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KOSZTOLÁNYI, AZ OROSZ LIRA TOLMÁCSA 
(Orosz műfordításai a Modem költőkben) 

Az 1914 elején megjelent műfordítás-gyűjteményében, a Modern költőkben „Oroszország" címszóval 
összefoglalva Kosztolányi hat orosz költeményt is közölt: Nyekraszov, Lermontov, Fet, Szologub, Fofanov és 
Blok egy-egy versét.1 

A hat fordítás haszna - mégoly jelképes számuk mellett is — elvitathatatlan: Zilahy Károly és Szabó Endre 
úttörő kísérletein, mások újságokban megjelenő próbálkozásain túl3 a Nyugat nagyjainak új nyelvén szólaltatják 
meg a klasszikus orosz lírát, nagyhatású és a felszabadulásig még kétszer napvilágot látó kiadványban.3 Nemcsal 
az orosz irodalom magyar útja szempontjából jelentősek: feltételeztük, hogy a műfordító Kosztolányi portréja 
hoz is adnak új adalékot, annál is inkább, mert Rába György kitűnő monográfiájában4 nem tért ki a közvetíti 
szöveget felhasználó fordításokra. Reméltük, azt is sikerűi kiderítenünk, mely költők milyen versanyagábó 
választotta ki Kosztolányi ezt az orosz „ízelítőt", s így ízlésére, válogatása tudatosságának fokára is tudunk maji 
utalni.s 

1. Kosztolányi forrásai: FriedriCA Fiedler füzetei, a ,J)ie Lyrik des Auslandes" 
1982 tavaszán a moszkvai Lenin Könyvtárban alkalmunk nyílt az orosz líra német nyelvű fordítása 

tartalmazó gyűjtemények áttanulmányozására - Három nővér-átköltésének is német volt az alapja6 -KoszU 
lányi hat versszövegével kezünkben. Ónálló kiadványt nem leltünk a hat klasszikustól, Bodenstedt nag 
művének második, csak Lermontowal foglalkozó kötetét kivéve,7 ezért aztán az antológiákat vettük sorr; 
találtunk ilyeneket, 1907-ig bezárólag, költőink majd mindegyikben szerepeltek, de - Lermontov Tőre kivéti 
lével - más műveikkel.8 Hiába vettük sorra az európai és világköltészet idevágó antológiáit.9 Egyikükazonb: 
hátlapján felsorolta a lipcsei Umversal-Bibliothek orosz anyagát, köztük Lermontov, Nyekraszov, Fofanov és F< 
egy-egy füzetét is. 

Modern költők. Élet. Bp. (1914) 439-456. (A továbbiakban: UK) 
2ZILAHY Károly, Északi fény. Bp. 1866., SZABÓ Endre, Orosz költők. Bp. \S9l.,Négy orosz költő. Bi 

1900. A folyóiratokban megjelent fordításokat Kosztolányi veszi számba kötete bibliográfiai anyagában. 
3 A későbbi kiadások. Modem költők. Bp. (1921) I—III. Idegen költők anthológiája. Bp. (1937) I—II. 
*A szép hűtlenek (Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai). Bp. 1969. 
5A két szempont elmaradását már Nagy Péter hiányolja; az utóbbira Rábának nyilván hatalmas anya 

miatt sem volt alkalma. Vö. Útjelző. Bp. 1976.310-311. 
6Erről 1. ZÁGONYI Ervin, Kosztolányi Három nővér-fordítósa. ItK. 1982/1.76-91. 
7Friedrich BODENSTEDT, Russische Dichtungen. Berlin. 1866. II. Michail Lermontoff. 
'BODENSTEDT, i. m. Friedrich FIEDLER, Der russische Pamass. Dresden und Leipzig. 1889., Sopl 

BEHR: Russische Dichtungen. Berlin. 1890., Hans GERSCHMANN, Russische Lyrik. Königsberg. 189 
Alexander ELIASBERG, Russische Lyrik der Gegenwart. München und Leipzig. 1907., Johannes v 
GUENTHER, Neuer russischer Pamass. Berlin. 1912., Alexander TSCHERNOW, Aus russischen Dichtem. Ha 
a.d Saale, é. n., szerző nélknl.Nachbildungen russischer Originale. Berlin. 190S. - A tőr:GERSCHMANN, i. 
9. Cj,Der Kinschal") 

'Julius HART, Orient und Occident. Winden in. Westf. 1885.,^R. R ARNOLD, Europäische Lyrik. Leip 
und1 Wien. 1906., Maximilian BERN, Deklamatiorum. Leipzig, é. n., szerző nélkül: Blütenlese aus vorzüglich 
Gedichten. 
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Az első hármat a budapesti Egyetemi Könyvtárban leltük meg,1 ° bennük a keresett versekkel. A világlíra 
egy újabb kötetébe pedig a Széchényi Könyvtárban sikerült bepillantanunk: Háns Bethge nagy antológiájába.1' 
Tartalmazta — kétséget kizáró módon Kosztolányi forrásaként, ahogy a fenti füzetek is — a még hiányzó Fet-, 
Szologub- és Blok-szöveget. 

A hatom füzet fordítójának, Friedrich Fiedlernek és Bethge antológiája orosz anyaga átültetőjének, Hans -
később Johannes — von Guenthernek nevével már moszkvai szemlénken találkoztunk, de viselőikről Magyar
országon semmi közelebbit nem sikerült megtudnunk. A jénai Egyetemi Könyvtár és a lipcsei Deutsche Bücherei 
voltak segítségünkre.12 Útmutatásaik nyomán ismerkedtünk meg két izgalmas, az orosz irodalom német 
közvetítésére áldozott életpályával. 

Friedrich Fiedler (1859-1917) monográfusa, Heinz Pohrt szerint 1880 és az első világháború közt az orosz 
líra németre fordításának legtehetségesebb és legsokoldalúbb képviselője.13 Pétervárott születik, nemzedékek 
óta Oroszországban élő kézműves-iparos család sarjaként. Anyanyelve az orosz, a németnek csak felnőttkorára 
lesz ura. Az egyetem filológiai fakultásának elvégzése után nemesi családok és magániskolák tanára. Haladó 
irodalmi körök tagja, irodalmi társaságok lelkes szervezője. Ismeri Csehovot,14 meglátogatja Sorrentóban a beteg 
Gorkijt. Első fordításaival a híres elődhöz, Bodenstedthez fordul, útmutatásai nyomán kötetek hosszú sorában 
fordítja a nagy oroszokat Kolcovtól kezdve Lermontovon, A. K. Tolsztojon, Puskinon, költőiken, Feten, 
Tyutcseven át az orosz költőnőket bemutató kis könyvéig.15 Fordításaival csak a Reclam népszerű, olcsó 
sorozatában arathat sikert. Ezt az előkeld kritikusok nem tartják német földön visszhangra méltónak. Fiedlert 
Pétervárott ünneplik; a háború kitörése után azonban ellenségnek tekintik őt, aki életét tette az orosz—német 
irodalmi kapcsolatok ügyére. 

Idevágó műveit Kosztolányi már 1905-ben jól ismerte — Fofanov-füzetét már 1904-ben is. Csak róluk írhat
ta 1905 januárjában — két bécsi szemeszter közt, az orosz-japán háború idején hitet téve az orosz kultúra 
mellett -e „Tolsztoj Elek, Nyekraszov Miklós, de főleg Lermantov Mihály költeményes füzetei azon könyvek 
közé tartoznak, melyeket naponta forgatok. Mindegyik könyvükből erőteljes és izmos gondolatok áradnak 
felém(...)"16 

A Fiedlernél egy emberöltővel fiatalabb Johannes von Guenther (1886—1973) indulása társáéval rokon. 
Balti német családból származik, ahol — kutatója Rolf-Dieter Kluge szerint17 - évszázadok óta gyümölcsözően 
találkozott az orosz és a német kultúra. 1912-ig, első önálló antológiája megjelenéséig ötszáz orosz verset tesz át 
németre. Ezeket — nyilván a forrásunkban közöltek kivételével — megsemmisíti. Megismerkedik az orosz 
szimbolistákkal, Blok kötetével is. Levélben kéri tőle, fordításra, új verseit, hasonlóan közli vele munkája közben 
felmerült problémáit. Személyesen is találkoznak, együtt lépnek fel; a költő környezete elismeréssel szól 

%0Gedichte von M. J. LERMONTOFF. lm Versmass des Originals von Friedrich Fiedler. Leipzig. (1893) 
(Reclam Üniversal-Bibliothek. 3051.), Gedichte von Nikolai Alexefewitsch NEKRASSOW. Im Versmass des 
Originals, uo. (1902) (4305.), Gedichte von K. M. FOFANOW. Autorisierte Nachbildungen im Versmass des 
russischen Originals von Friedlich Fiedler, uo. (1900) (4121.) - A megjelenési időpontok Bohmüller 
professzor és munkatársa, H. Fritsch, valamint Rötzsch professzor adatai. (Jénai Egyetemi Könyvtár, lipcsei 
Deutsche Bücherei) (A továbbiakban: LERMONTOFF, NEKRASSOW, FOFANOW) 

11 Hans BETHGE, Die Lyrik des Auslandes in neuerer Zeit. Leipzig. (1907) 399 1. (A továbbiakban: 
BETHGE) 

12Köszönöm a fent nevezettek szíves segítségét. 
1 3 Heinz POHRT, Friedrich Fiedler und die russische Literatur. Aus dem Leben und Wirken des Übersetzers 

1878-1917. Zeitschrift für Slavistik. Berlin. 1970. 694-718. Ennek részletesebb, első változata: leien und 
Wirken Friedrich Fiedlers als Übersetzer russischer Literatur (1978-1917). Berlin. Humboldt-Universität, 
Philosophische Fakultät. Dissertation vom 3. Nov. 1965. (A továbbiakban: POHRT, 1965, POHRT, 1970) 

14Csehov hivatkozása Fiedler egyéniségéré is fényt vet: „Csókold meg barátodat, Fiedlert" - írja 1896-ban 
közös barátjuknak, Potapenkónak. A. II. »ÍEXOB. Coöpame cowneKuü e deeHaduaru TOMCOC. TOM HBeHaoua-
TMH. HncbMa (1893-1904). MocKBa. 1957.98. 

