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KÖLTÉSZET ÉS MÜFORDíTÁS
A müfordit6 Szab6 Lőrinc arcképéhez

Bár a műfordítás, a műfordítói munka költészetünk nagy nemzeti hagyománya, amelyet
minden költőnemzedék nemes feladatként örökít tovább az őt követő nemzedékre,
mégis, ha e nagy hegyvonulatot nézzük, főleg Arany János, Babits Mihály és Szabó
Lőrinc munkássága nyújt termékenyítő szempontokat a műfordítás feletti eszmefuttatás
nak. S közülűk is elsősorban a Szabó Lőrincé. Ö a nagy vízválasztó a magyar műfordítás
irodalom történetében, ő az a nagy költő-műfordító, akinek fordítói elvei döntően

befolyásolták az 1945 után kialakuló műfordítói gyakorlatunkat. Szabó Lőrinc, aki e
századdal egyűtt született, az egyetlen magyar költő és műfordító, aki valamennyi, 1928
ig keletkezett műfordítását, tehát hatalmas műfordítói munkásságának majdnem egy
harmadát revideálta, vagy ha úgy tetszik, újra fordította az időközben megváltozott
műfordítói elveinek és ízlésének megfelelően, a teljes tartalmi és formai hűség jegyében
az 1941-ben megjelent Örök barátaink című antológiájaszámára. Szabó Lőrincet Babits
tanítványaként tartja számon az irodalomtörténet és az irodalmiköztudat. S valóban,
a Shakespeare-szonettek l 948-ban napvilágot látott kétnyelvűkiadásának bevezetőjében

is Babits szellemének hódol, aki "tudásával és szeretetével" Shakespeare világa felé
"irányította" a fiatal Szabó Lőrinc első lépéseit. De az aprólékos szövegelemzés könnyen
kimutathatja, hogya, Baudelaire-t és Verlaine-t fordító húsz-egynéhány éyes Szabó
Lőrinc inkább Tóth Arpád és Ady tanítványa volt, mintsem Babitsé. Tóth Arpád első

Baudelaire-fordításai, amelyek a legjellegzetesebb francia versmértéket, az alexandrint
még nibelungi versformában tolmácsolják, 19l6-ban jelentek meg a Nyugatban, s még
abban az esztendőben a tizenhat éves debreceni gimnazista, Szabó Lőrinc kezébe kerül
tek. A hatás óriási. "Legelső műve - írja Szabó Lőrinc 1938-ban Tóth Árpádról-, amely
elém került, egy Baudelaire-fordítás volt a Nyugatban. S a hatás, melyet az akkor
tizenhatéves diákra tett, egészen különleges. A versben a francia mester az olvasóhoz,
az író »árva másához«, »képmutató testvéréhez« fordul, hogy ismerjen magára a keserű

önvallomásokban, s a lélekelemző mély tartalom különös tűzben kezdte ragyogtatni
forró jelentését és mértanian hűvös, világos logikáját. Régóta és jól ismertem a francia
szöveget, de a szavak igazi érzékletességét még elfátyolozta, bágyadttá tette számomra
a szótárból tanult értelem.Tóth Arpád magyar szavaiból hirtelen egy vers-múmia kapott
előttem vért és életet. Es hogy tündöklött, mennyi fegyelmezett erő és rejtett gazdagság
volt eleganciájában, mennyi műgondot árult el minden részlete!"

