
64 tiszatáj

KABDEBÓ TAMÁS

A "hét évszázad" - angoloknak?
Cél: létrehozni ep>'olyan költeményes könyvet angolul, mely a magyar költésze-

tet mélt6képpen tolmacsolja az angolul ért6 verskedve16közönségnek.
Az antol6gia munkatársai, le~alábbis kezdetben, két csoportba tartoztak. Az el-

s6t alkották a magyar nyersfordítok, a másodikat az angol mú(ordítók, illetve végle-
gesítók. Árn ez az elválasztás már a kezdetben sem volt teljesen pontos. Tábori például,
aki a legtöbb nyersfordítást szolgáltatta, Peter Stafford álnéven fordított is, Michael
B I, b ' k ak , ~ dl I k l I I b I b dieevor resz en maso n segltett a nye~lor ltasO pontosItasa an, resz en pe g
egyedül készített míííordításokat ~l. Az Ómap,ar Mária-siralom és Tin6di verseinek
egypár változatát) hol a szemantikát teljesen elotérbe helyezte, noha a verstant éppúgy
ismerte, mint az (angoion kívül) tucat másik nyelve mellett, az irodalmi magyart.

Az els6, a "beharangozó" ülés Szász Kati fordítóirodájában volt, kinél összegyul-
tünk tÍzen-tizenketten, hogy eredetileg Déry-, majd Aczél-prozát ültessünk át angolra.
(Déryt lelkesen vállaltam, Aczélt e~általán nem. 6 akkoriban árulta a Sztalin-díját
egy londoni 6szeresnél. Az antol6giaba nem mint fordít6, hanem mint költ6 szeretett
volna bekerülni: ellenálltam.) Tábori eljött ide, e16adta a vállalkozás tervét, a nyers-
fordítóknak kicsi, szinte névleges pénzt biztosított -versenként fél font volt a taksa,2
míg az angoloktól ingyen munkát kívánt. "Labour of Love" hirdette sokszorosított kis
propagandaleírásunk. Persze, ezen túl az angol költóé maradt a fordítás szövegének
egyéb közlésjoga is. Ezzel nagyon sokan éltek az évek folyamán. Huszonöt-harminc
olyan angol-amerikai -sk6t-walesi -ír-kanadai -indiai-magyarországi angol-quyanai
foly6iratot ismerek, melyekben "antoI6giás" angol fordítások kerültek elso közlés-
re. Néhány cím a megorzöttek közül: Arena; Athenaum; Adam; Agenda; Critical
Quarterly; Cyphers;Encore;Image;Janus;Lines Review; London Magazin; New Phineas;
New EdingburghReview; New WelshReview; New-Hungarian Quarterly;Poet;Poetry in
Trans/ation; Poetry Nation; Pen International; Resurgence;Times Literary Supplement;
Tri-Quarterly.

Másodszorra. majd rendszeresen, Tábori Pál kensingtoni nagy öreg házának har-
madik szintjén, az 6 10000 kötetes könyvtárát is magába foglaló dolgozószobájában3
találkoztunk, eleinte csütörtökönként, késobb kéthetenként, majd havonként, csopor-
tosan, míg Tábori és én, a két szerkeszto, lehetoleg hetenként összeültünk. Az alakuló
ülésen rajtunk kívül ott volt: Faludy György, SzászBéla, Neuburg Pál, Székely János,
Marczali Póli, Egon na, Tábor Mihály és Sárközi Mátyás is. Gömöri György nem sok-
kal késobb csadakozott, Szász Béla csak a válogatásban vett részt, és Faludy kés6bb
elhívott lakásába, ahol eloadta, hosszan és színesen, hogy o csak mint költo kíván sze-
repelni a vállalkozásban. Elsó brit fordítónk egyike, Vernon Watkins, Dylan Thomas
barátja és walesi utódja kérdezte tolem: "Mit tart Ön a jó fordítás legfontosabb ismér-
vének?" "A hitelességet", vágtam rá kapásb61, mert ezt a kérdést induláskor, !több
szempontb61 megvitattuk már Táborival, és én külön is, Cs. Szabó Lászlóval. "Azt
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hogy érheti el?", faggatott a walesi lírikus, a klasszikus formák nagy mestere. "Úgy,
hogy felállítjuk a kompromisszumok »sorrendjét.", válaszoltam. (Ez Tábori kifejezése
volt.) "Tehát?" "Legfontosabb a tartalom. A jelentés a leglényegesebb. Ezen a leheto
legkevesebbet változtasson a fordítb." "Hm." Én tudtam, hogy már eltávolodtunk
a Nyugatos mufordítbi elvektol. Azt is tudtam, hogy Watkins nálam képzettebb irodal-
már, költo. Beszélgetésünk nem kapcsolatunk elején hangzott el, hanem a végefelé,
miután már egy állb esztendeje leveleztünk a Jbzsef Attila-fordítások csiszolása ügyé-
ben. "A fordítás tehát lehetoleg olyan legyen", szögezte le a szikár kis emberke, "hogy
fordítás-mivolta ne érzodjön rajta." "Persze a téma..." "Gondoljon Eliotra'" - állított
meg Watkins, aki sokat gondolt Eliotra, részben, mert költészetét csodálta, részben,
mert Omaga is civilben banktisztviselo volt. "Amerikai létére angol témákkal került az
eurbpai költészet élére."

Watkins elso mufordítbink egyike volt, de Jbzsef Attilán túl nem jutottunk, mert
amerikai turnéján O is összeesett és meghalt. Mint Dylan Thomas, a barátja. Ám
Watkinst nem az ital ölte meg, hanem teniszezés közben kapott szívrohamot.

