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Finnugor nyelvek
Arany János: Szondi két apródja (észt, 

fi nn, komi, mari, udmurt és vepsze 

nyelven)

In: A  12 legszebb magyar vers, 

NH – Collegium Fenno-Ugricum, 

Badacsonytomaj, szerk. Pusztay 

János, 2012.

Arany János: A walesi bárdok (udmurt 

nyelven)

In: Дунай тулкымъёс Кам ярдурын. 

Szerk.: Vjacseszlav Ar-Szergi, 

 Kozmács István. Ижкар / Izsevszk. 

1997.

Арань, Янош: Ёлта хащлы хатлат унты 

/ Mindvégig

In: „Лух Авт” № 20 2017. 05. 18.

Арань, Янош: Пес / Mindvégig

In: 50 Венгрань литературань сех-
те мазый валморот (magyar versek 

erza nyelven). LiteratUral. Nemze-

tek Háza − Collegium Fenno-Ugri-

cum, Badacsonytördemic, 2015.*

Арань, Янош: Сондилöн пажжез / 

Szondi két apródja

In: 12 Финно-угррезлöн литера ту-
раэзись медбасöк кывбуррез (fi nn-

ugor versek permják nyelven) Li-

teratUral…

Арань, Янош: Сондилöн пажжез / 

Szondi két apródja

In: 50 Венгррез литератураись мед-
басöк кывбуррез (magyar versek 

permják nyelven) LiteratUral…

Арань, Янош: Помöдз / Mindvégig

In: 50 Венгррез литератураись мед-
басöк кывбуррез (magyar versek 

permják nyelven) LiteratUral…

Арань, Янош: Сондилöн пажъяс / 

Szondi két apródja

In: 12 Финн-угор литератураясысь 
12 медся мича кывбур (fi nnugor 

versek komi nyelven) LiteratUral…

Арань, Янош: Сондилöн пажъяс / 

Szondi két apródja

In: 50 Венгр литератураысь 50 
медся мича кывбур (magyar ver-

sek komi nyelven) LiteratUral…

Арань, Янош: Помöдз / Mindvégig

In: 50 Венгр литератураысь 50 
медся мича кывбур (magyar ver-

sek komi nyelven) LiteratUral…

Арань, Янош: Сондин пажше-влак / 

Szondi két apródja

In: 50 Эн сылне венгр почеламут 
(magyar versek mari nyelven) Li-

teratUral…

Арань, Янош: Мучаш марте / Mindvégig

In: 50 Эн сылне венгр почеламут 

(magyar versek mari nyelven) Li-

teratUral…

Арань, Янош: Сондин пазже-влак / 

Szondi két apródja

In: 12 Финн-угор калык влакын 
сыл нымутыштын 12 эн сай поче ла-
мутыщт (fi nnugor versek mariul) 

LiteratUral…

Több nyelvterületi szakembert kértünk fel – valamilyen 

(általunk el� nem írt) formában adjon gyorsképet az adott 

nyelv� Arany-recepcióról. A  különböz� válaszok más-más 

megközelítéssel, mélységben s kitekintéssel igazítanak el 

bennünket e tárgyban.

* A következ� 15 tételnél a bibliográ fi ai leírás további ismétl�d� adatait három pont helyettesíti 

(A szerk.)



HETEDHÉT

125125

Арань, Янош: Мельдень шизт / Mind-

végig

In: 50 Венгрань литерарурань инь 
мазы валморот (magyar versek 

moksául) LiteratUral…

Арань, Янош: Срндüлэн кык пажез / 

Szondi két apródja

In: Мадьар литератураысь 50 туж-
гес но чебер кылбур (fi nnugor ver-

sek udmurt nyelven) LiteratUral…

Арань, Янош: Актык пумозяз / Mind-

végig

In: Мадьар литератураысь 50 туж-
гес но чебер кылбур (fi nnugor ver-

sek udmurt nyelven) LiteratUral…

Janoš Aran’: Sondi / Szondi két apródja

In: 12 Runod vepsän kelel (fi nn-

ugor versek vepszéül) LiteratUral…

Arany, János: Sondi kaks kannupoissi 

/ Szondi két apródja

In: 50 kaunimat ungari luuletust 

(50 magyar vers észt nyelven) Li-

teratUral…

Arany, János: Lõpuni / Mindvégig

In: 50 kaunimat ungari luuletust 

(50 magyar vers észt nyelven) Li-

teratUral…

Arany, János: Sondi kaks kannupoissi 

/ Szondi két apródja

In: 12 Soomeugri rahvaste kaunid 

luuletused (fi nnugor versek fi nnül) 

LiteratUral…

Georgia
Az Új Évezred cím� georgiai folyóiratban (2007) Dalila Bedianidze fordításában 

megjelent Arany-versek: Dal (A heged� száraz fája…); Az ihlet perce; Reg és 

est; Poétai recept.

