
Egy műfordítói
versengés
Napjainkban rengeteget gazdagodott a fordítás elmélete, az idegen
szövegek nyelvünkbe történő átültetésének szemlélete. Ez azonban
nem érinti a Nyugat nagyjainak tolmácsolásait, amelyekről Rába
György írt alapvető könyvet A szép hűtlenek címmel.

Edgar Allan Poe legismertebb versét, A hollót Babits Mihály,
Kosz tolányi Dezső és Tóth Árpád is tolmácsolta. A híres költemény
az ő fordításukban lett a magyar líra része: ők ugyanis azzal a cél-
zattal fordítottak, hogy az idegen vers a magyar lírának is részese
lehessen. Megoldásaikat összehasonlítva nemcsak emléküket idéz-
hetjük vissza, hanem nyelvünk gazdagságára és hajlékonyságára
is rácsodálkozhatunk.

A holló mérföldkő Poe életében. A költemény megírását követően
elemzi a versírás folyamatát. Ez az esszéje, A műalkotás filozófiája
(The Philosophy of Composition) azt a folyamatot kívánja részletesen,
lépésről lépésre végigkövetni, melynek során a mű elnyerte végső,
tökéletes formáját. Poe-nak az a szándéka, hogy eloszlassa azt a
közkeletű romantikus tévhitet, amely szerint a versek egyfajta ön-
kívületben íródnak. Úgy véli, hogy a jó vers titka a hatás intenzitá-
sában rejlik, ezért egy költeménynek rövidnek kell lennie, azaz nem
lehet több száz sornál. A holló végül száznyolc sor lett. A legmegfe-
lelőbb hangnem a melankolikus, és a legmelankolikusabb téma a
halál, s ez az érzésvilág az említett verset áthatja. Az állandóan is-
métlődő refrén is fontos — mondja a költő —, állhat egy szóból, ám,
hogy ne legyen egyhangú, a költőnek igyekeznie kell a visszatérő
azonos szöveg szerepét, alkalmazásának módját szüntelenül vál-
toztatni. A holló esetében Poe egy madarat választott főszereplőnek,
és olyan szót adott a szájába refrénként, amely dallamos, és alkal-
mas rá, hogy elnyújtva ejtsék. Ezért aztán a holló állandóan azt is-
mételgeti, hogy nevermore, mely Babits, és Kosztolányi fordításában
„sohasem”, Tóth Árpádéban „soha már”.

Érdemes összevetni a hosszú vers három versszakának három
különböző fordítását.

Az első versszak angolul:
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore — 
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently tapping, rapping at my chamber door.
“Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door —

Only this and nothing more.”
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Tóth Árpádnál:
Egyszer egy bús éjféltájon, míg borzongtam zsongva, fájón,
S furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár,
Lankadt főm már le-ledobbant, mikor ím valami koppant,
Künn az ajtón, mintha roppant halkan roppanna a zár.
„Vendég lesz az”, így tűnődtem, „azért roppan künn a zár,

Az lesz, más ki lenne már?”

Kosztolányinál:
Egyszer elmúlt régen éjfél, ültem álmos lámpafénynél,
Régi, bűvös fóliánson tétovázott a kezem,
S hogy nehéz fejem lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm,
Roppan félve és sóhajtón, zaj motoz a reteszen;
„Éji vándor”, így susogtam, „az babrál a reteszen;

Az lehet, más senkisem.”

Babitsnál pedig:
Egyszer — únt éjfél közelgett — bóbiskoltam elfelejtett 
Tudományok furcsa könyvén, ellankadva terhesen,
Fejem csügge…. Egyre jobban… s im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan — dobban ajtóm csöndesen. 
S szóltam: „Éji vendég toppan küszöbömre csöndesen:

Az lehet, más semmisem.”

A leghívebben Babits fordította a szakaszt, ám a zeneiség, mely
Poe költészetében nagy hangsúlyt kapott, Tóth Árpádnál érződik
leginkább. Babits természetesen áradó nyelvezete közel áll az élő-
beszédhez, egyedül az „unt” (dreary) jelző emlékeztet a Pávatollak
szubjektív szókincsére. Tóth Árpáddal és Kosztolányival ellentét-
ben megtartja az „elfelejtett” (forgotten) jelzőt, „mert a szó külön
magyarázat nélkül is érezteti, a holló ennek az irrealitásnak légkö-
réből kerülhetett csak a szobába.”1 Kosztolányi „régi, bűvös fólián -
sa”, Tóth Árpád „holt mesékből vén bazár”-ja önkényesebb, de
nincs ellentétben Poe bizarr szókincsével. Babits nagyon ügyel a
hangszimbolikára, a „napping, tapping, rapping” rímek magyarul
bra vúrosak, mert nincs köztük ismétlődő szó: „jobban, roppan, kop-
 pan, dobban, toppan”. Babits régies nyelvezetet idéző fordulata:
„fejem csügge”, nem illik a vers hangvételéhez. Ugyanígy nem sze-
rencsés a „terhesen” szó, mivel kétértelmű, és nem illeszkedik Poe
stílusához. Kosztolányinál szép megoldás a „zaj motoz a reteszen”,
és „az éji vándor” szerkezetek. Tóth Árpád zseniálisan játszik a ma-
gánhangzókkal, például az ó-val a „borongtam zsongva” szószer-
ke zet esetében. Az utolsó sor, mely Poe verseiben mindig fontos,
Babits és Kosztolányi esetében határozottságot mutat („az lehet,
más semmisem”; „az lehet, más senkisem”), míg Tóth Árpádnál a
határozatlanság, de ugyanakkor egyfajta reménykedés érződik („az
lesz, más ki lenne már?), melyet a sor végén lévő kérdőjel is erősít. 

