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I. Kínai és japán versek (1931)
1. Munkánk időszerűsége,' miért korlátozódunk

a japán anyagra?

Az irodalomtörténeti tudat szerint Kosztolányi kínai és japán versfordításait Asataro Noyamori
japán egyetemi tanár rímtelen angol nyelvű válogatásából merítette. így hiszi Baráth Ferenc, Koszto
lányi első monográfusa, 1 Kosztolányinétól vagy Kosztolányi Ádámtól szerzett információ alapján;
így tudja Rába György is a Babits, Kosztolányi és Tóth Árpád műfordítói munkásságát feltérképező
kitűnő könyvében; 2 s ezt az adatot nyugtázza a kötet bírálója, Nagy Péter is.3
E sorok írója Kosztolányi orosz műfordításainak közvetítő szövegét keresve jutott el Hans Bethge
antológiájában az 1914-es Modern költők kínai és japán verseinek német közvetítő szövegeihez;
Bethgc itt a kínai versek szövegét adta a maga átköltésében. 4 Felmerült bennünk a kérdés, nincs-e
Bethgének, az általa később szerzett két kínai és japán költészeti antológiának 5 szerepe a későbbi
Kosztolányi-fordításokban. Számolnunk kellett Klabund nevével is: Nagy Péter említett bírálatában
hívja fel rá a figyelmet, nem mint Kosztolányi közvetítőjére, hanem azt javasolva, termékeny lenne a
Klabund-átköltések nagy divatjának okait összevetni költőnk hasonlóan nagy sikerével. Mi még min
dig Bcthgcre gondolva jutottunk el a Modern költők 1922-es, második kiadása kapcsán ennek Háborús
versek címmel közölt Li Tai-po és Tu Fu átköltéseihez. 6 Kiderült, hogy most már nem Bethge az
ihlető közvetítő, hanem Klabund kicsi, de annál nagyobb erejű háborúellenes gyűjteménye. 7 Azt hit
tük, Bethge közvetítő szerepe véget is ért, 8 de a két forrás felderítése figyelmeztetett: nem Noyamori
lehet Kosztolányi többi átköltésének sem egyetlen forrása! A közvetítő szövegek fellelése - s egyál
talán ,,Noyamori"-é is
azért is sürgető feladat volt, mert fényüknél biztatónak ígérkezett a fordí
tások mindmáig késő értékelése, amit Nagy Péter Rába monográfiájából oly érzékenyen hiányolt. 9
Megszereztük az összes Bethge- és Klabund-átköltést. Kiderült, Klabund összefoglaló kötete hat
Li Tai-po vers forrása volt a Kínai és japán versek számára, 10 Bethge japán antológiája pedig ugyanitt
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5 Die chinesische Flöte. Leipzig, 1907. Pfirzischhlüten aus China. Berlin, 4 920., Japanischer
Frühling. Leipzig, 1911. (Az utóbbinak általunk használt kiadása 1922-es; a továbbiakban: BE.)
6 Modern költők. Bp. (1922.) III. 265 271.
7
Dumpfe Trommel und berauschtes Gong. Nachdichtungen chinesischer Kriegeslyrik, von
KLABUND. Leipzig, (1914.) 34., 24., 12., 18., 36.
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9 /. m. 3 1 0 - 3 1 1 .
io Klabundtól származik a SiSi, a Réten, a Vándor, a Mámor és Az örök vers közvetítő szövege,
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számos japán vers közvetítőjének bizonyult. A vizsgálatot aztán mindkét költészet vonalán folytat
tuk, a két német szerző által megjelölt források nyomán. így jutottunk el. D'Hervey Saint-Denis,
Alfred Forke, Hans Heilmann, Wilhelm Grube, August Pfizmayer, Otto Hauser, Herbert Giles művei
hez a kínai,11 August Pfizmayer, Otto Hauser, Karl Florenz, Tomitsu Okasaki, Paul Enderling köte
teihez a japán lehetséges forrásokat illetően.
Közben kutattunk az alapvetőnek hitt forrás, a „Noyamori"-antológia után, hiába. Végre az Uj
japán versek című Kosztolányi-közlemény bevezető szövegéből derült ki: Baráth Ferenc információja
pontatlan, az angol nyelvű antológia szerzője Asatarö Miyamori.12 Az így már megszerezhető kötet13
olvasása közben nyilvánvalóvá lett: ez kizárólag csak japán költőket tartalmaz, közülük is csak haikuszerzőket, s csak a XV. századtól. Nem lehetett tehát sem a kínai, sem a korábbi japán költők forrása.
Miyamori könyve 1932-ben látott napvilágot, tehát eleve nem szolgálhatott forrásul az 193l-es Kosz
tolányi-műhöz, csak a későbbi átköltésekhez, melyeket aztán Illyés Gyula rendezett sajtó alá a többi
hátrahagyott műfordítással együtt, 1942-ben.14
A felfedezés újdonsága és Miyamori anyagának japán volta a japán anyag közvetítőinek további
kutatására adott hatalmas ösztönzést. Az első lépést Juhász Vilmos 1927-es lexikon-cikke segített
megtenni, jelezve Revon, illetve Adler nevét.15 Aztán nyomról nyomra haladva kutattuk fel a japán
költészet német, angol és francia fordításait. A japán részterület felkutatásának feladata, az anyag
nagy volta azt sugallta, hogy okos a hatalmas kínai anyagtól elválasztva tárgyalnunk, hangsúlyozva,
hogy a japánt is ihlető kínai költészet számbavételével lesz csak teljes a munka.
A japán anyag feldolgozása is szétfeszíti egy dolgozat kereteit. Munkánk első közleményében ezért
az 1931-es Kínai és japán versek idevágó anyagát dolgozzuk fel, forrásai szerint, a posztumusz Idegen
költők japán verseit és a források „fényében" történő összegező értékelést folytatása tartalmazza
majd.

2. A japán költészet nyugat-európai közvetítői
A japán kötészet európai útja a múlt században elsősorban angol és német szálon halad: Pfizmayer
kis füzete az első nyom16 - aztán majd Po-Csü-ji lesz élete műve - , majd másfél évtized múlva követi
Friderick Victor Dickins száz költő egy-egy „ódáját" eredetiből merítő gyűjteménye;17 a tanka ötso
ros, 31 szótagú, 5,7,5,7,7 szótagelosztású, rím- és ritmustalan formáját - róla részletesebben lásd a
későbbieket - hat sorra növeli, rímmel látja el. Kosztolányi majdani anyagából tizenegyet közöl;
költőnk valószínűleg nem ismeri: későbbi átköltéseket használ fel. Talán Dickins - is - ihleti az első -

vö. Kínai és japán versek. Bp. 1931., (a továbbiakban: KJV.), valamint KLABUND, Chinesische Nach
dichtungen. Wien, 1929. 33., 45., 43., 33., 50.
ii Részletezésük egy további a kínai műfordításokkal foglalkozó dolgozat feladata.
12 Vö. KOSZTOLÁNYI Dezső, Új japán versek. Harminc haiku. Nyugat, 1933. ápr. 1. 386389., valamint ÉM. (Réz Pál címadásával) A japán versről. 460. (A közlemény a továbbiakban: ÚJV.)
13 An Anthology of Haiku Ancient and Modern Translated and annotated by Asatarö MIYAMO
RI. Tokyo, 1932. (ELTE Egyetemi Könyvtár; a továbbiakban: M/l.)
14 KOSZTOLÁNYI Dezső, Idegen költők. Bp. 1942. (A továbbiakban:TK.)
is Japán irodalom, in Irodalmi lexikon. Szerkesztette BENEDEK Marcell. Bp. 1927. 557.
16 Beitrag zur Kenntniss der'éltestenjapanischen Poesie Von August PFIZMAYER. Wien, 1852.
17 Hyak nin is'shiu or Stanzas by a Century of Poets Being Japanese Lyrical Ödes Translated
intő English, with explanatory notes, the text in Japanese and román characters, and a füll index By
F. V. DICKINS, M. B. London, 1866. (British Library; a továbbiakban: D/l.) - Az addigi gyűjtemé
nyekből a XIII. században összeállított antológia - szerkesztője Teika-Sadaie - aztán Dickins nyomán
németül is megjelent: P. EHMANN; Die Lieder der Hundert Dichter (Hyak nin Is'shiu) Eingeleitet und
übersetzt von...; in Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens,
VII. 293-301; hivatkozik rá Alexander BAUMGARTNER S. J.; Geschichte der Weltliteratur. II. Die
Literature Indiens und Ostasiens. Freiburg im Bresgau, 1902. 579.
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és mindjárt nagyarányú - francia vállalkozást, Léon de Rosny szintén kétnyelvű antológiáját.18 Anya
ga változatosabb Dickinsénél: a „száz költőtől" csak válogatást nyújt, viszont ízelítőt ad az első, VIII.
századi nagy versgyűjteményből, a Manyőshű-ból - s épp ezekkel a versekkel lehet Kosztolányi egyik
fontos forrásának, Paul Enderlingnek egyetlen elődje, két fontos vers vonatkozásában - s más gyűjte
ményekből. A szövegeket prózára teszi át, gazdagon idézve hozzájuk világirodalmi párhuzamokat
(Alexandre Petoefire is utal). Dickins honi folytatója Basil Hall Chamberlain: 1880-as gyűjteményé
ben 19 ő is tankakat ad, négysoros, tízes, rímes jambusokban; a „stanzákat" tematikai csoportokba
osztva. Kosztolányi versei közül elvétve akad nála egy-egy; gazdag a névtelen szerzőktől származó
anyaga. A második nagy japán versgyűjteményből, a Kokinshüból ad ízelítőt hat év múlva Rudolf
Lange, a tokyoi orvosi szakiskola, majd a berlini királyi reálgimnázium tudós tanárai: a „tavaszi da
lok "-ból költ át 134 tankát, Rosny ötlete nyomán disztichonos formában. 20 Bethge egyik forrása;
Kosztolányinál egy verse bukkan fel, Enderling -* Bethge közvetítéssel. Munkáját August Gramatzky
egészíti ki, a gyűjtemény „téli dalai"-nak pár prózai fordításával.21 A századforduló fontos angol
műveket hoz: az egyik William George Aston ma is alapvető, a japán irodalmat kezdeteitől 1898-ig
áttekintő irodalomtörténete. 22 Versanyaga viszonylag kevés, jelentős újdonsága a puritán, tömör,
rímtelen fonna, s az, hogy a japán költészet másik fő „műfajának", a Matsuo Bashőval (1644
1694) felvirágzó, tizenhét szótagos, 5,7,5 sorelosztású haikunak is helyet ad, az eredetinél is szűk
szavúbb ökonómiával. Három év múlva jelenik meg francia változata, 23 Kosztolányi három fordítá
sát belőlük meríti. A másik mű Chamberlainé; talán éppen Aston példája nyomán haladja meg első
gyűjteményét: haikukat ad, a verseket immár a rímek éke nélkül, teljes tömörségükben megszólal
tatva, a 17-es szótagszámot eggyel csökkentve, a három sort kettőre összevonva (ebben majd ő lesz
talán Miyamori példája). 24 A kétnyelvű gazdag példatárból harminc haiku található meg Kosztolá
nyinál is; a mű Magyarországon nem lelhető fel, nyomós filológiai bizonyítékot sem találtunk forrás
volta igazolására, egy Bashö-haikura viszont csak nála bukkantunk költőnk anyagából: így feltételesen
mégis csak forrásai közé kell sorolnunk.
Kisebb hatókörű német nyelvű munkák
Tomitsu Okasaki színes költő-portrékkal emlékezetes,
de elenyészően kevés versanyagú irodalomtörténete 25 és a tudós jezsuita, Alexander Baumgartner
világirodalom-történetének idevágó fejezete (Kosztolányi anyagából egyetlenegy verset tartalmaz
csak) 26 után 1906-ban Karl Florenz, a tokyoi egyetem professzora jelenteti meg az Astoné mellett

is Si-ka-zen-yo Anthologie japonaise Poesies anciennes et modernes des insulaires du Nippon
Traduites en francais et publices avec le texte original par Léon de ROSNY. Paris, 1871. (Uníversitäts Bibliothek Heidelberg; a továbbiakban: LR.)
19 The Classical Poetry of the Japanese By Basil Hall CHAMBERLAIN. London,, 1880. (az MTA
Könyvtára; a továbbiakban: CH/1.)
20 Altjapanische Frühlingseieder aus der Sammlung Kokinwakashu übersetzt und erläutert von
Dr. R. LANGE. Berlin, 1884. (Bibliotheca Regia Monacensis; a továbbiakban: L.) A német fordítók
művei könyvészeti adatainak pontosításában, életútjuk felderítésében, a művükről szóló recenziók
megszerzésében Helmut Rótzsch professzor, a lipcsei Deutsche Bücherei igazgatója volt szíves segít
ségemre; hálás köszönettel gondolok rá; hasonlóan segített Bohmüller professzor és munkatársa
Dr. Fritsch (Friedrich-Schiller-Universität Universitätsbibliothek, Jena).
21 Altjapanische Winterlieder aus der Kokinwakashu...
von August GRAMATZKY. Leiden,
1892. (AzMTA Könyvtára)
22 A History of Japanese Literature By W. G. ASTON C. M. G., D Lit. with an introduction to the
new edition by Terence Barrow, Ph. D. Rutland, Vermont and Tokyo, 1972. (A mű első kiadása 1899.
Astonról 1. Barrow bevezetőjét, IX XIII. (Állami Gorkij Könyvtár; a továbbiakban: A.)
23 Littérature Japonaise par W. G. ASTON. Traduction de Henry-D. Davray. Paris, 1902. (Histoires des Littératures; MTA Könyvtára; a továbbiakban: A/fr.)
24 Bashc and the Japanese Poeticái Epigram (1902), in Japanese Classics. Reprint from the Transactions of the Asiatic Society of Japan (Reprints Vol. I. December 1925, Tokyo.) (Bayrische Biblio
thek München; a továbbiakban: CH/2.)
25 Geschichte der japanischen Mationalliteratur. Leipzig, 1 899. (A továbbiakban: OK.)
26 Adatait 1. a 17. jegyzet végén.
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máig is legjelentősebb japán irodalomtörténetet, napjainkig felül nem múlt alaposságú történeti, vers
tani, stilisztikai adalékokkal. 27 Versanyaga viszonylag nem nagy, de mind a tankákat, mind a haikukat
formahíven adja vissza. (Másik, előbb kelt gyűjteményében a rímes formákkal kísérletezik ő is. 28 )
Bethgének ő is forrása, s talán Kosztolányinak közvetlenül, Bethgén túl is: az Idegen költők néhány
versénél. Részben elődeire épül - forrásai közt jelzi Chamberlaint, Astont, Florenzet - Otto Hauser
kis kötetkéje Georg Brandes világirodalmi sorozatában; 2 8 a ő is Bethge számára „közvetít" (Koszto
lányi közvetlenül a Modem költők századvégi japán versanyagát veszi át tőle, Bethge említett világirdalmi antológiájából 29 ), de fordítói eszmélkedései, „gondjai" számunkra is tanulságosak (elveti a bő
vítő angol-francia megoldásokat, disztichonnal próbálkozik ő is, Lange után 3 0 ). Hasonlóan Bethge ja
pán kötetében „fut majd b e " Paul Enderlingnek az Universal-Bibliothek nagyon széles olvasókörre ki
terjedő sorozatában megjelenő, vers- és novellafordításokat tartalmazó, rímes-időmértékes formával élő
füzetkéje,31 Kosztolányinak önállóan is elsőrangú forrása. (Nem tudhatjuk, eredetiből fordított-e, két
Kosztolányi által is felhasznált versét - mint utaltunk rá - R o s n y b ó l meríthette, egy utánköltését Hitoshi Múlandóságát - sehol másutt nem találtuk. 32 ) Ez év - 1906 - hozza Dickins második, hatal
mas antológiáját: a szerző négy évtized eltelte után most a ManyÖshű, az „Egy miriád levél gyűjtemé
nye" költőitől közöl impozáns bevezető után két hatalmas kötetben japán és angol nyelvű anyagot,
művét szótárral is ellátva. 33 Kosztolányi az antológia két versét, Hitomaro Mikádó)át és Ozi Dalocskáját Enderlingtól veszi; a kötet többi költőit más, későbbi gyűjteményekben, más fordítóknál leli
meg. Dickins válogatása főleg hosszú, akár száz sornál is terjedelmesebb verseket (naga uta, long
poems) tartalmaz; a japán költészet nyugat-európai útja szempontjából legalább ilyen izgalmas hajdani
vállalkozásának, a Hiyakunin itsushiyunak néhány egyszerűsítve újrafordított tankája, valamint a
függelékként közölt 26 haiku: itt mintegy Chamberlaint folytatva kétsoros, de párrímes haikukat ad,
párat a bennünket is érintőek közül; Miyamori nem hivatkozik ezekre nagy, összefüggő munkájában:
elkerülhették figyelmét. Ezekből az évekből származik - második kiadásának kelte 1909 - Julius
Kurth igényes, szigorúan formahű gyűjteménye; finoman bírálva elődjei „bármily bájos munkáját",
melyeknél azonban elvész „az eredeti tömörsége és csiszoltsága", másfélszáz japán „drágakövet" tesz
át németre, tankát és haikut vegyesen.34 Az évtized színes átköltés-sorozatát két fontos mű zárja:
Bethge sokat idézett antológiája (a szerző elődjei anyagát összegező, formailag tökéletes, rímtelen
jambusi sorokká formáló műve számunkra kulcsfontosságú), valamint Michel Revonnak, a tokyoi
és párizsi egyetem professzorának eredetiből merítő, minden addigit messze felülmúlóan gazdag

