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Tagnap fejeztem be, majdnem egyheti kínlódás után az 
Óda egy csalogányhoz című Keats-vers átélését Világszép 
versek gyűjteményem számára. Ó, az ifjúkor, a tíz-tizenöt év-
vel ezeló'tti könnyű dolgozás már oly távol van tőlem! Akkor 
órák alatt szinte kipattantak belőlem a versek, prózák, anél-
kül, hogy sokat gyötrődtem volna a megfogalmazásukkal. 
Igaz, hogy azokban az időkben minden versfogalmazványo-
mat megsemmisítettem, a titkot féltettem, nem akartam, hogy 
esetleg mások is megneszeljék a költés módozatát. Minden 
versemnél megismétlődött Attila temetése: esetleges áruló 
szavaimat, soraimat könyörtelenül lenyilaztam, lángra vetet-
tem. 

Most harmincöt évesen, igaz, hogy ötévi hallgatás után, 
ötévi gyakorlat híján, órákat töltök el egy versszak megfogal-
mazásával. — Nem elég pontos az előbbi mondat; hiszen 
százszámra csináltam egy időben versfordításokat, de azok 
a szó szoros értelmében csinálmányok voltak, nem volt azok-
ban sem szív, sem igényesség, nem volt bennük az alkotás 
vágya és láza. 

A fogalmazványokat továbbra is megsemmisítettem, de 
olykor majd elmondom talán egy-egy strófa vagy sor törté-
netét. Most azét, amelyikkel a legtöbbet szenvedtem. Tíz sor 
csak, de öt óra szakadatlan gondolkozás, zakatolás, kattogás, 
zúgás volt az agyamban. Sosem-értettem számtani műveletek 
nevei jutnak eszembe róla: variálás, kombinálás, permutálás: 
„magyarul": egyhelyben topogás, mert a formát, a rímek 
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elhelyezését nem bonthattam meg, s nagyjából mégiscsak 
azt, vagy legalábbis megközelítően hasonlót kellett elmon-
danom. 

A Keats-vers első két strófáját már áprilisban megoldot-
tam, de a tavaszi fáradtság nem hagyta tovább folytatnom. 
Emlékszem, sokat foglalkoztatott az angol versek magyarra 
való átmentésének azt hiszem immár ősi problémája. Ha 
van valami, amit eddig nem tolmácsoltak, szinte megközelí-
tően sem magyarul, akkor az angol líra az. Mindig ezt érez-
tem, még a legjobb költőknél is, még Tóth Árpád Keats- és 
Shelley-fordításainál is. Valami hiányzik belőlük. S hogy 
valamelyest megtanultam angolul, kisilabizáltam a titkot. 

— Hiszen ez valóban megoldhatatlan! — kiáltottam fel 
először. — Ezt a tömörséget! ezt a zsúfoltságot! — s itt 
kezdtem el tűnődni. Aki, ha csak néhány szót is, de tud 
angolul, tisztában van azzal, hogy mennyire tele van nyelvük 
egy- és kéttagú szavakkal — legalábbis olyan szavakkal, ame-
lyek kiejtve egy vagy két szótagúak csupán, és a versritmus 
szempontjából ez a döntő. 

Ez a Keats-vers, mint nagyon sok angol vers, tíz szótagú 
sorokból áll, szakkifejezéssel: ötös jambusok. Például: „Te 
nem halálra lettél és irigy". 

De igazán csak angol példán derül ki a hallatlan nehézség. 
Keats utolsó szonettje így kezdődik : 

Bright star, — brájt sztár, két szótag, a magyar verselés 
szabályai szerint annyi, mint a fenti verssorból: Te nem. Két 
szótag, s a bright jelentése : fényes, ragyogó tiszta, világos — a 
star pedig — ezt mindenki tudja — csillag. Tehát ha így for-
dítom: Fényes csillag — már akkor is négy szótagot foglal 
el, ami az angolban kettő. Pedig ezt még nem is tartom az 
eredetit fedő megfogalmazásnak, ha én egyszer megbirkóz-
nék vele, mindenesetre így kezdeném: „Tündöklő csillag", 
— hiszen így van intonálása, zenei, fogalmi leütése. 
Azaz, magyarra lefordítva a nehézséget; az angol vers két 
első szótagja elfoglalja a magyar verssor felét. Mit eredmé-
nyez ez a gyakorlatban? Azt, hogy szerencsés esetben az ere-
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deti vers harmada marad ki, de olyan versek is vannak és 
lehetnek, melyeknek fele elsikkad útközben. 

