hajnalig 
 

Mocorgott hajnalig a teremben az állat, 
Mi ez az út, minek végéről semmi hír, 
A partot hajnalig keresgélte a bárka, 
Ki e sok messzi arc, ki minket visszasír, 
A sebbel hajnalig ismerkedett a penge, 
Mi e zavar, amely fölfogni mit se bír, 
Nyöszörgött hajnalig a teremben az állat, 
A fényre tagadást és vért ontott az állat, 
Micsoda e halál, e semmire-sem-ír? 
 

Timár György 
 

In: Yves Bonnefoy: Még egyre az a hang, 
Budapest, 1973, Európa, 22. o. 
 

 
 
 
Egész éjjel 
 

Egész éjjel forgott egy állat a teremben, 
Mi ez az út megint, hogy vége-hossza nincs, 
Egész éjjel próbált egy csónak partot érni, 
Ki jönne vissza most közénk, hiába nincs, 
Egész éjjel figyelt, forgott a tőr a sebben, 
Mi ez a kín, miért, hogy oka, célja sincs, 
Egész éjjel nyögött az állat a teremben, 
Vérébe dőlve lent, a fényes, nagy teremben, 
Ki halt meg, és ki nem segít meg senkit itt? 
 

Tóth Krisztina 
 
Pannonhalmi Szemle, 1997/1, 46. o. 
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Az 1923. június 24-én született Yves Bonnefoy a mai francia költészet nagy öregjének, egy 
kissé pontosabban: élő klasszikusának számít. Első fontosabb kötete 1953-ban jelent meg. A 
gondolkodó művészek közé tartozik: jó néhány elemző tanulmányt írt a költészet és a 
képzőművészet, de még a filozófia kérdéseiről is. Lefordította franciára Shakespeare 
életművének számos darabját, és fordítói munkájának elméleti tanulságait tanulmányokban 
összegezte. Első magyar nyelvű kötete 1973-ban jelent meg, Timár György fordításában; a 
második már verset és prózát egyaránt tartalmazott (Kép és jelenlét. Yves Bonnefoy válogatott 
írásai, szerk. Sepsi Enikő, Budapest, 2007, Argumentum. – Egy újabb gyűjtemény 
előkészületben.).  

Toute la nuit című versének négy magyar változatáról is tudok. Közülük hárommal 
foglalkozom itt. (Rába György átköltése [Nagyvilág, 1966/3, 390. o.] tőle szokatlan módon 
túlságosan szabadnak tűnik.) A kiválasztott vers a bonnefoy-i életmű kötöttebb szerkezetei 
közé tartozik. Sorképlete voltaképpen az alexandrinra, a francia költészet leggyakoribb és 
legsajátosabb sortípusára épül. A kilencsoros költemény – némi aszimmetriával – kijelentések 
és kérdések páros és párhuzamos összekapcsolásából hoz létre egyszerre szigorúan zárt és 
teljeséggel nyitott, végső fokon pedig befejezetlen struktúrát. 

A rend ilyen nyomatékos jelzései mellett mintha a jelentésképzés is elemien egyszerű 
volna. A mondatok határai egybeesnek a sorhatárokkal (nincs enjambement), a szókészlet pedig 
nagyon is általános – úgy is mondhatnánk, hogy mindvégig magas absztrakciós fokon mozog. 
Mindezek a sajátosságok azonban nyomasztó, nyugtalanító képsor, „cselekmény” hordozói. 
Mintha olyan balladát olvasnánk, amely a késői modernség lírai alakzatában valósul meg. 

A „toute la nuit” szószerkezet az eredetiben a páratlan számú sorok élén áll. Ez az 
időhatározó csak a legutóbbi fordításban, Tóth Krisztina szövegében foglalja el ugyanazt a 
helyet. Rónay és Timár György beljebb teszik az „egész éjjel” szintagmát; pontosabban csak 
Rónay, hiszen Timár az „egész éjjel” logikai egységét metonimikusan átváltja egy szinonim 
kifejezésre: „hajnalig”. Az előbbi alighanem nyomatékosabb, az utóbbi viszont jobban 
beilleszthető a jambikus menetű – és a hatodik szótag után cezúrát tartalmazó – sor ritmusába. 

Már utaltunk a szókészlet elvontságára. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a francia vers 
stilisztikai szempontból általában jelöletlen szavakból építkezik. Például az első sorban: „la 
bête a bougé” – ’az állat mozgott’. A „bouger”, a „mozogni” egy változatos szinonimakészlet 
legsemlegesebb tagja: a legkevésbé sajátos, a legkevésbé különleges. „Mozgott”, „mocorgott”, 
„forgott” – olvassuk a magyar változatokban. Alighanem Timár György megoldását tarthatjuk 
a legszínesebbnek, a legkülönlegesebbnek. Még az igénél is feltűnőbb azonban magának a 
főnévi alanynak a megnevezése: csak állat, semmi több. Semmi konkrétabb. A visszatérő alany 
nyelvi jelének ez a – mondjuk így – személytelenítő általánossága bizonyára hozzájárul a rövid 
költemény feszült, szorongató drámaiságához; különösen mivel az ilyképpen jelentéstani 
homályba burkolt élőlény magára hagyott szenvedése úgyszólván áldozati próbatételként, 
„passióként” nyilvánul meg a versben. 

A fordítások egytől egyig sikerültnek, sőt szépnek mondhatók, de többé-kevésbé mégiscsak 
oldaniuk kell az eredeti elvontságát. A magyar nyelv (és sajátosan a magyar költői, kivált 
metrikailag is kötött dikció) valamelyest érzékletesebb kifejezésmódot kíván meg, mint 
Bonnefoy-nak ebben az esetben inkább baudelaire-i inspirációjú nyelve. A negyedik sor 
kérdése olyan távollevőkre vonatkozik, akik vissza akarnak térni. „[M]ilyen távollevők, kik 
haza tartanak”; „Ki e sok messzi arc, ki minket visszasír”; „Ki jönne vissza most közénk, hiába 
nincs” – mindegyik változat színezi s valahogyan mozgalmasabbá teszi az eredeti mondatot. Az 
utolsó fordítás ugyan hívebb a jelzett dísztelenséghez, de a tiszta logikájú eredetivel szemben 
összjelentése egy kissé homályos. 

Az ötödik sor a kompozíció legnyugtalanítóbb kijelentése. ’A kard egész éjjel ismerte 
(megismerte) a sebet’, vagy ’ismerkedett a sebbel’ – a mondatnak már nyersfordítása is 
úgyszólván megoldhatatlan. Már csak azért is, mert bizonyos feszültség áll fenn az itteni (múlt) 
igeidő befejezettsége, illetőleg kiterjesztett időtartama között („egész éjjel”). Ismerte, 
megismerte, vagy ismerkedett vele? Az ilyen dilemmák tudatosítják igazán, hogy a 
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(mű)fordítás mindenekelőtt két nyelvi rendszert – és bennük, általuk két gondolkodásmódot – 
szembesít egymással. Rónay György itt lemond az oly fontosnak tetsző igéről, s legföljebb a 
„(vmibe) mélyedt” másodlagos, átvitt – szellemi, lélektani – értelmében bízik. Timár György 
világos és kiegyensúlyozott sora az elhúzódó-folyamatos időbeli tartam lehetősége mellett dönt 
(„ismerkedett a penge”). Tóth Krisztina sokrétűbb jelentésviszonyokat érzékeltet („figyelt, 
forgott a tőr a sebben”), ezért a dúsabb árnyalásért viszont az ige kényszerű megkettőzésével 
fizet. – Ha most az ő szövegénél maradunk, feltűnhet, hogy a következő sorba mennyire gazdag 
gondolatiságot sűrít bele: „Mi ez a kín, miért, hogy oka, célja sincs”. Többrétegű, többfázisú 
kérdéssor, de a francia ismét csak elemibb: ’mi ez a kín, amely semmit meg nem ragad’ – s 
íme, ezzel a nyersfordítással csaknem pontosan a Rónay-féle magyarítást idéztük. – A „kín”, 
„gyötrelem” jelentésű „tourment” főnevet Timár „zavar”-nak fordítja, s ezzel mindenképp 
elvesz az erejéből. 

A hetedik sor megismétli az elsőt, de a „mozgott” igét a „nyögött” szóra cseréli: ezzel a 
változtatással megrázó drámai fordulatot jelez. Utána következik a vers legmozgalmasabb sora 
(igék!). Hogyan hangzik ez a rövid egység magyarul? Rónay: „a teremben egész éjjel nyögött 
az állat / a termek fényeit bevérezve, tagadva”; Timár: „Nyöszörgött hajnalig a teremben az 
állat, / A fényre tagadást és vért ontott az állat”; Tóth K.: „Egész éjjel nyögött az állat a 
teremben, / Vérébe dőlve lent, a fényes, nagy teremben”. Jegyezzük meg, hogy az egész műben 
kulcsfontosságú paralelizmusok, ismétlődő szerkezetek közül ez a két sor külön is kiválik a 
„salle” (terem) szó rímhelyzetben való megismétlésével; igaz, előbb egyes, majd többes 
számban olvashatjuk a szót (hallható különbség azonban nincs a két alak között). Ezt a helyi 
érdekű ismétlődést Timár és Tóth menti át: az előbbi az „állat”, az utóbbi a „teremben” szóval, 
illetve szóalakkal. – A két sor mintha Rónay kezén valósulna meg legteljesebben. Timár szava, 
a „nyöszörgött” tompább és gyengédebb is, mint az ideillőbb „nyögött”. Tóth nyolcadik 
sorából pedig fájdalmasan hiányzik a tagadás jelentésmozzanata. 

A zárósor megint csak szókészlet- és mondattani egyszerűségével nehezíti meg fordítója 
dolgát. ’Mi ez a halál, mely semmit meg nem gyógyít?’ – nagyjából így lehetne visszaadni az 
eredeti mondat jelentését. Rónay szövegében az „írt nem ad”, de különösen Timárnál az „e 
semmire-sem-ír” túlságosan irodalmias szerkezete okvetlenül ünnepélyesebbre, 
emelkedettebbre fogalmazza Bonnefoy sorát; Tóth Krisztina pedig – úgy rémlik, indokolatlanul 
– elválasztja egymástól, ami összetartozik: „Ki halt meg, és ki nem segít meg senkit itt?” 

Minden jelentős költeménynek vannak „lefordíthatatlan” mozzanatai, összetevői. Aligha 
őrizhető meg például e versnek az a retorikai és metrikai eljárása, hogy 2., 4., 6. és 9. sorának 
végén az úgynevezett rímszavak valójában alig rímelnek egymással: közös vonásuk az, hogy „-
ir”-re végződő infinitívuszok (főnévi igenevek). Timár György ugyan virtuóz módon felidézi 
magyarul az eredeti hangzást (az „ír” végű szavakkal), de az ő sorvégi szavai mégsem 
igenevek, hanem (egyes szám harmadik személyű) igealakok – az utolsó pedig főnév. Yves 
Bonnefoy nagy erejű, talányos lírába sűrített ontológiai drámájához, úgy véljük, talán Rónay 
György magyarítása férkőzött legközelebb. 

 
 

Irodalmi Epreskert 5, 2014. március 
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X. 
 
 
 
ALLEN GINSBERG 
(Newark [New Jersey],1926. június 3. – 1997. április 5., Manhattan [New York]) 
 
 
The Shrouded Stranger 
 
 
Bare skin is my wrinkled sack 
When hot Apollo humps my back 
When Jack Frost grabs me in these rags 
I wrap my legs with burlap bags 
  
My flesh is cinder my face is snow 
I walk the railroad to and fro 
When city streets are black and dead 
The railroad embankment is my bed 
  
I sup my soup from old tin cans 
And take my sweets from little hands 
In Tiger Alley near the jail 
I steal away from the garbage pail 
  
In darkest night where none can see 
Down in the bowels of the factory 
I sneak barefoot upon stone 
Come and hear the old man groan 
  
 

 
I hide and wait like a naked child 
Under the bridge my heart goes wild 
I scream at a fire on the river bank 
I give my body to an old gas tank 
  
I dream that I have burning hair 
Boiled arms that claw the air 
The torso of an iron king 
And on my back a broken wing 
  
Who'll go out whoring into the night 
On the eyeless road in the skinny moonlight 
Maid or dowd or athlete proud 
May wanton with me in the shroud 
  
Who'll come lay down in the dark with me 
Belly to belly and knee to knee 
Who'll look into my hooded eye 
Who'll lay down under my darkened thigh? 
 
1949 
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A leples bitang  
 
Csontjaimon csupasz hús 
Ha tüzes Apolló sarkantyúz 
Ha Fagyjankó kirúg rám 
Zsákvászon a lábkapcám 
  
Hamu hús és hó pofa 
Sínek közt lötyögök ide-oda 
Hulla a város az út kopár 
Alszom a töltés oldalán 
  
Levesem bádog csajkában 
Cukrom a mások markában 
Közel a sithez a Tigris-sor 
Jól élek a szemetes kannákból 
  
Korom az éj és vakul a szem 
A gyár belében odalenn 
Mezítláb rovom a puszta követ 
Gyere és hallgasd nyög az öreg 
  
Futok és félek pucér srác 
Szívem hidege híd alatt ráz 
Visítok rakpart parazsadon 
Testem egy gáztartálynak adom 
  
Lángol a hajam álmomban 
Tüzel a karom és karmom van 
Vas-királyé a törzsem 
Szárnyam lecsüng törötten 
  
Kurválkodók az éjben 
Vak úton csontos holdfényben 
Szűzek szajhák férfiak 
Vétkezhettek leplem alatt 
  
Ki tapad rám ha nő a sötét 
Hashoz a has és térdhez a térd 
Ki tekint csuklyás szemembe 
Ki tapad zúzos ölemre? 
 
Orbán Ottó fordítása 

A csuklyás csavargó 
 
Ráncos irhám a puszta bőr 
Ha tüzes Apolló hátamra dől 
S ha Fagyjankó nyakon ragad 
Zsákba csavarom tagjaimat 
 
Arcom hó a husom hamuszín 
Kószálok a pálya sínein 
Ha az utca sötét és néptelen 
Vasuti töltés a fekhelyem 
 
Csajkából szürcsölök levest 
S csemegét se vagyok szerezni rest 
A Tigris közben a sit körül 
A szemétvödrökből kerül 
 
Éjjel mikor senki se lát 
A gyár sötét jonhain át 
Meztélláb rovom a köveket 
S hallom hogy nyögnek az öregek 
 
Lapulok mint pucér kölök 
A híd alatt szivem dübörög 
Ha látok a parton némi tüzet 
Ócska gáztartályba heveredek 
 
Álmodok lángoló hajat 
S hogy dárdám az égbe csap 
Királyi páncél mellemen 
Két vállamon tört szárny pihen 
 
Ki szajhálkodni megy éjszaka 
A város világtalan útjaira 
Atléta széplány vagy ócska cafat 
Eljátszhat velem a csuklya alatt 
 
Ki fekszik le a sötétbe velem 
Hasa hasamon térde a térdemen 
Fátylas szemembe ki néz bele 
Kék combom alá ki feküdne le? 
 
Somlyó György fordítása 
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Allen Ginsberg (1926–1997) sok-sok termékeny és nagy pillanattal, megtisztító és mintegy közösségi 
ihletformával, szuggesztív „alkotói” eseményben való részvétel észleleteivel lepte meg olvasóit s 
hallgatóit. Épp itt a lényeg: abban, hogy olvasóit hallgatóivá avatta. Nemcsak a felolvasóestjein jelen lévő 
hallgatóit – ezek az alkalmak voltak az úgynevezett beatkötészet kiemelkedő alkalmai –; az amerikai beat 
irodalom attól ugyan eléggé távol állt, amit beat-rock-pop zenének hívunk, a metrika, a ritmika, a 
hangképletek s hangerősségi fokok erős érvényesítésével azonban hű is maradt hozzá. 

Az itt röviden leírt modell Ginsbergnek talán legkiemelkedőbb verscsoportját jegyezte el a 
maradandósággal: ez a Howl and Other Poems (1956); Üvöltés és más költemények (ennek a kötetnek a 
címadó Üvöltés a legerőteljesebb darabja). A típusnak egy koraibb, lágyabb, oldottabb változata valósult 
meg az itt következő versben: The Shrouded Stranger-ben. 

