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VÁLTOZATOK HEINE-VERSEKRE 
ÉS EGYÉB KIFORGATÓ FORDÍTÁSOK. Irta: Thurzó Gábor. 

ATIZENKILENCEDIK század elején az idegen szöveget úgy akarja for-
dításban látni egy-egy fentebb szellem, mintha az «magyaroknak ma-

gyarul» iratott volna. Mennyi szenvedélyes orthológus és neológus méri 
össze fegyverét idegen verseken s akarja kicsiholni a maga nyelvi eszközeivel 
az eredeti értelmet ! És talán ez is a helyes, — akárhogyan is közel jutni 
a vershez, feláldozni az önálló költőt és vállra emelni az egyszerű közlőt, aki 
nem akar egyebet, mint szolgálni a másnyelvű költőtársat és szolgálni a ma-
gyar nyelvet. A fordítás nem a beavatottaknak szól ; amikor széltében Weisse 
átdolgozásában, korszerűvé-rontásában játszották Shakespearet, az elit 
ismerte az eredetit, s valahogyan mindig úgy lesz, hogy a fordított mű fölött 
az eredeti diadalmaskodik. Mit csináljon hát a fordító, ha nem akarja rontani 
az illúziót, ha az idegen művet magyaroknak magyarul kívánja tolmácsolni? 
Nagyon egyszerű a válasz : fordítsa le az eredetit, s ha nem lehet hozzá hű 
szóról szóra, legyen hozzá hű gondolatról gondolatra. Egy vers bonyolult ügy, 
a fordító kénytelen vállalni a formát, a képeket, a színeket és a gondolatokat,— 
aki prózát fordít, azt csak a szöveg hűsége köti, aki vershez nyúl, annak 
magyarra kell áttennie a vers teljes formai habitusát. Homéroszt nem fordít-
hatja rímes alexandrinusokban, mert erős a gyanú, hogy a gyanútlan olvasó 
nem Homéroszt fog magyarul olvasni, Racine-t nem adhatja magyaros ver-
sekben, mert félős, hogy Phèdre hortobágyi kocsmárosné jelmezében pattan 
a tragédia színpadára. A fordító valóban magyaroknak magyarul fordít, s két 
cél vezeti : pontosan, hűségesen, szinte ujjal vezetve a mondatok és verssorok 
csalóka fordulatait, mint főkönyvben az összeadásra váró számokat, — a 
másik cél ennél talán nehezebb : magyarul írni, a kor nyelvén közvetíteni. 

Fordítónak nem egyszerű és nem kellemes a dolga : alázatot kívánó 
pálya, jó fordítók mögött jó költők is süllyedtek már el. Az idegen vers 
mérgez, áti tatja a saját strófákat bódító és zavaró mákonnyal, — de ilyenkor 
talán a fordító volt gyenge költő. De idegen vers nemcsak az mérgezhet, alig 
van jobb vezető ennél a bódulatnál : Babits út ját érdemes figyelni a mások 
versén át önmagához, Kosztolányi tartalmi sűrűsödését a mások versén 
keresztül. Méreg ez is, de serkentő, felajzó, mint a morfium. A költő a vers 
lényegéig juthat le általa, szinte a szeme láttára születik meg a vers struktú-
rája, szinte élményként rakódik a struktúrára szó és szín, kép és hangulat, — 
bódító és nagyszerű élmény, mintha egy organizmus kifejlődését követhetné 
valaki szemmel. A költő hidegen és figyelőn áll szemben a más versével, akkor 
is, ha fordítása remek, átéltebb saját verseinél is. Nem köti semmi és nem 
zavarja semmi, izgalmas és méltó próba : mennyit ér a szó, mekkora meg-
terhelést visel el épen és elegánsan a magyar betű? Érezhet-e valaki nagyobb 
gyönyörűséget, amikor a legtökéletesebb mestermunka és iparos-munka, egy 
adekvátul magyarra tet t idegen vers jelenik meg előtte? A fordításban éppen 
az a szép és az érdemes, hogy a fordító elsősorban a nyelv teherbírásáról, 
hajlíthatóságáról, gazdagságáról tesz vizsgát. Szabad ezért a győzelemért 
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valamit is feláldozni, valamit is eldobni? Rengeteg példa, egy elharapódzó 
ízetlen divat mutatja, hogy talán mégis csak érdemes, és nem Kazinczynak 
volt igaza, aki «újra egészen» lefordítja Sallustiust, hogy megközelítse. 

