
Chaucer ver ses za rán dok éne ké ben a tár sa -
ság gal tar tó (egye te mis ta) „de ák” az zal di cse -
ked het, hogy ott ho ná ban mint egy húsz könyv
gaz dá ja. Ha Chaucer ezt ki eme li, az nyil ván
azért tör té nik, mert húsz kö tet nyi iro da lom mal
egy sze rû csa lá dok nem ren del kez het tek az
ezer há rom szá zas évek de re kán. A húsz kö tet -
nyi könyv gyûj te mény te kin té lyes nek volt
mond ha tó, tu laj do no sá ról kö vet kez tet ni en -
ged te, hogy nagy tu dá sú, so kat ol va sott em ber. 

Gim ná zi u mi „de ák éve im” alatt, ta lán ti -
zen hat éve sen, ab ban a kegy ben le he tett 
ré szem, hogy an gol ta nár nõm a sa ját köny vei
kö zül egy ver ses kö te tet adott köl csön. 
A könyv Dylan Thomas vá lo ga tott ver se it tar -
tal maz ta. Ma gya ror szá gon, az 1970-es évek -
ben még gim ná zi u mi nyelv ta nár ok köny ves -
pol ca in sem so ra koz tak bõ ség ben an gol nyel -
vû ki ad vány ok, fõ ként, hogy az én ta ná rom,
friss dip lo más ként, még épp hogy csak el -
kezd het te a ne he zen be sze rez he tõ kö te tek
gyûj té sét. Hogy mennyi könyv vel ren del ke -
zett Miss Il lés az ott ho ná ban, azt ek kor még
nem tud hat tam. Ké sõbb, a nyá ri szü net ben,
ami kor meg lá to gat tam a Gel lért he gyen, ahol a
ná lam csak né hány év vel idõ sebb ta nár nõ
két ré szes für dõ ru há ra vet kez ve fo ga dott, volt
al kal mam ta pasz tal ni, hogy an gol nyel vû
köny ve i nek szá ma igen csak kor lá to zott. Ta lán
alig volt több húsz nál. Hogy nyá ri ol vas -
mány ként D. H. Lawrence La dy Chatterley’s
Lover cí mû re gé nyét kap tam, ab ban sem mi
kü lö nö set nem érez tem, ahogy a ká ni ku lá ban
az er ké lyen na po zó für dõ ru hás nõ rõl sem re -
giszt rált agyam sem mi csik lan do zót, és bár –
ha nyelv tu dá som nem sza bott vol na gá ta kat a
meg ér tés ben – jog gal vár hat ta a ked ves hölgy,
hogy ez majd na gyon fog ne kem tet sze ni, he -
tek kel ké sõbb saj ná lat tal ad tam vissza a re -
gényt, mond ván, unal mas nak ta lál tam.

Mind eb bõl könnyen meg ítél he tõ, mi lyen
gyat ra szín vo na lon áll hat tam ez idõ tájt az an -
gol lal, de a re gény ol va sás ban (?) el szen ve dett
„ku darc” sem tán to rít ha tott el at tól az el kép -
ze lé sem tõl, hogy Dylan Thomas né hány ver -
sét ma gyar ra for dít sam. Miss Il lés utóbb a for -
dí tá sa i mat nagy sze rû nek ta lál ta, to váb bá ösz -
tön zést lel tem ab ban az ál ta lá no san osz tott
hit ben, hogy Arany Já nos sem tu dott ren de -
sen an go lul, még is ki vá ló Shakes peare -for dí -
tá so kat ké szí tett, szó tár se gít sé gé vel. (A tév hi -

tet, mi sze rint Arany Shakes peare -for dí tá sai,
ahogy Ka rin thy Mi ci mac kó ja vagy Romhányi
Jó zsef Fré di és Bé ni je túl szár nyal ja az ere de tit,
bár ez utób bi ról nincs pon tos ké pem, csak
sok kal ké sõbb si ke rült le vet kõz nöm, de saj ná -
lat tal ta pasz ta lom, hogy a ma gyar ol va sói köz -
tu dat ban a tév hit még je len leg is él.)

