
LÀthatÂ: az elsû hÀrom sor (egy remek ha-
sonlat keret¢ben) hüv´s, latyakos, mÀr-mÀr
kellemetlen horizont. S utÀna r´gt´n f´lbuk-
kan a gondolati vertikÀlis: n¢gy sor szÀrnyal
f´l hirtelen, mint egy fekete sÀrkÀny.

Persze, semmi k¢ts¢g, talÀlunk a k´tetben
n¢hÀny olyan verset is, amelyik nem gyÃjt
eszm¢nyi olvasÂi el¢gedetts¢get. A r´vid,
nem el¢g m¢lyen belÀthatÂ tapasztalati g´r-
b¢kkel r´gzÁtett pÀr sorosokra gondolok (OK-

TñBER, TçVLAT, HIçBA, D°LUTçN). Ferencz
Gyûzû ezt Árta a k´ltû elsû k´tet¢nek, a
VISSZAFAGYñ TçBLçK-nak megjelen¢sekor:
à...bÀrmennyire jÂ arÀnyokkal szerkesztette is meg
a k´tet¢t a k´ltû, m¢gis beleillesztett n¢hÀny olyan
darabot, amelynek szerkezeti funkciÂja nyilvÀnva-
lÂ, csak ¢pp ´nmagÀban kev¢s, hogy hatÀsa le-
gyen. Elsûsorban a pÀr soros minimÀlversekre gon-
dolok... A nyelv mikroelemeire ily fokig tÀmaszkodÂ
k´lt¢szet lappangÂ vesz¢lyeire hÁvja f´l ez a figyel-
met; a kÁs¢rletezûkedv n¢ha tÃl sokat bÁz egy-egy
szÂjÀt¢kra, an¢lk¡l hogy verbÀlisan megteremten¢
a ter¢t. Az ¡res papÁr... nem el¢g visszaverû t¡k´r-
fel¡letnek, sem az olvasÂ feje.Ê Ezt a figyelmez-
tet¢st tovÀbbra is ¢rdemes szem elûtt tartani.
A r´vidverset (legalÀbbis bensûleg) Âvatosab-
ban kell megÀgyazni; vÀrni kell, mÁg megrek-
ken az ¢lm¢ny, s a k´ltem¢ny szinte hierar-
chikusan k¢pes elk¡l´n¡lni a teljes k´rü da-
rabok egy¡ttes¢ben.

Mert ez az egy¡ttes csakugyan figyelemre
m¢ltÂ, s valami fontos ÃjdonsÀggal gazdagÁtja
az Ãjabb magyar k´lt¢szet besz¢drendj¢t.
MesterhÀzi MÂnika müv¢szet¢nek leggya-
koribb vizsgÀlÂdÀsi tÀrgya: az emberi d´n-
t¢shozatalt megelûzû stÀdium, a tanakodÀs,
m¢rlegel¢s, latolgatÀs, a toporgÀs idûbeli
mozzanata, a vonakodÀsnak ¢s elûzetes
fontolgatÀsnak zilÀlt ceremÂniÀi ¢s zsibbadt
araszolÀsai.

Van a n¢met nyelvben egy pontos, ma-
gyarnak ¢ktelen¡l f¡ls¢rtû kifejez¢s: Unbe-
z¡glichkeit. Igen, ez a k´ltû is ennek a viszo-
nyokon kÁv¡l helyezked¢snek, alkalmazkodÀ-
si ¢s d´nt¢si semlegess¢gnek adottsÀgait prÂ-
bÀlja szÂba foglalni s k´ltûi ¢lm¢nny¢ avatni.
A neh¢zs¢g abban Àll, hogy ennek az emberi
Àllapotnak a leÁrÀsa olykor magÀt a k´zl¢-
kenys¢get akadÀlyozza, s alkalmasint a k´r¡l-
bel¡lis¢g ingovÀnyÀra tereli a sz´veget. Min-
den, ami egyszerü, hamis. Minden, ami bo-
nyolult, csupÀn hosszas tapasztalat ÀrÀn k´-

z´lhetû. S minthogy a k´ltûi nyelvben sem-
milyen ¢lm¢nyt nem szabad gondolatra lefor-
dÁtani (legfeljebb kifejezni egy sajÀtosan bir-
tokolt nyelvi szertartÀs keret¢ben), ki kell ala-
kÁtani azt a gondolati ¢s nyelvi k´zl¢s hatÀr-
ter¡let¢n mozgathatÂ jelt´meget, mely m¢gis
az azonnali elfogadÀs ig¢ny¢vel k¢pes k´zve-
tÁteni a k´ltûi mondanivalÂt.

