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Mikor pihen a s z áz ad 
avagy

a hetvenes-nyolcvanas évek 
legs z ebb román versei 

Beke Sándor tolmácsolásában
Beke Sándor:

Mikor pihen a s z áz ad.
Műfordítások román költők verseiből.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2O19

Mikor középiskolás koromban műfordítói tevékenységemet elkezdtem, értet
lenül szembesültem Kosztolányi Dezső műfordítás-elméletével: verset írni any- 
nyit jelent, mint „táncolni”, „műfordítani mégis annyi, mint gúzsba kötötten tán
colni”. Akkor, kezdetben arra gondoltam, hogy a hiteles műfordítás a tartalom 
mellett vissza kell hogy adja az eredeti költemény formáját is. Később már gya
korló műfordítóként döbbentem rá, hogy sokkal többről van szó: a műfordítónak 
bele kell bújnia „a költő bőrébe” (Vasile Dan), teljesen azonosulnia kell a költő 
gondolat- és érzésvilágával.

Ez a művészi aktus rendkívül jól sikerült Beke Sándor székelyudvarhelyi 
költőnek, akiről hirtelen az olvasó azt hinné, hogy a 2019-ben megjelenő Mikor 
pihen a század című műfordításkötetének megjelenésekor új műfordítót ava
tunk Erdélyben. De nem. Beke Sándor műfordítóként már a ’80-as években je
lentkezett az akkori napi- és hetilapok, folyóiratok (Ifjúmunkás, Brassói Lapok, 
Korunk stb.) irodalmi rovataiban: kezdetben a ’70-es, ’80-as évek román költői
nek a verseit, később romániai magyar költők költeményeit is tolmácsolta kima
gasló román irodalmi kiadványokban (Steaua, Transilvania, Almanahul Aso- 
ciaţiei Scriitorilor — Cluj, Tribuna, Interval). Az idők során műfordítói tevé
kenységéről több interjút is közöltek Bekével a Brassói Lapokban, Hargitában 
és Udvarhelyi Híradóban, ahol a székelyudvarhelyi alkotó őszintén vallott az 
átköltésről, az idegen nyelven írt művek átélésének mikéntjéről, magáról a mű
fordítás „mesterségéről”.

Beke Sándornak Mikor pihen a század. Műfordítások román költők verseiből 
című kötetében a műfordítások szinte ikertestvérei a román alapszövegeknek. 
De kikről is van szó, kiknek az átköltött versei szerepelnek voltaképpen ebben 
az értékes, rendkívül változatos műfordítás-gyűjteményben, melyeket én sze
mély szerint, talán szubjektív módon, a hetvenes-nyolcvanas évek legszebb ro
mán verseinek tartok? Olyan neves román alkotókkal találkozunk a könyv lap
jain, mint Horia Badescu, Maria Banuş, Ana Blandiana, Mariana Bojan, Nina 
Cassian, Virgil Carianopol, Mircea Cartarescu, Gabriel Cojocaru, Ioana Cra- 
ciunescu, Daniela Crasnaru, Ion Cristofor, Vasile Dan, Simion Dascalu, Mircea 
Dinescu, Victor Felea, Magdalena Ghica, Sorin Grecu, Petru M. Haş, Florin 
Iaru, Vasile Igna, Ştefan Ioanid, Dumitru M. Ion, Ion Iovan, Eugen Jebeleanu, 
Mariana Marin, Angela Marinescu, Virgil Mihai, Ion Mircea, Ion Mureşan,
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Viorel Mureşan, Alexandru Muşina, Gabriela Negreanu, Marta Petreu, Adrian 
Popescu, Alice Violeta Popescu, Dumitru Radu Popescu, Nicolae Prelipceanu, 
Aurel Rău, Nichita Stănescu, Nicolae Stoie, Lucian Vasiliu, Dan Verona, George 
Vrânceanu.

