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Weöres-versek német és olasz fordításban*

Ezúttal két példán – hungarológiai érdekű fordításkritikai-kontrasztív-nyelvpe-
dagógiai jellegű keretben – vizsgáljuk azokat a nyelvi és kulturális tényezőket, ame-
lyek meghatározzák a magyar vers mint formaközpontú művészi szöveg fordítását,
költészetünk fogadtatását, illetve a versszöveg nyelvoktatásban történő hasznosítá-
sának lehetőségeit. A párhuzamos (összehasonlító) elemzés tárgya Weöres Sándor
Rongyszőnyeg sorozatának 14. és 99. verse – a mellékletben olaszul Marta Dal Zuffo,
németül Heinz Kahlau fordításában.

Megközelítésünkben különös jelentőséget tulajdoníthatunk a nyelvi jelek mo-
tiváltságából levezethető tartalom–forma megfelelések szerepének, mindenekelőtt
a nyelv hangzó szintjén működő zeneiség és a jelentéses rétegben kibontakozó képi
világ eszköztárának, valamint az intertextuális és interkulturális vonatkozásoknak.
Minthogy a vers szoros tartalom–forma egységében – mint sajátosan szövegszinten
érvényesülő összeforrott jelentett–jelentő kapcsolatban – természeténél fogva poé-
tikai funkcióhoz jut a motiváció, illetve a remotiváció, érdemes kitérni azokra az
összetevőkre is, amelyek jellemző módon alakítják ennek működését, s egyben sa-
játosan magyar nyelvi jelleget mutatnak.

A párhuzamos fordításkritikai elemzés kettős (német és olasz) tükörben kívánja
kibontani a hangzás és a képszerűség síkján érvényesülő remotiváció (a deklamáció,
a hangszimbolika, a versforma, a rím, illetve a metafora rétegében tartalmasuló) stí-
lushatását, s figyelemmel követi, miként sikerül más nyelvi közegben visszaadni vagy
legalább kompenzálni az eredeti versek erősen evokatív konnotációit, muzikális és
vizuális asszociációit.

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg – 14, 99
A címben jelzett sorozat egy-egy darabjával a továbbiakban külön-külön szem-

besül az olasz és a német fordítás, ám az összehasonlító elemzés kiemelt szempontja
egységes marad, s ez esetben különösen azt kutatja, miként határozza meg a zenei
réteg a képi jelentéssík alakulását.

Weöres lírájának kozmikus tágassága a képalkotó fantázia végtelenségével és
a magyar nyelv teremtő géniuszát évszázadok költészetének szintéziseként bravú-
rosan megjelenítő virtuóz hangszereléssel, különleges ritmikai érzékenységgel kap-
csolódik össze. A Bóbita és a Magyar etűdök kis darabjaihoz hasonlóan a gyermek-
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költészet megújítását felfokozott zeneiséggel képviselő – „A medúza” című kötet
záróciklusát alkotó – Rongyszőnyeg I. versikéi is (Dalok, epigrammák, ütempróbák,
vázlatok, töredékek alcímmel) hangnemi, ritmikai és képi váltásokban igen gazdag,
kísérletező kedvű rím- és ritmusjátékos etűdök, melyeket egyébként maga a költő
is inkább játékverseknek nevezett, változatosan magyaros ritmusú (egyben szimul-
tán jellegű, vagyis a hansúlyos-ütemtagolású és az időmértékes verselést ötvöző)
költemények.

A zeneiség és a képiség e sajátos egységét megvalósító játékvers „olyan kom-
pozíció, ahol a vers ritmusa játékosan szembefeszül a képekkel, előtérbe verekszi
magát, felbontja a jelentésrétegeket, nem engedi, hogy érvényesüljenek. Nem a képi
egység, hanem mindenekelőtt a ritmusegység határozza meg ezeket a verseket. A
vers ritmusának azonban nincsen önálló jelentése, az erősen kihallható, ellenállha-
tatlan ritmus mindig a játékosság képzetét kelti, meghatározatlan tartalom nélkül. A
tartalom a szavakból és a képekből jön, de az erős, felfokozott ritmus úgy működik,
hogy a játékosság mindig megőrzi uralmát a tárgyon, bármiről is szólnak ezek a
versek” (Kenyeres 1986, 343).