MesterhÀzi MÂnika ezzel a k´tettel bizo-
nyÁtja, hogy mÀr igen k´zel ker¡lt sajÀt sza-
vaihoz. K´lt¢szete kezd egynemüv¢ vÀlni
(nem egyhangÃvÀ!), s k¢pes f´lid¢zni azt a
borzongÀst, mely sokismeretlenes egyenletek
lÀttÀn lepi meg az embert. Verseiben mÀr
nem pusztÀn lerakodik, hanem nyÃjt is va-
lamit.

Szavainak minûs¢ge ¢rintetlen.

BÀthori Csaba

    BçTHORI CSABA:   
H¹LDERLIN A TORONYBAN

(1806ä1843)

Sz´vegdokumentumok
öj MandÀtum K´nyvkiadÂ, 1995. 
199 oldal, 550 Ft

Friedrich H´lderlin magyarorszÀgi hatÀst´r-
t¢nete egyre terjedelmesebb, ami annÀl meg-
lepûbb, mert igen nehezen megk´zelÁthetû,
hosszÃ tanulmÀnyozÀst ig¢nylû ¢letmürûl
van szÂ, amelyik rÀadÀsul magyarul csak t´-
red¢kesen ¢s t´bbs¢g¢ben megk¢rdûjelezhe-
tû minûs¢gü fordÁtÀsokban jelent meg. (Az
eddig megjelent H´lderlin-kiadÀsok kritikÀ-
jÀra jelen keretek k´z´tt nem t¢rhetek ki,1

annyit azonban ¢rdemes megjegyezni, hogy
az egyetlen valamelyest hasznÀlhatÂ, valÂban
ÀtfogÂ k¢pet adÂ vÀlogatÀs a S¡k´sd MihÀly
szerkesztette Helikon-kiadÀs 1961-bûl, amely
sajnos azÂta sem kaphatÂ.)

Nem tartom szerencs¢snek, hogy jelen k´-
tettel a magyar olvasÂ elûbb kapja k¢zbe az
elmebeteg k´ltû sablonokbÂl lazÀn ´sszefü-
z´tt sztereotip verseit, mint hogy megismer-
hette volna k´ltûi pÀlyÀjÀnak del¢t, hogy
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elûbb olvassa Zimmer asztalos szÀmlÀit, mint-
sem hogy k¢zbe vehetne egy alaposabb biog-
rÀfiÀt H´lderlin ¢let¢nek fû dokumentumai-
val, elûbb olvassa H´lderlin k¢nyszeredett,
semmitmondÂ sorait anyjÀhoz, mintsem
hogy megismerhetn¢ Hegellel, Schellinggel,
B´hlendorffal, Schillerrel stb. folytatott, ha
nem is terjedelmes, de rendkÁv¡l gazdag le-
velez¢s¢t.