1 'Munkáinak pontos jegyzékét 1. POHRT, 1965:251-257. 
16Heti levél Álom és ólom. Bp. 1969.49. 
1 7 Rolf-Dieter KLUGE, Johannes von Guenther als Übersetzerund Vermittler russischer Literatur. Die Welt 

der Slawen. Wiesbaden. 1967.1. sz. 77-96. 



tolmácsolásairól. Viszonyuk később elhidegül; mivel - Kluge szerint - a nietzschei tanítás más-más irányát 
követték: Blok „a zene lelkének" zsongó, elementáris voltához húzott, Guenther pedig az apollói hűvös 
nyugalomban látta a költészet fő ideálját.1 s Az első világháború kezdetén ő viszont Németországban, nászútján, 
bizonyul hadifogolynak.19 De beilleszkedik az irodalmi életbe. Szerkesztő, kiadó, nagysikerű színpadi szerző, és 
mindenekfelett fordít: Leszkovot, Puskint, Lermontovot, Gogolt, Turgenyevet, Csehovot, Blokot. Ilyen munkái
nak száma félszázon felüli.20 Műfordítói teljesítményét A. W. Schlegeléhez, orosz tisztelői Csukovszkijéhoz 
mérik.2 * Az orosz—német közeledés olyan bajnokaként tisztelik, mint amilyen Romain Rolland volt német
francia viszonylatban.2 2 

A Guenther-szövegek lelőhelyénél, Hans Bethge antológiájánál is meg kell állnunk, mert ez irodalom
történetünk szempontjából is tanulságos. Kosztolányi ugyanis a Modern költők dán, japán, kínai, lengyel, svéd 
fordításait is belőle merítette.23 A német munka forrás voltán kívül még azért is figyelemreméltó, mert -
természetesen más példák mellett — egyáltalán a Modem költők összeállítására is ösztönzője lehetett a fiatal 
Kosztolányinak.24 Az ő vállalkozása sem kisebb merszű: Bethge tizenhét ország százötvenöt költőjének 
négyszázhatvanhárom versét adta közre, nagyralátó magyar társa szintén tizenhét ország költő képviselőit 
vonultatja fel, de „csak" százkettőt, s „csak" kétszáznegyvenegy versükkel. Bethge ötven fordítótársat von 
munkájába,2 5 Kosztolányi azonban maga dolgozik! (Az orosz irodalom a német antológiában a harmadik 
helyen áll — nyilván azért is, mert a szerkesztő megfelelő szakemberre talált Guenther személyében —, Koszto
lányinál a hetedik helyre szorul: kedvét a nyelvi akadály köthette és szegte aztán valószínűleg végképp.) 
Kosztolányi azért is szívesen használhatta Bethge összeállítását, mert maga is megszólal benne a „nagyvilág" 
számára: „Lámpafénynél" című szonettjével, Horvát Henrik fordításában.2 6 

A források felderítése után láttunk hozzá az érdemi munkához, a fordításokat a két német átköltő mellé 
csoportosítva. 
2. A Fiedler közvetítette szövegek: a) Lermontov: A tőr 

Fiedler Lermontov-füzetéből Kosztolányi a lermontovi életmű olyan remekeit ismerhette meg, mint a ./Vem, 
nem vagyok Byron, A vitorla, a Puskin halálára, A költő, a Gondolat, a Hazám 2 7 Természetesen magyar elődei, 
Szabó Endre és Radó Antal átköltéseit is olvashatta.28 

18KLUGE, i. m. 83. A valóság talán bonyolultabb, mint Kluge hiszi: Blok naplójának és leveleinek Guenther-
utalásaiból egyre növő ellenérzés tűnik ki fordítója iránt. Vö.Művei. VIII. 135., VH. 34., 88., 10"., 141. (Orosz 
nyelven; a kötetek adatait 1. a 70. és a 75. jegyzetben.) 

19SARTORIUS, Geliebtes Russland. Gespräch mit Nationalpreisträger Johannes von Guenther. Neues 
Deutschland. 1957. febr. 10.18. 

20Vö. KLUGE, i m. 89-96., valamint: Deutsches Literatur-Lexikon. Bern und München. 1978. VI. 
1011-1014. hasáb. 

2 1 Bsúaná\$CÜAGtIT,Nachdichtung als Lebenswerk. Aufhau. Berlin. 1951. 5. sz. 465. 
22SARTORnjS,i.ffi. 
2 3 A közölt Ibsen-versek közül „Az északi lovag" és a „Duett" címűekhez két német megfelelőt is találtunk, 

Christian Morgenstern, illetve L. Passarge tollából. Több jel szerint az előbbi volt költőnk forrása. („Verbrannte 
Schiffe". BETHGE. 265., „Agnes". Heinrich IBSEN. Sämtliche Werke. Erster Band. S. Fischer-Verlag. Berlin, 
é. n. 30.) A „Végül!" valószínű közvetítő szövegét csak a Passargef fordította füzet tartalmazta. („Verschwun
den". Gedichte von Heinrich IBSEN. Leipzig, éji. 39.) A három Ibsen-verset - Vége!, Duett, Az északi lovag -
más forrásból merítette. (A harmadiknak lehetne közvetítője a „Verbrannte Schiffe", a tartalmi eltérések 
azonban nagyon jelentősek. Vö.: MK: 390., 391., 389., BETHGE, 265.) 

"Francia fordításainak forrásai - vö. RÁBA,/, m. 222. - , RADÓ Antal műve -Idegen költők albuma. Bp. 
1981. - is példái lehettek; Bethgét még az országok betűrendbe szedésével is követi Kosztolányi. 

2 5 Richard Dehmelt, Hermann Hessét, Horvát Henriket, Christian Morgenstern!, Stefan Zweiget stb.; 
természetesen kötetben már megjelent munkáikat is felhasználva, ő maga a kínai verseket ültette át; meglehet, 
először irányítva Kosztolányi figyelmét a költészet keleti birodalmaira. 

"BETHGE, 380-381. 
27Ich bin nicht Byron, Auf A.S.Puschkins Tod, Der Dichter, Betrachtung, Mein Vaterland 

(LERMONTOFF, 33., 39., 42., 53., 69., 102.). 
28Utal is rájuk: MK: 68,443. 



A költeményt Lermontov élete fontos fordulóján, a Kaukázusban töltött, ihlető élményekben gazdag 
esztendő után - a Puskin gyilkosait megbélyegző nagy verséért száműzték oda - 1837/38 fordulóján írta,2 

visszatértekor a cári katonaság utált kötelékébe.30 

JlepMOHjve: Kunxcui 

JIH>6JIK> Teőfl, ŐyjiaiHbiH MOH KHHxan, 
ToBapHIH CBeTJTMH H XOJlOflHWH. 
3aayMTOBWH rpy3HH Teöa Ha MecTb KOBan, 
Ha rpo3HhiH 5OH TOHHJI <iepKec CBOÖOAHMH. 

JlHneHHaa pyna Teőa MHe nonHecna 
B 3HaK naMHTH, B MHHyTy paccraBaHbfl, 
H B nepBbiií pa3 He KpOBb BflOJib no Te6e Teicna, 
Ho CBewiaa cjie3a — »eMqyacHHa cipanaHbfl. 

H qé'pHbie rjia3a, ocraHOBHCb Ha MHe, 
HcnonHeHHbi TaHHCTBeHHoií neiajm, 
KaK dajib TBOH npH ipeneTHOM orae, 
To Bflpyr TycKHejiH, TO cBepKajia. 

Tbi naH MHe B cnyiHHKH, JIIOŐBH 3ajior HeMOÜ, 
H CTpaHHHKy B Teőe npHMep He 6ecnojie3Hbiä: 
fla, H He H3MeHiocb H 6yny TBépn nyuioö, 
KaK Tbi, KaK Tw, MOH flpyr xejie3HbiH. 

Fiedler: Der Dolch 

Ich liebe dich, mein Dolch, du siegreich treue Wehr, 
Ich liebe deines Glanzes kalte Schöne! 
Dich schliff zu grausem Kampf der wilde Grusier, 
Dich schmiedete zur Rache der Tschetschene. 

Von einer lilienhand, in stummer Trennungsqual, 
Wardst du gegeben mir bei Morgengrauen, 
Und statt des Bluts sah ich zum erstenmal 
Der Zähren Perlen auf dir thauen. 

Zwei schwarze Augen, treu und seelengut, 
Im tiefen Schmerz entsagungsvoller Liebe -
Gleich deinem Eisen in der Feuerglut — 
Erfunkelten und wurden wieder trübe. 

Zum Seelenpfande hat die Liebe dich geweiht, 
Mir in der Lebensnacht das Ziel zu weisen . . . 
Stark bleibt mein Herz und treu für alle Zeit, 
Gleich dir, gleich dir, mein treuer Freund von Eisen! 

2 9 Vö. M. IO. JIEPMOHTOB, Coópmue conuenuü e uemupéx moMax: MocxBa—Jlcwmrpaa. 1962. TOM 
nepeuü. 682 . 

3 0 „ ( . . . ) szívesen maradnék itt - a Kaukázusban, Z. E. - Pétervárra írj, jaj, ne Carszkoje Szelóba; unalmas 
új ezredbe utazni - írja barátjának, Sz. A. Rajevszkijnek. Uo. TOM nereépTbiü. 5 9 7 - 5 9 8 . 

• 
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Kosztolányi: A tőr 

Szeretlek tőr, együtt élek te véled, 
Te csillogó, te hűs, te gyönyörű. 

A puszta fia fente fanyar éled, 
Pengéd edzette sok-sok köszörű. 

Egy liliomkéz nyújtott sírva, némán, 
A szürke hajnal fénye reszketett. 

S acélodon búsan pergett le néhány 
Könnycsepp szivárgó, forró vér helyett. 

Két éjsötét szem sírt, a drága, gyengéd 
Szemek tüzeltek a ködös borún -

Mint szikratűzben tündököl a pengéd — 
És azután kihunytak szomorún. 

Most rám maradtál, hű szerelmi zálog, 
Sokszor mutatva merre van a c é l . . . 

Kemény leszek, maradjunk jó barátok, 
Szívnél keményebb jéghideg acél.31 

Kosztolányi szövegét Gáldi László nagy Lermontov-tanulmányában verselése szempontjából veszi szám
ba.32 A 7<5r-ben hatos jambusok, alexandrinusok keverednek rövidebb sorhosszúakkal, az egymással rímelő 
soroknak lehetőleg más-más hosszúságú sorfajhoz kell tartozniuk. Gáldi a jambikus lüktetésen túl elsősorban 
hangsúly, logikai nyomaték szerinti szakaszokra, ütemekre osztja a sorokat, összegezve így: 

J1K>6JIK> Teőfl, / őynaTHbiH MOH KHHxaji, (tízes) 
ToBapHiu. CBeTJibiH H xojioAHbiH. (kilences) 
3anyMmiBbiH rpy3HH / Teőa Ha Medb KOBan, (alexandrinus) 
Ha rpo3Hbm 60fi / TOHHJi / qepKec CBODOAHMH. (tizenegyes) 

Kosztolányi a négy sorfajt tízes és tizenegyes jambusok váltakozására egyszerűsítette, az egymással rímelő 
sorok nála tagolás tekintetében különbözőek, így: 

Szeretlek, / tőr, / együtt élek / te véled, a 3 1 4 3 
Te csillogó, / te hűs, / te gyönyörű. b 4 2 4 
A puszta / fia / fente / fanyar éled, a 3 2 2 4 
Pengéd / edzette / sok-sok / köszörű. b 2 3 2 3 

Ily módon - véli Gáldi - „a szinte már Ady hangsúlyos jambusaira emlékeztető sorokban" „a lermontovi 
mikrokozmosz újra felépült". - Második ítélete a nyelvi megformálást illeti: „Kosztolányi tolmácsolása jó példa 
arra, hogyan tudja az ösztönösen megragadott, hibátlan költői dikció alkalmilag az esetleges kisebb eltéréseket is 
feledtetni, illetve új szépségekkel pótolni". 

