
K U R D I MÁRIA 

Szabó Lőrinc Yeats-fordításai 

Az Örök barátaink két kötete tizenegy Yeats-verset tartal-
maz. Yeats mellett Louis MacNeice, Thomas Moore, Seamus 
O'Sullivan és James Stephens egy-egy, vagy néhány műve ad 
bennük ízelítőt az angol nyelvű ír költészetből. Az utóbbiak 
jelentősége természetesen nem mérhető a Nobel-díjas 
William Butler Yeatséhez (1865-1939), aki a 20. századi 
világlíra élvonalában foglal helyet. Ezért akár kevesellhet-
nénk is a versantológiában megjelenő fordítások számát, ha 
nem maga Szabó Lőrinc emlékeztetne bennünket, hogy 
mindez értelmetlen, mert a válogatás nem az arányos 
bemutatás céljával készült. „Nem mondhatnám, hogy a 
kimaradt vagy csak néhány verssel szereplő nagy költők 
közül egyiket-másikat egyénileg nem szeretném akár éppen 
annyira, mint azokat, akiktől nagyobb számú verset fordítot-
tam. Antológiámat nem elgondolt terv, hanem az életem 
állította össze" - írja az előszóban.1 

Az ír repülő a halálát jósolja című kivételével valameny-
nyi Szabó Lőrinc által fordított vers Yeats korai korszakából 
származik, de többségük már egyéni hangú antológiadarab-
nak számít. Okokat arra, miért nem fordult a magyar költő 
Yeats későbbi költészete felé, megintcsak nem érdemes, sőt 
valószínűleg nem is lehet találni. Háttérként s nem magyará-
zatként azonban haszonnal idézhetjük fel Yeats magyaror-
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szági fogadtatásának az Örök barátaink első kötete (1941) 
előtti történetét. 

Yeats versei az 1880-as évek végén kezdtek nyomtatásban 
megjelenni. Nálunk 1916-ban, az elfojtott dublini húsvéti 
felkelés évében jelent meg először két Yeats-vers A Hét 
lapjain, Halasi Andor fordításában.2 Az ifjú a mennyek 
szövetére vágyik és az Aggok a folyóvíz tükrében bámulják 
arczukat az ír költő 1899-es és 1904-es köteteiből valók, 
majd Szabó Lőrinc is lefordítja őket. Hosszú szünet után, 
1930-ban a Szerelmesét halottnak, kívánja (az 1899-es 
kötetből) jelenik meg a Nyugatban, fordítója Babits Mihály.3 

Ugyanabban az évben két verset közöl az Erdélyi Helikon-
ban Maksay Albert, Levelek hullása (1889) és Az Innisfree-i 
tó (1893) címmel,4 az utóbbi majd Szabó Lőrincnél is 
megjelenik. Az 1935-ös Nobel-díjas költők antológiája hét 
verset hoz Yeatstől, ezúttal Kosztolányi Dezső a fordító, s 
ugyanő ír bevezetőt is hozzájuk. Eszerint Yeats az ír lélek 
ködös ábrándjait szólaltatja meg álomszerű, tiszta költésze-
tében.5 A fordítások között ismét nincs 1904 utáni kötetből 
vett darab. Igen jól sikerült, Yeatshez méltó hangzású A 
doo7iey-i hegedűs; A kertben és az Öregeinberek szemlélik 
magukat a vízben címűeket pedig Szabó Lőrincnél is 
viszontlátjuk. 

Ami Yeats korabeli kritikai fogadtatását illeti Magyarorszá-
gon, a kép hasonlóan szerény. A modern dráma fejlődésé-
nek története (1911) néhány sorában Lukács György „finom 
és mély lírikusként" említi.6 Prózai műveinek német fordítá-
sát ismertetve Rózsa Dezső ekképp mutatja be 1918-ban: „E 
kötet szerzője az írek világtól elvont álmodozásának költője, 
aki működésében egyesítette az élet vallási, philosophiai, 
művészi és politikai problémáit visionárius vérmérsékleté-
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vei és a való élet iránti érzékével."7 1930-ban a Debreceni 
Szemle lapjain Szerb Antal hívja fel a figyelmet Yeats 
egyetlen magyar tárgyú, 1887-es versére: És Rényi Ferenc 
hallgatott. Mag\wország, 1848. Ugyanakkor rámutat a 
magyar és ír nemzeti érzések közötti párhuzamra.8 Később 
A világirodalom történeté ben már jóval árnyaltabb képet ad 
Yeatsről, s gazdag, sejtelmes stílusú művészként jellemzi.9 