Három év múlva, 1941-ben, franciákhoz szólva így ír a Tóth Árpáddat való első
szellemi találkozásáról: "Emlékszem rá, milyen szívdobogva fogadtam tőle én is a
világlíra tanítását, ,amikor, mintegy huszonöt évvel ezelőtt debreceni diákkoromban,
megjelentek Tóth Arpád első Baudelaire átültetései. .Egyszerre két lelket, két értelmet,
egyéniséget, kétnagy tehetséget láttam, ismertem meg általuk, a francia költőt és a
magyart. Micsoda pszichológiát és milyen biztos analizáló módszert tártak elém az olyan
versek, amilyen az Előhang! Nincs értelme, hogy magyarul ismételjem a francia verset,
amelyet bizonyára mégjobban ismernek e folyóirat olvasói. De ma sem tudom, ki nyúlt
úgy belém azokkal a sorokkal, amelyek szerint »...comme les mendiants nourrissent
leurs vermines...« Ki volt, aki egyszerre úgy átvilágította számomra az emberi önvád
értelmét és mechanizmusát? Baudelaire volt? Baudelaire nem beszélt magyarul, s francia
szavai, noha véletlenül már ismertem őket, nem nyitottak maguknak olyan ellenállás
nélküli, olyan győzelmes, olyan végérvényes utat. Akkor hát Tóth Árpád volt a rejtélyes
lélekátvilágító? De hiszen mindebből úgyszólván semmit sem ő mondott személyesen, ő
csak tolmácsolt! (...) Saját akkori, szinte gyermekkori fordításkísérleteimet nagyon
megszégyenítette - s ezáltal nagyon-nagyon sarkallt az ifjú magyar mester munkája." De
hogya hatásról maguk a szövegek tanúskodjanak, hadd idézzünk itt három Baudelaire-



szonettet, a La Vie antérieure-t, a De profundis clamavi-i, és «Brumes et pluies-t Szabó
Lőrinc fordításának első és második, vagyis végső változatában. Ime a lélek lét előtti

létezésének egzotikus álmait megéneklő Korábbi életem két gyönyörű zárószakasza a
Romlás virágai-nak első, 1923-as kiadásában:

Itt éltem én szelíd gyönyörökben az estét
Hullámok és azur és ragyogás között;
Homlokom meztelen, illattal öntözött

Rabszolga négerek hűs pálmákkal legyezték.
Egy célnak élve mind: mélyiteni e tört
Sziv titkos bánatát, mely lankadttá gyötört.

A második szövegváltozat 1943-ból:

Ott éltem, s gyönyöröm volt e nyugodt, szines kép,
ott éltem, viz, azúrés ragyogás között;
homlokom meztelen, illattal öntözött

rabszolga négerek hűs pálmákkal legyezték,
s mind csak egyet akart: föltárni mi lehet
a bús titok, amely úgy gyijtri szivemet.

S végül a két utolsó sor végső szövegváltozata 1948-ból, az Örök barátaink második
kötetéből: .

s mind csak egyet akart: föltárni mi lehet
a bús titok, mely úgy gyötörte szivemet,

A De profundis clamavi zárószakasza a fiatal Szabó Lőrinc l 923-ból való fordításában:

A bamba barmot is, - áh, hogy irigylem én,
Mely álma vak ölén talál buta koporsót,
Oly lassan pergeti a Perc a szörnyű orsót!

Az 1943-as szövegkiadásban:

Boldogabb nálam a leghitványabb barom:
irlgylem, amiért nehéz álmába dőlhet,

Olyan lassan pereg orsaja az időnek!

Végül a Köd és eső, a Brumes et pluies két utolsó versszaka 1923-ból:

Nincs édesebb, ha már a kinok koszorúja
Ránk hullt s szívünket is holt dér csípkézte ki,
- Oh sápadt évszakok, égövünk urail -:

Mint fakó éjetek állandó mély borúja:
- Vagy, kettesben, sötét, holdtalan est után
ElaItatni a kint egy léha nyoszolyán!

S a végső szöveg l943-ból:

Semmi sem édesebb,'haa gyász keze dúlja
régóta a szivet és zuzmara lepi,
óh sápadt évszakok, égövünk urai,
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mint fakó éjetek állandó mély borúja.
- vagy, máskor, kettesben, holdtalan éjszakán
eiaitatni a kint egy hazárd nyoszolyán.