A BÀthori Csaba kiadta k´tet mÀr temati-
kÀjÀval ¢s cÁm¢vel is elÀrulja, hogy inkÀbb egy
legenda n¢pszerüsÁt¢s¢hez kÁvÀn hozzÀjÀrul-
ni, mintsem az ¢letmü k´zvetÁt¢s¢hez. Ez a
legenda pedig Ãgy szÂl, hogy az 1806 utÀni
H´lderlin l¢nyegileg ugyanaz a k´ltû, mint a
korÀbbi, azaz k¢sei verseivel ¢ppÃgy pÀrbe-
sz¢dbe l¢phet az olvasÂ, mint a korÀbbiakkal.
àA sz´veg Àtl¢pi az eksztatikus cs´nd ¡vegfalÀt, s
az ûr¡lt legendÀja m´g¡l kibukkan az a m¢ltÂ-
sÀgÀtÂl megfosztott, valÂdi Àrva ember, aki fel¢nk
nyÃjtja kez¢t, s ism¢t beÀll a k´z´ns¢ggel pÀrbesz¢-
det folytatÂ alkotÂk sorÀbaÊ ä olvashatjuk a kiadÂ
elûszavÀban. (9. o.) Cs´nd ¢s àbesz¢dÊ ma-
napsÀg divatos paradoxonÀbÂl kiindulva
ugyan elûsz´r arra gondolhatnÀnk, hogy po-
¢tikai felfedez¢srûl van szÂ (mint p¢ldÀul
Winfried Kudszus k´nyv¢ben, aki elûsz´r kÁ-
s¢relte meg k´ltûileg rehabilitÀlni H´lderlin
toronyk´lt¢szet¢t), de ebben alaposan csalÂ-
dunk. A versek ¢s sz´vegdokumentumok
´sszeollÂzÀsÀt ugyanis a kiadÂ ezutÀn a k´-
vetkezûk¢ppen indokolja: àItt lehets¢ges a meg-
egyez¢s ennek a vilÀgbÂl kiszorÁtott embernek a
meg¢rt¢s¢hez... °s lehets¢ges r¢st ¡tn¡nk a bolond-
sÀg szerep¢nek falÀn, amelyen Àt meghallhatjuk,
igenis k´zvetlen¡l meghallhatjuk a mindenkiben
k´z´s emberi hangot. Semmi k¢ts¢g, az ¢lm¢nyek ¢s
k´zl¢sek eltolÂdnak a lÀthatatlanba, de m¢gsem sza-
badulhatunk az ¢rz¢stûl: egy k´z´s gombolyagba
vagyunk k´tve ezzel az emberrel, egy ritkÀn mutat-
kozÂ vilÀgtapasztalat keret¢ben, s ¢ppen ez az Àr
ellen ÃszÂ l¢tforma ¢breszthet rÀ k´znapi tapasz-
talataink m¢lyebb ¡zeneteire.Ê (10. o.) Azt a fel-
t¢telez¢st, hogy H´lderlin talÀn nem is lett el-
mebeteg, elûsz´r Pierre Bertaux kockÀztatta
meg, m¢gpedig politikai t¢zise igazolÀsÀul.
Eszerint H´lderlin mindv¢gig kitartott jako-
binus eszmeis¢ge mellett, s amikor barÀtjÀt,
Sinclairt fels¢gÀrulÀs vÀdjÀval letartÂztattÀk,
nem maradt szÀmÀra mÀs kiÃt, mint beleme-
nek¡lni az elmebaj lÀtszatÀba. Ugyanezt a fel-
t¢telez¢st magÀn¢leti ¢rvekkel is megtÀmo-
gatta k¢sûbb D. E. Sattler, a frankfurti kiadÀs