A közvetítő szöveg ismeretében megállapíthatjuk - a verselést illetően - , hogy Fiedler majdnem teljes 
hűséggel követte eredetijét, élve Lermontov mind a négy sorhossz-variánsával, a kilencestől a tizenhármasig, az 

3«J1EPMOHTOB, TOM nepeuü. 434., LERMONTOFF. 52., MK. 444. 
32Lermontov versművészete magyar köntösben. Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok 

köréből Bp. 1960.1.448. 
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egyszerűsítés tehát Kosztolányitól ered. A gépies jambuspattogtatás üde lazítására is adhatott Fiedler példát: 
németben eleve csak hangsúlyos szótag lehet időmértékesen hosszú.3 3 

A német szöveg ismeretében á tartalmi hűség — „az eltérések, illetve a többletszépségek" — vizsgálatával 
sem maradhatunk adósak. Kosztolányi átveszi — és tovább részletezi — a robbanóan heves megszólítást, 
feláldozva Fiedler romantikus-egyéni, összetett jelzőjét: „együtt élek te véled". A személyhez fordulást nagy 
nyomatékkal hangsúlyozza a háromszoros „te"., a három, hangrendje, hosszú magánhangzói révén telt zengésű 
jelzovel-értelmezővel, szerencsésen feloldva a nehézkes birtokos jelzői szókapcsolatot („deines Glanzes kalte 
Schöne"). Kosztolányi intenzitást is módosít, a hideget „hűs"-re tompítva, a szépséget „gyönyörű"-re emelve. A 
záró sorokban hűtlen: elejti az utalást a tőr készítőire és rendeltetésére. Úgy vélte, hogy a „helyi szín" szűkíti a 
vers általános érvényét, vagy a „puszta fíá"-val sejtetően vélte jellemezni a vers említette félnomád törzseket? 
Felt, hogy a dikció ívelését elaprózzák a reális részletek? A veszteséget gazdagodás is pótolja, a tőr készítésének 
képéé, alliteráció támogatta szinesztéziával,34 a köszörű sikoltását érzékeltető magas hangrendűséggel. 

A magas hangú, áradó sorokhoz remekül csatlakozik a borúsra árnyalt második szakasz. Itt Fiedler lehetett 
az ihlető, érzelmessé lágyítva az eredetit. Nála „a válás percéből" „a válás néma kínja" lesz, az önkényes-szép 
„reggeli szürkület"-rnozzanattal tetézve. Az előbbit Kosztolányi „sírva, némán" — körülménymeghatározássá 
konkretizálja, a második — talán kicsit a „mal du siécle" gyakorlatától befolyásoltan — új, impresszionista
gyengéd részképpé kel tollán: „A szürke hajnal fénye reszketett."3 s 

A harmadik versszakban az erőteljes indítás után — „Két éjsötét szem sírt" — Fiedler elvont-szentimentálissá 
'ált értelmezésével kell olvasójának — fordítójának — megbirkóznia. A lermontovi, „a költőn megállapodó, 
titokzatos bánattal teli szemek" itt „hűen, lélekjón, a lemondásteli szerelem mély bánatában" csillannak. 
Kosztolányi részletező-megszemélyesítő jelzőkkel -„drága, gyengéd/Szemek"— s a reggeli szürkületre is vissza
utaló mozzanattal — „tüzeltek a ködös borún" — készít szép képet az elmosódó német ködrajzból. A szem és a 
penge borulásának-csillanásának gyönyörű párhuzamát Fiedler nyomán árnyalja borúsabbra: „wurden wieder 
trübe" - „kihunytak szomorún". 

A zárószakaszban — Fiedler ünnepélyes-bús világlátásának megfelelően36 — a „szerelem néma zálogából" 
„szerelem szentelte lélekzálog" lesz, mely „az élet éjszakájában" mutatja a célt. Kosztolányi tömöríti a szerelmi 
vonatkozást - „hű szerelmi zálog"—, megfogalmazva a fegyvernek az első versszakban elejtett funkcióját, gyako-
rító utalással:, .sokszor mutatva, merre van a c é l . . .".Az orosz „Ha, a He H3Memocb n 6yny TBé'pn nymod" 
ezután gazdag jelentéstartalmat rejthet. A szerelmi hűséget, de a költemény tágabb, szimbolikus jelentése szerint 
— a világosabban beszélő nagy vers, „A költő" szomszédságában, azt megelőzve — a dekabrista szabadság
eszmékhez való hűséget is, szemben a hanyatló, megalkuvó korral;3' a költő a tőrhöz, a zsarnok elleni küz
delem, a nemeslelkűség, a becsület megtestesítőjéhez hű.38 Bodenstedt a tőradó kedveshez való hűséget emeli 
ki, Fiedler is, Gerschmann közelíti meg legjobban az eredetit.39 Kosztolányinál a férfimagány képzete ural
kodik el, byroni csalódottságot sugalló képsorral, a keménység halmozott érzékeltetésével, az emberi szív
keménység holdudvarában „hűs"-ből .jéghideggé" vált „acél" metonímiájával. 

33Például: „Ich liebe dich, / mein Dolch, / du siegreich / treue Wehr". Az orosz verselés németre való 
átültetésének problematikájáról 1. Harald RAABsZ>íe Lyrik Puskins in Deutschland (1820-1870). Berlin. 1964. 
441-448. (A hangsúlyos nyelvi tagolás és a „metrikus keretet" betöltő ritmus egyensúlyaként jön létre a 
„metrikus ritmus", a „keverék-ritmus" sajátos faja, mind az oroszban, mind a németben. i m.448.) 

3 4 Az utóbbit Gáldi megkérdőjelezi, „nem egészen stílusos modernizálásnak" nevezve. í. m. 444. 
35Itt bizonyíthatjuk kétséget kizárólag Fiedler forrás voltát. Bodenstedtnél e hely megfelelője: „Es 

schenkte eine Lilienhand dich mir, / Als mich ihr Arm zum letztenmal umschlossen" (/'. m. 59.), Gerschmannál: 
„Erinnungspfand, dass ich bei ihr geruht, — / Noch fühl ich ihres Herzens wildes Klopfen!" (/. m. 9.) 

36Ez a maga ifjúkori költészetére is jellemző; versei „filozófiai tartalmukkal vagy szomorú és borús 
hangulatukkal sajátos költői hatást váltanak ki". Vö. POHRT, 1970.710. 

3 7Vö. BopHC aftXEHEAYM, Muxaua lOpbeem JlepMOHToe. OnepK MODHH H raopiecTBa. J1EPMOHTOB. 
TOM vereéprbiü. 779. 

38Vö.HpaKJDDÍ AHJX?0lüffiK0B,JIepM0HT08. HccnenoBamtH H HaxomcH. MocKBa. 1967.139. 
39„Drum liebend ewig treu sein wül ich ihr", illetve „Kalt will ich sein und unerbittlich hart" 

(BODENSTEDT, L m. 66., GERSCHMANN, i. m. 9.) 
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Kosztolányi száztizenkét vers közül választotta „A tőr"-t. Az idézett „izmos és erőteljes gondolatok" példá
ját láthatta benne. Vonzhatta a téma — végül is semlegesített — egzotikuma,a mesterien párhuzamos és ellentéte-
zett szerelmi vonatkozás,40 s a költemény ifjúkora egyik bálványa, Byron fájdalmával rokon férfibánata.41 

„Végérvényes" fordítás az övé, ahogy Gáldi minősíti?42 A felszabadulás után Győri-Juhász Jenő méltat
lanul elfeledett orosz antológiájának is gondosan kimunkált darabja a vers, majd Lator László is megszólal
tatja 4 3 Szövege az eredeti minden gondolatát visszaadja, hajlékony, finoman archaizáló nyelven, szép többlet
értelmezéssel („mint egykor edzeni remegő tűzbe tett / pengéd"), izgalmas enjambementokkal. Mégis úgy 
érezzük, talán kevésbé remek, mint Lator nem egy más Lermontov-tolmácsolása, s Kosztolányi olvasásakor 
adunk igazat Tóth Árpád egykorú — a Holló és a Téli mozdony kapcsán kelt — észrevételének: Lermontov is így 
írta volna meg versét, ha „a magyar nyelv anyagát" „gyúrta volna" „jellemző formáiba", „sajátos eszközei
vel".44 

2. b) Nyekraszov: Az orosz dal 
„Nekraszov az oroszoknak körülbelül az, ami nekünk Petőfi Sándor. A nemzet és a nép költője, háborgó és 

szenvedélyes lélek ( . . . ) " — fűzi Kosztolányi saját ítéletét a Fiedler tárgyszerű bevezetőjéből átvett életrajzi 
adatok elé. A német füzet elég alapot adott ehhez: hetvenkét költeménye addig tiltottakat is tartalmazott, s 
egykorú orosz visszhangja szerint német olvasói „mind a költő-polgárral megismerkedhettek belőle, aki a társa
dalmi feltételek miatt szenved, mind a költő tiszta líraiságának mélységeivel".45 Talán Fiedler 1902-es kötete 
előtt már Szabó Endre 1890-es „Orosz költők"-je is kalauza lehetett Kosztolányinak Nyekraszovhoz: itt még 
majd száz év múltán is kisüt a bevezető-méltató sorokból a fordító rajongó szeretete, s a benne közreadott 
tizennégy költemény mind — hogy a fordítandó vers eredeti képével éljünk — a költő „a világ miatt ontott 
könnyei" tanúja.46 A két forrásból is megismerhetett versekből leszűrt általánosítás indokolja Kosztolányi 
átköltésének szenvedelmességét. Műves munkára pedig az idézett ítélet második felében megfogalmazott fel
ismerés kötelezi: „de épp, mint Petőfi Sándor, nagy formaművész is". 

A költeményhez eljut Szabó Lőrinc is, aki 44/45 fordulóján, a „bunker" gyertyalángjai mellett kezdte for
dítani az orosz klasszikusokat. Az ő szövegét is közöljük. 

HeKpacoe: 

CTHXH MOH, CBHAeTejiH xcHBbie... 
3a MHp npojiHTbix cné'3 

PonHieCb Bbl B MHHVTbl pOKOBbie 
HymeBHbix rp03 

H ÖbÖTecb o cepoua moacKHe, 
Kax BOJiHM 06 yxec 

40Orosz szépség-kép, könyvalak, fantáziaszülemény? - késztette a fiatal Kosztolányit romantikus 
ellentétekben tobzódó verse, az „Egy orosz lányhoz" megírására, összegyűjtött versei. Bp. 1964. 113. (A 
továbbiakban: ÖV.) Itt is felbukkan a liliom-metafora („Árnyas hajadba ringatózik / egy tünde liliom
mező . . . " ) 

4 1 A Byronnal való közösséget maga is hangsúlyozza életrajzi jegyzetében: „Sok versének sötét hangja 
Byronéra emlékeztet, de ez inkább szellemi rokonság, mint hatás." (MK. 443.) ,A tőr" motívumai Byronnál is, 
lírájának futó szemléje alapján is, fellelhetőek: * szerelem, a kedves szemének hasonló tüze, a válás, a harcot 
választás. Vö. BYRON, Válogatott müvei. Bp. 1975.1.83., 85., 65., 86. 

4 2 / m. 448. 
43Orosz költők antológiája. Bp. é. n. (Az OSZK katalógus-lapja 1946-ra datálja megjelenését, Gáldi 1945-re: 

i m. 448.) 152. Lator László fordítását 1. Klasszikus orosz költők. Bp. 436. (A továbbiakban: KOK.) 
44Kosztolányi Dezső: Modern költők. Nyugat. 1914. 4. sz. 288., és TÓTH Árpád, Válogatott művei Bp. 

