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UTAZÁS A VILÁGIRODALOMBAN
Az irodalomtudomány változásai a műfordítás el-
méletét sem hagyták érintetlenül. Sok érdekes ta-
nulmány, könyv jelent meg a közelmúltban a for-
dítás lehetséges módszertanáról, ezek azonban
aligha hatálytalanítják azokat a műveket, írásokat,
amelyek a tolmácsolás történetével, fejlődésével
foglalkoztak, s az elméleti megfigyelések magu-
kat a fordításokat sem teszik jobbá, hitelesebbé.

A magyar fordítás-irodalom nagy áttörése a
Nyugat első nemzedéke nagyjainak működése
során következett be. Alapvető könyvében Rába
György teljes joggal nevezte Babits, Kosztolányi
és Tóth Árpád tolmácsolásait szépeknek és hűtle-
neknek, Babits Dante-fordítása, majd Kosztolányi
fordítás-kötetei mégis alapvetően változtatták
meg a fordítói gyakorlatot, egyszersmind a ma-
gyar- és a világirodalom viszonyrendszerét. Ez az
inkább hódításra és egyéni ízlésre alapozott eljárás
egyre újabb szempontokkal bővült. A hűség mind
meghatározóbb igény lett, s a fordítók egyre tu-
datosabban szembesültek az idegen nyelvi szöveg
jellemzőivel is. Így lett az egyik legnagyobb for-
dító Szabó Lőrinc, majd nyomán a harmadik nem-
zedék költői és az újholdasok egyike-másika.

Közülük ezúttal Nemes Nagy Ágnes váloga-
tott műfordításaival szembesít a tolmácsolásait
tartalmazó gyűjtemény összeállítója, Buda Attila.
Nemes Nagy Ágnes nemcsak a modern magyar
líra, hanem a fordítás-irodalomnak is nagyasz-
szonya volt. Ismételten bebizonyosodott, hogy
az elméleti ismereteken túl — ezekkel tökélete-
sen tisztában volt — egyáltalán nem mindegy,
igazi költő szembesül-e az eredeti szöveggel,
vagy sem. A költő többet tud az elmélet embe-
reinél, hiszen mesterségének ismerete mellett
különleges beleérzéssel, átéléssel képes meg-
szólaltatni az idegen nyelvű szöveget. Hadd
idézzek erre vonatkozóan egy-két példát. Rilke-
fordításokat választanék, hiszen közismerten ne-
hezen tolmácsolható lírikus, a modern költői
nyelv egyik első kiformálója.

Húsz éve a Szent István Társulat kiadásában
jelent meg a kitűnő Farkasfalvy Dénes Rilke nyo-
mában című kötete, műfordításokkal és kom-
mentárokkal. Ebből idézem az Oltsd ki a szememet
című költeményt: „Oltsd ki a szememet: én lát-
lak mégis, / tapaszd be fülemet: én mégis hallak,
/ és láb nélkül is léptem tefeléd visz, / és száj nél-
kül is esküszóval vallak. / Tépd le karom, és meg-
ragadlak én / szívemmel, mely mint kéz utánad
nyúl, / állítsd meg szívem: agyam dobog érted,

/ s ha lángod agyvelőmre hull: / én akkor vére-
men hordozlak téged.”

Farkasfalvy Dénes az általa tolmácsolt költe-
ményeket nemcsak lírai alkotásoknak tekintette,
filológiailag is igyekezett értelmezni jelentésü-
ket. Erről a versről  a következő találó jellemzést
írta: „A végtelen Létnek való teljes kinyílás és ön-
átadás csodálatosan tömör kifejeződése, amellyel
bármilyen vallásos élmény alapján könnyen azo-
nosulni tudunk.”

Nemes Nagy Ágnes tolmácsolásában így
hang zik a költemény: „Oltsd ki szemem: én
mégis látva látlak, / tömd be fülem: én hallom
hangtalan szád, / lábatlanul is elkúszom utánad,
/ és hogyha kell, száj nélkül esküszöm rád. /
Törd le karom és megragadlak én, / szivemmel,
mint egy kézzel tartalak, / fogd le szivem, agyam
dobog hibátlan, / s ha lángod agyvelőmbe csap,
/ viszlek tovább, vérem zuhatagában.”

