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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.
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*

A könyv első része Fülöp Lajos elismert magyarországi nyelvész, stiliszta, 
szociolingviszta, folklórral és tudománytörténettel foglalkozó nyugalmazott pro
fesszor világirodalmi klasszikusainak a tolmácsolásával nyit. Műfordításai kö
zött olyan halhatatlan nevekkel találkozunk, mint William Shakespeare, Percy 
Bysshe Shelley, William Butler Yeats, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Hei
ne, Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke, François Villon, Janus Pannonius, 
Assisi Szent Ferenc, Giosuè Carducci, Vladimir Holan, Szergej Jeszenyin.

Személyes tapasztalatból tudom, hogy a szonettfordítás és általában a kötött 
formájú versek átültetése nagy szakmai kihívás. Fülöp Lajos mégis csodálatos 
könnyedséggel szólaltatta meg magyar nyelven Shakespeare 75. szonettjét:

„ Olyan vagy, mint az éltető kenyér,
S szikkadt földnek a tavaszi vízár;
Az elmém érted gyötrelemben él,
Mint a fösvény, az örök pénzsóvár;
Csupa öröm, boldogság a részem,
Néha meg a féltékenység csigáz;
Kívánom, csak hozzám kötődj szépen,
Majd dicsekszem, csodáljon a világ;
A szépséged betölti lelkemet,
Egy pillantásodtól elolvadok;
És más örömet nem is keresek,
Csak amit adtál, és még adhatol.
Gazdag szegényen, szegény gazdagon,
Csordultig vagyok, s mégis szomjazom.”

Johann Wolfgang Goethe a világirodalom egyik legelismertebb alakja. Nem 
véletlenül, hogy a Vándor éji dala című lírai gyöngyszeme annyiszor fordíttatott 
le magyar nyelvre is. Ismerem a Wanderers Nachtlied Tóth Árpád, Szabó Lő
rinc, Tompa László és Dsida Jenő tolmácsolásait. Úgy vélem, hogy Fülöp Lajos 
átültetése a Dsida-féle műfordításhoz áll közelebb.

„Csúcson, élen hallgat 
az éj.
A lombfuvallat 
is csekély 
sóhajnyi nesz; 
fészkén elült a madárka.
Várj — nemsokára 
te is pihensz.”

(Dsida Jenő fordítása)

„Csúcsok fölött 
már csönd honol,
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lombok között 
a nyugalom: 
elült a nesz.
Hallgat az erdei madárka,
— várj csak, nemsokára 
te is pihensz.”

(Fülöp Lajos fordítása)

Friedrich Nietzsche Magányosan című költeménye szintén páratlan alkotás, 
de magas szintű a Fülöp-fordítás is:

„Varjúcsapat
város felé surranva tart:
a hó szakad —
boldog, kinek otthona van!

Most búsan állsz, 
s hátranézel — régóta már!
0, hova szállsz 
a tél elől, bolond madár?

Ez a világ
néma, kietlen sivatag!
Olyan zilált
és nyughatatlan, mint te vagy.

Még fakón állsz, 
kivert csavargója télnek 
majd ködként szállsz 
az egyre hidegebb égnek.

Repülj, madár,
károgd pusztákba bús dalod!
Rejtőzz el már, — 
s a bánatod takarhatod!

Varjúcsapat
város felé surranva tart:
a hó szakad —
jaj annak, ki otthontalan!”

Janus Pannonius Váradi búcsúének című költeményét is többen fordították, 
azonban talán Áprily Lajos próbálkozása áll legközelebb hozzám a szöveg meg
kapó zeneisége által. Megvallom azonban: mégis öröm és meglepetés volt szá
momra látni, hogy Pannonius ismert latin versét kortárs műfordító is átülteti.
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A kötetben Percy Bysshe Shelley, William Butler Yeats, Heinrich Heine, 
Rainer Maria Rilke, François Villon verseinek magyarra fordított Fülöp-változa- 
tait is lelkesedve olvastam tovább.

Babits Mihály írta: ,,a műfordítás az idegen nyelvű kultúra birtokba vételé
nek legmagasabb formája”. Ezt tette a tapasztalt és igényes Fülöp Lajos is A vi- 
rág álma című könyvben: klasszikus, halhatatlan műveket vett birtokba, hogy 
átnyújthassa magyar olvasóinak — talán mindörökre.

h

A könyv Ráduly János kibédi műfordító átköltéseivel folytatódik, az Erdélyi 
Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2O18-as, X. évfolyamának 4. számában is 
szereplő klasszikus és nagy nevű kortárs román szerzőik (Mihai Eminescu, Tu
dor Arghezi, Veronica Porumbacu, Nichita Stanescu, Marin Sorescu, Gheorghe 
Tomozei, Ana Blandiana) verseivel.

A sort Mihai Eminescu, a román költészet „Estcsillagának” versei nyitják.
Az Almos már a madársereg Ráduly-féle tolmácsolása annyira tökéletes, 

hogy az eredeti vers dallamára akár a magyar változat is énekelhető:

„Álmos már a madársereg,
Fészkek mélyén vernek tanyát,
Lombok között elrejtőznek —

Jó éjszakát!