Amikor foglalkoztatni kezdett az Óda egy csalogányhoz 
magyar megszólaltatásának gondolata, tüstént ezek az aggá-
lyok merültek fel bennem. S egyáltalán, mi értelme volna 
Tóth Árpád után lefordítani, vagy talán mégis lehetne jobbat 
alkotni, mint az övé? Elővettem a verset magyarul. Többször 
elolvastam egymásután, fennszóval, hangosan. Szép, de úgy 
éreztem, hogy valami hiányzik belőle. Hogy mi? Elsősorban 
nem elég zenei, sokhelyütt töredezett és zsúfolt, jelzők soka 
és oda nem illő képek halmaza tarkállja. Ilyen sorokra gon-
dolok: 

lengsz s visszazengi a hűs, zöld homály 
telt kortyú, lenge, hő melódiád! 

A lengsz után az s betű kimondhatatlan, szinte ilyen a hűs 
után a zöld is. A „telt kortyú, lenge, hő melódiád"-nál — bo-
csássa meg Tóth Árpád - de halandzsázást érzek. Aztán 
ilyen sorokon is megütköztem: 

a jajt, a lázat, mind a ferde kínt, 
mit nyögve vált itt bús szivek soka, 
hol béna főkön hűs, gyér haj búsong, 

s ólmos szemhéjú gond, . . . 

Nem voltam kibékülve ezzel a jelzővel, hogy „ferde". 
A „bús szívek soka" szintén kimondhatatlan volt számomra 
— márpedig nem minden versolvasó nagy előadóművész, 
bár azok közül se mindegyik tud ilyen buktatókkal megbir-
kózni — , s aggódtam, hogy ez csak olyan Tóth Árpád-i el-
búsítása a szívnek. Tűnődtem azon is, hogy mij ez: „hol 
béna főkön hűs, gyér haj búsong"? Hűs is, gyér is, búsong is, 
kicsit sok így együtt, és egyedül csak a „s ólmos szemhéjú 
gond" rím magyarázza. 

Nem szentségtörő száj „veséztette" így ki velem ezt a for-
dítást — hiszen ma is rendületlenül vallom, hogy Tóth Árpád 
volt egyik legnagyobb tanítómesterem, és sokáig az ő fordí-
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tásait tartottam a magyar műfordítás csúcsainak —, hanem a 
Mester kezén nevelkedett tanítvány már be nem csapható 
szeme láttatta meg a hibákat. Azé a tanítványé, aki túl akarja 
szárnyalni Mesterét, hiszen ennél nagyobb s lemérhetó'bb 
erőpróbája nem lehet. Nem legyőzni, túlszárnyalni — s ez 
nagy különbség! De nem csak vetélkedési vágy volt bennem, 
hanem alázat is: hogy én is munkálkodjam a magyar nyelv 
dicsőségén, hogy hozzájáruljak az elszürkített, sárbatiport, 
kerékbetört magyar nyelv újra magasba repítéséhez. 