Egy ko ri Dylan Thomas-fordításaim ter -
mé sze te sen az óta rég el vesz tek. Túl sok szor
cse rél tem idõ köz ben nyel vet, ha zát, fõ leg la -
kást, hogy egy ál ta lán em lé kez nék rá, mi kor
vál tam meg tõ lük. Azon ban a cen te ná ri um
kap csán fel me rült ben nem, hogy egy ver sét
min den kép pen új ra for dí tom, azért is, mert ha
szü le té sé nek ke rek év for du ló ját ün ne pel jük
idén, ez a vers, a Poem in October, ép pen ide -
vág, hisz itt a köl tõ sa ját (har min ca dik) szü le -
tés nap ját köszönti.* 

POEM IN OCTOBER

It was my thirtieth year to heaven
Woke to my hearing from harbor and

neighbor wood
And the mussel pooled and the heron

Priested shore
The morning beckon

With water praying and call of seagull and
rook

And the knock of sailing boats on the net
webbed wall

Myself to set foot
That second

In the still sleeping town and set forth.

My birthday began with the water-
Birds and the birds of the winged trees

flying my name
Above the farms and the white horses

And I rose
In rainy autumn

And walked abroad in a shower of all my days.
High tide and the heron dived when I took

the road
Over the border
And the gates

Of the town closed as the town awoke.

A springful of larks in a rolling
Cloud and the roadside bushes brimming

with whistling
Black birds and the sun of October
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On the hill’s shoulder,
He re were fond climates and sweet singers

suddenly
Come in the morning where I wandered

and listened
To the rain wringing

Wind blow cold
In the wood faraway under me.

Pale rain over the dwindling harbor
And over the sea wet church the size of a snail
With its horns through mist and the castle

Brown as owls
But all the gardens

Of spring and summer were blooming in
the tall tales

Beyond the border and under the lark full
cloud.

There could I marvel
My birthday

Away but the weather turned around.

It turned away from the blithe country
And down the other air and the blue

altered sky
Streamed again a wonder of summer

With apples
Pears and red currants

And I saw in the turning so clearly a child’s
Forgotten mornings when he walked with

his mother
Through the parables

Of sun light
And the legends of the green chapels

And the twice told fields of infancy
That his tears burned my cheeks and his

heart burned in mine.
These were the woods the river and sea

Where a boy
In the listening

Summertime of the dead whispered the
truth of his joy

To the trees and the stones and the fish in
the tide.

And the mystery
Sang alive

Still in the water and singingbirds.

And there could I marvel my birthday
Away but the weather turned around. And

the true
Joy of the long dead child sang burning

In the sun.
It was my thirtieth

Year to heaven stood there then in the
summer noon

Though the town below lay leaved with
October blood.

O may my heart’s truth
Still be sung

On this high hill in a year’s turning.

Csi ho lom, csi szo lom, mor zso lom a sza -
va it, szin te már kí vül rõl tu dom az egé szet,

mert amúgy húsz éve ta ní tom is an gol sza -
kos ta nár je löl tek nek, de sehogysem si ke rül
Tellér Gyu la for dí tá sát meg ha lad nom. A fel -
adat ezek után ké zen fek võ: meg pró bá lom
né hány moz za na ton be mu tat ni, mi kép pen
szár nyal ja túl az ere de ti az egyéb ként ki vá -
ló Tellér-fordítást. 

OK TÓ BE RI VERS

Már har minc év emelt az ég nek,
Fel vert a dok kon s a szom szé dos er dõ kön át

S a kagy ló kely hes, kó csag pa pos
Par to kon

Mi sé zõ haj nal
Víz mor mo lás, si rály si koly meg szár csa-szó
S há lós mó ló-fa lak ra koc ca nó ha jók za já val,

Hogy lábraálljak
Azon nal

S az al vó vá ro son út ra vál jak.

In dult a nap: vizimadár-sereg
És szár nyas fák ma dár ha da sur rog ta ne vem

Ta nyák s fe hér lo vak fe lett
S fel kel tem

A lucs kos õsz ben
S bak tat tam min den nap ja im nak zá po rán.
De már az ár s a vizimadár le tûnt, ahogy

ki lép tem
Túl a mezs gyé ken

S ka pu in át
A vá ros nak, mely éb re de zett ép pen.

