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EI55 versei a Magyarok
és a Válasz d ma Jolyó
iratokban jelentek meg,

. Önt mégis újhol~as köl
tőnek tartják.

Mikor kezdett el írni?

Kinek vagy kiknek a
munkái voltak Önre
nagy hatással?

EM kötete, a Sárangyal
1969-ben jelent meg, jól
lehet már a negyvenes
évek másodikfelétől pub
likált. Miért kellett ilyen
sokáig várni rá?

Lator Lászlóval
Ennek egyszeru magyarázata van: mire én az Újholdban közölhettem
volna a verseimet, addigra az megszűnt. És azért mondanak újholdas
nak, azért sorolnak oda joggal - egyébként én ezt nem is bánom - ,
mert az Újhold költőinek volt egyfajta elképzelése a költ észetről. és az
enyém olyasféle volt, mint mondjuk Nemes Nagy Ágnesé, Pilinszkyé
vagy Rába Györgyé. Vagyisaz ízlésem, a felfogásom, meg a költői gya
korlatom is közel áll az Újholdéhoz, leginkább ezt lehetne rá mondani.

Természetesen gyerekkoromban, hat-hét évesen. A legtöbb gyerek ír
verset, méghozzá először jó verseket, amikor még ártatlan és még
nincs semmiféle minta, amelyet utánozni szeretne. De aztán elromlik,
mert az iskolában elkezdi tanulni a költőket, és utánozni akarja őket.

Én is így elkezdtem hol ezt, hol azt utánozni.

A gyerekkori verseimről nem nagyon érdemes beszélni. A nyuga
tosok hatottak rám nagyon, kamasz koromban leginkább Ady, az
erőszakos stílusáv al és erős tónusaival. Egy gyerek, különösen egy
kamasz, nagyon könnyen fogja és reprodukálja. Később a többiek,
főleg Babits, Kosztolányi. Aztán egész véletlenül, 1942-ben - ha jól
emlékszem - kezembe akadt a Vajthó László szerkesztette Mai ma
gyar költflk antológiája, abban fedeztem fel magamnak a kortárs köl
tészetet. Különösen Weöres Sándor hatott rám . Többször meg is
írtam, mit szerettem Weöres akkori verseiben, és megpróbáltam azt is
elmondani, hogy miért. És hát József Attila. De nagyon sok mindenki
úgy került a kezembe, hogy az antológia névsorából kiválasztottam
ezt vagy azt, Jékely Zoltánt például, és aztán próbáltam megszerezni
a köteteiket. Egyébként én falusi gyerek voltam, ott könyvtár nem
volt. A szüleim ugyan olvastak, anyám verset is, de módszeresen senki
se segített tájékozódni. A gimnáziumban sem, mert bár a beregszászi
gimnázium nagyon jó iskola volt, olyan magyartanárom, aki a kortárs
költészetben egy picit is eligazíthatott volna, nem igen akadt.

Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Az én sorsom ugyan
olyan volt, mint a magyar irodalom egy jó rész éé, 1945-46-ban fo
lyóiratokban megjelengettek a verseim, utána eltelt három év, vagy
annyi se, addigra beszűkült az irodalom világa - mármint az,
amel yikhez én tartoztam -, és nem tudtam olyan verseket írni,
amilyeneket elfogadtak volna. Magyarul: el kellett hallgatnom. Hiába
próbáltam volna, ha egyáltalán próbáltam volna bárhova verset adni,
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Költőtársaival ebben a
kényszerű hallgatásban
közös sorsot vállalt. Mi
lyen volt a kapcsolata
velük?

nem közölték volna, csak akkor, ha olyat írok, amilyet a szerkesz
tőségekvárnak, a hivatalos művelődéspolitika.Azok a folyóiratok,
amelyekben én publikálhattam, megszűntek, 1949 tavaszán az
utolsó is: a Válasz, a Magyarok, az Újhold, később csak állami
folyóiratok léteztek. Véletlenül nekem egy kötetem is elkészült,
1948-ban vagy '49 elején kellett volna megjelennie. Ha megnézi a
Spenótban, ezt ott létező kötetnek tekintik, fel van sorolva a bibli
ográfiában, holott nem jelent meg. Akkor hozták létre Könyvhiva
tal néven a cenzúrahivatalt. A nyomdába kerülő kéziratokat - il
letve a már kiszedett könyvek levonatait bekérték, és ami nem tet
szett, azt betiltották. Így tiltottak be nálam sokkalta fontosabb köl
tőket és jelentősebb köteteket. Én is áldozatául estem ennek a fris
sen bevezetett cenzúrának. Jékely Zoltán nem engedélyezett köte
téből, az Álom CÍműből is volt levonat, úgy tudom, egyet Vidor
Miklós őriz. Így maradt meg az én könyvem is: a nyomda vezetője