A Nobel-díjas költők antológiájáról Gyergyai Albert ír 
recenziót a megjelenés évében. Érdekes könyvnek tartja, 
amelyből azonban szerinte például Yeats aligha ismerhető 
meg, hiszen a néhány fordítás legfeljebb csak Kosztolányi 
nyelvművészetére enged következtetni.10 Babits Költő, for-
radalom és heroizmus című rövid, szintén 1935-ös cikké-
ben foglalkozik Yeats költői drámáival, költészetének ír 
elemeivel.11 Az európai irodalom története megfelelő feje-
zetében pedig már megjegyzi, hogy Yeats „öregségére 
váratlanul megújult és maivá lett".12 Ez jelentős előrelépés 
Yeats magyarországi megítélésében, mert végre érzékelteti 
a nagyívű költői fejlődést életművében. A gondolatot mint-
egy folytatja Országh László A legújabb angol líra című 
cikke 1938-ban. Szerinte Yeats „költészete az angol líra 
utóbbi évtizedeinek hosszmetszetét nyújtja".13 Az újraköl-
tött vers címmel pedig Németh Andor hasonlítja össze egy 
Yeats-vers két változatát 1893-ból és 1933-ból. Érdekes 
módon az újraköltés szempontjából Yeatshez párhuzam-
ként Valéryt és Szabó Lőrincet említi meg.14 Úgyszintén 
Németh Andor írja a nekrológot Yeats halálakor, 1939-ben. 
Misztikus-szimbolista költőnek tekinti, akit nem ismer elég 
jól a magyar közönség.15 Ugyanabban az évben Halász 
Gábor egyik tanulmánya idézi Yeats modern költői ars 
poeticáját: „Mással harcolni retorika, önmagunkkal költé-
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szét."16 Az angol irodalom kincsesháza című 194l-es anto-
lógiában azonban - ahol három Szabó Lőrinc fordítás 
képviseli az ír költőt - újra csak a korai Yeatsre illik a néhány 
szavas ismertetés.1, 

A fentebb vázoltak megvilágításában a Szabó Lőrinc 
antológiájában megjelenő tizenegy Yeats-vers már egyálta-
lán nem tűnik kevésnek, hiszen majdnem annyi egy fordító-
tól, mint az összes addigi fordítás több szerzőtől. A versek 
kiválasztása pedig, akárhogyan is történt a valóságban, 
összhangot mutat a Yeatsről alkotott korabeli magyar kép-
pel, amely éppencsak elindult az életmű teljesebb megis-
merése felé. Ezt az „elindulást" Szabó Lőrincnél az ír repülő 
a halálát jósolja (1919-es kötet) című vers átültetése jelenti. 
Az alábbiakban megvizsgáljuk hét Yeats-fordítását abban a 
sorrendben, ahogyan azok az Örök barátaink két kötetében 
helyet foglalnak,18 összehasonlításképpen pedig felidézzük 
a versek többi magyar megszólaltatását. (A kihagyott négy 
vers az ír költő életművében kevésbé jelentős.) Elméleti 
kiindulópontunk, hogy az eredeti szöveghez való teljes 
hűség és a jelentés pontos reprodukálása a másik nyelven 
szükségszerűen lehetetlen. Walter Benjamin és Peter 
Szondi fejtegetéseinek felhasználásával arra kérdezünk, 
hogyan találja meg a fordító a fordítás nyelvére irányuló 
azon intenciót, amely az eredeti műnek ad majd hangot az új 
nyelvi közegben. Ez pedig ismét nem reprodukálás, hanem 
inkább a harmónia megtalálása a korábbi és az új intenciók 
között.19 A gyakorlati fordításelemzés szempontjából hasz-
nosítjuk még Tellér Gyula következő megállapítását, ame-
lyet Szabó Lőrinc egyik Goethe-fordításának vizsgálatakor 
tesz: „Be kell látnunk, hogy a versfordítás mint végered-
mény nem lehet az eredeti konkrét totalitás plusz még 
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valami, de még csak nem is pusztán az eredeti konkrét 
totalitás, hanem az eredeti totalitás egy része plusz a hiányzó 
rész helyett még valami."20 

Elsőként a megérdemelten híres Innisfreeve 1 találkozik 
az olvasó. (7Ъе Lake Isle of Innisfree, az 1893-ban megjelent 
The Rose című kötetből.) 

The Lake Isle of Innisfree 

I will arise and go now, and go to Innisfree, 
And a small cabin build there, of clay and wattles made: 
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-
bee, 
And live alone in the bee-loud glade. 