szerkesztûje. BÀthori Csaba hivatkozik az
elûbbire (az utÂbbira k¡l´n´s mÂdon nem),
Àm m¢gis alkotÂ mÂdon bÀnik ezzel a hipo-
t¢zissel. Mint a fenti id¢zetbûl is megtudhat-
tuk, szÀmÀra a toronyba zÀrt àelmebetegÊ
H´lderlin az àÀltalÀnos emberitÊ jelk¢pezi. Mi-
¢rt is? Mert àki lett taszÁtva a vilÀgbÂlÊ, mert
àvalÂdi ÀrvaÊ, mert àÀr ellen ÃszottÊ, ¢s ezzel a
àmiÊ h¢tk´znapjainkra vilÀgÁt rÀ. Lelke le-
gyen rajta a szerkesztûnek ¢s vele egy¡tt an-
nak az Ãjabb ÁrÂnemzed¢knek is, amely sajÀt
àvilÀgbÂl kiszorÁtottsÀgÀtÊ, àÁns¢g¢tÊ a n¢met k´l-
tû sorsÀba vetÁti. Az ÀltalÀnosÁtÀst azonban ol-
vasÂk¢nt ¢s filolÂgusk¢nt a leghatÀrozottab-
ban elutasÁtom. A àmiÊ hasznÀlata teljesen ´n-
k¢nyes ¢s indokolatlan.2 (Hogy MI [kicsoda?]
lenn¢nk àegy k´z´s gombolyagba k´tve ezzel az
emberrelÊ?) Ez az ´nk¢nyes n¢vmÀshasznÀlat
a k´tet legalapvetûbb probl¢mÀjÀra mutat rÀ:
k¢rd¢s, hogy BÀthori Csaba dokumentumk´-
tetet kÁvÀnt-e kiadni, vagy pedig alkotÂ mÂ-
don àtovÀbbk´ltiÊ H´lderlin toronyk´lt¢szet¢t,
amint azt az utÂszÂ hely¢n nyÁltan is megva-
lÂsÁtotta. TalÀn egyszerre akarta ezt a k¢t el-
lent¢tes dolgot, de ez a szÀnd¢k csak torzsz¡-
l´ttet eredm¢nyezhet. °s a k´tet sajnos az is.
M¢gpedig nemcsak koncepciÂjÀban, de kivi-
telez¢s¢ben is.

Tegy¡k fel, hogy m¢gis elfogadnÀnk a àle-
gendaÊ kedv¢¢rt azt az elvet, hogy lehet ´t-
v´zni H´lderlin k¢sei verseit az aszta-
losmester szÀmlÀival, a boncolÀsi jegyzû-
k´nyvvel, a levelekkel ¢s minden k¡l´nf¢le
müfajhoz tartozÂ ¢s k¡l´nb´zû szerzûs¢gü,
n¢zûpontÃ sz´veggel. Ha ezt a kiadÂi elvet
elfogadnÀnk, m¢g akkor is k¢rd¢ses volna
ennek az elegyes sz´veghalmaznak, amely
dokumentum¢rt¢kre tart szÀmot, mindenfaj-
ta forrÀsmegjel´l¢s ¢s jegyzet, kritikai appa-
rÀtus n¢lk¡li k´zl¢se. A kritikai apparÀtus hi-
Ànya k´vetkezt¢ben olyan àÃjÊ H´lderlin-
müvekkel is megismerkedhet a gyanÃtlan ol-
vasÂ, mint p¢ldÀul az Ãn. PHAETON-T¹RE-

D°KEK (14. o.). ValÂjÀban az àIn lieblicher
Bl¤ue...Ê kezdetü sz´vegrûl van szÂ, amely
Waiblinger PHAETON cÁmü reg¢ny¢ben ma-
radt rÀnk, s amelyben a filolÂgusok t´bb-ke-
vesebb k¢tellyel egy parafrazeÀlt, esetleg ´sz-
szemontÁrozott H´lderlin-sz´veget sejtenek.3

PHAETON-T¹RED°KEK cÁmen valÂ kiadÀsa fi-
lolÂgiailag megengedhetetlen, m¢g akkor is,
ha BÀthori Csaba amellett ¢rvelne, hogy a
sz´veget H´lderlin-eredetinek kell tekinteni.