vállalta a kockázatot, csinált nekem abból a kötetből tíz vagy tizen
öt levonatot, azokat elküldtem a barátaimnak vagy olyan költők

nek, akiket tiszteltem. Vagyis ebből az első, meg nem jelent köte
temből van vagy tíz félkész példány. Sokáig nem írhattam, így a
műfordítás részben kenyérkereset is volt. 1951-től Körmenden taní
tottam, de már addigra kapcsolatban álltam két-három kiadóval.
1947-48-tól kezdve fordítottam, egyre többet, vagyis nyilvántartott
műfordító voltam. De verset nem is próbáltam adni, tudtam, hogy
hiába adnék. Sok időnek kellett eltelnie, amíg olyan politikai hely
zet alakult ki az országban, hogy az olyanfajta vers, amilyet én
írtam, egyáltalán me~elenhetett. Néhány évvel a forradalom után
kért tőlem verset az Elet és Irodalom és egy-két folyóirat. De így is
elég sok időnek kellett eltelnie, amíg egy kiadó kérte és én oda
mertem adni egy kötetnyi versemet - ez volt a Sárangyal. Először

a Magvető Könyvkiadó ajánlkozott, majd közölték velem, hogy
ezeket a gyenge verseket nem adják ki. Akkor a Szépirodalmi
Könyvkiadó vállalkozott rá, ahol többen is mellém álltak - Juhász
Ferenc, Domokos Mátyás és Illés Endre is, aki akkor már, úgy em
lékszem, igazgatója volt a Szépirodalmi Kiadónak. Sok aggály vette
körül a kötetet, de végül is megjelent. Érdekes az utóélete: olyan
kritika, amelyik politikai vagy úgynevezett ideológiai kifogást
emelt volna ellene, nem volt, inkább csak olyan, amelyik azt írta,
hogy ezek nem igazán jó versek, de hogy miért nem jók, azt senki
se mondta meg. Úgy tudom egyébként, hogya Népszabadság ro
vatvezetője, Pándi Pál, a kritikust intette is, hogy ne írjon túl jó
kritikát erről a kötetről.

Amikor 1955-ben visszajöttem Pestre, megint kapcsolatba kerültem
régi barátaimmal, akikkel már egyetemista koromban is jóban vol
tam. Ez úgy volt, hogy az írók egy ideig 1947-48-ban még találkoz
gattak egymással, általában eszpresszókban. Nevezetes találkozó
hely volt a Darling eszpresszó, ott volt a régi egyetemmel - most
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megint bölcsészkar - szemben egy pici utcában, a nevét elfelejtet
tem, a Károlyi-kertbe visz. Oda nagyon sok író járt. Mándy Iván
novelláiból ismerheti ezt a színhelyet, de mások is visszaemlékez
tek rá írásaikban. Elsősorban az újholdasok jártak oda, de mondjuk,
például Jékely Zoltán is fel-felbukkant a Darlingban. Egy idő múlva
- nem emlékszem, hogy miért - a Darlingból a találkahely áthe
lyeződött egy másik eszpresszóba. Az a Szentkirályi utcában volt,
azt hiszem, most egy borozó van a helyén, úgy hívták, hogy Stüh
mer. Állandóan változó kör járt oda: újabb írók bukkantak fel, ma
radoztak el. Jártak oda fiatal, írónak, költőnek készülő egyetemisták
is. De egyszer csak kezdtük úgy érezni, hogy ez a nyilvános talál
kozás veszedelmes. Akkor már sejteni vagy tudni lehetett, hogy az
embert figyelhetik, lehallgatják. Ekkor kezdődött az, hogy egy-egy
lakáson találkozgattak az írók, Én is részt vettem ezeken az össze
jöveteleken, leginkább és elsősorban Sárközi Mártánál - Sárközi
Györgynénél. aki a Választ szerkesztette. A címlapon ugyan Illyés
Gyula neve szerepelt, de valójában Sárköziné csinálta. Ezt valahogy
mindenki természetesnek tekintette, minthogy a háború előtti Vá
laszt Sárközi György szerkesztette, ez átszállt az özvegyére. A Vá
laszt már betiltották. de Sárközi Mártánál továbbra is találkoztak a
munkatársai. A Zugligetben volt egy pici szeba-konyhás lakása.
Márta Molnár Ferenc lánya volt és író apja házában, a Nyúl utcában
laktak azelőtt. Ott volt a Válasz szerkesztősége is, amíg működött