Ízlésemhez közelebb áll a hagyományosabb
„látva látlak”, arról nem is szólva, mennyivel ki-
fejezőbb a „lábatlanul is elkúszom utánad”, mint
az „és láb nélkül is léptem tefeléd visz”. Mint
említettem, Farkasfalvy Dénest filológiai igé-
nyessége a lehetőség szerint való szó szerinti
hűség felé vezérli. Az utolsó két sor megoldása
is ezt igazolja. A német szöveg: „und wirfst du in
mein Hirn den Brand, / so werd ich dich auf
mei  nem Blute tragen.” A „én akkor véremen
hor  dozlak téged” hűségesen követi az eredetit,
Nemes Nagy Ágnes megoldását mégis költő-
ibbnek érezzük, különösen a „vérem zuhatagá-
ban” kifejezés miatt.

Még egy példát ragadnék ki az árnyalatnyi, de
sokat sejtető különbségek jellemzéséül, a híres
Pietàt. Mindenekelőtt Farkasfalvy Dénes kiváló
kommentárját idézném: „Rilkét Máriában első-
sorban a teljességgel megvalósult anyaság nyűgözi
le. A Pietà-szobrok ismertetői gyakran megemlítik,
mennyire nehéz — akár statikailag, akár az ará-
nyokat tekintve — az élettelen felnőtt férfitest el-
helyezése egy női alak ölében. Ez a szobrászati ne-
hézség válik a vers eszmei témájává: a kín és a halál
oly hatalmassá teszi Mária Gyermekét, hogy már
nem fér el anyja ölében. Keresztben fekszik és hol-
tan. Mária kínja avval teljes, hogy anyasága csődöt
mond: a Gyermeket nem tudja újraszülni. Ke-
resztény szemmel arra döbbenünk rá, hogy végső
fokon Rilke pontosan az ellenkezőjét mondja ki an-
nak, amit e jelenet hittel teli szemlélése alapján a ke-
resztény teológia állít: Mária anyjává válik Krisz-
tus feltámadt életének is, amikor azt a hívek
számára (most már kínban és szenvedésben) a ke-
reszt alatt lelki értelemben ismét megszüli.”
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Következzék a fordítás: „Most nyomorom be-
telt: névtelen, mély / kínnal betölt: és mint belül
a kő, / tömör s kemény, / csak egy dolog mered
elő: / Te nagy lettél — / …és nagy lettél, / s a
kín oly nagyra nő, / a szív értését meghaladja /
túláradón. / Keresztben fekszek, át sem ér /
ölem: nem tudlak már / megszülni.”

Ez a tolmácsolás egyike a legjobbaknak Far -
kasfalvy Dénes kötetében. Felszabadult költői-
ség, könnyedség, elegancia jellemzi. Varázslatos
pillanat: a kommentátor-filológus-teológus kön-
töséből lírikus bújik elő, aki kedvét leli a szavak-
kal való játékban is (betelt-betölt) s így a vers ér-
telmét is távlatossá teszi. A beleérzés, felszabadult
líraiság, a mű átélése és pontos megfeleltetése az
igazi fordító-költő nagyságának titka, és Nemes
Nagy Ágnes ilyen fordító volt. Buda Attila találó
megfogalmazása szerint „mindig a célnyelv felől
nézte a műfordításokat, fontosabb volt számára
az eredmény, mint a forrás. Meggyőződése ösz-
szefüggésben állt avval az ideával, amely az ön-
álló alkotói és műfordítói teljesítményt nem vá-
lasztja el egymástól mereven.”

Szerencsés az a fordító, aki egy vers olvasása
közben saját arcára ismer, s annak jellemző vo-
násait is ábrázolhatja fordítása közben. Fernando
Pessoa Önlélekrajza Nemes Nagy Ágnes önval-
lomása is lehetne: „A költő színlelő-müvész. / Oly
jól ért már a mímeléshez, / Hogy tetteti a bána-
tot, / A bánatot, mit tényleg érez. // S az olva-
sók az olvasott / bánatból érzik helyesen / nem
azt a kettőt, mit a költő / ismert, de amit ők so-
sem. // S így fogas kerékszerkezetben / forgat-
ja játékát az ész, / a kis felhúzós-vasutat, mely /
a szívről kapta a nevét.”