Két költőnk dolgozta ki a vers két magyar szövegét. Voltaképp mindketten a Ginsberg-recepció első 
hullámát jelezték. Általánosságban annyit elmondhatunk, hogy Somlyó valamennyire dal–, sőt 
sanzonszerűbbre fordítja azt is, ami pedig érdes, darabos Ginsberg verseiben. 

A szó- és hagyományválasztás stilisztikája is e jellemzés mellett szó. A negyedik strófában: „Éjjel 
mikor senki se lát / A gyár sötét jonhain át / Meztélláb rovom a köveket”. Talán a jonh szó itt a 
legsokatmondóbb. Ez a szó kiavult a nyelvünkből. Előfordult már Ó-magyar Mária Siralomban. Egyik 
régibb szótárunk szerint: „A régi nyelv kihalt szava, a. m. belső rész, gyomor. (dr. Balassa József: A 
magyar nyelv szótára, Budapest, 1941, I. kötet, A–K, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 373. o.) 

Ginsberg költeményét valamiféle újromantika mozgatja, erre az irányzati származtatásra utal a 
kettősségek, az ütközések sűrű szövedéke is a versben. Maga a félig epikai, félig drámai főalak is 
ellentétekből áll össze: lovagi, nemesi karakterjegyek vegyülnek egyházi attribútumokkal, valamint, és 
talán legfőképpen a társadalmon kívüli helyzet és viselkedés jegyeivel. 

Somlyó György magyar változata patetikusabb, tágasabb végletekben mozog, mint a következő 
nemzedékhez tartozó Orbán Ottóé. Stilisztikumában is nemritkán romantikus költeményként hat. Orbán 
Ottó munkája csibészesebb és hányavetibb. De mindketten sugallatosan valósítják meg magyarul is dac és 
gyöngédség, hősi és zsivány-romantika, Apolló és Fagy-Jankó blake-i és withman-i eredetű 
látomásköltészet alig egyeztethető szélsőségeit. 

És ha csak az efféle, nagyjából még mindig általánosabb jellegű kérdésekben és megállapításokban 
sikerül is dűlőre jutnunk, még mindig ott vannak az izgalmasabbnál izgalmasabb részletkérdések. Pl.: a 
szerkezetileg egész hasonlatosan, de szemantikailag igen eltérően szóló lezárás végső soron két nagyon 
különböző megoldást kínál, vagy pedig inkább szinonim megoldásokat ad? 
 
 
 
Ki tapad rám ha nő a sötét 
Hashoz a has és térdhez a térd 
Ki tekint csuklyás szemembe 
Ki tapad zúzos ölemre? 
 
Orbán Ottó fordítása 

Ki fekszik le a sötétbe velem 
Hasa hasamon térde a térdemen 
Fátylas szemembe ki néz bele 
Kék combom alá ki feküdne le? 
 
Somlyó György fordítása 
 

 
 

 
Irodalmi Epreskert 5, 2014. június 
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XI. 
 
 
 

DYLAN THOMAS 
(Swansea, 1914, okt. 27. – New York, 1953. nov. 9.) 
 

 
Do not go gentle into that good night  
 
Do not go gentle into that good night, 
Old age should burn and rave at close of day; 
Rage, rage against the dying of the light. 
  
Though wise men at their end know dark is right, 
Because their words had forked no lightning they 
Do not go gentle into that good night. 
  
Good men, the last wave by, crying how bright 
Their frail deeds might have danced in a green bay, 
Rage, rage against the dying of the light. 
  
Wild men who caught and sang the sun in flight, 
And learn, too late, they grieved it on its way, 
Do not go gentle into that good night. 
  
Grave men, near death, who see with blinding sight 
Blind eyes could blaze like meteors and be gay, 
Rage, rage against the dying of the light. 
  
And you, my father, there on the sad height, 
Curse, bless me now with your fierce tears, I pray. 
Do not go gentle into that good night. 
Rage, rage against the dying of the light. 
 
 
 
 

M. L. Rosenthal (ed.), Poetry in English. An Anthology, New York/Oxford: Oxford  University Press, 
1987, p. 985. 
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Ne ballagj csöndben amaz éjszakába  
 
Ne ballagj csöndben amaz éjszakába, 
lobogj, öregkor, a jó szürkületben: 
tombolj, dühöngj, ha jő a fény halála. 
  
A bölcs, mert villám nem pattan szavára, 
s bár a homályt végül megérti rendben, 
nem ballag csöndben amaz éjszakába. 
  
A jó, ha már több hullám nem dobálja, 
a zöld öbölt siratja s elveszetten 
tombol, dühöng, ha jő a fény halála. 
  
A szertelen, ki a napot cibálta 
röptében, s most tettétől visszaretten, 
nem ballag csöndben amaz éjszakába. 
  
A zord, ki vaksin haldokolva látja: 
meteorláng vidulhat vak szemekben, 
tombol, dühöng, ha jő a fény halála. 
  
S apám, te, a bús magaslaton állva, 
vad könnyek közt átkozz vagy áldj meg engem. 
Ne ballagj csöndben amaz éjszakába. 
Tombolj, dühöngj, ha jő a fény halála. 
 
Vas István fordítása 
 
Klasszikus angol költők, Budapest, 1986, 
Európa, 2. kötet, 861. o. 
 

Csöndben ne lépj az éjszakába át 
  
Csöndben ne lépj az éjszakába át, 
Szikrázzon vén korod, ha hull a nap. 
Dúlj-fúlj, ha megszakad a napvilág. 
 
A bölcs bár végül rendjén lát homályt, 
Mert nem volt villám-cikázó ajak, 
Csöndben nem lép az éjszakába át. 
 
A jó, ki hullám-üttön jajt kiált, 
Hogy zöld öblön csepp tett is lángra kap, 
Dúl-fúl, ha megszakad a napvilág. 
 
A vad, ki naphoz kapkod s búg imát, 
S ím késve eszmél: csupa kín a nap, 
Csöndben nem lép az éjszakába át. 
 
A zord tudja, bár verje vaksiság, 
Hogy lehet meteor-szemű, ki vak, 
Dúl-fúl, ha megszakad a napvilág. 
 
Apám, míg lábad bús oromra hág, 
Düh s könny között átkozd vagy áldd fiad. 
Csöndben ne lépj az éjszakába át, 
Dúlj-fúlj, ha megszakad a napvilág. 
  
 Nagy László fordítása 
 
Dylan Thomas Összegyűjtött versei, Budapest, 
1966, Európa, 183–184. o. 
 

 
 
 
 
 

Az éppen száz éve született Dylan Thomas költészetében főként a képek és képzetek gazdagsága 
ragadta meg híveit (ugyanez a tulajdonság ellenben visszariasztotta puritánabb ízlésű pályatársait és 
olvasóit). A látványoknak, látomásoknak és képzettársításoknak ez a szinte fékezhetetlen burjánzása 
azonban – főként Thomas kési darabjaiban – már-már klasszicisztikus formafegyelemmel, a 
szerkesztésnek olykor már-már agyafúrt műgondjával társul. 

A „kései” jelző persze ne tévesszen meg senkit: a walesi születésű költő, novellista és drámaíró 
mindössze harminckilenc évet élt. 1952-ben állította össze verseinek gyűjteményes kiadását: ugyanekkor 
látott napvilágot a fenti költeménye, mely nem saját végét, hanem az apa halálát idézi fel. 

A versszerkezet míves és bonyolult; első látásra meglehetősen idegennek vélhetjük az érzelmi 
érintettséggel áthatott verstárgytól, versalkalomtól. Angol költő nem először nyúlt az olasz-francia 
eredetű alakzathoz, a villanelle-hez; de Thomas a hajdan játszinak érzett, bukolikus szerkezetet immár a 
legkomorabb tárgy és alkalom hordozására is alkalmasnak érezte – és alkalmassá is tette. A villanelle 
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tizenkilenc soros, öt + egy szakaszba rendeződő és csupán két rímet használó, a refrének bonyolult játékát 
előíró szerkezetét e vers kitűnően feltárja, mégpedig szinte iskolás, képletszerű szabályossággal. 

A vers Dylan Thomas költészetének talán legismertebb darabja. Nem csoda, hogy magyarul is jó fél 
tucat változatban létezik. Bár Képes Géza fordítása is rejt értékeket, ezúttal a két legsikerültebbnek 
mondható, egyszersmind legtöbbször kiadott magyarítást, Nagy László és Vas István munkáját vetjük 
össze. 

Különös így, egymás mellett látni ezt a két nevet, mivel ők ketten meglehetősen távol állnak 
egymástól, nemcsak költői, hanem fordítói alkatukat tekintve is. Különbözőségük ebben a két szövegben 
is érzékelhető. 

Vas István hanghordozása valamelyest emelkedettebb, mint Nagy Lászlóé; az utóbbi nyelve érdesebb, 
egyszerre modernebb és archaikusabb. A „villám-cikázó” jelző például modernebb költői nyelvezetből 
fakad; a „hullám-üttön” szerkezet viszont a magyar nyelv múltját idézi, archaizál. – Igaz, az utóbbi nyelvi 
alak bonyolultabb viszonylatokba illeszkedik azzal, hogy József Attilának egy kifejezésére visszhangzik: 
„varázs-üttön”, amely a Bánat [„Futtam, mint a szarvasok…”] című versben bukkan fel. Ily módon a 
Nagy László szövegében rejlő utalás egyúttal a modern magyar költészetben is otthonossá teszi a helyi 
régiesítést. 

Vas István mindvégig ún. nőrímeket használ, tehát öt és feles jambikus sorai „ereszkedő” véget 
kapnak. Nagy László ötösei „emelkedő” végűek az egész versben; ez a ritmika élesebben, keményebben 
hangzik magyarul, ezenfölül közelebb áll az eredetiéhez, mely az angol dikcióban megszokottabb 
hímrímekkel csendíti ki a sorvégeket. 

Mint az angol költői nyelv fordítói oly gyakran, e vers magyar tolmácsai is beleütköztek az egytagú 
szavak állította akadályba. A jelen vers különösen bővelkedik ilyen szavakban, ezért a fordítók egyik 
legfőbb gondja az lehetett, mit, milyen jelentéselemeket hagyjanak/hagyhatnak ki a magyar szövegből, 
anélkül hogy a túlzott egyszerűsítés vagy éppen a hiányok okozta bonyolítás hibájába esnének. Erre a 
nehézségre vezethetők vissza az olyan rövidítések, elhagyások, mint a harmadik strófa Vas István-i 
változata, amelyből kimaradt a „frail deeds” szerkezet jelentésegysége; Nagy László megőrzi ugyanezt, 
sőt szinte versenyre kel az angol szavak rövidségével: „csepp tett (is lángra kap)”, a „csepp tett” viszont 
eléggé kimódolt megoldás. Az eredetiben meglévő modalitás („might have danced”) elsikkad. – Talán a 
negyedik versszak sínylette meg leginkább az átültetést. A „szertelenek” ugyanis az eredetiben 
„megragadják [megállítják] és megéneklik röptében a napot”, majd „későn jönnek rá, hogy 
meggyötörték”; de ugyan mitévők legyünk a „sang” igealakkal, amelyet ilyen hosszan kellene visszaadni: 
„megénekelték”? 

A jelzett aránytalanság következményeként a magyar fordításokban a kelleténél gyakrabban tűnnek 
fel olyan szavak, mint a „zord” vagy a „vad”. Vas István egyik megoldása ellenben a tömörítés 
bravúrjaként hat: a „meteorláng vidulhat” szerkezet ugyanis magába fogadja azt a jelentéselemet is, 
amelyet az angol „be gay” nyomán külön részmondattal kellene visszaadni. 

Az egyik legmeggondolkodtatóbb feladat alighanem a villanelle kettős refrénjének fordítása volt. A 
két refrént legegyszerűbben a záró két sorban tanulmányozhatjuk. Itt különösen feltűnő Vas István 
szövegének ünnepélyesebb, választékosabb stilisztikája, amit például az „amaz” és a „jő” szóalakok is 
mutatnak. A második sor ikerítését („rage, rage”) két rokon értelmű szóra tagolja: „tombolj, dühöngj”. 
Nagy László változata sikerültnek mondható, de bizonyos hátrányokkal is jár. Először is a „dúl-fúl”, ez a 
nagyon „magyaros” álikerszó kitűnő tömörítő eszköznek bizonyul, ámde itteni toldalékos alakja egy kissé 
kellemetlenül hangzik (dújj-fújj). Másodszor: a magyar szó jelentésében van egy olyan mozzanat, amely 
nemigen fér össze Dylan Thomas felszólításával. A magyar nyelv értelmező szótára szerint ugyanis a dúl-
fúl jelentésének motivációjához hozzátartozik, hogy valaki „»visszafojtott, de ki-kitörő haragjában, 
sértődöttségében, bosszúságában« sokáig emésztődik; … (magában) dühöng.” (Budapest, Akadémiai, I, 
1959, 1078. o.) Ez a belső lefolyásra utaló mozzanat mindenképp idegen az eredeti nyílt patetizmusától, a 
lázongó dühöngésre, haragvásra felhívó erkölcsi parancstól. 

 
 

Irodalmi Epreskert 5, 2014. szeptember 
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XII. 
 

PIERRE EMMANUEL 
(Gan, 1916. május 3. – Párizs, 1984. szeptember 22.) 
 
Art poétique 
 
Mille et mille ans de sable fin 
Tel est l’âge de l’aube nouvelle 
Mille dunes de parchemin 
Forment les plis de ma cervelle 
 
Cet homme qui bat la semelle 
Dans le froid du premier matin 
Voit s’éloigner la tourterelle 
Et s’évanouir le jardin 
 
Paradis perdu des images 
Chaque jour ma main te récrit 
Mais déchire page après page 
Ton rêve que l’encre flétrit 
 
Et derrière le mur s’envole 
Poussière ou pollen ma parole 

 
 

Költészettan 
 
Ezer s ezer lágy homokév 
Az új pirkadat ilyen ősi 
Papirtekercsek özönét 
Őrzöm ezek agyam redői 
 
Az első reggel dideregve 
Topog egy férfi ez a tél 
Nézi tovaröppen a gerle 
S körötte a kert elalél 
 
Minden áldott nap ujra írlak 
Te képek vesztett édene 
És ronggyá szaggatlak papírlap 
Álmod tinta szennyezte be 
 
S a fal mögött száll – por-e porzó – 
Szavam pusztába hajitott szó 
 
 
Rába György fordítása 

Ars poetica 
 
Százezer év finom homok 
Az új hajnal ennyi idős itt 
Nagy pergamen düna-sarok 
Alkotják agyvelőm redőit 
 
Aki most fázva a legősibb 
Reggel hidegében topog 
Látja a galamb szedelőzik 
A kert semmivé párolog 
 
Képek elveszett édenkertje 
Kezem újraír napra nap 
Majd laponkint szakítja szerte 
Tinta gyalázat álmodat 
 
És a fal mögött tovatáncol 
Szavam ez a por vagy virágpor 
 
 
Rónay György fordítása 
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Ez a szűkszavú, áttetszően tiszta vers költőjének 1956-ban kiadott, Visage nuage (Arc Felhő) c. 

kötetében jelent meg. Két magyar fordításáról tudunk: az időrendben első, Rába Györgyé, a Mai francia 
költők (1958) című antológia számára készült, Rónay Györgyé pedig olvasható a Gondolat Kiadó 
nevezetes „Miért szép?”-sorozatának a „világirodalom modern verseiből” válogató kiadványában is 
(1970). Azért emelem ki éppen ezt a szövegforrást, mert itt a későbbi fordító verselemzése járul a 
költemény eredetijéhez és magyar változatához. Rónay ezenfölül, igazi kollegiális gesztussal, elemzésébe 
beleszövi Rába verzióját is, a következő megokolással: „[a]zért választottam elemzésre a magamét, mert 
érthetőleg közelebb van hozzám, s nem azért, mintha csak jottányival is jobbnak tartanám a Rába 
Györgyénél” (542. o.). 