Pa csir ta-zu ha tag a höm pöly gõ
Fel hõ ben és bok rok csor dul tig füttyö gõ

Ri gó val és az ok tó be ri nap
Nyá ri-mód

A dom bok vál lán:
Lágy év szak kelt elõ édes ded da lo sok kal
E reg ge len, hol ban du kol tam és fi gyel tem

Zá por ba per gõ
Sze le ket

Az er dõn messze lent alat tam.

Fa kó esõ be mo só dott a mó ló
S a ten ger nyir kos temp lom, mely csi gá nyi csak

Kö dök be tol va szar vát és a kas tély
A bar na ba goly –
De min den ker ten

Ta vasz meg nyár vi rult má gus me sé ken át
A mezs gyén túl, pacsirtabujtató fel hõk alatt.

Ím, cso dál hat tam
Szü le tés na pom,

Ha bár bo rú ke rí tett tá vo labb.

De el ke rült a fény lõ táj fe lõl.
És lent az új fu va lom és a kék re vált ég bolt

On tot ta már a nyá ri cso dát,
Sok al mát

Kör tét és ri biz két –
S oly tisz tán lát tam ben nük egy gye rek

Elfeledt reg ge le it, mi dõn any já val lép ke dett
A nap su gár
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És zöld ká pol nánk le gen dá i ban
A két szer mon dott gye rek ko ri tá jon,

Hogy könnye el ön tött s szive meg moc cant
szí vem ben:

Ez a fo lyó volt, ez a ten ger és az er dõk,
Hol a gyer mek
A hol tak fü le lõ

Nya rá ban fák nak és ha lak nak és kö vek nek
Sut tog ta el bol dog sá ga iga zát.

És a volt-va rázs
Él ve zen gett

Az ár ban és da los ma dár ban.

Ím, cso dál hat tam szü le tés na pom,
Ha bár bo rú ke rí tett tá vo labb. S a rég ha lott

Gye rek igaz örö me lán golt és da lolt
A nap ban.

Már har min ca dik
Évem emelt az ég nek, áll tam a nyá ri dél -

ben,
Míg a vá ros ra lom bot szórt az ok tó be ri vér.

Ó, bár szól na itt
E szív iga za

E domb te tõn az új év for du lón.

Tellér Gyu la for dí tá sa

Jó ma gam már a vers má so dik so rá nál 
ku dar cot val lot tam. Mi kép pen ad ha tó vissza
ma gya rul a szó já ték: Woke to my hearing from
harbor and neighbor wood? Nem csu pán 
a harbor-neighbor bel sõ rím re gon do lok, ha -
nem ar ra az át hal lás ra, amit az ere de ti ki sem
mond, de amit nincs jó zan anya nyel vû ol va -
só, aki meg ne hal la na: a neighborhood (kör -
nyék) ki fe je zés ak kor is ott re zo nál a sor ban,
ha he lyet te ’szomszédos er dõ’ sze re pel, per -
sze az is nyelv ta ni lag hely te le nül, mert he lye -
sen nearby wood ké ne áll jon, csak hogy Dylan
Thomas ver set ír, nem nyelv tan köny vet. Vagy
je lez nem kel lett vol na a ma gam for dí tá sá ban,
hogy az ere de ti ben, nyelv he lyes ség szem -
pont já ból szin tén hely te le nül, el ma rad az
alany: I woke len ne a he lyes for mu la, vagy
hogy ami re éb red tem, tud ni il lik a ki kö tõ bõl
és a kö ze li er dõ bõl ér ke zõ ne szek re, szin tén
ki mon dat lan ma rad. Az el sõ sor ban már sze -
rep lõ egyes szám el sõ sze mé lyû bir to kos név -
más (my) meg is mét lé se jel zi, ki a cse lek võ
alany. És ak kor még nem is érin tet tem, hogy a
tárgy is hi ány zik az ere de ti bõl, nincs nesz,
csu pán a hely szí nek, ahon nan a ne szek ér -
kez het nek, és a tár gyas ige (hear) tárgy nél kül. 