Most már angolul vettem elő a verset. Szótáraztam nap-
hosszat. Nem akartam, hogy egyetlen árnyalat is rejtve 
maradjon előttem, nem akartam, hogy megzavarjon a tudott, 
vagy tudni vélt jelentés. S ahogy megvoltam egy-egy strófá-
val, ámulva kiáltottam fel: hiszen ebben nagy lélekzet, ára-
dás van ! Szinte túlzsúfolt áradás, amit Tóth Árpád nem adott 
vissza ! Nem adott vissza, mert nem adhatott vissza a magyar 
műfordítás-elmélet ortodox és szerintem elavult álláspontja 
miatt. A tízszótagos megoldás az esetek legnagyobb részében 
egyszerűen versgyilkosság. Nem kihagyni kell a versből, 
hanem olyan formát találni, melybe lehetőleg minden belefér, 
azt is szem előtt tartva, hogy mindemellett zeneiek is legyenek 
a sorok, és ne tűnjön fel, maradjon észrevétlen a hosszabb-
ságuk. Egyszóval ügyes csalafintaságra volt szükség. Sok 
kísérletezgetés után ezt a formát tartottam a legalkalmasabb-
nak: 

Reád nem vár sosem halál, örök-dalú madár. Úgy gondolom, 
ez a következetesen végigvitt szünet a sorokban — megrövi-
díti őket, illetve elveszi hosszúságuk élét. Legalábbis néhány 
versszerető ember, akinek megmutattam, nem vette észre a 
hosszítást, és ezt mindenesetre jó jelnek tartom, mert akkor 
már célomat félig elértem. 

Most mindjárt rátérek már a kérdéses strófára, de előzőleg 
még valamit meg kell említenem. (Lehet, hogy másutt is 
előfordul majd munkásságomban, de annyit foglalkoztat ez a 
probléma, hogy az olvasó elnézését és türelmét kell kérnem, 
s azért is, ha itt-ott másokéval megegyezik árnyalatokban 
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vagy nagy körvonalakban a felfogásom, és nem sorolom fel 
név szerint őket.) 

Nem hiszek a műfordításban. Nem hiszek abban, hogy 
valamit maradéktalanul vissza lehessen adni. Két nyelv sajá-
tosságai, törvényei, zenéje, szavainak, kifejezéseinek hosszú-
sága annyira különbözik egymástól, hogy bajos közös neve-
zőre hozni őket. Ami az egyik nyelven költői, a másikon 
talán lapos, vagy már elcsépelt, lejáratott. Ha így adom visz-
sza, máris meghamisítom az eredetit, hiszen a költő nem 
közhelyeket akart közölni az olvasóval, hanem meg akarta 
fogni, torkon ragadni — tehát nekem addig kell törnöm 
magam, amíg magyarul ki nem találok valami olyast, ami 
szintén megfogja,lenyűgözi az én olvasómat. Ekkor, de csak-
is ekkor, hű vagyok. 

Nem műfordítani akarok. Világszép versek magyarul 
gyűjteményem meghatározása, ha odaírnám, ez volna, ez a 
hármas körülárkolás, amiben talán azért a lényeg benne van : 
átélések, újrafogalmazások, feldolgozások. 

Átélések. Ha pusztán az értelmet, a jelentést fordítom, még 
nem leszek költői. Át kell élnem a verset, olyan lelkiállapotot 
kell előidéznem magamban, amilyenben a költő lehetett, 
amikor versét írta. Ha tehát elégikus a vers, magamnak is 
szomorúnak, bánatosnak kell lennem, s lehetőleg ugyanolyan 
irányú legyen az én fájdalmam is. Mindez szükséges, mert 
enélkül nem lehetségesek az 

Újrafogalmazások. Újra kell fogalmazni, magyarra kell 
hangszerelni a zenét, a képeket, a hangulatot. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy a versformát is megváltoztathatom szükség 
esetén, ha így érzelmileg hívebben tudom tolmácsolni a köl-
temény egészét. Ha jól élte át az ember a verset, akkor az 
azonos vagy hasonló lelkiállapotot azonos felépítésű, alkatú, 
emberi egyéniségű költőket minden valószínűség szerint 
azonos hangulatba ringat. Ennek azonban legfőbb titka, 
hogy csakis rokon hangú költőkkel, illetve versekkel kísér-
letezzünk. Mármost, ha azonos a lelkiállapotom az átélendő 
vers költőjével, nyelvem törvényei szerint olyasféle képek, 
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sorok merülhetnek fel bennem, amik nem lógnak ki a versből, 
hanem önként adódnak, tehát nem bontják meg a vers egy-
ségét, s talán az idegen költő is magáénak vallaná, vagy egyet-
értene azzal a megfogalmazással. S ez mindennél jobban 
bizonyítja a hűséget. 