a lap; úgy emlékszem, szerdánként voltak összejövetelek, mikor a
szerkesztők és a munkatársak találkoztak egymással - több gene
ráció, az öregektől a legfiatalabbakig. Amikor a Válasz megszűnt,

Sárközi Márta eladta a Molnár-villát. A pénzből kifizette az utolsó
nyomdaszámlákat - akkor Kecskeméten nyomták a Választ -, és
kibérelte a Zugligetben azt a kis házat. Az volt az egyik találkozó
helye az íróknak. Oda bármikor be lehetett állítani. különösen, ha
valakinek valamilyen baja volt. Az egyik esszékötetemben Márta
címmel megírtam a Sárközi Mártával való kapcsolatomat, illetve a
Válasz utóéletének a történetét. Vasárnaponként vagy szombaton
ként, már nem emlékszem pontosan, az ember beállított, nem kel
lett előtte bejelentkezni, nem kellett meghívásra várni. Ott találkoz
tam először olyan költőkkel, írókkal. akik ifjúságomnak a bálványai
voltak: Szabó Lőrinccel. Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Sinka
Istvánnal, Bibó Istvánnal. Másféle formája is volt a találkozásoknak:
Márta időnként kirándulásokat szervezett, akiknek kedvük volt,
mentek vele a budai hegyekbe hosszabb, akár több napos kirándu
lásokra is. Ezeken olyanok vettek részt, mint például Bibó István
vagy - meglepő módon - Pilinszky János, aki egyébként oly
annyira urbánus jelenség volt. El se lehetett képzelni, hogy ő kirán
duljon a budai hegyekben katonai bakancsban. háborús viharkabát
ban, oldalzsákkal. Egyébként neki sok verse jelent meg a Válasz
ban. Talán több verset közölt a Válaszban, mint a Vigiliában vagy
az Újholdban, ahova tartozott. Pilinszkyt igazán nem lehet a népi-
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ekhez sorolni. Persze a Válasz se volt egyértelműen népi, ez egy
nagyon leegyszerűsítettelképzelés, hogy a lap a népiek folyóirata
volt, mivel Illyés Gyula volt a főszerkesztője. A Válaszban már a
háború előtt is megjelent Cs. Szabó László, Szerb Antal, Halász
Gábor, Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Vas István, Radnóti Miklós,
meg tudom is én, kicsoda, és ez ugyanígy volt a háború után, ami
kor a Válaszba írt egy darabig Cs. Szabó, aztán például Szentkuthy
Miklós. Weöres Sándor és Szabó Lőrinc volt a két versszerkesztő,

de közben persze ott jelent meg Sinka, Veres Péter, Tamási Áron,
Illyés Gyula, az úgynevezett "népiek", azok, akiket így tartunk
nyilván. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a Válasz köre sem
volt olyan egynemű, mint ahogy általában elképzeljük. Az Újhold
sem volt egységes, egy idő múlva szétesett a hajdani munkatársi
gárdája; volt olyan például, aki beállt szecialista-realista költőnek

írónak. Akik az Újholdnak ezt a ma közismert hagyományát őriz

ték, nagyon kevesen maradtak, viszont olyanok is hozzájuk csatla
koztak, akik az Újholdba legfeljebb egyszer vagy egyszer sem írtak,
mint például Ottlik Géza, aki szintén állandó vendége volt Nemes
Nagy Ágnes, illetve Lengyel Balázs házának. Sárközi Márta körét
semmiképpen sem lehetett irodalmi szalonnak mondani; minden
ről beszélgettek, volt úgy, hogy az irodalom szóba se került. Az
Újholdasok köre sokkal inkább az irodalom jegyében gyűlt össze.
Oda is nagyon sokat jártam; nagyon régóta kapcsolatban voltam
Nemes Nagy Ágnessel. Részben azért, mert a költészete kezdettől