27 Karl FLORENZ (BUNGAKU-HAKUSHI), Geschichte der japanischer Litteratur. Leipzig,
1906. (Magyar példányunkban: I - I L , a Néprajzi Múzeum Könyvtára; a továbbiakban: FL.)
28
Dichtergrüsse aus dem Osten. Japanische Dichtungen. Leipzig-Tokyo. (1904).
2&
'*Die japanische Dichtung. Berlin. (1904.) Die Lietarutr. Herausgegeben von Georg Brandes.
Bd. 5. (A továbbiakban: OH.)
29
TETSUJIRO Inouye Nachtliche Heimkehr, In der Dämmerung, in Lyrik des Auslandes, 219., MK.

260-261.
30

/. m. 15 16.
Japanische Novellen und Gedichte. Verdeutscht und herausgegeben von Paul ENDERLING.
Leipzig. (1906.) Philipp Reclam jun. Universal-Bibliothek. 4747. (Pécsi Egyetemi könyvtár; a to
vábbiakban: E.)
32 Munkájáról nem maradt fenn recenzió sem. (Helmut Rötzsch közlése.)
33 Primitive et MedievalJapanese Texts. Transliterared intő román with introductions notes and
glossaries by Frederick Victor DICKINS. Oxford, 1906. I—II. (School of Orientál Studies University
of London; a továbbiakban: D/2.)
34 Japanische Lyrik aus vierzehn Jahrhunderten Nach den Originalen übertragen von Dr. Julius
KURTH. München und Leipzig. É. n. (Kurth valószínűleg a fasizmus áldozata lett: 1933-ig BerlinHohenschönhausenben volt lelkész, utána nyoma veszett. Rötzsch professzor szíves közlése. - Egye
temi Könyvtár, Szeged; a továbbiakban JK.)
31

anyagú, az eredeti sokszor jelzésszerű tömörségét híven visszaadó, rímtelen francia nyelvű válogatá
sa,35 amelyet a cseh-német expresszionista költő, Paul Adler majd 1926-ban tesz át németre, s amely
- főleg ebben a változatában - Kosztolányi 193l-es kötetének számban is legfőbb forrása lesz.36
Bethge és Revon éveinek terméke még William N. Porter haiku-átköltéseinek gyűjteménye; Miyamoriig
a legterjedelmesebb ilyen munka: az év minden napjára egy-egy háromsorossal szolgál, japánul ós an
gol, rímes, a sorokat egy-egy szótaggal megnövelő fogalmazásban. 37 Kosztolányi anyagából tizenegy
verset tartalmaz; nincs jele, hogy feltétlen bizonyíthatósággal használta volna őket. (Porterrol mint
tanka-átköltőről tanúskodnak a Miyamori tanka-kötetében közölt - róla lásd a későbbiekben ugyancsak rímes Porter szövegvariánsok; művének eddig csak bibliográfiai adatait tudtuk megszerez
ni. 38 ) 1913-ból való Walter Dening műve; a terjedelmes tanulmány verseket csak ritka kivételként
közöl, voltaképpen Japán századfordulói felépítményét (művészet, újságírás, nevelés, politika, vallás
és etika) ismerteti; számunkra az „új stílusú vers" (shintaishi, new style poems) keletkezésének, jel
lemzésének foglalata érdekes, a legújabb japán költők behatárolása szempontjából. 39
A háború nagy szünete után 1919-ben jelenik meg Arthur Waley füzete, gyűjteménye a Manyöshü,
a Kokinshú és más kisebb antológiák anyagából ad ízelítőt, puritán, rímtelen megoldásaival Astont és
a haiku-fordító Chamberlaint követve. 40 Kosztolányi négy, másutt nem található átköltésének forrá
sa; kínai köteteivel költőnk egyik fő ilyen közvetítője. 41 Pillanatnyilag Miyamori haiku-antológiájából
ismerjük csak az amerikai Curtis HiddenPage (1870-1946) szövegeit, 1923-as kötetét - köteteit? nem sikerült még megszereznünk. 42 Kosztolányi minden valószínűség szerint -smerte - és fel is hasz
nálta - pár haikuját. Epizodikus jelentőségű Albert Maybon Japánról szóló könyve; viszont benne
találtuk meg - a szerzőnek a költővel való beszélgetését megörökítő riportban - a Kínai és japán
versek bevezetőjének végén idézett Kitahara-sorokat a japánok „ihletének természetéről","43 Német
munka gazdagítja - Adler után - Kosztolányi anyagát egy csomó Bashö-haikuval meg pár tankával
- ilyen megjelenik még az Idegen költök főleg haikukat tartalmazó anyagában is - : Wilhelm Gundert
pazar kiállítású irodalomtörténetének Florenz után negyed századdal ismét szigorúan formahű, tar
talmilag azonban sokszor szellemes-szabadon átformált versválogatása.44 Gundert művével egyidős
John Thomas Bryan rövid irodalomtörténeti összefoglalója.45 Versanyaga kevés; fontos Bashö-haiku35 Anthologie de la Littérature japonaise des origines au XXe siécle par Michel REVON. Paris.
(1910.) - Az MTA Könyvtárának példánya: Sixtieme édition, 1928.;a továbbiakban: R.
36 ADLER-REVON, Japanische Literatur. Geschichte und Auswahl von den Anfängen bis zur
neusten Zeit. Frankfurt am Main. (1926.) (ELTE Egyetemi Könyvtár; a továbbiakban: AR.) - Adler
művét megelőzően egy kis lexikont is összeállított: Sachwörterbuch zur japanischen Literatur. Uo.
(1925., a továbbiakban: SWB.)
37 A Year of Japanese Epigrams. Translated and compiled by William N. PORTER. Illustrated
by Kazunori Ishibashi. Oxford University Press. London, New York, Toronto and Melbourne, 1911.
(National Library of Scotland, Edinburgh; a továbbiakban: WP.)
38 FUJIWARA (Sadaiye), A Hundered Verses from Old Japan, Beinga translation ofthe Hyaku-ninisshiu. By William N. PORTER. (Japanese and English.) Oxford, Clarendon Press. 1909. (Miss Chris
tian E. G. Wright szíves információja, National Library of Scotland, Edinburgh.)
39 Japanese Modern Literature. In: Transactions of the Asiatic Society of Japan. Volume XLI.
1913. Utánnyomás: 1964. Tokyo. (British Library.)
40
Japanese Poetry the 'Uta'. By Arthur WALEY. London, 1946. (Az első kiadás The Clarendon
Press. 1919. British Library; a továbbiakban. W.)
41 Vö. The Poet Li Po. By Arthur WALEY. London. 1919., A. Hundred and Seventhy Chinese
Poems. Translated by Arthur WALEY. London, 1923. (Mindkettő az MTA Könyvtárában.)
42
Japanese Poetry. Boston, New York, 1923. In: The Encyclopedia Americana. Volume 15.
1963. 705., forrásunk másik Page-utalása: History of Japanese Poetry (1923.); uo. Volume 21. 96.
(A továbbiakban: CHP.)
43 Le Japon d'aujourd'hui. Paris. (1924.) (Bibliotheque Nationale, Paris.) 158-159., KJV. 19.
44 Die japanische Literatur von Dr. W. GUNDERT. Wildpark-Potsdam. (1929.) (Handbuch der
Literaturaturwissenschaft. ELTE Egyetemi Könyvtár; a továbbiakban: G.)
45 BRYAN, Ingram: Japanese Literatur. London. (1929.) (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár; a to
vábbiakban: HR.)
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kat is közöl, névtelen szerzők alkotásaiként; verselési szempontból páratlan bravúrral „táncol" mint Kosztolányi mondaná - „gúzsbakötötten": szótaghű tankáit és haukuit többségükben rímmel
is ellátja.
Asatarö Miyamori hatalmas, kilencszázhetvenhárom haikut japán jelekkel, fonetikus átírással és
angol fordításban adó antológiája már az Idegen költők posztumus anyagának forrása. Itt tárgyal
juk mégis (s a következő műveket is): minél teljesebb szemlét kívánunk nyújtani a japán költészet
nyugat-európai útjáról, hivatkozunk is e kötetekre, s végül adott esetben a fordítások tartalmi pontos
ságát is hozzájuk mérjük. Miyamori műve - utaltunk rá - a Jamazaki Sökantól (1458-1516) a Kosz
tolányival egykorú haiku-költők műveiig terjed. A három sort - mint Chamberlain - kettőre vonja
össze, szótagszáma sokszor a kötelező tizenhétnél is kevesebb - ebben Revonra, Adlerre emlékeztet.
Kosztolányi szerint „Miyamori tanár" jambusokkal, trocheuszókkal és rímekkel is él. 46 Mellékeli
angol és japán elődei és kortársai angol, valamint Revon francia variánsait is.
Új forrásul szolgálnak majd költőnk számára Georges Bonneau, a kyötoi egyetem volt profeszszorának, a Francia-Japán Intézet volt igazgatójának művei: kétnyelvű japán antológiája - három
százhat versével Revon munkáját folytatja - , 4 7 valamint a versanyagában az előbbivel megegyező
prózai-verses gyűjteménye. 48 A kötetek többlete, újdonsága a huszonhat szótagos, négysoros, 7,7,7,6
szótagelosztású dodoitsu, az e műfajban bemutatott „parasztdalok", Kosztolányi Japáni népdalainak fontos forrásai. 49 A szerző a sorbeosztást megtartva, a szótagszámtól alig eltérve, rímtelen meg
oldásokkal szolgál. (A modern japán irodalomra vonatkozó ismereteit Bonneau majd 1940-ben foglalja
össze; irodalomtörténete nem ad új versszövegeket. 50 )
Áttekintésünk végére esik Miyamori második, hasonlóan nagyarányú antológiája, majdnem ezer
tanka-fordítással. 51 A verseket alapos elméleti áttekintés után szintén japán szótagjelöléssel, fonetikus
átírással és angolul adja. Közli az előd és kortárs angol átköltéseket is, valamint Julius Kurth- és Florenz-szövegeket is, talán, ha jelképesen is, korrigálni kívánva előző kötete ilyen - német vonatkozá
sú - hiányait. Nagy újdonsága: immár szemmel, füllel érzéke Illetően rímes formával él. (A tény fontos
számunkra: Miyamori élete alkonyán - a mű megírásakor hatvankilenc éves - ismeri el, ha jelképes
gesztussal is, európai kartársai rímes formájának jogosultságát, hatás szempontjából célravezetőbb vol
tát. Rímes formával él japán társa, Wakameda Takei is, a közölt szövegvariánsok egyik szerzője.) A kö
tet több mint másfél évezredet fog át: első költője a III. században élt, az utolsó 1901-ben született.
(A Kosztolányi bemutatta tanka-anyag „szűkebb" keretű: első költője, Hitomaro a VIII. században
működött, az utolsó kettő, Kitahara Hakashű ésIshikawaTakuboku - ő AZ Idegen költőkben szerepel
majd - egy évvel fiatalabbak nála.) Kosztolányi - sajnos - már nem juthat el ehhez az alapvető mű
höz: Miyamori 1936. áprilisával keltezi művét, ő pedig az Új Szent János Kórház halálos betege. 52
Nem kutattuk - kutathattuk? - fel az összes forrást; Miyamori utal Clara A. Walsh, H. Wainright,
valamint kortárs japán fordítók szövegeire, ezeknek bibliográfiai adatait is hiányosan ismerjük csak
pillanatnyilag; 53 felderítendő az a közlemény - könyv, folyóirat-publikáció? - , mely Niko Horiguchi
46 ÜJV. 38., ÉM. 461.
Anthologie de la poésie japonaise. Paris, 1935. (Az ELTE Egyetemi Könyvtára birtokában lévő
példány „Sixieme mille", Kosztolányi nyilván előbbi kiadásával dolgozott. A továbbiakban: BO/AJ.
A kötetre a Könyvek Központi Katalógusa munkatársai voltak szívesek felhívni a figyelmemet.)
48 La sensibilité japonaise. Troisiéme edition. Tokyo, 1934. (Pécsi Egyetemi Könyvtár; a to
vábbiakban: BO/SJ.)
49 Vö. Vasárnap. Japáni versek. Népdalok. IX.
Pesti Hírlap Vasárnapja, 1932. mára 13. 11.,
IK. 4 2 2 - 4 2 4 . {Japán népdalok címmel) - A dodoitsura már William N. Porter is utal, vö. WP. VII.
so Histoire de la littérature japonaise contemporaine (1868-1938).
Paris, 1940. (Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár; a továbbiakban: BO,LJ.)
51
Masterpiece of Japanese Poetry Ancient and Modern. Translated and Annotated By MIYA
MORI Asatarö. Tokyo, 1956. (Az első kiadás: 1936. Westdeutsche Bibliothek; a továbbiakban: M/2.)
52
Feleségének még 1935 késő októberében is felolvas „három japán versfordítást" - címüket
Kosztolányiné nem nevezi meg; valószínűleg ezek utolsó munkái a kínai-japán költészet köréből.
Vö. KOSZTOLÁNYI Dezsőné, Kosztolányi Dezső. Bp. (1938.) 336.
53
Clara A. WALSH műve: The Master-Singers of Japan: being verse translations from the Japanese
47
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és Kitahara Hakashű verseinek forrása; mégis azt hisszük, gyűjteményünk - a Kosztolányi fordította
kilencvenhat vers nyugat-európai átköltéseit illetően - így is a leggazdagabb ilyen összeállítás. (A fel
kutatott angol, francia, német átköltések száma a japán és a magyar szövegekkel együtt meghaladja a
félezret.)
3. Kosztolányi forrásai
a) korai német közvetítők: Enderling, Bethge és elődjei
A századelő német közvetítői a Kínai és japán versek tekintetélye részét adják költőnk számára.
Velük kezdjük: többszörös áttételességük, illetve messzemenő továbbköltöttségük révén ők vannak
legtávolabb a japán eredetitől; belőlük merítenek a japán költészet úttörő magyar híradói, Barátosi
Balogh Benedek, Bardócz Árpád is.*4
Hans Bethge 191 l-es kötetében, a Japanischer Frühlingben felsorolja elődjeit: Lángét, Florenzet,
Enderlinget és Kurthot.55 Enderling önállóan is forrása Kosztolányinak, a többiek csak közvetve,
Bethge révén.
Enderling munkái gyöngéd-áhítatos utánköltések vagy inkább új költemények; attól függetlenül,
hogy japán eredetiből, vagy esetleg Dickins, Rosny, Lange közvetítésével született-e egyikük-másikuk.
Az Enderling-Bethge-„viszonylatban" - s gyakorlatilag egyáltalán - öt költeményt Kosztolányi csak
Enderlingtől ismerhetett. Enderling továbbköltő munkáját közülük kettővel, Narihira Tavaszával és
ShizukaGozen Nyomok a hóban című versével mutatjuk be. Narihira versének lényegét, terjedelmét
megtaláljuk egy Otto Hausernél szereplő népköltészeti alkotásban, a költőnő tankájához a japán
eredetit Rosnyból, korszerű, angol változatát pedig Miyamori 1936-os szövegéből adjuk.
Häuser:
Noch liegt der Schnee auf den Bergeslehnen,
Doch wird es Frühling überall.
Bald schmelzen auch die gefrornen Tränen
Der Nachtigall.
Narihira: Tavasz
Der Frühling kam
Die Quellen sprechen laut
Und langsam schmilzt der Schnee
An Turm und Toren...