A jöv�ben Versek világkönyvtára címmel sorozat indul, annak magyar kö-

tete is lesz, benne (még kéziratban) Bedianidze Arany-tolmácsolásai – többek 

között: Juliskához; Emlékül; �sz végén; A hazáról; Mária! Büneid meg vannak 

bocsátva; Tompa sírkövére; Az elkésett; 

Leányomhoz; Népdal; Haja,  haja,  hagy-

ma haja; Dal fogytán; Még egy; Intés; 

Hagyaték; Harminc év mulva; Ez az élet; 

Piroska betegségében; A  rab gólya; Áp-

rilis 14-én; �szikék; Haj, ne hátra,  haj, 

el�re; Karácsonyi éjszakán; Hej! Iharfa…; 

Beállottam…; Lóra…!; Mit csinálunk?; 

A legszebb virág; Temet�ben; Oh! Ne nézz 

rám; Veranger halálakor.

Dalila Bedianidze a Georgiai Tudomá-

nyos Akadémia Sota Rusztaveli Irodalom-

tudományi Intézetében dolgozik mint kuta-

tó;  költ� és m�fordító. A mellékelt kézirat 

Bedianidze Arany-fordításának egy oldala.

Mariam Chaduneli

Mariam Chaduneli a Tbiliszi magyar 

nagykövetség helyi munkatársa
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Japán
1940-ben jelent meg Metzger Ferdinánd m�fordításában a Toldi, melynek Az 

ifjú h�s, Toldi címet adta. A kötethez el�szót a neves irodalomtörténész, Sira-

tori Kurakicsi írt.

A könyv a Daiicsi Sóbó kiadónál jelent meg Tokióban.

1956-ban a Magyar irodalom versantológiája c. kötet látott napvilágot 

Imaoka Dzsúicsiró fordításában, a Sinkigensa kiadó gondozásában, Tokióban.

A kötetben a következ� versek szerepelnek Aranytól: A halál els� éjszaká-

ja; Csend; Reg és est; A méh románca; �sz felé; Csendes dal; A rabul ejtett 

madár.

Ehhez a kötethez tartozik egy tanulmány, A  magyar költészet története 

címmel, amely magyarázatot közöl többek között Arany Jánosról.

1969-ben a Simbisa kiadónál, Tokióban megjelent A magyar kultúra rövid 

története cím� kötet Imaoka Dzsúicsiró tollából, amelyben Aranyról is tesz 

említést.

Kume Emiko

(Vihar Judit fordítása)

Kume Emiko Tokióban él� irodalomtörténész, m�fordító, 

tanulmányt írt a magyar irodalom japán megjelenéseir�l. 

A Japán–Magyar Társaság Barátság cím� folyóiratát szerkeszti.

Korea
Dél-Koreában a múlt század nyolcvanas évei el�tt nagyon keveset tudtak ha-

zánkról, kulturális kapcsolat csak Észak-Koreával jött létre meglehet�sen korlá-

tozottan; irodalmunkból els�sorban a haladónak, munkásmozgalmi szempont-

ból elfogadhatónak vélt m�veket fordították le, így jelent meg például Zalka 

Máté Doberdo cím� regénye és Pet�fi  válogatott verseinek gy�jteménye, utóbbi 

oroszból fordítva 1958-ban. A gyökeres fordulatot az 1988-as szöuli olimpia 

hozta el, amikor az úgynevezett keleti blokk országai közül els�ként Magyar-

ország jelentette be, hogy részt kíván venni az eseményen, majd 1989-ben 

Észak vehemens tiltakozása ellenére diplomáciai kapcsolat is létesült hazánk 

és Dél-Korea között; ezt követte a többi európai „szocialista” ország hasonló 

lépése is. A  déliek szimpátiáját úttör�, korszakos cselekedetünk váltotta ki: 

a nagy rokonszenv jeleként rokonsági kapcsolatot is feltételeznek a koreaiak és 

a magyarok között, hiszen az ottani vélemények szerint mindkét nép agglutiná-

ló nyelve az urál-altaji nyelvcsalád tagja. Err�l tankönyveik is említést tesznek.