Bár a jb magyar középiskola, egyetem vagy éppenséggel a kint élés állandb fordí-
tbi gyakorlata némileg felkészíti az embert arra ("állandban múfordítjuk a világot",
mondta az antropolbgus Malinowsky), hogy interpretatÍven éljen, ám ez csupán a tol-
mácsolás egy szubjektív és alsb lépcsofoka, mely jb nyersfordítások készítéséhez, azaz
elemzéséhez sem elégséges.Lévén pesti bölcsész, fibk-nyelvész és a verstan már kamasz
szerelmese (dr. Balassa Lászlb volt bevezetom, Gáldi Lászlb pedig késobbi mesterem,
aki az Antolbgia egyik fontos verstani összehasonlítb tanulmányát írta), két verstan-
"szemináriumot" rendeztem magyarul, magyar nyersfordítbk okulására. (Táborinak erre
nem volt szüksége, de azért részt vett.) Fulhami lakásomban ültünk össze, 1964/65 telén.

Ez adta aztán azt az ötletet is, hogy az egyetemen (University College London) is
javasoljam és elvállaljam egy angol költoi szeminárium vezetését. Az angol tanszéken
ugyanis akkoriban sem nem tanítottak angol verstant, sem pedig nem foglalkoztak
szárnyprbbálgatb fiatal angol költokkel. Az 1964-69, illetve az 1972-73 között muködo
szeminárium kiválb köszörúkonek bizonyult, a fordítások csiszolására is, és porond-
nak, hol jeles élo angol költokkel lehetett találkozni,4 akiket oda meghívtunk. Akik
közülük kötélnek álltak, azokat beszerveztem mint mMordítbkat.

Sárközi Mátyástbi, Sárközi György költo fiátbl megkérdeztem, kit vélne leg-
alkalmasabbnak édesapja verseinek lefordítására. Roy Fuller-t nevezte meg. Matyi jb
nyersfordítása alapján - némi rábeszéléssel - Fuller elkészítette négy Sárközi György-
vers végleges fordítását. Fuller halála után elküldtem ezeket a fordításokat a TLS szer-
kesztojének, kettot közölt belolük. A legsikeresebbnek o (Treglawn)az Esocseppek
angol változatát tartotta.

Hogyan sikerült Fullert "rávennem" a Sárközi-versek fordítására?5 Nos, a háttér-
ben a szeminárium állt, hol Roy Fuller fölolvasta verseit, s melynek egyik antolbgiájá-
ban mint költo is szerepelt. Egy hasonlb egyetemi antolbgia szerkesztojeként kerültem
levelezo viszonyba Audennel is, aki késobb megprbbálkozott két Jbzsef Attila-szonet-
tel (Én nem tudtam; Óh boldogaz...), illetve egy Petofi-verset véglegesített. 1957-ben,
amikor Oxfordban a költészet tanára volt (arca ráncrovátkák vadona), Wystan Auden
szerda délutánonként a Kardomah kávéházban diákokkal beszélgetett. Nem mertem
megközelíteni. Aztán 1972-ben kétszer is felkerestem Oxfordban. A Tom's Gate-hez
jött elém, mamuszban, mert tyúkszemesek voltak a lábai. Körültapogatta a verseket,
a szbcsaládokat, az etimolbgiákat, a jelentésbokrokat is el kellett magyaráznom neki,
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J. A. és Pet6fi odavág6 életrajzi adataival együtt. (Nem mintha mindent tudtam volna -
6 viszont csaknem mindent tudott. Egyszer 12 perc alatt megfejtette a Times kereszt-
rejtvényét.) A szemináriumon szerepelt Lydia Pasternak-Slater is, kit költ6 veje, Craig
Raine hozott föl Oxfordb6l. Lydiával addigra már nagyon j6ban voltam, Park Town-i
házában gyakori tea- és társfordít6 vendég voltam. (A ház ma belül múzeum, apjának,
Leonidnak gyönyöro posztimpresszionista képeit tartalmazza.) Lydia kezdetben csak
olyan Pet6fiket vállalt, melyek Boris orosz fordításkötetében már szerepeltek.

A Pasternak testvérek a ritmusra ("a vers zenéjére") helyezték a legnagyobb hang-
s1;Í,lyt,halld Lydia anapesztusait és angol daktilusait6 a Szeptember végén variánsaiban.
(Ot változatot készítettünk, ebb61 három, javításokkal együtt, a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtár Irattárának antológia-anyagában megvan, a többi sok száz, más
fordítással együtt.) Rajta kívül még heten próbálkoztak a verssel.

Véleményem szerint istenadta mestermlivet nem lehet maradéktalanul áttenni
egy másik idegen nyelvbe, így Pet6fi pr6fétikus versének nem kivál6, csak jó vagy jobb
megközeHtésér61beszélhetünk. Már a méltán híres, a száll6igévé, a magyar irodalmi és
köznyelv részévé vált sor: Elhull a virág, eliramlik az élet rögvest m~oldhatatlan feladat
elé állítja a fordít6t. Kezdjük a kett6s ritmussal. A vers varázsának resze, hogy bels6 fü-
lünk mindkét ritmust hallja.

"Petals falI", "Flower petals falI", "Flowers fade away" kísérletezett Pasternák
húga a mágikus sor els6 szemantikai ütemével. A hull ige lassúságátaz eliramlik gyorsa-
sága ellenpontozza. "Life fanS out its course" szerepelt els6 változatában, "Life is ga-
lopping away" a legutols6ban. Ezen most már nem javíthatunk (holott a galopp a lovat,
nem pedig a szarvas szökell6 futását, avagy a sebes folyó, a rövid távú futó mozgását
hozza be a képbe) -mert Lydiát is elragadta a halál. Helyesebben: Sheladed away.