Tavasz ragyog.
Már olvadoz a hó a tornyokon
i a csermelyek lármája mormolón,
vígan gagyog.

Der Frühling kam,
Der alle Tränen taut,
Die in dem Aug' der Nachtigall
Gefroren...

Tavasz ragyog.
Kibuggyan a könny, mely a csalogány
szemébe a bús téli éjszakán
belefagyott.553

Poets. 1910. Glenn William SHAWÉ: Mediocrity ... Translated ... by G. W. Shaw. (1927.); a japán nem
zetiségűek - Inazo Nitobé, Minoru Toyoda - más jellegű műveit jelezte csak szíves információ
adónk, Miss Christian E. G. Wrjght. (Levele, 1986. márc. 1(X Edinburgh.)
54
Vö. BARÁTOSI BALOGH Benedek; Dai Nippon. I-III. Bp., 1906. (a III.-ban adja - Irodalom
címszóval - a japán költészetre vonatkozó tudnivalókat, Aston, „Florenz Károly", Tomitsu Okasaki
nyomán; a továbbiakban: BBB), Bardócz Árpád kötete -Japán versek, Timisoara, 1920-jelzi forrá
saként Enderlinget és Bethgét (a továbbiakban: BÁ),Próhle Vilmos kötete - Napkeletről, Bp. 1922. 2.
és javított kiadás - csak mutatóba közöl verseket; Szombati-Szabó István füzetkéje - Régi japán köl
tők, Kolozsvár, 1923 - igen kicsiny terjedelmű.
55 Vö.JF. 116-117.
S5a
A magánhangzók időtartamát - bár megoldásai ritmikailag nem mindig következetesek - az
egységesség kedvéért az 1931-es kötet szerint adjuk; a költők nevének írásában Miyamorit követjük.
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Szeplőtelen alkotás mind a kettő: Enderlingnek az eredetitől ugyancsak messze jutó, tovább-álmodott, nyugat-európai formájú verse, és Kosztolányié is, a rövid-hosszú sorok hatásos kontrasztjával,
tiszta szózenéjével. Hasonló szép példa Enderling bővítésére, tiszta dalszerűségére a Nyomok a hóban:
Mi-yosi-no-no
yama-no sira-yuki
fumi-wakete,
Iri ni si yito-no
ato zo koisiki.

How I long for the man
Who climbed Mount Yoshino,
Plunging through the white snow
Lying thick on its heigts!

Am Berg von Miyosino
In kahler Höh',
Entdeckt' ich seine Spuren
Im Flimmerschnee.

Miosyno hegyén fönn
havas sziklákon át,
megláttam én a lába
nyomát.

Beim Sternlicht überschritt er
Den Felsengrat.
. . . Und in Gedanken ging ich
Mit ihm den Pfad . . .

Csillagfényben fürödtek
akkor a nagy hegyek
s most gondolatban véle
megyek.

Néhány továbbköltött verset - mind tanka, róla lásd később - mintegy Bethge ellenében - nála,
általa még inkább bővítve is meglelte őket - vett át költőnk Enderlingtol, ilyen például Tomonori
szép Cseresznyefája (összevetésre itt Lange szövegét adjuk; ez nálunk amúgy is elérhetetlen):

•

Farbe und Duft der Kirschen ist gleich in jeglichem Jahre;
Immer wird anders der Mensch, so ihm die Jahre vergehn.

Enderling mesteri ismétlődő, párhuzamos-ellentétes képsorrá bontja ki az eredetit - Lángét? - s 6 ;
Bethge itt aztán nem Lange disztichonjához nyúl vissza, hanem Enderlinget részletezi még tovább,
talán feleslegesen is; Kosztolányi a befejező szakasz misztikus vonatkozását elhagyja:
Enderling: Das Bleibende im Wandel
Der Kirschbaum blühte. Schwarz war mein Haar:
Ich tanzte in der Gefährten Schar.
Der Kirschbaum blühte. Grau war mein Haar.
Und die Blüte war jung, wie sie damals war.
Auf eines lächelnden Gottes Geheiss
Blüht er nun wieder.
Mein Haar ward weiss .. .

56
Lange a japán eredetit is adja: Iro mi ka mo / onaji mukashi ni / sakuramedo / toshi furu hito
zo / aratamarikeru.
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Bethge: Dauer im Wechsel
Der Kirschbaum stand in Blüten. Schwarz und jung
Fiel mir das Haar vom Haupt, indes ich tanzte.
Der Kirschbaum stand in Blüten. Frisch und jung
Erglänzten sie, - mein Haar war grau geworden.
Heut wieder blüht der Kirschbaum. Himmlisch jung
Wie immer lächeln seine Blüten nieder, Mein Haar ward weiss, ich stehe sinnend da.

Kosztolányi:

Cseresznyefa

Virágzott a cseresznyefa
hollófekete volt hajam,
táncoltam gondtalan.
Virágzott a cseresznyefa,
de a hajam már szürke lett,
Csak a virágok fénylenek.
Virágzik a cseresznyefa
ma is, amíg a szem elér
és a hajam fehér.
Enderlinget visszhangozza a tartalmi egyszerűség, a dal-forma, Bethge mellett csak a „fénylenek"
- „erglänzten" megfelelés szólhatna. Hasonló okból dönthet Kosztolányi Enderling mellett Toshinari
Bánat című tankája esetén: itt is kiugrik a bethgei bonyolítás, majdnem körülményeskedés - ő egyéb
ként Florenzből merít - ; ez esetben - elvben - Revon, illetve Adler változatával is számolhatnánk;
Kosztolányi kellett, hogy ismerje őket. Közöljük - Rosny antológiájából - a japán eredetit és az ő
változatát is:
Yo-no naka yo
mitsi koso, nakere
omo'i iru,
Yama-no oku-ni mo
sika zo naku-naru.

Dans ce monde, il n'y a point de voice...
je songé á me retirer dans la profondeur
de la montagne; et la encore, le cerf pleure!

Bethge: Jammer der Erde
Auf dieser Erde ward kein Weg gebahnt,
Dem Kummer und dem Elend zu entfliehn.
Selbst wenn ich in die tiefen Berge streife,
Wohin mich eine alte Sehnsucht zieht,
Tönt das Geschrei der abendlichen Hirsche
Wehklagend melankolisch an mein Ohr.
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Enderling: Allgegenwärtiges.Leid
Dunkel und voll Herzeleid
Ist die Welt der Reinen.
Und ich floh den Lärm des Lebens.
Aber, ach, ich floh vergebens.
In des Waldes Einsamkeit
Sah den Hirsch ich weinen!

Kosztolányi: Bánat
A jó, a tiszta szenved,
űzi a gúny, a kardvas.
Futottam a világtól,
de a bánat hatalmas.
Itt a magányos erdőn
áll s könnyezik a szarvas!

(Remek Kosztolányi lapidáris és mégis könnyed, játékos, a bánatot sugalló mély hangrendű rímsort
magas sorvégekből szinte kecskerím-szerűen kicsendítő megoldása, Enderling sugallata nyomán: ő tán
cosan könnyed trocheuszókkal oldja a bánatot.)
Legalább ilyen jelentősek a Bethgéből merített versek is. A német költő elve, hogy olyan verseket
adjon - feláldozva akár az eredeti szűkszavúságát is - , melyek magyarázó jegyzet nélkül, „önmaguk
ban is bájt sugároznak". (Vajon ismerte-e Revon apróbetűs, lábjegyzetekkel telezsúfolt munkáját?)57
Műveivel - túl az említett esetenkénti terjengősségen - könyvei tervezőjének, Georg A. Matheynek
szép nekrológja szerint „a kelet-ázsiai líra addig nem hallott szubtilis hangjával ajándékozta meg" kor
társait; „nemcsak fordítások" ezek „hanem a lélek mélyéről fakadó átköltések".58 Újraépítő-bővítő
munkáját néhány verssel illusztráljuk, utalva egyúttal a tanka felépítésére is.59
Névtelen költő műve az ősz; Bethge forrása itt az eredetiből merítő Florenz; a japán szöveget
Waley antológiájából vesszük eléje:60
Kusa mo ki mo 5
Ira kawaredomo 7
Watatsumi no 5
Nami no hana ni zo 7
Aki maraki-keru7

Gräser und Bäume 5
Haben Farben gewechselt 7
Doch an des Meeres 5
Wellenblumen vermagst du 7
Den Herbst nicht erkennen. 7

Bethge jelzők sorozatával bontja ki a képet, tízes, tizenegyes jambusi sorokká, a terjedelmet lényegesen
növelve:
Die Gräser und die Bäume und die Blumen
Veränderten die Farben ganz und gar Nun an des grossen Meeres Wellenblumen,
Die immer gleiche, kannst du nicht erkennen,
Dass nun der bunte Herbst gekommen ist.

57

JF. 116.
In memóriám Hans Bethge, in Aussaat, Stuttgart, 1947/48.188.
59
A tanka kialakulásáról, szerkezetéről, művészi eszközeiről szóló irodalom légiónyi; legfonto
sabb helyeink: CH/12-1., A. 28-32., FL. 18-9 (a költő poétikai ábrázolóereje a legszűkebb keretek
közé szorított, a kifestő fantáziának nincs helye, a szerző ábrázolás és kifejtés helyett inkább jelez,
utal; mint egy skicc, elkészült kép helyett), G.26-27, M/2 4 - 1 1 , R.82-83. A tanka retorikai eszkö
zeiről (makura-kotoba, pillow word. mot-oreiller, Kissenwort * eposzi jelző), a szójátékszerűen hasz
nált többértelmű szavakról (kenyögen, kakekotoba, pivot-word, mot a „deux fins") 1. uőket, valamint
Lángéi, illetve Dickinset: L. XIX-XXI., D/2.1. a LXXX. laptól.
60
Waley a szerzőt is pontosítja, szerinte Bunya Yasuhide (IX. sz.), vö. W. 54.
58
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Kosztolányi változata jól tömöríti a felsorolást, a második sorban nagy nyomatékú szentenciát ad, a
„tenger hullámvirágai" metaforát (a „nami" - Waley szójegyzéke szerint - „wawes", hullámok, a
„nana" „flower", virág; a kép nála: For the wawe-flowers/Of the great-sea) hatásosan rövidíti, a betol
dott jelzővel viszont modern, minket Babits bűnbánó-penitenciás őszi verseire is emlékeztető ízt lop a
versbe:
Virág és fű-fa sárga.
Az elmúlás hatalma győz.
Csak a tenger virágja
nem érzi, hogy eljött a bősz,
cifrálkodó és tarka ősz.
A Kedvesem Julius Kurth eredetire épülő, formahű utánköltése nyomán haikut bővít impresszionista
remekké (valószínűleg ez az egyetlen, „álcázott" háromsoros a Bethge-kötetben):
Kurth: Nach dem Bade
Entsteigt dem Bade sie 5
Entflammt ihr Antlitz ähnlich 7
Dem blutigen Ahorn. 5

Bethge : Nach dem Bade
Wenn sie dem Bad entsteigt, so flammt
Ihr schönes Antlitz feurig auf,
Dass sie dem roten Ahorn gleicht,
Der herrlich durch den Herbsttag glänzt.

Kosztolányi bravúrosan egymásra csapó rímpárokkal, energikus igékkel, remek megszemélyesítéssel
teszi még dinamikusabbá a verset:
Mikor a fürdőből kikel
arcán a láz cikkázik el.
Olyan, mint a piros juhar,
mire az ősz tüzet fuvall.
Nukada Várakozás című verséből - a „zörej"-re („Geräusch") való érzelmi reakció megfogalmazásá
val - Bethge remek lélektani monodrámát (monológot?) alkot, igaz, a szuggesztív, az olvasót termé
keny együtt-gondolásra serkentő jelzésszerűség jelentős vesztesége árán (közöljük a japán eredetit
is):
Nukada:

Florenz:

Kimi matsu to 5
Waga koi oreba 7
Waga yado no 5
Sudare ugokashi 7
Aki no kaze fuku. 7

Wie ich in Sehnsucht 5
Nach dir o Herr, hier harrte, 7
Ward meines Zimmers 5
Sudare leicht beweget, 7
Vom Hauch des Herbsts getroffen. 7

(Sudare - könnyű bambuszzsalu, Florenz jegyzete)
Bethge: In Erwartung
Ich wartete auf dich, von Sehnsucht fast
Verzehrt, - da ein Geräusch: du nahst, du nahst!
Zu früh gejubelt, sehnsuchtsbanges Herz!
Es war der trügerische Wind des Herbstes,
Der raschelnd durch den Bambusvorhang fuhr.
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ÍAMMER DER ERDE
FUJIWARA N O TOSHINARI

2>tt SJfvft flammen imd) SlnfioVt japaiiifa)« Jtommeutahnen uoti Sibjuf
$03011; iBeiuetfc fcfylcn aber. .