A magyar nyelv engedelmes, a magyar nyelv költőmesterei nagy for-
dítók is voltak mindig. Vörösmarty, Arany, Petőfi versengve fordította 
Shakespearet, az igazi próbát, az örök fordítói vizsgát, amelyet ismét és ismét 
megrohamoztak, hogy visszaadják belőle, ami örök és ami korszerű. Shakes-
peare a tétje Babits, Kosztolányi, Szabó Lőrinc fordítói vágyainak is s a 
magyar irodalom nagy korszakai mindig a fordításirodalom nagy korszakai 
is. Van-e szerényebb és ugyanakkor gőgösebb fordító náluk? Szerényebb, 
mert háttérből figyelik Shakespearet, gőgösebb, mert a maguk tökéletessé-
gét bocsátják Shakespeare verseinek szabad szárnyalására. Nagyon jól tud-
ják, hogy a fordítás, a jó fordítás, az előtérben maradó költői egyéniség 
munkája, hogy amikor a kor nyelvén adják vissza Shakespeare vagy Homérosz 
örök nyelvét, mégis az időtlen szellemet szolgálják. Egy közkeletű mondás 
szerint, egy kultúra fejlettségének mérője a fordítások száma. De ennél 
talán igazabb : nemcsak a fordítások, hanem az eredeti versből kiinduló 
és az eredeti versben megmaradó fordítások száma. Weisse is fordította Shakes-
pearét — de nemcsak a verseket torzította el, hanem Desdemonát is életben-
hagyta. Mit számított nála a fordítás? Mégcsak adaptációt sem, — a zseni 
kerékbetörését a verselő kedvéért. Szerénység volt? Volt-e önteltebb Macpher-
sonnál, aki Ossián mögé bújt, volt-e ügyefogyottabb Chattertonnál, aki 
Rowley csuháját öltötte magára, volt-e óvatosabb Thaly Kálmánnál, aki 
kurucokat állított maga elé? A hűtlen fordítás, az idegen köntösben a saját 
érzelemvilág és indulat felmutatása sohasem erény, ritkán menthető, leg-
többször nagyon esendő félelem. Aki idegen nevet talál ki önmaga elrej-
tésére : romantikus, mint Macpherson, Chatterton, Thaly; romantikus, aki 
nagyobb kalandnak tekinti a költészetet, mint amekkora amúgyis. Aki ön-
magát költi bele egy idegen műbe, aki azt a gondolatsort keveri össze az 
idegen vers szavaival, amely az idegen vers hatására benne megindul, — ok-
vetlenül rosszhiszemű. Mert mi a nemesebb : vállalni azt, hogy a jó fordító 
rossz költő, akiben az egyéniséget elfojtották az idegen versek, aki saját-
magában a világirodalom tükörképét láthatja csak, ha akarja Heinét, ha 
akarja Byront, ha akarja valamelyik középkori himnusz-költőt, — vagy pedig 
beismerni, hogy csak hangokat tud utánozni, de azt tökéletesen, szebben, 
mint az eredeti? 