And I shall have some peace there, for peace comes 
dropping slow, 

Dropping from the veils of the morning to where the 
cricket sings; 

There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, 
And evening full of the linnet's wings. 

I will arise and go now, for always night and day 
I hear lake water lapping with low sounds by the shore; 
While I stand on the roadway, or on the pavements grey, 
I hear it in the deep heart's core. 
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Innisfree 

Indulok én s megyek most, Innisfreebe megyek, 
s kunyhót rakok, fala sár lesz, s nád és sás a tető: 
lesz méhkasom, s kilenc sor babot is ültetek, 
s csak nekem zümmög a mező. 

Ott majd megbékül a szívem, mert békét hoz fehér 
fátylával a reggel, amelyhez a tücsök citeráz; 
az éjfél csupa derengés, csupa izzás a dél, 
s az est csupa szárnycsattogás. 

Indulok és megyek most, mert éj-nap a parti fövény 
s a víz játéka ringat, a tavi muzsika; 
ha megállok a járdán, vagy az utca közepén: 
szívemben csobog a dala. 

1887 és 1891 között Yeats Londonban tartózkodott, s 
önéletrajza tanúsága szerint a vers ihletője egy Fleet Street 
tájéki séta volt, amikor is egy kirakatbeli szökőkút csobogása 
emlékeztette fiatalkorának nagy álmára, hogy Thoreau 
módjára az ír természetben éljen, egyedül.21 Az egyenként 
három hosszú (12-14 szótagos) és egy rövidebb (8-9 
szótagos) sorból álló három versszakban keresztrímek, 
szóismétlések, hangutánzó szavak és alliterációk teremtik 
meg a zeneiséget, amelyhez minőségben hasonlót nyújt 
Szabó Lőrinc. Már a fordítás elején szembeötlik, hogy az 
eredeti már-már vallásos ünnepélyességét is megidézi a 
személyes névmás kitételével: „Indulok én s megyek most" 
(„I will arise and go now"). Az 1. versszak utolsó sorában a 
„s csak nekem zümmög a mező" az ,And live alone in the 
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bee-loud glade" kiemelkedő szépségű költői megszólalta-
tója a hangok ismétlődésének megkomponálásával. Yeats 
maga-alkotta kifejezésének („bee-loud") különlegességét 
hanghatásában kiválóan helyettesíti Szabó Lőrinc szineszté-
ziája. 

A 2. versszak fordításából az ismételt, hangutánzó „drop-
ping" („csepeg") szó megfelelője hiányzik, ugyanakkor a 
betoldott „fehér" melléknév árnyalja a személyes béke 
lefestését. A „fehér fátylával" az angol eredeti szóismétlések 
alliterációját is megvalósítja a maga eszközeivel. Hanghatás 
és hangulati megragadás kiváló egységére jó példa még a 2. 
versszak utolsó sora: „s az est csupa szárnycsattogás" (,And 
evening full of the linnet's wings"), ahol az igétlenül is 
sejtelmes mozgást felidéző kép szépsége gazdagon újrate-
remtődik. 

Az utolsó versszakban Yeats „While" és ismételt „I hear" 
sorkezdetei igen lényegesek az egész gondolati összhatásá-
nak szempontjából, ugyanis rávilágítanak, hogy az előzőek-
ben megjelenő zenei-vizuális békesség csak a lélekben, 
vágyként él. Szabó Lőrincnél „a víz játéka", s dalával „a tavi 
muzsika" a cselekvők, s ezzel valóságosabbnak tűnnek, mint 
Yeatsnél, ahol a befelé hallgatózó énen van a hangsúly. 
Álmodozása közepette Yeats versbeszélője mindvégig az 
úttesten vagy a szürke járdán áll, s csak szíve mélyén látja és 
hallja Innisfreet. Az utolsó előtti sort kezdő „While I stand" 
„ha megállok a járdán" fordításával Szabó Lőrinc azt sejteti, 
hogy a vágy meg is valósulhat. A „pavements grey" („szürke 
járdák") hátravetett jelzője is hiányzik a fordításból, s így 
természet és a város közötti ellentét kevésbé érződik, bár a 
sor maga („ha megállok a járdán, vagy az utca közepén") 
„szürkén" hangzik az előtte és utána következőhöz képest. 
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Yeatsnél álmodozás és valóság ellentéte válik élessé, míg a 
magyar változat tovább hangsúlyozza a természet lelket 
nyugtató különbékéjét. Az új verset egy másik költő írta, az 
Itt vagy otthon! (Különbéke, 1936) szerzője, amelyben a 
gyümölcsfák hűs lugasa alól a városba visszatérés Yeatsétől 
különböző szemléletről tanúskodik. 