(1964) 950. 
4SIdézi Pohrt - POHRT, 1970. 714. - ; a kötet részletes elemzését 1. POHRT, 1965.186-200. 
4 6 Siratja a csatán meghalt fiát gyászoló anyát, a férjét eltemető, majd az erdőben megfagyó 

jobbágyasszonyt, a szép parasztlányt, akire nyomorú sors vár, a volgai hajóvontatókat, a gyárban síró gyer
mekeket./, m. 52-89. Az 1900-as .fifégy orosz költő" tovább gazdagítja a Nyekraszov-portrét, ,A fagy" című 
elbeszélő költeménnyel. (185—235.) — Kosztolányi erre a kötetre nem hivatkozik: valószínűleg nem ismerte. 
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Fiedler: 
t 

Ihr Lieder mein! Lebendig Zeugnis tragt ihr 
Des Tränenwehs ringsher; 

Geboren aus der Seele Gluten, klagt ihr 
In Stürmen bang und schwer, 

Und an die starren Menschenherzen schlagt ihr 
Wie ans Gelipp das Meer. 

Kosztolányi: Az orosz dal 

Ó, én dalom! fájdalmaim tanúja, 
Sírd-sírd a bánatod. 

Lelkem tüzébe kelsz s a szélbe zúgva 
Hangod búsan zajog. 

S a zord szívekről visszacsattan újra. 
Mint szirtről a habok. 

Szabó Lőrinc: Versem, sak versem 

Versem, sok versem, könnyes és keserves 
világ tanúja vagy; 

végzetes órákban születve zengetsz 
élő viharokat; 

és úgy csapódsz az emberi szivekhez 
mint a szirthez a hab.4 7 

Nyekraszov jambusai a negyedik sortól szabálytalanná válnak: zökkennek, s a szótagszám is eltér az előzők
től, a 11, 6, 11, 4, 9, 6. A zökkenés, a rövid sorok tragikus megtorpanást, félbeszakadtságot sugallnak; a három 
fordító a szabályosabb, a tizenegyes és hatos jambusú megoldást választotta. Fiedler tollán egy fontos mozzanat 
vész el: a versek a költőnek a „világért, annak kapcsán" kiontott könnyeiről tanúskodnak, nem „a könnyek 
bánatáról" általában, valamiféle jelképes-elvont viharban röpülve, akkor is, ha a költemény egészével Nyekraszov 
a költészet útját kérdőjelezi meg, keserűen, „lélektől-lélekig". A sorhossznövekedés készteti Fiedlert a dalok 
megszemélyesítésének tovább-bontására: „aggódóan és súlyosan", s ezért kell az emberszíveket is „merevnek" 
minősítenie. 

Kosztolányi — eltérve az időrendiségtől — kis ciklusa élére helyezi a verset, erős általánosítással: ,,/lz — az én 
kiemelésem, Z. E. - orosz dal". Ugyanakkor konkretizál is: egy megszemélyesített vershez, verséhez fordultatva 
a költőt. Az indulatszó és az ismétlődő felszólítás —„sírd, sírd" — zenei, bensőséges. Nyekraszov és Fiedler kép
alkotását a magyar romantika képzetkörét idézve teremti újjá: az orosz eredetinek a fiedleri „tűz"-zel tetézett 
lelki viharait idézi, de az utóbbit érzékletesebbre hangolja, egy elemével, a „széP'-lel helyettesítve.4 8 A zárórész 
a keményre forduló zengés, a romantikus-világfájdalmas szív-megszemélyesítés mellett avval is emlékezetes, hogy 
Nyekraszov hasonlatát továbbviszi, a befejezett reménytelenségig: dala „vissza is csattan" az emberi szívekről. A 
hasonlat külön mondattá emelése is a lakonikus lezártságot hangsúlyozza. (A képi befejezésben Kosztolányi 
szerencsésen érzi meg az eredetit: Fiedler parthoz csapódó, rímhívta „tengeréből" mint a költő verseinek kifeje
zőjéből éppen az egyén, a költő törékeny esendösége hiányzik.) 

Szabó Lőrinc átköltése sem ment a pontatlanságoktól. A világ--a lélek viharai--a dalok hármas össze
függésből csak az elsőt értelmezi, kicsit talán lamentálóan is, kihagyva a lírai én megjelölését. Pontos a „végzetes 

4 7H. A. HEKPACOB,/7o/i«oe coöpanue COHUHCHUÜ e eocbMit TOMOX. MocKBa. 1965. I. 299. NEKRAS
SOW, 80., MK. 440., KOK. 565. Szabó Lőrinc fordításának első megjelenése: Válogatott műfordításai. Bp. 
1950.314. 

4 8 A lélek-láng nyomán keletkezett zúgó, szálló dalt 1. Kölcsey sok helyén: „mint Zephyr lágy szárnya 
zúg", „érzeményim / Szívem alatt tüzesedve víttak" stb. összes müvei. Bp. é. n. 29., 67.; s még Aranynál is, 
három évtized múltán: „Kél és száll a szív viharja", összes költeményei. Bp. 1964.1. 215. 

• 
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I 

órákban születve" — körülmény-megjelölés, a „zengetsz élő viharokat" intellektuális szépsége mellett elvont, 
műveltető formájával, itt a ritmus sem követhető. Kosztolányi fordítása versbe sűrített romantikus stílustanul
mánynak is remek; mai ifjú olvasók jórészt neki adják a pálmát.49 A költemény Nyekraszov költészetének is 
mottója lehetne; mai orosz olvasók betéve tudják.50 

2.c)Fofanov:Néva 
Kosztolányi 1904 augusztusában ajánlja barátjának, Babitsnak olvasásra a költőt, „néhány édes, speciálisan 

orosz színéért".5 x „A természet és a panaszos érzelmi világ miszticizmusra hajló, dekadens hangulatú", „a kiút
talanság, a rezignáció elől a fantázia, az illúziók világába menekülő" költőjének52 Fiedler majd kétszáz versét 
adja németül; a „Néva" az orosz portya súlyos verse. 

Фофанов: На Неве 

Нет ночь, а не день. Над сонною Невою 
Вечерняя заря румянится тепло. 
Но ветер уже пахнул прохладою ночною 
И морщит светлых вод прозрачное стекло. 
Пурпурным янтарем пылают окна зданий, 
Как будто бы там ночь справляет пир весны, 
Узоры пёстрые далёких очертаний 
В лиловый полумрак как в дым погружены, 
Удавом каменным змеится цепь гранита 
И паутиной мачт темнеют корабли; 
Уныло ночь молчит, — и грусть кругом разлита, 
И слышен вздох небес в молчании земли. 
И точно чей-то глаз, как луч любви случайной, 
Мне в душу заглянуть пытлыво и светло, — 
И всё, что было в ней загадкою или тайной, — 
Всё в звуки облеклось, всё имя обрело. 

И страстные мечты, больные до истомы, 
Наполнили меня блаженною тоской... 
И мнится, что вокруг все пышные хоромы, 
Вся эта ночь и блеск нам вызваны мечтой. 
И мнится — даль небес, как полог распахнется — 
И каменных громад неподвижных караван 
Вот-вот сейчас волнуясь, колыхнется 
И в бледных небесах исчезнет, как туман. 

Fofanow:An der Newa 

Es ist nicht Nacht, noch Tag. Den kalten Newawogen 
Sucht Wärme zu verlehn des Spätrots blasse Glut — 
Da kommt des Westens Wind im Hauch der Nacht geflogen, 
Und schauernd kräuselt sich die spiegelebne Flut. 
Im Purpurbernstein glühn der Baukolosse Fenster, 
Als feierte das Fest des Lenzes dort die Nacht; 

4'Tizenhat-tizenhét éves tanulókat kérdeztünk meg; többségük Kosztolányi fordításának zeneiségét: a mély 
magánhangzók kifejező voltát, a hangutánzó szavak dinamizmusát, a vers jó jambikus ritmusát emelte ki, volt 
aki „erőteljesebb színeit" is. 

50 Mi Oleg Rosszijanov, a magyar irodalom orosz átültetője szóbeli tolmácsolásából ismertük meg. 
5 x Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése. Bp. 1959.27. 
52Elbert János jegyzete. KOK. 1340., illetve Heinz Pohrt jellemzése. POHRT, 1965.225. 
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In Liladämmerung getaucht, starr, wie Gespenster, 
Ragt fem die Firste gleichwie auf stummer Wacht. 
Als Boa schlängelt sich der Ufer Steingefüge, 
Als Spinngewebe blinkt der Schiffe Mastwerk her, 
Der Erde Schweigen hört des Himmels Atemzüge, 
Die weisse Mitternacht gähnt matt und trostesleer. 
Da funkelt mir ein Blick, gleich einem Liebesstrahle, 
Tief in der Seele Hort so sonnen warm und klar — 
Und Sinn gewinnt und Form und Ton mit einem Male, 
Was ein Geheimnis mir bislang und Rätsel war. 
Die alte Sehnsucht weint auf meines Herzens Grunde 

So friedesanft und leidenschaftlich wi ld . . . 
Und mich bedeucht, als sei die steinern tote Runde 
Und diese ganze Nacht nur — meines Wahns Gebild; 
Als würde vorhanggleich, der Horizont sich spalten 
Und Marmor und Granit im kühlen Ostwindwehn 
Zerrinnern und sich kraus zur Nebelschicht gestalten 
Und purlos in der Höh als blasser Duft zergehn. 

Kosztolányi: Néva 

Nincs éj, de nappal sincs. A hűvös, szürke Néván 
Sápadt világgal ég a késő alkonyat — 
Nyugati szellő leng az éjt jelentve némán 
S fodrozza-bodrozza a sima habokat. 
A házkolosszusok vérző bíborban égnek, 
Minthogyha a tavasz most ülné ünnepét; 
Lilálló ködbe van — mint néma, bús kísértet — 
A háztető-orom s szikrázik szerteszét. 
Mint boa kígyózik az óriási part-fal, 
Pókhálóként remeg a kötél a hajón 
Az álmos földnek az éj kezd beszélni halkal, 
Jő a fehér éjfél s csupa bú, unalom. 

-Csak bennem ég a fény, mint a szelíd tekintet, 
Mit ez a gyötrött szív mélyen magába zár 
S értelme lesz vele a formának és a színnek, 
Egyszerre felnyílik a titkok zára már. 

/ 

A régi vágy zokog alélt szívemben árván, 
Vad-szenvedélyesen s mégis barátian. . . 
És azt hiszem, hogy itt a kőfal és a párkány 
Es e nagy éj — ábránd és minden, ami van; 
Várom, hogy szétrepedjen az ég is, mint a függöny, 
A gránit, a márvány, a durva szikla-öl, 
Hogy az egész látvány egy köd-gomolyba tűnjön 
S gőzpáraként szálljon a bús magasba föl.5 3 

"CmuxormopeHUH K. M. 0o<fiaHoe-a Hacn» TpcTba. CHeropyiinca. C.-neTep6ypr. 1896. 83—84., 
FOFANOW, 53-54., MK. 446. 
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Fiedler Fofanov-átköltését az eddigieknél is több, önkényes-finom átszmezés jellemzi. Ez itt jogos: a kötet 
verseit „Nachrichtungen" szóval jelöli; „utánköltéseivel" talán a baráti-szeretett költőt akarta német olvasóihoz 
közelebb hozni.54 Az „An der Newa"-ba saját Néva-képét is beleszövi; ez megbocsátható: majd hat évtizedig 
látta ő is a pétervári folyót a nap- és évszakok változásában. 