Der Kucfurf.
(Sine jdjivüle ©ommeniad)! . . .
V(u bc$ Síuraívaft ©tufeu
Stattete id) mit 23ebad;t
tfuf betf Stiufucf« Stufen.

Auf dieser Erde ward kein W e g gebahnt.
Dem Kummer und dem Elend :u entfliehn.
Selbst wenn ich in die tiefen Berge streite.
Wohin mich eine alte Sehnsucht zieht.
Tönt das Geschrei der abendlichen Hirsche
Wehklagend melancholisch an mein Ohr

Vau umtyielte mid; bet Seft.
Sßarmc Xropfeu tarnten %a\ (£iu Sd)rci in bem (áJcíiji!
Unt - er fioa. bou bannen!

iafuinri,
!flH#: StttyUo. SC« elfleitilia)c ÍHame: ftiijiioara no Tofiiiaii. Vitblinj
ixi itrtif«riS SCfutfi, in bcfjeit ^Jalaft « i m S o ^ w isoü u. tf*r. Im Silin
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üitnfd. unb fcolt £>er$eleib
3ft tio Seit beu deinen.
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XUber, ad;, id; flo& »ergeben*.
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1. Bánat (Enderling 1906)

2. ß a n a i ( B e t h g e 1911)

1:I2

AVinoiiuiiK nie M I.ITTIIHATÜHI'. .»APONAII.

J A I ' A N ISI:II K i . i T H H . v r r n

Der Staatsrat

L$ tiON/.E tttHSN
Triotenicnt, je pviiae :
Dien IJII« ma vio
Soit imc choso qui exisli? ciicorc,
En vérrlé, ine» lnrmes
N ont p u »upporler m a doulcur*.
(Scnnzaithou,

XIII, AOtour, 3 , — //.•«., u* »>."

TOSHINARl
CIIAMBILLAN DK l/lMPKBATKICI! DOUAtHlbM

En ce monde,
Aucune iaaue.
Plongé dun» cette penaéc,
Meine dun* les profondeura de lu montogne
[J'entenda] bramer l«a cerfa*.
(Sennzaii/iou. — M.-i., O* 83.)
h'OUJIWARA

NO

MYOQOUKÉ

Si je vis encore longtemps,
En véri lé ce tempa-ci
Mc aemblern déairable :
L'Agc qui m'avait paru douloureux
Mointcnant m'eet de venu eher*.
(SUinm-Kukinnthou, XVIII, Divera, 2. — U.-L, n» 84.)

LE BONZE SHOUNYÉ
Durant loule lu nuil,
Tundis q u e , aoucieuz, j e p e n s e ,
1. DüVnn. rnore un r'oujiwara; poéta médiocre, maia faineui
pour son »ele. — II veut dire loul »implemenl qu'il n plcuré.
J. To»binari. ou Sliouii/ei («113-1204), la conipiUteur du 5«n>ixaishnn. — Coniparcz I« poéaie de äaroumarou (n# 5, ci-do»aul
p. 107.)
3. Kiyormilé (fin du WH a.), fila d'Akicouké (n« 7W). — Kxpreaaion
pofiunip 4 ui.a reflexión trea jusle : noua emuellissone tomoitra I«
pasáé, et <lc- I« íorle, quand le prezent aera deranu la paaaé « aou
lour, nous I »imerőm mieux que noua oa faiaons maintenant.

3. Revon-oldal (1910)

des

Tnkndaiji

Schlug dort nidit lnut schon
Die Vogel« ilocke?
— Ich.wende mich: Der MOIHI
Verblaute. — Weiler nichts.
Der

\läiich

Do in

Mich trauert. —Ichdenke:
— Ich lebe noch. — In Tränen.
— Ich denke—Mich schauertToshinari
Welt, in die wir geboren,
AVeit, aus dir führt kein Ausweg.
Indes (der Alten Betrachtung)
Tief in Herren röhret das Rotwild.
hiyosuke
Leb ich noch länger,
Der heutige Tag bald
Scheint mir ersehnlich .<
-- l-'.rsfhnlic-h schon sind mir
Heut gestrige Tage.
Der Mönch

Sliunye

Nacht, nichts als Nacht!
Tag, nirgends Tag!
— Du Spalt, du Tröster
Im Schlafgemach,
Ward noch nicht Tag?
Der Mönch
Saigyo
Ich trag wühl Kummer,
Tragen und Wandern.
— Sprach «I.i nicht das Mondlicht:
»Weine!« - Ich weine.

4. Adler-Revon-oldal (1926)
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H»<1 na unu Hl

1 In the occan of the sky

iimio no

-• Through a wavc-rising of clomls

nami-tatstt

^snki no bitnr

.1 The ship of the moon

ioshi no hayashi ni

5 Scenjs to be rowing along

(ogi-kakuru

4 Through a forest of >tars.

'ogi-kakuru>

Mogomi-gawa
Aftitii lii uv
l'mi 111 irtutri
J/titfWii-finfii

tniyu.

The Muflami River
Behold! the Mogami h u sunk

lit.' starting rowing

The burning sun into the sea.
Kaslm
T h e hot Summer sun is nuw sink in« into the Japan Sea. just oppmiite the
spot where the n.i^hty Moifami river is rusliin« imo the m a i n ; and :i refreshinKi
cool evening is steadily approaching.

liashö who was Struck by this ni;t«nihctrnt

scene, probabJy on Mount Hiyoriyama at Sakata. the estuary port. tiijuratively
says, ' T h e Mogami river has sunk the hot sun into the sea."

IHTOMÁRO

Thercin consists

ihe poet's tochinique of no common measure.

\fasu-kagami

4 When,

ioko natu kage ni

j Halting in front of it, I look

\tukai-itc

1 At the reflection which is in th«-

T h e Mouami river

mini

Toki ni koso

tlcpths

ihiratin okitut m

1 (>f inj' clear mirror,

4tt kokochi stire.

'. It givcsmc the imprcssioiiuf in«-cling

IIa* washed Ihe hol
Down imo ihe sea.
Trans, by S. I I . W a i n n g h t

« An unknovvn old-gentieman.

Tükör (Waley 1919)

5. Boldog folyó (Miyamori 1932)
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BASHO UND SEIN HAIKAJ

(1651—1704) die bedeutendsten sind. In Kyoto ausgebildet, hat Bashő seine Mannesjahre
meist in Edo verbracht. In Wahrheit war er nirgends seßhaft, sondern geborener Wanderer,
wie vor ihm seine Lieblinge Saigyö und Sögi. Kr teilt deren Zug zu Natur, Landleben, einfachem
Volk, Einsamkeit. Schwere Erfahrungen hatten ihm früh Laotse, Chuangtse und den Zenbuddhismus vertraut gemacht. Letztes Motiv seiner Dichtung ist daher das Erschauern der
einsamen Seele im süßen Gefühl der unaussprechlichen Stille, die den Lärm der vergänglichen
Welt unhörbar und doch vernehmbar übertönt. Kr gebraucht dafür dasselbe Wort .,Sabi",
das wir in etwas anderem Sinne schon als Schönheitsideal der Muromachizeit kennen. Läßt
solche metaphysische Tiefe ihn unzeitgemäß erscheinen, so atmet doch sein Haiku, in dem er
dieselbe eher verhüllt als ausdrückt, ganz den Geist der Zeit: es ist wie diese frei von aller Steif
heit, spielerisch, sinnlich und farbenfroh. Alles zieht es in seinen Bereich vom Größten zum
Kleinsten, Natur und Menschliches, Rapsblüte, Katzenjunge, Heringsfang, Wanzen, Götter
feste, Kuchenbacken — nihil alienum. Ks kennt kein Naserümpfen und atmet doch feinsten Ge
schmack. Auch das kleinste Bild wird durch Andeutung der Jahreszeit — freilich oft nur dem
Kenner bemerkbar — in den Rahmen des Universums gestellt und erhält so Bedeutung. Bashős
Haikai blickt auf zu den Sternen, hat acht auf die Gassen. Es wirkt Erhebung, Verzückung im
Anschauen geringer Dinge, verwandelt den Erdenstaub in das farbige Spiel des Absoluten.
Prühsommergüsse
Sammelt zu reißendem Lauf
Der Mogamifluß.

Blendender Mondschein —
Kund um den Teich gewandelt
Die ganze Nacht lang.

An so mancherlei
Kommt die Erinnrung wieder.
Wenn Kirschbäume blühn.

Statt von dem Grashahn
Herabzufallen, fliegt auf
Das Leuchtkäferlein.

Den wilden Eber
Durchweht es gerade so —
Sturm auf der Heide.

Laß mich, den Müden,
Deine Einsamkeit kosten
Einsamer Kuckuck!

Laßt uns denn gehen,
Schneegestöber —
Und die Schneelandschaft schauen. Einsame Alte bewohnt
Bis wir drin stolpern I
Das Haus im Dickicht.

Glut in der Herdstatt —
An der Wand dort des Fremden
Schattcncbcnbild.

Fflaumenblütenduft —
Feierlich steigt die Sonne
Übenn Bergpfad auf.

Auf den dürren Ast
H a t sich ein Rabe gesetzt —
Herbstlicher Abend.

Stürmende See —
Quer über Sado spannt sich
Die Milchstraße hin.

Grünweidenzweige
Die Nachtigall, ei!
Auf Schlamm herniederhängend — Macht auf den Reiskuchen dort
Ebbe im Kanal.
Auf der Veranda.

Auf dem Wege hier,
Wo nicht eine Seele geht.
Neigt sich der Herbsttag.

Ruhe ringsumher —
Bis durchs Felsgestein dringend
Der Zikaden Lärm.

Stilles Winterncst —
Es wird dich wieder suchen
Dies Rankengewächs.

Kinderlein, kommt!
Schon blühen die Melonen —
Wohn wir sie schälen ?
Bashö's letztes Haikai

Tabi ni yamite
YIIIIIC wa

kait'iio

wo

Kakcniawaru

Vom Wandern müde —
Auf verdorrtem Gefilde
Jagt mein Traum umher.

Eigentlich bedürfte jedes dieser Haiku ausführlicher Erläuterung. Besonders das folgende, das dem
Japaner als Krone der Haikaidichtung gilt, weil es in einein wundervoll greifbaren, halb banalen, halb

7. Bashö-haikuk (Gundert 1929)

Kosztolányi magyarítása elsőrangú, okos tömörítésével, a rövidre tördelt sorokkal, visszafogott páto
szával, népi-archaikus szóalakváltozatával:
Várok reád. A vágy epeszt.
Te jössz, te jössz. Hallottam ezt.
Te vagy. Hisz ösmerem e neszt.
Nem, bús szivem, kora öröm.
Csupán az őszi szél gonosz
játékát üzi, az motoz
a könnyű bambusz-függönyön.
Bethgéből tucatnyi verset zsákmányolt Kosztolányi; az említetteken kívül Ismeretlen (kurtizán)
Holdját, Mushimaro Szomorúfüzét, Ono no Komachi Atomját, Mitsune Bánatát, Névtelen költő
Aggkor című versét (az Idegen költők japán költeményei felé mutató egyszerűséggel:, J a j , amikor közel
az Aggkor / s csoszog az ablakunk alatt..."), Sajgyö Höshi csupazene Gondolatokját, Tsurayukinyelv
törőnek is remek Hóját („Ez a tavasz szagos hava"), egy Ismeretlentől származó további tankát, a
Válást, mely - elemeiben már a német változatban is meglevő - ditirambikus sodrásával Goethe
Nyugtalan szerelem című versének tolmácsolását meg az Idegen költők Japán népdalainak ujjongófájdalmas áradását előlegezi.61 Enderlingtől való a fentebb felsoroltakon kívül Hitomaro Mikádója
(Enderlingnek - a kontraszt kedvéért - elmarasztaló ember minősítését Kosztolányi emlékezetesen
a táj gyengéd-emberi képévé emeli benne 6 2 ), Hitoshi Múlandósága (m-jeinek felejthetetlen bús zené
jével), Horikawa alig felülmúlható egyszerűségű Hűsége (a nők egyenjogúsításának harcos német
híve63 japán nőköltők kitűnő verseinek egész sorával ajándékozta meg kortársait) s valószínűleg
Ishikawa Holdja (a „fövényszem" és az „ékszer" tanúskodik róla - „Körnchen", „Juwelen" - ) ;
Kibino Emiékje viszont Bethgére mutat (a „beteg" jelzővel s a „mint álom" kezdetű hasonlattal „Kränklich", „gleich einem... Traum"); egyébként hasonló szinten, műves mesterséggel cizellálta
őket remekre a két német mester. S egy verset - hogy pontosak, méltányosak legyünk - Bethgétől
Enderling „ellenében" vett Kosztolányi: Ozi ismét csak mesteri szózenéjű Datocskáját (itt Enderling
a körülményeskedőbb). 64
b) francia, francia-német

közvetítők:Revon,

.Adler-Revon"

,

Az Enderling és Bethge adta szövegeknek számban kétszerese az a verscsoport, melyet Kosztolányi
francia, illetve áttételes: francia-német forrásból nyert. (Mutatót - tudtunkkal - első ilyen tárgyú
publikációiban is az utóbbiakból közölt. 65 ) Közülük teljes biztonsággal csak egyetlen vers közvetí-

61 Vö. GOETHE, Versek. Bp. 1982. 64., IK. 254., 422.
62 Enderling bővítése - „Wohnt nicht im tiefen Tal bei schwachen Menschen" - nála „Tanyája
nem a nyájas völgyi katlan". Az eredetit és tömör francia változatát csak Rosnynál találtuk meg; itt
közöljük: Oho-kimi-wa / kami-ni si-maseba / ama-gumo-no / Ikadzutsi-no uye-ni / ivori sem ka mo,Le seigneur supreme / le mikado /, puisqu'U est / au rang / des dieux, a sa demeure au haut du / mont
sacré du / Tonnerre, dans les nuages du ciel.
63
Vö. Deutsches Literatur-Lexikon. IV. V. Bern und München, 1972. 2 4 7 - 2 4 8 . Enderlingről
részletesebben 1. Altpreussische Biographie. Königsberg, 1941. (Itt C. Lange kiemeli nyelvek és mű
vészettörténet iránti érdeklődését, egyre több tudásra ösztönző utazásait, pátosz és póz nélküli stílu
sát. 164.)
64 Ozi tankája is csak Rosnynál található forrásaink közül, közöljük mindkét szövegét - a japánt
Rosny központozásában - : Momo dzuto, Ivare-no ike-ni, naku ka mo-wo, Keö nomi mite ya, kumo
gakure nam, - C'est en regardant les canards sauvages qui crient sur l'antique étang d'Iwaré que je
m'éclipserai dans les nauges (je mourrai).
65 Vö. Japáni versek. Uj Idők, 1929. 46. sz. 585., majd hasonló címmel uo. 1930. I. félév 6. sz.
160.
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tőjéül kell Revont hinnünk: ezt Adler - lábjegyzetben lévén - egyszerűen kifelejtette a maga német
változatából - FujiwaraletakaSzí'/wz/ű című tankáját:
Si je demande passé
Au parfüm du prunier
La lumiere sans réponse
De la lune du printemps
Demeure sur ma manche !

Eszembe jut, egykor mi volt
a szilvafánál és a szilvafától
kérdem, miért maradt a Drága távol?
Fönn a kiholt
égen ragyog a hűs, tavaszi hold.

