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A MÜFORDÍTÁS EGY TÖBBNYELVÜ ÉLETBEN

Egy közelmúltban megjelent tanulmánykötet (Műfordítás ma. Budapest, Gondolat, 1981)
cikkei ösztönöztek arra, hogyakülföldre szakadt magyar múfordító élményeiről valljak.
Nem abibliafordításról. Zsoltároskönyvem (Prugg Verlag, 1975 és 1976) egy különleges él
ménysorozat terméke volt. Inkább azokról a versekről szólnék, amelyek évekig, sőt évti
zedekig elkísértek, amíg végül többszöri próbálkozás után megszólaltak bennem magyarul.
Vagy megfordítva: olyan magyar versekröl, amelyek különös véletlen folytán megtalálták
bennem az utat egy szinte kényszer alatt szűletö angol szöveghez. Olyasmire kényszerítet
tek, amit véghezvinni sosem volt ambícióm: magyarról idegen nyelvre fordítottam őket.

Az első két vers, amelynek magyar fordítását közlöm, nemegyszer lázba hozta a magyar
versfordítókat s ezért több kiváló, de végső soron ki nem elégítő fordításuk létezik. '{andori
Dezső az említett kötet végén remek lélektani önelemzéssel mondja el e két vers fordításá
nak létrejöttét. Olyan volt ez számára, mint egy belső kényszerfolyamat, amely magával ra
gadta, variánst variánsra halmozva írni kényszerítette, míg végül is eljutott ahhoz a pont
hoz, amelyen túl már nem akart lépni: le kellett tennie a tollat, és belenyugodni a lehetet
lenbe. Ugyanevvel a két verssel én is hosszú órákat töltöttem az elmúlt tizenöt év leforgása
alatt.

GOETHE: A vándor éji dala

Uber allen Gipfeln
Ist Ruh.
ln allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch!

Minden csúcsra, bérere
Csend ül.'
Ott fenn már szél se
Rezdül
Sóhaj se kél.
Bevégzi dalát a madár is.
Békét hoz rád is
Mindjárt az éj!

Persze, a lehetetlen lehetetlen maradt. A "spürest" személyes megszólítása kimaradt, a
..Gipfeln - Wipfeln" ünnepélyes rímje helyébe afféle modern rímötlet ("bércre - szél se")
került. A "sóhaj", mint a .Hauch" megfelelője, igen jó, de sajnos a sor végére nem tehettem.
Miért álltam meg itt sok más variáns után? Mert ennek a fordításnak van bizonyos egy
szeru terrnészetessége, amely megnyugtatóan utánozza a fölséges eredetit.

RILKE: Őszi nap

Herr, es ·ist Zeit. Der Sommer war sehr gross.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzien Früchten, voll zu sein:
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
drdnge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzie.Süsse in den schweren Wein.

Uram, elég. Nagy volt a nyár s meleg.
Nyugtasd el árnyékodat a napórán,
s az őszi rónán száguldjon szeled.

Tedd teljessé végső gyümölcseit:
érlelje még pár déli nap sugára,
a teljességet add.' nehéz borába
a végső édességet kényszerítsd.
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Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer ietzi allein ist, wid es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in der Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Bldtter treiben.

Kinek most nincsen háza, nem épít már.
Ki most magányos, nem lel többe társra.
Virraszt, olvas, levelez elmélázva,
s a parkban nyugtalan fel-alá járkál,
amíg a szél a lombokat tépázza.

Míndjart az első sor tökéletlen. Az "elég" ugyan jól fordítja az "es ist Zeit'vot ("itt az idő",

például, tűrhetetlen volna), de fölösleges a sor végén a "meleg": ez bizony csak olyan rím
toldalék. A második versszak a legnehezebb feladat, s ezérrmondható jól sikerültnek. A har
madik versszakban az első és negyedik sor egy-egy fél jambussal hosszabb, mint az eredeti
ben. Ez a formai pontatlanság azonban megerősíti a Vers melankolikus hangulatát. Rilke
sorainak zeneiségéből többet átment a magyar fordításba, mint ahogy egy pontos időmér

ték képes volna, főképp azért, mert a német jambus hangsúlyos alapon áll és megengedi,
hogy Rilke annyi mássalhangzót vonultasson fel az utolsó két szótagban. A formai pontat
lanság tehát a hangulati árnyalatot pontosabban adja vissza.

