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Puskin Anyeginje a világ szinte minden iro
dalmi nyelvén felcsendült. A magyar for
dításokat a múlt század közepén az 1862- 
1866-ban született, elévülhetetlen érdemű 
Bérczy Károly-féle fordítás kezdi, s az 
1992-ben megjelent, Galgóczy Árpád által 
az IKON Kiadó Matúra sorozata számára 
készített legújabb fordítás zárja be. Péter 
Mihály, aki immár negyven éve foglalko
zik Puskinnak a világirodalomban rangos 
helyet betöltő, műfajt teremtő verses regé
nyével és annak magyar interpretációival, 
mégsem arra vállalkozik, hogy a magyar 
fordítások teljes és tüzetes elemzését, illet
ve egybevetését adja. Ezt terjedelmi okok
ból sem tehetné meg, de a fordítások kö
zött, amelyeket Kardos László „örökös 
nemzeti küzdelemnek” látott, sem kíván - 
mint vallja - „eredményt hirdetni”. Az 
egymás nyomdokaiba lépő újabb szöveg
változatokat úgy tekinti, mintha az eredeti 
műnek a röntgenképét tartaná kezében.

„A műfordító Janus-arcú lény: tudós és 
művész egy személyben. Teljesítménye két 
részből áll. Tudósként értelmeznie kell, 
hogy mit fordít, azaz az első megközelí
tésű, felszíni olvasatnál mélyebbre kell ha
tolnia a műbe; olyan értelmezésre kell tö
rekednie, amelyet a mű szűkebb és tágabb 
(életrajzi, lélektani, nyelvi, irodalmi, tör
ténelmi stb.) kontextusa leginkább valószí
nűsít; ehhez az elemzőmunkához nem rit
kán tudományos ismeretekre is szüksége 
van. A fordítói tevékenység második része 
az így értelmezett költői mű újraalkotása 
az „átvevő” nyelven: ez már művészi fel
adat, amelynek megoldásában óriási sze
repjut az intuíciónak („ihletnek”), a költői

tehetségnek; a műfordító ugyanis nem egy
szerűen egy más nyelv formájába öltöztet 
egy adott tartalmat, hanem újrateremti tar
talom és forma egységét egy másik nyelv 
közegében. A fordító tehát nem egyszerű
en transzponál, hanem re-kreál” - olvas
hatjuk Péter Mihály fordításstilisztikai mo
nográfiájának bevezető gondolatai között a 
fordítást alkotói folyamatként bemutató ér
telmezést (10). A kiváló rasszistának és a 
szövegstilisztika termékeny szerzőjének ez 
a gondolatsora adja meg az Anyegin-fordí- 
tásokat körüljáró legújabb munkája vezér
fonalát.

Az Anyegzn-fordítások elemzésének 
voltaképpeni célját abban summázza a szer
ző, hogy az irodalmi műalkotásnak (kivált 
a jelentőseknek) lényegi tulajdonsága a vál
tozó időbeli, társadalmi, kulturális, eszté
tikai stb. kontextusok függvényében meg
jelenő különböző olvasat. Ez a könyv arra 
vállalkozik, hogy a Puskin-kutatás időtálló 
vagy újabb eredményeire támaszkodva egy 
korszerű „Anyegin”-olvasatot tegyen hoz
záférhetővé az olvasó számára, az eredeti 
szövegrészeknek a különböző fordítások
ban való tükröztetése segítségével.

A fordítások interkulturális kommuni
katív szerepét kiemelve gyakran utal Péter 
Mihály azokra az „áthallásokra”, amelyek 
Puskin szövegének fordításait olvasva a 
magyar költészethez kapcsolódóan létrejön
nek. Ezek a „szövegköziségek” a minden
kori fordítás anyanyelvi kulturális háttéren 
alapuló szövegértelmezési technikáját iga
zolják, amikor a magyar olvasóban a köl
tészet képi világának nemzeti örökségét, 
nagy költőink szövegalkotásban is rögzült 
hatását idézik. A szerző tanúságát adja a 
magyar irodalomtudományban való lebilin
cselő jártasságának, amikor az Arany-, 
Ady-, Kosztolányi-, Szép Ernő- (mi ide
vennénk Heltay Jenőt is), József Attila-re- 
miniszcenciákra, képi világával való pár
huzamokra is felhívja a figyelmünket, jól
lehet az elemzés középpontjában mindvé
gig az Anyegin stiláris dinamikája, az elbe
szélő hangjának modulálása, a különböző,
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többnyire ellentétes nézőpontok szövegszin
tű megjelenítése áll.