Kosztolányi Revon dísztelen, tömör puritánságát a maga eszköztára teljes fegyverzetével - sodró
jambusokkal, egymásra telten visszhangzó rímekkel, költői kérdéssel, a hosszú sorokat izgalmasan meg
törő röviddel, a várt választ szuggesztíven helyettesítő képpel - teszi át ismét csak mesterien magyar
ra.66
Adler, a kortársai által maró - és minden bizonnyal jogos - gúnnyal elmarasztalt, dilettánsnak
bélyegezett japanológus 67 költőnek sokkal jelentékenyebb lehetett: mint ilyenre, elismeréssel emlé
keznek rá kortársai. 68 Utánköltéseiről a japanológus - főleg a fordításkötet mellé adott Szakszótá
rában tetőző - szakmai hibáin túl nem találtunk recenziót, munkájáról azonban így is árnyalt kép ala
kult ki bennünk. Az expresszionista művész az esetek többségében nem éri be a puszta, szó szerinti
németre fordítással - ironikusan szól az európai japanológusok műveinek „hervadt katedravirágai
ról" 6 9 ; továbbköltő módjainak jellemzőit számbavéve egyúttal forrás voltát is bizonyítjuk.
Legjellegzetesebb eljárása a Bethgénél, a Várakozásban is tapasztalt, de itt jobban kiélezett monodramatizálás (megfelelőbb terminus híján nevezzük így), itt forrás volta minden kétséget kizáró. Ilyen
Sammi Légyottja (a japán eredetit Dickins 1866-os átírása alapján közöljük):
Sammi:
Arima-yama
Ina no sawara
kaze fukcba
ide-so-yo yo h'to wo
wasure ya wasaru.
Adler:
St! St!
Übers Rohr! "Hab Geduld!"
Streichet der Wind!
Diesen Mann, ich vergässe sein?!
- St! - St!

Revon

.

Du mont
Sur

A r

jma

,a p l a i n e

dcs petits bambous

d,Ina

Si le v e n t soutYlc,

,.„ v 6 r i t 6

cet

nomme

Comment pourrais-je l'oublier?
Kosztolányi:
Csitt.
A nád susog. „Várj egy kicsit."
Imádom őt. A szél sivit.
ijgy várom. Ám nincs senki itt.
Csitt. 70

66 Revon értelmezésénél Balázs Zsuzsa volt szíves segítségemre.
67 Vö. KRAUSE, ¥. E. A., Zur japanischen Literatur, in Orientalische Literatur-Zeitung, Leipzig,
1926. 9 2 8 - 9 3 3 . hasáb, valamint :O.NACHOD, A dler Paul: Sachwörterbuch zur japanischen Literatur,
in Literarische Wochenschrift. Weimar. 1926. 754 755, hasáb.
68 Adler költészetének Kasimir Edschmid adja szép jellemzését: „bársonypuha és éjfeketén csillogó nyelve a teret és a vágyat nyugtalan zenei formában tükrözi", „kísérletet tesz a földiség (Irdischkeit) burkainak áttörésére", in Expressionismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung. Herausgegeben von Paul RAABE. „Képei mélységes és fényes, fojtott formálásáról 1. még uőt, in Ruediger
ENGERTH, Im Schatten des Hradsins. Kafka und sein Kreis.
A Prágából Németországba elszárma
zott, majd emigrálni kényszerült költőt Kafka nagyra becsülte, „szabad embernek és költőnek" ne
vezte. Uo.
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Adler Revon hosszú alárendelt összetett mondatából valóban verset alkot, intim-rövid, keretet adó
csitító szavai közé ékelt töredékes mondataival, a nád megszemélyesített megszólaltatásával élő-dinamikus művet. Kosztolányi a harmadik sor ellentétezésével még feszültebbé teszi a remény és kétség közti
hánykódást.
Adler tendenciája tartalmában félre is viheti a verset, így Döin Szerzetes című tankája esetén (itt
is adjuk a nála gyakorlatilag hozzáférhetetlen japán szöveget, ugyancsak Dickins százhúsz éves átírásá
ban):
Omoi-wabi
satemo inochi wa
aru mono wo
uki ni tahenu wa
namida narikeri

Tristement, je pense :
Bien que ma vie
Soit une chose qui existe encore,
En vérité, mes larmes
N'ont pu supporter ma douleur.

Mich trauert. - Ich denke:
- Ich lebe noch. - In Tränen.
Ich denke. — Mich schauert.

Csak gyászolok. - Minek a szó: Élek még? - Sirba volna jó. Gondolkodom? - Irtóztató.

Minden bizonnyal Julius Kurth értelmezését kell elfogadnunk: a szerelmi boldogságáról lemondani
kényszerült szerzetesben van tartás, könnyei azonban gyengébbek nála; 71 Adler és Kosztolányi valami
nevenincs, fekete kétségbeesés felé viszik el indokolatlanul a verset.
Szerencsésebbek az ilyen túlzásoktól mentes, a franciát tömörítő, Revon hű - de néha talányos változatát kristályos érzékletességre cserélő és az olvasót mégis ama termékeny együtt-gondolásra kész
tető átültetések; ilyen Fujiwara Okikatse Haj című tankája:
Mes cheveus noirs
Comme les vrais joyaux de la lande
Vont-ils donc changer ?
Au reflet du miroir
Est tombée la neige blanche.
Adler az elvont „rekettyés igazi kincsét" energiás metaforára váltja, a túlzóra fokozott „feketét"
aztán egy Revonénál egyszerűbb hasonlattal rögzíti, a tükör-képet is tiszta vonalúvá teszi; Kosztolányi a
„vihar" és „hózivatar" révén még több energiát sűrít a miniatűr remekbe:
Du mein nachtschwarzes Haar
So schwarz wie die Heide.
Was geschah dir? - Der Spiegel
Schon weiset auf Schneefall.

Ó éjfekete, szép hajam,
sötét, mint erdő a viharban.
Mi lett veled? Azt mondja tükröm,
hózivatar van.

A költő Adlerrol árulkodik az a mód is, mellyel az őszi tájat egy-egy impresszionista-szimbolikus
részképpel nyugtalanná, anakronisztikusán modernné - dekadenssé - teszi; s ezek lesznek aztán a
biztos közös jegy közte és Kosztolányi közt, így Ryösen tankájában, az őszben (zárójelben Miyamori
1936-os megoldását adjuk):
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Vö. SWB. 5. Ugyanott szól átdolgozásai „saját nézőpontjáról", ezt azonban nem fejti ki.
Kosztolányi elődjei előtt Barátosi Balogh Benedek fordításának idézésével tisztelgünk: Dal
Inaba-hegy szele / Halkan végiglebben / A bambusszal fedett / Arimai réten. / / A suhogó bambusz /
Nevedet suttogja, / Hogyan feledhetnélek / Téged én valaha. BBB. 340.
71
Vö. JK. 48. Kurth ennek szellemében fordítja a verset: Trostlos Grübeln / Der Sehnsucht
nagt mein Leben, / Und dennoch leb' ich! / Was selbst ich tragen könnte, / Die Tränen kann's nicht
tragen! - A vers egyébként a Senzaishü gyűjtemény Szerelem c. ciklusában található, vö. R. 132.
70
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Dans ma solitude
Sortant de ma maison,
Quand j'ai regardé alentour,
Partout aussi le mérne
Crépuscule d'automne !

(Depressed by solitude, I rose
And wandered from my cottage room,
Only to see every side
The same autumnal evening gloom.)

Einsam aus meiner Hütte
Schreit ich. Ich sehe mich um:
Die gleichen Schleier des Herbstes
Segeln durch fernste Luft.

Magányos cellámból kilépek.
Ámulva nézem ezt a képet.
A lombokon bolygó,bibor láz.
Köröskörül az ősz vitorláz.

A kulcsszó itt a „segeln", s a „vitorláz" rímkényszerének biztosan szívesen enged az Őszi koncert,
az Októberi igék és a Vörös hervadás költője.
Sarumaru versében - Iharfa - a „vörös" jelző - bár szín-vonatkozás más átköltésekben is előelőbukkan 72
és a szubjektív, a költőre vonatkozó kérdés igazít útba (itt Julius Kurth német szövegét
adjuk zárójelben összevetésre):
Combion triste est Pautomne
Quand j'entends la voix
du cerf qui brame,
Kn foulant et dispersant les feuilles désérables
Dans les profondeurs de la montagne !

(Wenn du das Schreien
Des Hirsches hörst, der rauschend
In tiefer Bergschlucht
Durch Ahorngluten schreitet,
So ist der Herbst gekommen.)

Da der Hirsch nun schreit
Tief in den Bergen
\
Strampfend, streuend rings das Ahorn-Rotlaub
Kam vom blossen Lauschen mir die Wehmut?
Adler Revon indító tételét a vers végére veti, megválaszolatlanul (el)zengő költői kérdésbe fordítva;
Kosztolányi elhagyja a levcltiprás mozzanatot, így a levélhullás nála az idő múlásának jelképévé tágul,
aláfestve, támogatva a lázas-romantikus, anapesztusi verszenével:
Hogy bőg a hatalmas
hegységében a szarvas.
Hullatja vörös levelét az iharfa:
mért zajdul a bánatom őszi viharja?
Adler expresszív képi ötlete, a „vándor" válik Takamura (helyesen Abe no Nakamaro: Adler elírás
ból a Revon-antológia következő szerzőjének nevét ruházza rá az igazira) //o/Jjában Kosztolányi átköltésének vezérmotívumává (a japán eredetit Miyamori tanka-kötetéből adjuk):
Ama-no-hara
Furikase mireba
Kasuga naru
Mikasa-no-yama ni
Ideshi tsuki kamo.

Tandis que je regarde au lóin
La Plainc du ciel.
Ah ! c'est cetté mérne lune qui surgissait
De la montagne de Mikaca
Dans Kacougha !

Kina egén
mint egy szegény
vándorlegény
bolyongsz búsan, bomoltan,
én hontalanjapáni holdam.
72 Julius Kurth „Ahornglut"-ján kívül Miyamorinál is - ,, / ... / among the coloured leaves"
valamint Bryannél is - „through the crimson leaves" - .
An Chinas Himmel
Ganz ferner Wandrer,
Bist du es doch, Mond
Meines Mikasa! Mond ob Kasuga!
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Minden rendelkezésünkre álló utánköltés csak a felismerést (s talán reményt is adót: Nakamaro
hazautaztában írja a verset, de hullámsírban leli halálát) tartalmazza: Kína fölött is a - hazahúzó japán hold ragyog; Kosztolányi az Adler adta vándorképet fejti ki, ihletetten - hiszen ő maga is átélte
a szűkebb szülőföldtől való elszakadás minden fájdalmát - . Mesterien zárja le a három magas hang
rendű, rövid, játékosan ál-vidám sort az utolsó kettő, szenvedelmes-zaklatott felsorolásaival, mély
hangrendjével, rímeivel, alliteráló explozívait követő tompa h-ival. (Itt Adler m-jei is ihlethették a köl
tőt; a japán helyneveket mint fogalmat, érvényességet beszűkítő elemeket könnyen mellőzhette. 73 )
Érzékletes és mégis sejtetően több jelentésű képi elemmel él Adler Kii Dáma című tankájának át
ültetésekor; ez a vers végén csattanóként kiugró „brokát":
Je sais la réputation
Des vagues légéres
Du rivage de Takashi.
Je n'en approcherai pas : mes manches
En seraient mouillées !
Der Ruf der leichtfliessenden Wellen
Des Kanales ist mir bekannt!
Ich hüte mich: Meine Ärmel
Sind von besten Brokat!

Nem csábulok a csengő, csacska szóra.
Meg is adom okát.
Nem áztatom könnyel ruhámnak ujját,
mert az nemes brokát.

A vándorlás motívuma indítja Adlernél Saigyo Hőshi 5iíját; ennek szinonimái tükröződnek
vonhoz képest áttetsző mellérendelésen túl - Kosztolányinál is:

aRe-

Tandis que je pense
A des choses tristes, est-ce la lune
Qui m'a d i t : "Pleure ! "
Sur mon visage inquiet,
Hélas ! mes larmes !
Ich trag wohl Kummer,
Tragen und Wandern.
- Sprach da nicht das Mond licht:
"Weine!" Ich weine.

Cepeltem a búmat,
vittem szakadatlan.
„Sirj" mondta a holdfény
s én sirva fakadtam.

(A „nicht" valószínűleg Adler elírása, vagy a hangzás - valami belső rím - kedvéért fogalmaz így.)
Lényeges tartalmi egyszerűsítések is jelzik Adler kezenyomát. Ilyen jellegű a tankák közül a Barát
- Ismeretlentől - (Revonnál az ég felhője megy el, Adler és Kosztolányi a képet a barát eltűnésével
vonják párhuzamba - „So der Freund flieht", Eltün a barát is" - ) ; ilyen az ugyancsak Ismeretlentől
származó, Kosztolányinál kötetzáró fontosságúvá emelt Hab is (itt Adler megtartja Revon párhuzamát,
de az ő nagyon elvont fogalmazását - ahogy a folyón eltűnik a hab, úgy válok Önmagámmá - érzékle
tesei):
A vizén a tajték
Der Schaum auf der Welle
nem jut a partig.
Enteilt. So enteil ich
Eltűnik. Én is.
Zerteilt. Keiner hält mich.
Semmise tart itt...
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Kasuga Nara - a birodalom akkori fővárosa - külvárosa, a költő régi otthona; Miyatnori
hozzáfűzi: a közlekedési eszközök elmaradottsága miatt Kína és Japán olyan messze voltak egy
mástól, mint két különböző bolygó, vö. M/2. 173. - A helyi vonatkozások elhagyását már Koszto
lányi orosz műfordításait vizsgálva is tapasztaltuk. Vö. ZÁGONYI Ervin, i. m. 671.
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Kosztolányi Adlerből merített átköltései jó részében nem ilyen szembeszökő a német eredet, fo
gódzóink a vers egy-egy elemére korlátozódnak: stílusra, szókincsre, mondatszerkesztésre. Stílus, szó
kincs rokonsága tanúskodik Adlerrol Akisüké Holdjában (a tegezeses megszólításon túl a befejezés
szinonimáinak intenzitása: "Le vént d'automne", "Von rasendem Herbststurm", „az őszi orkán");
Hitomaro Éjében (Häuser és Revon aranyfácánja után - „Goldfasanen", ',Du faisan dóré" - Adler és
Kosztolányi élnek az ezüstfácánnal - "So lang wie der langhangende Schweif Silbefrasanes"-; itt
Adler "langhin stelzend"-jét adja vissza a „csak bódorog botolva" fogalmazás is); Kintő Vízesésében
(a „De a dicső dalt aggja, fiatalja) még egyre hallja" passzus jelzője - a minket Arany Szibinyáni Jankjára emlékeztető részletezésben - s kicsit maga a felsorolás is Adlert echózza: „Annoch, dennoch /
Hört das Ohr / Das ruhmvolle Rauschen"). A haikuk közül - itt még nehezebb a dolgunk: bármi dí
szítés csak elmossa az eredeti jelzésszerű voltát74 - ilyen Bashő Olaja (Adler és Kosztolányi megszemé
lyesítésre váltják Revon nominális stílusát: „La lune a ma fenetre", "Der Mond schaut zum Fenster",
„De ablakomba akkor behajolt / a Hold"); Busón Múltja (Kosztolányi teljes metaforája - „Lassú na
pok begyűjtött gabnarendje" - Adlerét mintázza le: „Hort du aufgepeichter / Langsamer Tage";
ha konkrétebben is, az Évnapra Aranyát idézően, s előre mutatva a Szeptemberi áhítat magtár-naptár
párhuzamára); Basho - valójában Jamazaki Sokan - Teleholdja (a verskezdet szavával és központo
zásával: „Der Vollmond - " , „Ó, telehold - " ) ; Ryöta lélekvándorlásosFewyóje (itt a magasság képze
teinek szinonimái mutatnak vissza Adler ihlető szerepére, szemben Revon fény utalásával:
Oh ! le clair de lune !
Si je change en renaissant,
(Que je sois) un pin de la cime !