Mit mutatnak, mit árulnak el ezek a szővegvariánsok? Az összevetett szövegekből

nyilvánvaló, hogya Baudelaire-szonettek második, végleges változatában Szabó Lőrinc

kevesebb szecesszionistajelzőthasznál, mint a fiatalkori variánsokban, s ez helyes, hiszen
Baudelaire is lénye~esen mértéktartóbb és puritánabb a jelzők használatában. De nem
csak az egyszótagúJelzők lettek ritkábbak, hanem a képalkotás is egyszerűbb, világosabb
és természetesebb, s ezzel közelebb jutott Baudelaire költői világához. Az olyan sze
cesszionista és teljesen Tóth Arpád stílusára emlékeztető képeket, mint például: "Nincs
édesebb, ha már li kínok koszorúja J Ránk hullt s szivünket is holt dér csipkézte ki",
amely önmagában szép és költői, bár nem kis mértékben mesterkélt is egyúttal, az
egyszerűbb és természetesebb megoldás váltja fel: "Semmi sem édesebb, ha a gyász keze
dúlja régóta a szivet és zuzmara lepi". Ugyanígy bonyolultabb a francia szövegnél, és
keresettebb is egyszersmind, a Korábbi életem két utolsó sora Szabó Lőrinc korai
fordításában: "Egy célnak élve mind: mélyíteni e tört I Szív titkos bánatát, mely lankadt
tá gyötört". A végső változat itt is lényegesen egyszerűbb és természetesebb: "S mind
csak egyet akart: föltárni mi lehet / a bús titok, mely úgy gyötörte szívemet", Nyilvánvaló
tehát, hogy az első változatok - Szabó Lőrinc fiatalkori fordításai - inkább Tóth Arpád
i, mint baudelaire-i fogantatású verssorok. Abban azonban, hogya Romlás virágai-nak
a Génius Könyvkiadónál 1923-ban megjelent első teljes magyar fordítása ennyire magán
viseli l! szecesszionista stílromantika jegyeit, nemcsak a három fordító, Babits Mihály,
Tóth Arpád és Szabó Lörinc a felelős, hanem egy kissé maga a korszak is, amelyben a
Romlás virágai-nak első magyar fordítása megszületik. Ez a kor Európa-szerte a szecesz
szionista stílromantika virágkora, ~ Magyarországon a Nyugat nagy nemzedékének,
Ady, Babits, Kosztolányi és Tóth Arpád költészetét valósággal elborítják e jellegzetes
stílusvirágok. . .

A Romlás virágai első teljes magyar fordításának százötvenhét versében a "bús"
kilencvenkétszer, a "vad" hatvannégyszer, a "dús" harminckilencszer, a "vén" harminc
négyszer, a "vak" huszonhétszer, a "zord" huszonegyszer, a "mély" hússzor fordul elő,

nem is szólva a többi egyszótagú jelzőről..a "szent"-ről, a "halk"-ról, a .Jágy'vról, az
"únt"-ról, a "rest"-ről, amelyek mind-mind egy-egy jellegzetesen baudelaire-i vagy
baudelaire-inek vélt hangulati tartalom hordozói. Tóth Arpád szép és helyenként barok
kosan zsúfolt Baudelaire-fordításai oly mélyen hatottak a fiatal Szabó Lőrincre, hogy
még a ritkán hallott és kissé keresett' "rezge" jelzőt is átvette Tóth Árpád költői szókin
cséből:

Tóth Árpád:
Már jő a perc, midőn a rezge szár konyultán
Minden virágkehely tömjént füstölve ég;

(Esti harmónia)

Szabó Lőrinc:

Húsod illat, kimnyű, rezge;
(Délutáni dal)