Ugyanerre a sorra más fordít6k más-másmegoldást kínáltak:
The flowers drop off, life scurries away...
The flower petals falI, life hastes to its end...
The flowers are fading, and life must soon decay...
The flower is falling, the hour is fleeting...
Blooms fade, life passes, flame flicker, grow colder...
A szeminárium egyik pénteki találkoz6jára Tábori is eljött, ezt tehát "magyar

estté" alakítottuk át. Kés6bb, 1969-ben,Háború címmel a londoni egyetemi színházban
felolvasóestet szerveztünk, hol Vörösmarty-, Pet6fi-, Ady-, Babits-, Illyés-versekkel
illusztráltuk, mit érzett a magyar költ6 1854-ben, 1848-49-ben, 1914-18-ban, 1944-ben
és 1956-ban, földindulásaink közepette. Az évek során a következo nagyobb antológia-
estek kerültek megrendezésre: 1966-ban a londoni PEN Klubban, angol költ6k és
angliai magyar színészek közremliködésével; 1970-ben New Yorkban, az Amerikai
Költ6i Társaság megrendezésében (mindkettot Tábori szervezte); az 1970-esévekben,
Chicag6ban kett6: az egyik Szathmáry Lajos, a másik Makkai Ádám rendezésében;
Londonban a Mindszenty-házban 1966-ban, Los Angelesben 1971-ben, a helybeliek
rendezésében. Ez ut6bbi kett6 és a Makkai rendezte chicag6i est az én Harc a Lehetet-
lennel 7dmli tanulmányom köré épült. Az antológia részletanyagát persze más estek,
összejövetelek alkalmáb61 is használtuk/eI6adtuk/bemutattuk, mint pl. egy Illyés-, egy
József Attila- vagy egy Radnóti-est/szeminárium alkalmával.8

Az 1982-esEdinburghi fesztiválon szerep16 Simon Curtis estjének 20 percét az
antol6gia székely népballada-fordhásainak (általa fordított) elszavalása tette ki, mely
produkci6 a manchesteri Northern Music Academy termében is megismétl6dött, zon-
gorakísérettel.



1995. Június 67

A gárda egyre b6vült. "Ahhoz, hogy valaki Oxfordban a költészet tanára lehes-
sen, részt kell vennie az antológiában", hirdettük tréfásan, mivel Edmund Blunden és
Wystan Auden után a Radnóti-fordító John Wain is a professzorjelöltek listájára ke-
rült, majd pedig Roy Fuller is megválasztatott. Míg az amerikai Doe Lang, Ferlinghetti,
Wagner. a híres szonettköltónó. Made1ineMason, a walesiek koszorús költoje, Vernon
Watkins,' a skótok McDiarmidja, az angol Spence, Mead, C. Brooke-Rose, Jenkins,
HatweU. Cunis jó munkatársaknak bizonyultak.

Gavin Ewart (ma a nagy öregek egyike) tíz verset fordított. Chelsea-ban lakott, én
Fulhanban. Minden reggel ugyanarra a 14-esb~zra szállt. amin én ültem, de többszöri
"találkozás" során csak egyszer beszélgettünk. O ugyanis a buszon. a London Magazin
szerkesztóségébe menet, fejben komponálta verseit. Vele tehát csak levelezni lehetett.

Stephan Spender és Roben Graves visszautasította közeledésemet. (Késóbb
Graves-et Magyarhonba szeHdÍtette Lénárd Sándor és Szerb Klári néni közösen.)
C. Day Lewis (akkor a Chatto egyik szerkesztóje) velem együtt csiszolgatta az illyés-
fordításokat.

Peter Poner, az ausztrálból angolIá lett kitdnó lírikus nIyés-átköltéseit nem fo-
gadtuk el, Alan McLarent, G. Macbethet sem, vagyis a "túl szabadon" fordítókat nem.
Az egyébként költeSnekelscSrangúMacbeth "kizárása" nagy politikai hiba volt, mivel-
hogy CSvolt a BBC Third Programme költcS-szerkesztcSje.

1976-ban elkészült a My Homeland címd Vas Róben-film, mely feSlegaz 56-os
forradalomról szólt, de annak költeSiés mdvészi távlatában tina föl az anyagot, tehát
az egyórás film 35 ~ercén át angol színészek olvasták az antológia idevágó verseit.
Az anyagot én szolgáltattam, Judy Deneh, valamint Michael Bryant hangja közvetÍtette
a verseket az angol közönségnek.

A kiadókkal eredetileg csak Tábori tárgyalt. Szóba került egy csomó amerikai
egyetem, melyek közül érdeklodést mutatott a chicagói, a Rutgers, a buffalói és a
Twayne. Angliában, az 1969-re elkészült anyag (addigra kb. 400 fordítás) meggyozte
a hírneves André Deutsch-ot, hogy "társkiadóként" beszálljon, amennyiben amerikai
kiadó vállalja a kiadást. 1970/71-ben úgy volt, hogy a hollandiai Mouton vállalja az
antológiát, de aztán a nagy cég nagy része tönkrement, mielott még ebbe a vállalkozás- .

ba belefoghattak volna. A cím felol hosszas huzavona után döntöttünk: The Poetry of
Hungary, 1200-1970 lett az Antológia elfogadott címe.10

A nyolcvanas években (mivel az antológia kiadása elhúzódott) kisebb, idcSben
vagy feltán anyagban karcsúbb angol antológiák jelentkeztek, elcSszöra Könnyd-féle,lI
majd a huszadik századi magyar költoké - a New Hungarian Quarterly vállalkozása -,
legelobb pedig a Tábory Maxim és Könnyu László szerkesztette amerikai magyar köl-
tói antológia. Tábori a hetvenes években az antológiának is küldött jó anyagot. a New
Hungarian Quanerly pedig sokszor közölte az antológia költoinek fordításait, amel-
lett. hogy tolünk függetlenül számos angol-amerikai költot nyenek meg saját készülo
antológiájuknak, a magyar költészet ügyének. Odakint sok barátjuk támadt (a leg-
befolyásosabb C. P. Snow volt), s ezt úgy énék el, hogy sokáig kizárólagosan onáluk
lehetett itthon jó magyar prózát jó angol fordításban olvasni.