Van, aki nem tudja beismerni, hogy elvesztette a saját hangját az ide-
gen hangok koncertjén, hogy a sok édes dallam áradása közben kiszaladt 
fejéből a saját, szerényebb, édesebb dallam. Babits legyőzte Verlainet, Vörös-
marty Shakespearet, Kosztolányi Jammes-t, de van-e szebb élvezet, mélyebb 
mulatság, mint az idegen hangok egyénivé másult visszhangját figyelni 
verseikben? És van-e komolyabb megbecsülés, tisztább hódolat, mint amely 
Ábrányit illeti meg a Cyranoért, Bérczit az Anyeginért, Kállayt a Jeder-
mannért? Aki nem elégszik meg ennyivel, az rossz költő, kárára van az iro-
dalomnak, amelyet gazdagítani akar, — kárára van, mert nem a mélosz gyö-
nyörűsége dolgozik benne, hanem az elkeseredettség : bosszút állni a mestere-
ken, kakukfiókát ültetni galambfészkükbe, sasházukba, verset írni Villon 
számlájára, Heine terhére, angol barátok kontójára s megmutatni, hogy a 
fordító is épúgy meg tudta volna írni az egész ővrt is. A mesterek halottak, 
nem védekezhetnek, de védekezni szeretne az olvasó, akit a kényszerűség 
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kizárt az eredeti szavak paradicsomából, aki Verlaine-t magyarul akarja 
megismerni, Goethét és Shelleyt, Valeryt és Georgét szintén magyarul. 
Mit kap ő az eredeti helyett? Hagyján, ahol idegen, kívülről előszedett szavak 
álruhájában az eredeti gondolatot, hagyján, ahol a meghamisított gondolatot 
az eredeti ép formájában, — de mit csináljon, ahol a fordítót kapja és nem a 
költőt, ahol «magyaroknak magyarul» szólnak hozzá, de kisebb karakterként 
a nagy helyében? Mintha valaki lerajzolná a Notre Dame-ot: sipkás torony-
nyal, barokk ballusztrádokkal, rokokó derűvel. A mentség könnyű : az inter-
pretátor így látta a székesegyházat, de válaszolni lehet rá : ha torzítva lát, 
ne adja torzul és hamisan a tökéleteset, adja helyesen és éppen a tökéletlent, 
önmagát. 

Ismerik Heinét? Ismerik a nyelvöltögetőt és köpenyegforgatót, a sza-
kadárt és németet, a könnyűszavút és mélyet, a tagadót és hazafit, a költőt, 
a költőt? A dédanyák emlékkönyvében ott vannak a strófái — s aki emlék-
könyvbe ír, jut-e eszébe más, mint Heine-strófa? Ha valaki ma felüti vala-
melyik kötetét, visszahőköl: mennyire másként élt benne a költő ! Friss 
volt, időszerű, könnyed s most mintha nemcsak a papiros sárgult volna meg 
avíttá, hanem a költő is. Ilyenkor érzi az olvasó, hogy milyen jó szegény iro-
dalom polgárának lenni, szegény és elkésett irodaloménak, amely pótolni 
igyekezett mindent és egyszerre szülte Aranyt és a tökéletes magyar Shakes-
pearet, Babitsot és a szeplőtelen Baudelaire-t, Szabó Lőrincet és az utol-
érhetetlen Coleridge-t! Fölnyitja a fordítást, — és visszaijed. Nem találja 
meg a dédanyák mirtuszos és nefelejcses, abszintes és hányaveti költőjét, 
Heinét talál, ez nem kétséges, hiszen a címek egyeznek, néhol talán a szavak 
is, de valami semmiesetre sincsen rendjén. Ha Arany Shakespearéját, Tóth 
Árpád Samain-jét felnyitotta, megnyugodott, utána gazdagabbnak érezte az 
eredetit, közelebb férkőzöttebbnek, időszerűbbnek s az eredeti zenéje kettősen 
zengett, valami ismerős varázstól felerősítetten. Milyen igazi volt a haza-
találás, mennyire megérte a kirándulást az anyanyelv révébe ! Most olvassa 
Heinét és egyre nyugtalanabb : 

Az alkonyatban Donna Clara 
sápadt volt, mint a pergament, 
midőn a halványzöld ruhában, 
mint egy parfőmüvegnek árnya, 
az álmos nyári parkba ment. 

S míg fenn a grófi palotában 
száz dob, száz kürt, száz síp zenélt: 
nagy két mélykék szemét lezárva 
a gróf leánya, Donna Clara 
az esetre várt és így beszélt: 

— «Untatnak a Caballerók, 
untatnak a hosszú táncok, 
víg románcok, mézes bókok, 
mióta az ismeretlen 
lovag adott nékem csókot.» 

Az olvasó zavarban van, mert hisz a fordítónak, akire olyan könnyedén 
rábízta magát, amikor Villont közvetítette számára. Hamarjában nem tud 
gondolni mást — akár egy tanácstalan fiatal költő, aki Heinét véletlenül 
éppen Heinének ismerte —, minthogy két Donna Clarát írt a költő. Utána-
lapoz a német eredetiben, ahonnan száz esztendő pora riasztotta alig előbb 
az új magyar fordításhoz, de nem találja meg a második Donna Clarát, csak 
azt, amelyet ismert. Szorongás és bizalmatlanság lepi meg : így, kétféleképpen 
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tud magyarul megszólalni egy és ugyanaz a vers? Gyorsan olvasni kezdi az 
eredetit : 

In dem abendlichen Garten 
wandelt des Alkaden Tochter, 
Pauken und Drommetenjubel 
klingt herunter von dem Schlosse. 