nagyon közel állt hozzám, részben azért, mert ő ugyanarról a vi
dékről származott, ahonnan én, volt köztünk valami távoli családi
kapcsolat is. Sokszor találkoztam nála Pilinszkyvel, aki ott is állan
dó vendég volt. Pilinszky, az újholdas, Pilinszky, a vigiliás költő

hetente legalább egyszer eljárt Sárközi Mártához, kivált ha valami
baja volt, de épp olyan rendszeresen járt Lengyel Balázsékhoz. Ne
mes Nagy Ágnessel egy kicsit olyan kapcsolata volt, mint mondjuk
Ezra Poundnak Eliottal. Neki az, amit Nemes Nagy Ágnes mondott
a verseiről, megfellebezhetetlen volt. Közismert. hogy az Apokrifot
nem 1954-ben, ahogy a köteteiben olvasható, hanem 1952-ben, na
gyon sokáig, soronként írta. Különben is nagyon lassan dolgozott,
évenként két-három verset írt akkoriban, talán volt olyan év is,
hogy egyet sem. Ezt a verset az ő emlékezete szerint két hétig, de
mások szerint - szerintem is - hetekig írta. Görgey Gábor leírja,
hogy találkoztak a Váci utcában, és ő - egy kicsit bosszantásul 
megkérdezte, hogy: "Na és hogy állsz az ApokriJfal?" Akkor Pi
linszky elmondta azt az egy sort, amit az elmúlt héten írt: "Hango
kat ad egy torony teste." Ezt az egy sort írta egy hétig! Egyébként,
ha megnézi, az Újhold-évkönyvben megjelent az Apokrif kéziratá
nak egy hasonmás kiadása, ott nyomon lehet követni, hogyan javít.
Ott sajnos csak vagy négy oldal látható, de nyilván megvan az
egész kézirat. Nyomon követhető,ahogy egy-egy szót idetesz, oda
tesz, kicseréli, visszateszi, kihagyja. Az elkészült részt mindig meg-
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Említette, hogy hosszú
évekig fordításokkJ1l ke
reste a kenyerét. A Ka
landok, szenvedélyek
cimű terjedelmes műfor

dításkötete előbb jelent
meg a Sárangyalnál,
1968-ban. Miért pont
ezt a cimet választotta
kötetének?

Mennyireérezheti saját
jának a fordító az elké
szült műoei? Beleviheti
saját érzéseit, gondola
tait?

mutatta Nemes Nagy Ágnesnek, az ő tanácsai szerint javított rajta,
meg persze a saját feje szerint is. A legendás történet vége közis
mert, Nemes Nagy Ágnes elmondja a Pilinszky-emlékkönyvben.
Amikor már kész volt a vers, és tökéletes volt, Pilinszky még mindig
elégedetlen volt vele. Másnap aztán ragyogó arccal jelentette, hogy na,
most már jó! Annyit változtatott rajta, hogy megszüntette a négysoros
strófákat és különféle hosszúságú részekre tagolta a verset. Ez látszó
lag lényegtelen, de valójában mégis nagyon sokat változtat. Ki lehet
próbálni, teljesen más a szöveg dinamikája, és tulajdonképpen az
egész vers is, ha úgy tagoljuk, ahogy Pilinszky csinálta. Szóval ez a
két "istállója" volt akkor a hallgató íróknak. Nemes Nagy Ágnes össze
jöveteleire Pilinszkyn kívül mások is sokan jártak. Ott olvastam például
Szabó Magdának első regényét, a Freskót - különben ő költőnek ké
szült -, semmi remény nem volt rá, hogy valaha is meg fog jelenni.
Vagy Mándy Iván novelláit, később az Előadók és társszerzők című kö
tetében jelentek meg. Kálnoky László verseit is ott lehetett csak olvasni,
[ékelyét is, szóval volt egy olyan hely, ahol az ember nemcsak hogy
találkozhatott barátaival, hanem valamit me~dhatott arról is, mi ké
szül a földalatti irodalomban. Nemes Nagy Agnes úgy hívta ezt, hogy
"répakorszak", mivel a répának is a föld alatt van a termése.