Könnyd László jóindulatú mdködését nevetségessétette az, hogy a magyar klasz-
szikusok mellé saját pásalajosi verseit is becsempészte. Ez a fajta hivalkodás. sajnos,
még olyan nagy tudású, hasznos és ügybuzgó férfiaktól sem idegen, mint egy kedves
barátomtól, aki ankétokon, tehát csak klasszikusoktól összeállított élo antológiákban,
saját (egyébként jó) verseivel. József Attila, Radnóti és Weöres mellett a créme de la
créme közt kívánt szerepelni.
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Magyar antológia szerkesztése hálátlan dolog. A halhatatlanságukat kezdik ker-
getni az emberek.12 Nem mondom, hogy a hatvanas évek közepén Gara, a hetvenes
években Tábori ebbe fulladt volna bele, de azt igen, hogy ep:esek mindent elkövettek
azért, hogy az Antológiába bekerüljenek. Egy Párizsban élo idosebb költono zsarolni
próbálta Táborit, egy amerikai magyar költo fenyegette ót, Aczél Tamás megátkozott
bennünket, egy izraeli magyar költo pedig meghívott engem vacsorára. Ott elóvezette
unokaöccsét, néhai Lord Thomas Baloghot, aki búcsúzáskor, sok palacsinta bekebele-
zése után, ennyit mondott nekem: "az ekonómia egyszen'ibb".

Volt ak azonban olyanok is, szám szerint ketten, akiket Cs. Szabó ösztönzésére
Szász Béla "kiválasztott" részvételre, de azt visszautasították. Bikits Gábor volt az egyik,
Csokits János a másik ilyen költo. A két jelentos lírikus szerint - mert a Corvinának
fordított - Tábori Pál megalkuvó alak volt. Szerintem nem. Az egész életét meg-. . ' 1 ' k' B D

' álK ' G "' OI
'

kIsmertem, mInt egy resz etes ter epet. e megIsmertem naepes ezat es tt 1
Gézát is, kik mindketten szerették, nagyra becsülték ót. A Buda'ban4 helyen szerepel,
Ottlik, a "tisztesség lovagja" úgy szerette ót, mintha távoli atyafia lett volna. Cs. Szabó
László, kezdeti kritikusa megsiratta Tábori Pált, és azt mondta róla: "én hiszek a Meg-
váltásban. Tábori Pali az antológiába befektetett munkája révén üdvözülni fog."

Az elso magyar antológiát angolul, Kertbeny Károly német nyersfordításainak
segÍtségével John Bowring publikálta, 1830-ban, ThePoetryof the Magyarcímmel.
Bowring - egyébként nem minden költoi véna híján - azt tetette, hogy megtanult ma-
gyarul. Az elvonult 165 évben több brit múfordító (köztük ihletett lírikus nem volt)
valóban megtanult nyelvünkön: Horne, Kovácsné Macleen Rozália, Frederik Cushing,
Len Rix, Neville Masterman (majdnem), Anton Nyerges (felfrissítve gyermekkori ma-
gyarját), Mervyn Jones, Michael Beevor, az ír MacInerney, az oxfordi Bob Evans és még
többen mások.l. Nekik köszönheto több tucat regény, dráma és pár száz vers le-
fordítása. Az antológia szerkesztoi arra törekedtek, hogy az ó munkájuk legjavát is
beleillesszék az antológia gydjtóanyagába. (A squad of poems is not a final selection.)
A szerkesztok figyelembe vették továbbá azokat az antológiákat vagy elszórt verseket
iS,15melyeket háború elotti angol, amerikai, magyar, angol-magyar együttesek hoztak
1, Ah B "' Kik 11

' 1 "' B 'k ' F ' fd "'16'
etre: rt ur oggs muvet, r onne e etmuvet, e essy erenc par or ltasat - Inter

alia. A háborús idok legjobb antológiáját Tábori Pál hozta létre: Hungarian Anthology
(London, 1943)Faludy, Molnár, Koestler, Mikes írásaival stb.

Mikor Tábori pál kihullott az antológia szerkesztóhármasából, a maradék ketto
nem tudott megbirkózni a folytatás és állandó megújulás kihívásaival. A vers természe-
téból következik (a költemény anyanyelvi lelemény!), hogy nem "öregszik el" még ak-
kor sem, amikor a változó ízlés azt divatjamúltnak érzi.

A múfordítás, ha szintén nyelvi lelemény (Tóth Árpád Ós!i dala, Fitzgerald
Omar Khayamja), a fogadó nyelvben jó esetben ízlést formál, alakít. Am az ilyesmi ritka
kivétel. A jó átlag - mert csupán megközelítés - elkopik, új, újracsiszolt, korszen'ibb
kifejezést kíván. Egy nagy antológia szükségképpen sok jó kézmoves- és iparosmunkát
és kevesebb movészmunkát hoz egy teto alá. Az antológia sok fordítása elhalványult,
elöregedett. Babits verseinek fordításai közül például az antológia anyagának felét ki
lehetne cserélni Tófalusi István angol nyelw Babits-kötetének frissebb anyagával, mit
1991-ben publikált a Maecenas Kiadó, Budapesten. 1964-ben aligha akadt itthoni ma-
gyar fordító, akit bevettünk volna. 1995-bentöbb ilyen lenne.