Wie hoch der Mond!
Wiedergeboren,
o, würd ich Kiefer am Berge!

Fönnjár a Hold.
Most hág az ég fennkölt ormán Ö.
Jaj, bérctetőn mért nem vagyok fenyő?
A mondatszerkesztés teljes „leképezését" láttuk Döin Szerzetesénél, Sammi Légyottjánál; hoszszabb-rövidebb mondattani megfelelések másutt is szólnak Adler mellett. Teljesen Adlert tükrözi
Moritake Szirom című haikuja (Revon alárendelt összetett mondatát ő itt is dinamikus, rövidebb for
mákra töri szét):
Une fleur tombée, á sa branche
Comme je la vois revenir :
C'est un papillon !
Die Blüte kehrte zum Zweig,
Die dort fiel? - Sieh hin !
- Ein Falter ist es!

Virágszirom szállott lebegve
ott a fagalyról? Tévedés.
Egy tarka lepke.

74 A haiku irodalma szintén légiónyi. A tanka első részéből - kami no ku, Oberstolle, Ober
strophe - keletkezett, vö. FL. 269., JK. VI-VIL; ez volt a hokku; a haiku eredetüeg komikus vers,
tizenhét szótagban, a haikai humoros, a fogalmak aztán átfedődtek, vö. FL. 440., CH/2.91., 98.,
101-102., WP. Vl-VIL, G. 120- a haikai - haiku - jelző, szuggeráló, a költőt eltöltő képzetből
egy vonást kiemelő és a legtakarékosabban szavakba formáló, a többi az olvasó - asszociációi segít
ségével működő - fantáziájára bízó jellegéről 1. G. 121-122., A. 294. (A „mindent" mondja ki tizen
hét szótagban; „a földi port - Gundert szavaival - Bashö az abszolút(um) színes játékára változtatja

át".)
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(A japán közmondást - A virág nem tér vissza ágára - cáfolja az eredeti, ezért a „zum Zweig", Koszto
lányi nyilván nem kívánt magyarázkodni, innen a ,Ragályról".)
Bashö Játékja (az első versszak valójában Kikaku haikuja s csak a második Bashöé a tanítványa mí
melt kegyetlenségétől, hogy ti, a piros szitakötő letépett szárnya ajakpirosító lehetne, megjátszott ret
tenettel elirtózó mesteré 75 )második szakaszának - haikujának - felkiáltásával idézi Adler első kérdé
sét, az „arany" megfelelése mellett:
A un piment
Ajoutez des ailes :
Une libellule rouge !

Goldstift?
Leih ich Dir Flügel?
Nun Libelle!

Aranypirositód!
Mi lesz belőle, ha szárnyat köt ő?
Piros szitakötő!
Ide tartozik még Etsujin Tájképecskéje (Revon alárendelt összetett mondatát egymás mellé sorolt
rövidekké tagolja a német és a magyar változat), Hitomaro idézett Éje (a hosszú hasonlító mellékmon
datot bevezető tőmondat központozásában is azonos: "Lang ist die Nacht - " , „Hosszú az éj - " ) .
S - végül - az adleri eredezés legfurább esete: a német átköltő figyelmen kívül hagyta, hogy a Revonnál lapalji jegyzetben közölt vers - tanka - a második oldal lábjegyzetében folytatódik, s az első
három sorból kerekített verset;Kosztolányi pedig fájdalmas gesztusú egésszé formálta:
Combién m'attriste le chant
Des grillons des pins
De mon lieu natal,

(új oldalon:)
Domine par les herbes
de fougére
Quand je pense á vous.

S a szerelmes versből született hazafias költemény:
Sang des Heimchen!
- Oh Heimat! In die Heide
Meine Wange versank heimlich!

Most a tücsök cirippel.
Jaj, én hazám. Magányos arcomat
a puszta földön rejtem itt el.

A valószínűleg Revontól származó verseket könnyebben számba vehetjük. Ilyen Fujiwara Vándorútónja, (a „fehér zúzmara" inkább az ő ,,gelée blanche"-ára, mint Adler „in früher Kalte"-jére mutat),
Sanuki Szirtje (Kosztolányi most - eltérően fentebbi példáinktól - nem Adler tagolt mondatszerkesz
tését, hanem Revon egyetlen hasonlító mellékmondatos körmondatát látszik visszaadni), a haikuk
közül Bashö Légy című, buddhista részvétű háromsorosa, szókincsével és a Revon jelzői mellékmonda
tát tükrözni tűnő melléknévi igenéwel (az eredetit Chamberlain átírásában adjuk):
Hana ni asobu
Abu na kui so
Tomo-suzume

Moineau, mon ami !
Ne mange pas l'abeille
Qui se joue sur les fleurs !

Sperling, mein Bruder,
Verschone du die Tiere
Im Blütenkelch!

Veréb barátom, kérnék egy kegyet.
Ne kapd be a virágra röppenő
Bús, kis legyet.

Ilyen még Hokushi Tűzvész utánja (indítása inkább revoni: "(Ma maison)
- Immerhin", „Házam leégett").

a brülé", "Brand!

75 Vö. R . 3 8 7 .

1&?_

Aligha megállapítható, kié az elsőség Bashő Vajákolása esetében (az első sor Revonra mutat:
„A hold ma éjjel izzón tündökölt", Au brillant clair de lune", a második „fehér cseresznyéskert "-je
viszont Adler „blühender Kirschpark"-jára, bár a cseresznyére Revon is utal lábjegyzetben). Ilyen Issa
- Kosztolányinál Ismeretlen - Verebek című haikuja is (legfeljebb a többes szám sejtheti Revont).
S végül alighanem kideríthetetlen két BashÖ-haiku elsődleges forrása: Kosztolányi oly mértékben
továbbalkotja a verseket, hogy végképp elmosódnak bennük a közvetítő szöveg konkrét elemei;
ezek az Aggastyán és a Bogáncs:
Toute la famille,
Sur le bäton (appuyée), en cheveux blancs,
Visitant les tombeaux !

Die ganzen Greise
Am Stab, die Weisshaare
An den Ahnengrabern!

Fehérhajú, bús aggastyán mereng a
családja sírján. Háza puszta most.
Jaj, bong a donga és leng a gerenda.
A pusztuló ház-kép Kosztolányi toldása, az utolsó sor tartalmában szinte halandzsa, hangulatában
azonban erősen zenei, halálraítélt udvarházak, valami agg Toldi bánatát adja.76
A Bogáncsban Kosztolányi, a Zsivajgó természet költője 77 átlelkesíti, részvevő iróniával, a „fehér
mályvát"; kandi kíváncsisága áldozatául esik (a japán szöveget ismét Chamberlainből közöljük):
Michi-no-be no
Mokuge wa urna ni
Kuware-keri

Au bord du chemin
La guimauve en arbre, par le cheval
A été m angé e...

Am Strassenrande
Die Stockrose - Speise ward
Dem Pferdemaul!

Kíváncsi bogáncs rég vigyázza már,
hogy jön és hogy megy az utas;
és legeli egy szamár. 78

(Itt jegyezzük meg, ami már eddig is kézenfekvő volt: Revon és Adler egyaránt szinte végletesen tö
mörek, Kosztolányi —a haikukban - hozzájuk képest mindig bővít.)
Ilyen differenciálhatatlan eredetű még a pacsirtadal jelképezte szépségbe hangjaival disszonánsán
beleszóló prózai valóság két rajza: Busón Prózája és Yaha Fülemüléje, valamint Issa Békája (itt a köz
pontozás, az alakzatok teljesen azonosak a francia és a német változatban).

76 Rokon a Rézkarc egy régi udvarházról nemesi portájának képével, valamint az Emlékezet
„Regényes és ábrándos" változatával. Vö. KOSZTOLÁNYI Dezső, Összegyűjtött versei. Bp. 1964.
660., 520. (A továbbiakban: ÖV.)
77 Illyés még a„különös nevű kínai és japán költők" „szeméből" - Kosztolányit vélve igazi, rej
tőző szerzőnek - is „a Zsivajgó természet szerzőjének élénk tekintetét" látja „felénk csillogni". Vö.
IK. 8.
78 A vers keletkezését Chamberlain idézi fel: a Zen szektára áttért Bashő tudós - tanító - társa,
egy apát („abbot") fivol dolognak véli a versköltést, s próbára teszi a költőt: tudna-e valami tartalmasat
alkotni az útszélen látott mályváról. A válaszként költött haikuval Bashö győz, maga az apát értelmezi:
a közéletre, hírnévre, dicsőségre vágyó ember (hiszen magatartása ellentmond az etikai elvek leglényegének) éppúgy nyomorúságba zuhan, mint a ló felfalta útszéli mályva. Vö. CH/2. 112. - Tandori
Dezső mai átköltése első személyű fogalmazásával elmossa az eredeti gondolatát: Útszéli mályva. /
Észrevettem virágát, / bekapta a lovam. Vö Japán haiku versnaptár. Fordította TANDORI Dezső.
Válogatta, japán eredetiből magyar prózára fordította és az utószót írta Hallá István. Bp. 1981. A to
vábbiakban: TD. (Itt közöljük az Aggastyán Tandori-variánsát is: Az egész család: / megőszült mind,
bottal jár; / sír-látogatás. TD. 50. - Munkájának vizsgálata külön dolgozat témája lenne.)
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c) angol (angol-francia) források: Aston, Chamberlain (?), Waley
Revonból, Adler-Revonból bó'ven merített Kosztolányi. Nincs filológiai nyoma annak, hogy az
Astonnál is fellelhető' néhány Bashö-haikut az angol variánsból vette volna. Viszont csak nála talál(hat)ta meg Ekiken egy versét, valamint Jamazaki Sökannak itt az ó' nevével is jelölt egyik haikuját.
A Múltat - Ekiken tankáját - egyaránt meríthette az angol szövegből is, meg az őt híven visszaadó
franciából is (nálunk közkönyvtárban egészen az utóbbi időkig csak a francia kötet volt meg; őrá
mutat a szerző nevének írása is):
Yekken:
The pást
Seems to me
Liké a Single night:
Ah! the dream
Of the more than eighty years!

Ekiken :
La passé
Ma semble
Comme une nuit unique :
A h ! le réve
De plus de quatre-vingts ans !...

Múlt Ekiken
A múlt, a múlt
a porba hullt.
Mint röpke éj, oly gyorsan elhaladt.
Jaj, mit álmodtam nyolcvan év alatt.

*

Kosztolányi műve makulátlan remek: az első két sor telt és mégis tompa rímeivel a kérlelhetetlen
tényt rögzíti, a másik kettő - a sorhosszal ellentétes, vele feleselő szapora ritmus révén - ennek tem
póját érzékelteti - Csokonai is ilyen mértékben írt a „futos idő"-ről - , a voltaképpen kérdő, de köz
pontozásában lemondó-kijelentő, ,jaj"-jal bevezetett utolsó mondata ennek a majd évszázados „álom"nak kétes, ingatag, máris megfoghatatlanul elfutott voltát ragadja meg.
A másik Ekikennel jelzett vers szerzője valójában hölgy, Sei Shönagon, műve, melyből való, aMakura Zöshi („Pillow Sketches"). A vers - vagy inkább prózai felsorolás - Revonnál, illetve Adlernél is
meglelhető, de már az első sor - „Un chien qui aboie pendant le jour", „Einen Hund, der bei Tag
statt bei der Nacht bellt" - jelzi: nem ők a forrás. Itt csak az angol változatot és Kosztolányi szövegét
közöljük:
Deary Things
A nursery where the child has died.
A brazier with the fire gone out.
A coachman who is hated by his ox.
The birth of a female child in the house of a learned scholar
A letter from one's country home with no news in it.
Szomorú dolgok
A ház, ahol meghalt egy kisgyerek.
A kályha, mely kihűlt és nem meleg.
Pásztor, kit ennen-nyája nem szeret.
írástudó, kinek csak lánya lett.
Pedig fiút várt, és miatta dúl-fúl.
És a levél, mely nem hoz hirt hazulról.
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Astonból való Yamazaki Sokan, a haiku egyik első művelője humoros verse is, a Holdvilág esőben:
Evén in thérain, come forth,
O midnight moon!
But first put on your hat.

Mérne par pluie montre-toi
O lune de minuit!
Mais d'abord mets ton chapeau.

Mutasd nekünk szép arcod hát
éjféli Hold, bárhogy hull az eső.
De meg ne hűlj. Tedd föl a sapkád.
Kosztolányi, az olvasó nyájas vezetője — gentle, nyájas, édes - ahogy ő mondogatta szeretettel
Shakespeare-ről - nem kívánja olvasóját bizonytalanságban hagyni, ezért lehet a harmadik sor betol
dása.
Költőnk valószínűleg nem élt Dickins és William N. Porter bevezetőben említett műveivel, Cham
berlain alapvető haiku-tanubnányának és vers-gyűjteményének feltételes ismeretére egy nyom mutat:
eddigi kutatásaink során csak nála szerepel - a Kosztolányi életében megjelent fordítások közt Bashő Harmat című haikuja és nyugat-európai megfelelője:
Tsuyu toku-toku
Kokoromi ni uki-yo
Sosogaba ya

W h e r e the d e w s drop> there w o u l d
E s s a y t 0 w a s h t h i s friVoious

j

fain

world

Ó harmat, én aranyosom.
Várj, míg nyomorú életem
tűnő vizedbe megmosom.
A jelentős eszmei-tartalmi eltérés - a világ-vádolás bűnbánó szubjektivitásba fordulása - azonban
megkérdőjelezi Chamberlain forrás voltát.79
Arthur Waleytől ered az 193l-es japán versfordítások négy - kutatásunk elől sokáig makacsul rej
tőzködő - jelentős darabja. Kosztolányi megkülönböztetett figyelemmel fordulhatott feléje, hiszen
- mint jeleztük - kínai versfordításai remekeinek hosszú sorát is neki köszönheti.80 A négy költe
mény súlyát az is jelzi, hogy a ciklus élén állanak - csak Fujiwara Ieta Szilvafája és Horikawa Hűsége
ékelődik közéjük - ; az első Hitomaro sedoká)a (6, 7, 7, 6,7, 7sorelosztású vers), a gyűjtemény japán
részének nyitánya, a jelen múltba tűnésének fájdalmával. (A költő korban is a legidősebb, legelső, így
Kosztolányi a kezdetekkel indul - később aztán felborítja az időrendet.) Waley talán közvetítőnek is a
legideálisabb, mértéktartásával, puritánságával. (Szabó Lőrincet mát a Meztelenül „higgadt és kemény"
prózaversei is rá emlékeztetik, figyelemre méltóan.81) Közöljük - nálunk hozzáférhetetlenek - mind
a négy verset:
Hitormaro: Tükör
When
Halting in front of it, I look
At the reflection which is the depths
Of my clear mirror
It goves hie the impression of meeting
An unknówn old-gentleman.