1Rába György: A szép
hűtlenek. Akadémiai,

Budapest, 1969, 197.
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Érdemes összehasonlítani a nyolcadik szakaszt is, vajon a híres
’nevermore’-t, mely itt szerepel először, hogyan fordította a három
első nemzedékbeli író.

Eredetiben:
Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
“Though thy crest be shorn and shaven, thou,” I said, “art should no

craven,
Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore-
Tell me what thy lordly name is on the Night’s Plutonian shore!”

Quoth the Raven, “Nevermore.”

Ugyanez Tóth Árpádnál:
S ahogy guggolt zordon ében méltóságu tollmezében,
Gyászos kedvem mosolygóra váltotta a vén madár —
S szóltam: „Bár meg vagy te nyesve, jól tudom, nem vagy te beste,
Zord holló vagy, ős nemes te, éji part küld, vad határ,
Mondd, mily néven tisztel ott lenn a plútói mély, vad ár?”

S szólt a Holló: „Soha már.”

Kosztolányinál:
Én nevettem őt, hogy ében-tollal talpig feketében
Gőgösen guggolt a szobron és szóltam fölényesen:
„Bár alig van rajtad toll, ó fergeteg-vert csúnya Holló,
Bús heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? 
Mondd meg nékem, a pokolban hogy neveztek édesem?”

Szólt a Holló: „Sohasem.”

Babitsnál pedig:
Akkor bánatom mosolyra csalta furcsa ében tolla,
Ahogy ott morc méltósággal ült nagy ünnepélyesen.
„Bár megtépve, zord kóborló” — szóltam — „te se vagy utolsó,
Éji partok küldte Holló: úr-neved hadd kérdezem:
Hogy hívnak, ha ott lenn röpködsz a plútói bús vizen?”

Szólt a Holló: „Sohasem.”

Ennél a szakasznál ismét Babits követi leginkább a poe-i szöve-
get, de a legszebben Tóth Árpádnál hangzik a vers, bár Kosztolá -
nyi  nál is található egy-két bravúros szószerkezet, mint például a
„fergeteg-vert”. Nála zavaró, hogy az édesem alkalmazásával a hol-
lót egy kedves nőhöz hasonlítja, holott erről a madárról inkább férfi
juthat eszünkbe. A magánhangzókkal való játék ismét Tóth Ár-
pádnál a legszebb. Babitsnál gyönyörűen hangzó jelzős szerkezetek
találhatók: „morc méltósággal”, „zord kóborló”, plútói bús vizen”.
A „Nevermore” „Sohasem”-re való fordítása kevésbé hangsúlyos,
mint a Tóth Árpádnál szereplő „Soha már”, mivel a csupa mély ma-
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gánhangzó nagyobb nyomatékot ad a szónak, mint a „Sohasem”-
ben szereplő vegyes magánhangzók. 

És végül érdemes megvizsgálni a befejező szakasz három tol-
mácsolását is.

Poe-nál:
And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming,
And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the

floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor

Shall be lifted — nevermore!

Tóth Árpádnál:
S szárnyán többé toll se lendül, és csak fent ül, egyre fent ül,
Ajtóm sápadt Pallaszáról el nem űzi tél, se nyár!
Szörnyű szemmel ül a Holló, alvó démonhoz hasonló
Míg a lámpa sávja omló fényén roppant árnya száll,
S lelkem itt e lomha árnyból, mely padlón elöntve száll,

Fel nem röppen — soha már!

Kosztolányinál:
És a Holló meg se moccan, néz reám meredve hosszan,
A szoborról, a komorról tűz reám két tompa szem.
Úgy ül mint egy omladékon, mélyen alvó éji démon,
A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen:
Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen

S nem virrad meg — sohasem!