Az „álmos Névából" nála „hideg Néva-hullámok" lesznek - a költemény kelte 1888 áprilisa, ott tél a javá
ból! —; „a kései pirosság sápadt sugara" csak „meleget kísérel meg átadni". Az eredeti „éjszakai hűvösséget 
lehelő szele" nála kétszeres megszemélyesítéssel, alliterádóval („Westens Wind") súlyosul: „Jön a nyugati szél 
az éjszaka leheletében röpülve". Az „épületeket" „házkolosszusokká" növeli. Fofanov impresszionista színes
ségét — „a távoli körvonalak tarka mintázatai lila félhomályba merítve" — kísértetiessé nehezíti: „mereven, mint 
kísértetek, mintegy néma vártán". Megszemélyesíti „az egek lélegzése hallható a föld hallgatásában" képet: „a 
föld hallgatása hallja azt". Színt ad a képhez, kibontott képe mégis elvont és borús: Fofanov éjszakája „hallgat 
unottan", nála „a fehér éjfél ásít, tompán és vigasztalan". 

Eztán következik a fordulat a versben: „egy rejtélyes, véletlen szerelem sugarához" hasonló tekintet fel
színre hozza a költőben mindazt, ami eddig „rejtvény vagy titok" volt, s mindez hangba, névbe öltözik. Fiedler a 
tekintetet meleggel dúsítja fel: „fényük napmelegen s ragyogóan", s „a lélekben mélyen rejtett kinccsel" is 
bonyolítja. 

A megfogalmazódott, nevük-kapott ,lankadt-szenvedélyes ábrándok" töltik el a költőt „boldog-együgyű 
bánattal". Fiedler itt patetikusabb: „a régi vágy sír", „békésen és szenvedélyes-vadul". 

Az ábránd előbűvölte látomás most eloszlik. Fiedler itt is zsúfoltabb eredetijénél: annak „ábrándja" a 
„költő őrültes képzelődésének lenyomatává" válik; a „pazar házak" „halott kő-környékké" nehezednek. A 
„kőtömegek mozdulatlan karavánja"-részképet feláldozza: „a márvány és a gránit szakad szét" - a mozgást 
végül mégiscsak képviselő - „hideg keleti szélben". 

A súlyos, magyar fül számára spondeusokkal is lassított jambikus költeményt Fiedler formahíven adja 
németül, a szótagszámot 12-re és 13-ra egységesítve. 

Kosztolányi egyszerűsítő munkát végez. A harmadik sor nála könnyedebb: „szellő leng", folytatásában 
mégis energiás: „az éjt jelentve némán". Fiedler játékos szókapcsolatát — schauernd kräuselt sich" — hasonlóan 
tolmácsolja: „fodrozza-bodrozza". Itt pótolja a második sorból elhagyott „rőtet" („Spätrots") a „vérző bíbor
ban égnek" együttesével. Fiedler kísérteties háztető-ormait dekadens jelzőkkel toldva magyarítja: „mint néma, 
bús kísértet". Betoldás a rím által is hívott, de a fényhatást erősítő, az előbbivel ellentétbe feszülő „szikrázik 
szerteszét". (A bús némaság és a fény kontrasztját a hangállomány is érzékelteti itt.) A kötélzet — pókfonál pár
huzamot Fiedler fénnyel festi — „csillog-villog" - , Kosztolányi — változatosan — mozgásérzékietet ad: „Pókháló
ként remeg a kötél ( . . . ) " . Költői és megfogható — ha egyszerűsített is — ég és föld érintkezése: „Az álmos 
földnek az éj kezd beszélni halkal". Sejtelmesen és társánál választékosabban viszi tovább az éj képét: „Jő a 
fehér éjfél s csupa bú, unalom". 

A változást hozó fofanovi és fiedleri „tekintetet" a fény és igei állítmánya alá rendeli — megőrizve a német 
fordító fény-képének mozzanatait („szerelmi sugár, napmelegen, világosan") —, a szerelmi vonatkozást a tekin
tet megszemélyesítő jelzőjébe rejtve: „Csak bennem ég a fény, mint a szelíd tekintet". A „gyötrött szív" által 
magába zárt fény - a jelző betoldás, de hű a vershez — a kulcsa a titkok megfogalmazódásának. Viszont elmosó
dik a gondolat lényege: a megfogalmazódás, a vers születésére utalás. 

A második, az esti-éji színjátéknak, sőt a valónak is káprázatta válását kifejtő versszak felfokozott érzelmek
kel indul Kosztolányinál, nyilván hézagpótlóan is, az elhagyott „auf meines Herzens Grunde" helyett. Megtartja 
az ellentétezést, de a „békés-lágy" - talán félreolvasásból - „barátian". Világos a felsorolást összefogó 
„ábránd". A „várom" - toldás szubjektív, költői nekiszántságával. Az „ég" rokonabb Fofanov „égi távlataival", 
mint Fiedler „horizontja". A Fiedler adta „hűvös keleti szél-fúvás" helyére kerülő „szikla-öl" eltér a valós 
pétervári képtől. A végső, tovazengő hang, a mély hangrendű, megszemélyesített „bús magás"-sal, a bánaté. 

i 

s 4 így véli Pohrt. POHRT, 1965. 225-226. Kettejük baráti viszonyáról Fofanov Fiedlerhez írt levelei 
tanúskodnak. Uo. 9. melléklet. („Múzsám legjobb virágaival koszorúzza a tiédet, mint jó nővérét és gyengéd 
barátnőjét" - fordul hozzá 25 éves írói jubileumán. 3. levél.) 



Kosztolányit talán a szerző oly sok nyugati társával rokonnak látott, bánat bélyegezte,gyengéd egyénisége 
vonzhatta,55 a leírás színessége — „millió cifra szia "jellemzi éppen 1913-ban a szlávságot",56 a valóság és lát
szat dialektikájának kérdése, melyet Conrad Ferdinand Meyer versének átültetésével is megfogalmazott, s 
mellyel majd győztesen küzd meg élete csúcsán a Hajnali részegségben.5' 

3. A Guenther nyomán késsült fordítások: a) Fet: Édes kép 
Guenther a „Russland" című fejezet harmincnyolc verse közt Fet három költeményét teszi át németre. 

Versünket, a huszonegy éves, Moszkvában tanuló, áradó termékenységgel induló költő-egyetemista5 8 nosztal
gikus téli tájképét (1842); egy sodró nevű szerelmi vallomást; egy gyönyörű, panteisztikus-kozmikus látomást 
arról, hogyan szembesül a költő, egyedül, az éden első emberéhez hasonlóan, „déli" éjszakában, a szénaasztagon 
fekve a csillagtömeges világmindenséggel, s hogyan zuhan belé.59 

Közöljük Szabó Endre úttörő munkáját s Rab Zsuzsa modern átköltését is: 

Guenther: Vertrautes Bild 
0 das wunderbare 
Bild ist so vertraut: 
Heide, weithin klare, 
Mondlicht übertaut. 

Leuchtend hohe Sterne 
Und der Schnee glänzt zart, 
Einsam nur und ferne 
Klingt der Schlitten Fahrt. 

Kosztolányi: Édes kép 
Ó, az édes, drága 
Regi-régi kép: 
Földek pusztasága, 
Holdfényes vidék. 

s s Samain-jellemzése - Coppée-t idézi - („az édes és beteges vágyakozás, a nemes szomorúság poétája") 
Fofanovra is állhatna. MK. 134. Hasonlóan jelenik meg „lágy kedélyével" Sully-Prudhomme is. Uo. 192. 
- Fofanov a Modern költők megjelenésékor már nem él; Kosztolányi Fiedler 1900-as jegyzete nyomán kelt 
mondata - „Most nyugodtan és jómódban é l . . . " - igy érvényét vesztette 1913/14-ben. 

"Miklós Jenő, in írók, festők, tudósok. Bp. 1958.1. 347. 
5 7Ott fordított a sorrend; az éjszakai bál látomása a „légi semmiből" kel életre. Vö. ÖV. 553. 
5 8Vö. B. fl. EYXIlITAE.A 0er. Oiepic XOTCHH H reopiecTBa. JleHHHrpa«. 1974.19-20. 
5'„Vertrautes Bild", „O welches Glück...", ,ßo auf dem Heu . . ." BETHGE,323-324. Oroszul: 

„MyaHaH KapTHHa", „Kaieoe ciacTbe H MM OHHH", „Ha crore ceHa HOIMO KHKHOH . . . " A. A. C>ET. Cnacoreo-
penuH. MocKBa-JleHHHrpafl. 1962.103., 227., 273. - Az utolsót Csajkovszkij joggal tarthatta az egyik legláng-
elméjűbb költeménynek. Véleményét Buchstab idézi. i. m. 117-118. 
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Фет: 

Чудная картина, 
Как ты мне родна: 
Белая равнина, 
Полная луна. 

Свет небес высоких, 
И блестящих снег, 
И саней далёких 
Одинокий бег. 



A csillag világol 
Lenn a táj haván 
S távol, távol, távol 
Csilingel a szán. 

Szabó Endre: Édes kép 

Gyönyörű kép! te oly 
Kedves vagy nekem: 
Hó és holdsugár a 
Messze tereken, 

Fehérlik a hó s a 
Hold köröskörül -
S messze, messze egy-egy 
Szán gyorsan röpül.. . 

Rab Zsuzsa: Drága kép 

Drága kép, idézlek, 
Te szivembe forrt!: 
hóba dermedt rétek, 
hideg telehold, 

fény a magas égen 
és a sík haván. 
Szán suhan az éjben, 
körötte magány.5 8 a 

A „Vertrautes Bild" formahű, hangsúlyosra is átjátszható, trocheusi lejtésű fordítás. Pontosan követi a szó* 
tagszámot, a rímelhelyezést. Guenther tartalmi átszínezései közül legjelentősebb a megszólítás harmadik 
személybe váltása, objektívebbé billen általa a leírás. Az orosz „hazai" nála csak „meghitt", a „síkság" „mező", s 
nem —hótól- „fehér", hanem —holdtól-, .fényes". Az egyszerű „MOjraaa nyHa" -t nagyon is választékos, egyéni, 
többszörös összetett szóra cseréli: „Mondlichtübertaut".598 A lent és fent aztán megforduló, mellérendelésekbe 
sorakoztatott párhuzamához hű, jóllehet „a magas egek fényét" értelmezőén fordítja, „világítóan magas csilla-
gok"-kal. A hatodik sort — eltérve az orosz nominális, impressziókat villantó megfogalmazástól - igésíti, meg
személyesítő, a záró rímtől is hívott határozószóval:.„Und der Schnee glänzt zart". A puritán-zajtalan, s ezért 
záróképet is igésíti, hangutánzó szóval: „Klingt der Schlitten Fahrt". 