Az 1970-esévekben felnövekedett, a 80-asokban beért egy olyan nemzedék, me-
lyeknek irodalmi tagjai az 56-os forradalom után gyerekként kerültek nyugatra. Ez
a "Szirtes-jelenség"."Szirtes György a legkitonobb költoje ennek a nemzedéknek, mely-
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nek általános jellemzoje a kétnyelvWég, rendjére biztosabb angol, mint magyar alap-
pal. Szirtes élvonalbeli angol költo, kit angol nemzedéktársai elismernek; Kolumban
Miklós (Nicholas!) a jelenség halványabb, de ugyancsak elsorangú amerikai változata. Il
Ok már jobbak, magabiztosabbak angolul, mint a fiatalon kikerült Bátki vagy Hargi-
tai, vagy (a magyar költonek szinte páratlan formaérzékd) Makkai, vagy éppenséggel
saját magam. Át kell adni a stafétabotot! Rá kell beszélni a Szirteseket, hogy használják
az antológia archivált anyagát, válogassák ki a legjobbakat, egészítsék ki, alkossák meg
ok, a régi hamvaiból az új A ngolAntológiát.

Szirtes ifjú kamaszköltoként jelentkezett a szemináriumvezeto és antológus Kab-
debó Tamásnál, korai verseivel. Jelenlegi mdfordításai (Madách, Határ, Orbán Ottó)
már túlhaladják azt a szintet, amelyet Kabdebó és Makkai a 70-es években még jónak
vélt. Szirtes rátalálásai, nyelvi leleményei, helyzetmegoldásai jobbak, mert angolosab-
bak, az antológia csupán részleteredményekkel szolgált. A hatvanas évek reprezentatÍv
- versre, prózára épülo -gydjteményes kötete Duczynska nona összeállításában került
a brit közönség elé, s hírnevét a Polányi-háttér is növelte. IBAuden ebben a kötetben fe-
dezte fel Juhász Ferenc A szaruassáváltozott fiú... dmd nagy költeményének angol vál-
tozatát, amit a korabeli világlíra élére állított.

A hetvenes években sorra jelentek meg Amerikában Anton Nyerges kötetei, ki
egy-egy magyar költot, Petofit,19József Attilát mutatott be sajátos módon az amerikai
olvasónak. McRobbie második kötete, a Nagy László-válogatás2Oeléri, de nem haladja
túl aJ uhász-kötet jó átlagszintjét.

A következo évtized fegyverténye a már említett New Hungarian Quarterly anto-
lógia! Míg maga a válogatás az átlagosnál jobb, bár nem kielégít6, a létrehozott fordítá-
sok éppenhogy meghaladják az átlagot. Ebben több antológia-fordítónk és az antoló-
giánknak készült vers is szerepel.

A fordítások minoségétol eltekintve ennek és minden 1948-1988 közt megjelent
magyarországi antológiának az a fo hibája, hogy politikai szempontok is belejátszottak
(cenzúra vagy öncenzúra) a versválogatásba. Ugyanez a helyzet a Corvina-féle Today-
(vers és próza) antológiával, mely 1987-benjelent meg.

Az antológia általános problémája viszont voltaképpen az volt és maradt, hogy
a "megrendelt", a "beküldött", a "felajánlott" anyagot tovább és tovább kell, kellett
volna, kellene szdrni, mintha párlatot készítenénk; erre azonban soha sincs (nem volt,
nem lesz) elég ido, pénz, türelem, szerkeszto. A második probléma az, hogy bár meg-
engedheto sok jó iparmdvész-mdfordító szereplése is, jelentos, sot vezeto külföldi Hri-
kusokra van szükség, akik nagyobb nyelvi fegyvertárral és fantáziával rendelkezve meg-
találjáka merJelelo,azaz ajelentéstolvaló el nem rugaszkodásésaz angol/amerikai idióma-
rendszerjegyeit magán viselovéglegesszövegközött az arany középutakat.

Amikor Tábori meghalt, e sorok írója megpróbált, egy Száz versesválogatássegít-
ségévelhírnevet és kiadót keresni a nagyvállalkozásnak.Am a két megmaradt szerkeszto
- Makkai és Kabdebó- nem értettek egyet abban, hogy mekkora legyen a kiadandó
anyag. Száznál több munkatárssal (szerkesztovel, illusztrátorral, tanulmányíróval, élok-
kel és holtakkal) dolgoztunk, s a névteleneket beszámÍtva200 magyar költot vettünk
fel.21Elso ízben az elszakadt területek: Felvidék, Erdély, Délvidék magyar költo it, poli-
tikai szempontok teljes mellozésével, otthoni és nyugati magyar költoket, alapvetonek
vélt népdalokat, népballadákat stb. A klasszikus részt én válogattam, az élo otthoni
költoket 1960-igVas István, az 1960utániakat Várady Szabolcs; az elszakadt területek
irodalmát Bori Imre szdrte át. Nyugati költoktol Szász Béla kért verseket. Tábori



70 tiszatáj

kezdeti kritikusa, Cs. Szab6 Lászl6 írta a kiskönyvnek beillo Bevezetot, Buday György
készítette (Szathmáry Lajos megbízásáb61)az antol6gia 20 költoportréját, én írtam az
ut6szót. Az életrajzi jegyzeteket Táborival közösen készítettük.

A Hundred Hungarian Poems aránylag jó válogatás volt, szerény köntösben
("szegényember vízzel foz", mondta Cs. Szab6 Laci bácsi), tizenhét nyomdahibával.
Nyomdásza olasz volt, ezért borít6ján a színek sorrendjét felcserélte. Újranyomtatása
is egy éven belül elfogyott.

Az antológia gyujteményes anyaga immáron k~zel 900 versbol és azoknak vál-
tozataiból állott. Szathmáry Lajos pénzén Makkai Adám ennek a 900-as anyagnak
90%-át legépeltette és sokszorosíttatta. Ebbol a válogatásból kifelejtodött a felvett
költok 10%-a,a gépír6no viszont több mint 100 hibát belepötyögtetett az ezer oldalnál
hosszabb szövegbe.