Babitsnál pedig:
És a szárnya meg se lendül, és csak fent ül, csak fent ül,
Fent ajtóm fölött a Pallas sápadt szobrán, csöndesen.
Álmodó rémhez hasonló szemmel ül a szörnyű Holló,
Míg a lámpafény elomló árnyát veti rémesen
S lelkem a padlómon ringó árnyba fullad csöndesen:

Nem szabadul — sohasem.

Az utolsó versszak első sorát hasonlóan fordítja Tóth Árpád és
Babits Mihály, bár Tóth Árpádnál az ismétlést jobban fejezi ki az
„egyre” használatával. A szakasz többi sora is szebb Tóth Árpádnál,
igaz, Poe szövegéhez Babits jobban ragaszkodik. E versszak fordí-
tása azonban Kosztolányinak sikerült a legjobban, zseniális megol-
dás például „a szoborról, a komorról tűz reám két tompa szem”.
Mindkét szó igei és főnévi értelemben használatos, és mindkét szó-
nak itt az igei alakja szerepel, bár ez a tény csak az egész sor értel-
mezése után derül ki. Az olvasót leginkább Tóth Árpád fordítása
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ébreszti rá, hogy a madár a fájdalmas és soha nem múló emlékezés
szimbóluma.

A híres vers magyar fordítása szokatlanul sok költő számára jelen-
tett kihívást. Már a múlt században próbálkozott vele Arany barátja
és Dante magyarítója, Szász Károly, majd Lévay József, mindketten
formahű szöveget produkáltak. Az igazi nagy versengés a Nyugat
első nemzedékében indult meg. Az utókor ítélete szerint Tóth Árpádé
a legsikerültebb, bár korántsem tökéletes Holló-változat, ám Babitsé
és Kosztolányié is állja a versenyt. Az ő kiváló teljesítményük sem
szegte azonban a kedvét más költőknek, hogy újra és újra próbálkoz-
zanak, Harsányi Zsolt, Franyó Zoltán, Telekes Béla és Radó György
tett még közzé fordítást. E magyar szövegek összehasonlításánál a
legérdekesebb szempont a refrén fordítása. A „nevermore” magyarul
így hangzik: soha többé. Már Lévay József rábukkant a „soha már”
alakra, s Tóth Árpád is ehhez ragaszkodott. Mint mondta, magyar
fülben egybecseng a hollónak tulajdonított hanggal, a károgással, s
hangzása közel áll az angol szóéhoz. Többen felvetették, hogy a ma-
gyar nyelvben a „soha már” igazában nem létezik, kényszeredett
forma. Az eredetivel rokon hangzás követelményét pedig Karinthy
nevettette ki, mondván: ha ehhez túlontúl ragaszkodunk, akkor a ma-
dárnak azt kellene mondania: „Nevem Mór!” A legelső magyar for-
dító, Szász Károly nyomán Babits és Kosztolányi a természetesebben
hangzó „sohasem” refrént választották, s példájukat követte Franyó
Zoltán is. Ám itt kifogásként említették, hogy a „sohasem” természe-
tes ugyan, de értelmileg pontatlan. Azt jelenti: sem ezelőtt, sem ez-
után, míg a „nevermore”: régebben talán igen, de többé már nem.
Te lekes Bélánál a „soha” a rímszó, ez értelmileg nem jobb a „soha-
sem”-nél, csak szegényesebb a hangzása; Radó sem lépett előre
azzal, hogy Lévay és Tóth Árpád rímszavait megfordította („már
soha”), így a kényszeredett nyelvi formát a gyengébb akusztikus ha-
tással sikerült kereszteznie, amint ezt Tótfalusi István szóvá is tette.2

Poe költői esztétikája több szempontból is ellentétes az amerikai
hagyományokkal, hiszen középpontjában az erkölcsi tanítástól men-
tes művészet áll, melyek a képzelet és nem a valóság a természetes
közege. Poe, aki egyébként rossz megfigyelő is volt, a hétköznapi
valóságot mellékesnek, jelentéktelennek tartotta. A képzelet, az
álmok és a tudatalatti félhomályos, gyakran gonosz és perverz vilá-
gába vonzza az olvasót — ezért is tartozott kedvenc költői képei
közé az örvény, illetve a spirál. Költői eszközei mind a hétköznapi
világtól való távolodást szolgálják, céljuk nem a kommunikáció,
hanem az evilágiság elvetése mágikus, szuggesztív eszközökkel.
„Nem is a széles publikum számára írt, inkább a kifinomult ízlésű
költőtársak, a gyermekek és az érzékeny fiatalok számára, akik hisz-
nek a képzelőerőben, azaz a költő isteni képességében, melynek se-
gítségével a mélység rejtett kapcsolatai tárhatók fel.”3

2Tótfalusi István: Edgar
Allan Poe. In: 88 híres

vers. Móra Könyvkiadó,
Budapest, 1994, 257.

3Bollobás Enikő: Az ame-
rikai irodalom története.

Osiris, Budapest, 2005, 89.
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