A kö vet ke zõ vers mon dat, jól le het az ere -
de ti szö veg csu pán egyet len mon dat zá ró pon -
tot hasz nál, több nyi re a vers szak ok vé gén,
vél he tõ leg az ötö dik sor ban kez dõ dik: The
morning beckon. Itt van új ra ala nyunk (reg -
gel) és ál lít má nyunk (hív, kö szönt), de nincs
egyez tet ve, és nem áll múlt idõ ben. (Je len
idõ ben az egyes szám har ma dik sze mély je le
hi ány zik, the morning beckons len ne he lye -
sen, ha pe dig múlt ide jû, a múlt idõ je le hi -

ány zik: the morning beckoned.) Így, ahogy az
ere de ti ben sze re pel, leg fel jebb fel szó lí tó alak
le het ne, ám ez elég gé el le he tet le ní te né az ér -
tel me zést. Va ló szí nûbb a szán dé ko san el ha -
gyott múlt idõ, de fel te szem, az ol va só, a vers
alap hely ze té bõl ki in dul va, múlt ide jû ként ér -
ti az igét. Tellér Gyu la for dí tá sá ban az ötö dik
sor az ere de ti ha to dik so rá ból (With water
praying and call of seagull and rook) át emelt
tárgy („mi sé zõ haj nal” ti. az vert fel), ami így
ér tel met ad az ere de ti leg tárgy nél kül ál ló
hear igé nek. Fel is me ré sét, hogy a call of
seagull ki fe je zés bel sõ rím, ki vá ló an ér zé kel te -
ti a „si rály si koly”. Ám az el sõ verszak utol só
vers mon da tá ban (a sza kasz utol só há rom so -
ra) a for dí tás fél re si ke rült. To set foot, ép pen
mert az ál lan dó an át hal lá sok ra ha gyat ko zó
Dylan Thomasnál az utol só sor ban sze rep lõ
set forth ki fe je zés re rí mel, itt azt je len ti, el in -
dul ni, út ra kel ni. „Hogy lábraálljak” ez zel
szem ben lá ba do zást, be teg ség bõl, tra gé di á ból
tör té nõ fel épü lést je lez, ami rõl itt szó sincs. 

A vers be li én, akit je len eset ben nyu god -
tan te kint he tünk a köl tõ nek, hisz a har min ca -
dik szü le tés nap ján ön ma gát ün nep lõ köl tõ
szó lal meg, te hát: a köl tõ, szü le tés nap ja reg ge -
lén, rög tön éb re dés után, sé tá ra in dul. A szín -
hely egy ten ger par ti vá ros, esze rint nyil ván
New Quay, a nyugat-wales-i ap ró, alig ezer la -
ko sú vá ros ka, ahol a köl tõ csa lád já val 1944
szep tem be re és 1945 má ju sa kö zött élt. Itt
kezd te el ír ni a BBC szá má ra a wa le si mi li õt
hu mor ral be mu ta tó si ke res rá dió já té kot,
mely nek ké sõb bi vál to za ta is mer tebb, mint az
ere de ti: Under Milkwood (ma gya rul: A mi er -
dõnk al ján), to váb bá itt for gat ták a Thomas
éle tét meg je le ní tõ 2008-as nagy já ték fil met,
The Edge of Love, ma gya rul A sze re lem ha tá -
rai cí men ke rült for ga lom ba, Matthew Rhys-
sel a köl tõ sze re pé ben, fe le sé gét pe dig a gyö -
nyö rû Kiera Knightley ala kít ja. Ver sünk ben 
a sé tá ra in du ló köl tõ elõ ször ma ga mö gött
hagy ja a kö zép ko ri vá ros fa lat, majd a vá rost
kö rül öle lõ dom bok fe lé ve szi az út ját. „S fel -
kel tem / A lucs kos õsz ben” (And I rose / In
rainy autumn) – a „lucs kos” itt in do ko lat la nul
erõs jel zõ. „S bak tat tam min den nap ja im nak
zá po rán. / De már az ár s a vizimadár le tûnt,
ahogy ki lép tem” (And walked abroad in a
shower of all my days. / High tide and the
heron dived when I took the road). Va la mi
alap ve tõ fél re ér tés rõl le het szó. Az ere de ti itt
idé zett két so ra kö zött nem áll fenn el len tét,
sem idõ be li jel zé se bár mi lyen kés le ke dés nek,
így a „de már” sor kez det tel je sen szük ség te -
len. A „high tide” azt je len ti: da gály, és a gém
sem „le tûnt”, sok kal in kább nyil ván ha lá szik,
ezért: le bu kott, vagy hogy ne le gyen fél re ért -
he tõ: alá bu kott. Tellér Gyu lát ta lán az az igény
ve zet te, hogy ér zé kel tes se Dylan Thomas örö -
kös bel sõ rí me it, hang zó i nak össze csen gé sét:
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High tide and the heron dived. Eh hez az
össze csen gés hez igyek szik kö ze lí te ni a „De
már az ár s a vizimadár”. 