1989-ben az ország egyik legtekintélyesebb egyetemén Szöulban (Hankuk 

University of Foreign Studies) magyar tanszéket hoztak létre, ahol a négy év-

folyamon azóta is évente száz körül van a magyar nyelvet és kultúrát tanuló 

hallgatók száma, közülük a végzés után tucatnyian történelemtudományi vagy 



HETEDHÉT

127127

irodalomtudományi doktori képzésen vettek részt hazánkban (f�leg az ELTE-n), 

és sikeres védésük után csatlakoztak a szöuli magyar tanszék oktatóihoz. �k 

gyarapították a koreai m�fordítók táborát is, akik els�sorban prózát fordítottak 

eddig. Dél-Koreában az els�, magyar irodalmat bemutató könyv 1990-ben je-

lent meg; ez egy irodalmi antológia volt, amely szerencsésen válogatott össze 

a magyar próza 1945 utáni korszakából négy m�vet (Rozsdatemet�, Húsz óra, 

Niki, A látogató). Ezt követték Jókai, Gárdonyi, Kosztolányi, Móricz, Molnár, Sza-

bó Magda, Örkény és mások m�vei. Az utóbbi id�ben a piacképesnek tartott, 

külföldön elismert vagy díjakat nyert alkotók jelennek meg f�leg, így például 

Nádas Péter, Krasznahorkai László, Dragomán György, Márai Sándor, utóbbinak 

tucatnyi regénye jelent meg koreai nyelven! Tudomásom szerint verseskötet 

csak egy jelent meg (2014), ez József Attila válogatott verseit tartalmazza, a cí-

me: A hetedik (a  fordító, Kong Dzsinho angol nyelv� fordításokból dolgozott, 

nem a magyar tanszék munkatársa, nem tud magyarul). A versfordítások hiá-

nyának oka a feladat hihetetlen nehézsége, hiszen a koreai nyelv a szórendjének 

szigorú kötöttsége miatt nem ismeri a rímet, bár id�nként a verssorok végének 

összecsengése megfi gyelhet�, de ezek többnyire csak ragrímek vagy önrímek. 

Nehéz elképzelni József Attila legismertebb verseit a rímjei nélkül, és nagyon 

nehéz feladat a koreai nyelv adta lehet�ségekkel kompenzálni a rímek hiányát…

A  magyarországi irodalomtudományi doktori képzésen vett részt Han 

Kyueng min (ejtsd: Han Gjongmin) és Lee Sang Dong (ejtsd: Li Szangdong) 

is. Az � nevükhöz f�z�dik Arany János els� említése Dél-Koreában. 2004-ben 

jelent meg Han Kyeongmin magyar irodalomtörténete (Hongári munhákszá) 

a  fentebb említett szöuli egyetem kiadásában, amelyben külön fejezetben, 

tíz oldalon foglalkozik Arany János életével és munkásságával. A  rövid élet-

rajzi bevezet� után a legfontosabb epikai m�veit ismerteti (két balladáját 

és a Toldi-trilógiát), egyéb epikai költészetét és líráját (�szikék) nem említi. 

Irodalomtörténetének er�ssége, hogy több magyar m� (novellák és versek) 

részleges vagy teljes fordítását is megadja, a  fordító valószín�leg �. Aranytól 

az Ágnes asszony és a Tetemre hívás cím� balladákat közli. A Tetemre hívás 

cím� ballada els� két versszaka így fest koreai nyelven (latin bet�kkel átírva, az 

összecseng� sorvégeket kivastagítottam, ezek ragrímek, és nem követik Arany 

rímelését, a sorok hosszúsága is önkényesebb):

Sicshé csogüro purüm

Radvány-é oduun szuphszogészo

Csugo innün Bárczy Ben�-rül chádzsáneonné.

Csolmüni-é kászümi nálkháropko kin khári…

Porá, i temjongcshondzsi-é:

Szárindzságá kürül csugottkuná!

Küé ábigá kungüro térigo ollágáné,

Cshágáun kung bádág-é nerjonoánné.

Sicshérül topho csudzsido ánkho, ssitkjo csudzsido ánné:

Pálgjonhán tángsicshorom pithuszongiin cshe, thubákhán tülgot vié porjodzsin cshe

Mjonnári csiná kánné.
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Han Kyeongmin tanárn� számos tanulmányban is foglalkozott irodalmunk jeles 

alkotóival és m�veikkel; egyik írása például Kölcsey Himnuszát mutatja be, és 

közli a vers fordítását is. Néhány éve publikálta tanulmányát Aranynak talán a 

legnépszer�bb balladájáról, tanulmányának címét angolul is megadja: A Study 

on Janos Arany’s „The Bards of Wales” (Foreign Literature Studies, Vol 54. 2014. 