A monográfia az alkotói vezérelv pél
dáit kulcstémákhoz kötve csoportosítja, ily 
módon jelöli ki a munka szerkezeti egysé
geit, ez biztosítja a fejezetek tematikus ko
herenciáját. Az első három fejezetben azt 
mutatja be, hogyan működik ez a poétikai 
vezérelv Puskin emberábrázolásában. Nem 
véletlen, hogy az első fejezet középpont
jában Anyegin bonyolult és ellentmondá
sos személyisége áll. A második fejezet a 
regény hősnőjéről, Tatyjanáról szól, aki 
személyiségében még összetettebb, hosszú 
utat tesz meg a mű idősíkján. A harmadik 
fejezet Tatyjanának, a világirodalomban 
méltán híressé vált levelét és Anyegin 
Tatyjanához írt válaszát hasonlítja össze. 
A két levél számos elemző szerint a re
gény két szerkezeti fókuszát adja. Péter 
Mihály ez alkalommal azonban a hason
lóságok hátterében a levélírók alkatából, 
életkorából, sorsából eredő különbségek
re, s az azokat megjelenítő nyelvi és stilá- 
ris elemekre kívánja felhívni a figyelmet. 
A negyedik fejezet az elbeszélő (a Költő) 
hangjának modulációit követi figyelem
mel: hol „cseveg”, hol életbölcseletet fo
galmaz meg, s ez alkalmat ad a stiláris 
váltások, ütköztetések nyelvi megjelené
sére, illetve fordításbeli megjelenítésére. 
Az ötödik fejezet a tájak, évszakok, nap
szakok leírásában a „szórt nézőpontok” 
poétikájára fordítja figyelmünket. Szem
léletesen mutatja meg, hogy a költő a kü
lönböző természeti képeket a szereplők 
vagy a saját szemléletén, hangulatán át
szűrve hogyan jeleníti meg, s vajon a for
dítások is követik-e a nézőpontok változá
sát. Végül a hatodik fejezet olyan témát 
érint, amelyet Péter Mihály - ha csak elő
ző monográfiájára gondolunk, melynek 
címe A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és 
módjai - szívéhez igazán közelállónak 
érezhetünk: a hangzás, az érzés és a gon
dolat hármas egysége Puskin verses regé
nyében. A fordítások szempontjából ezek 
tanulságos megnyilvánulását idézi fel az

elemzés a hangszimbolika, a klasszicista 
pontosságú szóhasználat és az aforisztikus 
tömörségű mondatépítkezés szintjén. Egy- 
egy kulcsszó bonyolult szemantikai össze
tétele, s a szótartalomnak az alkotói néző
pont, s a hangnem váltásának megfelelő 
fordításbeli tükröztetése ugyanúgy meg
győző erejű, mint a puskini dialógusok, 
szintaktikai gesztusok értelmezése.

Miben különbözik Péter Mihály mun
kája a többi Anyegin-monográfiától? Leg
nagyobb érdeme, hogy olyan tüzetes, nem 
titkoltan magyar kulturális hagyományain
kat is előhívó filológiai munka, amely se
gíti a mai igényes olvasó számára a befo
gadás folyamatát. Segít megragadni a mú- 
landóban a maradandót, segít feltárni Pus
kin Anyeginjének eredeti szövegkorpusza 
és magyar fordításváltozatainak egybeve
tésével a változó szavak és kifejezések 
mögött rejlő, a mű üzenetét jelentő örök 
emberi tartalmat.

„A műfordítás lehetetlen dolog, de hál’ 
istennek, létezik!” - ezt a szerzői záró
gondolatot osztja az olvasó is, ha elolvas
sa ezt a tüzetes, elemző munkát. Péter Mi
hály olyan gördülékeny, világos, érthető, 
szárnyalóan könnyed, mégis tudományos 
igényű szövegértelmezéssel csábít bennün
ket az Anyegin elolvasására vagy újraol- 
vasására, amely csupán a magyar versér
telmezés, személyesen sajnos csak keve
sek számára ismert kiváló „asztaltársasá
gának”, tudós versértő költő irodalmára
inknak önmagában is esztétikai élményt 
nyújtó megnyilatkozásaival rokonítható. 
Péter Mihály nem titkolt célja az értő ol
vasás kedvének felkeltése, az irodalmi mű 
szövegben rejlő rétegtartalmainak sokol
dalú értelmezése. Ezért bátran ajánlhatjuk 
az orosz nyelven olvasni tudók számára a 
szakemberekhez és az irodalomkedvelő 
széles közönséghez egyaránt szóló új köny
vét, amely Puskin születésének kétszáza- 
dik évfordulóját ünneplő jubileumi meg
emlékezések évében jelent meg.
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