Feldolgozások. Azt értem ezen, hogy az eredetivel bennem 
felvert képek segítségével tovább építem, szélesítem a verset, 
nyelvem lehetőségei szerint. Aki kicsit is foglalkozott verssel, 
tudja, hogy főleg a rímtől bűzlik a költő, itt a leggyanúsabb. 
Egy-egy rím meglepő társításokat vált ki az emberből, és 
sokszor megváltoztatja a már homályosan ringatózó, a köd-
ből lassan bontakozó mondanivalót is. Tehát, ha egy-egy 
olyan váratlan kép bukkan fel, amit — jelen esetben Keats-
nél — egész biztosan a rím bukkantott fel, a magyar rím 
szerint megváltoztathatom az egész kép, az egész gondolatsor 
szerkezetét, akár mást is helyettesíthetek bele. Amíg egy ide-
gen hangulatot feldolgozok úgy, hogy teljesen a magaménak 
hasson, természetesen sokat gyúrok belé magamból is. így 
már a kettőnk közös munkája lesz a vers, hiszen azért van 
alatta az én nevem is. Helyesebben : addig alatta volt, most 
mellé teszem, ezzel is bizonyítva, hogy komoly részt vállaltam 
én is a munkából. 

így és ilyes gondolatsorok és hasonlók felmerülésével ké-
szült el az Óda egy csalogányhoz újrafogalmazása és feldolgo-
zása, miután — remélem legalábbis — átéltem minden sorát, 
hetekig kínlódva azon, hogy szép magyar verssé formáljam, 
csiszoljam. Mert ez a legdöntőbb : akármilyen ürüggyel is, de 
szép magyar verset kell adnunk, szaporítanunk, gyarapíta-
nunk kell irodalmunk meglevő kincseit. 

Aki csak magyarul tud, annak hiába mondják, hogy ez 
vagy az a fordítás eredetiben mennyire más, mennyivel szebb : 
mit kezdjen vele, ha amit lát vagy hall, magyarul érző, ma-
gyarul gondolkodó szívét nem repíti a magasba? Éljen hát 
a szép, a gyönyörű magyar vers, mindegy, hogy mily szenve-
dések közt égett magyarrá, aki olvassa és megszereti - ne 
bánja, hogy ez a hasonlat talán nincs az eredetiben, ezek meg 



4 3 0 Esszé 

más szavakkal vannak ott —, örüljön ennyinek is, örüljön 
annak, hogy ez legalább magyarul van. 

íme, ideírom tehát angolul is a kérdéses Keats-versszakot: 

1. Thou wast not born for death, immortal Bird ! 
2. No hungry generations tread thee down; 
3. The voice I hear this passing night was heard 
4. In ancient days by emperor and clown : 
5. Perhaps the self-same song that found a path 
6. Through the sad heart of Ruth, when, sick for home, 
7. She stood in tears amid the alien corn; 
8. The same that oft-times hath 
9. Charm'd magic casements, opening on the foam 

10. Of perilous seas, in faery lands forlorn. 

Az én értelmezésem szerint körülbelül ez a magyar prózai 
fordítása: „Te nem halálra születtél, halhatatlan Madár! 
Falánk nemzedékek nem taposnak le téged ; a hangot, amit a 
tovatűnő éjjel hallottam, rég-elmúlt napokban császárok és 
parasztok is hallották, [a clown angolul szerencsétlenül: 
I. paraszt (átvitt értelemben pimasz, goromba fickó, pokróc) 
11. bohóc, pojáca] — talán ugyanez az ének talált ösvényt 
(utat) Ruth szomorú szívén keresztül, amikor honvágytól 
betegen könnyezve állt az idegen rozs között: ugyanaz (ti. 
dal) mely gyakorta bűvölt, a veszélyes tenger habjaira nyíló 
mágikus ablakokból, magányos (elhagyott, elveszített!) 
tündéri országokban (land : föld, part, birtok, ország, az or-
szág népe)". 

