
SZEMLE 

MODERN HUNGARIAN POETRY* 

Mintha a New Hungarian Quarterly-пак egyik külön számát 
kapná kézbe az olvasó: ugyanazok a jellegzetes betűk, ugyan-
azon a sárgás papíron. A New Hungarian Quarterly ugyanis 
több éve már rendszeresen tájékoztatja az angolszász világot a 
legújabb magyar irodalom eseményeiről, s természetesen a mai 
magyar költészetről is. Mindez főleg Vajda Miklósnak, e kötet 
szerkesztőjének, az érdeme. Több száz versfordítást közölt a 
New Hungarian Quarterly-bun, többnyire neves angol és ameri-
kai költők segítségével, néha meglepő sikerrel. Ezzel a fárad-
ságos munkájával legalább annyit elért, hogy az angol közönség 
többé nem panaszkodhat arról, hogy semmit sem tud a mai 
magyar irodalmi világról, — ami a második világháború előtti 
helyzethez képest igen figyelemre méltó haladást jelent. Vi-
szont a magyarok sem panaszkodhatnak többé, hogy a magyar 
irodalmat nem ismerik külföldön. Nagyon biztató jel, hogy az 
elmúlt harminc év alatt több angol fordítás jelent meg, mint 
bármikor korábban (s ne felejtsük el, hogy Jókai igen népszerű 
író volt a század elején). Ami a magyar költészetet illeti, Illyés 
Gyula, Weöres Sándor, Juhász Ferenc, Nagy László és 
Pilinszky János versei mind nagyobb gyűjteményekben, illetve 
önálló kötetekben szerepelnek, s az antológiák száma is növek-
szik. Ez már jelentős eredmény, s a mai magyar írók sokat 
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köszönhetnek a szerkesztők és fordítók hosszú és áldozatos 
munkájának. 

A Modern Hungarian Poetry hatalmas kötet. A modern 
magyar költészetet bemutatja Kassák Lajostól és Füst Milántól 
kezdve az élő klasszikusokon át egészen a fiatalabb (bár nem 
egészen fiatal!) nemzedékig. A legfiatalabbak, Veress Miklós, 
Petri György és Várady Szabolcs már a második világháború 
alatt születtek. Összesen 41 költő szerepel benne 190 költe-
ménnyel. (S itt érdemes összehasonlítani egy átlagos Szép 
versek-antológiával, amely valamivel több költőt és verset fog-
lal magában. Ez azonban csak a mai magyar költészet gazdag-
ságára, s egyben a válogatás nehézségeire mutat rá. Az elosztás 
arányos: Illyés Gyula 1937 és 1974 között írott verseinek egy 
jókora csokra, Vas Istvántól és Weöres Sándortól 10—10 darab, 
17 rövid, tömör Pilinszky vers, Nagy László 11 költeménye, 
hogy csak a jól ismert neveket említsem. Pedig hézagok is 
vannak: az itt szereplő költők mind a második világháború 
után éltek és írtak, tehát nincs benne József Attila, Radnóti 
Miklós sincs. És természetesen vannak olyan élő költők is, 
akiket szívesen látna itt az olvasó. Mégis, tekintetbe véve a 
válogatás és még inkább a fordítás problémáit, a szerkesztő 
általában igazságos képet ad a mai magyar költészetről. Minden 
antológia végeredményben a szerkesztő személyes ízlésétől 
függ — s minden olvasó természetesen más összeállítást tudott 
volna ajánlani. Minden antológia unalmas vagy rosszul sikerült 
verseket is tartalmaz, s bár ebben kevés az ilyen, a Modern 
Hungarian Poetry ebben a tekintetben nem kivétel. 