A cím természetesen jelent valamit, legalábbis én úgy képzelem.
Azt jelenti, hogy fordítani, kiválasztani azt, amit az ember fordít,
kétféleképpen lehet. A saját példámat nézve: vagy "beleszerettem"
egy idegen költőbe és akkor sokat fordítottam tőle, tartós, szenve
délyes kapcsolatban voltam vele. De hogy ne csak magamról be
széljek, hadd említsem mondjuk Szabó Lőrincet. Ha egy idegen
kőltőt nagyon szeretett, és sokat fordított tőle, egy idő múlva akár
már tudott is volna a modorában verset írni. Hihetetlen költői és
technikai érzékenységével (mert a technika nagyon sokat számít,
hiszen egy vers nemcsak abból áll, hogy miről szól, hanem abból
is, hogy van megcsinálva) bármikor meg tudott volna írni egy
Shakespeare, egy Tyutcsev-, egy Lermontov-verset, pedig oroszul
nem is tudott. Ilyen a szenvedélyes kapcsolat: a költő (a fordító)
beleéli magát, teljesen eggyé igyekszik válni egy másik költővel. A
kalandok pedig szerenesés vagy kényszerű, véletlen találkozások.
Mondjuk, szól Kormos István (a Móra Könyvkiadó versszerkesztő

je volt), nem fordítanál-e le öt verset, bármit, amit akarsz egy sze
relmes antológiába, és egyet-egyet kiválaszt, elvállal az ember. Ezek
voltak a kalandok. Az ember néha hirtelen fellángoló kapcsolatba ke
rült egy verssel vagy költővel, de ez a kötelék nem volt olyan tartós.

Erre nem lehet egyszeruen válaszolni, mert a műfordító költő alka
tától is függ, mennyire tud kívül maradni, vagy mennyire írja bele
magát a fordításba. A maga gondolatait, érzéseit tisztességes fordító
nem viszi bele, legfeljebb úgy érzi, mikor ezt vagy azt a verset
fordítja, hogy valamiért együtt tud vele rezegni, akár gondolati,

141



akár érzehni anyagával. De a fordítás a technikájával is elárulja a
fordítóját. Vagyis hogyha elém tesz egy Szabó Lőrinc- és egy Ró
nay-fordítást/ vagy egy Szabó Lőrinc- és egy Kosztolányi-fordítást,
akkor én részben a nagy gyakorlatom következtében, kilencven
százalékos biztonsággal meg tudom mondani, hogy ki fordította,
mert a technikai mozdulatait érzem benne. Azt például, hogy Szabó
Lőrinc másképp rímel, másképp csinálja a sorvégi rímeket; enjarn
bementekkel, áthallásokkal, tehát benne van a saját technikája. De
a saját gondolatait nem viszi, nem viheti bele. Természetesen szá
mot kell vetni azzal, hogy a huszadik század irodalomtörténetében,
líratörténetében műfordításról vallott fölfogásunk megváltozott. A
Nyugat első nemzedéke sokkal szabadabban fordított, mint a má
sodik/ a harmadik vagy a negyedik nemzedék. Rába György köny
vének is az a címe, hogy A szép hűtlenek, és ez nagyon találó, mert
nekik, kimondva-kimondatlanul, az volt a felfogásuk, hogy a köl
tőnek/ fordítónak az a dolga, az a passziója, hogy egy idegen vers
anyagából szép magyar verset csináljon. Nagyon mulatságos ebből

a szempontból megnézni mondjuk Kosztolányi technikáját, nem
olyan, mint a Tóth Arpádé vagy Babitsé. Ö rendszerint úgy dolgo
zott/ hogy lefordított nagyon pontosan két sort, és többé-kevésbé
hozzálinkelte a másik kettőt, egyszerűen mert így könnyebb volt
neki a rímeket megcsinálni, persze abban az ízlésvilágban, tónus
ban/ hangfekvésben, amelyben az eredeti szólt. Babitsra más jellem
ző/ mondjuk az, hogy a saját nyelvi, stiláris ízléséhez igazította az
idegen verset, s egy kicsit mindig emelt hangon szólaltatta meg
olykor azokat a költőket is, akik az eredetiben nem így, nem ilyen
pallérozottan-ékesen beszélnek. A műfordítói ízlésváltás látványos
példája a magyar Baudelaire, A romlás virágai. Hárman fordították:
Babits, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc. Ha a magyar fordításokat
összeveljük a franciával, azt látjuk, hogy a mestereinél vagy két
évtizeddel fiatalabb Szabó Lőrinc másképp, dísztelenebbül, ponto
sabban, szűkszavúbban fordított, már nem használta azt a sze
cessziós szókincset, amelyet Babits vagy Tóth Árpád. Szabó Lőrinc

