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KorÀbbi pÀlyÀzatainkat ä a novellapÀlyÀzatot 1991-ben ¢s a kritikapÀlyÀzatot '92-ben
ä a Holmi jÂl felfogott ¢s leplezetlen ́ n¢rdeke diktÀlta. JÂ novellÀra ¢s jÂ kritikÀra ¢getû
sz¡ks¢g¡nk van, ¢s a kÁnÀlat mindkettûbûl jÂval szer¢nyebb, mint a kereslet, a piacon
pedig dÃl a konkurenciaharc. VersfordÁtÀst ellenben csak alkalomadtÀn k´zl¡nk, ¢s
szinte sohasem rendel¡nk. Az alkalom az szokott lenni, hogy valakinek szenved¢lyes
vÀgya tÀmad valaminek a lefordÁtÀsÀra, ¢s mi ennek ´r¡l¡nk. (Persze csak ha jÂ a for-
dÁtÀs.) Az ilyen szenved¢ly azonban mintha kihalÂf¢lben volna. HÀny k´ltû van m¢g,
akit mindaddig nem hagy nyugodni egy-egy idegen nyelven olvasott vers ¢lm¢nye,
amÁg meg nem szÂlaltatta azt a verset magyarul?

A piaci viszonyok is alaposan megvÀltoztak. Hol vannak mÀr az egyes nemzetek
vagy akÀr f´ldr¢szek k´lt¢szet¢t bemutatÂ vaskos antolÂgiÀk, a nagy k´ltûi ¢letmüvek-
bûl vÀlogatÂ sorozatok? MÀsfelûl, ami m¢giscsak megjelenik ä k´tetben vagy folyÂ-
iratban ä, azt megszüri-e kellû hozzÀ¢rt¢ssel az ellenûrzû szerkeszt¢snek az az alapos
figyelme, amely talÀn m¢gsem tartozik az elûzû korszak kÀrhozatos ¢s elvetendû ha-
gyomÀnyai k´z¢? Mintha a k´nyv- ¢s lapkiadÀs jelenlegi, n¢mik¢pp zürzavarosnak ¢s
talÀn Àtmenetinek mondhatÂ helyzet¢ben a versfordÁtÀs irÀnti kereslet radikÀlis meg-
csappanÀsÀval egyidejüleg a korÀbbinÀl tÀgabb tere nyÁlna az elszÀnt dilettantizmus-
nak. Az¢rt-e, mert a jÂ fordÁtÂk hovatovÀbb kihalnak? Neh¢z elhinni. M¢g nehezebb
belet´rûdni. Egy-egy k´ltû meg tud lenni fordÁtÀs n¢lk¡l, de egy eg¢sz k´lt¢szet aligha.

Mindenesetre szerett¡k volna tisztÀbban lÀtni, hogy is Àllunk. Nem titkoltuk, hogy
elsûsorban azokra vagyunk kÁvÀncsiak, akik m¢g nem tudhatnak maguk m´g´tt szÀ-
mottevû fordÁtÂi ¢letmüvet. àA versfordÁtÂkedv ¢l¢nkÁt¢se c¢ljÀbÂl ¢s a tehets¢g kivÀlasztÂdÀsÀt
megk´nnyÁtendûÊ hirdett¡k meg pÀlyÀzatunkat. °s nem csalÂdtunk. Vagy legfeljebb kel-
lemesen.