A mintegy fél századdal későbbi olvasat, úgy lehet, csak igazolja Rónay véleményét: a két fordítás 
egyaránt, szinte egyenlő fokon sikerült magyarítás. 

A versnek már külső képe sajátos kettősséget árul el: a központozás hiánya a XX: századi francia 
költészet szokásrendjéhez köti; a strófikus felépítés, a sorok szabályos terjedelme és legfőképpen a 
rímelés viszont inkább klasszicizáló törekvésről tanúskodik – ez utóbbiak már viszonylag ritka vendégek 
az Apollinaire utáni francia lírában. Mi több: Emmanuel költeménye szabályos szonett, ha elrendezése 
nem mondható is francia jellegzetességnek. Ronsard és Baudelaire hazájában ugyanis ritkaságszámba 
megy a szonett „angolos”, shakespeare-i változata, amely a jelen műnek már írásképén is látható: három 
négysoros, keresztrímes szakaszt egy kétsoros, páros rímű negyedik követ. 

Mindkét fordító gondosan követi az eredeti kompozíció metrikai kötöttségeit. Rába György annyiban 
mégis eltér a francia nyelvű verstől, hogy második strófája nem ismétli meg az elsőnek rímeit. Rónay 
megőrizte a verselésnek ezt a sajátosságát (mégpedig – az eredetihez híven – fölcserélve az a és b rímek 
sorrendjét: a b a b; b a b a). 

Némi túlzással azt mondhatnók, hogy a két fordítás legfontosabb, ám talán nem legfeltűnőbb 
különbsége a cím átültetésében mutatkozik. Igen, mindketten lefordítják a címet, noha csak Rába György 
tollán válik magyarrá a kifejezés: „költészettan”. Valójában az „ars poetica” is fordítás, hiszen a francia 
szókapcsolatot a hozzá nagyon közel álló latin szerkezetre váltja. Eszerint Rába magyarította, Rónay 
pedig – mondjuk így – latinosította az „art poétique” kifejezést? Alighanem bonyolultabb folyamatok 
játszódtak, illetve játszódhattak le itt. A „költészettan” ugyanis furcsamód idegenebbül hat a magyar 
lírához és líraisághoz kapcsolódó sajátos nyelvezetben, mint az „ars poetica”: az utóbbi jóval többször 
bukkan fel tanulmányokban is, verscímekben is; otthonossá tételéhez a XX. században hozzájárulhatott 
József Attila nagy verse is. Ilyképpen kijelenthetjük, hogy a latin cím ezúttal (kulturális értelemben) 
magyarra fordításnak is tekinthető. 

Az első strófa kezdősoráról maga Rónay jegyzi meg, hogy a hajnal „nálam »százezer« [éves] csak, 
kissé hűtlenebbül, a »finom« jelző megmentése érdekében, amit Rába György pompás találattal »lágy«-ra 
cserélt” (542. o.). Elmaradt viszont mindkettőjüknél a „mille” számnévi jelző immár harmadszori 
ismétlése a harmadik sor elején; a rövid, nyolc szótagos sorokba nem fért bele újólag az „ezer” (netán: 
„ezernyi”) szó. A „pergamen ~ papír” kettősségén kívül még a „dunes” szó szerinti alkalmazását emelem 
ki (Rónay magyarításában), a „dűne” helyett a magyarban ritkább „dűna” (azaz düna) változatban. 
Egyébként ez a harmadik sor tüntet föl először – és majdnem utoljára – lényegibb értelmezésbeli, a 
szókép tagolását illető eltérést a két fordító munkája között. Rába a pergamen- (a papír-) tekercset tartja 
fontosnak, el is hagyja a homokbuckákra utaló képet; Rónay ellenben a pergament alárendeli (jelzőként) a 
„düna-sorok” kifejezésbe sűrített látványelemnek. 

A magyar szókészlet is segített a második strófán töprengő fordítónak: a „battre la semelle” szólást mi 
egyszerűen (és végre rövidebben!) a „topog” igével adhatjuk vissza. A szűkebb szövegkörnyezet úgyis 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a szöveg itt fázós, didergő topogásról beszél. Rónay György ezen az egyetlen 
ponton kifogásolja az elődje által választott megoldást: „a költő […] látja magát: azt az embert, aki 
fázósan topog ebben a hideg első reggelben (s nem gondolnám, hogy konkrétan télről lenne szó)” (543. 
o.) Rába ugyanis beszőtte a 6. sorba: „ez a tél”. – A szakasz két francia igéje, illetőleg főnévi igeneve 
(s’éloigner, s’évanouir) párhuzamos mondatszerkezetbe illeszkedik, és a vers dramaturgiája szinonimákká 
is avatja őket; Rábánál: „tovaröppen a gerle / S körötte a kert elalél”; Rónay változatában: „a galamb 
szedelődzik / A kert semmivé párolog”. A „tovaröppen” nagyon szép szó – egy fokkal emelkedettebb 
(akárcsak minden „tova” igekötős szó) az eredetinél. Rónay választása, a „szedelődzik” különös hatást 
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kelt: már-már komikus képzetkapcsolásra indíthatna (a „szedelődzködik ~ szedelődzik” ige emberi 
cselekvésre, távozást, utazást előkészítő műveletekre utal), módot ad azonban megszemélyesítésre is; az 
„elalél”, illetőleg a „semmivé párolog” a „s’évanouir” két szélső értelmezési lehetőségét valósítja meg: az 
első a konkrét, elsődleges, a második az általános, elvont jelentésirányt. 

A harmadik versszaknak mindkét fordítása a hűség, mégpedig az alkotó hűség mesterműve. Rába 
György fölcserélte az első két sor mondattani egymásra következését – ám az ő változata éppoly 
meggyőző, mint Rónayé. A „Paradis perdu” szerkezet (szinte-szinte a miltoni Paradise Lost francia 
változata) mindkét fordításban egyaránt megvalósul. A „flétrit” ige két megfelelője („szennyezte be”; 
„[Tinta] gyalázta”) a grammatikai, szófaji eltérésen kívül (kijelentő módú, múlt idejű ige, illetve 
befejezett melléknévi igenév) arról tanúskodik, hogy az igéket gyakran többféleképpen lehet átültetni, 
mint a főneveket. Ebben a strófában például az „éden(kert)”, a „képek”, a „lap”, az „álom” és a „tinta” 
szavakkal magyarított francia főnevek láthatólag kisebb mozgásteret kínálnak (kevésbé variábilisak), mint 
a „flétrit” ige. 

A kétsoros záróstrófa tömör, aforisztikus pontossága ismét csak példásan érvényesül mind a két 
magyar fordító szövegében. Két sajátosságra hívom fel a figyelmet. A „poussière” és a „pollen” szavak a 
franciában függetlenek, a magyarban viszont a „por ~ virágpor”, illetőleg a „por ~ porzó” szópárok – 
szükségszerűen – ismétlik, tükrözik egymást. Rába megoldása mintha egy árnyalatnyival szójátékosabb 
volna Rónay változatánál, amely precízebbnek, szakszerűbbnek érezhető. 

A másik érdekességre Rába György fordításában bukkanhatunk. Megismétlődik benne a „szó”: 
„Szavam […] szó”, csakhogy másodjára egy olyan jelzői szerkezet áll előtte, amelynek nyoma sincs a 
francia versben: „pusztába hajitott”. (Az időmérték miatt kell bizonyos helyeken rövid magánhangzókat 
használnunk a szabályos hosszúak helyett.) Talán a homokdűnékre táruló táj, „az új hajnal”, a „legelső 
reggel”, az „elveszett édenkert” világkezdeti (vagy világvégi?) képzeteinek meghosszabbítása ez a 
„puszta” az utolsó sorban; s meglehet, a „porzó” is előhívta válaszrímként a „hajitott szó” hangsorát – de 
még fontosabb a „pusztába kiáltás” motívuma, mely a Bibliára visszhangzik. Méghozzá több helyére: az 
evangéliumok mutatják be így Keresztelő Jánost: „Mert ez amaz, kiről szólott Ézsaiás próféta, ezt 
mondván: Kiáltó szó vagyon a pusztában” (Mt 3,3; Jánosnál így: „És monda: Én kiáltó szó vagyok az 
pusztában.” Jn 1,23. – Károli Gáspár fordítása. – A mondat Ézsaiás könyve egy részletének 
átfogalmazása.) A „pusztába kiáltott szó” az idők során kivált eredeti kontextusából, közhasználatú 
kifejezés lett; ezért még természetesebben illeszkedik bele – az itteni igeváltoztatással is – a költői szót, 
beszédet a teremtés kísérleteként megidéző költeménybe. 

 
 

Irodalmi Epreskert 5, 2014. december 
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XIII. 

 
 

WILLIAM SHAKESPEARE 
(Stratford-upon-Avon, 1564. április 23? Kereszteló 
április 26. – Stratford-upon-Avon, 1616. április 23.) 
 
Sonnet 143 
 
Lo, as a careful housewife runs to catch 
One of her feathered creatures broke away, 
Sets down her babe, and makes all swift dispatch 
In pursuit of the thing she would have stay – 
Whilst her neglected child holds her in chase, 
Cries to catch her whose busy care is bent 
To follow that which flies before her face, 
Not prizing her poor infant's discontent: 
So run’st thou after that which flies from thee, 
Whilst I, thy babe, chase thee afar behind; 
But if thou catch thy hope, turn back to me, 
And play the mother's part, kiss me, be kind. 
   So will I pray that thou mayst have thy will, 
   If thou turn back and my loud crying still. 
 
In: Shakespeare’s Sonnets, edited by Stephen Booth, 
Yale University Press, 20003, 123. 
 

 
 
 
 
143. 
 
Ahogyan gondos gazdasszony szalad, 
Ha kiszökik egyik baromfia, 
Gyerekét hagyja, s pillanat alatt 
Fut azután, kit el kell fognia; 
Utána sír elhagyott gyermeke, 
Ordít, hogy végre rá figyeljen anyja, 
Ám ő nem bánja, amazt kergeti, 
S szegény kisdedét keseregni hagyja. 
Igy kergeted, ki tőled menekül. 
S hagysz sírni engem, kicsi gyermeked; 
Ha elfogod majd, ne hagyj egyedül, 
Csókolj meg, űzd el a félelmeket. 
     Igy könyörgöm, hogy vágyad teljesüljön, 
     S jőjj vissza és sírásom csendesüljön. 
 
 

Justus Pál fordítása 
In: Shakespeare szonettjei. Magyarra fordította Justus 
Pál, Budapest, 1956, Corvina, 307. 
 
 

143. szonett 
 
Lásd, megugrott egyszem baromfiát 
mint űzi, hajkurássza a botor 
asszonyka – kisdedét hagyván – se lát, 
se hall, csak elcsípje, nyomába tör. 
 

Míg elhagyott kicsinye nagybusan 
zokogva követi, ő csak szökött 
jószágát hajtva, lázasan rohan, 
s feledi gyermekét a kín között. 
 

Így futsz te is az illanó után, 
míg én kucorgok, árva kicsikéd. 
Vágyad elérvén, térj meg, s nézz reám, 
csókkal csitíts el, édesanyaként. 
 

Legyen meg vágyad – esdek – s ne enyím; 
de jöjj, s szárítsd fel omló könnyeim. 
 
 
 

Szedő Dénes fordítása 
In: Szedő Dénes Összes művei [I, Műfordítások], 
Budapest, 2011, Szent István Társulat, 263. 

CXLIII 
 
Ni, hogy kergeti tollas szökevényét 
A féltő háziasszony! Leteszi 
Kicsinyét, szalad, és lelke egy éhség, 
Hogy utólérje, ami kell neki, 
Míg az otthagyott gyermek őutána 
Fut, sírva, kinek minden gondja csak 
Az üldözendő, és csöppet se bánja 
A szegény fiút, akit megrikat. 
Így futsz az után, ami menekül, 
S így én, kicsinyed, jó hátul, utánad. 
De, ha vágyad elfognod sikerül, 
Térj vissza, csókolj meg, s mondd, hogy anyám vagy, 
    S imám lesz: akaratod meglegyen, 
    Csak jőjj s csöndesítsd zokogó szivem. 
 
 
 
 
 
 

Szabó Lőrinc fordítása 
In: Shakespeare Versei, Budapest, 1962, Európa, 251. 
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A világirodalom egyik legismertebb és legtöbbet elemzett verseskötetének (ciklusának), Shakespeare 

szonettgyűjteményének jó néhány magyar fordítása van. Mintegy másfél évszázad alatt legalább 
féltucatnyi teljes átültetés keletkezett, egyes darabjai magyarításainak pedig se szeri, se száma. A 143. 
szonett ugyan nem tartozik a híres, nevezetes opuszok közé, de igen érdekes szöveg: alapos leckét ad fel 
fordítóinak. 

A számba jöhető magyar változatok közül hármat választottunk, némiképp önkényesen. Justus Pál, 
Szedő Dénes és Szabó Lőrinc munkáinak időrendje nehezen tisztázható. Csak Justus változatát lehetséges 
legalább évhez kötni; Szedő Dénes egyedi vállalkozása datálatlan, Szabó Lőrinc pedig 1921-től fogva 
élete végéig újra meg újra átdolgozta teljes fordítását. Azért soroltuk be harmadiknak, hogy mintegy övé 
legyen az utolsó szó – hiszen valószínűleg az ő magyarítása a legsikerültebb. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy 1.) a szövegeket betűhíven közöljük, még akkor is, ha forrásaink 
írásmódja helyenként inkább elködösíti, mint feltárja a jelentést; valamint hogy 2.) az angol textus nem 
sokat segít az avatatlan mai (akár angol anyanyelvű) olvasónak, hiszen Shakespeare nyelve jócskán 
különbözött a mai angoltól – nem is szólva a nagy költő (és a késői reneszánsz) alkotásmódjának nyelvi, 
stilisztikai bonyodalmairól. 

A kiválasztott vers a sorozat második, kisebb egységébe tartozik: annak a huszonhat szonettnek 
egyike, amely az ún. „fekete hölgyet” énekli meg. Ez a vonatkozás most nem érdekel bennünket, részint 
mert a szóban forgó személyről semmi biztosat nem tudunk, részint pedig mert ezúttal önállóan, azaz 
tematikus, motivikus, jelentéstani és poétikai összefüggéseiből kiragadva vesszük szemügyre a 143. 
szonettet, pontosabban ennek három magyar változatát. 

Előzetesen még annyit, hogy az angol (Erzsébet-kori) szonett sajátos verstani jellemzőit, 
rímszerkezetét, szakozatlanságát persze híven megőrzik a „formahűségre” törekvő fordítók. Pontosabban 
egy kivétel mégis akad: Szedő Dénes négy strófára tagolva írta, íratta le a verset (szövege első közlés), 
ezzel némileg megmásítva az eredeti mű vizuális hatását. 

A szonett eléggé furcsa, az egész kötetben szokatlan jelenetezéssel kezdődik: a szeretett nőt 
gazdasszonyhoz hasonlítja, aki elszökött tyúkját, csibéjét, baromfiját „hajkurássza” (az eredeti „tollas 
állat”-ot említ, tehát körülírással él – ezt a korszakhoz illő, kimódolt alakzatot mintha Szabó Lőrinc 
„tollas szökevénye” tolmácsolná legpontosabban). A háztáji jószág olyasfajta férfira utal, akit a beszélő 
irigyel, de egyszersmind mélyen megvet: dendinek, piperkőcnek, gigerlinek mondhatnánk. Fontosabb 
azonban, hogy ez a hasonlat a maga széles, részletező kibontásával óhatatlanul az eposzi (homéroszi) 
hasonlatokra emlékeztet; sőt még inkább azok parodisztikus, hősiességet gúnyoló válfajára. A kergeti B-t, 
C kergeti A-t: a képnek egyszerre kell mozgalmasnak lennie és tisztán kirajzolódnia az olvasó előtt. Justus 
Pál fordítása kiegyenlítetten, választékosan kezdődik, de mondattana egy kissé elhomályosítja a 
viszonylatokat; Szedő lendületesen indít, a „hajkurássza” igét szerencsés kézzel választja ki, de a „botor 
asszonyka” szerkezet népies kedélyessége mind az alapélménytől, mind az ahhoz járuló keserű 
gúnyolódástól idegen; azonkívül maga a jelenet nála is összebonyolódik valamelyest. Az utóbbi Szabó 
Lőrinc szövegében követhető a legbiztosabban. Az ő sorában egy zökkenő akad: esetleg nem értjük meg 
azonnal, hogy a „lelke egy éhség” szerkezetben az egy hangsúlyos melléknév, ’csupa’, ’merő’ 
jelentésben. 