05. Seoul. 315  335.). Elemzésének központi gondolata: a balladában a b�n és 

b�nh�dés problematikájának kálvinista szellem� megoldása tükröz�dik: felmen-

tés a b�nök alól csak a b�nök megvallása és a b�ntudat esetében lehetséges, 

amit cselekedeteinkkel bizonyítunk. Ellenkez� esetben Isten jogos büntetése 

nem maradhat el: a királyt meg�rüléssel sújtja. Arany m�vének szomorú aktuali-

tást kölcsönöz az a tény, hogy a japán gyarmatosítás korában (1910–1945) a ko-

reai írók egy része különböz� meggondolásokból kollaborációra kényszerült, és 

a japán uralom dics�ítésére vállalkozott. Aki ellenszegült, az gyakran az életével 

fi zetett. Manapság Észak-Koreában hasonló a helyzet: az ottani írók, ha (meg)

élni akarnak, arra kényszerülnek, hogy a zsarnok, Kim Ir Szen és utódainak véres 

országlását magasztalják. Aki erre nem vállalkozott, a tisztogatások áldozata lett.

Lee Sang Dong 2006-ban a debreceni egyetemen szerzett doktori fokoza-

tot, magyar nyelv� disszertációjának címe: M�faji párhuzamok a magyar és 

koreai verses kisepikában. Témavezet�je Imre László professzor volt. M�vében 

a koreai epikus énekeket a magyar népballadákkal veti össze tartalmi és formai 

szempontból. Külön fejezetben foglalkozik Arany János szerepével, a népbal-

lada és Arany m�balladái közötti kapcsolattal (127–156 oldal). 2016-ban pub-

likálta egy koreai folyóiratban A  magyar m�balladák a történelem tükrében 

cím� tanulmányát (Journal of Western History and Culture, The Korean Society 

of Western Civilisation, Seoul, 2016/06). Elemzésének középpontjában Vörös-

marty és Arany balladái állnak. Megismétli doktori disszertációjában kifejtett 

gondolatait a koreai és magyar epikus költészetr�l, formai szempontból szá-

mos hasonlóságot lát: a koreai ütemes verselés és a magyar ütemhangsúlyos 

ritmus azonos t�r�l fakadnak. Tartalmi szempontból a legnagyobb eltérés a két 

nép társadalmi rendszerének különbsége miatt alakulhatott ki: a koreai epikus 

énekek cselekménye a falu, a paraszti család sz�k világában zajlik, a család-

tagok közötti konfl iktusokat tárják fel (a fi atal meny mostoha sorsa, a magá-

nyos özvegy bánata stb.). A magyar népballadák világában viszont a feudális 

társadalom szinte minden rétege felbukkan: az urak és parasztok, gazdagok 

és szegények közötti ellentét sok ballada cselekményének a mozgatója. A kol-

lektivista jelleg� keleti kultúráktól eltér�en az egyénnek fontosabb szerepet 

tulajdonító nyugati irodalomban, így a magyar népballadákban is motívumként 

jóval többször fordulnak el� a szabad párválasztással kapcsolatos bonyodal-

mak, a szerelem, a féltékenység. Fontos különbségként megállapítja, hogy bár 

mind a koreai, mind a magyar m�vekben gyakori a tragikus végkifejlet, de a 

magyar népballadákban ez sokkal véresebb, horrorisztikusabb.

Valószín�leg a két ország társadalmi fejl�désének eltér� üteme miatt a 19. 

századi Koreában nem volt Vörösmartyhoz és Aranyhoz fogható költ�óriás, aki 

világirodalmi színvonalon a magas irodalom világába emelte volna a népköl-

tészet kincseit.

Osváth Gábor
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Olaszország
Arany Jánosra Pet�fi  és Dante miatt 

fi gyeltek fel az olaszok. A  mind hí-

resebb Pet�fi  mellé a romantika né-

piesség-eszménye és kettejük hazai 

barátsága helyezte, Dantéval a Som-

mo Poetáról írt nagy verse kapcsolta 

össze. Ugyanazok a fi umeiek kezdték 

hát fordítani, akik az ezernyolcszázas 

évek végén Pet�fi t a legismertebb ide-

gen költ� rangjára emelték, a Dante- 

verssel pedig a tisztelg� utódok be-

cses céhének tagja lett.

A  századközép vesztes történel-

mi pillanata paradox módon kedvez� 

lehet�séget kínált Itáliában a magyar 

költészet közvetlen befogadására. 