Körülbelül ez az értelme. Elkezdtem hát gyúrni, a meglevő 
formába. Az angol versnél megszámoztam a sorokat, hogy 
könnyebben megfigyelhessük a magyar vers alakulását. 
Az első sor elég könnyen ment : 
1. Reád nem vár, nem vár halál, örök-dalú madár! — ezt variál-
tam, az első felét: 
1. Reád nem vár a vén halál, — majd 
1. Terád nem vár az elmúlás, — később és végleg : 
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1. Reád nem vár sosem halál — a sor második fele egyszer 
sem változott. 
A második sor első megfogalmazása : 

2. Nem fojthatja meg dalod a durva nemzedék — itt rögtön 
abba botlottam bele, hogy „a durva nemzedék" nem fedi jól 
a mondanivalót: hiszen másról van itt szó, a jövőről, arról 
hogy soha egyetlen nemzedék sem. Nem találtam rá meg-
oldást, s így egyelőre tovább mentem a harmadik sorra : 
3. Ó hány paraszt és hány király s hányszor hallgatta már — 
nem egész jó, még egy változat, hogy talán a negyedik sorba 
teszem : 
4. Ó hány paraszt és hány király, mióta ember él — ennek 
kellene a második sorral rímelni — nem jó! Át is húztam, 
töröltem teljesen. A harmadik sorból éreztem, hogy ennyi jó : 
3. ( . . . ) hány paraszt és hány király ( . . . ) hallotta már — ezt 
kell tehát folytatni a negyedik sorban : 
4. Az éji édes éneked 

mikor? in ancient days, és áramütésszerűen 
villant meg bennem magyar megfelelője: 
4. a rég letűnt időn —, 
s ennek szellemében kijavítottam a második sor durva nem-
zedékét: 
2. Nem öl meg semmilyen jövő és semmilyen közöny — ami 
érzésem szerint nagyjából alátámasztja az elpusztíthatatlan-
ságot, a jövő halhatatlanságát. 

Fel volt vázolva tehát az első négy sor : 

1. Reád nem vár sosem halál, örök-dalú Madár! 
2. Nem öl meg semmilyen jövő és semmilyen közöny 
3. ( . . . ) hány paraszt és hány király ( . . . ) hallotta már 
4. Az éji édes éneked a messzetűnt időn. — 

A rég letűnt-st állandó fennhangon olvasás közben messze-
tűntte1 helyettesítettem. Az első négy sor után az utolsó három 
sorra tértem rá, mert ezt éreztem a versszak kulcsának, és 
tudtam, hogy visszafelé kell gombolyítanom a sorokat, hogy 
ne legyen különösebb törés a versben ; azaz a három utolsó 
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sor megoldásából adódó rímlehetó'ségeket kell felhasználnom 
az előtte levő három sorban. 

8. Ez volt a bűvös-szárnyú dal, 
9. Mely messze szállt, veszélyes tengerek, — nem jó ! 
9. Mely messze szállt tengerek veszélyes habjain — még min-

dig sántított, ezért kijavítottam : 
9. Mely vészthozón szállt tengerek veszélyes habjain, 

10. Tündér kastélyok ablakán, elsűlyedt partokon — újabb 
kísérlet: 

10. A tündérkastélyok felől, míg álltak tornyaik. 
Ez azonban annyira elvitt az elhagyott tündéri országok-

ban kifejezéstől, hogy elkezdtem variálni a sor második felét: 
10. míg voltak 
10. míg mind elmerültek 
10. amíg el nem merült 
10. elsűlyedt földeken 
10. elsűlyedt tájakon 

a végső fogalmazásban : 
Kék tündérkastélyok felől, rég-eltűnt tájakon. 
Az utolsó három sor is elkészült tehát : 
8. Ez volt a bűvös-szárnyú dal, 
9. Mely vészthozón szállt tengerek veszélyes habjain 