Maksay Albert korábban említett, 1930-ban megjelent 
fordításában így hangzik a vers: 

Az Innisfree-i tó 

Most felkelek és elmegyek, Innisfreebe megyek 
És hullott ágból meg agyagból kicsike házat építek; 
Egy pár fészek babot vetek s a méheimnek kast teszek, 
Méhzümmögéses völgy ölén magam leszek. 

És békés lesz a kicsi ház, a völgyben békesség tanyáz, 
Reggel korán tücsök danáz és hogyha délre jár, 
Sugárban áll a szemhatár s még alkonyatkor is parázs 
S ha este száll, szárnyára kel a kis viaszmadár. 

Most felkelek és elmegyek, itt se éjem már, se napom, 
Akárhol járok, mindenütt a tó zúgását hallgatom. 
Az innisfreei tó vize hol partra csap, hol mélybe csobban 
S a szívem rája visszadobban. 

Maksay fordításának gyengeségei első pillantásra kiütköz-
nek. Esetlen belső rímeket kreál, például az első versszak 
harmadik sorában: „vetek", „teszek". Nála a városi szürkeség 
és a vágyott természetbeli magány közötti ellentét végképp 
elmosódik, sőt mintha a tó zúgása miatt kellene alanyának 
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innen menekülnie. A város képe helyett is a tó jelenik meg, 
az utolsó sor pedig hanghatásában zavaros megoldást ad, 
valószínűleg a párosrím kedvéért. Egyetlen igazán szép sora 
az első versszak befejezése: „Méhzümmögéses völgy ölén 
magam leszek". Maksay idillt próbál ábrázolni a maga 
nehézkes módján, s az ezen kívül álló egyén modern 
problémáját, aki számára mindez csak vágykép marad, nála 
aligha látjuk. 

Avers Kosztolányi Dezső fordításában a következő: 

Innisfree 
Most fölkelek és elmegyek az édes Innisfree felé, 
ott egy kicsiny kunyhót rakok, vesszőből font vályogfalat. 
Lesz majd kilenc sor zöldbabom, méztől nehéz kasomban 

méh, 
s egyedül élek lármázó méhek között a fák alatt. 

És ott tán béke vár reám, mert lassan hull le a csodás 
halk béke párás reggelen, hog}7 a tücsök még énekel, 
ott az éjfél is tündököl, a dél is bíbor lángolás 
és este kenderike-szárny röpül a zajgó égre fel. 

Most fölkelek és elmegyek, mert éjjel-nappal szüntelen 
hallom, hogy zúgnak a habok, a tó morajló habjai. 
Országúton, utcák kövén és itt is, a szívemben benn, 
még a szívem mélyében is, még ottan is azt hallani.22 

Kosztolányi verse kétségtelenül szebben és a rímek 
gondos elhelyezésével zenél a Maksayéval összevetve. Az 
egyes versszakok rövidebb utolsó sorait azonban ő is 
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szótagokkal toldja meg, ami a befejezés rendkívül suta 
ismételgetéseihez vezet. A kulcsfontosságú „While" szót 
teljesen elhagyja, ami miatt itt is, mint Maksaynál, úgy tűnik, 
valóságosan zúgnak a habok. Igaz, Kosztolányinál már belső 
hallás is van, de csak mintegy visszhangképpen. A költe-
mény 1. sorának ritmusát sajnos csúnyán megtöri, az „édes" 
jelző teljesen fölösleges betoldásával az igét már nem tudja 
az eredeti szerint megismételni, a „felé" pedig olyan 
konkrétságot visz a versbe, ami az álmodozás, elképzelés 
hangulatát eleve csorbítja. Lényegesen szebb és sikerültebb 
viszont Kosztolányinál a 2. versszak, amelynek csak utolsó 
sorában - megint a tömörítés figyelmen kívül hagyása miatt 
- van némi értelmi zavar: az éj maguktól a madárszárnyaktól 
zajog, s nem valami más miatt. Az egész munka nem éri el 
Szabó Lőrinc fordításának színvonalát, akinél nagyobb az 
összhang Yeats gondolatával, zenéjével. 

A költő az ég köntösére vág\>ik eredeti címe He Wishes for 
the Cloths of Heaven, s Yeats The Wind Among the Reeds 
1899-es kötetében jelent meg először. 