felfogása idővel még szigorúbb lett, olyannyira, hogy nem engedte
közölni azokat a fordításait, amelyeket nem dolgozott át, nem vett
be az Örök barátainkba. Az Európa Könyvkiadóban szerkesztettem
egy Verlaine-kötetet. Azt kértem tőle, járuljon hozzá, hogya fiatal
kori fordításait is beletegyem, de nem járult hozzá. Csak azokat
engedte közölni, amelyek az Örök barátainkban benne voltak. Korai
fordításaiban még közelebb állt a Nyugat első nemzedékéhez; mu
zikálisabb, kimunkáltabb, ékesebb volt. Később kopogósabban, szá
razabban fordított, nagyon figyelt a szövegre, és persze a maga
verstechnikáját is beletette. Egyébként ilyenformán fordított Illyés
Gyula is, és utánuk a harmadik nemzedék már a pontosságot, a
szövegre való rátapadást tartotta a legfontosabbnak. A fokozhatat
lan szöveghűségigKálnoky László jutott el, aki a versnek sokszor
még a mondattani struktúráját is megtartotta, időnként még azt is
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Ön szerint mi a fonto
sabb: a swveghűség

vag:.; a formahűség?

Azért is kérdezem, mert
az Ön verseit is afegyel
mezettformák jellemzik.

Ebben a kötetében min
denféle nyelvből fordí
tott vers szerepel, példá
ul jranciából, olaszból,
németből, oroszbál, la
tinbólés így tovább. Ere
detiből fordít? Sokan
közvetítBnyelv segítsé
gével vagy nyersfordí
tásból dolgoznak.

megcsinálta, hogy ugyanazok a szavak legyenek rímhelyzetben. Meg
lehet, ez már-már "kényszemeurózis", de bámulatos remeklésekhez
vezetett.

A szöveghűség és a formahűség nem zárja ki egymást, sőt ez a
kettő együtt jár. A versfordítás nagyon sok munkával jár, ahogy
mondta, fegyelemmel, önfegyelemmel. Képzelje el, hogy le kell for
dítania - Vas István fordította egyébként - Apollinaire-nek a Bú
csú című versét. Vas évekig fordította, bár az egész vers csak öt sor.
Persze nem reggeltől estig dolgozott rajta, hanem félretette, elővet

te, újra próbálkozott. Ennek a versnek az első sora úgy hangzik
magyarul, hogy .Jetéptem ezt a hangaszálat", Ezt a sort nem lehet
megváltoztatni, nem teheti a .Jiangaszálat" előre, nem tehet mást
a helyére. Egy gazdagabb nyelvi anyagból építkező versbe ide-oda
lehet csúsztatni a szavakat, szinonímákkal lehet ügyeskedni. Itt
nem lehet másra cserélni a .Jrangaszálat", és azt se nagyon, hogy
.Jeszedtem". A vers formája megszabja, hogy egyetlen szó kerülhet
az első verssor végére, a .Jiangaszálat". Amikor Vas István, vagy
Jékely Zoltán - mert ő is lefordította - ránéz tek a versre, megje
lent előttük ez az első sor, az egyetlen lehető verskezdő sor, és erre
háromszor kell rímelni. Roppant türelem vagy nagy szerencse kell
hozzá, hogy sikerüljön. Néha kijön a rím, néha pedig nem. Amilyen
tökéletes mondjuk a Búcsú magyarul - ugyanolyan, mint franciá
ul, nekem legalábbis ugyanazt adja, mint az eredeti, vagy még töb
bet, mert az anyanyelvemen olvasom - olyan felemás ra sikerült A
Mirabeau-híd cím ű, pedig vagy tízen is megpróbálkoztak vele. Egy
szerűen technikai oka van annak, hogy nem lehet lefordítani, csak
megalkuvások árán.

A fordításaim túlnyomó többsége eredetiből készült. Vagyis a fran
cia, olasz, spanyol, német, orosz verseket eredetiből fordítottam. A
kínaiakat természetesen nem. Ez felveti a fordításnak egy nagyon
sokat vitatott kérdését: szabad-e nyersfordításból vagy közvetítő