Magyar verset idegen nyelvre fordítani számomra mindig hálátlan, sőt képtelen feladat
nak tűnt. Szabad elhatározásból sosem vállalkoztam volna rá. Mégis több ízben megesett,
hogy "ihletett órán" egy-egy magyar verset megpróbáltam idegen nyelven megszólaltatni.:
Körülbelül tízéves amerikai tartózkodás után ötlött fel bennem ilyen módon az angol vers
fordítás gondolata: Pilinszky János Félmúlt címu verse mint a modern magyar líra igazán
nagy alkotása ragadta meg figyelmemet. Munkám indokaival pontosan ma sem vagyok tisz
tában. Talán amerikai barátaimnak akartam megmutatni, mire képes a mai magyar líra,
vagy talán csak magam akartam tisztázni, hogy ez a vers angolul is képes létrejönni. Íme a
fordítás.

Perfect Past

Arrives and stitfens as it shows
against a wall of ashy muteness:
a single huge slap is the moon,
its inner kernel: deadly silence.

Shatters the streets as all the roads
under the moonlight break and crack.
It hits and tears apart the wall:
the white floods down upon the black.

The lightnings and the lightnings
and the lightnings of black daylight form

. wild cataracts of black and white:
you comb your hair in a magnetic storm.

You comb your hair in shining silence,
your mirror's more alert than the perfect past tense.
You comb in your mirror speechless and quiet
as if enclosed in aglass casket. .

Nem érzem magam hivatva, hogy a fordítás sikerét bíráljam. Aki nem anyanyelvén versel,
olyan, mint a félig süket zongorista: csak foszlányait hallja saját zenéjének. És mégis: erre az
abszurd feladatra többször is vállalkoztam. Legutóbb Juhász Gyuláról olvasva, ki tudja há
nyadszor, ismét elgyönyörködtem az Anna-verseken. Újfent megkísértett a műfordítás

ördöge: hogyan szólna Juhász Gyula angolul? Ez lett az eredmény, a Milyen volt . . , angol
szövege:
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What Was Her Blondness Like . .. .

What was her blondness like - I know no longer,
I only know the blond ears of the grain
on fertile fielás in rich and yellow summer
and through this blondness I feel her again.

What was her eyes' blue like - I know no longer,
but when the autumn opens up the skies
the languid parting of the sad September

. makes me dream back the color ofher eyes.

How was her silky voice - I know no longer,
but when in spring the air begins to sigh -
I [eel Anne's call, her words so warm and tender
out of a spring as distant as the sky.

Bandi Péter

SZERENCSÉS-E A SZERENCSÉS ORSZÁG'
Híradás az ausztrál irodalomról

Paradoxonnal kell kezdenünk: az ausztrál irodalom legújabb sikere egy Angliában kiadott
könyv, amelynek története Lengyelországban játszódik és születési helye egy Los Angeles-i
bőröndüzlet. Paradoxonunk folytatása: az Ausztráliában élő ausztrál .író könyve e sorok
írásakor még nem kapható Ausztráliában, - holott már elnyerte az idei tekintélyes Booker
díjat, azaz a legjelentősebb angliai irodalmi kitüntetést, s ezzel egyidőben az amerikai
könyvpiac nagy sikere, és filmjogáért félmilliós ajánlat hever a szerző íróasztalán.

Az európai olvasó keveset tud az ausztráliai irodalomról, és a fenti paradoxon talán még
rejtélyesebbé teszi számára e távoli földrész szellemi térképét. A rejtély egyik magyarázata,
hogy senki sem próféta a saját hazájában. Ha ez az axióma valaha is meghatározó volt, 
akkor esetünkben feltétlenül az. Az ötödik földrész tollforgatója, színművésze, zeneszerzője

ha bizonyítani kíván, előbb Angliában vagy Amerikában kell fölmutatnia tehetségét, s csak
az ottani siker szerez számára elismerést és méltó megélhetési lehetőségethazájában.

Pedig az ausztrál író látszólag szerenesés csillagzat alatt született; egy több száz milliós
nyelvcsaládban. Mi, magyarok, tudjuk - vagy inkább sejtjük -, mekkora előnyt jelent ez.
Elszigetelt nyelvünk arany bilincseiből folyton igyekszünk kitömi a nagyvilágba. Az auszt
rál író az angol nyelvű népek olvasóit kapta ajándékba a természettől, - ennek ellenére az
ausztrál irodalom ugyanolyan elszigetelt az angol nyelvű irodalomban, mint a magyar a vi
lágirodalomban. Fő oka ennek az ausztráliai irodalom provinciális jellege. Az írók erőfeszí

tése, hogy hűek maradjanak táj hoz és emberhez, hogy felmutassák kötödésüket ehhez a
kettőszáz év alatt előttük kibomló csodálatos földrészhez, - periférikusnak ható műveket

eredményezett. Pontosabban: az ausztrál író primer élménye az angol és amerikai olvasó
tömegek számára szekunder élmény, jobbik esetben egzotikum. A másik ok az a kiadvány-
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