He Wishes for the Cloths of Heaven 

Had I the heavens' embroidered cloths, 
Enwrought with golden and silver light, 
The blue and the dim and the dark cloths 
Of night and light and the half-light, 
I would spread the cloths under your feet: 
But I, being poor, have only my dreams; 
I have spread my dreams under your feet; 
Tread softly because you tread on my dreams. 
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A vers Szabó Lőrinc fordításában: 

A költő az ég köntösére vágyik 

Volna csak enyém az ég köntöse, 
arannyal hímzett ezüstszínű fény, 
az ég kék, sötét s szürke köntöse, 
melyben az éj jár s a hajnal s a fény, 
azt teríteném lábaid elé: 
de minden kincsem csak az álmaim; 
álmaim terültek lábad elé; 
lépj lágyan: amin jársz: az álmaim. 

A mindössze nyolc sorból álló vers szórímekkel és belső 
rímekkel énekli meg a szerelmes vágyát, mintegy a költészet 
eszközeivel valóra váltva az első két sorban megjelenő 
hímzés és átszövés képzetét. Három a négy szórím közül 
(„cloths", „light", „dreams") egy-egy későbbi sor közepén is 
felhangzik. Szabó Lőrinc a szórímekből egyet ismétel: az 
„álmaim" a 6. és 8. sorok végén cseng össze, de a 7. sorba is 
bekerül, ahogyan Yeatsnél. A szórímek ugyanabban a jelen-
tésben szerepelnek, mint az angolban („cloths" - „köntöse"; 
„light" - „fény"; „feet" - „elé": ez ugyan kivétel, de maga a szó 
kevésbé jelentős, mint a többi, s soron belül sem ismétlődik; 
„dreams" - „álmaim"). Az eredeti 4. sorának ismétlése és 
belső rímeinek („Of night and light and the half-light") 
hanghatását Szabó Lőrinc a „j" hang ismétlésével és az „éj" és 
„fény" rímeltetésével közelíti meg. A Yeats 5- és 7. sorában 
megismételt „spread" a fordításban közelítőleg ugyanaz 
(„teríteném" és „terültek"), az aligha legyőzhető akadály itt 
az igeragok szükségszerű jelenléte. Az utolsó sor „tread" 
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szava a tartalom kifejeződését erősítve a „spread"-del rímel, 
(a szeretett lény lépdel azon, amit a vágyódó szerelmes 
eléterített), s a soron belül ismétlődik. Szabó Lőrinc min-
dezt a „lábad elé; / lépj lágyan" alliterációjával helyettesíti 
fordításában. A „lépj" és „jársz" szavak a „j" ismétlése révén 
is összekapcsolódnak, s az utolsó sorban még az „á" 
gyakorisága („lépj lágyan; amin jársz: az álmaim") fokozza az 
összhatás zeneiségét. A fordítói találékonyság a „köntöse" 
használatában is dicsérhető. Az angol eredetiben a „cloths" 
(és nem „clothes") inkább „lepleket" jelent, Szabó Lőrinc 
szava azonban a vers érzelmi emelkedettségével nagyon jól 
összhangban van. Mint Helen Vendler írja, Yeats szabályo-
san ismétlődő szórímei az 1. és 2. négysoros egységben a 
szerelmes hűségének kifejezését erősítik, a vers gondolati 
menetének fordulója azonban ezzel nem esik egybe, hiszen 
az 5- sor után következik be.23 Az így kialakuló ellentmondás 
a remények és álmok dominanciáját jelzi, s Szabó Lőrinc 
fordításában is jól érzékelhető. 

A Yeats-vers jelentésbeli gazdagsága azonban nem jelenik 
meg, illetőleg átalakul. Az eredetiben ugyanis az ég köntöse 
nem „arannyal hímzett ezüstszínű fény", hanem arany és 
ezüst fény hímezi („Enwrought with golden and silver 
light"). Az arany és ezüst (ellentét-)pár Yeatsnél gyakran 
megjelenik, mégpedig a nappal és az éj, a nap és a 
hold/csillagok váltakozásának kifejezésére, amint majd A 
vándorlegény dala befejezésében is látni fogjuk. Ami Szabó 
Lőrinc első két sorában „csak" szép, Yeatsnél a világegye-
temről, a nagy körforgásról beszél. Ezt, vagyis a mindensé-
get adná kedvesének, ha tudná. A 6. sor „But I, being poor" 
kezdete „de minden kincsem"-re változik a magyar költő-
nél. Yeats a mindenség gazdagságával állítja szembe a 
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versbeli én szegénységét (az 1-5. sorokban szereplő három 
„cloths" után a 6-8. sorok szintén három „dreams" szava 
erősíti meg ezt az ellentétet), míg Szabó Lőrincnél kincsei 
vannak, legyenek bár ezek csak az álmai. Az 1-5. sorok 
feltételes mondatai után Yeats cselekvő mondatai azt sugall-
ják, hogy az álmok a mindenség birtoklásának vágyáról 
szólnak, s a mindenségnek a kedves lába elé terítése helyett 
legalább az arról szóló szép álmok jussanak el hozzá. Szabó 
Lőrinc „minden kincsem csak az álmaim" szövege azonban 
a mindenség és az álmok közötti összefüggést elhalványíri.i 
s ezzel fellazítva a Yeats-vers gondolati-szerkezeti egységét, 
az eredeti jelentés különlegessége helyett egy szokványo-
sabbat nyújt. Teszi ezt azonban a „minden kincsem" zenéjé-
nek szépségével. Az eredeti viszont minden bizonnyal a 
szegénység hangsúlyozása miatt maradt éppen itt zeneileg 
kopár. 