"Méltóképpen" 800-900 véglegesített, de át nem rostált fordítás nem tolmácsolhat-
ja a magyar költészetet, mert a mennyiség a.minoség rovására megy. Tábori is túl-
méretezett antológiát szeretett volna létrehozni (a "Hét évszázad" lebegett lelki szemei
elott), Makkai is. Cs. Szabó "nem akart beleszólni" a dologba, de négyszemközt nekem
adott igazat: 400 vers elég.22A kevesebb (mivelhogy a mennyiség csökkentésével a mi-
noség javul) valójában több. Több lehetett volna. Csak részleteredményekrol számolha-
tok be: két József Attila-, két nIyés-, e~ népballada-válogatásr61,a hírvero kötetrol,
a Poet magyar különszámáról, egy Radnoti-füzetrol és négy kisebb-nagyobb tanulmány-
ról, melyet angol folyóiratoknak írtam. Ezek közül a legnagyobb "huzatja" a Critical
Quarterlynek volt.

Van egy nagyon szép angol nyelv\í magyarországi kiadvány, a színes, bibliofil
kiállítású SeculaeHungariae (Budapest, Széchenyi Art Centre, 1985), melynek 14 kis
kötetét ajándékba kaptam a dublini magyar követségtol. Boven van benne versanyag,
s ennek a javát az el nem készült antol6gia (foleg) kiadatlan verseibol válogatták, az
antológia-szerkesztok tudta és értesítése nélkül. Félreértés ne essék! A sorok írója örül
e kön,rvsorozat létrejöttének. De még jobban örült volna, ha elozoleg konzultálnak
vele, es utólag támpéldányt kap a kötetbol, melyben rajta kívül Tábori, Beevor, Hat-
weH,Watkins etc. szerepelnek, s melynek korrektúráját fizetségnélkül kijavította volna.

Ha végignézem angol-amerikai-magyar vers-hungaricáimat, Csokits-Hughes
Pilinszky-kötete viszi el a pálmát. Nem mintha minden fordÍtása optimális lenne.
A Weöres-Juhász kötetekbol fölmagasodik a két látomásos költo, de nyelvi zsenialitá-
suk nem bizonyosodik be; három másik József Attilám eklektikus és inkább az érzelem
erejével, négy másik Radnótim az anyag érzékenységével, két nIyés-kötetem a szeren-
csés rátalálások örömével hat. Hungarica-polcom Nemes ,Nagy-kötetei jó közepesek;
hol a feszes forma, hol a tartalom laposodik el bennük. Am használható versfordítás
a régiek között is van. A csepült Bowring, Kuncz Egon, a régies Watson Kirkconnell
köteteiben is akad maradand6 m(ívészi teljesÍtmény. Csupán j6 Ady-fordítás nincsen.
(Még?)23A magyar vers valójában olyan, mint a haza: olykor pótolhat6, helyettesítheto,
a maga igazában le nem fordíthat6.

Sorrow: a great ocean.

Andjoy?
A littie pearl of the ocean.
By the time 1fish it up
1 may break it

(translated by Auden and me)
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Postscriptum az antológia utóéletéról

a) A nyolcvanas évek elején az antol6gia munkálatait befejezettnek tekintvén
(tehát belátván azt, hogy az én szerkesztésemben vagy társszerkesztésemben ez soha
nem készül el olyan j6ra, amilyenre szeretném), a nálam lév6 anyagot a Magyar Tu-
dományos Akadémia Könyvtára Irattárának ajándékoztam.

Tartalmazza ez levelezésünk kb. 8O%-át,azaz több mint 1000 olyan levelet, me-
lyeket angol, amerikai, dél-afrikai, kanadai,guyanai költ6k, valamint magyar munka-
társaink Táborinak és nekem frtak."A József Attila-részre (és külön kötetre) vonatkozó
levelezést a londoni University College Könyvtárának, az illyés-részre (és külön köte-
tekre) vonatkozó levelezést, a fordftásvariáci6kkal együtt, a New York városi City
Librarynak adtam.

Az MTA antol6giaanyaga továbbá (a változatokkal és nyersfordftásokkal együtt)
több mint kétezer fordítást is tartalmaz. Költözködéseim során (eddig 33 helyen lak-
tam életemben) egy dobozra való anyag elveszett, ebben levél és fordft~anyag is volt,
ami az összgydjteménynek ca. 5%-át képezte. Ezzel szemben Makkai Adám chicagói
professzor és társszerkeszt6 birtokában is volt anyag, amit remélhet6leg meg6rzött.

Az MTA Könyvtár Irattárában példás rendben, áttekinthet6 j6 mutatókkallát-
tam vissza az antológia anyagát, 1993. október 28-án, amikor a hasznosíthatóságának
kérdésér61 tartottam a Vasarely-teremben el6adást. A megbívón ez a cím állt: A Poetry
of Hungary A rchivuma.

Az anyag központi része az a 800 pluszfordftás, melyeket a szerkeszt6k "végs6
válogatásra" felvettek. Az ezekhez járul6 "munkatársak" lajstroma több mint száz ne-
vet tartalmaz. Könnyen kikereshet6 tehát, hogy ki mit fordÍtott vagy nyersfordított.
Egy másik mutató "kronologikus" sorrendbe szedi a versdmeket, egy harmadik angol
címeik szerint veszi sorra 6ket.

b) 1. Alábjegyzeteket kiegészít6 "bibliográfia" helyett, a teljesség igénye nélkül,
néhány könyvészeti jegyzettel szolgálnék. A meg nem született antológia megszületett
gyermekei:

Attilajózsef- poems(London,DanubiaBookCo, 1966).
A tribute to Gyula Illyés (Washington, Occidental Press, 1968).
Radnóti (Georgetown, Justforallthat, 1970).
Gyula Illyés, selectedpoems (London, Chatto and Windus, 1971). Kanadai kiadás-

ban is megjelent.
100 Hungarian Poems (Manchester, Albion Editions, 1976) [2. utánnyomásban,

kötve, 1977-ben].
Transylvanian falk ballads (Manchester, Albion Editions, 1982) [2. utánnyomás-

ban, 1982-ben].
Hungarian LovePoems (poet, Madras, 1969)[különszám].
A for Attila (Budapest, Fels6oktatás, 1994).