«Lästig werden mir die Tänze 
und die süssen Schmeichelworte, 
und die Ritter, die so zierlich 
mich vergleichen mit der Sonne. 

Überlastig wird mir alles, 
seit ich sah beim Strahl des Mondes 
jenen Ritter, dessen Laute 
náchtens mich ans Fenster lockte». 

Az olvasó ismerkedni akart a magyar Donna Clara-val, de ez az ismer-
kedés kicsit már sok a számára. Úgy érzi, ha nem is szebb, de igazabb, hogy 
az Alkádok leánya, Donna Clara az esti kertben kóborol, a várból dob és 
trombita ujjongása hallatszik lefelé. Milyen egyszerű a kép, milyen síma a 
menete, milyen pregnáns és láttató. Mit kap helyette a magyar ismerkedés-
ben? Megtudja, hogy Donna Clara arca sápadt volt, mint a pergament, 
ruhája halványzöld volt, hasonlított egy parfőmüveg árnyához és az álmos 
nyári parkban járkált. Micsoda megtévesztés ez, — találó skicc helyett ben-
czuri vagy szerencsésebb esetben karlovszky — s pompa, előkelőség, részletek. 
S tovább is, végig a versen, soha egy pontosan ülő kép, hibátlan át té te l : 
mennyi szó, mennyi hasonlat, mennyi idegen elem. Nem is figyeli a torzítást, 
nem is figyeli, ahogy Donna Clara esete a rabbinus fiával egyszerű pamflet 
lesz a nagyon időszerű mára, — csak az idegesíti és ábrándítja ki, hogy a 
«Pauken und Drommetenjubel» a magyar fordításban a szó szoros értelmében 
megszázszorozódik s ez a halmozás folytatódik tovább. 

Az első kísérlet most már fölajzza az olvasót: tovább a fordító mű-
helyének boszorkánytitkai közé, nyomon követni a fordítót, ahogy vadra 
les és nagyvadat kerít puskacsőre. Az olvasó most már bevallja, hogy rossz-
indulatú, rosszindulatú, mint célpontja, a fordító : nem csinál mást, mint 
egyszerűen összeszámlálja az Enfant perdu sorait. Hat négysoros strófa, 
összesen huszonnégy sor, — nem kritikusi mesterség ez, korántsem, hanem 
egyszerű helyzetnyomozás. Az olvasó el se olvassa a verset, csak a sorokat 
számlálta meg. Utána rögtön kinyitja a magyar fordítást: nyolc ötsoros 
strófát, kereken negyven sort talál. A szaporulat tizenhat sor, — csak egy a 
bizonytalan : Heine vagy a fordító javára? Az olvasó rosszindulata lohad, 
fékezi magát : hátha a magyar nyelv a hűtlen, csábító eszköz, hátha a 
magyar nyelv szorítja a hű fordítót bőbeszédűségre? Mennyi mentőkörül-
ményt előlegez a fordítónak, milyen elegáns és jóhiszemű a gesztusa ! Meg-
nézi, szólhatott-e volna rövidebben a fordító. 

S a németek nagy örömére végre 
én, Heinrich Heine, feljutok az égbe, 
s ha igaz az, hogy néha rosszat tettem, 
úgy majd az Isten törvényt ül felettem, 
és megbocsát, mert ez a mestersége ! 