Halasi Andor 1916-ban megjelent fordítása ugyanerről a 
versről a következő: 

Az ifjú a mennyek szövetére vágyik 

Bírnám a menny hímes szövetét 
Ezüst-aranyával a fénynek: 
A tejszín, a kék, a sötét szövetét 
Az éjnek, a dérnek, a fénynek: 
Leteregetném a lépted alá: 
De nincs egyebem, csak az álmom: 
Az álmom szövöm a lépted alá: 
Lépj félve, mert tiprod az álmom. 
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Mint készültének idejét tekintve úttörő Yeats-fordítás, 
Halasi Andoré meglepően jó. A hanghatások, ismétlések és 
rímbeli gazdagság Szabó Lőrincéhez hasonlóan a helyükön 
vannak. Az első két sor mindenség-képe azonban nála sincs 
meg. Később a 6. sor azonban már valamelyest közelíti a 
Yeatsnél megjelenő szegénységet. Az utolsó előtti sor 
„szövöm" szava ötletes, hiszen a „szövet"-hez kapcsol vissza, 
azaz sejteti az álmok és a vágyott birtoklás összeíliggését, de 
a teljes gondolatot nem bontakoztatja ki. Utolsó sorának 
„félve" és „tiprod" szavai pedig nemigen illenek a vershely-
zetbe és a szövegbe, így az összességében elég jó fordítás 
egyenetlen marad. 

1958-ban a Nagyvilág Gombos Imre átültetésében közli a 
verset: 

Ha enyém volna. . . 

Ha enyém volna az égtakaró 
Ezüst, arany hímzésű fény, 
A sok mélyszínű kék takaró 
Mit hord nap, éj, s az alkonyi fény, 
Leterítném mindet a lábod alá; 
Szegény vagyok, csak álmaim 
Terítem én a lábod alá; 
Lépj óva, ne bántsd az álmaim.24 

A szórímeket maradéktalanul megvalósító, de a szilárd 
gondolati szerkezetet megadó ismétlésekben szegény for-
dítás az első sorok bonyolult képében a „takaró" és a „fény" 
közötti összefüggést megzavarja. Többes számú valóban a 
„cloths", de a „sok" szó betoldása ennek érzékeltetésére 
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nem szerencsés, hiszen a mesteri sűrítettségű versben a 
hosszú „mélyszínű" jelzővel együtt kiszorítja a napszakok 
váltakozására vonatkozó oly fontos árnyalatokat („blue", 
„dim", „dark"). A 4. sorban Yeatsnél a napszakok az éjtől az 
alkonyig terjednek („night and light and the half-light"), 
Szabó Lőrincnél és Halasi Andornál ennek nem ellentmon-
dóan az éjtől a hajnalon át a nappalig. Gombos „nap, éj, s az 
alkonyi fény" megoldása ugyanerre dinamikátlan, puszta 
felsorolás. Utolsó sorával pedig olyasvalamit ad, ami az 
eredetivel nincs harmóniában; „Lépj óva, ne bántsd az 
álmaim" az álmokat személyes, óvnivaló értékekként tünteti 
fel, s így logikátlan a kedves lába alá terítésük, vagyis maga az 
egész versteremtő szituáció. 

