
A fordító jegyzete

"Változat - mert a Benedicta lényegében lefordíthatatlan vers.
Zárlatában három múlt idejű befejezett melléknévi igenév hangzik
el: getrunken, gesegnet illetve gebentscht, s közülük az utóbbi ket
tő ugyanazt jelenti: áldott. Áldott - németül és áldott - jiddisül.
A két nyelv szimbiotikus viszonyára "játszik" tehát az egész költe
mény, voltaképpen mintha ennek a szimbiózisnak (amelyhez hoz
záadódik még a görög és a latin is) a története ismétlődnékmeg a
celani intenció szerint, egy szakrális szerelmi aktus liturgiája által,
amelyben a nász és a gyász, értelmezésemben és mai számító
gép-nyelven szólva: szakadatlanul egymást írják felül. Megfelelő

vagy akár hasonló nyelvi szimbiótikus tradíciókkal a magyar nem
rendelkezik. Ezért kellett a vers előrehaladtával egyre határozot
tabban eltérnem a celani koncepciótól és dramaturgiától, olyannyi
ra, például, hogya kifejtő ötödik szakaszban a latinból németesí
tett gebenedeiet (legyetek áldottak) szót kénytelen voltam "elke
resztényesíteni", "kiváltani" a dicsértessék szóval. Szigorúan néz
ve ez hamisítás. A vers első szakasza azonban oly tömören, hatá
rozottan hívja elő az Angyali üdvözlet toposzát (ráadásul a költő

Celan eredeti neve - Antschel - is angyalt jelent), hogy úgy gon
doltam, Ó- és Újszövetség elválasztása helyett itt bízvást "szavaz
hatok" az ismételt egybekötés mellett. A szakrálison esett történel
mi botrányt evvel nem eliminálom, ellenkezőleg: valóban vakító
fénybe állítom általa a mottóban feltett kérdésre felelő választ a
negyedik szakasz végén: "s mus asoj sajn" (ennek így kell lennie),
azaz, legalábbis az én fülem szerint, szinte az elviselhetetlenségig
fokozva így a benne visszhangzó "ámen"-t. S még egyetlen motí
vumra hívnám fel az olvasó figyelmét. Az ötödik szakaszban
Celan a die Au (folyó, patak, rét, liget, völgy stb. illetve bárány
vagyanyabirka) többes számú alakját (die Auen) áldatja meg a
versbéli te-vel, ami számomra megint egy újabb érvként tűnt fel
amellett, hogy "dicsértessetek"-et írjak a németesített latin "legye
tek áldottak" (gebenedeiet) helyett; hiszen a magyarban ezt a for
mát használjuk: dicsértessék a Jézus Krisztus, - aki pedig, a vál
tozatomban, ott oszlik meg a "legelők" között. (M. J.)
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