No lévén mindig előszeretettel és érdeklődéssel olvasom a mindenkori „asz- 
szonylírát”. Ana Blandiana Reflexul sensurilor című verseskötetét 2OO7-ben for
dítottam magyarra. Beke Sándor műfordításkötetében külön élmény volt szá
momra elolvasni a kortárs román költészet fejedelemasszonyának, Ana Blan- 
dianának lírai gyöngyszemét, a Hon című verset. A közismert alkotás Beke tol
mácsolásában művészien adja vissza az eredeti vers szépségét, hangulatát:

„Benned nem vágyom senkire,
Örökzöld
Álmába lenyugvó föld,
S idegen vagyok, ha átlépem 
Fáradt fürtjeid határát.
Álmaimban is a te nyelvedet beszélem,
S meséket is csupán neked mondok el,
Mulandó paradicsom,
Mulandó gazdám.
Kint sűrű köd van 
És hideg,
A száguldó időben 
Lassan este lesz,
De milyen jó és meleg az a hely,
Ahol egymás otthona vagyunk.”

Maria Banuş (1914-1999) Találkozás, azután című versének világa Beke for
dításában szó szerint megrendítette a lelkemet:

„— Apja kislánya, mi van kacsóidon?

— Vér van, édesapám. Játszottam.
Megöltek. Öltem.

— Milyen csúnya játék.”

A mű tragikuma remekül rajzolódik ki a fordításban. Beke tudja, érzi, mi rej
lik a sorokban és a sorok mögött. Ennek köszönhető az, hogy minden versátülte
tése egy-egy kis remekké terebélyesedik.

A kötetben Nina Cassian (1924-2014) a másik költőnő, akinek verseire felfi
gyeltem. Repetitio című költeménye páratlan érzékenységgel szólal meg magyar 
nyelven:

„Egy fűszál,
egy megfeszült fűszál,
egy merev fűszál, akár egy szempilla,
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egy fűszál bejárja a földet
pusztaságát megédesítve,
egy fűszál megszámolja évszakaimat,
egyenként,
négyesével,
és várja, hogy lassan
egy fűszál legyek, egy fűszál.”

A fordításban érezhető Beke Sándor szeretete az alapszöveg iránt. A lélek se
gítségével, közbenjárásával végzett átköltései minden körülmények között meg
hozták és meghozzák átültetéseinek gyümölcsét.

Továbbá örömmel olvastam a kötetben Eugen Jebeleanu (1911-1991) költe
ményeit is. A Herder-díjas költő Surísul Hiroshimei (Hirosima mosolya) című 
háborúellenes, humánus üzenettel telített elbeszélő költeményéből 2OOO-ben le
fordítottam néhány fejezetet. E nagy költemény szerzőjét úgy tartom számon, 
mint a XX. század egyik legnagyobb költő-egyéniségét. Egyébként Jebeleanunak 
nemcsak a költeményei, hanem a magyar irodalomból végzett fordításai is utol
érhetetlenek. Nem véletlen az a tény, hogy halála hírét még a Kossuth Rádió is 
közölte. Ezért örültem annyira, amikor Beke antológiájában ismét találkoztam 
ezzel a zseniális költővel. Bizonytalanság és Lecke című versei kitűnő átkölté- 
sek: az élet és a halál páratlan lírai kivitelezésben jelennek meg bennük, s ez is 
a tehetséges műfordító érdeme.

„Viselt bakancs a testem.
„Mintha még tartana” — suttogom.
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Átmegyek az esőtől ringatott erdőn, 
S az esőtől átázik bakancsom.”

(Bizonytalanság)

„Meg kell tanulnom, hogy kell meghalni,
mert élni az ember tudja, miként kell,
meg kell tanulnom az énekbe eltűnő madaraktól,
a rózsába lecsúszó égtől,
s a pataktól, mely gondtalanul elvész
a halak pénzein.”

(Lecke)

Mircea Dinescu is nemzetközi hírnévnek örvendő költő. Közéleti tárgyú verse 
sokat mondó a mai álszent, köpönyegforgató világunkban:

„Lyuk tátong a padlóban:
se nem kapitalista, se nem kommunista,
egy pártmentes lyuk.
Annyira áttetsző,
hogy tagja lehetne az Akadémiának.
Annyira erényes, 
hogy feleségül venném.
Ha nem gyötörne az a gondolat, 
hogy a végén 
megcsal egy egérrel.”