A sz´vegkritikai apparÀtus ¢s a jegyzetek
hiÀnya mellett tovÀbb nehezÁti a mü olvasha-
tÂsÀgÀt a mÀr emlÁtett elv, az ´mlesztetts¢ge,
hogy mindenfajta müfaji, sût t´rdel¢si tago-
lÀst is n¢lk¡l´z a kiadvÀny. Nemcsak a versek
nem k¡l´n¡lnek el, de Waiblinger eredetileg
k¡l´n k´nyvk¢nt megjelent H´lderlin-¢let-
rajzÀt is csak egy alig egy centim¢teres kiha-
gyÀs vÀlasztja el Zimmer mester k¢t level¢tûl,
ami k´z¢ be¢kelûdik. Mindezeken tÃl a leg-
nagyobb neh¢zs¢get m¢gis maguk a fordÁtÀ-
sok jelentik. Szinte olvashatatlanok a Zim-
mer-levelek, mondvacsinÀlt tÀjszÂlÀsos for-
dulataikkal, az egyszerü, de jÂlelkü n¢pfi pri-
mitÁv kifejez¢smÂdjÀt visszaadni kÁvÀnÂ he-
lyesÁrÀsi hibÀikkal. A H´lderlin-sz´vegek sem
jÀrnak sokkal jobban. Az emlÁtett PHAETON-
T¹RED°KEK-ben k´vetkezetesen egy bizonyos
Oidiposz-rÂl (!) olvashatunk. (Nem sajtÂhiba,
k´vetkezetesen ism¢tlûdik a 141. oldalon is.)
A r´vid versik¢k pedig mintha pontosan az
ellenkezûj¢t bizonyÁtanÀk, mint amit BÀthori
a koncepciÂjÀban r´gzÁtett. M¢g sokkal t´re-
dezettebbek, ´sszef¡gg¢stelenebbek, mono-
tonak. Sokszor egyszerüen alig ¢rthetûk.
Hadd id¢zzem minden tovÀbbi kommentÀr
n¢lk¡l a k´ltû G¹R¹GORSZçG cÁmü utolsÂ
vers¢t, elûsz´r BÀthori Csaba Ãj fordÁtÀsÀban,
majd pedig BernÀth IstvÀn¢ban:

àMint emberek olyan pompÀs az ¢let
Emberek gyakran term¢szettel ¢lnek
Embernek nem titok a f´ldi pompa,
A reggel ¢s az este izgalomba hozza.
A nyitott tar mezûk akÀrha aratÀskor
A r¢gi monda int a sz¢les¡lt hatÀrrÂl
S az embers¢g megint Ãj ¢letet lel
így s¡pped az ¢v les¡llyed a cs´nddel.Ê

Ugyanez BernÀth IstvÀn ä legalÀbb ¢rthetû ä
fordÁtÀsÀban:

àAz ¢let sz¢ps¢g¢t az ember adja,
m¢g a Term¢szeten is Ãr parancsa,
n¢zi a pompÀs tÀjat nyÁlt szemekkel,
varÀzslatos az este ¢s a reggel.
A tÀgas, messzi r¢t mÀr r¢g kaszÀra ¢rett,
ûsi legenda-szÂ jÀrja a vid¢ket,
az ember ¢letet ÃjÁt szavÀval.
S elfogy az ¢v, mÀr csend ´leli Àltal.Ê

A fenti p¢ldÀt azonban m¢g lehetne egy-
szerüen BÀthori Csaba fordÁtÂi kvalitÀsÀnak
tulajdonÁtani. MÀs sz´vegek azonban arrÂl
gyûznek meg, hogy a fordÁtÂ vagy elemi,
grammatikai szinten nem ¢rtette meg a
verssz´veget ä ez valÂszÁnütlen ä, vagy pedig
azt a H´lderlint kÁvÀnta utÀnozni, aki, mÀr
jÂszer¢vel elborult elm¢vel, nemcsak arra t´-
rekedett, hogy Szophokl¢szt szÂ szerint for-
dÁtsa le, vagyis az ¢rthetetlens¢gig megtartsa
a g´r´g szerkezeteket, hanem rendszeresen
a nem odaillû szÂjelent¢st vagy a nem odaillû
genitivus-¢rtelmez¢st vÀlasztotta. íme, egy
p¢lda, a WAS IST GOTT?... cÁmü t´red¢k. BÀ-
thori fordÁtÀsa Ágy hangzik:

àMi az Isten? Ismeretlen, m¢gis
tulajdonsÀgaival tele az ¢gnek
arca ´v¢ivel. Vihar villÀma ugyanis
a harag egy Isten¢. Min¢l valami
lÀthatatlanabb, menek¡l idegenbe. De a d´nd¡l¢s
Istentûl a hÁrn¢v. HalhatatlansÀg imÀdata
is tulajdonsÀg, amint a mi¢nk is,
egy Isten¢.Ê

An¢lk¡l, hogy magam is f´l akarn¢k l¢pni
fordÁtÂk¢nt, pusztÀn csak annak jelz¢s¢re,
hogy mi Àll ezzel szemben az eredetiben,
hadd ¢rtelmezzem a verssz´veget:

àMi az Isten? Ismeretlen, m¢gis telve van tu-
lajdonsÀgaival az ¢g arca.Ê (A àvon ihmÊ nem
vethetû a magyarban hÀtra, m¢g versben sem
Ágy: àaz ´v¢ivelÊ.) ä àA villÀmok ugyanis egy Is-
tennek a haragja.Ê (Egyszerü inverziÂ a n¢met-
ben: àdie Blitze n¤mlich der Zorn sind eines Got-
tesÊ.) àMin¢l inkÀbb lÀthatatlan valami, [annÀl
inkÀbb] illik/illeszkedik az idegenbe.Ê (Semmi-
k¢ppen sem àmenek¡lÊ!) àA mennyd´rg¢s pedig
Isten dicsûs¢ge. A halhatatlansÀg szeretete is egy Is-
tennek a tulajdona, mint a mi¢nk is.Ê

TÃlbesz¢lni azonban semmit sem ¢rde-
mes. TanulsÀgk¢nt csupÀn annyit, hogy a ma-
nia m¢g utÀn¢rz¢sk¢nt sem vonzÂ. A magyar
olvasÂk´z´ns¢gnek sokkal inkÀbb sz¡ks¢ge
volna egy megbÁzhatÂ teljes H´lderlin-ki-
adÀsra, ami mÀr csak az¢rt sem lenne re-
m¢nytelen vÀllalkozÀs, mert H´lderlin ¢let-
müve a levelekkel egy¡tt elf¢rne hÀrom k´-
tetben, s ebbûl mÀr k¢tk´tetnyi Ágy-Ãgy le is
van fordÁtva.
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Jegyzetek

1. A Lyra Mundi-vÀlogatÀs mindenekelûtt az¢rt
nem ad k¢pet H´lderlin k´lt¢szet¢rûl, mert sok
benne a r¢szletfordÁtÀs, ¢s mert nem t´rekedett ar-
ra, hogy H´lderlin vÀltozatokban valÂ alkotÀsmÂd-
jÀt, a k¢sz sz´veg helyett a k´lt¢s folyamatÀt doku-
mentÀlÂ ÁrÀsmÂdjÀt jelezze. P¢ldÀul csak a PATMOS-
himnuszbÂl ´t l¢nyegesen k¡l´nb´zû, lezÀratlanul
maradt k¢zirat Àll rendelkez¢s¡nkre. Ehhez az alap-
vetû hiÀnyossÀghoz jÀrulnak a fordÁtÀsok evidens
f¢lre¢rt¢sei (grammatikai alapÃ f¢lrefordÁtÀsok),
amelyek a fordÁtÀsok ellenûrz¢s¢vel kik¡sz´b´lhe-
tûk lettek volna.
 Az EurÂpa KiadÂnÀl tavaly megjelent vÀlogatÀs
semmi Ãjra nem vÀllalkozott, s a mÀr megl¢vû for-
dÁtÀsokbÂl is ´nk¢nyesen vÀlogatott. °rthetetlen
p¢ldÀul, hogy mi¢rt hagytÀk ki az EMPEDOKL°SZ-tra-
g¢dia t´red¢keit.
2. A magam r¢sz¢rûl t´bbre becs¡l´m a r¢gebbi n¢-
met filolÂgusok (Beissner, Binder, Schadewaldt
stb.) szem¢rmes hallgatÀsÀt H´lderlin k¢sei korsza-
kÀrÂl, a szenved¢ssel szemben tanÃsÁtott tapintatu-
kat, mint az ilyesf¢le imagokeres¢st. TudomÀnyo-
san pedig leginkÀbb azokkal ¢rtek egyet, akik ä mint
Jean Laplanche vagy korÀbban Beda Allemann,
utÂbb pedig M. Foucault ¢s mÀsok ä H´lderlin ¢let-
müv¢nek eg¢sz¢t Ãgy tekintik, mint amiben egye-
d¡lÀllÂan felt¢telezi egymÀst k´lt¢szet ¢s betegs¢g,
egy, k´z´s diskurzust alkotnak. (L. errûl H´lderlin-
k´nyvemet: H¹LDERLIN. K¹LT°SZET A S¹T°T NAP F°-

