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ORBÁN OTTÓ

Hatvan év alatt a Föld körül
Ezzel a címmel lát majd napvilágot összegy1ljtöttversfordításaim vaskosnak ígér-

kezo (a dolgok mai állása szerint nem is egy, hanem két) kötete. Az elso ránézésre alig
átláthat6 anyag rendezése közben számos olyan szövegre bukkantam, foképp a kezdo
fordít6 munkái közt, melyet mai eszem és Wésem elviselhetetlennek talált, ezeket, két-
ezernél több verssort, múfordítás-nyelvbol magyarra, azaz teljesen újra fordítottam.
Az újra fordítottak közül val6 az alábbi két vers is. Legtágabb értelmében a sz6nak sze-
relmi költemény mind a ketto, de a két vers két világ, köztük majdnem kétezer év.
Hangütésük és emberszemléletük különbözosége nemcsak a köztük tátong6 szakadék
mélységét jelzi, de annak a hátországnak a kiterjedését is, mely A költészet hatalma
"szerzoi múfordításai" mögött a val6ságos versfordftások képében létezik.

OVIDIUS

Elégia szeretoje hutlenségérol
Nincs szerelem, mi megérné (hagyj békén, CupidóQ, hogy

percenként h{vjam, háborodott, a halált!
Mégis sokszor h{vom, juss csak eszembe, te aljas!

Bajkeveronek szült, rók4szukának anyád!
Mert nem az elmpett üzenet meg a titkos ajándék

leplezrek le csupán sorra a b4neidet.

Ó ha f'!ménytelenül vádoihatnálak, örülnék!
En nyomorult! Minek is dol a javamra a pör?

Boldogan él, aki bátran védheti meg szeretOjét,
mert az erényes no, s róla lepatt4n a vád.

Ostoba bunkó, és csak a bajt szaporftja magának
minden férfi, ha ily pört nyer - a h{rneve kész.

Én nyomorult! jól /átt4m, m{g azt hitte, hogy alszom,
jól /áttam mindent, folyt noha boven a bor.

,Látt4m, ahogy szemük össze-meg összekacsintva beszélget,
szó sem hangzott ott, bólogatott afejük,

szólt a szemükben a túz, és szólt az az asztal, amelyre
borral ra;zolták vágyuk ezernyi jelét.

jól értettem a [üggönyözött értelmü beszédet,
jól, hogy a tánalgás fátyola mit takar eL

Kelt fOl az asztal mel/öl a vendégnép, eloszoltak,
csak két hervadozó ifju maradt közülük.
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Ott láttam, te gyalázatos, ott, hogy csüngesz az ajkán,
s nyelvetek eggyéforr, mint pöröly által a lánc.

Tisztes novér így soha nem csókoljafivérét,
így csak képe kemény férfit a vérbuja no

Phoebust ily csókkal soha nem viditotta Diána,
így csak Mars ajkát zárta gyönyörbe Venus.

"Mit teszelf", így kiabáltam, "kincseimet hova szórod?"
Várj csak, megtanulod, hogy mi aférfiököl!

Mind az enyém a te csókod, s mind a tiéd az enyém, hát
mit keres ott idegen, hol neki semmi sejárl"

Ezt mondtam s még más egyebet, kiabálva dühömben,
s bunbánó arcán szégyene lángja kigyúlt.

Mintha az égpirul el, ha a hajnal megpirosítja,
szuz feleség, ha vadul kapja ölébe a férj,

mintha egy égo rózsa pirulna fehér liliom közt,
sostort fogna a Hold uzni makacs lovait,

mintha fehér elefántcsontot pácolna a rabno
(hogy be ne sárguljon, festi sötétre azért),

úgy lángolt tüzesen föl egész arcán a pirosság,
szebb, mint ekkor volt, nem lehetett sohasem!

Földre sütötte szemét., gyönyöruen nézte a földet,
állt szomorún: s még szebb volt szomorún - csupa báj!

Ó hisz a díszes kontyát kellett volna cibálnom!
A reán osztani szét surü pofonjaimat!

Am pirosarcocskáját látva karom lehanyatlott,
megvédték a leányt egyszerü fegyverei,

s én, aki nemrég még orjöngtem, már könyörögtem,
hogy csókoljon, urát, engem is épp ugyanúgy.

Fölnevetett s tüzesen megcsókolt, csókja kiverte
volna bizony jupiter ujja közül szigonyát.

Elkeserít, hogy a másik is így élvezte a csókot,
rosszabbul sikerült volna nekik legalább!

Csókja különb volt, mint az, amit neki én tanitottam;
muvelt lény ez a lány, s hogy tanul - o a tökély!

jaj, hogy olyan jó, jaj, hogy a nyelved a számba sikamlik,
míg az enyémet a szád szívja magába puhán!

Mégse csak ezfáj, nem csak az álnokság meg e csókügy,
Bár piszkál ez is és összeszorítja szivem.

Hol másutt okosodhat e téren a no, ha nem ágyban?
Nem tudom én ki kapott drága jutalmat ezért!
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Este jó a szerelem
Esrejóa~lem.
Hideg szél fúj, szürke az éjszaka.

Tegnapomat temetem.

Esrejóa~lem.

Látom, a szeme lezárva,

esrejó a szerelem,
a térde halványsárga,
esrejó a szerelem,
a körmei megzöldülrek,
a homloka vértelen,

torkára örök pecsétet ütötrek.
Esrejó a ~lem,
em jó a szerelem,
estejó a szerelem.

Nem:
nem hagyel, itt jön utánam,
nem:
hívogat, elbujik, elfut,
nem:
sírva kísérik a sírig,
nem:
rám mosolyogfektében,
párna fehérérol, fektében,
sár feketéjébo'7,fektében,
sírja sötétjébo'7,fektében.

Nem.
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