Kosztolányi jól gazdálkodik a kapott anyaggal. A megszólítás hiányát pótolja a három bensőséges jelző, a 
harmadik, a múltra utaló „régi", ismétléssel is nyomósítottan. A „fehér", illetve „fényes" minősítést helyette
sítő birtokos jelzős megoldás nem funkciótlan, a kietlenség tágasságát érzékelteti. „Leképezi" a kettős párhuza
mot, magyarázó, a csillagfényt a havon tükröztető megoldással — minket Arany Dunában tükröződő csillagaira 
is emlékeztetve: „A csillag világol / Lenn a táj haván". A befejező mondatban Kosztolányi a táncos „távol, távol, 
távol" kedvéért áldozza fel a magányosság motívumát. Tartalmilag már előbb is szegényíti a költeményt, hal
mozott szinonimáival — a „földek pusztasága, vidék, táj" csak „pa3HHHa", illetve „Heide" - , de talán éppen ez 
a kevesebb tartalom ad, az 1-ek zenéjével, a versnek áttetsző üvegszerűséget, gondolattól kevésbé béklyózott 
verszenét. 

Kosztolányi többletei jól kiviláglanak a maga idején szintén úttörő, költőnk által az orosz próza fordítója
ként becsült Szabó Endre művével való összevetésből, ő egyszerűsíti a rímelhelyezést. A versindításból hiányzik 

s 8"KOSZTOLÁNYI fordítása: MK. 441., SZABÓ Endréé, Orosz költők. 102., RAB Zsuzsáé, KOK. 531. 
s 9 a A „majdnem barokkosnak tűnő mesterkéltség" majd a kései Guenther sajátossága lesz - v ö . Harold 

RAAB, i*. m. 163. - , itt csiráiban láthatjuk. Az osztrák Hans Bednarz - szintén kései - Csehov-fordításai kapcsán 
hányja szemére „elégtelen" német nyelvtudását és „természetellenesen dagályos, presziőz személyes stílusát". 
Vö. Theatralische Aspekte der Dramenübersetzung. Wien. 1969.252-253. 
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itt Kosztolányi gyengéd hangmegütése. A fent és lent viszonya csak a vízszintes kiterjedésre szorítkozik. Nem 
szerencsés az elaprózás — sok e-je miatt sem —: „messze-messze egy-egy"; felesleges a „röpül" elé tett „gyorsan". 

Talán Rab Zsuzsa mesteri átköltése sem múlja felül mindenben elődjéét. A melléknévi igenevek — lezárt 
cselekvést kifejező voltuk mellett is — zaklatottá teszik az első versszakot: „szívembe forrt", „hóba dermedt 
rétek", hűtlenül Fet nominális fogalmazásához; a rész r-jeivel — hogy Kosztolányi szavaival éljünk — túlontúl is 
„dúr hangnemű", holott Fet negyedik sora m-jeivel, n-jeivel inkább moll. Szépen zárja le a verset a kiujjongó 
„fény, égen, sík" után a mélyen zengő, nominális magány. 

Fet versében az olyannyira orosznak érzett és a maga szívéhez is oly közel álló tél ragadta meg Koszto
lányit;60 a maga verseiben is gyakori impresszionizmus és a megejtő, tiszta verszene. Talán ezért mellőzte a 
világmindenség távlataira ocsúdó magányos, elmúló én éjféli döbbenetének idézett versét a „Hajnali részegség" 
majdani megéneklője. 

3. b)Szohgub: Erdőből jött 
Szologub Fofanov kortársa, a velük egykorúak közül az esztéta Merezskovszkijt és a szélsőségesen szim

bolista Balmontot mellőzve61 esik rá Kosztolányi választása. A költőt bevezető sorait nem Bethgéből meríti: „a 
legújabb generációval tart", azaz Blokével s - magyar viszonylatban - Kosztolányiéval. „Költészete szim
bolikus és erősen misztikus" — folytatja, ítéletét az antológia másik három, elejtett költeményére is alapozhatva. 
Az egyikben Szologub azért eseng, hogy a szerelem — a szerető? — ne öltsön testet, megőrizve így „a remény 
édes teljességét", a másik valami szubjektív idealizmus luciferi dacú megszólaltatása: a költő a titkos föld istene, 
nem alkot bálványt magának, az éjszakát és a sötétséget hívja segítségül, a harmadik, a legmisztikusabb, a földi 
liliomra leszálló, az ég tengerétől ringatott, fényszárnyú, villámló hattyú szép látomása.62 

A költemény 1902-ben kelt; meg is zenésítették.63 

Cojtoeoyő: 
B cejio H3 neca OHH npHuuia, — 
Oia cTyqana, oHa 3Bana. 
Eé cTpauiHJia HOHHaa TbMa-, 
Ho He nycKajiH eé' B noMa. 
H HOJiro, flojiro öpejia OHa, 
H Té'MHOH HOHbK) ŐbUia o / m a , 
H He nycKanH eé' B noMa, 
H yrpoacajia HO<mafl TbMa. 
Koraa JK, jMKya, 3opa B30uxna, 
Oua ynana — H yMepjia. 

Guenther: Vom Walde kam sie... 
Vom Walde kam sie zum Dorfe her, — 
Sie rief nach Menschen und klopfte sehr. 
Das nächtge Dunkel erschreckte sie, 
Doch in die Häuser liess man sie nie. 
Und lange, lange musst es so sein — 
In dunkler Nacht war sie ganz allein, 
Und in die Häuser liess man sie nie, 
Und nächtges Dunkel bedrohte sie. 
Doch kaum der Tag kam in Rosen her, 
Da fiel sie nieder und war nicht mehr. 

60Egy 1922-es írása utal erre: „A telet átéltem egy könyvben, melynek halk oldalain zúzmarás reggelek 
fehérlenek, s szánok csilingelnek, s azóta nekem minden tél orosz." Játék az ősszel. Hattyú Bp. 1972.93. 

6 'Főleg Balmont harmadik verse - „Freiheit" — tűnik egyre irracionalistább szökellésű, misztikus 
halandzsa-sorozatnak. BETHGE, 315. 

6 2 „O droh mich nicht", „Ich bin der G o t t . . . " , „Es singt eine Stimme". Uo. 337., 338. Oroszul: „He yrpo-
»caä MeHH yrpo30ö", „H - öor TaHHciBeHHoro MHpa", ,JIoéT TanHCTBeHHbm rojioc . . . " . Oé'nop COJIOrYEj 
CruxoreopeHWt. Jleronirpafl. 1965.182., 176., 231. 
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Сологоуб: 
В село из леса она пришла, — 
Она стучала, она звала. 
Её страшила ночная тьма-, 
Но не пускали её' в дома. 
И долго, долго брела она, 
И тёмной ночью была одна, 
И не пускали её в дома, 
И угрожала ночная тьма. 
Когда ж, ликуя, зоря взошла, 
Она упала — и умерла. 



Kosztolányi: Erdőből jött 
• 

Erdőből jött a faluba a lány -
Zörgött szegény a házak ajtaján. 
Félt a sötéttől, hogy az este nőtt 
És sehovase engedték be őt. 
Oly lassú-hosszú-lassú a magány — 
Mindig egyedül, minden éjszakán. 
És sehovase engedték be őt, 
Félt a sötéttől, hogy az este nőtt. 
S reggel, hogy rózsa nyílt kelet egén, 
Lehullt a földre és meghalt szegény.64 

A kilenc szótagos, hangsúlyosnak is felfogható, hol jambikus, hol anapesztust is sejtető ritmusú, S/4 
ütemelosztású verset Guenther formahíven adja, Kosztolányi 5/5 tagolású, jambikus lüktetést éreztető 10-es 
sorokba teszi át társa szövegét. Guenther könnyed hangú megoldását néha a rímek határozzák meg: „zum Dorfe 
her" — „klopfte sehr"; a „hess man sie nie" sor rímhívó szava miatt elmarad a kóborlás - „őpena osa" — 
motívuma, a meghalt - „yMepna" - egyszerűsége is a rím miatt vész el. Szologub szép megszemélyesítését -
„mikor ujjongva feljött a hajnal" — színes főnévi metaforára váltja: „alig jött fel rózsákban a hajnal". 

Kosztolányi leleményesen cseréli fel a „sie"-t magyar megfelelőjére: „a lány"; a rímkényszer miatt el kell 
ejtenie a kiáltás („Sie rief) mozzanatát; reálisabb lesz a kopogásé, megtoldva a költői viszonyulás feltételezett 
elemével: „Zörgött szegény a házak ajtaján". Hatásos, Guenther „közeli sötétjénél" kifejezőbb, az orosz 
eredetihez közelibb metaforát is alkalmaz: „az este nőtt". A történés ismétlődő voltát időt és teret egybejátszató 
egyéni összetétellel ragadja meg: „Oly lassú-hosszú-lassú a magány —", kettőzött mássalhangzóival is érzék
letesen. A telt zengésű „magány"-t („oflHa", illetve „allein") jól zengeti tovább a nyomatékosan tagoló „Mindig 
egyedül, minden éjszakán". A vers monoton, vajákos sorismétlésének — negyedik és hetedik sor — hatását 
rafináltan emeli, hogy a másik gondolatritmusos sorpár, a harmadik és nyolcadik, fokozó jellegét elveti (ijesz
tette, majd fenyegette az éji sötét), és a ráolvasások makacsságával csak a „Félt a sötéttől..." megfogalmazást 
visszhangozza. 

A fordítás legpompázóbb leleménye Guenther nap—rózsa párhuzamának erős jelképi erejű, hiányosból — 
„rózsa" — igeivé bontott - „nyílt" - metaforával való visszaadása. A sorvég persze megadja a megfejtés kulcsát 
a színjátszóan többjelentésű, a helyszínt is, az élet újrakezdését is sugalló betoldásával: „kelet egén". A zárósor, 
kontrasztban a káprázatos előzővel, hibátlan zengésű. 

A vadon nőtt — talán félbolond — lány történetében is erős szláv ízt érezhetett Kosztolányi, hiszen a sértett 
lelkű, tiprott üldözöttek irodalmának vallotta az oroszt. A vers — hogy a szimbolisták terminusával éljünk — 
sajátos korrespondenciával a Modern költők egy jellegzetes vers-sorába is beletartozik, a titokzatos-jelképesen 
megjelenőkről és eltűnőkről szólókéba, Mauclair „Rajz"-ának, de ugyanígy Stefan George „Idegen nő"-jének is 
társa; művészi, rafinált egyszerűségében Paul Fort „Meghalt a lány"-ával is rokon.65 Másfelől Kosztolányi 
tragikus-emlékezetes gesztusát, a zörgetést és be nem bocsáttatást is felidézi, korábbi utalásoktól a „Februári 
óda" „kemény kilincsen koppanó szándékáig".6 6 

• 

64SZOLOGUB, i. m. 276., BETHGE, 338., MK. 456. x 
65MK. 158., 316., 177. Kosztolányi Paul Fort „tudatosan primitív lelkének" cikket is szentel. Vö. Ércnél 

maradóbb. Bp. 1975. 326—328. - Arra, hogy Kosztolányi „tud rafináltan egyszerű lenni", már kortárs ií 
felfigyelt. Vö. KARPÁTI Aurél, Kosztolányi Dezső. Modern költők. Élet. VI. évf. 5. sz. 1914. febr. 1.155. 