Hogy a kivÀlasztÀst a zsüri szÀmÀra is megk´nnyÁts¡k, a pÀlyÀzati anyagot k¢t ä k´-
telezû ¢s szabadon vÀlasztott ä r¢szre osztottuk. K´telezû anyagk¢nt hÀrom verset kel-
lett lefordÁtani a megadott huszonkettûbûl. Ezeket h¢t nyelvbûl (angol, n¢met, francia,
latin, olasz, spanyol, orosz) vÀlogattuk ́ ssze hÀrmasÀval, az angolokat egy amerikaival
megtoldva. çltalÀban k´t´tt formÀjÃ, nyelvenk¢nt kor ¢s jelleg szerint k¡l´nb´zû ver-
seket szemelt¡nk ki. A hÀrom k´telezû mell¢ hÀrom r´videbb vagy egy ´tvensorosnÀl
hosszabb verset lehetett szabadon vÀlasztani. A pÀlyamüveket ´ttagÃ zsüri bÁrÀlta el,
´t k´ltû-müfordÁtÂ: Imre FlÂra, Lator LÀszlÂ, NÀdasdy çdÀm, SomlyÂ Gy´rgy, VÀrady
Szabolcs. A pÀlyÀzat jelig¢s volt. Az eredm¢nyhirdet¢st k´nnyelmüen ä igaz, csak àelû-
relÀthatÂlagÊ ä decemberre Ág¢rt¡k. Rosszul m¢rt¡k fel erûinket ¢s lehetûs¢geinket.
A be¢rkezett 54 pÀlyamü k´z¡l 34 ä ´sszesen 202 versfordÁtÀs ä maradt versenyben
az elsû kritikai szür¢s utÀn, ¢s ig¢nyelt egyenk¢nt alapos figyelmet, ´sszevet¢st az ere-
detivel, majd egymÀssal. 1995. december 20-Àra siker¡lt a zsürinek meghoznia a d´n-
t¢st. Az eredm¢nyt a Magyar HÁrlap k´z´lte 1996. januÀr 13-Àn. A dÁjakat februÀr 6-Àn
osztottuk ki az írÂsz´vets¢g sz¢khÀzÀban.

Egy kis statisztika. ¹sszesen 318 fordÁtÀs ¢rkezett. Nyelvek szerinti megoszlÀsuk a
k´vetkezû: 136 angol, 67 n¢met, 35 francia, 29 latin, 21 orosz, 7 olasz, 6 szerb, 3-3
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cseh, romÀn, spanyol, okszitÀn, 1-1 eszperantÂ, holland, Âg´r´g, portugÀl, t´r´k. A
k´telezû anyagbÂl 171 fordÁtÀs k¢sz¡lt; a nyelvek sorrendje nagyjÀbÂl ugyanaz. °rde-
kesebb a k¢p, ha a k´zl¢sre elfogadott, illetve kellû javÁtÀsokkal elfogadhatÂ fordÁtÀsok
´sszesÁtett szÀmait n¢zz¡k. A k´telezû anyagbÂl a francia k´ltûket fordÁtottÀk a legjob-
ban, ́ sszesen 14 verset. A tovÀbbi sorrend: 9 angol, 7 n¢met, 5 latin, 3 olasz, 2-2 orosz
¢s spanyol. A szabadon vÀlasztott anyagbÂl ism¢t az angolok vannak az ¢len (21), jÂval
utÀnuk k´vetkezik 7-7 n¢met ¢s francia, 4 latin, 2 orosz, 1-1 Âg´r´g, holland ¢s esz-
perantÂ.