Az antológia fő hangsúlya a lírai verseken van, bár egy-két 
hosszabb költemény (Juhász Ferenctől és Nagy Lászlótól) — 
nagyon helyesen — szerepel benne. S a lírai vers pontos fordí-
tása az egyik legnehezebb feladat. Már háromszáz évvel ezelőtt 
Cervantes elismerte ezt a problémát, azt állította, hogy még a 
legjobb fordítás is olyan képet nyújt, mintha hátulról néznénk 
egy flamand gobelint: a minta talán kitalálható, maga a kép 
azonban nem, s inkább a munkamódszert lehet bámulni, mint 
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a kép szépségét, mert ot t hátul a bogok és szakadt fonalak 
hálózata köti le figyelmünket. Cervantesnek igaza van: minden 
fordítás, bármilyen jó, mégis ferdítés egy kicsit. Babits híres 
megállapítása a legjobb magyar versről nem állja ki a próbát. 
Shelley Óda a nyugati szélhez című költeménye tényleg igen 
szép Tóth Árpád fordításában — de a szél mégis magyar, nem 
olyan vad és erőszakos, mint az eredeti versben, s az egész óda 
csiszoltabb, raffináltabb, mint Shelleyé. Magyarországon a 
nyugati szél az Alpokról fú j a szárazföldön át, Angliában az 
Atlanti-óceán háborgó, dühöngő erejével nekiront a vidéknek. 
Tehát a magyar fordítás mégis Tóth Árpád jellegzetes bélyegét 
viseli, mert nemcsak kitűnő fordító volt, hanem nagyon ön-
tudatos költő is. S ez áll a Modern Hungarian Poetry legtöbb 
fordítására is. Itt van például Edwin Morgan számos fordítása. 
Morgan stílusát Angliában jól ismerik, s ezek a magyarból 
fordított versek mintha Morgan-költemények lennének. Tehát 
olyan költők, mint Szabó Lőrinc és Orbán Ottó, akinek a 
stílusa nagyon elüt egymástól, mégis azt a benyomást keltik, 
hogy ugyanazt a költői nyelvet és stílust használják. Nyelv-
használati, stílusbeli, sőt világnézeti eltérések is elmosódnak az 
angolban, mert Edwin Morgan költői nyelvhasználatán, stílu-
sán át olvassuk ezeket a verseket. Ez nem azt jelenti, hogy 
rossz fordító, éppen ellenkezőleg, nagyon híven adja vissza az 
eredeti szöveget, sőt sokkal közelebb áll az eredetihez, mint 
egyes szerzők, akik inkább saját egyéni verseiket adják elő. 
George Macbeth például tudatosan átalakította Nagy László 
verseit, Robert Graves pedig nagyon tetszetős költeményekkel 
szerepel, ám ezek kétségtelenül jellegzetes Graves-versek, s 
egyáltalán nem Devecseri Gáboréi. Alan Dixon viszont nagyon 
jól visszaadja a magyar versek feszültségét és szófukarságát, 
különösen Nemes Nagy Ágnes és Csoóri Sándor esetében. 
Ugyanez áll Tony Connor Nagy László-fordításaira. 

S ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés: lehet-e a költő jó 
fordító? Elméletben a jó költőnek jó fordítónak is kellene 
lenni, s a bevezetésében William Jay Smith nyomatékosan adja 

10* 



148 Szemle 

elő ezt a meggyőződését. Nagyjából egyetértek vele, de mégis 
nagy különbség van itt a magyar és az angol hagyományok 
között. A magyar költő mindig fordított, s fordításai szerves 
részét alkották költői munkájának. Angliában viszont nincs 
ilyen hagyomány, s a költők általában lebecsülik a fordító 
tevékenységét, másodrendű munkának tekintik. Ha pedig 
mégis fordítanak, saját bélyegüket rányomják az eredetire -
amint ebből a kötetből is kitetszik. 

S még egy problémával szembe kell néznünk. Mostanában 
legalább két angol nyelv van. Nagy és egyre növekvő különb-
ségek vannak az angliai és az észak-amerikai angol nyelv kö-
zött. A Modern Hungarian Poetry fordítói szépen mutatják 
ezeket a különbségeket, s ez nagyon különös ízt ad, ha törté-
netesen angol és amerikai fordítók párhuzamosan foglalkoznak 
ugyanazzal a költővel. Ilyen esetben az angol fordítás általában 
hű, a nyelv és stílus eléggé konzervatív, sőt unalmas lehet. Az 
amerikaiak sokkal szabadabban bánnak az eredetivel. Daniel 
Hoffmann szaggatottsága például sokszor elhomályosítja az 
eredeti vers kifinomultságát (s itt Nemes Nagy Ágnes Szobrok 
című versére gondolok), s néha laposnak bizonyul, mint pél-
dául Illyés Gyula Teremteni című versében: 