A Tört álmok című ír költők antológiája nem közöl Szabó 
Lőrinc-fordítást, a fenti verset azonban Ha mennyei köntö-
söm lenne címmel hozza a kötet szerkesztője, Kabdebó 
Ta más átii ltetésében.25 

I la mennyei köntösöm lenne 

IIa mennyei köntösöm lenne 
Arany ezüst fénnyel szövött 
Halvány és sötétkék fényből lenne 
Éjből és alkonyból szövött 
Lepleket terítenék eléd -
De lévén szegény, óvatosan 
Az álmaimat rakom eléd. 
Lépkedj rajtuk óvatosan. 
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Ez a változat több okból sem mutatja be Yeats versét 
művészibben, mint az előző három, elég ha csak a sorok 1-2 
szótagnvi megrövidítésére, a sorokon belüli ismétlések 
majdnem teljes hiányára, a sorvégi rímelő szavak kevéssé 
sikerült, az eredeti hangsúlyait elvesztő megválasztására 
utalunk. A „cloths" helyén az 1. sor végén Szabó Lőrinc szava 
„köntöse", Halasié „szövetét", Gombosé „égtakaró", Kab-
debó fordításáé viszont „lenne". A 2. sor végi „light" Szabó 
Lőrincnél és Gombosnál „fény", Halasinál „fénynek" Kabde-
bónál pedig „szövött", és így tovább. A „dreams" helyén 
pedig a megismételt „óvatosan" nem illeszkedik a versbe 
sem gondolatilag, sem megfelelő költőiséggel. A „cloths" 
fordításában a „köntös"-ről áttér a „leplek"-re, amely a vers 
jelentésbeli egységét megbontja, hiszen kettőbe vágja az 
első, összefüggő öt sort. így aztán hiába hangzik pontosan a 
„lévén szegény" Kabdebónál, nincs igazán mihez viszonyul-
nia. A cím és az 1. sor szerint a mennyei köntöst mintha 
egyébként is magának akarná a versbeszélő, hogy adakozó, 
Isten-szerű lény lehessen. Yeats eredetijében viszont szeré-
nyen a háttérben maradva mindent, a világegyetemet adná 
egy másiknak. 

A Lent a fűzkertek alján angol címe Down by the Salley 
Gardens, s Yeats legelső verseskötetében (Crossways, 1889) 
találkozunk vele. 

Down by the Salley Gardens 

Down by the salley gardens my love and I did meet; 
She passed the salley gardens with little snow-white feet. 
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree; 
But I, being young and foolish, with her would not agree. 
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In a field by the river my love and I did stand, 
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand. 
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs; 
But I was young and foolish, and now I am full of tears. 

A dalszerű vers egy eredeti népdal újraköltésével jött 
létre.26 Szabó Lőrincnél a következőképpen hangzik: 

Lent a fűzkertek alján 

Lent, a fűzkertek alján, találtam a kedvesemet; 
kis lába a füzesben fehéren lépegetett. 
Vegyem úgy a szerelmet, mondta, ahogy a rügyet a fa; 
de én, fiatal s bolond szív, azt mondtam nincs igaza. 

A folyóparton álltunk, körülöttünk a rét; 
támaszkodó vállamra tette fehér kezét. 
Vegyem úgy az életet, mint a füvet a parti homok -
De szívem fiatal s bolond люк, és most folyton sírok. 

A vers páros rímeit Szabó Lőrinc könnyedén adja vissza, a 
rímelő szót legtöbbször az eredetivel azonos, vagy nagyon 
hasonló jelentésben („feet" - „lépegetett", „tree" - „fa", 
„hand" - „kezét", „tears" - „sírok"). Alliterációival művé-
szien pontos a 2. sor: „kis lába a füzesben fehéren lépege-
tett". („She passed the salley gardens with little snow-white 
feet.") A 7. sorban a „take love easy" és „take life easy" 
szöveghű fordításban (könnyen venni a szerelmet, majd az 
életet) meglehetősen prózaian hangzana, így Szabó Lőrinc 
más megoldást választott. Nála az eredeti hasonlat fonódik 
szorosabbra, s sugallja így a természetességet („ahogy a 
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rügyet a fa", „mint a füvet a parti homok"). Egyedül a verset 
záró félsor: „and now I am full of tears" („és most folyton 
sírok") fordítását érezhetjük kevésbé sikerültnek: az utolsó 
két szó érzelgősséget visz a versbe, ahol Yeatsnél belső 
sírásról, visszafogott fájdalomról van szó. 

Igen dallamos, jóval szabadabb fordítása ugyanennek a 
versnek Kosztolányi Dezső A kertben című átültetése.27 

A kertben 

Találkoztam veled a kertben, kedvesem, 
fehér lábad szökellt, ragyogva csendesen. 
Kértél, szeresselek, mint a lombot a lomb. 
Nem hajtottam reád, ifjú voltam, bolond. 