Talán mondanunk sem kell, hogy Szabó Lőrinc e fordítás átdolgozásánál a "rezge" szót
is kigyomlálta fordításából: Húsod illat födi; mintha / tiimjéneznél, drága test . . . Míg
korai Baudelaire-fordításaiban Tóth Árpád a fiatal Szabó Lőrinc csodált mestere és
követendő mintaképe, jó néhány Verlaine-fordítására, amelyek szintén a húszas évek
első felében, jóformán a Baudelaire-fordítások szomszédságában születtek, Ady erős

egyénisége és stílusa nyomta rá a maga félreismerhetetlen bélyegét. Szabó Lőrinc 1926
ban megjelent Verlaine-kötete (Paul Verlaine válogatott versei. Budapest, Pandora ki
adás, 1926) fordítói "megjegyzéseiben" érinti a két nagy költő, Verlaine és Ady költésze
tének eredendő rokonságát és alapvető különbségeit, "Az olvasó azonban - írja Szabó
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Lőrinc - így is kapcsolatokat találhat Verlaine és a magyar költészet között. E kapcsola
tokat főleg Ady művészetét ócsárolva emlegették: Adyra kétségtelenül erősen hatott
Verlaine dekadens és vallásos szelleme, de Ady egyénisége e* az érdekes hatást gazdago
dásként fogadta, könnyen megbírta és beleformálta a maga kemény, protestáns, harcos
lelkének megroppanásaiba. A protestáns Ady is imádkozott Máriához, írt
jóságbölcsesség-verseket »a jóság a bölcsesség kezdete« értelemben, átszúratta titok
dárdával a szívét, megírta bűnös fején a megtisztító fehér kezeket, az alázatosság langy
esőjét, birkózott az Allattal, alkotott magyarul franciás összetételeket és szófüzéreket,
használta a szimbolizmus stíluseszközeit, formafogásait, szerepeltette főnévként a Már-t,
a Most-ot, a Mindig-et, a Talán-t és a Tegnap-ot, nevezte franciásan húgának az estét,
énekelte a romlás-megújulás kettősségét, személyeskedett költészetében, éppoly alaposan
mint Verlaine, és vezekelt az isten (sic!) előtt mint Verlaine, - éppúgy é~ százszorosan
másképp! Rokonságuk nyilvánvaló, de Ady sokkal jobban különbözik Verlaine-től,mint
amennyire hasonlít hozzá."

Bármit is mond azonban Szabó Lőrinc a maga fordítói megjegyzéseiben Verlaine és
Ady rokonságáról ésl. ellentéteiről, az a költőarc, amely a Szabó Lőrinc fordította
kilencvenhárom verset felölelőVerlaine-kötet számos verséből kirajzolódik, megdöbben
tően hasonlít Góg és Magóg fiának arcára.

I

Drága. langy Alázat, add
békédet! s irgalmamqt
öntözd meg élő vizeddel!
Telj meg, szivem, szeretettel,
s ne élj, csak a jó halálérti.

(Drága, langy Alázat -
Né l'enfant des grandes villes )

Vagy:

Ki tudja - mert öreg vagyok
Vf)gy kezdek lenni - jobban állna
ha régi dáridós napok
helyett kezdenék néhanap
gondolni már a nagy Talánra.

I

(A halál már közel remény 
Ou plutöt vieux comme je suis...)

És végül:

Mert te élsz minden asszonyomban
s minden asszonyom te leszel
s minden szerelem én: ezer
lánggal, és mindig rád-omoltan.

(Mert te élsz minden asszonyomban 
Autre)

A fiatal Szabó Lőrinc Verlaine-t tolmácsolja, s mi mégis mintha Ady t hallanók. Miért
hasonlítanak ezek az ifjúkori fordítások, ugyanakkor amikor: híven adják vissza a francia
szöveg jelentését, Ady jellegzetes, félreismerhetetlen hangját? Szabó Lőrinc korai
Verlaine-fordításai egy időben születtek a költő Fény,fény,fény című, l 925-ben megje
lent verseskötetével, amelynek számos darabja - így a Háború után, a Szerelmes június,
az Üzenet, messzire, Az őszhöz, a Kétségbeesés és a Szegénynek lenni s fiatalnak - erős
Ady-hatást árul el. Csak egy versszakot idézünk példaként az utóbbi versből:
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Óh részt kapni minden örömben! 
Fulj meg, lélek tüze. . . De nem, nem
ez csak a düh, a régi átok;
tanulnunk kell testvéreim,
újak, indulok, proletárok.