Az odalett O. K., that one died. (37). 
Mindez természetesen egy másik, sokkal nehezebb kérdésre 

vezet. A legtöbb költő-fordító nem tud magyarul, tehát kény-
telen nyersfordításból dolgozni. Ez azt jelenti, hogy minden 
verset tulajdonképpen kétszer kell fordítani, először magyarból 
angolra, s csak azután versre. Ez a folyamat pedig legalább 
annyi veszedelmet rejt magában, amennyit Karinthy Frigyes 
oly szellemesen mutatott meg jól ismert Műfordítás című kar-
colatában. Szembetűnő fordítási hibákról nincs itt szó, inkább 
olyan kis szavakról, amelyek valószínűleg elkerülték a nyers-
fordítók figyelmét, aminek az eredménye néha a mondathang-
súly eltolódása. Tehát a poén néha elmarad, vagy az egész 
költemény elveszti szépségét. Sok ilyen példát lehet idézni, az 
itt következők azonban megfelelnek a célnak: 
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Meg kell hoznom az áldozatot, meg kell halnom 
(Füst Milán :#a csontjaimat. . .) 

'I am sacrificed, I am a man dying.' 

Olyan költemények is vannak, amelyekből a fordító más úton 
elvesztette az eredeti hatást. Jó példája ennek Kalász Márton 
Örökség c. verse, amely így kezdődik: 
Sohase láttam ("I never saw"). 
A fordításban pedig — amely egyébként jól sikerült — ez áll: "I 
don't see". Néha a magyar szöveg szűkszavúsága indokolat-
lanul hiányzik az angolból. Kassák Lajos Fiatal lovasa ban a 
megszólítás (üdv neked!) így hangzik az angolban: "Let me 
praise you!" És Garai Gábor Magyarul című versében a száz-
szor kiirtott nem egyezik az angol "suppressed a hundred 
times"-szel. 

Az ilyen figyelmetlenségek elég bosszantók a vers közepén, 
de különösen szerencsétlenek, ha az utolsó sorokban fordulnak 
elő, mint Ladányi Mihály Lenin c. versében: 

Azzal köszönök majd a jövőnek, 
ha véletlenül 
felém tekint. 
I ' l l cheer the future with it 
If I see it coming in.' 

Úgy látszik, néha a fordító annyira el volt ragadtatva az eredeti 
virtuóz nyelvjátékától, hogy egy-egy igen rövidre fogott ma-
gyar vers csak ügyes szójátékként szerepel az antológiában. 
Weöres Sándor Hegyi tája jó példája ennek (s egyébként elvesz-
tette alcímét: Szimbólum az emberről). Igaz, az angol fordítás 
rövid és szűkszavú, mégis már a hangulata s hatása. S a Kisfiúk 
témáira című versében sokat áldozott a fordító az angol rím 
kedvéért - bár meg kell hagyni, hogy az angol rímszabályok 
sokkal szigorúbbak a magyaréinál. De ilyen problémát bizo-

Itt még napsütés? 
'Is the sunlight here? ' 
csak a nők mosolyognak 
'the women smile' 

(Illyés Gyula: Közelgő csönd) 

(Vas István: így lett vége) 
(kiemelések tőlem) 
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nyára meg lehetett volna oldani, ha az eredeti nyersfordítások 
pontosabbak lettek volna. 

Bevezető tanulmányában Vajda Miklós helyesen mutat rá 
arra, hogy vannak kitűnő magyar versek, amelyeket egyszerűen 
nem lehet eredményesen lefordítani angolra. A válogatásban 
sajnos néhány ilyen, kevésbé sikerült, fordítást is lehet találni. 
Ilyen például Váci Mihály A leg-korszak c. költeménye. Az 
eredetiben a leg- megismétlése szembetűnő, az angolban a 
"most" szó elvész a sorokban, bár eléggé jól hangzik. De 
vannak nagyon jó fordítások is. A Hughes-féle Pilinszky-versek 
megőrzik a magyar szöveg ridegségét és szűkszavúságát. Nemes 
Nagy Ágnes és Tornai József költeményei csodálatosan jól 
hangzanak. S itt érdemes megjegyezni, hogy a kötött formájú 
versek általában jobban állják a fordítási próbát, mint a szabad 
versek. 