Ha mÀrmost a k´ltûket tekintj¡k, az ´sszes pÀlyÀzÂ k´z¡l legt´bben (23-an) John
Donne SONG-jÀval tettek kÁs¢rletet. A tovÀbbi sorrend: Wordsworth 19, Frost 18, Lar-
kin, Gryphius, Benn 12, Ronsard, Nietzsche 11, Mallarm¢ 9, Horatius, Puskin 7, Ovi-
dius, Cadou 6, Lucretius, Mandelstam 4, Borges, Pascoli 3, Kuznyecov 2, B¢cquer,
Luzi 1. A spanyol Fray Luis de LeÂn ¢s ami sokkal meglepûbb, Petrarca vers¢t senki
sem vÀlasztotta. Pedig a szonetteknek (Ronsard, Gryphius, Wordsworth) amÃgy nagy
volt a keletj¡k. MÀs k¢rd¢s, hogy a vÀlasztott versekbûl hÀny elfogadhatÂ fordÁtÀs k¢-
sz¡lt. Ebben a tekintetben is Donne a listavezetû ä hÀtulrÂl. A 23-bÂl talÀn egyet lehet
majd k´z´lni. Ez a feltünû kudarc ´nkritikÀra k¢sztet. Vannak versek, amelyeknek a
sikeres lefordÁtÀsÀhoz rendkÁv¡li tudÀs, ihlet ¢s szerencse ´sszetalÀlkozÀsa sz¡ks¢ges.
ögy lÀtszik, Donne SONG-ja is k´z¢j¡k tartozik a k´nnyed lejt¢sü, de sz´vev¢nyes k¢p-
letü r´vid soraiba zsÃfolt ́ tletf¡z¢reivel, a bonyolultan megteremtett egyszerüs¢g¢vel.
A mÀsik vers, amit alighanem hiba volt felvenni a k´telezû anyagba, Gottfried Benn
FRAGMENT°-je. A SONG dalszerüs¢g¢vel ellent¢tben itt a sz´veg prÂzaisÀga ¢s gram-
matikai buktatÂi ÀllÁtjÀk szokatlanul neh¢z feladat el¢ a fordÁtÂt. Az eredm¢ny 12-bûl
1. Ism¢t csak talÀn. Ha viszont az az egy ä akÀr 18-bÂl, mint Robert Frost vers¢nek
eset¢ben ä teljesen meggyûzû, sikeres fordÁtÀs, akkor mÀr elmondhatjuk, hogy a ki-
tüz´tt c¢l nem volt irreÀlis. AkÀrcsak Wordsworth szonettje, amelynek 2 fordÁtÀsÀt fo-
gadtuk el a 19-bûl. A prÂbÀlkozÀsok szÀmÀhoz m¢rt siker arÀnya Mario Luzi vers¢t
illetûen a legkedvezûbb: 1:1. Ren¢ Guy Cadou vers¢nek 6 fordÁtÀsÀbÂl rem¢nyeink
szerint 4-et, sût talÀn 5-´t tudunk k´z´lni. A franciÀkon kÁv¡l csak egy vers, a Philip
Larkin¢ k´z´lhetû valÂszÁnüleg 3-nÀl t´bb (4, de lehet hogy 5) fordÁtÀsban. A szabadon
vÀlasztott versek k´z´tt ä k´zl¢sre elfogadva ä egy k´ltû szerepel 2-n¢l t´bb verssel
(6-tal): Robert Frost. V¢g¡l egy utolsÂ adat ä arrÂl, hogy egy-egy pÀlyÀzÂ hÀny nyelv-
bûl fordÁtott: 6 nyelvbûl 1, 4-bûl 3, 3-bÂl 8, 2-bûl 15.

A zsüri a magyar versfordÁtÀsban r¢gÂta meghonosodott krit¢riumokat alkalmazta,
tehÀt a lehetû legteljesebb formai-tartalmi-stÁlusbeli hüs¢get k¢rte szÀmon, term¢-
szetesen a lehetûs¢gek hatÀrain bel¡l, ¢s semmik¢ppen sem formÀlisan, vagyis min-
denekelûtt a fordÁtÀs k´ltûi ¢rt¢k¢re figyelve. Nem mindig k´nnyü persze megÁt¢lni,
¢s gyakran egy¢ni Ázl¢s, vershallÀs dolga, hogy ki mikor ¢s miben ¢szleli annak a k¢nyes
hatÀrnak az Àtl¢p¢s¢t, amelyen tÃl az ´nk¢nyess¢g, a csonkÁtÀs vagy felhÁgÁtÀs, az el-
sz¡rkÁt¢s vagy tÃlszÁnez¢s, egyszÂval a àhütlens¢gÊ kezdûdik. Minden zsüritag sz¢l-
jegyzetekkel, alÀhÃzÀsokkal lÀtta el a maga p¢ldÀnyait, ezeket aztÀn ́ sszesÁtett¡k vagy
megvitattuk, ¢s ennek alapjÀn d´nt´tt¡nk a fordÁtÀs elfogadÀsÀrÂl. T´bbf¢lek¢ppen.
Van, ami jÂ Ãgy, ahogy van. Vagy Ãgy rossz, ahogy van. El¢g rÀjuk egy szÂ: igen ä
nem. Bûven akad azonban k´zb¡lsû eset, t´bb fokozatban. Van, amit elfogadtunk,
aprÂbb javÁtÀsokat javasolva. De van jÂ n¢hÀny olyan fordÁtÀs is, amelyet felt¢telesen
fogadtunk el: nagyobbr¢szt sz¢p, kÀr lenne veszni hagyni; de csak akkor k´z´lhetû,
ha a f¢lresiklott r¢szeket siker¡l hozzÀjavÁtani a jÂkhoz. Ez¢rt szerepel a fentebbi sta-
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tisztikÀkban annyi àtalÀnÊ ¢s àrem¢nyeink szerintÊ. OptimÀlis esetben a Holmiban
megjelenendû fordÁtÀsok szÀma el¢ri a kilencvenet, ¢s a legrosszabb esetben sem lesz
kevesebb ´tvenn¢l.