2. A legtöbbet fordított magyar költ6 Pet6fi Sándor, a huszadik században Ady
Endre. Két példa:

Endre Ady-poems;translated by René Bonnerjea (Budapest,Rajna és Bokor, 1941).
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Endre Ady 26 Suomennosta
13 Gedichte; Toimittanutt.

Ádám István Szabó Törpényi ijoensun, 1978).

Bár Bonnerjea-t és T. Szabó Ádámot mint Ady-fordítókat n~m szerepeltettük,
mindkettejüket megnyertük az antológia más munkálatai számára. Adámmal közösen
hoztuk létre a Transylvanianfalk balladskötetet.

3. Az Ady utáni nemzedék angoira legtöbbet fordított költoje Radnóti Miklós.
Saját próbálkozásunktól függetlenül a következo kötetek készültek el, csupán 1977-
1979 között:

The Witness...translated by Thomas Ország Land (London, Tern Press, 1977).
Subway stops...translated by Emery George (Ann Arbor, Ardis, 1977)
ForcedMarch... translated by Clive Wilmer and G. Gömöri (Manchester, Car-

canet, 1979).
Folyóiratcikk -formában:
The lagerverseof MiklósRadnóti by B. S. Adams (SlavonicReview, 1977).

4. A Browring-antológiától Aczél Tamás The ice age címii regényéig 250 angol
nyelv\i irodalmi hungaricát sorol fel Czigány Magda megbízható bibliográfiája: Hunga-
rian Literature in English Translation,published in Great Britain, 1830-1968 (London,
Szepsi Csombor Kör, 1969).

Kés6bb sem készült jobb angliai felmérés, világméretii számbavétel pedig éppen-
séggel nem. Aki "teljességretörekszik", az ne a Széchényi Könyvtár különbözo idevágó
bibliográfiájához forduljon, hanem a könyvtár igenjó katalógusaihoz.A Czigányné-féle
id6- és helyhatárok közötti bibliográfia nem listázhatta például a következ6ket:

Az els6 Illyés-kötetet Q.:b/1.), mert ez az USA-ban jelent meg; Joseph Grosz and
W. Arthur Boggs: Hungarian Anthology (Münich, 1963)könyvét, mert ez némethon-
ban látott napvilágot; a Gems of Hungarian C/assicPoetry (London, Turul Press, 1976)
dmii összeállítást, mert az kés6bb jelent meg, vagy a MagyarPoems....translated by Ro-
bert Hadek (Chicago, Ladányi-Foundation, 1992)címii, a legutóbbi antológiát.

5. A Corvina ez ideig legjobb angol nyelv\i verseskönyve a Weöres-kötet volt:
Eternal Moment, edited by Milós Vajda (Budapest, Corvina, 1988). Több Szirtes- és
kevesebb Morgan-fordítás jobban érzékeltethette volna a magyar költ 6 kivételes tá-
lentumát.

6. A legfrissebb, egy kétnyelv\i fordításkötet: Attila primer - Atti/ával kezdjük
(Attila József: selected poems) translated and edited by Thomas Kabdebo (Budapest,
Fels6oktatás, 1994).Sajnos, igen sok értelemzavaró nyomdahibával.

Az antológia jövoje

Az 1994-es esztend6 végén Makkai Ádám Chicagóban nekifogott az anyag fel-
frissítésének. Egyel6re két újvilági költ6 és saját páratlan költ6i leleményének segítsé-
gével újrafordított/fordíttatott, kijavított/kijavíttatott és jegyzetekkel ellátott húsz-
egynéhány magyar klasszikus verset, melyek most új, formahii angol köntösben,
egyelore kéziratban tündökölnek.
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Makkai egy "sabbatical", vagyis nyelvtsztanári teendeSial61 mentesített év kelleSs
közepén dolgozik újra (és most igazán) az antol6gián. Ha kis csapatának lelkesedése
nem lohad, és ügybuzgalmukat vasfegyelembe szorítva egy 400 és nem több versre
rug6 kötetet vesznek célba - lévén a kevesebbtöbb! -, akkor a chicag6iegyetemek
egyik kiad6vállalata felvállaljaa felújított antol6gia kiadását.

JEGYZETEK

1 Neki külön részt szenteltem a Kortárs 1994.márciusi számában.
2 Mai értékben kb. 2000 Ft.

3 Átalakított padlástér volt.
4 Brit költo - jobb kifejezés. Mert volt köztük visszahonosodott ausztrál, dél-afrikai, orosz

származású (Yakov Hornstein) és német eredetú (Michael Hamburger), britté vált költo-mÍÍ-
fordh6 is.

5 Sárközi Mátyás irja az És egyik 1992-esszámában: "Szinte Fuller kezébe er<t)ltetteaz én ritmi-
kai, dmelési és egyéb instrukci6kkal, megjegyzésekkel btívitett nyersfordításaimat. "

6 Angolban ez nem egyszerd. A magyar viszont daktilikus nyelv, alatinon, görögön túl az ido-
mértékes verselésre a legalkalmasabb. Ez nem hübrisz vagy nemzeti gtíg!

7 Megjelent az Új Lát6határ 1982/6 számában (503-514. lap).
8 Ország-Land Tomi a Szemináriumban mutatta be Radn6ti-fordításait. A legjobbakat be-

vettük az antol6gia gy\íjteményes anyagába. Késtíbb angolul Londonban, végül 1993-bankét
nyelven, Pesten jelent meg Land Radn6ti-kötete.