Az 5-8. sor Justus fordításában pontos és kifejező. (Igaz, a „pontosság” ismérvei meglehetősen 
ingatagok: a shakespeare-i szonettek majd minden szava többféle jelentést sűrít magába; a háromszor is 
előforduló „catch” ige például jelentheti, hogy „elér”, „megszerez”, „utolér”, „elkap”, „megragad”, 
valamint azt is, hogy „szerelemre lobbantja, rabul ejti valakinek a szívét”.) Feltűnhet azonban az 5. és a 7. 
sor ríme (gyermeke – kergeti);  ez  bizony inkább  gyönge  asszonánc (netán  kancsal  rím?). A  6. sorba 
beilleszti  az  „anyja” szót, s ennek  még következménye  lesz.  Szedő rímelése   makulátlan,  a   „feledi  
gyermekét  a  kín   között”   sor  ellenben  megint  homályosabb  a kelleténél. (Itt pedig azt kell 
megjegyeznünk, hogy a fordítás sokkal kevésbé bírja az ambivalenciát, sokkal kevesebb bizonytalanságot 
engedhet meg magának, mint az eredeti – kivált mondattani vonatkozásban.) 

A vershelyzet két „látható” emberi kulcsszereplője – a 8. sorig – anya és kisgyermeke. A 10. sortól a 
beszélő lép a hasonlatban szereplő „otthagyott gyermek” helyébe, és hogy a megfeleltetés hézagtalan 
legyen, a 12. sorban így kérleli a féltékenyen szeretett nőt: „csókkal csitíts el, édesanyaként” (Szedő 
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Dénes); „s mondd, hogy anyám vagy” (Szabó Lőrinc). Mint már láttuk, Justus Pál áthelyezte a 6. sorba az 
„anya” szót, később, valódi előfordulásakor azonban mellőzi. Csakhogy a 12. sorban ez a szó, ez a 
fogalom még annál is fontosabb, mint amennyire a másik  két változat érzékelteti. „And play the mother’s 
part”: a kifejezésben utalás rejlik Shakespeare saját foglalkozására, a színészetre: ’és játszd az anya 
szerepét’ (lásd még ehhez a 23. szonett első két sorát). 

Az utolsó előtti sor ismét eljátszik a „will” jelentéseivel. Ez a szócska a 135–136. szonettben már 
megcsillogtatta sokrétű képességeit. A szonettek első fordítói, Szász Károly és Győry Vilmos már 
szükségét érezték, hogy ezt a jegyzetet fűzzék a 135. darabhoz: „Az ezen s a következő szonettben 
előforduló szójátékot, mely a költemény alapjául szolgál, t. i. will (akarat) és a költő nevének (William) 
az egész nevet jelző első szótagja, a magyarban teljes lehetetlen visszaadni, s így a fordítás az eredetinek 
csak halvány másolata sem lehet.” (Shakspere Vegyes költeményei, Bp., 1878, Ráth Mór, 234.) A XIX. 
századi fordítók még nem is említik a szó pajzán, obszcén sugallatait. 

Sorunkban ráadásul kétszer fordul elő, először segédigeként, majd (hangsúlyos) főnévi szerepben. 
Fordítóink „vágy”-ként, „akarat”-ként tolmácsolják. Ugyanez a sor azonban sajátságos irányba terelte 
Szedő Dénes képzeletét. A „pray” ugyanis („so will I pray”) imádságra utalhat: Szabó Lőrinc éppen ezt a 
szót használja („S imám lesz: akaratod meglegyen”). Az a vallási-liturgiai árnyalat, mely a „meglegyen 
akaratod” két szavának összefűzéséből is kivehető, a ferences szerzetespap, Szedő Dénes szövegében 
váratlanul és csak egy pillanatra úgyszólván meghatározóvá lesz: „Legyen meg vágyad – esdek – s ne 
enyím…” – Ez a toldalék, ez a „ne enyím” mintegy a fordító keresztényi ajándéka a meglehetősen e 
világi tájakon és rétegekben játszódó versnek; az eredetiben nyoma sincsen. Az Olajfák hegyén, 
elfogatása előtt imádkozik ekképpen  Jézus (Mt 26,39): „Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; 
mindazonáltal, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.” (Kiemelés: B. L. – Újszövetségi 
Szentírás, Káldi György S. J. fordítása nyomán…, Budapest, [1927], Szent István Társulat, I. kötet, 135.) 

Bár úgy fogalmaztunk, hogy a szóban forgó elem nincs benne Shakespeare szonettjében, ez nem 
jelenti azt, hogy a fordító e ponton netán meghamisította a verset. Először is, a fordítás mindig bevon 
olyan stilisztikai és jelentéstartományokat a műbe, amelyek az eredetiből hiányoztak (miközben, mint 
sokkal köztudomásúbb, elejt olyanokat, amelyek viszont a forrásnyelvi szöveg lényeges összetevői 
voltak). Másodszor Shakespeare nyelve gyakran mozgósítja a korabeli angol bibliafordítások jellegzetes 
szófordulatait. Ebben a szonettben is feltűnhet, hogy a 7. sornak ez a mellékmondata: „that which flies 
before her face” olyan kifejezést használ, amely kisebb változatokkal – és heroikus színezettel – gyakran 
előfordul a régi angol bibliai szövegekben. Ez az utalás persze nemigen menthető át a fordításba.  

Ha összegeznünk kellene a három átültetés keltette élményt, talán azt mondhatnánk, hogy 
kifejlésében, beszédmenetében mindhárom kissé kényszeredettebb az eredetinél; továbbá mindhárom 
valamelyest tompítja, egységesíti az angol vers sokfelé tekintő, sok színben játszó stilisztikáját és 
jelentéstanát. Valószínűleg Szabó Lőrinc változata idézi fel legpontosabban a magyar olvasó előtt, milyen 
is egy (vagy a) shakespeare-i szonett. 

 
 
Irodalmi Epreskert 5, 2015. március 
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XIV. 

 
 

WILLIAM BUTLER YEATS 
(Sadymount, Dublin mellett, 1865. június 13. – 
Roquebrune-Cap-Martin, 1939. január 28 

 
The Second Coming 

 
Turning and turning in the widening gyre 
The falcon cannot hear the falconer; 
Things fall apart; the centre cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon the world, 
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 
The ceremony of innocence is drowned; 
The best lack all conviction, while the worst 
Are full of passionate intensity. 
 
Surely some revelation is at hand; 
Surely the Second Coming is at hand: 
The Second Coming! Hardly are those words out 
When a vast image out of Spiritus Mundi 
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert 
A shape with lion body and the head of a man, 
A gaze blank and pitiless as the sun, 
Is moving its slow thighs, while all about it 
Reel shadows of the indignant desert birds. 
The darkness drops again; but now I know 
That twenty centuries of stony sleep 
Were vexed to nightmare by a rocking cradle, 
And what rough beast, its hour come round at last, 
Slouches towards Bethlehem to be born? 
 

Megjelent: 1921 
 

 
 
 

The Norton Anthology of Poetry, 4th edition, New York: W. W. Norton, p. 1091. 
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WILLIAM BUTLER YEATS 
 

 
A második eljövetel 
 
Forgódva forgószélben sebesen, 
nem hallgat a sólyom solymászra sem. 
A centrum gyönge: minden szétröpül, 
a világ csupa zűr, kívűl, belűl. 
Vérszutykos ár csatangol s mindenütt 
megfúl az ártatlanság ünnepe. 
A jóknak nincs hite, a gonoszok 
intenzitása véres szenvedély. 
 
A kinyilatkoztatás már közel, 
már közelít az új Eljövetel, 
a Második! S mig elröppen a szó, 
hatalmas képpel a Spiritus Mundi 
szemem zaklatja: sivataghomokban 
oroszlántestű emberfejü lény 
les rám, a szeme gyilkos mint a nap. 
Lassún mozdítja combjait, körötte 
rivó madarak árnya tántorog. 
 
Sötétség újra. De én már tudom, 
hogy husz évszázad érzéketlen álma 
szörnyet fogan s az bölcsőt követel. 
Hát nem dúvad, ki időt szimatolva 
születni cammog Betlehem felé? 
 
Nagy László fordítása 

 
William Butler Yeats, Versek, Budapest, 1960, 
Európa, 161–162. o. 

 
A Második Eljövetel 
 
Mind tágabb körökben kering, s ha szól már, 
Nem hallja a sólyom, mit mond a solymár; 
Széthull minden, már nem tart a közép, 
A földet anarchia dúlja szét, 
Vérszín áradat dúl, s amerre jár, 
Az ártatlanság áldozata megfúl; 
Hitehagyott a jó s a rosszakat 
A meggyőződés szenvedélye fűti. 
 
Bizton a jelenés már közeleg; 
Második eljövetel közeleg, 
A Második Eljövetel! S alig 
Ejtem ki a szót — a Spiritus Mundi 
Rémlik elém, sivatagi homokban 
Oroszlántestű, emberfejű lény, 
Szeme üres, kegyetlen, mint a nap, 
Combja lassan megmozdul, s körülötte 
Nyugtalan madár-árnyak kavarognak. 
Sötétség újra; de most már tudom, 
Hogy húsz évszázadig kényszerített rá 
Egy bölcső megkövült lidérces álmot, 
S hogy — ha ideje jő — miféle vad 
Cammog majd Betlehembe, megszületni. 
 
 
Ferencz Győző fordítása 

 
William Butler Yeats Versei, Budapest, 2000, 
Európa, 112–113. o. /Lyra Mundi/ 

 
 
 
 
 
William Butler Yeats (Dublin, 1865. jún. 13. – Roquebrune, 1939. jan. 28.) fenti verse legismertebb 

darabjai közé tartozik. Az ír származású költő életműve kiemelkedik a XX. század első felének angol 
nyelvű költészetéből; érthető, hogy életművének egészéről tekintélyes szakirodalom halmozódott fel. 
Magyarul négy évtizedes eltéréssel két gyűjteményes kötete jelent meg (1960; 2000), de egyes verseit is 
többen fordították. Az utóbbi húsz-egynéhány évben más műfajait (például drámáit) is fölfedezték 
nálunk, monográfiák, tanulmányok taglalják művészetét. 

És gondolatvilágát. Yeats ugyanis elméleti rendszert alkotott, azaz inkább állított össze, amelyben 
kereszténység, teozófia, rózsakeresztesség, kabbalisztika, hinduizmus vegyül, s mindezeket az 
indíttatásokat nagy erejű képekben és képzetekben összegezte (ezek egyike éppen a jelen versben is 
tematizált „gyre”: a spirális „forgás”, a „pörgés” mozgásformája). Teóriájának célja mindinkább a 
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történelem megértése, megértetése lett. Talán egyik művében sem oly nyilvánvalóan, mint a jelen 
versben. 

A Második Eljövetel-t tehát sokan és persze sokféleképpen magyarázták. Az 1919-ben írott és 1921-
ben megjelent vers két magyar fordításának összehasonlításakor azonban alig-alig vehetjük hasznát a 
sokszor bonyolult és mélyreható interpretációknak, hiszen minket – ezúttal – csak a szöveg nyelvi 
anyaga, kidolgozottsága érdekel – két magyar „változaton” át. Igaz: a szavak megválasztása, de még a 
mondatszerkesztés, valamint a retorika is szorosan összefügg a jelentéssel, olykor pedig az eszmei, 
szellemi utalások rétegével is; annál inkább, mivel nemcsak a föntebb említett egyéni „rendszer”, hanem 
az újszövetségi Biblia, kivált az Apokalipszis bizonyos motívumai is beépülnek a vers 
jelentésszerkezetébe. Épp ezért mindjárt a címet sem lehet akárhogyan magyarítani. 

A két fordítás Nagy László, illetőleg Ferencz Győző munkája. Két, gyökeresen különböző fordítói (és 
alkotói) egyéniség – és persze két korszak is. Voltaképpen meglepő lehet, hogy elsőként éppen Nagy 
László ültette át a verset. Az ő alkatához a képekben és színes kifejezőeszközökben dúskáló, erős sodrású 
és nagy érzelmi, indulati kisülésekben tetőző költészettípusok állnak igazán közel – nem épp a meditatív 
és szentenciózus, absztrakcióit közvetetten kifejező tónus (és szemlélet), amely Yeats versének sajátja. 
Ezek a tulajdonságok sokkal jobban illenek a későbbi fordítóhoz. Kimondhatjuk azonban, hogy Nagy 
László, aki jellemzően Lorca, Rimbaud, Jeszenyin és a bolgár, valamint délszláv népköltészet ihletett 
fordítója, úgyszintén értékes, maradandó szöveget alkotott. 

Az első két sor exponálja a „forgás” mint távolodás képzetét, mégpedig a sólyom-solymász (solymár) 
apró jelenetébe foglalva. Az angol igenév kettőződését Nagy László megoldása (forgódva, forgó-
szélben), a mozgás kiterjedését Ferencz Győzőé („mind tágabb körökben”) érzékelteti jobban. – A 
harmadik sor szinte szállóigévé vált az angolszász világban: oly gyakran idézik, mint mi Ady sorait 
szoktuk a Kocsi-út az éjszakában c. versből: „Minden Egész eltörött…” (A két részlet különben 
meghökkentően egybehangzik. – A yeatsi sor „népszerűségéhez” csupán két adalék: a jeles nigériai író, 
Chinua Achebe a Things Fall Apart címet adta első regényének [1958]; a populárisabb regiszterhez 
tartozó Stephen King-filmfeldolgozásban, A végítélet-ben [The Stand] pedig az egyik szereplő ezt a sort 
idézi fel önmagának és beosztottjának a pusztító járvány terjedése láttán.) 

A sort – és a rákövetkezőt – Nagy László szabadabban, Ferencz Győző pontosabban tolmácsolja; 
nagyjából így lesz ez a továbbiakban is. A korábbi fordító megcserélte a két összefüggő kijelentést: „A 
centrum gyönge: minden szétröpül”. Az utóbbi ige dinamikusabb, mint a „fall apart”: ennek inkább a 
„széthull” felel meg. „[A] világ csupa zűr kívűl, belűl” – ez a sor még messzebbre távolodik az eredeti 
szinte pedáns, szakszerű nyelvezetétől. A „zűr” szóba egy kissé zavaróan hallatszik bele a köznyelvben 
hozzátapadt bizalmas fesztelenség. A „mere anarchy” (majdnem) szó szerint lép át a későbbi fordító 
szövegébe – szó szerint, azaz idegen szó mivoltában: anarchia. Yeats versének retorikai elemzése 
okvetlenül igazolja a későbbi, „puritánabb” ízlésű fordító döntését. 

A „loose” ige ismétlése elmarad Nagy Lászlónál: a „csatangol” igét (kifejezően, meghökkentően) a 
„vérszutykos ár”-hoz kapcsolja. A későbbi fordító a „dúl” kétszeres állítmányi használatával megőrzi ezt 
az eljárást. (Nagy szükség van angol szövegek átültetésekor efféle rövid szavainkra: a testesebb magyar 
szerkezetek alig férnek el a verssorokban.) A következő – szintén híressé vált – szentenciózus mondatok 
alig kínálnak választási lehetőségeket. A „ceremony” mégis annyira általános, hogy magyarul „ünnep”, 
valamint „áldozat” lett, lehetett belőle. 

A 7-8. sor valósággal megjelöli – mégpedig baljóslatú erővel – a XX. századi elnyomó és pusztító 
rendszerek egyik szociálpszichológiai forrását. Nagy László szövege itt, sajnos, megbicsaklik. „[A] 
gonoszok / intenzitása véres szenvedély” – ez a tagmondat nemcsak pontatlan, hanem homályos is. 
Ferencz Győző sokkal hívebben fordít; adaptációjában a „hitehagyott” szó ugyan egy kissé bonyolítja a 
kristálytiszta viszonylatokat – jó volna emitt összekötni a Nagy László-i változatot: „A jóknak nincs hite” 
[szerencsésebb lenne így: hitük, B. L.] a későbbi fordító megoldásával. 