A domb ról, ahon nan az éb re dõ vá ros ka
temp lom tor nya már csak ak ko ra, mint egy csi -
ga óva to san ki nyúj tott szar va, a köl tõ vissza te -
kint, nem csak a len ti ten ger par ti táj ra, de az
idõ ben is, gyer mek ko ra me sé i re, ta vasz ra,
nyár ra, és itt te rem tõ dik meg az el len tét 
a gye rek kor nap sü töt te em lé kei, me lye ket itt a
domb te tõn a fel hõk fö lött meg idéz, és a je len, 
a len ti esõ áz tat ta vá ros ko mor sá ga kö zött. Ek -
kor, mint egy az em lé kek ha tá sá nak el len té te -
ként hang sú lyo zó dik a len ti, a ki kö tõ be li ko -
mor idõ, bár ezt Tellér Gyu la egy ál ta lán nem
ér zé kel te ti. There could I marvel / My birthday
/ Away but the weather turned around. „Ím,
cso dál hat tam / Szü le tés na pom, / Ha bár bo rú
ke rí tett tá vo labb” – ír ja, te hát idõ vál to zás nak
nyo ma sincs (the weather turned around), jól -
le het az ere de ti kö vet ke zõ so ra meg is mét li: It
turned around. A for dí tás ban két sor ral ké sõbb
je le ní tõ dik meg az idõ jobb ra for du lá sa („és a
kék re vált ég bolt / On tot ta már a nyá ri cso dát”). 

Az utol só vers szak el sõ so rai meg is mét lik
az idõ vál to zás moz za na tát: And there could I
marvel my birthday / Away but the weather
turned around. And the true / Joy of the long
dead child sang burning / In the sun. („Ím,
cso dál hat tam szü le tés na pom, / Ha bár bo rú
ke rí tett tá vo labb. S a rég ha lott / Gye rek igaz
örö me lán golt és da lolt / A nap ban.”) Tellér
Gyu la mind két al ka lom mal a weather turned
around ki fe je zést a „ha bár bo rú ke rí tett tá vo -
labb” ki fe je zés sel for dít ja, ho lott az utol só
vers szak ban egy ér tel mû en az idõ jobb ra for -
du lá sá ról van szó: a de rült, na pos idõ ben éne -
kel ni tá mad ked ve a köl tõ nek, mert vissza ré -
ved fel hõt len gye rek kor ára. Ar ra gon do lok,
hogy a for dí tó eset leg fél re ért het te a ki fe je -
zést: the weather turned around (meg for dult /
vál to zott az idõ), mert kö vet ke ze te sen kis sé
enigmatikusan for dít ja: „ha bár bo rú ke rí tett
tá vo labb”. Nem ki zárt, hogy az ere de tit ol vas -
sa fél re, és ak ként ér tel me zi, mint ha az áll na
ott: the weather turned around me. A „ha bár
bo rú ke rí tett tá vo labb” sor mi att – ha bár
hang zás ra tet sze tõs – el ve szik a len ti esõ áz tat -
ta vá ros, a je len és a nap sü töt te domb te tõ, 
a kó szá lás köz ben vissza idé zett múlt, a gye -
rek kor el len té te. 

Tu dom, hogy le he tet lent vá rok el. Hogy is
vár hat nánk el, hogy egy vers for dí tás sor ról
sor ra ad ja vissza ugyan azt és ugyan ott, amit az
ere de ti? Ám az ere de ti szö veg bõl a derüs gyer -
mek kor versus ko mor je len, nap sü töt te domb -
te tõ versus az esõ áz tat ta len ti vá ros el len té te
kis oda fi gye lés sel ki há moz ha tó. Ezt az el len té -
tet a for dí tó kis sé egyér tel mûb bé te het te vol -
na, ha a weather turned around ki fe je zést tü -
kör for dí tás sal ad ja vissza: „for dult az idõ”. 