A  Kossuth-emigráció magyarjai az 

olasz Risorgimento szabadságvágyó 

légkörében népszer�sítették a sza-

badságh�s Pet�fi  verseit, ebben a 

konstellációban bátorították olasz iro-

dalmár barátaikat, hogy immár ne 

csak közvetve (német nyelvb�l francia 

közvetítéssel), hanem magyar erede-

tib�l, közvetlen átvétellel szólaltassák 

meg olaszul a Heinével általuk is 

egyenrangúnak elismert nagy magyar 

romantikust. Ez a folyamat vezetett 

azután oda, hogy a szicíliai Cassone, 

valamint a fi umei Gigante, Susmel, 

a Sirola fi vérek és mások a század vé-

gére hatalmas olasz nyelv� Pet�fi -iro-

dalmat teremtettek, 1911-ben pedig 

Umberto Norsa tollából – Németor-

szág után Európában másodikként  – 

olaszul is megjelentek Pet�fi  összes 

költeményei. És ez a folyamat hatott 

jótékonyan Arany János megismer-

tetésére is, ennek során érlel�dött 

kötetté egymás után két Toldi-for-

dítás: 1904-ben Francesco Siroláé, 

1909-ben pedig Saladino Saladinié.

A  rendkívül tájékozott és alapos, 

élete javát olasz egyetemeken tölt� 

Emerico Várady (Várady Imre) határo-

zottan kimondja azt, amit recepcióku-

tató társai óvatosan megkerülnek: ki 

volt Arany els� olasz fordítója. Várady 

szerint „Francesco Sirola vette el�-

ször a bátorságot, hogy Arany Jánost 

olaszra fordítsa”. Csakhogy Sirolától 

Várady nem említ korábbi, 1904 el�tti 

Arany-fordítást, el�hoz viszont állítá-

sának ellentmondó két adatot: beszá-

mol Arany Dante-versének két korábbi 

megjelenésér�l – Gaetano Ghivizza-

ni 1867-es átültetésér�l és Angelo 

Gubernatis 1885-ös olasz változatá-

ról  –, s  ezzel azt a feltételezést kelti 

az olvasóban, hogy ismertséget adó, 

vagyis számba vehet� fordításnak � 

csak a kötetbeli közlést tekinti, s hogy 

egy-egy elfeledett kiadványban netán 

más kisebb Arany-fordítások is rej-

t�zhetnek még. Mindamellett Guber-

natis fordításának szép és tanulságos 

el�zményeit a fordító el�adásában 

híven tolmácsolja: „[megtapasztaltam, 

hogy] a magyar nép mennyire tiszteli 

nagy költ�it. De maguk a nagy költ�k 

is tanulmányozták és áhítattal nézték 

más nemzetbeli nagy el�deiket. Ebb�l 

a tiszteletb�l természetesen Danténak 

jutott a legtöbb. Becsben álló arcké-

pe sok iskolában megtalálható, s  jó 

néhány költ� nekifogott, hogy ma-

gyar nyelvre fordítsa �t. Amikor részt 

vettem a nagy poéta, Arany János 

özvegyének megindító temetésén, és 

megtudtam, hogy Arany is írt egy 

verset Dantéról, elhatároztam, hogy 

mint olasz ember lerovom a magam 

csekélyke hála adóját, s egy szó sze-

rinti francia változat segítségével olasz 

verssorokba ültettem át a rejtélyes 

strófákat…”

A  fi umei kultúraközvetít�k fi gyel-

me pedig a Toldi után a balladák felé 
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fordult. Olaszországban is hamaro-

san meghonosodott Aranyról a „bal-

ladák Shakespeare-je” antonomázia, 

és egymás után jelentek meg bal-

ladáinak olasz változatai. Sirola eb-

ben is úttör� szerepet vállalt (Ballate, 

1914), de hamarosan követte �t Silvio 

Gigante (Ballate, 1922), Armando Ti-

poldi (3 ballada a Corvina 1929-es 

évfolyamában), Sauro Albisani pedig 

újabban igazi költ�i szövegváltozatok-

kal állt el� (Ballate, 1987). A legújabb 

olasz nyelv� magyar irodalomtörténet 

szerz�je, Armando Nuzzo az � fordí-

tásában elemzi az Ágnes asszonyt, 

és elragadtatott hangon jegyzi meg, 

hogy ez „a magyar költészet legszebb 

átültetése, amelyet valaha is publikál-

tak olaszul”.

Nuzzo irodalomtörténete jeles 

huszadik századi áttekintések sorá-

ba illik, Zigány Árpád korai munkája 

(1892) és Hankiss János olaszra fordí-

tott kompendiuma után Paolo Ruzics-

ka, Emerico Várady, Folco Tempesti 

összefoglaló m�ve és újabban a két-

kötetes, sokszerz�s, Bruno Ventavoli 

szerkesztette Storia della letteratura 

ungherese tartozik a magyar iroda-

lomról teljes áttekintést adó kéziköny-

vek közé, és ezek Arany János-feje-

zetei is értelemszer�en gazdagabb 

képet adnak a költ�r�l (a  Ventavoli- 

kötetben Roberto Ruspanti tollából), 

mint amilyet egy-egy kötet-el�szó 

vagy lexikon-szócikk adhat. Azonfölül 

egy-egy sajátosan olasz információjuk 

a captatio benevolentiae erejével is 

hathat: a  nemzeti irodalmára büszke 

olasz olvasó jó érzéssel veheti hírül 

általuk, hogy a távoli, ismeretlen köl-

t� Toldijában (a  Toldi szerelmében) 