66ÖV.541. 
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3. c) Blok: Szürke, szelíd nap volt 
Kosztolányi a szimbolisták második generációjából67 Brjuszovot mellőzve a legnagyobbat mutatta be, 

nálunk elsőnek.68 Mint Szologub esetében, itt is kikerülte a — bármilyen szép - misztikus zengés szétoldó, az 
„értelem lámpájával" megvilágíthatatlan túlságait;69 ezeket a „Geht die Türe dann auf. . ." és az „O rauscht, ihr 
Fichten!..." képviselik; az egyik tavaszi szerelmes látomásáról szól, a másik egy „valóságon túli" álom, talán a 
betlehemi bölcső kapcsán.70 Költeményünket, melyre a mai válogatások nem figyelnek fel, pedig Blok „sok 
későbbi ciklusa tragikus motívumait tartalmazza", a költő 1903-ban alkotja meg, „elakadva az eszmei-költői 
fejlődés útvesztőiben":71 

JSfiWb 6MJI HeacHo-cephiH, KaK Tocica. 
Beiep cián MaioBwü, icaic «eHCKaa pyica. 

B KoivmaTax Beiepmix npaxanH cep^ua, 
YcTanwe OT HOKHOH TOCKH 6e3 KOHna. 

ÜOMCHMajiH pyKH, n3ŐerajiH BCTpei, 
yKpbiBajiH CMexH 6enH3Hoio nnei. 

fljiHHHbiö Bbipe3 luiaTbfl, njiaTbe, KaK 3Mea 
B cyMepKax őenee imáiba lenya. 

Han cKaTepTbio B CTOJIOBOH HaicjiomuiHCb mo 
Kacaacb npmecKaMH nwjiaioiuHx mm.. 

CTyKH cepnua iámé, Hanpaxé'HHbiH B3nian,, 
B MbiCJiftx - OH, rnyőoKHH, HOKHMÍÍ, ayiuHMÜ caa. 

H MOJTO, KaK no 3HaKy nBHHyjmcb BHH3. 
Ha cryneHbKax uiopox őejiwx HCCHCKHX pH3. 

MOJTO noiaHynH B cany 6e3 cjiena. 
He6o THXO BCnbixHyjio 3apeBOM cn>ma. 

MoxceT 6biTb, CKaTHJiacb KpacHan 3Be3/ia. 

Guenther: Zärtlich grau der Tag war... 

Zärtlich grau der Tag war, da ihn Trauer band. 
Der Abend kam so matt herauf, wie eine Frauenhand. 

In den Abendzimmern hat Herzen man versteckt, 
Endlos müd von zarter Trauer und erschreckt. 

» 

67Róluk 1. A. A. BOJIKOB, PyccKOSi nureparypa XX eexa. flooKTaÖpbCKHH nepHon.. MocKBa. 1966. 
387., 439., 460. 

6 8Vö. KOZOCSA-RADÓ,^ szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája 1944-ig. Bp. 1956.64.194. 
6 9 Az „értelem lámpája" később is alapvető eszköze Kosztolányinak. Vö. Tolsztoj. Az élő holttest. Ércnél 

maradóbb. 156. 
70BETHGE, 317-318. Oroszul: „OraopaioTca nBepH-iaMMepuaHba;"(1903),. ,3ce OTOIIIJIH. IÜyMHTe 

COCHM," (1904). AneKcaHnp EJIOK, Coopauue coHunenuü e eocbMu TOMOX. MocKBa-JIeHHHrpan.. 1960— 
1963. TOM nepeuü. CntoxoTBopemia 1897-1904. 1960. 274., TOM empoü. CraxoTBOpeHHa H IIOSMM 
1904-1908.1960.58. 

7 1 AHaTOjmH rOPEJlOB,Tposa nad conoemmiM cadoM. JleHHHrpan. 1972. 82. 
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День был нежно-серый, как тоска. 
Вечер стал матовый, как женская рука. 

В комнатах вечерних прятали сердца, 
Усталые от нежной тоски без конца. 

Пожимали руки, избегали встреч, 
Укрывали смехи белизною плеч. 

Длинный вырез платья, платье, как змея 
В сумерках белее платья челуя. 

Над скатертью в столовой наклонились низ 
Касаясь прическами пылающих лиц. 

Стуки сердца чаще, напряжённый взгляд, 
В мыслях - он, глубокий, нежный, душный сад. 

И молча, как по знаку двинулись вниз. 
На ступеньках шорох белых женских риз. 

Молча по тану л и в саду без следа. 
Небо тихо вспыхнуло заревом стыда. 

Может быть, скатилась красная звезда. 

ОиепгНет: Хагйкк р-аи Лег Тещ н>аг... 

2агШсп §гаи аег Та§ «гаг, да Шп Тгаиег Ъап<1. 
Бег АЬепд кат во таи дегаи?, т е ете РгаиепЬапй. 

1п деп АЬепагиптегп па! Неггеп тал уепЛескг, 
ЕпШов тйё топ гайег Тгаиег ипд егеспгескт. 



Drückte sich die Hände, vermied Willkommengeheiss, 
Und verdeckte Lachen mit Schultern, die sehr weiss. 

Ausgeschnitte Kleider, gleich Schlangen jedes Kleid, 
Blitzender als Schuppen ist's in der Dunkelheit. 

Im Zimmer, überm Tischtuch, beugte man sich dicht, 
Streifte mit Frisuren glühendes Gesicht. 

Rascher Schlag des Herzens, Blicke heiser Art, 
In Gedanken — er nur, der Garten tief und zart. 

Und schweigend, wie aufs Zeichen, gingen alle fort. 
Weisse Kleider rauschten auf den Stufen dort. 

Schweigend schwanden alle im Garten ohne Spur, 
Und in Schamesröte glühte der Himmel nur. 

Fiel ein roter Stern vielleicht über dunkle Flur. 

KoszpUnyi: Szürke, szelíd nap volt 

Szürke, szelíd nap volt s haloványra festve 
Mint bágyadt női kéz kelt a beteg estve. 

Eldugták a szívük, szobákba siettek, 
Szomorúak voltak, a gyásztól ijedtek. 

Már nem is köszöntek, a szót se akarták, 
A kacajt márványló vállal eltakarták. 

A kivágott ruhák hideg díszeikkel 
Fagyosan csillogtak, mint a kígyópikkely. 

Asztalra hajoltak és a láz viharzott, 
Frizurák súroltak egy-egy tüzes arcot. 

Szívek-szemek égtek — s a vágyak — ez éjen — 
Csak a kert, csak a kert, az hallgatott mélyen. 

• 

Egyszerre mint jelre elment a seregiét, 
Hosszú fehér ruhák a lépcsőn lebegtek. 

Eltűntek a kertben, az éjben reszketeg, 
Szégyenkező bíbor festette az eget. 

Véres csillag lobbant a vén erdő megett.7 2 

Sokáig kutattuk, miért „lobbant" ez a „véres csillag", pontosabban miért „gördült talán le egy vörös 
csillag"? A látomás „apokaliptikus kiúttalanságának" egyik összetevője a költő riadt tanácstalansága az 1905-ös 
forradalmat megelőző társadalmi erjedésben.73 A másik magánélete tragikus megoldatlansága: vőlegény s a testi 

7aBJIOK, ToMnepebiü. 284.,BETHGE,317.,MK.450. 
7 3Vö. BopHc COJIOBbEB,/7o3T « ezo nodeuz. TBOpqecKHH nyn» AneKcaimpa Enoxa. MocKBa. 1971. 

110-115. 
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szerelem elvetésének, az aszkéta, a költőt költőnek megőrző tisztaságnak híve, tele valónak bizonyuló bal
sejtelemmel küszöbön álló házasságát illetően.74 A közvetlen élményalapot Bad Nauheim-i tartózkodása 
adhatta; előző téli fáradtságát kipihenni tartózkodott ott anyjával, 1903 májusában-júniusában.75 Meny
asszonyának írt leveleiből árad a szanatórium német nyárspolgár-betegeitől való iszony;76 ők lehettek a vers 
„hősei". A bánatot - betegséget - legyőző, talán éppen attól sarkallt testiség győzelme a „mély, gyengéd, 
fülledt", kerítő kertben: árulás, bukás, ezt jelzi a természet irracionális reakciója. 

Hogy élte át ezt a látomást Guenther, s hogy Kosztolányi? Guenther a nappal és az este egymásutániságát 
viszonylag pontosan adja vissza, csak a ,.gyengéd-szürke" összemosódását („HexHO<epuft") bontja fel fel
sorolássá. Erőltetett a „bánat kötötte" rímkényszerű megoldása. Kosztolányi elhagyja a bánathoz hasonlítást, 
viszont gazdagodik az este—női kéz párhuzam, kissé dekadens, de erősen' hangulati-szemléletes jelzőivel: 
„bágyadt női kéz", „beteg estve". Kosztolányi kétirányúvá sarkítja a „cselekmény" mozgását: „szobákba 
siettek", hogy a hetedik versszakban majd aztán „elmenjen" „a sereglet". A második szakasz eredetije („a vég 
nélküli gyengéd bánattól fáradtak", illetve „vég nélkül fáradtak a gyengéd bánattól") már Guenthernél is 
módosul, a rímkényszer miatt, az „ijedtek" többletével. Kosztolányi két mondatában — „szomorúak voltak, a 
gyásztól ijedtek" - megőrzi a szomorúság-elemet, de élve a „Trauer" kétféle jelentése adta lehetőséggel, önálló 
értelmezést ad: a gyász mozzanatával bővíti a verset, valószínűleg belőle eredeztetve a helyzetet. Gyász és 
rákövetkező nász kölcsönössége rég ismert számára, nemcsak a nagyon ismert és szeretett Hamletből — erről szól 
szofisztikusan a gyilkos Claudius77 - , hanem a maga múltjából is: kisöccse temetésének hasonlóan fülledt 
estéjén őt is ellenállhatatlan félelem és erő hajtja - körös-körül minden csupa szerelem - a kis cseléd karjaiba.78 

A továbbiakban a kézfogás elől kitérést a hallgatás síkján érzékelteti. A nevetést („CMex", „Lachen") 
„kacaj"-ra választékosítja, a „vállak fehérségét" a hideg-érzékletes „márványló"-ra váltja. A következő két
sorosban a hidegség képzetei uralkodnak el: „hideg díszeikkel /Fagyosan csillogtak", feláldozva a sötétségben 
fehérlés eredeti és Guenther által is közvetített mozzanatát. Nem is hűtlenül, mert — mint Gorelov megállapítja 
- itt merül fel „a továbbiakban Blok poézise számára állandósuló, csalogató női alak", megjelenik „az 
asztartizmus", „belekúszik a versbe a kígyó-érzéki és hazug".79 Guenther megcsonkítja a nyilván a vers 
valóságalapját őrző, a Bad Nauheim-i szanatóriumra utaló mozzanatot: az ebédlői asztalterítő nála csak 
asztalterítő, Kosztolányi „asztal"-ra szűkíti az utalást, viszont az elhagyott elemet és a henye, rímszó hívta 
„dicht"-et a maga felfogásához hű, ám túlzó „és a láz viharzott" toldással helyettesíti. A meg nem nevezett 
szereplők lelki folyamatainak részletező és nominális voltuknál fogva mégis pergő leírását („a szívverések 
sűrűbbek, feszült tekintet") Kosztolányi összefogja, értelmezőén betoldva a vágyakat: „Szívek-szemek égtek - s 
a vágyak - ez éjen - " . A vágybeteljesítő kertet Blok nagy nyomatékkal részletezi: „a gondolatokban ő, a mély, 
a gyengéd, a fülledt kert". Guenther a „gyengéd" mozzanatot áldozza fel, Kosztolányi a ,.gondolatokban"-t, 
miután lényegmondóan vágyakról szólt már. Leleményesen állítja szembe a felajzottsággal a kert meg
személyesített hallgatását, balladisztikusan sejtetve az utóbbi funkcióját. A felgyúltak szinte hipnotizált, alvajáró 
távozását kiszélesíti a túlzó „sereglet" megjelöléssel - Bloknál még'mindig nincs alany, Guenther „alle"-t 
használ - , és az eredeti hanghatását („uiopox", „rauschten") a folytatásban még kísértetiesebbé teszi: „Hosszú 
fehér ruhák a lépcsőn lebegtek". A zárómozzanatokat is átszínezi: elveti a hallgatást, a nyomnélküliséget, 
viszont az öntudatlan akarattalanságot érzékelteti, a vágybeteljesülést is előlegező „reszketeg" „éjbe"-mosódás-
sal. 