nyelvből fordítani? Vagy csak eredetiből szabad? Van, aki azt
mondja, hogy nem lehet nyersfordításból fordítani, mert csak az
eredetiben érezhető a szavak teljes aurája. A fordító láthatja, tapint
hatja a versszerkezetet, a mondatszerkezetet, érezheti a szavak ízét
és folytathatnám. De ez nem ilyen egyszerű, sajnos vagy hála isten
nek. Az ember - ez esetben én - tud egy nyelvet egy bizonyos
szinten. Én elég jól tudok (olvasok) néhány nyelvet, de ha eredeti
ben olvasok, legalább olyan messze vagyok attól, ahogy egy fran
cia, egy olasz vagy egy német olvassa, hallja az anyanyelvén szóló
verset, mint amilyen messze vagyok akkor, hogyha közénk áll a
nyersfordítás. Sőt, a nyersfordításban egy kiváló filológus megma
gyarázhalja nekem ezt vagy azt, amit én, a magam erejéből, nem
biztos, hogy megértek. Képzelje el, hogy valaki lefordítja olaszra
Vörösmartynak a Szép Ilonka című versét. Abban van az a sor, hogy

143



"elfogván a szállongó lepét", A fordító megnézi a szótárban, mi az,
hogy "lepe", szerenesés esetben megtalálja, hogy farfalIa, azaz lep
ke. Beleteszi hát a fordításba. Nem is biztos, hogy tehetne mást, de
valószínűleg nem is hallja, hogy ez a "lepe" ma már nem él, és
hogy nemcsak a múlt századhoz, hanem Vörösmartyhoz és nem
csak hozzá, hanem éppen a Szép Ilonkához kötődik. Mindezt egy
nagyon jó filológus legalábbis megmagyarázza a nyersfordításban,
hogy vigyázz itt erre vagy arra, feltéve, hogy észreveszi. De ha
közli is velem, akkor se biztos, hogy meg tudom magyarul csinálni.
Vagy képzelje el, hogy egy idegen költőnek le kell fordítania egy
Ady-verset. Egy csomó Ady-szó használható szótári jelentésében.
De más szavak asszociációs köre, mondjuk a "duhaj" szóé nem fog,
vagy csak bajosan átmenni, nem is beszélve például ilyesmiről:

"Verecke híres útján jöttem én". Szinte nem is érdemes lefordítani,
mert sem a .Verecke" nem mond semmit, sem a "forró ólom", sem
a "Vazul". Ezek mind' közvetíthetetlenek, hisz az idegen olvasó
nem ismeri történelmi hátterüket. Mondok még egy utolsó példát,
aztán nem szaporítom a szót. Egyszer lefordítottarn Leopardinak
az II passero solitario című versét, van benne egy sor, hogy: "Odi
spesso un tonar di ferree." Némi töprengéssel rájöttem, hogy a "fer
ree carme" a puskát jelenti. Gondolkodtam, mit írjak bele, azt-e,
hogy acélcső, vagy hogy puska. És tudom is én miért, az acélcsőnél

maradtam, nem értelmeztem a képet. Eltelt néhány év, és olvastam
egyszer Montalénak egy tanulmányát az olasz költői nyelvről. Ar
ról elmélkedik benne - mint ahogy nálunk akkoriban Nemes
Nagy Ágnes a szavak költői használhatóságáról, például a rózsáról,
a csillagról -, hogy milyen szavakat használtak vagy nem hasz
náltak a múlt századi vagy a huszadik századi költők. Egyik pél
dája, hogy Leopardi idejében a puska nem volt szalonképes szó,
nem lehetett beletenni egy versbe. Szóval Leopardi kényszerűen

kerülte el a közszót, használt helyette metaforát. Még egy utolsó
példát mondok, milyen bonyodalmai lehetnek a hűségnek. Ott van
Verlaine nevezetes alkotása, az Öszi chanson. Csupa sötét, mély, na
zális hang van benne, híres fordításában Tóth Arpád bravúrosan
megcsinálja nemcsak a mély hangfekvést, hanem a nazálisokat is.
Csakhogy valamire nem szoktunk gondolni: a franc iáknál a nazális
hang nagyon is természetes, a sarki fűszeresnél is állandóan hall
hatjuk! Húsz deka parizert is csak nazálisokkal lehet kémi. Tóth
Árpád fordítása követi Verlaine muzsikáját, csak nem biztos, hogy
az a franciának is annyira különös, mint nekünk magyarul. Mindez
mintha azt sugallná, hogy fordítani nagyon nehéz, vagy nem is
lehet. De ez nem igaz, a világirodalom verseinek túlnyomó többsé
gét igenis le lehet fordítani, én azt hiszem, nagyjából magyarul is
ugyanazt a hatást fogja tenni az olvasóra, mintha valaki anyanyel
vén az eredetit olvassa.
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Mi a véleménye általá

ban a magyar nyelvű

fordításokról?