Mindkét – egyaránt a népdalok, illetve a népi mondókák hangulatát idéző – vers
jellegzetesen Weöres akusztikus (prozodikus-metrikai-ritmikai) ihletésű költészetét
képviseli a hangzó szó mágikus hatalmával, a kimondás ősi varázslatával, a gyer-
meki természetesség látásmódjával, amelytől nem idegen a szürrealista, groteszk,
illetve abszurd vonások jelenléte sem. Ennek megfelelően tehát ez esetben is a ze-
neiség, a ritmusélmény, a hangzás „rendkívüli metrikai-ritmikai verstechnikája”
(Nagy 2003a, 7) határozza meg a vers kompozíciójának kibontakozását, miként a
szerző 1939-es doktori értekezése, „A vers születése” (Weöres 2003, 245-254) is ezt
tanúsítja, amely voltaképpen „átmenet a személyes költői vallomás és az alkotás-
lélektani tanulmány között” (Pomogáts 1982, 285), s éppen „a ritmikai alapon meg-
születő textusokra utal” (Nagy 2004, 31). A felfokozott ritmus kreatív sodrában le-
nyűgöző zeneiség – s ezzel együtt a szerkezetben rendszerint gondolatritmus –
hullámzik az önfeledt játékosság, a gyermeki báj, a fölfedezés derűs humora, a rá-
csodálkozás élményének őszintesége, az azonosulás közvetlensége, a teremtés ős-
erejét sugalló természetes könnyedség, a nyelvteremtő erő, a nyelv és a versforma
határait kutató – a teljes világirodalom és a magyar népköltészet kimeríthetetlen
metrikai készlettárának mesterségbeli fogásaiból, illetve különféle variációiból
intertextuális (külső és belső) ismétléskapcsolatokkal építkező – kísérletező kedv
jegyében (vö. Kenyeres 1986, 343; Nagy 2003a).

Weöres szövegeinek szerkezete „gyakran retorikus” (Nagy 2004, 31): kiváltkép-
pen szembeállítások, visszatérések (ismétlések) stb. jellemzik, s variációit illetően
„a költői permutációk mesteri alkalmazása eredményeképpen Weöres verstechnikai
megoldásaiban rendkívül csekély lexikai anyag bravúros kompozícióit teremtette

WEÖRES-VERSEK NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSBAN



156

meg, a végsőkig kiaknázva a lexikai, hangzási és ritmikai lehetőségeket. Kombiná-
cióiban szerepük van a köznapi lexika, a képzelt kód és a töredékekre tagolódás, a
hangzási és nyomatékolási változatosságra törekvés, a különböző metrikai rendsze-
rek adta változatok, sőt a más-más módon való olvasás lehetőségeinek is” (Nagy
2004, 29-30).

A hangzásvilág és a szerkezet ekként szorosan összefügg a Weöres-szövegek
retorikai jellegével, amelyben például a retorikai-stilisztikai-szemiotikai működésű
chiazmus – mint a kereszteződés szimmetriája az alakzatban (a-b-b-a) – rendsze-
rint szintaktikai-szemantikai dimenzióban egyaránt, a ritmus, a hangrend és a képiség
szintjén is érvényesül (Nagy 2003b, 81-90; Nagy 2004, 13-32; vö. Hankiss 1985,
488-574). Emellett az ismétléses kompozíciók technikája (az ismétlődés, illetve a
variációs ismétlés), valamint a folklór vonatkozású intertextualitás és imitáció – a
feszült síkváltás-villódzások költői hatásimpulzusaiként, amelyekben „feszültség
vibrál a literális és az átvitt értelem között” (Nagy 2003b, 89) – horizontális és ver-
tikális oszcillációt eredményez a távoli pólusok ellentmondásainak feloldásával, s
így a rejtett összefüggések fölfedezése felé vezet az asszociációk konnotatív gazda-
godásával: „A variációs ismétlés oszcillációja és a befogadói figyelem oszcilláció-
ja alapvetően az ismétlődő és a nem ismétlődő elemek kettősségében fogható fel.
Annál nagyobb hatása lehet a variációnak, minél meglepőbb eltéréseket produkál =
annál nagyobb a hírértéke” (Nagy 2004, 29; vö. Hankiss 1985, 522-598).