A második, hosszabb „szakasz” biblikusan ünnepélyes bejelentései után az a szörnyalak „rémlik 
elénk”, amely Yeats vészjósló látomásában a kereszténység két évezredét felváltó új korszak emblémája 
lesz. a beszélő forrásmegjelölése szerint a „Spiritus Mundi”, azaz a „világlélek” „hatalmas képe” (vast 
image) gyanánt bukkan fel, mintegy az emberiség közös tudatalattijából. Ez az „oroszlántestű, emberfejű 
lény” – csaknem azonos a két fordítás! – még a görög mitológiát is hozzákapcsolja a vers 
utalásrendszeréhez, hiszen a szfinx alakzatát rajzolja meg. Szeme „gyilkos [,] mint a nap”; illetőleg: „… 
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üres, kegyetlen, mint a nap”: azaz Nagy László egyberántotta a két jelző külön-külön minősítéseit; 
Ferencz Győző most is pontosabb, analitikusabb: a „blank” (üres) jelentését sem hanyagolta el. 

Ez a záró passzus nyersebb, testiesebb képzeteivel és a nyitányénál zaklatottabb retorikájával újfajta 
feladatok elé állítja a fordítót. Nagy László – egyéniségéhez híven – még tovább fokozza ezt a 
drámaiságot: a „vadállat” leírása után új strófát kezd, az utolsó két sorba foglalt mellékmondatot önálló, 
éles kérdéssé hangosítja: „Hát nem dúvad, ki…?” 

Előbb azonban a „vad” a „dúvad” elmúlt két évezredéről beszél a vers: 
„… De én már tudom, / hogy husz évszázad érzéketlen álma / szörnyet fogan s az bölcsőt követel.” 

Nagy Lászlónak ez a mondata elködösíti és valamelyest félre is értelmezi az eredeti szöveget. (Valószínű, 
hogy az első magyar Yeats-kötet készítésekor, az 1950-es évek legvégén a Gyöngyszoknya és a Rege a 
tűzről és jácintról alkotója nyersfordításra szorult az angol nyelvű líra átültetésében.) A valódi jelentést 
Ferencz Győző változata érteti meg velünk: 

„… de most már tudom, 
Hogy húsz évszázadig kényszerített rá 
Egy bölcső megkövült lidérces álmot…” 
Vagyis a dúvad szenvedett, mert Krisztus ringó („rocking”) bölcsője lidércnyomásos 

mozdulatlanságra kárhoztatta. Ez a múlt idejű előtörténet már előkészíti a megdöbbentő (és blaszfémiát 
súroló) végkifejletet, a „dúvad” betlehemi megszületését. – Nagy László jelen időbe teszi a záróképet 
(nyelvünkben persze a jelen idő nagyon is átnyúlhat a jövőbe); utódja a „ha ideje jő” közbevetéssel, 
valamint a „majd” határozószóval egyértelműsíti a jövő vonatkozást. E ponton mégis mintha Nagy László 
fordítása állna közelebb az eredetihez. 

Az utolsó sor megint csak kevés variációt kínál a magyarul fogalmazónak. Mindkét fordító követi a 
„to be born” szerkezet grammatikáját (főnévi igenévvel jelezve a célt: „születni”, illetve „megszületni”), 
és mindketten a „cammog” igével adják vissza a „slouches” szavát. A „cammog” ugyan magába sűríti a 
„slouch” ige két szemantikai elemét: a lomhaságot, valamint a kelletlen hányavetiséget, de van egy kisebb 
hátránya is. Nevezetesen az, hogy a magyar beszélők, még inkább: olvasók körében múlhatatlanul 
hozzátapadt valamiféle népmesei íz, illetőleg (alanyként) a mackó, a medve alakja – márpedig ez a 
kedélyesség aligha illik a verszárlatnak inkább groteszk, démonikus sugallataihoz. (Talán „ballag”, 
„baktat” lehetne?) Az utolsó sor szórendi eltérésére és a kétféle változat különböző hatására is 
fölfigyelhet Yeats kiemelkedő versének magyar olvasója. 

 
 

Irodalmi Epreskert 5, 2015. június 
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XV. 
 
FRANÇOIS VILLON 
(Párizs, 1431 vag 1432 – eltűnt 1463-ban) 
 

 
Testament  

 
 
 

XXII 
Je plains le temps de ma jeunesse,  
Ouquel j'ay plus qu'autre galé  
Jusqu'a l'entrée de vieillesse,  
Qui son partement m'a cellé :  
Il ne s'en est a pié alé  
N'a cheval : helas ! comment don ?  
Soudainement s'en est vollé  
Et ne m'a laissié quelque don.  
 
XXIII 
Allé s'en est, et je demeure,  
Povre de sens et de savoir,  
Triste, failly, plus noir que meure,  
Qui n'ay ne cens, rente n'avoir;  
Des miens le mendre, je dy voir,  
De me desavouer s'avance,  
Oubliant naturel devoir  
Par faulte d'un peu de chevance.  
 
XXIV 
Si ne crains avoir despendu  
Par friander ne par lescher ;  
Par trop amer n'ay riens vendu  
Qu'amis me peussent reprouchier,  
Au moins qui leur couste moulte cher ;  
Je le dy et ne croy mesdire.  
De ce je me puis revanchier :  
Qui n'a meffait ne le doit dire.  
 

 

 
 
 

XXV 
Bien est verté que j'é aymé  
Et aymeroye voulentiers ;  
Mais triste cueur, ventre affamé  
Qui n'est rassasďé au tiers,  
M'oste des amoureux sentiers.  
Au fort, quelc'um s'en recompence  
Qui est ramply sur les chantiers,  
Car la dance vient de la pance !  
 
XXVI 
Bien sçay, se j'eusse estudďé  
Ou temps de ma jeunesse folle  
Et a bonnes meurs dedďé,  
J'eusse maison et couche molle ...  
Mais quoy ! je fuyoie l'escolle  
Comme fait le mauvaiz enffant.  
En escripvant ceste parolle,  
A peu que le cueur ne me fent.  
 
XXVII 
Le dit du Saige trop lui feiz  
Favourable, bien en puis mais !  
Qui dist : " Esjoďs toy, mon filz,  
En ton adolescence ", mes  
Ailleurs sert bien d'ung autre mes,  
Car " Jeunesse et adolessance  
- C'est son parler, ne moins ne mes -  
Ne sont qu'abuz et ygnorance ".  
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XLIII 
 
Ce monde n'est perpetuel,  
Quoy que pense riche pillart ;  
Tous sommes soubz mortel coustel :  
Ce confort prens, povre viellart,  
Lequel d'estre plaisant raillart  
Ot le bruit, lors que jeune estoit,  
C'on tendroit a fol et paillart  
Si, viel, a raillier se mestoit.  
 
XLIV 
 
Car s'en jeunesse il fut plaisant,  
Ores plus riens ne dit qui plaise  
- Tousjours viel singe est desplaisant,  
Moue ne fait qui ne desplaise - ;  
S'il se taist, affin qu'il complaise,  
Il est tenu pour fol recreu ;  
S'il parle, on lui dist qu'il se taise  
Et qu'en son prunier n'a pas creu.  
 
XLV 
 
Or lui convient il mendïer,  
Car ad ce force le contrainct ;  
Regrectë huy sa mort et hier,  
Tristesse son cueur si estraint !  
Se, souvent, n'estoit Dieu qu'il craint,  
Il feroit ung orrible fait,  
Et advient qu'en ce Dieu enffraint  
Et que lui mesme se deffait.  
 
XLVI 
 
Aussi ces povres famelettes  
Qui vielles sont et n'ont de quoy,  
Quant ilz voient ces pucellettes  
Empruncter elles a requoy,  
Ilz demandent a Dieu pourquoy  
Sy tost nacquirent n'a quel droit.  
Nostre Seigneur se taist tout quoy,  
Car au tancer il le perdroit.  
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FRANÇOIS VILLON 
 
Testamentum 
 
XXII. 
Siratom ifjúságomat, 
Melyben oly sokat hergelődtem,  
S mely, hogy a vénség rámszakad, 
Elrejtőzött a tűnt időben. 
Ellovagolt? Gyalog szökött? Nem! 
Jaj, hogyan hát? Ki tudja! – Hopp, 
Csak úgy elrepűlt észrevétlen 
S kincseiből mit sem hagyott. 
 
XXIII. 
Ő elrepült, s itt vagyok én, 
Gyér tudománnyal, ostobán, 
Mint áfonya, oly feketén, 
S búsan: se pénzem, se tanyám; 
Sietve megtagad, meg ám, 
Legutolsó rokonom is: 
Akiknek a zsebe sovány, 
Ahhoz a vér szava komisz. 
 
XXIV. 
Pedig nem herdáltam soha 
Pénzem tivornyákra, se nőkre; 
Aki gyaláz, nincs igaza: 
Barátok sem szidhatnak érte, 
Hisz nem éltem az ő zsebükre, 
Ez így van, ezt állíthatom; 
Tiszta arcnak tiszta a tükre, 
Hallgasson hát a rágalom. 
 
XXV. 
Szerettem, igaz, s szeretek még 
Ma is: de szívem szomorog, 
S gyomrom, amelyben ritka vendég 
A jó vacsora, úgy korog, 
Hogy nőre nem gondolhatok. 
No de csókol helyettem az, 
Aki dús: régi nóta, hogy 
Megy a tánc, ha tele a has! 
 
 

 
 
 
 

XXVI. 
Tanultam volna, ó, Egek, 
Ifjúságom bolond korában, 
Ízlett volna a becsület, 
Volna most házam, puha ágyam! 
De én? Az iskola megett 
Csavarogtam, bitang fiú... 
Ezt írva, most majd megreped 
A szívem, olyan szomorú. 
 
XXVII. 
Nagyon tetszett, túlságosan, 
A Bölcs, ki azt hirdette, mint 
Tudjuk, hogy: „Örvendezz, fiam, 
A fiatalságod szerint...”; 
De van tanácsa, mely megint 
Mást mond, és szavai lerontják 
A másikat, s ez arra int, 
Hogy: „A fiatalság bolondság!” 
 
 
XXVIII. 
Napjaim, hogy Jób szavait 
Idézzem, oly gyorsan repűltek, 
Mint a takács hajói, kit, 
Mialatt sző, munkája sürget; 
Ha pecke nem épp szembelüktet, 
Szakad a szál – így semmi vészt 
Nem félek, mit a sors rám küldhet, 
Hisz a sír mindent elemészt. 
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XLIII. 
E földi élet nem örök, 
Bármit mond is a pénzpióca; 
A halál mindenkit ledöf 
S ez igaz némely nyomrúltra, 
Aki, míg ifjúsága hagyta, 
Úgy hetvenkedett, a hamis, 
S bizony nyegle kurafi volna, 
Ha úgy viháncolna ma is. 
 
XLIV. 
Koldulás való csak neki, 
Rá is kényszerűl. Napra-nap 
Hívja a hlált s úgy töri 
A bánat, hogy – ne volna csak 
Isten, kit fél! – az indulat 
Szörnyűségekbe csapna át. 
Néha fel is lázad a dac 
Ég ellen, s megöli magát. 
 
XLV. 
Mert, ha tetszett fiatalon, 
Ma csak úntatja hallgatóját; 
Undorító a vén majom, 
Bármilyen torz fintorokat vág; 
Ha némán, félve vigyorog rád, 
Azt hiszed, hogy tiszta hülye, 
S ha megszólal, hát letorkolják, 
Hogy hiányzik egy kereke. 
 
XLVI. 
Igy járnak a szegény kivénhedt 
Nők is; nincs semmijük, s ha a  
Csitriket látják, kik a mézet 
Nyalogatják már: „– Mi oka, 
– kérdik Istent – és mi joga, 
Hogy már ezek is megszülettek?” 
Isten nem felel; tudja: ha 
Pörbe száll velük, csak veszíthet. 
 

 
Szabó Lőrinc fordítása. – Villon Összes versei, Budapest, 1957, Európa, 77–79.; 95–96. 
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FRANÇOIS VILLON 
 
Testamentum 
 
XXII. 
Siratom immár ifjuságom, 
Amelyben oly nagy vígan éltem, 
De vissza, jaj, hiába várom! 
Kereshetem a messzeségben… 
Hogy is tünt el? – ocsudva kérdem – 
Elsompolygott? Elvágtatott? 
Csak úgy repült el észrevétlen, 
S egy rossz pénz nélkül itt hagyott. 
 
XXIII. 
Nagymessze szállt s én itt maradtam 
Tudatlan, búsan, fonnyadón, 
Sötét szedernél gyászosabban… 
Nincs pénzem, jussom, birtokom; 
A leghitványabb kis rokon 
Az utcán rám ismerni restel, 
Ha meglát, messzi eloson: 
A szegény ember, komisz ember. 
 
XXVI. 
Pedig sok pénzt nem tékozoltam 
Inyenc falatra, lakomákra; 
Asszony szerelmiért se szórtam; 
Szememre senki ezt ne hányja; 
Hazugság volna bárki vádja, 
De való az, mit én beszélek: 
Mivel mit sem tud önmagára, 
Ezegyszer most nem bűnt a lélek. 
 
XXV. 
Igaz, szerettem én is itt-ott, 
S szeretnék most is szivesen, 
De kókadt szívet korgó gyomrot 
Kerűl a vídám szerelem. 
Bezzeg vigad szerelmesen, 
Kit éjjel-nappla falni látsz, 
Kit szükség nem bánt sohasem: 
Ha teli a has, megy a tánc. 

 
 

 
 
XXVI. 
Én Istenem! ha tanulok 
Bolond ifjuságom korában 
S a jó uton elindulok, 
Most volna házam, puha ágyam, 
De míg más ült az iskolában, 
Kerűltem én, komisz gyerek… 
Míg ezt leírom: bánatában 
Szivem majd hogy meg nem reped. 
 
XXVII. 
Túlontúl megfogadtam én 
A Prédikátornak szavát, 
Hogy: „Ifju, vígadj idején, 
Míg néked áll a nagyvilág!” 
De nem figyeltem már alább, 
Hol így folytatja bölcs tanácsát: 
„A gyermekkor s az ifjuság 
Bizony merő hívság, bolondság.” 
 
XXVIII. 
Nap-napra tünt el, egyre futva – 
Ahogy Jób mondja – mint a szálak 
Villódzva futnak, ha a munka 
Körmére ég a gyors takácsnak… 
Míg egyszer kész – s nincs hátra más, csak 
Végét elvágni hirtelen… 
Én sem félek, hogy rám mi várhat: 
A sírban minden elpihen. 
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XLIII. 
Örökké e világ nem áll, 
A pénzharácsoló zsivány 
Akárhogy is filozofál: 
Elvész az ember mindahány. 
Ez a sok vénnek is sovány 
Vigasza, ki míg ifju volt, 
Mondták rá: míly tréfás, vidám… 
S ha most tréfál – csak vén bolond. 
 
XLIV. 
Mehet koldulni, ez a sorsa; 
Szorítja a szükség keményen. 
Örökké a halál a gondja, 
Ég a keserves kín szivében; 
Ha nem tudná Istent az égben, 
Bizony már itt se volna rég… 
Sok így se bánja, bármi légyen, 
És elhajítja életét. 
 
XLV. 
Mert míg ifjan kedvébe jártak, 
Most senki rá ügyet se vet, 
A vén majom bármit csinálhat, 
Utálatos mindenkinek. 
Ha hallgat s nem zavar vizet: 
Ütődött – mondják megvetéssel; 
Ha szól, az járja: kuss öreg! 
Úgy látszik, több van egy kerékkel. 
 
XLVI. 
A vén anyókák is, szegények, 
A süldőlányokat ha nézik, 
Hogy bőségben, vidáman élnek, 
Az Istent lázadozva kérdik: 
Mért kellett megvénülni nékik? 
S ezeknek itt mi érdeme? 
Az Úr némán hallgatja végig: 
Ha pörbe szállna– vesztene. 
 