Évekig tartott versfordí

tás szemináriumot az

Eötvös Loránd Tudo

mányegyetem Bölcsé

szettudományi Karán.

A televízióban évek óta

látható a Lyukasóra ci

ma műsor, melyben Ön
is szerepel.

Mit olvas mostanában?

A Széchenyi Irodalmi és

Művészeti Akadémia

alapító tagja. Kikkel hoz

ta létre és milyen céllal?

A magyar nyelvű fordításokról általában nem lehet véleményünk,
csak erről vagy arról a fordításról. Egy általános dolgot azonban
mondhatunk, azt, hogy magyar nyelven isteni kegyelem folytán
bármilyen formát meg tudunk csinálni. Vergilius hexametereit,
vagy Sappho szapphikusait, bármilyen klasszikus strófaszerkeze
tet, nem is szólva a nyugat-európai formavilágról.

Igen, a Világirodalmi Tanszék kért fel erre annak idején. De nem
csak műfordításról volt ott szó, afféle stílusgyakorlatot csináltam,
mint amilyen a Négyesy-féle volt a század elején. Vagyis a versírás
mesterségét gyakoroltuk. Nagyon szerettem azokat az órákat: akik
odajártak, nem azért jöttek, mert kötelező volt, hanem mert ők vá
lasztották azt a szemináriumot.

Ezt a műsort vagy tíz évvel ezelőtt Mészöly Dezső találta ki. A
Lyukasóra rétegrnűsor, a szereplői - köztük én is - versekről be
szélgetnek kötetlenül, a műsor véletleneihez igazodva. Váratlan si
ker lett, közönsége, népszerűségemára nagyon megnőtt, sok levelet
kapunk, úgy látszik, mégiscsak vannak versolvasók.

Most éppen Jékelyt olvasok, munka ugyan, de kedvemet lelem ben
ne. Van a Nap Kiadónak egy sorozata, az In memoriam, írókról,
költőkről ad pályaképet, kortársak, pályatársak írásaival meg a ma
guk műveivel. Abba csinálom a Jékely Zoltánt bemutató kötetet.
Kikapcsolódásként Czeizel Endre könyvét, az Aki dudás akar lenni,
pokolra kell annak menní? CÍműt olvasgatom. A nagyszerű genetikus
huszonegy nagy magyar költő testi-lelki betegségeit, költészet és
betegség összefüggéseit vizsgálja. De sok verseskötetet is olva
sok, legutóbb Tóth Krisztináét, kritikát írtam róla. Sok könyvet
kapok, alig győzöm elolvasni, megköszönni őket. A mai világ
irodalom már kevésbé érdekel, ezért inkább kedvenc klassziku
saimhoz nyúlok.

A tizenkilencedik és a huszadik században a "széptudományok"
legkiválóbb képviselői, írók (Arany János, Berzsenyi, Vörösmarty,
Jókai, Kemény Zsigmond), képzőművészek(Ferenczy István, Mar
kó Károly, Barabás Miklós) magától értetődően kaptak helyet a
Magyar Tudományos Akadémián. A két világháború közt is voltak
az Akadémiának művész-tagjai, például Babits, Márai, Tamási
Áron, Bartók és Kodály. 1949-ben, a Rákosi-korszakban, a Széptu
dományi Alosztályt megszüntették. A rendszerváltás után ezt tette
jóvá az MTA elnöke, Kosáry Domokos. Megszervezte a Széchenyi
Irodalmi és Művészeti Akadémiát, az MTA társszervezetét. A SzI
MA tagjai lehetnek írók, zenészek, rendezők, képzőművészek. Az
akadémia különféle rendezvényeket szervez. Vannak székfoglaló
előadások, székfoglaló kiállítások, emlékülések - ilyen volt pél
dául a Nemes Nagy Ágnes- vagy a Mándy Iván emlékülés -,
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Van olyan kor, amiben
el tudná képzelni az éle
tét?

Mándy Iván levele
Gara Lászlónak

sőt székfoglaló hangversenyek is, Petrovics Emilé, Kurtág
Györgyé, Soproni Józsefé, Ourkó Zsolté például. Ezekből általában
CD is készül.

Habár a gyermekkorom volt az utolsó felhőtlen időszak, utána az
életem nem volt zavarta lanul könnyű, nem tudom magamat más
hová képzelni.
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