Mindkét vers szerkezetére alapvetően jellemző a zenei fogantatású és poétikai-
retorikai szinten is megnyilvánuló ismétlődés, amely a Rózsa esetében teljes egészé-
ben végigvonul a szövegen a szerves építkezés jegyében: egyrészt eleve a vers
makrostruktúrájában a keret visszatérésével, másrészt a versszakok mikrostruktúrá-
jában a középső sorkettőződésekkel és a sorok hangfelépítésének váltakozásával.

Ez utóbbi a magánhangzókra és a mássalhangzókra egyaránt kiterjed: a ritmi-
kusan kiegyenlítődő hangrendi váltások mellett alliterációkat is kiemel („Rózsa, ró-
zsa, rengeteg, / lányok, lepkék…”) a testes /r/ és a légies /l/ zengőhangjainak sűrű-
södő hangkörnyezetében, a hangszimbolikus tendencia szerint egymással ellentétes
irányú (le-, illetve fölfelé húzó) vonzásában (rengeteg, vér, árad, remeg, ittmarad stb.
– fellegek, illanó, lángoló, ellebeg, libben stb.).

Maga a versforma is folytonos ismétlődésekkel telítődik végig 7-es szótagszá-
mából, állandósult 4+3 képletű ütemfelezéséből és ritmikus rímeléséből adódóan,
amelyben egyébként változatosan asszonáncok keverednek tiszta rímekkel, mégpe-
dig úgy, hogy maga a képlet is variációs ismétlődést teremt, hiszen az archaizáló
hatású négyes rímek (aaaa) szakaszonként rendre váltást mutatnak az /e/ és az /a/
szótagmag hangrendje között, s ennek kiemelő összhatását csak fokozza a két-há-
rom szótagnyi rímmélység. (Az egész vers rímszerkezete tehát a következő hang-
rendi képletre épül: eeee–aaaa–eeee–aaaa–eeee.)
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A vers szintaktikai szinten is csupa lendület. Mondatszerkezeteit az ismétlés, a
halmozó felsorolás nominális sodra és az egyszerű szerkesztésű – mindig csak a sor-
végekig futó (azaz áthajlás nélküli) – tagmondatok sorjázó tömörsége jellemzi. Ekként
röviden felvillantott, gyorsan pergő képek vetülnek a mozgalmas szemantikai síkra,
amely a szabadon áradó képzettársítások folyamában igen expresszív, helyenként már-
már szürrealisztikus konnotációkat kelt életre egy-egy pillanat erejéig. Az ismétlések
és váltások magával ragadó sodrásában mintha a hangzás zenei alaprétegéből bukkan-
nának felszínre a látvány képi síkjának ugyancsak lendületes elemei mint élmény- és
emléktöredékek, hogy mozaikszerűen összeálljanak, és máris továbblengjenek. A hang-
tani váltásokhoz hasonlóan a képi rétegben, illetve szemantikai síkon is ellentétek vil-
lódzása gazdagítja az ismétlődés áramát: a függőlegesen és vízszintesen egyaránt ci-
kázó mozgás kifejeződéseként főként a föld–ég, illetve ember–természet dimenzió
(rózsa, lányok, illanó könny, vér – lepkék, fellegek, permeteg, menny, Isten) és a távol–
közel szembenállás mentén (ellebeg, messze – rádnéz, ittmarad). A képzettársításos
összefüggések ezeket a síkváltásokat hol rejtett metaforikus egymásra vonatkoztatás-
sal (rózsa – lányok, illanó könny – permeteg, lángoló menny – vér), hol még ennél is
talányosabban kapcsolják össze: a természeti képből induló sorozatos halmozás így
vezet el az élet folyamatos változására rácsodálkozó szólamhoz („csak az Isten érti
meg”), amelynek tematikus kulcsszavai közül kiemelkednek a kontextus dinamikus
mozgást jelentő igéi (árad, fut, remeg, ellebeg, libben).