(A kételkedő vőlegény)

Aradi lévén külön örömömre szolgált, hogy szülővárosom két jeles szerzőjére 
is rátaláltam Beke műfordításkönyvében. Az egyik Vasile Dan, az aradi írószö
vetségi fiók elnöke, a másik Petru M. Haş költő, publicista. Mindkét költőhöz 
erős érzelmi szálak fűznek, ezért is érdekkeltően vettem kezembe munkáikat. 
Utóbbinak meghatott magyarul is hiteles és szép lírai vallomása:

„Mióta egy őszben meghaltak a költők 
a parkban a lantok egymagukban 
sírnak a fákon 
a harmaton túl
te is úgy zokogj majd mint egy elfelejtett 
lant.

Lehet havazni fog 
lehet hullni fog az eső 
egem végigvonul a faágakon 
a vizes leveleken 
tehozzád.”

(Y Y Y ^
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Beke Sándor kitűnő műfordító, erős stilisztikai érzékkel rendelkezik, rendkí
vüli tehetséggel bújik bele a forrásnyelv szövegébe, így élve át azokat a költői 
lelkiállapotokat, melyeknek mindig megtalálja a legodaillőbb szót, kifejezést, az 
eredeti műhöz hasonlóan magas művészi színvonalra emeli a célnyelvben a ma
gyar szöveget.

A lexikoni meghatározás szerint a műfordítás „szépirodalmi művek áttétele 
egy nyelvből a másikba. Az ily fordítás már céljánál fogva sem törekedhetik 
másra, mint hogy a fordított mű ugyanazt a hatást tegye, azt a gyönyörérzetet 
keltse, amit az eredeti. Ebből következik, hogy költőt csak költő, lírai költőt csak 
lírai költő, gazdag képzeletű költőt szintén gazdag fantáziájú költő fordíthat 
méltóképp, s általán a kongenialitás a költő és a fordító közt szükséges előfelté
tel.”

Beke műfordításkötetének a címe is beszélő: Mikor pihen a század. A lélek 
színeiben tündöklő kötet az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában jelent 
meg Székelyudvarhelyen, 2O19-ben.

Beke Sándor, Fülöp Lajos 
és Ráduly János virágálma

Beke Sándor — Fülöp Lajos — Ráduly János:
A virág álma.

Versfordítások angol, német, francia, latin, olasz, 
cseh, orosz és román költők verseiből.

Erdélyi Toll — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2O19

2O19 elején új és igen értékes műfordításkötetet tudhat magáénak az erdélyi 
műfordítás-irodalom. Ezúttal „háromszerzős” tolmácsolók tettek asztalra egy 
olyan értékes munkát, mely az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és az Erdélyi Toll 
közös kiadásában jelent meg Székelyudvarhelyen. Nemhiába ez a közös kiadási 
vállalkozás, hiszen Beke Sándor — Fülöp Lajos — Ráduly János A virág álma. 
Versfordítások angol, német, francia, latin, olasz, cseh, orosz és román költők 
verseiből című kötet anyaga válogatott műfordítások az Erdélyi Toll irodalmi és 
művelődési folyóirat X. évfolyamából. A műfordítás-gyűjteményt válogatta, ösz- 
szeállította és szerkesztette a folyóirat főszerkesztője, Beke Sándor. A kiadvány 
az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó Múzsák ajándéka című sorozatában látott nap
világot.

Személyes meggyőződésemből és tapasztalatomból fakadóan jelzem, hogy egy 
jó műfordítás-gyűjtemény, antológia sikere a kiválasztott szerzőkön és termé
szetesen a jó és sikeres átültetésen múlik. Műfordítóként írom: igazán jó fordí
tást csak érett, kimagasló értékű alkotásból lehet „csiholni”, létrehozni.

A virág álma című kötet mindkét siker-tényezőnek eleget tesz: a világiro
dalmi-európai szintű költők szelektálásának és a kötet három tehetséges mű
fordítójának, Beke Sándornak, Fülöp Lajosnak és Ráduly Jánosnak az átköltési 
munkájának.