A műfordításokat két eddig kiadatlan előadás
szövege egészíti ki. 1966-ban az Írószövetség
műfordítói szakosztálya vitát rendezett. Ennek
bevezető előadását Rónay György tartotta Ho-
gyan lép be egy költészet a világirodalomba? címmel,
s ezt követte Nemes Nagy Ágnes hozzászólása.
A kérdés napjainkban talán még időszerűbb,
mint felvetése idején. Rónay György így foglalta
össze a probléma lényegét:

„A kérdés így hangzott: »Hogyan lép be egy
költészet a világirodalomba?« Azt hiszem úgy, és
belépése akkor válik igazán valóságossá és vég-
legessé, ha egészében lép be, mondhatni, egész
testével, nem töredékesen, szemelvényesen,
hanem egyénisége, személyisége teljességével:
nem mint egyes, magányos költők szórványos
bemutatkozása, hanem mint történeti egység
ízei, színei összességében: mint költészet.

Mert egy táj nemcsak néhány csúcs, hanem ösz-
szefüggő rendszer, egy vidék egésze, hegyhátaival,
dombjaival, sőt lapályaival is, és csak úgy lesz iga-
zán élő javunk és élményi birtokunk, ha minde-

nestül bejártuk, megismertük ormai hegyi levegőjét,
de megismertük völgyei szerény flóráját is.”

Mindketten egyetértettek abban, hogy csak
úgy léphetünk be a világirodalomba, ha otthono-
sak vagyunk a sajátunkban is, s ezt elkötelezett
szeretettel, minél kifejezőbben, szebben használ-
juk. Mint Nemes Nagy Ágnes mondta a hozzá-
szólásában: legyen meg a lehetőségünk — gon-
dolom nemzetközi tekintélyünkre (is) gondolt —,
hogy megoldjuk önmagunk hatékony képvisele-
tét: „azt a következtetést igenis levonnám, hogy a
nyelvi kérdés, amely mégiscsak eléggé fontos
pontja annak, hogy külföldön mit gondolnak ró-
lunk akár kulturális vonatkozásban — a kialakult
hagyományokat értem ezen —, akár nyelvileg.

Nyilvánvaló tehát, hogy rájuk kell hagynunk
bizonyos mértékig, hogy ők alakítsák ki, külön-
ben is nagyon frissen kialakuló műfordítói ha-
gyományaikat, de nyilvánvaló számunkra az is,
hogy bizonyos fokig nekünk is bele kell ebbe
szólnunk vagy bele kellene szólnunk legalább
annyiban, hogy ami ránk vonatkozik, az ne foly-
tatódjék nélkülünk.”

Ehhez nagy lépést tett maga is a Vándorévek-
kel, fordításainak gyűjteményével. Példáját adta
sokoldalúságának és értékismeretének, mely
abban is megnyilvánult, hogy sohasem tántorí-
totta el a nehézség, amely pedig, mint Kazinczy
mondta az Iliásznak rugaszkodva, olykor „győz-
hetetlen”. A modern költészet, amelynek Nemes
Nagy Ágnes oly hiteles tolmácsolója volt, sokkal
bonyolultabb a régebbinél, sokkal erősebb benne
„az emocionális, a képi és látomásréteg, és gyön-
gébb a racionális réteg, a fonál, a vademecum.”
Végül az ember mégis „hozzászokik a különböző
versnyelvekhez”. Ebben nemcsak a magyar nyel-
ven írt költemények, például Nemes Nagy Ágne -
séi segítik, hanem a világlíra nyelvünkre ültetett
darabjai is, amelyekben ez a nyelv az uralkodó.
Esetleg a költészet e folyvást megújuló birodal-
mában való tájékozottsága és meg-megújuló tá-
jékozódása segítette őt is abban, hogy a rémület
időszakában is az erkölcs küldötte és képviselője
lehessen. (Elfogtam volna mást, s íme, elfogtak en -
gem. Ráció Kiadó, Szépirodalmi Figyelő Alapít-
vány, Budapest, 2009)

RÓNAY LÁSZLÓ

GEROLD LÁSZLÓ: GION NÁNDOR

A Kalligram Kiadó kortárs magyar irodalmat be-
mutató Tegnap és ma című sorozatának legújabb,
huszonkilencedik köteteként jelent meg Gerold
László Gion-monográfiája. Az újvidéki pályatárs
rendkívül alapos munkája az életmű kronológi-
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