Az alapvető képi síkváltás maga kifejezetten népdalszerű ihletésből fakad: az
indító természeti kép burkolt rózsa-hasonlatából kibontakozik a megszólított ked-
ves alakja (ajakad, csókollak, rádnéz, hajad, nevetésed, kendőd).

Az olasz fordítás szemantikai síkon végig híven követi a képsort, szinte szó
szerint adja vissza a lexikai egységek jelentését. Mindazonáltal stílusértékben, illetve
a szavak konnotációs holdudvarában itt-ott szükségszerű eltérés is mutatkozik: a
hanghatásával is kifejező „rengeteg” mint ’egész légió/sereg’, a dinamikus „árad”
mint ’növekszik’ jelenik meg, a légies „ellebeg” helyén a halványabb ’elrepül’, a
hasonló hatású „libben” helyett a szürkébb ’fölemelkedik’ szerepel, s a népiesen is
otthonos „kendő” megfelelője itt a szélesebb körben használatos ’(ruha/váll/
kar)szalag’.

Dal Zuffo átültetése megtartja az átfogó szerkezeti szintű ismétlődéseket (a
keretalkotást és a szakaszközépi sorkettőzést), sőt nagyjából még a rímek ritmikus
visszatérését is: asszonáncai nem mély rímek ugyan (s a negyedik szakaszban egy
sorban kivételesen csonkulnak is), de – ha nem is következetesen – tendenciasze-
rűen még a képlet makrostruktúrájának szintjén is valamelyest érvényesülnek az
/e/–/a/ váltakozású szakaszos bokorrímek. A metrumot illetően feltűnik, hogy az ere-
deti 7-es szótagszám változóan hosszabbá alakul (átlagosan 10 körül), s többnyire
háttérbe szorul a magyaros sorfelező ütemezés. A szintaxis lendülete nagyjában-
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egészében megőrződik a kissé hosszabbá vált sorok ellenére is, s egységeinek sor-
jázását itt sem fékezi áthajlás, legföljebb egy-két olaszul szükséges igei betoldás
(fanno, son’).

A zeneiség egyéb eszközei közül kiemelkedik a zengőhangok kellemes hatású
túlsúlya (az /r/ és az /l/ mellett az /m/ és az /n/ is ezt az összhatást erősíti), ezúttal –
az eredeti említett szembenállásától eltérően – azonban különösebb hangszimboli-
kai konnotációk nélkül. Még ebből az akusztikai kontextusból is kiugrik két /r/-al-
literáció (rose – ragazze, rimane – risata). Az pedig nem a fordító teljesítményét,
illetve érdemeit csökkenti, hogy olasz hangszerelésben egészében nyilvánvalóan nem
érvényesülhet a nyelvileg nem releváns hangrend váltakozása.

A Galagonya retorizált szövege a metrikai-ritmikai szabályszerűség megtartá-
sával létrejött variáns, amely az Országúton hosszú a jegenyesor… ritmikájára szü-
letett: „Sajátos variációknak tekinthetjük azokat a Weöres-textusokat, amelyek kü-
lönböző közlések anyagában más-más címmel, különböző ciklusokban, önállóan
vagy komplex szöveg rész-szövegeiként olvashatók. Erre példa lehet a legismertebb
Weöres-szöveg: Galagonya, később Őszi éjjel, majd Rongyszőnyeg 99. címmel sze-
repel” (Nagy 2004, 28-29; vö. Nagy 1998, 181-195).

A gyermekek körében is rendkívül népszerű költemény egyébként – kínálkozó
ritmikai adottságainak ismeretében nyilvánvalóan nem véletlenül – a többszörösen
is megzenésített Weöres-versek közé tartozik. (A legismertebbek közül ezúttal csu-
pán két eltérő jellegű példa: Sebő Ferenc: Galagonya. Énekelt versek; Kocsár Mik-
lós: Rongyszőnyeg – szólóénekre zongorával.)