Milyen frivol strófa ! Mennyi gúny ! Mennyi elmésség ! Minden fenn-
héjázás mellett mennyi szeretetreméltó hencegés ! És a fordítónak szóljon a 
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javára : ezt rövidebben nem mondhatta volna — s megérte a feldúlt forma, 
a strófa kerek és szép, tökéletesen heinei. Milyen lehet a német eredeti? — 
furdalja tovább a megenyhült olvasót a nemes és megbocsájtó kíváncsiság. — 
Semmiesetre se pregnánsabb, tisztább, szebb, heineibb. Elolvassa németül az 
Enfant perdu szakaszait és elhűl: a strófa nincs is a német eredetiben ! 
A fordító maga költötte bele, saját kedvére, talán azért, hogy elképessze a 
kritikusokat. Az olvasó, a félrevezetett olvasó, összehasonlítja a két verset, 
most már betűről-betűre megy és tisztán látja a fordító megtévesztésének 
menetét : Heinrich Heine verskeretébe, Heinrich Heine sérthetetlen halott-
ságába és parnasszusi pökhendiségébe ojtani a maga fintorait, a maga ízet-
lenségét, a maga útálatát. Hiszen ez a fordító gyáva ! — kiált föl az olvasó és 
legszívesebben becsukná a könyvet. Hiszen ez a fordító gyáva, — költőnek 
milyen jó lenne, milyen nagy, ha embernek nem lenne ilyen rossz, ilyen ki-
csiny ! A fordító a nagypapa házikabátját és sipkáját veszi fel, az ő reszkető 
hangját utánozza és úgy követ el valami kamasz perverzitást, valami meg-
hökkentő és gusztustalan támadást! Az olvasónak eszébe jutnak a fordító 
saját neve alatt kiadott versei s arra gondol: elhitte humanizmusukat, 
elhitte, hogy egy nemes világot áhítanak, hiszen az eszme szintjéről szóltak 
hozzá, — pedig nem költőt hallott, hanem egy silány hangot a kórusból, valakit 
a megtévesztők, gyávák és hazugok közül, akik saját szavukkal tiszták, a 
máséval piszkosak s mégcsak nem is monumentálisan piszkosak, hősin 
piszkosok, mint a remeket faragó szobrászok, hanem útszélien piszkosak, 
mint aki az utcán esik el lébe. És felbőszültsége nagyon is indokolt: 
miért higgyen nekik, amikor ők hazudnak neki? Amikor olyan olcsó hazugsá-
got követnek el, hogy Heinét nevezik a tettesnek, s közben ők a vétkesek. 

«Magyaroknak magyarul» — a Kazinczy fordító-eszménye milyen 
mélyresüllyedt az ügyes interpretátorok kezén ! Az eszmény kettős tisztaság 
volt a magyar műfordítás esztendein, évszázadain keresztül: a nyelv és a 
gondolat tisztasága, a legszebb humanitás. Milyen remekeket milyen remekül 
fordítottak s Arany Arany maradt, Babits Babits, Szabó Lőrinc Szabó 
Lőrinc, egyik se hagyta ott a szöveget és fabrikált hozzá újat, mégoly hibát-
lant, egy «Igy írtok ti!» kétélű viccéért nem adta föl a remekművet és nem 
adta föl önmagát. Kihaltak volna ezek a hagyományok? A szabad zsákmá-
nyolás ideje jön el? A vadorzás, amely nem kímél senkit és semmit, radikális 
és kiábrándult hajdani idealistákat uszítókká tesz, himnuszok megszentelt 
strófáit-írókat olcsó és behízelgő sanzonőrökké, klasszikus antikokat bök-
verselőkké? A világirodalom így megváltozik majd a magyar nyelven, a 
gyanútlan olvasó idegen nevek mögé búvók, jó verselők, fürge szellemek 
ocsúját kapja s ha végeredményben jó verseket is : hamis és rossz kötőket? 
Talán nem ilyen vigasztalan a helyzet. Úgy kell hinni, él még a műfordítás 
aranyjánosi hagyománya, a vörösmartyak alázata, a babitsok szikrázó kul-
túrája, a kosztolányik salaktalan nyelvkészsége, — talán lehet még próbát tenni, 
összeolvasni a legújabb nemzedék kitűnő fordítóinak magyar szövegét az 
eredetivel. Jékely Zoltán Laforgue-ját az eredeti Laforgue-gal, Rónay György 
Larbaud-ját az eredeti Larbaud-dal, Képes Géza Georgéját az eredeti Georgé-
val. Hamis tükörben mutatkozik meg a csak-magyarul olvasó előtt az idegen 
költészet? Biztosan lehet mondani, hogy elmúlik még az álruhás idegen vers, 
a Heinébe bújó törpe-heinék ideje és a gyanútlan olvasó, aki jóhiszeműen 
nyit rá egy ismerős Heine-versre vagy egy ismeretlen Juvenáliszra, nem fog 
Heine, Juvenálisz vagy Villon helyett csak — Faludy Györgyöt találni. 