 
Mészöly Dezső fordítása. – A teljes Villon, Mészöly Dezső fordításában…, Budapest, 1980, Magvető, 32–
34.; 42–43. 
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Süpek Ottó emlékének 

 
 

François Villon 
(Párizs, 1431—1463?) 

 
Testamentum 

XXII–XXVII., 
XLIII–XLVI. oktáva 

 
Villon nálunk is fölöttébb népszerű: sokan fordítottak tőle, nem egy költőnk megbirkózott legfontosabb 
művének, a Nagy Testamentumnak (újabban inkább Testamentum-ként tartjuk számon) teljes 
magyarításával, nem is szólva az ún. „Vegyes költemények” közé sorolt néhány darabjáról, például az 
akasztásra ítéltek nevében szóló Gyász-irat..-ról, az Apró képek balladájá-ról vagy éppen „a felakasztását 
váró Villon” hírhedt és nevezetes „négy soráról”, melynek magyar változatait összeszámolni is nehéz 
volna. A késő középkori költő magyarországi utóéletének ezenkívül sajátos terméke, mondhatni kitérője 
az a gyűjtemény, amelyet Faludy György adott ki költeményeiből, azaz inkább saját, villoni 
motívumokból is építkező verseiből. – Hozzátehetjük, hogy a magyar Villon-kiadások többször is 
bírálatra, olykor pedig szenvedélyes vitára ingerelték a kritikusokat, némelykor magukat a költő-
fordítókat is, mégpedig már az 1940-es évek elején, noha fordításkritikánk egyébként jobbára csak az 
utóbbi évtizedekben kapott erőre. 
A villoni líra tehát sokaknak nyújt élményt, magyar átültetéséhez is jóval többen szóltak és szólnak hozzá 
a megszokottnál, pedig ez a költészet igen nehezen közelíthető meg – ennek oka többek közt a villoni 
nyelv „idegensége”; ezt a XV. századi nyelvet még a franciák is gyakran lefordítják (mai nyelvre), sőt 
úgynevezett „kétnyelvű” (bilingvis) kiadásokban bocsátják közre az életművet. 
Ezúttal nem valamelyik ballada magyar változatait hasonlítjuk össze, hanem a ritkábban elemzett oktávák 
közül válogatunk. A Testamentum-nak ezek közül a nyolcsoros szakaszai közül most a XXII.-től a 
XXVII.-ig terjedő strófákra irányítjuk figyelmünket. Kedvelt rész ez, a XXVI. oktáva különösen: utóbbit 
még az iskolai tankönyvek, szöveggyűjtemények is szívesen fölveszik. 
 
Szabó Lőrinc így kezdi a XXII. szakaszt: 
 
Siratom ifjúságomat, 
Melyben oly sokat hergelődtem… 
 
Mészöly Dezső: 
 
Siratom immár ifjuságom, 
Amelyben oly nagy vígan éltem… 
 
Meglehet, Mészöly Dezső szövege hívebb az eredetihez az „oly nagy vígan éltem” szerkezettel (a 
franciában a „dőzsöl, mulat” jelentése fejeződik ki)*, a „hergelődtem” nyersebb és talán homályosabb is: 
mindamellett mennyivel izgalmasabb, mint az „oly nagy…”-féle bőbeszédű fordulat! A 3–4. sorban is 
más a feszültség foka: 
 
S mely, hogy a vénség rámszakad, 
Elrejtőzött a tűnt időben. 
 
Mészöly: 

                                                 
* Bizony nehéz az eredetire hivatkozni: a mai olvasó, aki nem tudósa a „középfrancia” nyelv állapotának, már a villoni szöveg 
megértéséhez is mai magyarázatokra szorul. – A Testamentum nyelvi értelmezésének nehézségeiről, a magyar Villon-
átültetésekben fölfedezhető félreértésekről lásd Ádám Péter Ihlet és filológia c. tanulmányát: 
cief.elte.hu/sites/default/files/19adampeter_0.pdf 
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De vissza, jaj, hiába várom! 
Kereshetem a múlt időben. 
 
Mészöly Dezsőnek „De vissza, jaj…” kezdetű sora lompos slágerszöveg Szabó Lőrinc változatához 
képest, ráadásul elejti a „vénség” motívumát, amely pedig benne volt az eredetiben („jusqu’à l’entrée de 
vieillesse”). 
A következő strófa megint erőteljesebb Szabó Lőrinc megfogalmazásában: 
 
Ő elrepült, s itt vagyok én, 
Gyér tudománnyal, ostobán… 
 
Mészöly szövegezésében: 
 
Nagymessze szállt s én itt maradtam 
Tudatlan, búsan, fonnyadón… 
 
Úgy rémlik, mindkét fordító élénkebb színekbe vonta a villoni önítélkezés kopárságát („pauvre de sens et 
de savoir”), de Mészöly Dezső jelzői (határozói), kivált a „búsan” meg a „fonnyadón”, ismét csak eltérítik 
az eredeti stilisztikumát, ezúttal a XIX. század végi impresszionista tónus irányába. A „búsan” szót pedig 
talán nem lett volna szabad beleírni Villon magyar szövegébe… Igaz, Szabó Lőrinc is használja, a „triste” 
magyarításaként, de kevésbé omlatag, édesbús szövegkörnyezetben. – A strófa második fele újfent 
célratörően, frappánsan hangzik az ő fordításában, s valamelyest erőtlenebbül Mészölynél. (Röpke 
jegyzeteinkben nem térhetünk ki az oktáva különleges metrikai nehézségeire: csupán nyolc szótagos 
[magyarul kilences] sorok, bonyolult rímszerkezet: ababbcbc.) 
Némelykor egyébként szerkezetileg, mondattanilag nagyon is egybevág a két fordítás: ez mondható el az 
említett XXVII. oktáváról is. 
A következő két strófában a fordítónak nem csak a francia szöveget kell értenie, hanem a bibliai 
idézeteket is, és megfelelően visszaadni a Villonnál oly gyakori intertextuális viszonylatokat. 
 
Nagyon tetszett, túlságosan, 
A Bölcs, ki azt hírdette, mint 
Tudjuk, hogy: „Örvendezz, fiam, 
A fiatalságod szerint…” 
 
Mészöly Dezső: 
 
Túlontúl megfogadtam én 
A Prédikátornak szavát, 
Hogy: „Ifju, vígadj idején, 
Míg néked áll a nagyvilág!” 
 
Itt tehát a bibliai idézetet kell fordítani, mintegy másodkézből, a Prédikátor könyvének 12. fejezetéből. E  
részlet magyar anyanyelvű olvasója visszaemlékezhet Ady Endrének egy 1910-ben írott versére, melynek 
címe: »Örvendezz, ifjú, ifjúságodban«, s amely mottóként idézi a passzus első mondatát (természetesen 
Károlyi Gáspár fordításában). A következő szakasz pedig Jób könyvére hivatkozik: technikai jellegű 
metaforáját mintha Mészöly Dezső változata érthetőbben fogalmazná meg. 
 

* 
 

A XVIII. számú oktáva Villon költészetének alapszólamát csendíti meg: 
 
„E földi élet nem örök…” 
(Sz. L.) 
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Örökké e világ nem áll… 
(M. D.) 
Mindkét változatot pontosnak tekinthetjük, mégis nagy különbség van közöttük. Mészöly Dezső sora 
váratlanul egészen otthonosan szólal, sót szólít meg. Érthető, hiszen (megint) régtől ismerős emléket 
ébreszt bennünk: egy magyar verssor emlékét. A rájátszás ezúttal még hathatósabb, és minden bizonnyal 
tudatosabb is, mint a Prédikátor könyvéből vett idézetnél. A sor ugyanis majdnem szó szerinti 
megismétlése Vörösmarty sorának: „Örökké a világ sem áll”, amely Keserű pohár c. „bordalának” 
négysoros refrénjében hangzik el, és ötször is megismétlődik. A szöveget Erkel megzenésítése tette 
népszerűvé: a Bánk bán c. operában Petur bordalaként hangzik el. – Ez az ismerősség nem forgatja ki a 
villoni sort, inkább új szövegkörnyezetbe állítja: ez pedig a fordítói munka természetes velejárója. 
Olyasféleképp, ahogyan Goethe Az isten és a bajadér c. balladájának Tóth Árpád-i magyar 
megszólaltatásába belecsendül a „verjen s áldjon” szókapcsolat – tehát szintén egy Vörösmarty-emlék. 
A szakasz második felében Szabó Lőrinc nyersen fogalmaz (a XLV.-ben még inkább), „a hamis” 
ellenben rímkényszer szülte megoldás, s Mészöly Dezső ezúttal jobban ragaszkodik az eredetihez: a 
vénről régente mások mondták, „míly tréfás, vidám”. Bezzeg ha most igyekszik tréfálkozni… 
Tekintsünk bele a következő szakaszba: 
 
Koldulás való csak neki, 
Rá is kényszerül. Napra-nap 
Hívja a halált s úgy töri 
A bánat, hogy – ne volna csak 
Isten, kit fél! – az indulat 
Szörnyűségekbe csapna át. 
Néha fel is lázad a dac 
Ég ellen, s megöli magát. 
 
Így Szabó Lőrinc. Valóban csupa indulat a nyelve is, versmondattana is: torlódó, megszaggatott 
kijelentések, aritmiás közbevetések, s csupa-csupa enjambement: a Szabó Lőrinc-i verselés megannyi 
védjegye. Mészöly strófája sokkal nyugodtabb menetű: 
 
Mehet koldulni, ez a sorsa; 
Szorítja a szükség keményen. 
Örökké a halál a gondja, 
Ég a keserves kín szivében; 
Ha nem tudná Istent az égben, 
Bizony már itt se volna rég… 
Sok így se bánja, bármi légyen, 
És elhajítja életét. 
 
Mindketten remekelnek a XLV. oktáva keserű, kegyetlen alternatívájának megszólaltatásakor: akár 
hallgat, akár fecseg, az öreget megbélyegzi a világ: 
 
… Ha némán, félve vigyorog rád, 
Azt hiszed, hogy tiszta hülye, 
S ha megszólal, hát letorkolják, 
Hogy hiányzik egy kereke. 
 
Illetőleg: 
 
… Ha hallgat s nem zavar vizet: 
Ütődött – mondják megvetéssel; 
Ha szól, az járja: kuss öreg! 
Úgy látszik, több van egy kerékkel. 
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A XLVI. nyolcsoros már nyíltan az utána következő híres költeményt (A szép fegyverkovácsné panasza 
öregségében) készíti elő, vezeti be. Szabó Lőrinc itt is nyersebben tolmácsol, Mészöly irodalmiasabban: 
az előbbi szerint „csitrik” „a mézet / Nyalogatják már..”; az utóbbi „süldő lányokat” említ, akik 
„bőségben, vidáman élnek”.  
Feltűnhet, hogy ugyanazt az időbeli, generációs viszonylatot más és más nézőpontból exponálják: 
egyiküknél az a baj, hogy „már ezek is megszülettek”; másikuknál az, hogy „mért kellett megvénülni 
nékik?” (A „S ezeknek itt mi érdeme?” sor Mészöly szövegében mintha eltévedt volna, vagy levegőben 
lógna; Szabó Lőrinc pontosabb: mi jogon születtek meg?) 
A strófa Villon egyik legmegrázóbb kijelentésével zárul: Istenről, aki tudja, hogy veszít, ha vitába, pörbe 
száll szerencsétlen teremtményeivel (a középkor vége felé!): 
 
Isten nem felel; tudja: ha 
Pörbe száll velük, csak veszíthet. 
(Szabó Lőrinc) 
 
Az Úr némán hallgatja végig: 
Ha pörbe szállna – vesztene. 
(Mészöly Dezső) 
 
 
Irodalmi Epreskert 5, 2015. szeptember 
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XVI. 
 

CHARLES BAUDELAIRE 
(Párizs, 1821. április 9. – Párizs, 1867. augusztus 31.) 

 

L'Avertisseur 

Tout homme digne de ce nom 
A dans le cœur un Serpent jaune, 
Installé comme sur un trône, 
Qui, s'il dit : «Je veux !»  répond :  «Non !» 
 
Plonge tes yeux dans les yeux fixes 
Des Satyresses ou des Nixes, 
La Dent dit : «Pense à ton devoir !» 
 
Fais des enfants, plante des arbres, 
Polis des vers, sculpte des marbres, 
La Dent dit : «Vivras-tu ce soir ?» 
 
Quoi qu'il ébauche ou qu'il espère, 
L'homme ne vit pas un moment 
Sans subir l'avertissement 
De l'insupportable Vipère. 

 
 
 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, éd. John E. Jackson, Le Livre de Poche classique, Paris: 2005, p. 
198–199. 
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CHARLES BAUDELAIRE 
 
 
Intőszózat 
 
Minden méltó emberkebel 
szívtrónusán egy sárga kígyó 
ül, ki, ha ő azt mondja: „Így jó! 
Így akarom!” – „Nem!”-mel felel. 
 
Merítsd szemed kéjét a kába 
sellőszemek kábulatába, 
a Kígyó nem hagy: „Munka vár!” 
 
Nevelj fiat, gyomláld a kertet, 
vágd a márványt, csiszold a verset, 
így szisszen: „Fogsz-e élni már?” 
 
S bármily reménye, terve támad, 
szivednek árva perce itt 
feledni nincs intelmeit 
a tűrhetetlen Viperának! 
 
Babits Mihály fordítása 
 
Charles Baudelaire Válogatott művei, kiad. 
Réz Pál, Bp., 1964, Európa, 94. 
 

 
Az emlékeztető 
 
Az igazak szívébe benn 
Egy sárga Kígyó ül a trónján, 
S ha sóhajtasz: „Ez volna jó ám!”, 
Mindannyiszor rávágja: „Nem!” 
 
Vesd csak a Sellők vagy a Nimfák 
Merev tekintetére pillád, 
Rád szisszen: „Munka vár – elég!” 
 
Nemzz gyermeket, ültess sudár fát, 
Írj költeményt, faragd a márványt, 
Rád szól: „Estére élsz-e még?” 

 
Bármit remélj, bármire készülj, 
Sosem lehetsz el, ember a 
Kibírhatatlan Vipera 
Rád zúduló intelme nélkül. 
 
Timár György fordítása 
 
Timár György, Százhúsz költő. Válogatott 
versfordítások, Bp., 1977, Európa, 106–107. 
 
 

 
 
 
 
 

Charles Baudelaire 
L’Avertisseur 
 

Tudvalevő, hogy Baudelaire egész életében egyetlen versesköteten dolgozott; címe: Les Fleurs de Mal 
(A romlás virágai; pontosabban: A Rossz v.) Ebből a gyűjteményből csak prózaversei szorultak ki: ezeket 
a Le Spleen de Paris (A fájó Párizs) foglalta össze, immár a költő halála után. A Les Fleurs du Mal 
kiadásról kiadásra bővült; bizonyos költemények csak az 1868 végén (tehát ugyancsak posztumusz 
kiadványként) megjelent edícióba kerültek bele. Ebbe a csoportba tartozik a jelen vers is. A francia 
kiadások általában elválasztják ezt a tömböt az 1861-ben közzétett, alapszövegül választott versanyagtól. 
A jól ismert magyar változat (Babits, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc munkája) az 1868-as kiadás módján 
beolvasztja e kései darabokat az eredeti kötetszerkezetbe. 

A versnek kevés magyar fordítója akadt. Kosztolányi átültetésére csak itt-ott utalunk majd. 
Megjegyezzük, hogy Tornai József teljes magyar Baudelaire-jében is olvasható (Tevan, 1991). –
Legfőképpen két fordítást szembesítünk: Babitsé természetesen a nagy közös vállalkozásba készült; a 
későbbi változat egy jeles költő és műfordító, a paródiákban, nyelvi tréfákban is gyakran remeklő Timár 
György munkája. 
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Lássuk mindenekelőtt a címet. Valamennyi fordítás saját változatot nyújt, azaz nincs két egyforma 
megoldás. Kosztolányi: A Figyelmeztető, Babits: Intőszózat (így, egybeírva), Timár: Az emlékeztető. Itt 
talán Kosztolányi szava a leghívebb. Timáré egy csöppet félreérthető (mivel ez akár írásbeli üzenetet is 
jelölhet). Babits, úgy látszik, nem bízott a magyar igenévi főnév megszemélyesítő erejében, ezért inkább 
egy verbális-retorikai típus- vagy műfajnévre esett a választása. 