Bizonyára az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) cserje őszi látványa
ihlette Weöres Sándort a vers megírására: a növény ágai tövisesek, levelei ősszel
megpirosodnak, húsos termése vörös. A természeti kép már indításában – egyelőre
burkoltan – eleven megszemélyesítést tartalmaz („a galagonya ruhája”), amely végül
– a metamorfózis kibontakozásával – kiteljesedik a maga képi logikájában („… sírni
kezd”). Az átvezetés szürrealisztikus elemet is tartalmaz („lánnyá válik”), s ezt elő-
készítésül homályos-talányos kép előzi meg („… a Hold rá fátylat ereszt”). Ez eset-
ben tehát egészen egyéni költői megoldás képviseli a magyar népdalok első sorai-
ból ismerős képi síkváltást (ti. az indító természeti képből az ember érzelmi világába
történő hirtelen átfordulást).

A zenei-retorikus kompozíciót kétszeresen is az ismétléses szerkesztésmód
határozza meg: egyfelől a négysoros keret visszatérése, másfelől azon belül a kö-
zépső két sor ritmust lendítő ismétlődése. Az ekként előálló szimmetriát a keretsza-
kaszok egészén átívelő enjambement mellett tovább támogatja az éppen a versszö-
veg két középső sorpárját érintő áthajlás, amelyet a német fordítás a – tagolás szerint
egyébként jelöletlen – második szakasz első és a harmadik versszak utolsó érintett
sorkapcsolatával gyarapít. Szintaktikai szempontból az eredetiben chiazmus és gon-
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dolatritmus hangsúlyozza még a középpontos szerkesztésmódot (vö. Nagy 2004, 13-
32): a második szakaszban felváltva a sor élére és közepére, a harmadikban egyön-
tetűen a sorok végére helyezett igei állítmányokkal. Ennek a dinamikának próbál
másként megfelelni a német változat két középső szakaszában állandósuló tag-
mondatéli állítmányok sora, ami persze voltaképpen az aszindetikus mondatszerkezet
szintaktikai kényszerének is eleget tesz (a föltételes mellékmondat és a főmondat
szórendi jellemzőivel).

A „szél szalad ide-oda” sor kétszeres motivációt tartalmaz: a váltakozó mozgást
érzékeltető hangrendi váltást az /sz/-alliteráció fölerősíti a szél hangfestésével, még-
pedig olyan szélesebb akusztikai kontextusban, amelyre a szavak soronként, illetve
sorpáronként megfigyelhető hangrendi kiegyenlítődése egyébként is jellemző. A
„Zúg a tüske” /z/-jét pedig a keretben ismétlődő „izzik” hanghatása fokozza. Az idé-
zett sorpár ekként tehát kiemelkedik a szél és a tűz különben is /sz/, illetve /z/ ural-
ta hangkörnyezetében. A német fordítás e hangszimbolika konkrétsága helyett in-
kább az általában is zenei értékkel rendelkező /r/ és /n/ zengőhangok domináns
tendenciáját mutatja.

A szimultán ritmus lüktetését – az eltérő német prozódiai-metrikai viszonyok-
hoz képest (különösen az időtartam és a szótagzártság, illetve a hangsúlymegoszlá-
sok összefüggéseinek eltérését tekintve) – mesterien ülteti át Kahlau: talán éppen az
első hangzó egység (őszi – in der) kivételével rendszerint szerencsés metrikai meg-
feleléseket mutat, még a többé-kevésbé ütemfelező jellegű sorszerkezet is érvénye-
sül, sőt a versszakok szótagszámszerkezete is viszonylag következetes: az első két
(és ezzel együtt természetesen a visszatérő utolsó) szakasz képletéhez teljes mérték-
ben igazodik (4–7–7–3), s a harmadikban is csak jelentéktelen mértékben tér el (5–
4–4–3 helyett 4–3–4–3).