Ady:
Én, beteg ember, csupán csak várok,
Vitézlő harcos nem lehetek.
De sziveteketmegérdemeltem,
Veletek száguld, vív, ujjong a lelkem:
Véreim, magyar proletárok.

(Csák Máté földjén)

A fiatal Szabó Lőrinc - miután egy ostoba félreértés miatt hátat fordított Babitsnak, s
elköltözött a Reviczky utca 7. szám alatti közös lakásukból- teljesen Ady költészetének
hatása alá kerül. Erős kálvinista öntudat dolgozott benne, szívesen tárta ki lelkét a
protestáns Adytól érkező hatásoknak, annál is inkább, mert ebben az idöben, amint az
a Rákosi Jenővel folytatott interjúból is kiderül, Adyt tartotta a világirodalom legna
gyobb költőjének. l928-b"an jelennek ~eg Ady válogatott versei az Athenaeum Könyvki
adónál, Szabó Lőrinc előszavával. Ez a néhány oldalas Ady-tanulmány azért is jelentős,
mert benne a huszonnyolc él/esSzabó Lőrinc az elsők között veti fel az egész Ady-életmü
átértékelésének gondolatát A minden titkok versei, A menekülő élet és A magunk szerelme
javára: "... kívánatosnak és valószínűnek tetszik - írja - az újraértékelés Ady javára".
Jóllehet már egyetemi hallgató korában is megpróbálkozott, mégpedig sikerrel, egy-egy
Verlaine-vers fordításával, most, hogy a húszas évek derekán egy egész kötetre való
Verlaine-vers fordítására adja fejét, a francia költő versei nemegyszer az Ady-élményen
átszűrve érkeznek el hozzá. Afféle irodalmi "áthallásról" van tehát szó. Nem csoda, ha
a fiatal Szabó Lőrinc Ady-versekkel a szívében és fülében, Ady versnyelvének jellegzetes
fordulatait, Ady szókincsét, Ady hangját' hallja vissza a francia költő azonos lelki
szituációban keletkezett verseiben. Csak egy-egy adys kifejezés vagy fordulat kell, csak
a "douce chére Humilité"-t, vagyis a "drága, szelíd Alázatot" kell "drága, langy Alázat
nak", az "anciens déduits"-t, a "régi szerelmí kicsapongásokat" kell "régi dáridós napok
nak", s a "toutes les femmes"-ot, a "minden nőt" kell .minden asszonyomnak" fordítani,
s az egész vers hirtelen adys csengést és hangulatot kap. Ott, ahol a szimbolista
impresszionista Verlaine leheletes muzsikáját, oldott, ködös-párás pasztellképeit kell
visszaadnia, ott Szabó Lőrinc a maga kimeríthetetlen s Verlaine-ével konzseniális költői

invenciójából merít, a kései, dekadens Verlaine-képét azonban végzetesen rokonítja a
lelkében élő Ady-képpel.