Ami a verselést illeti: Kosztolányi fellazítja a rímszerkezetet, s eltünteti a hím- és nőrímek szabályos 
váltakozását. A másik két fordító jobban ragaszkodik az eredeti vers ilyfajta tulajdonságaihoz. Mint 
ahogy ahhoz a szerkezeti elrendezéshez is, amely már első olvasásra is szembetűnik: mintha szonettet 
látnánk, csakhogy úgy rémlik, összecserélték az egyes szakaszokat. Valóban szonettel van dolgunk; de 
olyannal, amelyben a két tercett a szerkezet középpontjába kerül, a négysoros szakaszok pedig – 
egymástól elszakadva – közrefogják őket. 

Az első strófa három soron át írja le a szívben lakó kígyó helyzetét, a záró sorba zsúfolva a belső 
párbeszédet. (A sorok szerfölött rövidek: nyolc, illetve kilenc szótagosak.) Mindkét fordítónk kevesellte 
az egy sort: a két magyar szövegnek már harmadik sorában felharsan „ember” és „kígyó” vitája. Pedig a 
nyitó sor igen sokatmondó meghatározást ad a vers alanyáról: 

 
„Tout homme digne de ce nom” 
 
Vagyis: mindenki, aki méltó az ember névre. Sem Babits összevonása („méltó emberkebel”), sem 

Timár György szava, az „igazak”, nem őrzi meg ezt a fontos mozzanatot. Talán egy kissé meglepő lehet, 
hogy éppen – az ezúttal is túlságosan szabadon fordító – Kosztolányi mentette át: 

 
„Aki az ember-névre méltó”. 
 
Babits is, Timár is megtartja fordításában a luciferi színnevet, az álnokságra utaló „sárgá”-t. Az ember 

és a benne lakó Kígyó kattogó párbeszéde azonban mindkettőjüknél felhígul valamelyest: Babits két 
egységre bontja, utóda pedig köznapi óhajjá(-sóhajjá) degradálja az akarat („je veux!”) kifejeződését. 
Szerencsésnek látszik ellenben ez utóbbi szövegében a „rávágja” ige használata. — Ha már „kattogást” 
emlegettünk, akkor e szakaszról szólva nemigen hallgathatjuk el, mennyire kellemetlenül hangzik Timár 
György első sorzárlatában a „szívébe benn” szókapcsolat (helyesebben — brr! — „-ben benn” volna). 

A második strófa fő nehézségét alighanem két szó, a „Satyresses” meg a „Nixes” okozza. Mindkettő 
szinte-szinte nem létező szónak számít az eredetiben is. A szatír nőneméről még a francia egynyelvű 
szótárak sem igen tudnak. A „Nixe” a germán mitológiából származó, alig ismert elnevezés: vízi nimfát, 
najádot jelent; úgyszólván csak a költészetben fordul elő, például majd Mallarmé „ix” végű sorokat 
rímeltető szonettjében. Fordításaink némiképp ismerősebbre, otthonosabbra hangolják ezt a szókészletet: 
„sellőt”, „nimfákat” emlegetnek. (Kosztolányi ragaszkodott a „szatír-lány”-hoz, de e hűség fejében az 
előző [a rímhívó] sort jócskán átgyúrta.) Timár György magyarítása pontosabbnak bizonyul; Babitsnak a 
fiatal Babitsot idéző, egy kissé túlzottan is  dallamos  szószerkezetéhez  képest („kába / sellőszemek  
kábulatába”) az ő változata baudelaire-ibb abban az értelemben, hogy a szépségeket s magát a szépséget 
„merev tekintet”-tel, azaz szigorúbbnak, zordonabbnak ábrázolja („les yeux fixes”). 

A szonett két tercettjének harmadik sora egyaránt így kezdődik: „La Dent dit”. Tehát a „fog” beszél. Ez 
magyarul igen furcsa lenne, már csak a főnévnek az igével való egybeesése miatt is (homonímia); noha 
könnyen felismerhetjük benne a vers egyik legfontosabb szóképét (szinekdoché és metafora egyszerre).* 

A harmadik szakasz négy felszólítása szimmetrikusan rendeződik el, és mindegyik feltételes értelmű. 
Közülük az elsőhöz („Nevelj fiat”; illetőleg „Nemzz gyermeket”) Timár megfogalmazása áll közelebb; az 
eredeti egy fokkal vulgárisabb – szó szerint: „csinálj gyerekeket”. Az igazi kelepcét azonban a harmadik 
sor rejti. Babits: „fogsz-e élni már?”**; Timár: „Estére élsz-e még?” Babits szövege e ponton valamelyest 
megtéveszti az olvasót, a francia kérdésnek Timár György magyarítása felel meg.*** 

                                                 
* Sajátságosan oldotta meg a nehézséget az egyik legújabb angol fordítás azzal, hogy a vers címébe emelte a szót: The 
Serpent’s Tooth = Charles Baudelaire, Complete Poems, transl. by Walter Martin, Manchester: Carcaret, 2006, p. 365. 
** Nem minden kiadás emeli ki az „élni” szót: a Belia György gondozta Babits Mihály: Kisebb műfordítások sem (1981). 
*** Kosztolányinál szintén: „Megéred-é az estét?” I. m., 597. – Az említett angol fordító, Walter Martin is így értelmezi: „Will 
you outlive the night?” = i. m., 365. 



 65 

Az utolsó strófának az eddigieknél kiegyensúlyozottabb tónusa, kifejtő, magyarázó mondattana jól 
tükröződik a magyar változatokban. Érdekes módon mindkét fordítás megtartja az egyes szám második 
személyű megszólítást; noha a baudelaire-i szonett záró strófája aligha véletlenül kapcsolódik vissza itt a 
nyitó strófa (objektivisztikus) leírásához. A magyar nyelvű darabok ily módon emfatikusabban, 
zaklatottabban végződnek, mint a francia. – Babits úgy alakítja mondatában a birtokos szerkezetet, hogy 
változata ugyanúgy a „Vipera” szavára végződjék, mint az eredeti vers. A „sans subir l’avertissement” 
szabályos és természetes kifejezésmódja mindkettőjüknél árnyalatnyival bonyolultabbá válik („szivednek 
… árva perce … feledni nincs intelmeit”; illetőleg: „sosem lehetsz el … a … rád zúduló intelme nélkül”). 
Timár György meggyőző munkáját csak épp a záró sor szeplősíti egy kissé: a „rád zúduló” bizony 
kényszer szülte betoldás, és nem is nagyon illik jelzett szavához, az „intelem”-hez. 

 

  
 
 
 
 

Függelék: 

 
C. BAUDELAIRE 
 
A Figyelmeztető 
 
Aki az ember-névre méltó 
egy sárga Kígyót hord szivében, 
mint trónon, és szól a kevély szó: 
„Akarom!” – s rá az ember: „Én nem!” 
 
Ha átkarol csókok csalitján 
egy vizitündér, vagy szatír-lány, 
sziszeg a Kígyó: „Kötelesség!” 
 
Ha verselsz, s véred kéjre gerjed, 
márványt csiszolsz, s nyesed a kerted, 
sziszeg: „Megéred-é az estét?” 
 
Őtőle semmi meg nem óhat, 
hiába hí a vágy, a távol, 
el nem futhatsz e bus kigyónak 
kegyetlen és intő szavától. 

 
Kosztolányi Dezső fordítása 

 
Charles Baudelaire Válogatott művei, kiad. Réz Pál, Bp., 1964, Európa, 597. 

 
 
Irodalmi Epreskert 5, 2015. december 
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XVII. 

 

WILLIAM SHAKESPEARE 
(Stratford-upon-Avon, 1564. április 23?. Kereszteló 
április 26. – Stratford-upon-Avon, 1616. április 23.) 
 
Sonnet 55 

 
Not marble, nor the gilded monuments  
Of princes, shall outlive this pow’rful rhyme, 
But you shall shine more bright in these conténts  
Than unswept stone, besmeared with sluttish time.  
When wasteful war shall statues overturn,  
And broils root out the work of masonry,  
Nor Mars his sword nor war's quick fire shall burn 
The living record of your memory.  
'Gainst death and all oblivious enmity 
Shall you pace forth; your praise shall still find room, 
Ev’n in the eyes of all posterity  
That wear this world out to the ending doom. 
    So, till the judgement that yourself arise,  
    You live in this, and dwell in lovers' eyes.  

 
In: Shakespeare’s Sonnets, edited by Stephen Booth, Yale University Press, 20003, 

 
 
 

WILLIAM SHAKESPEARE 

 
55. 
Márvány s aranyzott fejedelmi emlék 
Nem éli túl hatalmas énekem’; 
Azokra az időktől szenny gyülemlék, 
Mig itt neved mindegyre szebb leszen. 
A vészt hozó harcz szobrokat ledönt, 
Falat leront a lázadás tövig; 
De Mars vasát, s a harczi láng-özönt 
A te hired s neved nem félhetik. 
Irigy mindent felejtés, zord halál, 
Mind, mind hijába szállnak szembe véled: 
Hired a legkésőbb korig fenáll, 
Mig a világra jő a vég itélet. 
       Igy élsz – mig új életre kelsz jövőben – 
       E dalban és szerelmesek szemében. 
 
Győry Vilmos fordítása 

 
Shakspere Vegyes költeményei, Bp., 1878, Kisfaludy-Társaság, 194. o. 
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WILLIAM SHAKESPEARE 

LV 

 
Márvány s királyi arany oszlopok 
Nem élik túl hatalmas versemet; 
Tündöklőbb őreid e verssorok, 
Mint vénségmarta, mosatlan kövek. 
S bár zord háború szobrokat tipor 
És gyökerestől szaggat házakat 
S Mars kardja sujt s gyors tüze ránk omol: 
Emléked örök híradás marad. 
Büszkén haladsz át halálon, irígy 
Feledésen; babérod üdezöld: 
Rajtad minden jövendők szeme, míg 
Végítéletre nem kopik a Föld. 
    Míg a harsonás angyal föl nem ébreszt, 
    Versem és a szeretők szeme éltet. 
 
 
Szabó Lőrinc fordítása 
 
Shakespeare, Versek, Bp., 1962, Európa, 163.  

55. 
 

Sem márvány, sem arany királyi sír 
nem éli majd túl erős versemet, 
mert fényed jobban őrzi a papír, 
mint megmocskolt, sokszázados kövek. 
Ha a háború szobrokon tipor, 
s tövestül tép ki emlékműveket, 
sem Mars kardja, sem harc tüze nem ér: 
téged megőriz az emlékezet. 
Halálon, harcon, feledésen át 
te élni fogsz, mindig dicsérni fog 
minden nemzedék, s szeme látva lát, 
míg a vén világ végsőt nem forog. 
    Míg fel nem költ az utolsó ítélet, 
    itt élsz, mert szerelmesek szeme éltet. 
 
 
Szabó T. Anna fordítása 
 
Holmi, 2009, 10. sz., 1370. o. 

 
 
 

 
 

Ezt a híres szonettet annál is nehezebb lefordítani, mivel nyíltan utal több klasszikus műre is: 
legfőképpen Horatius és Ovidius szövegeire. Horatius „éneke” (III., 30.), az „Exegi monumentum” 
kezdetű, jó néhány magyar változatban olvasható; első sorai Bede Anna átültetésében így hangzanak: 

 
„Ércnél is maradóbb művet emeltem én, 
fenséges piramis csúcsa nem ily magas;  
ezt sem kapzsi erő, sem szilaj Aquilo 
nem rombolja le már, vagy sohasem fogyó 
évek lánca, s a gyors, elsuhanó idő. 
Jobb részem nem enyész, szellemem él tovább […]” 
 
A római poétáktól örökölt fogalmi, gondolati és szóanyagot Shakespeare a közelebbi reneszánsz 

hagyománnyal ötvözte, mely már a szerelmi társat (is) részesíti a halhatatlanság esztétikai adományában: 
a hódolatnak itt-ott már fölébe nő a büszkeség, a művészi önbizalom. Az 55.-et közvetlenül megelőző 
darabok már előkészítik szonettünk főbb motívumait. 

Mint az Epreskertben korábban már utaltunk rá, a ciklus egyes darabjainak számos fordításuk 
született, de még az egész gyűjtemény magyarítására is többen vállalkoztak. Ezúttal három szöveget 
veszünk szemügyre: a legrégibbet és a legújabbat, közöttük pedig a talán legsikerültebb teljes fordítás, 
Szabó Lőrinc ötvenötödikjét. 

Mindegyik átültetés formahűnek mondható, már Győry Vilmos és Szász Károly közös munkája is. Az 
azonban feltűnik, hogy Győry még bőven él nőrímekkel (emlék, gyülemlék; véled, ítélet; jövőben, 
szemében), a későbbi fordítók már csak az utolsó két sorukban. A nőrím (mely az ötös jambust megtoldja 
egy szótaggal) ritka jelenség az angol verselésben: ebben a szonettben nem is fordul elő. 
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A „monuments / of Princes” magyarul: „fejedelmi emlék”; „királyi (arany) oszlopok”; „arany királyi 
sír”. Mindegyik változat valamelyest konkretizálja, alkalmazza az eredetiben rejlő általánosabb (és 
többrétegű) jelentést. A „hatalmas”, az „erős” vers a XIX. századi fordításban még „ének”; a gondolati és 
mondattani váz azonban már Győrynél is világos – legalábbis a harmadik sorig. „Azokra”, „itt”: a két 
kiemelés mindenképpen nehézkes, inkább tanulmányba illene, mint szonettbe. A negyedik sor sűrű angol 
szószerkezetei csak némi egyszerűsítéssel léphettek át a nyelvi küszöbön. (A „time” jelzője, a „sluttish” 
például nem fér bele a magyar változatokba; megkockáztatjuk, hogy olyan nagyon nem is hiányzik 
mondataikból.) Érdemes fölfigyelnünk a Szabó T. Anna által használt „megmocskolt” igenévi jelzőre: 
ritkább, mint „be” igekötővel, s épp ezáltal mintha érzékletesebben tolmácsolná az egész „besmeared with 
sluttish time” szerkezetet. 

Az ötödik sor „háború”-jának jelzője Győrynél még szószerkezet: „vészt hozó”, Szabó Lőrinc 
szövegében egyetlen szó: „zord” (tőle szokatlanul némi XIX. századi hangulattal), Szabó T. Annáéban – 
üres hely. A „háború” szó s annak „tipor” állítmánya úgyis eléggé megjeleníti a rombolást, pusztítást. – 
Érdekes, hogy a mai fordító itt használja fel az első sorban kényszerűen elhallgatott szót: 
„emlékműveket”. Szerencsés fordulat, de azért meg kell adni az árát: innen, a hatodik sorból ugyanis 
eltűnik a „work of masonry” jelentéseleme, amely „falat” és „házakat” alakban mutatkozott a korábbi 
fordítóknál – egy kissé elnagyoltan. 

A 7–8. sor mondattani szerkezetét egyik választott fordításunk sem őrizte (őrizhette) meg. A XX. és a 
XXI. századi fordító önálló mondattá avatja a tárgyas szerkezetet: 

 
„Emléked örök híradás marad.” 
                           (Szabó Lőrinc) 
 
„téged megőriz az emlékezet” 
                      
                         (Szabó T. Anna) 
 
Győry Vilmosnál – az eredetihez hasonlóan – összekapcsolódik a két sor jelentéslánca: 
 
„De Mars vasát, s a harczi láng-özönt 
A te hired s neved nem félhetik.” 
 
A magyar fordításokból kevéssé derül ki, hogy sem „kard”, sem „tűz” nem égeti el az (írott) 

„híradást”. (Mítoszi, bibliai „lángoló” kardra érdemes gondolnunk.) 
A megszólított mozdulata (Shall you pace forth) Szabó Lőrinc megvilágításában a legláthatóbb: 
 
„Büszkén haladsz át  halálon, irígy 
Feledésen…” 
 
Úgyszintén nála érvényesül legélesebben a tizedik sor egyik lehetséges értelme: 
 
„ …míg 
Végítéletre nem kopik a Föld.” 
 