Kosztolányi megérezhette, hogy mindez - a hite szerint gyászt felváltó, hazug gesztusokat elvető, testi 
célhoz jutás - Blok számára valami magasabbrendűnek a bukása, ezért tolmácsolja a szégyen mozzanatát 
metaforikus többlettel: „Szégyenkező bíbor festette az eget". Erre utal a záró, csonka versszak egyetlen sorának 
energiássága is: Blok és Guenther vörös csillaga nála „véres", s „a talán lehullást" a „lobbant" képviseli, a 
felgyúlás mellett a kialvást is sugallva. A véres csillag szimbólumba a halált is belesűríthette: a rádiumkúrákat 
megjárt Kosztolányi Esti Kornélja - egyik utolsó írásában - vall felejthetetlenül szerelem-vér-halál összefüggé
séről.80 

7 4Uo. 115-122. 
7 5Vö. EJIOK. TOM cedbMoü. ABTOőHorpadwa 1915 AHCBHIÍKH. 1963. 526. 
76Uő.ToMBOCbMOH.nHCbMa.rojweocMi0«. ÜHCbMa. 1898-1921. 1963.57-58. 
"SHAKESPEARE, összes drámai művei. Franklin. Bp. é. n. II. 332. - Kosztolányi 1932-ben elemzi is 

Claudius trónbeszédét. Tanulmány tizenhat sorról. Ércnél maradóbb. 21. 
7 8Vö. Kék gyász. A léggömb elrepül. Bp. 1981. 336. 
7 9GORELOV, im. 84. 
8 0 Vér. Sötét bújócska. Bp. 1974. 505-507. 
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Kosztolányi felfokozott szimbóluma - maga is helyt ad lírájában a természet ilyen reakcióinak8' - nem 
idegen a Bad Nauheim-i nyár tépettlelkű, apokalipszist váró Blokjától; erről az ezekben a hetekben írt versei, 
azok szimbólumai tanúskodnak.8 2 

A verszáró „helyi" konkretizálás Guenther vétke: a „Spur" — „nur" nyomán kelt „Flur" romantikussá 
szelídíti a látomást; a folyót Kosztolányi nyugodtan felcserélhette a park képzetköréhez tartozó „erdő"-vel. A 
„vén" jeljző, a versvégi névutó, a „megett" - csatlakozva az „estve" alakváltozathoz - kissé anakronisztikus.83 

összegezés, tanulságok 
„( . . . ) a szláv (cseh, lengyel, orosz, szerb) verseket szláv ismerőseim közvetítésével, nyersfordítás után ( . . . ) 

fordítottam" — jegyzi meg Kosztolányi a Modern költők bevezetőjében.84 Moszkvában nem emlékeztünk erre a 
rég olvasott kitételre; így kezdtük keresni a közvetítő szövegeket, s így találtuk meg őket itthon Fiedler és 
Guenther német nyelvű műfordításaiban. Talán cseh fordításához és két szerb vershez kérhette Kosztolányi 
ismerősei segítségét, az orosz — és lengyel — versek vonatkozásában azonban idealizálja a valót.85 A szláv lélek 
közelebb állt hozzá, mint az északi — ennek lírai alkotásairól szólva nyugodtan utal valós forrásaira —, ezért? Az 
illetékesség látszatát akarja kelteni? A hat vers mindenesetre írott közvetítő szöveg alapján készült műfordítás
nak tekintendő. Mint ilyen is jelentős értéket hordoz valamennyi. 

Versválasztását tekintve Kosztolányi Fiedler gazdag válogatásaiból egy-egy reprezentatív Lermontov- és 
Nyekraszov-verssel ajándékozta meg kortársait, meg a múlóbb jelentőségű Fofanov egy talán halványabb 
alkotásával; a Guenther-szövegek szimbolista anyagából a kevésbé szétömlő, „cselekményes", rációval is meg
közelíthető költeményeket választotta. 

Eszmei-gondolati, formai hűsége? Ha eredetiből készült műfordításai „úgy viszonylatiak" azokhoz, „mint a 
festmény ahhoz a tárgyhoz, amelyet ábrázol",86 akkor esetünkben festményről készült festményből - Fiedler, 
Guenther is eléggé „hűtlenek" voltak — kellett felbűvölnie az orosz művészt ihlető „tárgyat". Kisebb lesz az 
eredeti eszmei sugárzása: Lermontov és Nyekraszov „sötét" tónusát világirodalmi rokonsággal, alkati tényezők
kel — vagy mint ő mondja: „a faj. vérmérséklet, földrajzi hely" abszolutizált tényezőivel - magyarázza, kortól, 
társadalomtól függetlenül, a tragikus látomást — Blok esetében — a maga elemi élményével is összemosva. 

A fordításokban feltűnik a századvégi dekadencia kelléktára („bús, bágyadt, alélt, beteg"), de erősebb 
bennük a ködös-bánatos elűzése (Fiedler szövegeiből); fő jellegzetességük a fokozott érzékletesség felé mutató, 
tudatosan ellenpontozó versépítés (Lermontov, Szologub, Blok versében), öncélú, henye önkényességnek 
nyoma sincs itt.87 Szóképeivel, alakzataival, „hajlékony", omló lágyságból „acélos-kemény"-re is forduló 

8 1 Már Karinthy is felfigyel a nagyapa halálának éjjelén összevissza verő órákra, a holdfényben úszó 
kertekre, „valami szörnyű és képtelen tragédia" jelzőire. Idézi KOMLÓS Aladár, A szimbolizmus. 
Bp. 1965.194. 

8 3 Jellemző másik verse e napokból: „Haragosan hullámoztak a mezők. / Egy kutya vonított. Fújt a szél 
/ . . . / Komoran suttog a mocsár. / Felkelt a komor hold. / Ott kóborol, sir valaki /.../"Cepnjrro 
BonHOBanHCb HHBbi. TOM nepebiü. 367. - Ady a világháború harmadik évében veti papírra a csillaghullás & 
pártaomlás párhuzamát. Emlékezés egy nyár-éjszakára, összes versei. Bp. 1977.757. 

8 3 A versbeli lázat az eredetinél feljebb szöktető magas magánhangzó-állomány eluralkodása a négyütemű, 
„epikus" tizenkettesek keretei között szintén valami ironikus(?)-groteszk elemet lop a versbe. Szándék és 
determináltság viszonya alig felfejthető itt: Kosztolányi még így is közelebb áll Blok komor, inkább mély 
hangrendfisegéhez, mint Guenther; a tizenkettes Guenther fordításában is a leggyakrabb sorhossz; irónia pedig -
Gorelov szerint — Bloknál is csillan fel. (Thomas Mann versünkkel rokon szituáciőjú, iróniától villódzó 
Tristan-ját Kosztolányi már 1912-ben lefordította.) 

84£7fetí. III. 1. 
8 s Kicsit ezt teszi az északi, a japán, kínai versek meg a török forrásmegjelölésekor is: ezeket „pontos német, 

francia és angol szövegek nyomán" készülteknek mondja. Holott legfeljebb a három Ibsen-vers és a török forrása 
angol vagy francia, a többi Bethgéből való. L. még a 23. jegyzetet. 

8ÉElőszó. 1.1. 
8 7Az orosz költők e mikro-birodalmára áll Kosztolányi Ádám meggyőződése: „Apám szabad, de pontos 

fordító volt, a pongyolaságokat, önkényességeket nem szívelte." Levélbeli közlése. 1979. július 20. 
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nyelvével88 az eredeti műveket alkotóan értelmezte, új részletszépségek többletével mutatta fel az orosz 
irodalom szerelmeseinek. 

A maga érdeklődése másfelé fordul aztán: az antológia elsősorban a nyugati irodalmakat bemutató 
anyagában bővül; a „szlávok" és az „északiak" ciklusaiba összefogott anyag lényegében változatlanná merevedik 
az újabb kiadásokban.89 Oroszból már csak a Három nővér készül el, szintén német közvetítéssel; Kosztolányi 
egének orosz napjai Csehov mellett a nagy epikusok, Tolsztoj, Dosztojevszkij, meg az Anyegin Puskinja.90 

8 8A jelzők Kosztolányiéi, szerinte ő és társai így tudtak túllépni múlt századi „nagy költőink hősi 
idiómáján". £7Jszd. II. 1. 

8 9 A „szlávok" anyaga a Lermontov-bibliográfiát Arany Lászlóval pontosító bejegyzéssel és egy Blok halálát 
vádlón panaszló mondattal gyarapodott, az „északiaké" egy fájón aktuális Ibsen-verssel („Magyarországhoz"). 
Modem költők. Bp. 1921. 3. köt. 205., 209. (A „Keletiek" ciklus Háfiz szép versével Bethgéhez kapcsolódik 
még - az „Elsuhanó ifjúság" forrása ő; vö. „Entfliehende Jugend". Hans BETHGE, Hafis. Leipzig, 1910.107. 
—; a „Háborús versek" „Li-Tai-Pe"-je és „Thu-Fu"-ja már Klabund merészen szabad, nagyerejű utánköltéseiből 
- „Dumpfe Trommel und berauschtes Gong". Leipzig, é. n. mindenesetre 1916 után — veszi anyagát. 

90Költőink azért ,jelen vannak": 1917-ben hadifogoly orosz tiszt mondja el neki oroszul, franciául, 
németül Lermontov „egy világhíres versét", „könnyezve", s megerősíti feltételezésében, hogy nem a tartalom: 
„a betűk által keltett zene ríkat"; a Három nővér-fordításban 1922-ben Szoljonij ajkán szólaltatja meg „A 
vitorla" híres sorát; Blokot, Szologubot, majd Lermontovot a Pesti Hírlap olvasóinak is bemutatja. (1928, 
1929, 1934.) Vö. JÁSZAY-HORVÁTH Elemér írók, festők, tudósok. Bp. 1958. II. 65-66.; A. P. CSEHOV, 
Müvei Bp. 1960.4. köt. 419.; KOZOCSKA-RADÓ, /. m. 64., 230., 312. 
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