Marad azonban egy örökös probléma: az úgynevezett trans-
lationese kérdése. A translationese egy sajátságos, mesterkélt 
nyelv, amely bebizonyítja Cervantes igazságát. Több vers olva-
sása után az ember úgy érzi, hogy a fordítás és az eredeti 
között van valami nagy akadály, s ezt a furcsa se nem angol, se 
nem magyar nyelvhasználat képezi. Ez különösen szerencsétlen 
Vas István esetében, akinek a versei ebben a kötetben terjen-
gőseknek, nehéz nyelvűeknek látszanak. Minden fordítás ezzel 
a veszéllyel jár, de a translationese külön nehézséget okoz az 
angol nyelvben. Ennek a magyarázata esetleg a fordítási gya-
korlat viszonylagos ritkasága Angliában, vagy az az általános 
érzés, hogy a fordítás mégis másodrangú foglalkozás, s nem 
érdemli a fáradságot. (S itt meg kell jegyezni, hogy az angol 
olvasók nemigen kedvelik a fordításokat.) A magyarból való 
fordítással kapcsolatban azt is meg kell hagyni, hogy az angol 
nyelv és stílus nehézkesnek tűnik a magyarhoz képest, s nem 
tudja visszaadni a költői finomságát. Pedig az angol nem szük-
ségszerűen nehézkes nyelv. Csak át kell lapozni az Oxford 
Book of Twentieth Century English Verse c. kötetet, amely a 
nyelv frissességét és meglepő erejét szépen bebizonyítja. 
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Ami a Modern Hungarian Poetry témakörét illeti, az olvasó 
gyorsan ráeszmél arra, hogy bizonyos témák ismételten elő-
fordulnak. Meglepő például az, hogy mennyi vers foglalkozik 
az öregséggel és a halállal. Az öregebb költőktől ez talán 
várható lett volna, de — hol vannak a fiatalok? Az antológia 
legfiatalabb költője 34 éves, ami egyáltalán nem fiatal, külö-
nösen a múlt század átlagához képest. A mi századunk, úgy 
látszik, az öreg költők kora. Vagy még a fiatalabb költők is 
annyi élményt túléltek már, hogy azt a látszatot keltik, már 
öregeknek születtek? S azután az angol olvasó bizonyára meg 
fog lepődni azon, hogy annyi magyar költő a magyar nyelvért 
tud rajongani (Illyés Gyula: Koszorú, Garai Gábor: Magyarul). 
Viszont kevés olyan verset talál ebben a válogatásban, amely 
azt engedi sejtetni, hogy a magyar irodalom mégis egy littéra-
ture engagée. 

A bevezető tanulmány nagy meglepetést okoz: itt semmi-
féle tájékoztatást sem kap az olvasó arról, hogy milyen kap-
csolatai vannak a modern magyar irodalomnak a többi európai 
irodalmakkal. Egyébként konkrét adatokat közöl, tanulságos 
képet ad a modern magyar irodalom fejlődéséről — de teljes 
elszigeteltségben, mintha más hasonló esetek nem léteznének a 
világon. Ez nagy kár, s egyben megnehezíti a be nem avatott 
olvasó feladatát. Sőt fokozza azt az érzést, hogy a magyar 
irodalom mindig befelé néz s csak saját múltjából, hagyomá-
nyaiból meríti költői ihletét. 

Mégis a Modern Hungarian Poetry sok reményt ébreszt. 
Minden hiányossága dacára eleven képet nyújt egy modern, 
életteli irodalomról s költői világáról. Ha visszatekintünk a 
múltba, Bo wring híres Poetry of the Magyars óta nincsen olyan 
tevékeny fordítói korszak, mint a miénk. A magyar irodalom 
útja az angolszász világban már sokkal biztosabb mint volt, 
mondjuk, harminc évvel ezelőtt. A haladás lassú ugyan, de 
reményt keltő. S ebben a New Hungarian Quarterly és a Mo-
dern Hungarian Poetry jelentős szerepet játszik és fog játszani, 
mert ez csak a kezdet. GEORGE CUSHING 