Ezek a „jövendők” koptatják a földet a végítéletig. Stephen Booth szerint a „wear out” Shakespeare 

idején azt is jelenthette, hogy „kitart; vmit kibír, átvészel” – nagyjából az ellenkezőjét a mai olvasatnak. 
Fordítóinknak azonban szükségszerűen választaniuk kellett a shakespeare-i nyelvezet által lépten-nyomon 
felkínált többszörös jelentések, értelmezési lehetőségek közül. 

Valamelyest egyszerűbb a helyzet a „végítélet” jelölőivel. Az angol szöveg kétszer is megnevezi a 
keresztény eszkatológiának ezt az alapfogalmát: „till the judgement”. A magyar fordító itt végre 
levegőhöz jut, hiszen alighanem jogosan hagyhatja el az egyik említést. Győry Vilmos (egy kissé 
ügyetlenül) így oldja meg a dilemmát: 

 
„Igy élsz – míg új életre kelsz jövőben –” 
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Szabó Lőrinc itt még be is toldhat egy jelzős szerkezetet: 
 
„Míg a harsonás angyal…” 
 
De Szabó T. Anna veszi csak igazán hasznát az utolsó előtti sor kínálta alkalomnak: ide teszi az 

„utolsó ítélet” kifejezést, amely az előző sorból kimaradt („míg a vén világ végsőt nem forog”). 
Az angol szonett utolsó sora megismétli a saját versre hivatkozó névmást („this”), ezt azonban, így 

vagy úgy, csakugyan le kell fordítani. Győry Vilmos ragaszkodik a régiesebb költészetfogalomhoz: ha 
előbb „ének”-et, most „dal”-t említ. Szabó Lőrinc – számíthattunk rá – „vers”-et mond. A legújabb 
fordítás pedig voltaképpen rácáfol korábbi megjegyzésünkre, mivel nem nevezi meg a szeretett személy 
halhatatlan létének helyét: 

 
„itt élsz, mert szerelmesek szeme éltet”. 
 
Az „itt” csakúgy a költészetre, a költeményre utal, mint az eredetiben a „this”. – Szabó T. Anna 

ellenben a záró sorban foglalt két kijelentés mellérendelő összekapcsolását („and” – „és”), okhatározói 
alárendelésre váltja: „itt élsz, mert szerelmesek szerelme éltet”. Az „itt” ily módon a földi lét jelentése 
felé mozdul: itt, ahol szerelmesek… Az „in” egyébként az angolban sem csak bennfoglalást jelenthet; ezt 
is: by virtue of  (Stephen Booth), tehát „vmi következtében”. 

Mint e vers három, úgyszólván tetszőlegesen kiemelt magyar változata is mutatja, a mindenkori 
fordítónak a shakespeare-i nyelv még viszonylag egynemű, egyszólamú és hagyományőrzőbb 
megnyilatkozásaival is alaposan meg kell küzdenie. 
 
 
Irodalmi Epreskert 5, 2016. január 
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VIII. 
 

STÉPHANE MALLARMÉ 
(Párizs, 1842. március 18. – Valvins, 1898. szeptember 9. 
 
Brise Marine 
 
La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres. 
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres 
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux! 
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 
Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe 
Ô nuits! ni la clarté déserte de ma lampe 
Sur le vide papier que la blancheur défend, 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 
Je partirai! Steamer balançant ta mâture, 
Lève l'ancre pour une exotique nature! 
Un Ennui, désolé par les cruels espoirs, 
Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs! 
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages 
Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages 
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots... 
Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots! 

 
Mallarmé, Œuvres complètes, Bibl. de la Pléiade, éd. Gallimard, 1998, I, p. 15. 

 
 
 

Tengeri szél 
 
Szomorú, óh a test, s olvastam minden könyvet. 
Futnék! Csak innen el! Érzem, hogy künn a könnyed 
tajték és ég között mily részeg a madár! 
Ott fürdik szívem is; nem tartja vissza már 
sem itt a régi kert, melynek szemünk a ráma, 
sem – óh ti, éjszakák!– lámpám fénypusztasága 
üres papíromon, melyet hószíne véd, 
sem ő, az ifju nő, szoptatva gyermekét. 
Megyek! Árbocaid ringatva jobbra-balra 
emelj horgonyt, hajó, szállj szűzi, messzi partra! 
konok, kemény remény keserve s búja rág, 
vágyom a keszkenők utolsó búcsuját! 
Futó árboc, vihar csalétke!...tán enyém is 
hajótörésbe jut, talán goromba szél visz 
cél nélkül, úttalan, s sziget sohase lát... 
De hallga, halld, szivem, a matrózok dalát! 
 
Illyés Gyula 

Tengeri fuvallat 
 
A hús szomoru, jaj! s olvastam mind a könyvet. 
El! Innen el! tudom, a madár mámoros fent 
Élve ismeretlen hab és az ég között! 
Semmi, se régi kert, szemekben tükrözött, 
Nem tartja vissza e szivet s hull tengermélybe 
Ó Éjek! se lámpám sivatag tündöklése 
Az üres papiron, mit fehérsége véd, 
Se az ifjú asszony, szoptatva gyermekét. 
Elindulok! Steamer, árbocait himbálva 
Horgonyt emelj s eridj exotikus világba! 
 
Unalom, kegyetlen remény áldozata 
Hisz néktek, keszkenők legvégső búcsuja! 
S talán az árbocok, a vihart megidézve, 
Olyfajták, melyeket szél dönt hajótörésbe 
Árboctalan, árboctalan, szigettelen… 
De halld a matrózok dalát, ó én szivem! 
 
Weöres Sándor 

 
Stéphane Mallarmé költeményei, Budapest, 1964, Magyar Helikon, 25. 
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Mallarménak ez a viszonylag híressé vált, sokszor idézett verse 1866-ban, egy parnasszista kiadványban 

jelent meg először. A nevezett irányzat és Baudelaire együttes hatása érzik rajta, de kiforrott, teljes értékű 
költemény, s több vonatkozásban is megelőlegezi a későbbi pályaszakaszok legsajátosabb jegyeit. 

Mallarmé magyarországi befogadása legtöbb kortársáénál későbben kezdődött. Ezt a verset az 1940-es 
években fordította le Illyés Gyula. Természetesen fölvette a Weöres Sándor magyarításában kiadott 
Mallarmé-gyűjtemény is; utánuk pedig Somlyó György vállalkozott az átültetésre. Ezúttal Illyés és 
Weöres munkájához fűzünk néhány megjegyzést. 

A címben olvasható „szél”, illetve „fuvallat” között különbség érezhető. A „brise” sajátos jelentéstana 
(’könnyű, enyhe szél; szellő’) tulajdonképpen inkább benne rejlik a „fuvallat” szóban, ez azonban 
számottevően ritkább, választékosabb használatú, mint a semleges hatású „szél”. 

A versforma az alexandrin, ennek is „franciás” változata: mindkét költő-fordító megőrzi, illetőleg a 
magyar verselésben mintegy száz éve rögzült változatát használja. 

Az első sor éles (meglehetősen baudelaire-i) ellentétet villant fel. Egyetlen fontos eltéréssel találkozunk 
itt: a „chair” Illyésnél „test”, Weöres szerint „hús”. Ez a második megoldás közelebb áll a (keresztény) 
vallási szóhasználathoz, és így valamelyest az eredetihez is. 

Persze a műfordítás korántsem csak szavak megválasztásából áll. Mallarmé költői nyelvének például 
különösen fontos eleme, rétege, hatástényezője a mondattan. Későbbi lírája lépten-nyomon meglazítja a 
francia mondat túl erős kapcsolódásait, évszázadok alatt megszilárdult logikai láncait. A Brise marine-
ban még nem merészkedik oly messzire; de a negyedik sorban kezdődő, „sem… sem” kötőszók hordozta 
mondatív már egy kissé szaggatottabb, szabálytalanabb a retorikus hagyományban megszokottnál. – 
Illyés, mint általában is, éppen a mondat, a mondatok értelmi rendjét s célratörését igyekszik érzékeltetni. 
Weöres szövege a 4. sortól érezhetően összebonyolódik: „Semmi, se régi kert, szemekben tükrözött, / 
Nem tartja vissza e szivet s hull tengermélybe / Ó Éjek! Se lámpám… [stb.]” Egy ponton félreérthetőbb a 
magyar szöveg: Mallarménál ugyanis világosan a szív merül a tengerbe, Weöresnél bizonytalanabbak 
lehetünk, mi is az alany. 

Meghitt „enteriőr”, családi kép következik: a tengerre, kalandra, újdonságra vágyódó léleknek azonban 
mindez nyűgös rabsággal ér fel. A 6–7. sor látványelemei egyébként újra csak előremutatnak, legalábbis a 
pálya későbbi, jellegzetes motívumai felé. A „la clarté déserte de ma lampe” szerkezetben a „déserte” 
melléknévi jelző: Weöres meg is tarja ilyenül: „se lámpám sivatag tündöklése”. Ez úgyszólván szó 
szerinti megoldás: legföljebb annyit kell hozzátennünk, hogy a „sivatag” ebben a szerepben egy 
árnyalattal régiesebb, irodalmiasabb, mint a „déserte”. – Kitűnő Illyés magyarítása is: „lámpám 
fénypusztasága”, írja, ez a „fénypusztaság” pedig változtat ugyan a szavak és a szófajok francia rendjén 
és eloszlásán, de hallatlanul természetessé és – kockáztassuk meg – magyarossá teszi a vers 
stilisztikumát. 

Az „üres papír” úgyszintén vissza fog térni Mallarmé képrendszerében. Metaforikus térben zajló harcát 
(vagyis a költőnek az írásért, az írással folytatott küzdelmét) szinte aforisztikus tömörséggel fogalmazza 
meg a „que la blancheur défend” mellémondat. „[…] melyet hószíne véd”; „[…] mit fehérsége véd” – 
olvashatjuk magyarul. Mindkét szöveg egészen hű az eredetinek még grammatikai szerkezetéhez is: igaz, 
Illyés a „fehér” helyett – egy kissé klasszicisztikus ízlés jegyében – a „hószín” lesüllyedt, kiürült 
metaforáját alkalmazza. – Egyikük sem tudja átmenteni azonban a „défend” kettős kódolását; ez az ige 
ugyanis a ’véd, megvéd’ mellett jelentheti azt is: „megtilt”. A magyar ige: „véd” szemantikai tartománya 
tehát nem esik egybe az egyébként neki megfelelő „défendre” igéével. Többek között ilyen jelenségek 
miatt nem beszélhetünk soha tökéletes vagy teljesen hű fordításról. 

A következő sorokban (legalább) két szó is magára vonhatja figyelmünket. A beszélő megszólítja a 
hajót, s ez az aposztrofé a francia szövegben így hangzik: „Steamer” – vagyis egy angol szó jelzi. 
Valamelyest tehát idegen nyelvi elem az eredetiben: gőzhajót jelent. Illyés „hajó”-nak nevezi, Weöres 
azonban le sem fordítja: megtartja a „steamer”-t. Ha a szó a franciában, mondjuk, elsőfokú idegenséget 
jelzett, a magyarban ez a távolság másodfokúra bővül. Az angol nyelvi forrástól és a tengerektől egyaránt 
messzebb, nekünk ez a szó kissé szakszerűvé válik; esetleg még a kalandregények szóanyagát idézi. 

Az „exotique” szó meglepően hasonló sorsra jutott a magyar változatokban. Jelentését, funkcióját Illyés 
két jelzőben osztja el: „[…] szűzi, messzi [partra!]” Weöres szövege: „[…] s eridj exotikus világba!” Ő 
tehát újfent meghagyta idegen szónak az idegen szót – noha az „exotique” a franciában sajátabbnak, 



 72 

természetesebbnek hat, mint a „steamer”. (Tegyük hozzá: a magyar nyelvű vers írásképében az 
„exotikus” x  betűje tovább fokozza az idegenséget, legalábbis ha a mai – egyébként több mint fél 
évszázados – helyesíráshoz viszonyítjuk. Weöres még ragaszkodott  a régies, latinos íráshoz.) 

A vers ezután már a mindvégig a bizonytalan sorsot rejtő indulás, útra kelés tudati eseményeinek lázas, 
hajszolt, ismétlésekbe fulladó felsorolásába torkollik. (Visszafelé és előre is utal az időben a francia líra 
olyan „tengeri” és tengerre vágyó remekléseire, mint a baudelaire-i Az utazás, a rimbaud-i A részeg hajó; 
más síkon Valéry Tengerparti temető-je.) Eme részletben feltűnhet, hogy Illyés szövegéből kimaradt az 
„Ennui” (nagybetűs szó!); nála az egész sor egy kissé elmosódik: „konok, kemény remény keserve s búja 
rág”. Kivált a „keserve s búja rág” hangzik kellemetlenül utóromantikusnak. Weöres itt bizony pontosabb 
is, és stílushűbb is: „Unalom, kegyetlen remény áldozata”. Az utolsó előtti sorban viszont megint Illyés 
igyekszik logikusabban, egyértelműbben megfogalmazni a jövőbeli kilátásokat. Weöres meghagyja az 
eredeti némi homályosságát: „S talán az árbocok, a vihart megidézve / olyfajták, melyeket szél dönt 
hajótörésbe / árboctalan, árboctalan, szigettelen…” Itt is megfigyelhető (mint a „fénypusztasága” 
esetében), hogy Illyés egy semlegesebb, körülíróbb szerkezetet velősebb képes kifejezéssé változtat át: 
„Futó árboc, vihar csalétke!...” Weöres változata („S talán az árbocok, a vihart megidézve”) közelebb áll 
az eredeti „invitant les orages” fogalmazásmódjához – egyúttal kevésbé színes, mint az illyési megoldás. 

A két zárósorban is érezhetünk effajta különbséget. Weöres ugyanis megismétli az „árboctalan”-t, mint 
Mallarmé a „sans mâts” szókapcsolatot, Illyés másként nyomatékosít: „cél nélkül, úttalan” – ez így 
magyarul mindenképp idiomatikusabb, mint az „árboctalan” szóalak (melynek ikerítése egyébként 
elváltoztatja a verssor tagolását [hirtelen 4+4+4-re váltva át a felező metrumot].  

Végül, az utolsó sorban Illyés még régiesít is („De hallga, halld, szivem [...]”). Ez a „hallga” alak 
óhatatlanul a XIX. század magyar költészetének nyelvét idézi. Egy apró lépéssel még közelebb viszi a 
XIX. század végéhez a vers dikcióját. Érvelhetünk ugyan azzal, hogy hiszen akkor időben éppenhogy 
közelebb jutunk Mallarméhoz; csakhogy a mallarméi költői nyelv jócskán és mindjobban különbözött a 
korabeli (vagy akár későbbi) magyar költői dikciótól. 

Illyés Gyula tehát hatásos és célratörő magyar verssé formálta Mallarmé költeményét, de jól 
érzékelhetően az előző századvég magyar költői nyelvezetének retorikájához kötötte. Weöres magyarítása 
erősebben megvilágítja az 1866-ban közzétett vers előremutató, a modernség (és a sajátos mallarméi 
modernség) irányában tájékozódó nyelvi, poétikai kísérleteit, de ennek a „korszakváltó” igyekezetének a 
visszájaként beszédmódja hellyel-közzel szárazabb és darabosabb, valamiképp „nyersebb” lett a 
Mallarméhoz kívánatosnál. Hasonló jegyeket mutat csaknem valamennyi átültetése. Igazat adhatunk 
Kenyeres Zoltánnak: „Az igazi Mallarmé-ihlet nem a fordításokban jutott szóhoz, hanem az Átváltozások 
[szonett] ciklusában öltött testet [...]”.* 

 
 
* KENYERES ZOLTÁN, Tündérsíp. Weöres Sándorról, Budapest, 1983, Szépirodalmi, 249. 

 
 
Irodalmi Epreskert5, 2016. június 
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