Egy író belső fejlődése mindig rejtélyes, megfoghatatlan és ellenőrizhetetlen. Az olva
sók jobbára csak a fejlődés eredményeit, a kész műveket látják; az irodalomtörténet és
a kritika megpróbálhatja néha felfejteni a láthatatlan szálakat. Miért lesz a kivételesen
sikeres pályakezdet után hírtelen elégedetlen önmagával és egész addigi munkásságával
az a huszonhat éves Szabó Lőrinc, akinek mentora Babits Mihály volt, s aki Stefan
George, majd később Tóth Arpád és Ady hatását is készségesenelfogadta és feldolgozta?
"Nagy meglepetés a szívemben: örülök - írja negyvenharmadik születésnapján Szabó
Lőrinc Születésnapi ajándékcímű vallomásában. - Örülök, hogy élek, hogy legalább
eddig éltem.' Régóta nem éreztem ilyen könnyűsége1, pedig ugyanakkor erŐsebben,
biztosabban állok a földön. S mindez azért, mert rendeztem a múltamat: kijavítottam
ifjúkorom hibás verseit. .. Szóval kijavitottam őket. Mit? Az első négy verseskönyvemet.
Tehát a Föld, erdő, isten-t, a KaÜbán~t, a Fény.fény.fény-t; A'Sátán műremekei-t.Azokat
a munkáimat, amelyeket 1926 előtt írtam. A többi könyvemhez már nem kellett hozzá
nyúlni. .. Eppen a 43. születésnapomon fejeztem be, most március 31-én. Az utolsó két
évben ez volt a legfőbb elfoglaltságom, ez a lelkiismereti munka. De tulajdonképpen
tizenöt esztendeje dolgozom, rendszertelenül, a múltnak ezen a jóvátételén." S tegyük
hozzá azt, amit az Qrök barátaink első kötetének előszavában mond 1941-ben: nemcsak
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verseit ,javította ki"; hanem egész, 1928-ig terjedő műfordítói munkásságát is átnézte
vagy átdolgozta az (Jrök barátpink számára, néha kisebb, néha jelentősebb változtatáso
kat végezve a szövegeken. Hatalmas munka volt ez; többek között a százötvennégy
Shakespeare-szonett, ötvenhárom Baudelaire- és negyvennégy Verlaine-vers és amellett
még számtalan más világirodalmi remekmű végső formába öntését jelentette. Miért
dolgozta át Szabó Lőrinc ezeket az első olvasásra is oly megejtően szépnek és hitelesnek
érzett fordításait? Mindenekelőtt azért, mert időközben, a húszas évek derekán és máso
dik felében, ő maga is sokat változott: kibontakozott félelmetes, szinte felülmúlhatatlan
analitikus látásmódja, elemző-boncoló szelleme,mely az érzéki világjelenségeinek anató
miai pontosságú ábrázolásában remekelt, belső hallása kitisztult, élesebb és árnyaltabb
lett, nyelv- és formaművészete teljes gazdagságában kiteljesedett, költői egyénisége meg
érett arra, hogyavilágköltészet remekműveinekvégre egyenrangú tolmácsa lehessen.
A sok olvasás, versírás és műforditásv s mindaz, ami az ilyen természetű szellemi munká
val együttjár, a sok goridolkodás, töprengés és mérlegelés végül is meghozta, megterem
tette a maga gyümölcseit Szabó Lőrinc számára: a költő a belső érésnek olyan fokára
érkezett, amelyen már nem vállalhatta fiatalkori verseit és műfordításait.

Immár az egészvilágköltészet kinyílik előtte: a németek közül főleg Goethe és George,
de Hölderlin, Mörike, Storm, Conrad Ferdinand Meyer, Liliencron, Rilke, Hofmann
sthal és Trakl is. Az angolok közül Shakespeare és kortársai, majd Burns és a romantiku
sok, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, végül Tennyson és Swinburne.
A franciák közül elsősorban Baudelaire és Verlaine, s az egy-egy vers erejéig megszólalta
tott Villon, Ronsard, Malherbe, Lamartine, Vigny, Hugo, Musset, Gautier, Leconte de
Lisle, Rimbaud, Francis Jammes és Valéry tárj a szélesre a világlíra horizontját. Az (Jrök
barátaink több mint száz költő remekbe készült fordítását kínálja az olvasónak. Szabó
Lőrinc világosan látja most már, hogy Baudelaire nem az a szecesszionista jelzőkben