Amint eléje lépek
s szemlélem a tükörben
a tiszta-fényü körben
a mély és furcsa képet,
ugy rémlik, hogy az, messze, túl
egy ismeretlen öregúr.

T9 A Harmat keletkezéséről is Chamberlain szól: az ifjúkora küzdelmei után a Yoshino hegyének
patakjában fürdő, árnyas völgyei közt megpihenő, mesterére, Saigyő Hőshira emlékeztető költő úja
a verset. (Mai német átköltései Gundert utolsó nagy művében találtuk meg, Hammitzsch fordításá
ban: Im Tautropfenfall / einmal nur den Staub der Welt / wegspülen können! Vö. Wilhelm GUNDERT,
Lyrik des Ostens. München, 1982. 464. Első kiadása 1955., Zalaegerszegi Megyei Könyvtár; a to
vábbiakban: G/LdO.)
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Minamoto no Shigeyuki: Tél
Winter has at last come
Unmistakably, evén to my cojtage
In the land of Tsu
Which lies hidden
Among the rush-leaves.

Eljött a tél Csu országába végül,
kunyhómba is, bármily magában állt.
Akárhogy is rejtőzködött,
a káka, szittyó, sás között,
mégis reá talált.

Saigyö Hőshi: Álom
Since I am convinced
That Reality is no way
Real,
How I am tot admit
That dreams are dreams?

Én jól tudom, hogy itt minden csaló
s ami valónak látszik, nem való.
Ha igy találom,
mért hjgyjem el,
hogy az álom az álom?

Sakanoye: Szerelem
Unknown lőve
Is a bitter a thing
As the maiden-lily
Which grows in the thickets
Of the summer moor82

Oly bús az árva-árva szerelem,
mely csak sóvárog, senkitó'l se tudva,
mint liliom a lápos tereken
körötte a bozót, a gaz, a dudva.

Kosztolányi átköltései a japán ciklus legidó'tállóbb darabjai közé tartoznak, a költői eszközök mér
téktartó feldúsításával: a Tükörben az odalépés gesztusával, a látott kép távolságának szinonimáival,
a tükör és a kép jelzős árnyalásával (az „öregúr" megfelelője, az „old-gentleman" Waley bővítése, a
japán „okina" - Waley szótára szerint is - csak „old man", nála is, Kosztolányinál is anakronisztikus),
a tél dinamikus megszemélyesítéseivel - rejtőzködés, rátalálás - , a „káka, szittyó, sás" részletező rea
lizmusával az egyébként mitikus vízióvá tágított képben (az egzotikus-sejtelmes „Csu országa" végül is
csak „kuni", „country, province", azaz Waley szótára és jegyzete szerint „Tsu meleg tája"); az Árva
szerelem energiásságát szintén a gyengéd-beleélő megszemélyesítések, az alliteráció és a zárósor nyoma
tékos felsorolása adja. (Tematikában is sok szál fűzi őket Kosztolányi világához: a Tükör, a Hajam
későbbi testvére, a Tél szituációja a Februári óda „vicsorogva" megjelenő sorsának előképe, az Álom a
valóság-látszat dialektiájának - C. F. Meyer és Fofanov egy-egy versében már megragadott - dialekti
kájával viaskodik.83)

d) a legfrissebb forrás: Gundert anyaga
Gundert pazar irodalomtörténetének eredetiből merített verskészlete Kosztolányi első japán publi
kációival egy időben, 1929-ben lát napvilágot (bár mutatót belőlük - tudtunkkal - csak 1931-ben
ad 84 ). Tőle származik a Kínai és japán versek japán anyagának egyötöde, két tanka s Bashő tizenöt,
jórészt csak nála meglelhető haikuja (néhányukat még Miyamori 1932-es nagy antológiája se adja).
Egykorú német recenzensei és a tudós japanológus jubileumát ünneplő mai szakemberek meleg elis80
így - már a Kínai és japán versekben - Po Csü-ji költeményeit, Pao Csaó döbbenetes háború
ellenes látomását, a Vörös hegyeket stb., stb.
81 „Mintha az öreg Po-chü-y-t olvasnám a Wiley (így)-féle angol prózai fordításban (...) rideg fáj
dalom és közönségesség mind, verseknek csak vasvázai és csontvázai, és mégis igazi költészet!" Koszto
lányi Dezső. Nyugat, 1938. 12. sz. 390., vö. még:>l költészet dicsérete. Bp. 1967. 296.
82
Közöljük a kései Gundert 1955-ben napvilágot látó átültetését is: In der Sommerau / dichtes
tem Grün erblühte / Feuerlilie: / Keiner ahnt ihre Liebe. / O des bitteren Loses! G/LdO. 410.
«3 Ezek a Sirályok, illetve a Néva, vö ZÁGONYI Ervin, /'. m. 685.
** Japáni versek. Új Idők, 1931. I. félév. 10. sz. 587. (Itt van az Astontól származó Múlt és a
Holdvilág esőben is.)
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mérésben részesítik munkásságát, fordítói tevékenységét is: „egy idegen nép gondolatvilágát nemcsak
érthetővé, élővé tette, hanem (...) a maga hazai irodalmát is gazdagította" 85 ; a „svábpietista keresz
tény" családból származó misszionárius-tudós feleségével és egyéves kisfiával istenhátamögötti japán
faluba költözik, s a parasztokkal együtt termeli a rizst, innen is nagy Japán-ismerete; 86 kiemelik,
hogy nemcsak a szótagszámhoz hű, hanem sorról sorra is követi az eredetit (ezt aztán néha a fordítás
szépsége és érthetó'sége sinylimeg). 87
Az egyik tó'le átvett tanka Okúra buddhista verse, az Élet,88 hibátlan, végérvényes magyarítás:
Dies Erdenleben
Wem soll ich es vergleichen?
Wie wenn von Booten
Frühe hinausgerudert,
Keine Fährte zurückbleibt.

Nevezd meg,
mihez hasonlít a Vég és a Kezdet?
Mint amikor kis csónakon sok ezrek
az óceánra kieveznek,
s nem jönnek vissza, mert mind belevesznek.

(Kifejező' az olvasóhoz fordulás, a nagybetűs sarkítás, a második sor ellentétezése, az óceán hiperbolisztikus megnevezése.)
A másik népdalként elkönyvelt ötsoros a Gyermeksír: valójában Mushimaro - Bethgéből már lefor
dított - Szomorúfiízével azonos; Kosztolányi vagy félreértette Gundert szövegét, vagy - játékos im
provizációval - új témát - és költeményt - bontott ki belőle:
Auf dem Grab der Baum
Neigt zur Seite sein Geäst
Eben, wie man's hört,
Muss dem Burschen Chinu sie
Hold und gewesen sein!

A kis Kinu sírjára, nézd, mi lágyan
hajol le ottan a fa ága.
Haló porát legyezve leng felette,
mivel mig élt - a fákat ugy szerette
a Drága. 89

A Gundertből merített haikuk egy csoportjában a német mester hű az eredetihez, s Kosztolányi
kevesebb-több alkotói szabadsággal tolmácsolja őket. Ilyen például a Csönd:
Ruhe ringsumher Bis durchs Felsgestein dringend
Der Zikaden Lärm.
Vagy - Kosztolányi részéről
így a Babonás holdfény:

Nyugalmas, csöndes est...
Csupán a tücskök vad zenéje harsog,
hogy szirteket repeszt.

több, felajzottabb hevülettel - talán a rímkényszer miatt is - ;

Blendender Mondschein —
Rund um den Teich gewandelt
Die ganze Nacht lang.

A holdsugár, mint ezüsteső dűlt
s én hajnalig járkáltam künn a tónál,
akár egy őrült.

«5 Herrn Prof. Dr. Wilhelm Gundert, in Deutsche Mitteilungen d. Deutschen Gesellschaft f.
Natur-u. Völkerkunde Ostasiens. Bd. 4 1 . Wiesbaden, 1960. 122.
86 Vö. Dietrich SECKEL, Wilhelm Gundert zum Gedenken. In: Yüan-wu, -Bi-yän lu. Meister
Yüan-wu's Niederschrift v.d. Smaragdenen Felsenwand... Verdeutscht und erl. v. Wilhelm GUNDERT.
München, 1960.154.
87 K. M., Die japanische Literatur von Wilhelm Gundert, in: Nachrichten aus der Deutschen Ge
sellschaft für Natur-u. Völkerkunde Ostasiens. (Tokyo), 1931. 26. sz. 32.
88 Gundert később pontosítja a szerzőt: nem Okúra - ,Japán első filozófusa", vö. Okasaki, i. m.
27. —, hanem SamminoMansei,
a VIII. század elejéről. Vö. G/LdO. 592.
89 A két szerelmes legény - Chinu és Unai - életre-halálra való összekülönbözése miatti bánatá-
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S egy harmadik, melyGundert „so" kulcsszava nyomán bont ki hanghatásában is mesteri párhuzamú verset, a Vihar a pusztán:
Dem wilden Eber
Durchweht es gerade so Sturm auf der Heide.

Vihar zörömböl szakadatlan.
Fél a szivem benn s künn is igy remeg most
a vadkan.90

Két versnél hűtlenség gyújt újabb hűtlenséget: Gundert is továbbkölt - szellemes-diszkréten - , s
ezt építi tovább Kosztolányi (itt a japán eredeti mellett Míyamorit közöljük). Egyik a
Boldog folyó:
Atsukihiwo
Umi ni iretari
Mogami-gawa

(Behold! the Mogami has sunk
The burning sun intő the sea.)

Frühsommergrüsse
Sammelt zu reissendem Lauf
Der Mogamifluss.

Táncolva száguld, a hulláma csattog.
A Nyár, az izzó, édes, buja Nyár
rá csókokat dob.

Kosztolányi messze kerül Bashotól; inkább az élet delén álló magyar költő, majd a Szeptemberi
áhítat önkívületes álmodója - , Az alkonyat csókot hajít a ködnek" - panteizmusát látjuk itt.
Könnyedebb-játékosabb a Magány:
Hototogisu
Kieyuku kata ya
Shina hitoshu

(Lo! there is an island
Where the cuckoo vanished from sight.)

Láss mich, den Müden
Deine Einsamkeit kosten
Einsamer Kuckuck!

Jó volna innen messzefutni
és élni oly magányosan,
akár te, elhagyott kakukfi.

Gundert a „szigetet" a magány szinonimáira váltja fel, megszólítva a madarat, Kosztolányi a rá
oly jellemző elmenetel-menekülés mozzanattal és megejtő játékosságú rímmel teszi emlékezetessé a
költeményt.91
Itt kell utalnunk azokra a haikukra is, melyeknek elvben több közvetítőjük lehet, de feltételezhe
tően Gunderttől valók: semmi sem szól a filológiai eredeztetés ellen, s abban a verscsokorban is benne

ban szerelmük megöli magát; a két fiú is utánahal, sírjuk jobbra-balra a lányétól; a kedves sírján növő
szomorúfűz Chinu felé hajlik, így árulja el, hogy a boldogult Chinu irányában kellett, hogy nyájas és jó
(„hold und gut") legyen. Vö. G. 31-32.
90 Tandori mai fordítása az eredetit képezi le, megegyezve Gundert pontosságával: A vaddisznót
is / ugyanúgy tépázza meg / a szélvihar, ó. TD. 57.
9i Gundert 1955-ös antológiájában már szigorú hűségű átköltéseket ad, szabadabb értelmezéseit
itt nem is közli, a Magányt, a Boldog folyót se. (Tandori variánsa: A kicsi kakukk / valamerre eltűnik. /
Van ott egy sziget. TD. 38. - Kosztolányi biztosan örömmel fogadta volna a „szigef-mozzanatot;
számára is - jelképesen - valami menekvés, kiút réve. („Európa költői (...) szeretnénk szebb sziget
felé vitetni"; vö. Negyven pillanatkép. 2. Költők. ÖV. 512.)
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vannak, melyekből Kosztolányi a fentieket merítette. Ilyen a Tejút (zárójelben Chamberlain és Florenz
variánsait adjuk):
(A rough sea, and the Milky Way
Stretching across to Sado's isle.

Q du wogenstürmendes Meer!
Über Sado erschreckt sich quer
Der Fluss des Himmels.)

Stürmende See Quer übers Sado spannt sich
Die Milchstrasse hin.

Hogy zug a tó.
De fönn az égen az arany Tejútnak
nyugodt, nagy ive látható.

A vers nemcsak Kosztolányi érett, higgadt - három lényegmondó jelzővel - továbbdíszítő művé
szetét mutatja, hanem előrevetíti a Hajnali részegség szituációját is: úgy áll majd budai szobája ablaká
ban, ahogy Bashö nézte - szintén „könnyeit morzsolva" - hajdan Sado szigetén ablakából a tenger
odamorajló hullámai felett fénylő holdat és a tejutat.92
Az Őszi est szerző-együttese még tovább ágazik: itt Florenzen kívül Otto Hauserrel, sőt Astonnal is
számolhatnánk) a nálunk valószínűleg akkor sem elérhető Chamberlainről és Dickinsről nem is beszél
ve). A sötét zenéjű magyar megoldáshoz Aston, Florenz, majd Gundert variánsát mellékeljük:
On a withered branch
A crow is sitting
This autumn eve.

Auf dürrem Ast
Liess sich ein Rabe nieder
Im Herbstabendzwielicht.

Auf den dürren Ast
Hat sich ein Rabe gesetzt Herbstlicher Abend.

egy

A száraz ágon komoran időz
óriás, fekete holló.
Megjött az ősz.

Az Utolsó haiki szövegéhez Revon és Adler változatának ismeretében választja Kosztolányi Gundertet (a verscímen kívül - „Bashös letzte Haikai" - az előrevetett határozók, azok sorrendje, az
alany és állítmány versvégre helyezése tanúskodnak erről):
Tömbé malade en voyage,
En reve, sur une plaine déserte
Je me promene !

Schwerkrank auf meiner Reise,
Im Traum wandelt' ich
In (überweite) Wüste.

Von Wandern müde Auf verdorrtem Gefilde
Jagt mein Traum umher.

A vándorúitól fáradtan, betelten
kopár mezőkön, zörgő avaron
kószál a lelkem...

A Hónak viszont valószínűleg Adler a forrása (az összes többi közvetítő az esés, bukás, bukfencezés
korántsem sötét kicsengésű szavával zárja a hóba-hívás elragadtatott hangú versét - az angoloknál
„tumble", Revon szava „nos tomberons", Gunderté „bis wir drinn stolpern", Kosztolányi tragikusfelajzott, a Harsány kiáltások tavaszi reggel önkívületét télire váltó csattanójához93 Adler látszik
alapot adni:
Nun wollen wir gehn,
Den Schnee anschaun,
Solange - es geht.