A forrásvíz sóhajtozik,
Míg a sötét erdő hallgat.
A kerti virág is alszik —

Szép álmokat!

Hattyút ringat a víz tükre,
Sűrű nádasban lepihen.
Angyal őrködjön fölötte —

Aludj szépen!

S a varázsos, tünde éjben 
Kél már büszkén a holdvilág,
Csupa álom s összhang minden —

Jó éjszakát!”

A Vágy átültetése ugyanolyan lírai, varázslatosan dallamos, mint a román 
alapszöveg:

„Jöjj velem, a sűrű erdőn 
Hív a forrás, csalogat,

Minket vár a gyepszónyeg már 
Elrejtőzve lomb alatt.
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Jöjj, a két karomba zárlak, 
Pihenj meg a mellemen, 
Engedd arcodról, fejedről 
A fátyolt lefejtenem.

Boldog álmunk lesz, meglátod,
S dal is csendül, ringató,
Messzi forrás, enyhe szellő 
Dala lesz az altató.

Megnyugszunk a sűrű erdő 
Összhangján elszenderedve,
Míg a hársfa reánk hinti 
Virágait rendre-rendre.”

Kiváló az Erdő, mért ringatózol című költemény is, az eredeti szövegen túl a 
fordításban is jól lüktet az empátia:

„Erdő, mért ringatózol,
Nem hull eső, nem fúj szél,
Ágad mégis földig ér?”
„Magam mért ne ringatnám,
Közeleg a végórám!
Nő az éjjel, fogy a napom,
Ritkul már a lombozatom.
Tombol a szél, komor arca 
Dalosaim elriasztja.
Oldalamba vág a szél,
Elmúlt a nyár, jön a tél.
Hogyne remegnék, ha már 
Délnek tart a sok madár!”

Veronica Porumbacu költeményei közül a Láz című vers ragadott meg a leg
jobban, s ezt is Ráduly hozzáértő munkájának köszönhetjük:

„Szeretnék leülni, 
a szék elszalad.
Lépnék a kőre, 
a kő elporlad.
Pihennék a pázsiton, 
a füvek harapnak.
Melegednék a tűznél, 
a láng megfagy.
Átkelnék a hídon, 
a víz tönkretette.



Le akarok vetkőzni, 
lenyúzom a bőröm. ”

Nichita Stănescu Őszi élmény című versét olvasva megvallom, hogy elbűvölt 
az a tény, ahogyan a műfordító megragadta és frappánsan visszaadta a közis
mert lírai remekmű hangulatát:

„Tartok tőle, hogy nem foglak látni téged, 
hogy égig érő hegyes szárnyaim nőnek, 
hogy idegen szemben rejtőzködöl el, 
s eltakar engem ürömlevelekkel.”

A román költészetet megújító, csodálatos költő és játékos nyelvművész színes 
hangja sikeresen szól a célnyelvben is. Példa rá a Szomorú ének a szerelemről 
című verse:

„Csak életem szakad meg számomra egyszer, 
valamikor.
Csak a fű ismeri a föld ízeit.
Csak vérem vágyik valójában 
a szívem után, amikor elhagyja őt.
Magas a levegő, magas vagy te is, 
magas a bánatom.
Lesz idő, hogy elpusztulnak a lovak.
Lesz idő, hogy megkopnak a gépek.
Lesz idő, hogy hideg eső hull,
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és minden asszony arcodat viseli, 
s a te ruhádban jár.
Megjön akkor a nagy, fehér madár is.”

Ráduly János remek fordításokat végzett továbbá Marin Sorescu, Gheorghe 
Tomozei, Ana Blandiana költeményeiből is. A román költészet „nagyasszonya” 
ekképp vall „magyar nyelven” szeretett szülőfalujáról:

„Falumban, ahová visszatérek,
Kakukkos órák ölik az időt,
És nagy-nagy darab hallgatások 
Hevernek az út porában, összetörtem 
A mánusok szorgalmasan forgolódnak,
Mutatják, mi láthatatlan.
Lám, az órák 
Múlttá váltak,
Mánusaik forognak még kitartóan,
S előbukkan, kétkedőén,
A kakukk is,
Világvége-hírét jelzi, dalolva.”

(Ana Blandiana: Falumban, ahová visszatérek)

h

Ennek a csodálatos, csupa lírai értékeket felsorakoztató antológiának a har
madik része Beke Sándor székelyudvarhelyi költő és műfordító átültetéseit tar
talmazza. A tolmácsolt szerzőknek egy része a múlt század közepe után már 
nagy hírnévnek örvendő alkotó, másikuk pedig a ’7O-es, 8O-as években indultak 
és váltak a mai román költészet reprezentatív képviselőivé.