Weöres látens rímei (galagonya – ruhája – ide-oda – galagonya – magába)
helyett a német szövegváltozatban egyértelműen testesebbek állnak (Hagedornes –
Stroh des Kornes – Hagedornes; Purpurkleid – Einsamkeit; ein – ein – Mägdelein).
Ezáltal ezeken a pontokon külön támaszt, nyomatékot kap a magyarénál különben
visszafogottabb kettős metrum, s az így fokozottabb hanghatásnak köszönhetően
némiképpen kompenzálódik a szél és a tűz itt hiányzó hangszimbolikája is. Kahlau
egyéb többletei között figyelmet érdemel még lexikai-szemantikai síkon a ’bíbor-
színű ruha’ specifikáció és a ’leányka’ kicsinyítés, szintaktikai szinten pedig eltérés-
nek számít az ’egy leányka sír belőle (ti. a galagonyából)’ mint a „lánnyá válik, / sírni
kezd” összevonása. Ez utóbbi szerkezeti változással németül egyébként ugyanúgy
áthajlásos megoldás jön létre, mint a másik hasonló – szintén kevésbé dinamikus –
megoldással: ’Ha szelek száguldanak a mag/szem szalmáján át…’

A két Weöres-fordítás tehát kissé eltérő megoldásokkal szolgál az alapjában
hasonló jellegű (játékvers műfajú és zenei ihletésű) eredeti szövegek kezelésében.
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Az olasz fordító szorosan ragaszkodott a jelentéses képi sík egyes mozzanatainak
lineáris menetéhez, s így csak másodlagos törekvése lehetett mindehhez a sokrétű
hangzó világ megteremtése – ezáltal szükségszerű alkalmazkodások árán. A német
fordító viszont valóban a zenei hangzás, illetve a vele összefüggő versforma felől
közelítette meg a verset, s még így is meg tudta őrizni annak képi világát. A foko-
zott formai kihíváshoz mérten azonban mindkét – ha színvonalában nem is, de a
megoldás sikerében némiképpen különböző – fordítói teljesítmény föltétlenül elis-
merést érdemel, különösen ilyen szinte lehetetlennek tűnő kísérlet esetében, hiszen
köztudottan például-jelesül éppen Weöres Sándort szokás a magyar költészet eleve
fordíthatatlannak tekintett szerzői közé sorolni.

Egyébként – általánosságban – szükségesnek tartom ezúton is megjegyezni,
hogy a kívánatosnál még mindig jóval kisebb mértékben jelennek meg például két-
nyelvű kiadások, pedig éppen a lírában (nyelvünk sajátos adottságai miatt különö-
sen is) erre nagy szükség lenne. A műhelyfordítói válogatások közlésének megol-
dásában különösen vonzó, hogy nemcsak a kívánatos kétnyelvű kiadványok körét
gazdagítják, hanem tanulságos keretet kínálnak különféle igényes fordítási verziók
párhuzamos bemutatására is. Ez önmagában is kitűnően szolgálja az irodalom szer-
vezettebb hungarológiai közvetítésének ügyét, ahol a nyelvtanulás és az esztétikum
kiválóan összekapcsolható egy megbízható folyamat medrében: az irodalmi művek
élvezetére fogékony nyelvtanuló ekként fokozatosan eljuthat az először fordításban
megismert szövegtől – a párhuzamos (kétnyelvű) közvetítés kivételes lehetőségeket
magában rejtő állomásán keresztül – az eredeti szöveg befogadásáig. Irodalmunk
gazdag értékei – s velük nyelvünk művészi hajlékonysága – ugyanis mindaddig rejtve
maradnak a más nyelvben és kultúrában felnőtt érdeklődő előtt, míg valóban hite-
les és érzékletes módon nem találkozik legalább néhány kiemelkedő műalkotással:
nyelvtudás nélkül először még adekvát művészi fordításban, illetve kellő nyelvi ott-
honosság híján párhuzamosan erre támaszkodva, majd pedig ideális esetben erede-
tiben olvasva.