9
2 Vö.FL. 465.
« VÖ.ÖV. 501.
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Nézd, a fehér hó mint ragyog.
Ki hát a hóba. Hadd imádom,
hadd nézem, amjg megfagyok.

e) a többféle variánsból (vagy Curtin Hidden Page-ből?) eredeztethető,
illetve ismeretlen származású versek
Itt már szemlénk végére értünk: pár költemény annyira túllép a rendelkezésünkre álló külföldi
variánsokon, hogy az összes forrás számbavételével sem juthatunk egyértelmű eredményre. Ezek
haikuk, jelzésszerű tömörségük csábíthat fordítót, költőt - persze, nem mindig büntetlenül - tovább
alkotó munkára. Az idesorolható három Bashő-vm - a Csatatér, a Prücsök, & Tó - közül a középső
általánuk fellelt összes variánsát közöljük itt, kicsit hiányt is pótolva: végig így lett volna ideális eljár
nunk:
Aston:
The cry of the cicada
Given no sign
That presently it will die.
Otto Hauser:
Die Zikade zirpt,
Und nichts verrät,
Dass sie noch heute stirbt.
Revon :
Qu'elle doit bientot mourir,
A son aspect il ne paratt pas,
La voix de cigale !
Curtis Hidden Page:
O cricket, from your cherry cry
No one could ever guess
How quickly you must die.

Chamberlain:
Nothing in the cicada's voice
Gives tokén of a speady death.
Florenz:
Wie bald sie schon sterbe,
Verrät dir nicht das muntre
Zirpe der Semi.
Adler-Revon:
Ihres Lebenspfades
Kürze verrät nicht
Der Zikade Stimme.
Kosztolányi:
Ő kis prücsök, beh vidám a dalod.
Ki sejti, hogy majd nemsokára
halott leszel, te is halott?

Kosztolányi fordító művészete összes fegyverét felsorakoztatja itt: fájdalmas és nyomósító indulat
szavaival, a megszemélyesítő hozzá-fordulással, a gyengéd „kis" jelzővel, a vers végére vetett költői
kérdéssel és ismétléssel; Curtis Hidden Page szövege mellé rendeltük: mondatszerkesztésének, költői
eszközeinek nagyfokú hasonlósága miatt őt kell költőnk közvetítőjéül hinnünk.
A Csatatér tíz nyugati átültetésének összevetése is Page-et sejteti. Az összes fordító „nyári fűről"
beszél - „summer grasses", „les herbes de l'été" - kivétel Adler és Page, a „tavasz füvével", illetve
„virágaival"; Page mellett szólnak a továbbértelmezés elemei, a „vén" - „old" - , a harcosok számának
megnevezése (ezt Kosztolányi még hiperboUsztikusan meg is emeli). Adler és Page mellett közöljük
a cikkünkben eddig teljes szöveggel meg nem szólaltatott - és tanulságosan rímes formával dolgozó
- mestereket, Dickinst, W. Portért és Bryant is:
Dickins:

W. Porter:

Nought but sommer grasses tall
fallen warriors* dream recall.

A sleep within the grave
The soldiers dream, and overhand
The summer grasses wave.

(The vanity ofglory)
Bryan:
Liké summer grasses
fades the fallen soldier's dream;
so all fame passes!

Adler-Revon:
(Auf ein Schlachtfeld)
O Frühlings Gras:
Spross der Träume
So manchen Krigers!
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Curtis Hidden Page:

Kosztolányi:

Old battiefield, fresh with spring flowers again AH that is left of the dream
Of twice ten thousand warriors slain.

Vén harcmezőn Tavasz gyújt sugarat.
Százhúszezer harcosnak életéből,
mint egy futó álomból ez maradt.

Minden bizonnyal Page nyomát őrzi a Tó is - itt kilenc variáns áll rendelkezésünkre - , részletezé
sével, jelzőivel, a magány, a némaság bővítő megfogalmazásaival; Kosztolányi Page-en is túltesz hang
utánzó és hangulatfestő elemeinek sokaságával (persze, a vers Page-nél harminc szótagos lesz, Kosztolá
nyinál harmincegy: haiku helyett tanka terjedelmű 94 ):
O lonely pond in ageold stillness sleeps...
Apart untirred by sound or motion ... tili
Suddenly intő it a lithe frog leaps.
Öreg halastó szendereg a langyos
magányba némán... Most beléje cuppan
loccsanva egy loncsos varangyos.
Kosztolányi hozzájuthatott Page kötetéhez amerikai barátai - talán ottani lelkes szószólója, Re
menyi József
közvetítésével; a műről a magyar szakirodalomnak is van a harmincas évek elején tu
domása. 95
Felderítetlen eredetű még Hakashü Kitahara Vörös című ötsorosa, shintaishi]a, valamint Nike
Horiguchi hat háromsorosra fordított költeménye. Kitaharával már Maybon idézett könyvében talá'
kozhatott költőnk, verse itt azonban nincs meg, s Bonneau is csak más shintaishi-ket - „les forme
libres"
közül „a vízió", „a vulkántűz" költőjétől. 96 Miyamori második antológiájában néhány tai
kával szerepel. 97 Niko Horiguchiról csak Bonneau tájékoztat - Réz Pál 1965-ös mintaszerű, úttörő
bibliográfiája az Idegen költők új, összesített kiadásához még nem tud róla semmi adatot ; az Anthc
logie Japonaise egyik fényképén látjuk „a mai Japán egyik csillagának" számára írt dedikációját „Nico
Daigaku Horigutsi" aláírással. Bonneau „az É n " általa nagyra becsült költőjétől csak hosszabb „sza
bad" fajú verseket ad itt is, a gyűjtemény külön, mai költőket tartalmazó füzetében is, irodalomtörté
netében is.98 Képzelhető, hogy Kosztolányi
még felderítendő
folyóirat-anyagból merítette kette-

94
A japán eredetit illetően Miyamorit még az is tüzetes, mentegeti, magyarázkodásra készteti,
hogy Bashö
a Vadkacsában, Kosztolányi is lefordítja majd
mindössze a szótagszámot cseréli meg:
az 5,7,6 helyett 5,5,7 beosztással él. Vö. M/l. 180., IK. 414. (Julius Kurt pedig Ó'sz/esM'ordításáho
fűzi hozzá büszke szerénységgel, hogy ennek második sora Bashönál is kilenc szótagos, vö. JK. 72.;
95
Vö P(RÖHLE) V(ilmos), Japán irodalom, in Világirodalmi lexikon. Bp. é. n. (1931-33.) II.
978. Pröhle cikkéből szereztünk tudomást a Chamberlain-haikukat tartalmzó: Japanese Classicsiől
is; vö. a 24. jegyzettel.
96
Vö. BO/AJ. 209-217., BO/SJ. 375 -378., BO/LJ. 241-242. - Maybon Kitahara versformájáról
is szól, i. m. 153.
97
Vö. M/2.737. - A Vörös (Vörös felhők járnak az égen. / Vörös bor van a kupámba régen. /
Miért várom, vágyom a végem? / Vörös felhők járnak az égen.) mai német fordítását az 1955-ös Gundert-antológiában találtuk meg, Gundert Debon fordításában: Tiefrot am Himmel címen. (Am Him
mel der tiefroten Wolke Farbenspiel. / In der Flasche des tiefroten Weines Frabenspiel. / Warum soll
dieses Leben traurig sein? / Am Himmel der tiefroten Wolke Farbenspiel.) - Gundert adja meg a köl
temény versformáját is.
98 Vö. BO/AJ. 197-207., BO/SJ. 369-374., BO/LJ. 2 4 2 - 2 4 3 . ; a külön füzet - az Anthologie
de la poésie japonaise anyagát tíz részben adó sorozat utolsó darabja: Yoshino, Tome dixieme et
dernier, Lyrisme du temps présent. Paris, 1935., Bibliotheque Nationale luxuzorikus külseje mellett
sem ad új anyagot.
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jük közölt verseit, s talán innen vette Mucsu Hito - mint Réz Pál kimutatta, Mutsuhito császár ( 1 8 6 2 1912) - Víz című versét i s . "

4. Összegezés, az Idegen költők (1942) japán versei elé
Kosztolányi 193l-es Kínai és japán versek című kötetének japán verseit az irodalmi köztudattal
ellentétben nem Asatarő ,JVoyamori" - valójában Miyamori - japán professzor angol nyelvű anto
lógiájából, hanem más angol, francia, német forrásokból merítette. 100 A majd száz vers egyötödét
Paul Enderling és Hans Bethge századeleji német átköltéseiből, kétötödét Michel Revon professzor
francia nyelvű antológiájából, illetve ennek Paul Adler cseh-német expresszionista költő által németre
áttett változatából vette (a Revontól közvetlenül származó versek száma elenyészó'en kevés), további
egyötödét Wilhelm Gundert japán irodalomtörténetének német nyelvű anyagából, a többit William
George Aston hasonló angol művébó'l, illetve ennek francia változatából, valamint Arthur Waley, il
letve - feltételezhetó'en - Basil Hall Chamberlain, továbbá Curtis Hidden Page angol szövegeiből.
Többszörös áttételességgel kellett számolnunk Bethgénél (ő verseink esetében főleg Karl Florenz,
illetve Enderling anyagát költi tovább rímtelen jambusú költeményekké; Florenz eredetiből merít,
formahűen), valamint a versek zömét adó Adlernél (ő megtartja Revon eredetit megőrző tömörsé
gét, de rímtelen szabadversű sorait sokszor expresszionistává hangolja át). Curtis Hidden Page ere
detiből veszi anyagát, de sokszoros bővítésekkel dolgozik; ideális közvetítő felé Waley és Gundert
-mutatnak, tartalmi és formai hűségükkel.
Kosztolányinak sikerült sokféle anyagát egységessé ötvöznie. Fordítói elve az egységesség je
gyében történő alkotó tovabbköltes lehetett; eszerint tömöríti üdvösen Bethge terjengősségét, illetve
vdönt - mindkettejüknél meglevő szövegváltozat esetén - Enderling könnyed, tiszta, nyugat-európai
«verselésű dalszerűsége mellett. Az ötsoros tankát - főleg Adler nyomán, de a jobb rím-építkezés ked
v é é r t is - sokszor négysorossá alakítja, a haikuk sorelosztását megtartja, a szótagszámot itt azonban
-(lényegesen - harmadával-negyedével - megnöveli. Az egységesség eszköze az erőteljes jambikus vérzselés, az érzékletes, a verset valóban „ékszertartó tokként" összefogó, s azon túl is sokféle funkciójú
-yrímelés, a zeneiség és a szemléletesség megannyi — bővítő - eleme. Kosztolányi nemcsak olvasó,
hanem nagy költő is, aki a vers - mint maga mondja bevezetőjében -„ezer meg ezer" értelmezhető
sége közül a maágét fogalmazza meg, s így - paradox módon - be is szűkíti az értelmezhetőség terje
delmét. „Hűtlen" átköltések ezek: túlhajtottságuk több esetben messze van a japán eredetitől (ebben
Adler expresszionizmusa, de a maga világlátása is ludas). Átköltései nemcsak egy addig szinte feltá
ratlan irodalomról adnak ma is élvezetes, időtálló, anyaga gazdagságában nálunk máig felül nem múlt
híradást, hanem költőnk alkotói világára is előremutatnak, sok-sok szállal. A hátrahagyott japán ver, sekben - ők következő publikációnk témája - is „az elmúlás flótái sírnak" majd (hogy Conrad Ferdi
nand Meyer szép szavával éljünk), s az elmúlás ellenében egy-egy pillanatra feltündöklő csoda lesz a
p

«
99 Réz Pál eredeztetését 1. Idegen költők. Bp. 1965. 645., 963. A Víz Kosztolányinál: Ha korsóm
öblét csendbe lakja, / a korsóhoz simul alakja. / De mégis a víz az erős. / Őtőle robban szét az ős /
kőszirt évezredes alapja. Revonnál: Bien qu'elle se conforme / Au vasé, / C'est la force / De l'eau de
pénétrer / Les rochers memes!, Adlernél: „Schweigsam" wie sonst auf Erden / kein Ding sogar "dem
Gefässbauch", / Bricht doch das gleiche Wasser / Gewaltig durch alle Felsen! Vö. R. 450., AR. 409.
(Revonra mutatna a „simul", ,az erős", Adlerre a „korsóm öble".)
íoo Kárpáti Aurél a szakirodalomban nem emlegetett és információját talán magától a költőtől
szerző utalása - „Kosztolányi fordításai jórészt angolból készültek" - az egész kötet vonatkozásában
igaz: a gyűjtemény számban azonos, de terjedelemben nagyobb részét kitevő kínai anyag táplálkozik
tudomásunk szerint - a felsorolt, Klabundtól nyert átköltések kivételével - angolból. Kárpáti együtt
értékeli a könyv kínai és japán költőit, kicsit az utóbbiak rovására. Vö. Kínai és japán versek. Koszto
lányi Dezső fordítása - Genius. Nyugat, 1932. febr. 16. 285. (Megállapításához nyilván a teljes anyag
számbavétele után lehet majd érdemben hozzászólnunk.)
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vigasz; ezek mégis jelentős újságot és többletet tartalmaznak majd: forrásait illetően egységesebb lesz
az anyag, s a versekben a humor, a dísztelen realizmus, a - sokszor fájdalmas, végső bölcsességű,
gnómaszerű - tömörség felé lép tovább Kosztolányi.

Ervin Zágonyi
LES TRADUCTIONS DE POÉSIES JAPONAISES DE KOSZTOLÁNYI - REFLÉTÉES PAR LEURS
SOURCES
Kosztolányi a puisé le texte original japonais de son volume Poésies chinoises et japonaises, paru en
1931 contrairement á la croyance publique, non pas dans l'anthologie de langue anglaise du professeur
japonais Asatarö Miyamori, mais dans d'autres sources occidentales. Les quatre cinquiémes de ces
poésies au nombre de presque cent sönt transmis de l'allemand: une cinquiéme partié de ces poésies
se nourrit des transpositions de Paul Enderling et de Hans Bethge, deux cinquiémes d'une Variante
allemande de la collection francaise de Michel Revon (le nombre des poésies venues directement de
Revon est infime), encore une cinquiéme partié dérive de la matiére de Wilhelm Gundert; Kosztolányi
a pris seulement le resté de l'anglais : des textes de William George Aston, ou bien des variantes francaises de ceux-lá, et en outre des variantes d'Arthur Waley, et - hypothétiquement - de celles de
Basil Hall Chamberlain et de l'Américain Curtis Hidden Page. Chez Bethge, nous devons tenir compte
d'une transmission répétée; il paraphrase la matiére de ses antécédents allemands dans des i'ambes
sans rimes, et chez Adler aussi, qui conserve le laconisme de Revon, mais qui transpose ses solutions
dans l'expressionisme. Par leur fidélité de contenu et de forme, Waley et Gundert sönt des transmetteurs idéaux. Kosztolányi donne un caractére uniforme au materiéi de ses sources multiples. Dans les
tankas il vise á la concision, - c'cst pourquoi il décidc, au lieu de Bethge, en faveur d'Enderling, il
allongc considérablement le nombre des sylabes des haikus. Une versification prononcément iámbique,
les rimes á des fonctions multiples et les éléments complémentaires de la musicalité et de la clarté
sönt tous les instruments de l'uniformité. Ils sönt souvent des adaptations "infidéles" : leur intenstié s'explique non seulement par la conception du monde d'Adler, mais par celle de Kosztolányi aussi.
Les traductions japonaises de Kosztolányi nous forunissent non seulement une information riche, d'un
haut niveau et non surpassée jusqu'aujourd'hui, mais elles se rattachent par maints fils au monde de
créateur de notre poéte aussi.
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