Azt hi szem, szük ség te len az egész ver set
sor ról sor ra össze ha son lí ta ni a for dí tás sal. Az
már ennyi bõl is nyil ván va ló nak tûn het, hogy
Dylan Thomas pon tos ma gya rí tá sa le he tet len
fel adat (va jon nem így van-e ez min den vers -
for dí tás ese té ben?), még ak kor is, ha Tellér
Gyu la szám ta lan ki vá ló meg ol dás sal áll elõ.
Na gyon sok hang zás be li já té kot ész re vesz 
és je lez. Pél dá ul a rain wringing ná la „zá por -
ba per gõ”, a brown as owls ná la „bar na ba -
goly”, a size of a snail ná la „csi gá nyi csak ”.
Mind ezek a hang kap cso la tok te li ta lá lat a ré -
szé rõl. Szük ség te len a to váb bi rész le te zés
azért is, mert min den kor a vers egé sze szá mít,
és Tellér Gyu la for dí tá sa vers ként ol vas ha tó,
és a versegész ak kor is szép ma rad, ha né hol
a for dí tás pon tat lan. Amit nem tu dott vissza -
ad ni egy bi zo nyos pon ton, azt ké sõbb pó tol ja.
Pél dá ul a Pale rain over the dwindling harbor
elõ tag já nak bel sõ rí mét (pale rain) csak kés -
lel tet ve jel zi, de jel zi: „Fa kó esõ be mo só dott 
a mó ló”. 

A vers utol só so rai rész ben meg is mét lik
az el sõ so ro kat, más részt a köl tõ ama kí ván sá -
gá nak ad nak han got, bár csak mód ját ejt het né,
hogy az el kö vet ke zõ szü le tés na po kat is ver -
sel ve ün ne pel je. Csak itt je le nik meg, át vitt 
ér te lem ben és csu pán érin tõ le ge sen a vers kö -
rül mé nye it, a kort meg idé zõ moz za nat. 1944-
ben a Thomas csa lád azért köl tö zött vissza
Wa les be, mert London-beli, Chelsea-ben bé -
relt gar zon la ká su kat nem érez ték töb bé biz -
ton sá gos nak. (A né me tek ko ráb bi stra té gi ai
bom bá zá sá nak Dylan Thomas szü lõ vá ro sa,
Swansea is ál do za tul esett; Swansea-nk ha -
lott, só hajt fel.) A nagy vá ros sal szem ben egy
nyugat-wales-i, ten ger par ti vá ros ka bé kés nek
tûn he tett, több biz ton sá got nyúj tott. Az õszi
ter mé sze ti ké pen túl, a me ta fo rá ban ta lán
meg je le ní tõ dik a köl tõ em lé ke i bõl elõ hí vott
bom bá zás bor zal ma is, ami kor így ír: the town
below lay leaved with October blood („a vá ros -
ra lom bot szórt az ok tó be ri vér”). 

Az én sze mem ben vagy hal lá som sze rint
Tellér Gyu la ma gá é vá tet te Dylan Thomas
ver sét, ki vá ló ér zék kel ad ta azt vissza, messze
fe lül múl va nem csak az én ka masz ko ri, de
min den ké sõb bi pró bál ko zá so mat. De hogy
jobb len ne, mint az ere de ti? Ne ál tas suk ma -
gun kat! Jobb nak ér zi, aki nek a ma gyar az
anya nyel ve, és aki az an golt ide gen nyelv ként
ke ze li. Ne le gyünk ün nep ron tók: az idén száz
éve szü le tett Dylan Thomas cso dá la tos ter mé -
sze ti ké pei, nyel vi le le mé nye nem csu pán 
a kor társ és a szá má ra kö zel múlt an gol köl té -
szet hi deg, lo gi kus kép vi se lõ i vel, Auden és
Eliot szá ra zabb stí lu sá val ve szi fel a ver senyt,
de kö zel áll, és nem ki zá ró lag neo-romantikus
hang vé te le okán, na gyobb elõ de i hez is,
Keatshez, Shel ley hez, By ron hoz vagy Words-
worth-höz és Coleridge-hoz.114
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