A Beke-fordítások szerzői (Virgil Carianopol, Eugen Jebeleanu, Maria Banuş, 
Nina Cassian, Aurel Rău, Nichita Stănescu, Dumitru Radu Popescu, Nicolae 
Stoie, Nicolae Prelipceanu, Horia Bădescu, Vasile Igna, Adrian Popescu, Dan 
Verona, Gabriela Negreanu, Virgil Mihaiu, Ion Cristofor, Lucian Vasiliu, Ion 
Mureşan, Marta Petreu, Mircea Cărtărescu, Florin Iaru, Mircea Dinescu) ma
gyarul is érthetően és tisztán kommunikálnak, irodalmi alkotásaik hitelesen 
közvetítik a tiszta emberi érzéseket, akár a letűnt korban születtek, akár 1989 
után. Szépirodalmi műveik azt üzenik, hogy a sokszor leértékelt európai keleti 
régiókban igenis értékes vagy legalább annyira értékes lehet a szavak selyem
ruhájába öltözött emberi-költői lélek hangja, mint bárhol máshol a világon. És 
ezt az üzenetet segített átköltéseiben sejtetni, áthozni Beke Sándor is, aki költő 
lévén igazán otthonosan közlekedik a forrásnyelvben és a magyarban. Egyenér
tékű szellemi termékeket hozott létre a román költők alkotásaiból, hogy méltán 
tükrözhesse a testvérnép érzéseit és tisztán közvetítse a befogadó felé azt a 
hangot, versvilágot, melyet — mint fordításaiban — csak a lélek tud ilyen szé
pen és tisztán kiadni magából.

Beke Sándor csokorra való átköltéseiből hadd idézzük elsőként Virgil 
Carianopol Anyám című versének megkapó fordítását:
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„Ugyanúgy maradt, szomorún,
S addig sírt, míg zsebkendőjébe hulltak szemei;
Megfeketedtek ujjain az évek és a gyűrűk,
Mintha széttépték volna türelmetlenkedések, keselyűk.
Haját mindenféle szél borzolja,
De hófehérsége sosem olvad el.
Orcái olyanok lettek, mint az októberi szőlőskertek,
Múltjában már csak az emlékek járnak, s a szellemek.

Mikor távol vagyunk tőle, ki tudja, merre,
Szívével megtalál minket búvóhelyeinken...
Mindhárman, ha hazatérünk hozzá,
Menyei lesznek a falu lányai, s a dojnák.
Egyedüllétében, télen, fülbevalói csöndet hullatnak,
S ha a világban járunk,
valahol túl az Olton, szánok csöngettyűit hallja.”

Nichita Stanescu ars poeticája gyönyörű, Beke mélyen beleélve magát a 
versbe, hozzáértéssel ültette át a mű sokat mondó metaforáit:

„A vers a könnyező szem.
A váll, amelyik sír, 
a síró váll szeme.
A síró kéz,
a könnyező kéz szeme.
Ő a síró tövis, 
a síró talp szeme.
0, barátaim, 
a vers nem könnycsepp, 
o maga a sírás,
egy fel nem talált szem sírása, 
annak a szemnek a könnye, 
akinek szépnek 
s boldognak kell lennie.”

(A vers)

Nicolae Prelipceanu Régebb című művészi szösszenetében tálalja a minden
kori költők egyik gyakori témáját, a halál gondolatát, s ezt a tolmácsolás is talá
lóan érzékelteti:

„Fészket rakott bennem a halál 
fiókái
agyamban tanulnak meg repülni”

Horia Badescu Hálaének című ódájának fordítása is szép, az anyát magasz
taló költemény ünnepélyes, patetikus nyelvű:
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„Dicséret néked, te halhatatlan, 
te, aki húsból és vérből 
megalkottál!
Ajkadon ott voltak szavaim,
mielőtt
méhed
kivirágzott volna.
Dicséret néked, te halhatatlan, 
te, aki magadba fogadtál, mielőtt 
megkérdezted volna, méltó vagyok-e rá!”

Hangulatos, embertől emberhez szóló Virgil Mihaiu családról szóló költemé
nye (Este a családban), Ion Mureşan Költemény a versről, Marta Petreu Ahol ki - 
hajt az eper, Mircea Dinescu A patkányirtás című verse. Ez utóbbiból idézek:

„Kik ezek a bútor mögött bujkáló 
apró nyomorultak?”
Hát, az én szüleim azok, 
akik túlélték az első világháborút, 
a második világháborút, 
de most nagyon kínos lesz nekik.”

A műfordítás pontos szótári meghatározása így hangzik: „egy irodalmi mű
nek az egyik nyelvről a másik nyelvre történő hiteles és művészi átültetése”. 
Beke fordításai mindkét követelménynek eleget tesznek: az eredeti versek átjár
ják a testét, lelkét, szellemét s ezen gyönyörűségből fakadnak, s kelnek életre 
kitűnőbbnél kitűnőbb fordításai.

Babits Mihály írta: „A műfordítást ... sokkal nagyobb és fontosabb dolognak 
tartom, mint amilyennek látszik”. Az irodalmi művek tolmácsolásáról pedig ezt 
mondta Kányádi Sándor: „A műfordítás hódít anélkül, hogy teret foglalna.”

A virág álma című kötetet olvasva meggyőződéssel írom, Kányádinak igaza 
van: Beke Sándor, Fülöp Lajos és Ráduly János fordításai, ha az olvasó lelkébe 
költöznek, csakugyan hódítanak!