NY°N°L. SzÀzadv¢g, 1994.)
3. L. errûl legÃjabban: Renate B´schenstein: H¹L-

DERLINS OEDIPUS-GEDICHT. In: H´lderlin-Jahrbuch,
1990/91. 131ä151. o. Illetve Sabine Doering: ABER

WAS IST DIù? FORMEN UND FUNKTIONEN DER FRAGE

IN H¹LDERLINS DICHTERISCHEM WERK. G´ttingen,
1992. 171. skk. o.

Kocziszky °va

°TLAP HELYETT LAKOMA
 

RadnÂti MiklÂs angol nyelven

Foamy Sky. The Major Poems of MiklÂs RadnÂti  
Frederick Turner fordÁtÀsa, OzsvÀth Zsuzsanna 
k´zremük´d¢s¢vel
Princeton University Press, 1992. 
XLVIII + 128 oldal

AngliÀban ¢s az Egyes¡lt çllamokban az ¢v-
tizedek sorÀn t´bben is nekiveselkedtek,
hogy RadnÂti MiklÂs k´lt¢szet¢t angolra for-
dÁtsÀk. E prÂbÀlkozÀsoknak legalÀbb a hÁre
rendre eljutott MagyarorszÀgra; vagy tÁz ¢ve
magam is m¢ltattam egy amerikai iroda-
lomtanÀr, Emery George kiss¢ egyhangÃ, de
teljes RadnÂti-fordÁtÀsÀt.

A magyar k´lt¢szet k¡lf´ldi megismertet¢-
se, sokszor elsÁrtuk, nem hozott eddig Àt¡tû
sikereket, de talÀn m¢g hozhat. Az eddigi k´-
z´nyt korÀntsem befogadÂi ¢rz¢ketlens¢g
vagy ¢rdektelens¢g okozta, hanem rend-
szerint az, hogy a lefordÁtott versek nem szÂ-
laltak meg versk¢nt a helyi kultÃrÀkban, te-
hÀt nem is ¢p¡lhettek bele azok k´lt¢szeti kÀ-
nonjÀba, ahogy p¢ldÀul Arany JÀnos HAM-

LET-sz´vege ¢p¡lt a mi¢nkbe. Sorra Ãgy jÀ-
runk kiemelkedûnek tartott k´ltûinkkel a vi-
lÀgban, ahogy a felelûtlen hÀzassÀgk´zvetÁtû
a f¢nyk¢p alapjÀn kommendÀlt hajadonjai-
val: mivel nem tudja ûket szem¢lyesen a k¢-
rûknek bemutatni, azok rendre mÀs meny-
asszony utÀn n¢znek. Mi−osz, Celan vagy Ka-
vafisz versei azonban igenis be¢p¡ltek az an-
goläamerikai elitkultÃrÀba, ez¢rt igazuk van
azoknak, akik sokadszorra sem hagynak fel
RadnÂti kommendÀlÀsÀval. RadnÂti müve,
Ãgy tetszik, egyÀltalÀn nem ¢v¡l. M¢g ma
sem k¢sû a kellû müfordÁtÂi hangot megke-
resni, megtalÀlni.

Fontos tudnunk, hogy ez korÀntsem buz-
gÂ, Âhatatlanul izzadsÀgszagÃ àkultÃrdiplo-
mÀciÀnÊ, hanem inkÀbb a szerencs¢n mÃlik.
Ha ä szerencse folytÀn ä megjelenik egy ro-
kon lelkü, hÀrom nyelven ¢rtû angolszÀsz
k´ltû a porondon, mindjÀrt Ág¢retesebb,
hogy a siker szerencs¢je is hozzÀszegûdik.

A àhÀrom nyelven ¢rtûÊ kifejez¢st azon-
ban meg kell magyarÀznom. Frederick Tur-
ner legÃjabb, OzsvÀth Zsuzsanna segÁts¢g¢vel
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