A magyar irodalom rendkívül gazdag és igényes műfordítás-irodalmának és a
különféle fordításokban tükröződő magyar irodalomnak a szembesítése éppen a líra
területén szolgál a legszembetűnőbb minőségi és mennyiségi aránytalanságokkal:
abban a műnemben tehát, amelyben irodalmunk a legkimagaslóbb művészi teljesít-
ményeket érte el, s amely a lehető legszorosabban kapcsolódik a nyelv közegéhez.
Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy a magyar költészet erőteljes nyelvi telí-
tettsége sajátosan magyar jelenség, s a külföldről mutatkozó szélesebb olvasói ér-
deklődés nyitottsága manapság különben is a prózának, illetve az epikának kedvez.

Éppen ezért (is) célszerű a fordításban tükröződő nyelv–kultúra egységgel
kapcsolatos elvárásainkat még inkább átértelmezni: a tárgyalt német, illetve olasz
viszonylatban teljesen eltérő nyelvi adottságok és a különösen ma alapvetően külön-
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böző verselési hagyomány elismerésével ekként tehát a fordítói megfeleltetés sike-
rének elsődleges kritériumrendszerét nem csupán az eredetiben kódolt poétikai ér-
tékek megőrződésének, átmentésének számonkérésében kell keresnünk, hanem sok-
kal inkább a célnyelvi kontextushoz igazodva abban, hogy az adott átültetés esztétikai
értelemben az eredetihez költői színvonalában méltó tükörkép-e a maga német, il-
letve olasz változatában. Vagyis egészen egyszerűen fogalmazva: az adott tartalom–
forma egység legelemibb újraalkotásaként szép vers született-e a német, illetve az
olasz költészet hagyományának értelmében? A tartalmi vagy formai hűség egyoldalú
(ti. esetünkben szokványosan magyar kiindulású) pólust rögzítő aprólékos minősí-
tési szempontjai helyett tehát voltaképpen a maga interlingvális és interkulturális
mozgásterében, vagyis dinamikusabban kellene megragadnunk a versfordítást: tud-
ván, hogy nyelvek és kultúrák művészi szintű párbeszédében szükségszerűen a pó-
lusok között folyó kiegyenlítő közvetítésről van szó. E pólusok szembenállását a
kontrasztív nyelvészet, illetve a komparatív kultúrakutatás persze mindenkor tanul-
ságosan feltárhatja, s ha szükséges, kiélezheti, ám a fordító közvetítői tevékenysé-
gének éppen ezeket a korlátokat kell leküzdenie, ezeket a szembenállásokat kell el-
simítania annak érdekében, hogy az áthidalást, az átjárhatóságot művészi szinten,
alkotó módon – egy másik nyelv és kultúra közegében – megteremthesse.

Mindezt azért érdemes külön is hangsúlyozni, mert a magyarról történő irodalmi
fordítással kapcsolatban korábban is – szinte mindig is – élt és újabban is igencsak
tartja magát a nagy előszeretettel fenntartás nélkül hirdetett „fordíthatatlanság” mí-
tosza. Noha számos gyakorló költő és fordító egybehangzó vélekedése szerint nincs
tökéletes formaközpontú fordítás, az ideális – ám a maga teljességében elérhetetlen
– célkitűzést mégis újra és újra megkísérlik megközelíteni mindazok, akik erre a
lehetetlenséggel határos kihívásra válaszolva a vers átültetésére vállalkoznak. Min-
denesetre a magyar költészet mai fordítói a vers formai kötöttségei közül többnyire
éppen a zenei réteg jelentősebb redukciójával (különösen a ritmus és a rím szaba-
dabb kezelésével) vélik átmenthetőnek a gondolati-érzelmi világ és a képi sík vi-
szonylagos megtartását.

Az „áthangszerelés” hiányosságai nyilvánvalóan annál föltűnőbbek, minél in-
kább az eredeti nyelv sajátos zeneiségére épül, illetve valóban előtérbe kerül a vers
hangzásvilága, ha például az adott költeményt vagy kifejezetten ritmusélmény ih-
lette, vagy meghatározó módon szerephez jut benne a magyar verselés páratlanul
hajlékony formai eszköztára, illetve nyelvünk zenei rétegének egy-egy sajátos hang-
szimbolikai tendenciája, hangkészletünk bizonyos kiegyensúlyozott arányainak ér-
vényesülése (akár az időtartam, akár a hangrend stb. tekintetében).