dúskáló, nőies, lágy,' fáradt és dekadens művész, akinek ő Baudelaire-t a fiatalkor
lázában, a Nyugat, Babits és Tóth Arpád stílromantikáján keresztül látta, s hogya
"szegény Léliant", Paul Verlaine-t is egy világ választja el Adytól. De ugyanakkor azt
is érzi, hogy ő sem született Tóth Arpád- vagy Ady-epigonnak, hanem velük egyenrangú,
'nagy tehetségnek, s hogya világlírát nem Tóth Arpád vagy Ady, hanem saját lelke
szűrőin kell keresztül bocsátania, a fordítás végső, hibátlan, immár megfellebbezhetetlen
formáját elnyerhesse. Míg azonban valamennyi Shakespeare-szonett és Baudelaire
fordítását átdolgozza, az 1926-ban kiadott kilencvenhárom Verlaine-fordításból csak
negyvennégy részben vagy egészben átdolgozott verset vesz fel az Örök barátaink első

(1941), majd második kötetébe (1948). Miért? Szabó Lőrinc az átdolgozások során
mindig igyekezett menteni a menthetőt, vagyis átvenni a korábbi fordításból mindazt,
amit az évek során klasszikussá érett ízlése változatlanul jó, szerenesés vagy esetleg
egyedül lehetséges megoldásnak érzett. Negyvenkilenc Verlaine-verssel azonban - úgy
látszik - nem tudott, vagy nem akart semmit sem kezdeni. Talán mert az egész vers
szövetét fel kellene bontania, hogy teljesen újra fordítsa a költeményt, megtisztítva a
rárakódott idegen hatásoktól? Vagy figyelmemás, izgalmasabb műfordítói feladatok felé
fordult? A harmincas évek elején egy kötetre való Goethe-verset fordít a költő halálának
közelgő centenáriuma alkalmából, a harmincas évek végén lefordítja Villon N~y
Testamentum-át és valamennyi nagy balladáját. "Ma fukaron kell bánnom az időmmel;

már nem futná belőle olyan aránytalan áldozatokra, hogy egész kötetnyi művét próbál
jam tolmácsolni valamelyik ifjúkori vagy éppen diákkori mesteremnek" - írja 1958-ban,
az (Jrök barátaink posztumusz előszavában.

Szabó Lőrincben a költő és a műfordító szerves és szoros biológiai egységben, állandó
kölcsönhatásban élt egymással. A költő hatott a műfordítóra, s a műfordító visszahatott
a kőltőre, szüntelenül érlelve, formálva és alakítva munkásságát. Nem szabad tehát
elfelejtenünk, hogy az (Jrök barátaink első kötetének fordításai nemcsak az átdolgozott
fiatalkori versekkel egyidősek, hanem a Te meg a világ (1932), a Különbéke (1937) és a
Harc az ünnepért (1938) vetseivel is, amelyekben egy végletesen individualista és sztoikus
lélek fogalmazza meg, helyenként a legmagasabb gondolati költészet síkján, s minden
stílussallangot lehántva önmagáról, önnön létének értelmét és határait, vágyait és viszo
nyát a világhoz, és különbékéjét az élettel. Szabó Lőrinc maga figyelmezteti olvasóit az
(Jrök barátaink második kötetének előszavában, hogy a kötet számos da~abján ~ár

697



érezhető a Tücsökzene "stíluskorszaka" és "nyelvkezelési sajátossága". Valóban, a Tü
csökzene (1947) új korszak nyitánya költészetében. Ez a lírai önéletrajz, amely páratlan
a magyar irodalom és a világlíra történetében, nagyjából egy időben született - 1946-ban
és 47-ben - az Örök barátaink második kötetének darabjaival. A háromszázötvenkét
versből álló önéletrajzot már a végső dolgok lényegig hatoló egyszerűsége,a természetes
ség s a nyelv- és formakezelés legteljesebb oldottsága jellemzi. Ez a hang csendül ki
olykor-olykor az Örök barátaink második kötetének legszebb verseiből. De az is nyilván
való, hogy A huszonhatodik év százhúsz' önelemző és pszichologizáló szonettje, amely a
magyar szerelmi költészet csúcsát jelenti, sem születhetett volna meg a nagy angol és
francia szonettköltők életművének ismerete és állandó fordítása nélkül. Hogyan élt
együtt.aniként műkődött, egymást szüntelenül átjárva és kiegészítve, a költő és a műfor