10. Kék tündérkastélyok felől rég-eltűnt tájakon. 
S most jött aztán a feketeleves! Háromszor annyi idő 

beletelt, míg összegyúrtam az előtte levő három sort. Ez kü-
lönben már a Tóth Árpád-fordításban is sokszor megállított. 
Valószínűleg az itt szereplő Ruth, a kalászt szedő biblai alak 
miatt, de hiába forgattam akkor a Bibliát, nem bukkantam 
nyomára. Helyettesítsem mással? Ezt mégsem akartam, hi-
szen ekkor van valamelyes furcsa varázsa a névnek és az 
egész kizökkentésnek a vers hangulatából, ha nem tudom 
pontosan : ki volt ez a Ruth, s mi lett a sorsa? 

Mindenesetre nekivágtam, ha egyszer Ruth, legyen Ruth, 
csak ne magyar jelentésével, hanem lehetőleg szépen. 
5. Ez volt talán, ez volt a dal, mely hangjaival — a vége nagyon 
süket, de gyúrjuk csak tovább a hármasegységű dallamot : 
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6. megvigasztalta Ruth szívét 
7. körötte nem volt más csak idegen vadon 
1. s a honvágy 
6. könnyei 
1. át a honvágy 
6. s eltűnt honvágyaim 
6. mikor bús könnyeim 
— és csak múltak az órák, és csak rágtam az öklöm, és nem 
ment, a megfogalmazáshoz csak nem közeledtem, de aztán 
lassan alakulni kezdett: 
6. megbékítette Ruth szívét, mit mardosott a kín 
6. kit úgy gyötört 
6. elfogott 
6. ha tépdeste őt 
6. ha marta 
6. Megbékítette Ruth szívét, ha tépte őt a kín — no jó, de mi 
lesz a honvággyal? A hontalan szó is többször felmerült már 
bennem, már próbálkoztam vele. A rozsföld úgyis csak rím a 
Keats-i szakaszban, s bár fontos, de valószínűleg nem életbe-
vágó. Volna ugyan egy megoldás: 
5. a rozs között ez volt talán a dal,de nagyon sutának éreztem, 
és letettem róla. Aztán egyre inkább a honvágy kifejezése 
okozott gondot, az foglalkoztatott, mely talán a leglényege-
sebb a három sorban. S ráadásul a fájdalomnak is kell szere-
pelnie, nem kilógva a „tájakon" rím miatt, hanem mert ez 
jobb, mindeképpen, mint a zeneietlen „idegen vadon". Mert 
mit lehet csinálni ezzel a vadonnal? Csak alany lehet, tehát ő 
nézhetné a honvágyas Ruthot. így azonban annyi minden 
felborult volna, hogy elvetettem, és most már ragaszkodtam 
a „fájdalom"-hoz. 
7. a hontalant fájdalom 
7. tépő 
7. kínzó 
1. emésztő 
1. megkínzó 
1. meggyötrő 
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7. az újvilágba tért 
7. hazába 
1. az új hazájú hontalant meggyötrőfájdalom 
már csak az ötödik sor vége volt hátra : 
5. ez volt talán, ez volt a dal mely oly hamar 

És most jött a versszak végső összeolvasása. Minden vál-
tozatot többször eldúdoltam hangosan, s végül is így állítottam 
össze a strófát: 

1. Reád nem vár sosem halál, örök-dalú madár! 
2. nem öl meg semmilyen jövő és semmilyen közöny, 
3. hisz hány paraszt és hány bolond király hallotta már 
4. éjféli édes éneked a messzetűnt időn — 
5. ez volt talán, ez volt, tudom, a dal, mely oly hamar 
6. megbékítette Ruth szívét, ha tépte őt a kín: 
1. az új hazájú hontalant meggyötrő fájdalom — 
8. ez volt a bűvös-mérgü dal, 
9. mely vészthozón szállt tengerek veszélyes habjain 

10. kék tündérkastélyok felől, rég-eltűnt tájakon. 