Ugyanakkor mind a műélvező befogadónak, mind az elemző fordításkritikus-
nak számolnia kell a művészi fordítás szükségszerű ellentmondásával, hogy ti. az
eredeti szöveghez viszonyítva a kívánatos hasonlóság és a kényszerű eltérés egyaránt
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jellemzi. Az áthangszerelés zenei hasonlatához visszatérve: a szerencsés fordítói
megoldások esetében az átkódolt műalkotás valamiképpen fölismerhető marad, sőt
veszteségei mellett még akár nyereségei is lehetnek, de szükségszerűen más hang-
zást kelt. A fordítások kritikai elemzéséből utólag remélhetőleg kitűnik, hogy még
halványabb, homályosabb, opálosan tompább, esetleg torzultabb tükörképeiken is
itt-ott átsüt az eredeti ihlet művészi zsenialitásának egyedisége. Ennek meggyőző
élménye és vonzereje pedig arra is késztetheti a befogadót, hogy igyekezzék meg-
ismerni az eredeti művek varázsát, a magyar nyelvben testet öltött szépségét.
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Melléklet

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg – 14, 991

(14. Rózsa) (Rose)

Rózsa, rózsa, rengeteg, Rose, rose, fanno una legione,
lányok, lepkék, fellegek, ragazze, farfalle, nuvole,
lányok, lepkék, fellegek, ragazze, farfalle, nuvole,
illanó könny, permeteg. lacrime volatili spruzzate.

Lángoló menny, alkonyat, Cielo in fiamma, tramonta,
csupa vér az ajakad, son piene di sangue le tue labbra,
csupa vér az ajakad, son piene di sangue le tue labbra,
ha csókollak, védd magad. Quando ti bacio, difendi te stessa.

Minden árad, fut, remeg, Tutto cresce, corre, trepida,
rádnéz, aztán ellebeg, ti guarda, e poi vola via,
rádnéz, aztán ellebeg, ti guarda, poi vola via,
csak az Isten érti meg. Solo Dio ne capisce qualcosa.

Messze libben a hajad, Lontani, i capelli si sollevano.
nevetésed ittmarad, qui, rimane la risata tua,
nevetésed ittmarad, qui, rimane la risata tua,
mint kendőd a szék alatt. Come la tua sciarpa sotto la sedia.

Rózsa, rózsa, rengeteg, Rose, rose, fanno una legione,
lányok, lepkék, fellegek, ragazze, farfalle, nuvole,
lányok, lepkék, fellegek, ragazze, farfalle, nuvole,
illanó könny, permeteg. Lacrime volatili spruzzate.

(Marta Dal Zuffo)

1 Weöres Sándor (1935): Rongyszőnyeg, 14, 99. (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások 1. Argumentum
Kiadó, Budapest, 2003). Olaszul: Marta Dal Zuffo (In: Amore e libertà. Lithos editrice, Roma, 1997);
Németül: Heinz Kahlau (In: Ungarische Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts. Hrsg. vom Verband der
ungarischen Schriftsteller, Berlin, Aufbau, 1987).
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(99. Galagonya) (Hagedorn)

Őszi éjjel In der Herbstnacht
izzik a galagonya glühet des Hagedornes
izzik a galagonya glühet des Hagedornes
ruhája. Purpurkleid.
Zúg a tüske, Jagen Winde
szél szalad ide-oda, über das Stroh des Kornes,
reszket a galagonya zittert des Hagedornes
magába. Einsamkeit.
Hogyha a Hold rá Hüllt ihn Mondscheins
fátylat ereszt: Schleier ein,
lánnyá válik, weint aus ihm ein
sírni kezd. Mägdelein.
Őszi éjjel In der Herbstnacht
izzik a galagonya glühet des Hagedornes
izzik a galagonya glühet des Hagedornes
ruhája. Purpurkleid.

(Heinz Kahlau)
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