A k´zl¢sre mÀris elfogadott fordÁtÀsok ä a dÁjazottakon kÁv¡l ä Ballagi Zsigmond, Fejes
Gy´rgy, G. IstvÀn LÀszlÂ, Kun çrpÀd, Lackfi JÀnos, Lengyel BalikÂ P¢ter, Sallay Kor-
n¢lia, SÀndor BeÀta ¢s SzabÂ SzilÀrd müvei. °s bizakodva vÀrjuk vissza BÀnosi Gy´rgy,
BÀthori Csaba, GherdÀn TamÀs, Gloviczki ZoltÀn, Halmai TamÀs, MesterhÀzi MÂnika,
Nagy Sebesty¢n, N. Kiss Zsuzsa, Rozgonyi IvÀn ¢s Vojnits Imre munkÀit.

A zsüri h¢t pÀlyamüvet Át¢lt dÁjazandÂnak. A legegyenletesebben magas szÁnvonalÃ
´sszteljesÁtm¢ny¢rt az elsû hÀrom dÁjat a k´vetkezûk kaptÀk:

I. dÁj (70 000 Ft): Ertl IstvÀn,
II. dÁj (50 000 Ft): TÂth Krisztina,
III. dÁj (30 000 Ft): VarrÂ DÀniel.

TovÀbbi 20-20 000 Ft-os dÁjat Át¢lt meg a bÁrÀlÂbizottsÀg Papp GÀbor Zsigmondnak,
k¡l´n´s tekintettel a k´telezû Pascoli-vers ¢s Lermontov A SELLý cÁmü vers¢nek for-
dÁtÀsÀra; TatÀr SÀndornak, mindenekelûtt Gryphius- ¢s Platen-fordÁtÀsÀ¢rt. A àSum
MirÊ jelig¢jü pÀlyamü hÀrom Robert Frost-vers fordÁtÀsÀval, az àAhaniaÊ Mandels-
tam- ¢s Ronsard-tolmÀcsolÀsÀval tünt ki. Nagyot n¢zett azonban a bizottsÀg, amikor
kinyitottuk a jelig¢ket leleplezû k¢t borÁt¢kot. Mind a kettû ä sût m¢g k¢t mÀsik is ä
ugyanazt a nevet tartalmazta: az Imreh AndrÀs¢t. MÀrmost mit tegy¡nk? Diszkvalifi-
kÀljuk, mert megszegte a szabÀlyokat? Vagy a n¢gy pÀlyamübûl csak egyet fogadjunk
el? De melyiket? 24 fordÁtÀsÀbÂl 17 jÂ, nem egy kitünû. Ha lett volna szÁve csak a leg-
jobb hatot bek¡ldeni... De a zsürinek sem volt szÁve lemondani a jÂ fordÁtÀsokrÂl. Be-
¢rte annyi szankciÂval, hogy a pÀlyamüveknek Át¢lt k¢t dÁj helyett egyet adott k´z´s
gazdÀjuknak.

Kisebb m¢rt¢kben egy¢bk¢nt mÀsok is tÃlteljesÁtett¢k a feladatot. Ami v¢gt¢re is
csak nyomat¢kosÁtja e pÀlyÀzat jÂ rem¢nnyel kecsegtetû hÁradÀsÀt. A magyar k´lt¢szet
f¢nyes ¢s ¢letbe vÀgÂ fordÁtÂi hagyomÀnya tovÀbbra is ¢letk¢pes. A friss tehets¢g ¢s
hajlandÂsÀg megvan hozzÀ. Most m¢g az alkalmat vÀrja ä idûvel talÀn meg is tudja
teremteni magÀnak.

VÀrady Szabolcs
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