Ariosto is fölsejlik, s hogy Arany vers-

tani rendszerez� hajlama Carducci 

kísérletez� verstani munkásságával 

rokonítható. A  modern, új irodalom-

történetek fontos szerepet töltenek 

be egy olyan korban, amelyben az 

olasz középiskolák és egyetemek vi-

lágirodalom tantárgya elfeledkezik a 

magyar irodalomról.

Hogy az epikus és balladakölt� 

Arany mellett valamelyest a lírikus 

Arany is ismertté vált, abban része van 

a római Sapienza egyetem magyar-

tanárának, Sárközy Péternek is, aki 

bevallottan egyetemi segédkönyvnek 

szánva kétnyelv� antológiát állított 

össze a magyar költészet legjavából 

(Amore e libertà, 1997, ford. Marta 

Dal Zuffo), különös fi gyelmet fordítva 

az olaszul hiányzó vagy nehezen föllel-

het� szövegekre. Arany János ebben 

kilenc verssel szerepel, az elhagyha-

tatlan Dantén kívül köztük van a Le-

tészem a lantot, a Mindvégig és A töl-

gyek alatt is. Arany János neve id�n-

ként Sárközy tudományos folyóiratá-

ban, a Rivista di Studi Ungheresiben is 

felbukkan, bibliográfi ai ajánlásokban 

és tanulmányok témájában egyaránt. 

A Letészem a lantot kapcsán pedig ér-

demes még megemlíteni azt a kultúr-

missziót is, amelyet a maga sz�kebb 

hatókörében a ferrarai Osservatorio 

Letterario tölt be: fáradhatatlan szer-

keszt�je, Tamás-Tarr Melinda a lap 

harmincéves jubileumát éppen Arany 

emblematikus versének harmadszori 

lefordításával készül megünnepelni.

Szénási Ferenc
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Svédország
Arany János életm�véb�l mindösszesen három vers (Fiamnak; A  rab gólya; 

�sszel) jelent meg napjainkig svéd nyelven.1 1922-ben látott napvilágot Leffl er 

Béla szerkesztésében az Ungersk lyrik i svensk översättning (’Magyar líra svéd 

fordításban’) cím� antológia,2 amelyben az említett három vers fordítása talál-

ható. A verseket Lotten von Kraemer fordította.

Tillinger Gábor

1 Állításunkat két bibliográfi a, valamint a Svéd Nemzeti Könyvtár (Kungliga biblioteket) 

katalógusának adataira alapozzuk:

 Müller, Maria – Kertész, Tomas, 1979. Ungersk skönlitteratur i svensk översättning 1845–

1978: En bibliografi . Borås: Bibliotekshögskolan.

 Müller, Maria – Kertész, Tomas, 1996. Ungersk skönlitteratur i svensk översättning 1980–

1995: En bibliografi . Göteborg: Göteborgs universitetsbibliotek.

 http://libris.kb.se
2 Leffl er, Béla, 1922. Ungersk lyrik i svensk översättning: Samlad och försedd med inledning 

av Béla Leffl er. Stockholm: Ungerska sällskapet.

Törökország
„A Sejtelem számomra a legteljesebb magyar vers. Tökéletes életfoglalat. Oly-

annyira tömör, nyelvi rétegezettségében annyira magyar, más nyelv� megszó-

laltatása szinte elképzelhetetlen… Itt és most, nem is fontos. Maradjon csak 

nekünk. Nekünk, s cserél�d� Id�nknek” – írja Tamás Menyhért (Arany János: 

Epilógus, Nap Kiadó, Bp., 2013, 149.):

Életem hatvanhatodik évébe’

Köt engem a jó Isten kévébe,

Betakarít régi rakott cs�rébe,

Vet helyemre más gabonát cserébe.

Yaşım altmış altı geldim bu güne,

Bağlar Tanrı beni demet ekine,

Kaldırır en kadim yüklü mahsule,

Başka tahıl eker benim yerime.

A Sejtelem és a többi Arany-vers fordításával a lehetetlenre vállalkoztunk? 