így fogtam fel, így éltem át és így fogalmaztam meg ma-
gyarul újra ezt a versszakot. Hogy hogyan hangzik, nem az én 
feladatom eldönteni. És azt sem, hogy mennyire közelíti meg 
a Keats-i zenét és áradást. Nem az én ítéletem a döntő, dönt-
sön az olvasó. Éppen azért idemásolom Tóth Árpád fordítá-
sában is : 

1. Te nem halálra lettél és irigy 
2. idő rád nem tipor, örök madár! 
3. Éji dalod mondhatlan rég sír így: 
4. hány császár s bús bohóc hallotta már! 
5. Óh, épp ez a dal járta át talán 
6. A Ruth szivét, állván az idegen 
7. rozs közt, mikor si ró honvágya fájt! 
8. S1 mély vizek nyílt falán 
9. Az örvénylő óceán-üvegen 

10. talán e hang tár tűnt tündéri tájt! 
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Egyetlen versszak világra kínlódásáról számoltam csak be, 
mert hiszen így készült, így készül valamennyi. S ezek csak a 
lefirkantott, lejegyzett változatok. A támpontok, nehogy a 
teremtőláz nagyon elvigyen a megoldandótól. Száz és ezer 
más szó is felcikázott bennem, átsiklott gyújtópontomon, de 
halva születtek, nem tartoztak eleve a vershez, s azért azonnal 
kiszűrtem őket. Hogy mi ez az alkotás közben felmerülő, 
ellenőrző, szinte biráló, zsűriző érzék ? — nem tudok hirtelen 
jobb kifejezést rá : ez a mágikus ösztön, a vers lelke — vagy 
ahogy a Játékos Ifjúság című versemben írtam : a versmondó 
— ,mely minden nehézséget legyőzve, megoldva, megbont-
hatatlan, szilárd verssé bűvöli a másképp oly ingatag szavak 
halmazát. Ösztön, mely úgy vezeti a költőt a szavak útvesztői 
között, mint a vakot benső egyensúlya az utca forgatagában. 
S mert mágikus ez az ösztön, éppen ezért nehéz is számot adni 
róla a feleszmélés, a valóradöbbenés után. Kicsit olyan a 
mágikus ösztön állapota, mint a szerelem végső pillanata — 
melyet ember még le nem írt, legfeljebb csak sejtetett —, 
alapjainkban ráz meg a gyönyör, s mindkettőt fáradtság, 
levertség kíséri hosszasan. 

A költő művei keletkezését illetően csak ritkán őszinte, s a 
legtöbbször nem is lehet az. Számolni kell mindig az olvasó 
kis kiábrándultságával — ha őszinte akar lenni — , mert hiszen 
az olvasó nem keresztrejtvényszerű megoldást, kiszámított 
sakkfeladványt vár, hanem száguldó, perzselő Révületet, 
Ihletet, az Alkotás Szent Lázát, s egyéb ilyen csodabogár dol-
gokat, melyek vannak ugyan, de magukban még nem oldják 
meg a rendkívüli nehézségeket. A mérnöknek is hiába vannak 
vasbetonjai, szögei, hegesztőlámpái és egyéb fittyfenéi, a hi-
dat mégiscsak meg kell szerkesztenie, nem áll össze csak úgy 
mirnix-dirnix, magától. És ez vonatkozik, átvitt értelemben, 
a költészetre is. 

Elmondtam egy versszak történetét, mert még — ami szó-
val megközelíthető volt benne — frissen él emlékezetemben. 
S talán azok, akik a költői alkotás születésének minden moz-
zanatát nyomon szeretik követni, egy villanásnyira be-
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pillanthattak e kisded vallomással egy költő boszorkány-
konyhájába, vagy ha jobban tetszik: a költői agy titkos té-
gelyébe — s mindezt annak köszönhetik, hogy már nem va-
gyok irigy, mint húszéves koromban voltam: tessék a toll, 
átadom —, aki csak akarja, csinálja utánam! 

VÉGH GYÖRGY 