9 A New Hungarian Quarterly (eredetileg Hungarian, majd legújabban ismét Hungarian
Quarterly) számos Vernon Watkins-Kabdeb6 Tamás J6zsef Attila-fordítást közölt szerény
személyem megjelölése nélkül. Nem neheztelek rájuk, a katedrálisszobrok ktífarag6i sem ir-
ták alá a nevüket.

10 Errtíl részletesebben Az Angol Antológia c. cikkem számol be (Új Lát6határ, 1977. február,
489-498. lap).

11 A sz6vicc nyilvánval6: "Megméretett és Könnyíí-nek találtatott."
12 Az elso kínai császár - még a KrisztUs elotti idokben - hallott arr61, hogy a Csendes-6ceán

egy szigetén egy gyümölcsbtíl eltíállitották a halhatatlanság szerét. Csu Ju kapitányt küldte el
ezért, aki haj6jával együtt eltÍÍnt a tenger fenekén.

13 Láttam a lápot, az életfolyamot - mit elzsilipelt a halál -, egy hegy csúcsát, Az Emigráció
anatómiáját és már csaknem a deltát, hová együtt jutottunk volna el, a világköltészetbe tor-
ko1l6, de torz6ban maradt antol6giát.

14 Közülük egyik sem magyar származású.
15 A Szentkirályi-féle bibliográfia alapján.
16 Babits e fiatal kedveltje, Maynard Keynes közeli ismertíse az elso háború kezdetén a camb-

ridge-i Kings College-ben járt, onnan vonult be, az elstí lovasrohamban elesett.
17 Lásd Cso6ri kötetét: Sándor Cso6ri: Memory of Snow, translated by Nicholas Kolumban

(Great Barrington, Press, 1983).
18 Theplough and the Pen, edited by nona Duczynska and Karl Polányi (Toronto, McClelland

and Stewart, 1963). Ezt követte: Ferenc Juhász: The bay changed into a sug, translated by
Kenneth McRobbie and nona Duczynska (London, Toronto, New York, Oxford University
Press, 1970).
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19 A legjobb: Petofi English and introduction by Anton N. Nyerges (Buffalo, Hungarian Cultu-
ral Foundation, 1973).

20 László Nagy... selected poems, translated by Tony Coonor and Kenneth McRobbie (Lon-
don, Oxford University Press, 1973).

21 Ez a néVtelenek által irt versek, a népdalok és a népballadák miatt nem szánútható ki pon-
tosan.

22 Mindazonáltallefordíttatott és fölvetetett velem Krúdy-szövegeket, mondván, hogy K, Gy.
prózakölt6 is volt, akit "nem szabad kihagyni",

23 Ady-fordításokkal régebben rengetegen, újabban is többen probálkoztak. Részleteredménye-
ket értek csak el. Angolra Ady a legnehezebben fordítható magyar költo. Magyarsága jórészt
provinciálisnak, pátosza többször nevetségesnek hat angolul. Ha Yeats-et föltámaszthatnánk,
ó megbickózna az Ady-versekkel; szimbolista és nemzeti költo lévén át tudná ültetni Ady
szimbolizmusát.

BUDA Y GYÖRGY

jegyzetek az illusztrációkhoz
Nem szokásos az, hogy egy múvész jegyzetekkellúsérje egy költeSiantoló~iához

készített illusztrációit. Helyzetem azonban kivételes, mint ahogy ez az antologia is
kivétel. Azt hiszem, hogy magyarázó jegyzeteimmel közelebb hozhatom az olvasót
a költcSkhözés verseikhez.

Miként az antológia költeményei, az én illusztrációim is arra szolgálnak, hogy
a választott huszonöt magyar költot plasztikusan is bemutassuk. (A választás Budayé;
az antológia 200 költot mutat be.) A kötet angol nyelvú közönség számára készült,
kikbcSla többség nem ismeri a magyar költészetet; tanácsosnak láttam, hogy a hagyo-
mányos bemutatáson túllépjek. Az Antológia számára készült portréim tehát jóval me-
részebbek a konvencionális bemutatásnál.

Ami a régi költeSket illeti, régebbi metszetek és rézkarcok figyelembevételével
dolgoztam. Olyan hasonlóságokat kerestem, melyek az adott periódusban a legjellegze-
tesebben mutatják be a költoket, továbbfejlesztve ezt szimbólumokkal, melyeket a mai
irodalomtörténet is visszhangoz. Ifjúságom nagy élménye volt a magyar irodalom és
nagy örömömre szolgál, hogy angol nyelvú bemutatásában segédkezhetem.

Az e századi költok közül sokat személyesen ismertem, sot barátaim is akadtak
közülük; ilyen esetekben nemcsak egyéb illusztrációkat és fotográfiákat használtam fel,
hanem személyes emlékeket és vázlatokat is.

Buday György 1966-ban,Tábori Pál biztatására lépett kapcsolatba Kabdebó Tamással, majd
1969-ben Szathmáry Lajossal és Makkai Ádámmal. Az illusztrációkat Szathmáry megbízásából,
illetve az o költségén készítette. Ezek ma is a chicagói magyar irodalmár birtokában vannak.

E sorok frója a hetvenes években felkereste Buday Györgyöt stúdiójában, s kapcsolatban
maradt vele a nyolcvanas évek elejéig. Levelei tehát ugyancsak megtalálhatók az MTA le-
rakatában. Míg levelezni magyarulleveleztiink, Buday angolul írta a fenti jegyzetet (nem úgy,
mint Cs. Szabó, aki magyarul írta el6szavát, melyet Táborival angoloútottunk), Budayt tehát -
ezúttal -magyarra kellett fordítanom.