Legmagyarabbnak nevezett költ�nket mindig is titkos kincsünknek tekintettem, 

akit Pet�fi t�l eltér�n nem ismer a világ, hiszen alig-alig fordították más nyel-

vekre. Így aztán igazán meglep�dtem, amikor Dursun Ayan – akivel korábban 

egy török nyelv� Balassi Bálint-kötetet, majd egy magyar költészeti antológiát 

készítettünk – már tavaly nyáron azzal a javaslattal állt el�, hogy a kétszáz éves 

költ�t köszöntsük egy török nyelv� kötettel. Azóta összeállt a könyv, a kézira-
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tot elküldtük a kiadónak. A  válogatásnál természetesen fontosnak tartottam 

azokat a momentumokat, amelyek a törökök különös érdekl�désére számít-

hatnak. Minthogy a Rodostóban, a mai Tekirdağban töltött esztend�k révén a 

Rákóczi név ismert Törökországban, bekerült például a Rákócziné, viszont a 

gyerekkoromban nagyanyámtól számtalanszor hallott, lebke szell�t�l lebegte-

tett tengerzöld ruhájú, paripáját csemegével csalogató Rozgonyiné muzsikáló 

sorainak átültetésére nem mertünk vállalkozni. A kevéssé ismert versek közül 

helyet kapott a Plevna. Költ�nk rokonszenve a legendás Oszmán pasáé, aki 

az 1877–1878-as orosz–török háború legfontosabb eseményeként öt hónapig 

feltartóztatta a gy�lölt cári seregeket.

Az egyik legcsodálatosabb Arany-ballada, a Szondi két apródja egy váratla-

nul elém bukkant elképeszt� párhuzam okán vált kötetünk fontos szerepl�jévé. 

Ömer Seyfettin (1884–1920) a török irodalomban viszonylag kés�n induló no-

vellaírás egyik els� kiválósága volt. Szívesen választott témát a dics� oszmán 

múltból, így például A rönk cím� elbeszélése Salgó várának elfoglalásáról szól, 

benne egy török harcos beszámolójával Drégely várának elestér�l és Szondi 

György h�siességér�l – szinte szó szerint úgy, ahogyan Arany elbeszélte! Köte-

tünkben a ballada fordítása mellett a briliáns szerkezetet bemutató verselemzés, 

valamint a novella idevágó részlete is olvasható. Egy másik fejezetben a versírás 

körülményeire is rávilágító verselemzés segíti A walesi bárdok török olvasóit.

Arany János maga jegyezte meg, hogy verseinek kiindulópontjául valamilyen 

írott vagy szóbeli forrásra van szüksége. Többször indult ki szül�földjén hallott 

történetekb�l. Így történhetett, hogy A fülemile, A bajusz és A tudós macskája 

cím� epikus költeményei, illetve A  nagyidai cigányok cím� vígeposzának egy 

részlete párhuzamba állítható egy-egy Naszreddin Hodzsa-anekdotával. Ennek az 

ismert török folklór-fi gurának ugyanis számos története nemzetközi vándormo-

tívumokra épülve – ha nem is a Hodzsa nevével, hanem egy-egy jellegzetes ma-

gyar anekdotafi gura köntösében – eljutott Magyarországra. Szólunk a török folk-

lór magyar felfedez�jér�l, Kúnos Ignácról is, aki a Kossuth katonájából lett Macar 

Osman Paşa leányának – az els� török költ�n�nek, Nigar Hanımnak – szalonjában 

egy török népmesét hallgatván megjegyzi: „Az el�bb hallott favágó-meséhez ha-

sonló magyar népmese alapján egyik legkiválóbb klasszikusunk, Arany János 

Jóka ördöge címmel olyan csodálatos költ�i elbeszélést alkotott, hogy nincs 

Magyarországon olyan iskola, ahol mind az összes diák ne olvasta volna…”

A sok nyelven tudó Arany többek között törökül is tanult (ezt egy szórejtvé-

nyével igazoljuk), és jó barátságba került a turkológia egyik legels� nemzetkö-

zileg ismert alakjával, Vámbéry Árminnal is. „Vámbéry tatárja” (tulajdonképpen 

üzbég mollah, azaz iszlámteológia-hallgató), Arany Jánostól kapott nevén Csa-

gataj Izsák a költ� két kedves glosszájában is megjelenik a Koszorú 1864. ok-

tóber 2-i és 1865. február 26-i számában: „Míg Vámbéry Ármin Angliában mind 

nagyobb-nagyobb felt�nést okoz, m�vét a mi körülményeinkhez mérve óriási 

áron veszik meg, s �t magát gy�lésb�l gy�lésre ragadják, és – ránk nézve ked-

vesen hangzólag, de � rá nézve mintegy csillapítólag – »zealous Hungarian«-nak 

[túlságosan buzgó magyarnak] hívják: addig Bukharából hozott tatárja ide s 

tova magyar emberré lesz. E derék dervist t. i. angliai útjának idejére Budenznél 