dító Szabó Lőrincben, annak beszédes bizonysága A huszonhatodik év hatsanötödik
szonettje, a Pókhálók. Ez a vers egy valóságos párbeszéd s e párbeszéddel egy időben

zajló belső monológ mondatfoszlányait füzi egybe, s a végén ugyanazzal a váratlanul
felbukkanó képpel zárul, mint a L'espoir luit (Ragyog a jó remény) kezdetű Verlaine
vers.

Verlaine:
Dél. Aludj no! Szobánk jó hűvös, fellocsolták.
Mint gödör kavicsa. világít a remény.
Oh, nyílnak-e megint a szeptemberi rózsák!?

(Ragyog a jó remény...)

Szabó Lőrinc:

(Ajánlom magam)... És se hír, se posta!
Hangok, tények. pókhálók szakadozva. . .
Mégis kinyiltál, szeptemberi rózsa?!

(Pókhálók)

Honnan merült föl, a mindent megfigyelő és elraktározó költői tudat milyen mélységei
ből került napfényre hirtelen ez a harminc évvel korábban fordított verssor, ez a vers
reminiszcencia? Vajon tudta-e Szabó Lőrinc, akinek agyán és idegrendszerén annyi vers
zsongott és hullámzott keresztül, hogy egy leheletnyit megváltoztatott Verlaine-sorral
zárja a versét?A kérdés örök rejtély marad. Költészet és műfordítás határai elmosódnak
és összeolyadnak itt, e hatalmas életműben.

Szabó Lőrinc műforditás-elméletímunkássága is jelentős. Az Örök barátaink 1941-es,
1948:as és 1958-as kiadásainak előszavai, a Villogatott műforditások 1950-es bevezetője,
valamint A műforditás öröme című vallomása körvonalazzák elvi állásfoglalását. "A
müfordítás - irja az 1941-es előszóban - sokféle örömöt egyesít. Nélküle vak és süket
maradna a,z érdeklődés majdnem mindarra, ami a költészetből kívül esik a nemzeti nyelv
határain. Altala indult meg és folyik szakadatlanul a világirodalom lélekcseréje, gondo
latcseréje, az emberiség egyetemes, együttes töprengése az élet kis és.nagy dolgai fölött.
De műfordítók csak költők lehetnek, munkájukhoz ihlet és teremtő képzelet és különle
ges nyelvi erő kell... A kitűnő müfordítás kitűnő költészet, a benne megoldott nyelvi
feladatok egyenértékűekaz eredeti alkotás hasonló eredményeivel." A Válogatott műfor
dítások bevezetőjében tovább folytatja a gondolatsort: "Ezért teremtettek már fordítások
irodalmi nyelveket - vagy ami könnyebb - irodalmi iskolákat, stílusokat; ezért nem
fordíthat verset 'senki a maga eredeti költői rangján felül".

Vitába kell szállnunk Szabó Lőrince megállapításával, mint ahogy két kiváló műfordí

tó, Kardos László és Szabó Ede vitatták is annak idején Szabó Lőrinc következtetésének
helyességét. Ha ez így igaz volna, akkor Shakespeare-t csak Shakespeare, Goethét csak
Goethe, Baudelaire-t pedig csak Baudelaire fordíthatná le a világ valamelyik nyelvére.
Es Szabó Lőrincet is csak egy másik Szabó Lőrinc. De hol vannak a Shakespeare-ek,
Goethék, Baudelaire-ek és Szabó Lőrincek? Jó, ha egy akad belőlükminden évezredben.
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