hagyta, hogy jeles philologunk az � távolléte alatt tanuljon t�le él� szóval tatá-

rul. Az atyafi  aztán mindennap bejárt, míg a szünid� be nem állott, Budenzzel 
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az Akadémia könyvtárába, s  ott ödöngött a temérdek könyv közt, láthatólag 

unatkozva rettenetesen; augusztus közepe körül pedig lementek mindketten 

Szilády Áronhoz, Halasra, s  ennek a vidéknek nagyon megörült a tatár, mert 

hazájának homoksivatagaira emlékezteté. Különben civilizálódik: csináltatott 

valami – saját ideája szerinti – magyar ruhát, mely b� mint a kaftán, mert ilyen 

sz�k magyar nadrágot világ kincséért sem hagyna magára húzni. Most aztán 

valódi »tatárjárás« van Halason…” A mollah annyira vitte, hogy lefordította anya-

nyelvére a Rege a csodaszarvasról c. költeményt, és el is küldte a szerz�nek. 

Érdekességképpen ideidézzük az els� strófát, hogy lássuk, milyen lett Csagataj 

Izsák magyar helyesírásával a „Száll a madár, ágrul ágra, / Száll az ének, szájrul 

szájra; / F� kizöldül ó sirhanton, / Bajnok ébred h�si lanton…” üzbégül:

Sakhadin sakhaga ucsai kuslár,

Aghizdin aghizda baradi szözler;

Görlerning üsztüne csikadi otlár,

Turár szöz isittip jirinnen pahlvánlár…

Természetesen az els�k között válogattam be a kötetbe az Arany János 

által annyira kedvelt hun-magyar mondakörhöz kapcsolódó költeményeinek e 

gyöngyszemét. A felez� nyolcas ritmusát is megtartó fordításunk így kezd�dik:

Kuşlar uçar daldan dala,

Türküler de dilden dile;

Ot savrulur mezarlarda,

Alp uyanır koçak sazda….

Szó esik még kötetünkben többek között, további versfordítások kíséreté-

ben, Arany és a zene kapcsolatáról, az Ágnes asszony kapcsán a kényszerkép-

zet, a rögeszme irodalmi megjelenítésér�l, valamint a két költ�óriás, Pet�fi  és 

Arany barátságáról. Hadd illusztráljuk ezt a Válasz Pet�fi nek fordításával:

PET�Fİ’YE CEVAP

Bozuk santur misali ruhum, karışık;

Gönlüm de kâh sızlar kâh sevinir,

Feleğin kadri bu ödül; neye karşılık?

Pet�fi ’ye dost olmak; hakkım bile değildir.

Bu ödül falan yoktu ki yola çıktığımda…

Talih benim için, lütfetti Tanrı!

Ateşe atılacaktı eserim yoksa

Nasıl umardım böyle kârı, kazancı.

Ve ne çok şey kazandım! Bu ödülün şavkı

Kamaştırıyor, ışıklar bana kavuşuyor:

Ruh-i derunuma erişiyor. Bu da cabası!…

Ve muhterem sağ elin bana uzanıyor.
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Halkın ahfadıyım. Neyim diye sorarsan.

Neslimin var ettiği, nesli için yaşayan;

Kaderi benim, ne zaman türkü yaksam,

Dilimi, dudağımı türküsüdür tanıyan.

Kaçmaya kalkmıştım çevreden halktan:

Buldu feleğin çarkı savurdu yoldan,

Geri döneyim derken yoldan yolaktan

Bir kaç çiçek derdim dikenler arasından.

Hüzünler ve kederler yoldaşım oldu,

Ahbap, yaran olduk ki sorma güzelce;

Ben çelenk örüyordum, onlar hep yoldu,

Yarım kaldı dizeler düştü hep hece.

Servet bulup bildim: evde saadeti,

Sadık ve kutlu eşim iffetle durdu

Ve Iza kenarında bir diğer dost ki …

Getirdi Tanrı öyle yanıma koydu.

Sanki kuyruklu yıldız düştü haneye.

Mektubun hele ruhumu yakıp nurluyor:

Tompa ararsa benden bir selam söyle

De ki sana ve bana muhabbet duyuyor.

Tasnádi Edit

(Tasnádi Edit és Dursun Ayan fordításai)

Dursun Ayan (1957) Ankarában él, szociológus, m�fordító. 

Bibliográfi ai kötetet állított össze Bartók Béláról, valamint a 

magyar vonatkozású török nyelv� kiadványokról. Tasnádi 

Edittel közösen magyar költészeti antológiát készített, illetve 

megjelentetett egy török nyelv� Balassi Bálint-kötetet. Az 

utóbbiért Balassi Bálint emlékkarddal tüntették ki.