Fehér kezed felém nyújtottad, kedvesem. 
Lenn a folyó partján állottunk csendesen. 
Kértél, szeresselek, mint a füvet a fű. 
Ifjú voltam, bolond, s most lelkem keserű. 

Mindjárt a második sorban olyan szavakat találunk („fehér 
lábad szökellt, ragyogva csendesen"), amelyek Yeats szöve-
gétől idegenek, a „szökellt" ige és a „csendesen" módhatá-
rozó pedig nehezen képzelhetők el együtt. Yeats és Szabó 
Lőrinc harmadik személyként utal a kedvesre, Kosztolányi 
megszólítja, ami a veszteség kifejezését ugyancsak gyengíti. 
A 3. és 7. sorokban a bensőségesen hangzó „Kértél, szeres-
selek" jelenik meg nála, ám ezzel nem tesz különbséget a 
két félsor tartalmának fokozati eltérése között, s le is 
egyszerűsíti a versbeli én vívódását, ami folytán elvész az 
eredeti összefüggés az egykori találkozás és a mostani 
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keserűség között. Mintha itt az ifjú a szerelmet nem vette 
volna komolyan, s most az egykor kihagyott lehetőséget 
siratná. Szabó Lőrinc az eredeti intencióval gondolatilag, 
érzelmileg összhangban lévő, s egyben költői fordítása 
mellett Kosztolányié Gvergyai Albert korábban idézett 
kritikáját igazolja. 

Avers Gombos Imrét is megihlette, fordítása a következő: 

Ott lenn a fűzes árnyán... 

Ott lenn a fűzes árnyán volt a találkozó; 
Ö jött a fűzes árnyán, kis lába, mint a hó. 
Szólt: vegyem a szerelmet, mint fán, ha rügy fakad, 
De én ifjú, bolondos, azt mondtam, nem szabad. 

A zöld mezőben álltam, a víz partján vele, 
Megérintette vállam kis hófehér keze. 
Szólt: vegyem életem is, mint gáton nő a gyom; 
De én ifjú, bolondos - most könnyem hullatom.28 

Az 1. versszak jó érzékkel komponált párosrímekkel 
vezeti be az eredetinek hiánytalanul megfelelő képet és 
gondolati tartalmat. A szövegileg-szerkezetileg kiválóan 
eltalált 3. sor párjában, a 7.-ben azonban a „gyom" szó 
lefokozza a természetességre hivatkozás könnyed szépsé-
gét. Szintén lexikailag gyenge a „vegyem életem is" a 
„vegyem a szerelmet" párhuzamaként, hiszen ez a szókap-
csolat az ide semmiképpen sem érthető öngyilkosságra 
buzdítás képzetét is felkeltheti a befogadóban. Gondolat-
jelet alkalmaz az utolsó sor, így jelezve az „ifjú, bolondos" 
és a „most könnyem hullatom" közötti időbeli különbséget. 
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Grammatikailag és gondolatilag talán sikeresen, de sajnos a 
dalszerű költőiség rovására ezzel a megszakítással. 

A rövid, hangulattalan Lent címmel Képes Géza is lefordí-
totta a verset.29 

Lent 

Lent a virágzó kertek alatt megláttam a kedvesemet, 
ott a virágzó kertek alatt kis lába vígan tipegett. 
Kért, hogy vegyem könnyen a szerelmet, amilyen könnyen 

sarjad a levél a fán, 
de én fiatal voltam és bolond és azt hittem, hogy tréfál talán. 

Lent a folyóparton, a mezőn, mellettem állt a kedvesem, 
hófehér keze vállamat megérintette csendesen. 
Kért, hogy vegyem könnyen az életet, amilyen könnyen a 

földből a fű fakad, 
de én fiatal voltam és bolond s ma már csak könnyeim 

omlanak. 

Az eredetivel ez úgyszintén jól összhangban lévő fordítás, 
bár a 2. sorban a „vígan tipegett" rokokós megoldása, 
később pedig a „csendesen" és „tréfál talán" a szöveg 
egészébe nem illő jelenléte miatt - tompítják az érzések 
drámáját - szintén elmarad Szabó Lőrincétől. Képes Géza 3. 
és 7. sora szöveghű, de az ismétléssel túlságosan, már-már 
esetlenül meghosszabbodik: „Kért, hogy vegyem könnyen a 
szerelmet, amilyen könnyen sarjad a levél a fán" („She bid 
me take love easy, as the leaves grow on the tree") és „Kért, 
hogy vegyem könnyen az életet, amilyen könnyen a földből 
a fű fakad" („She bid me take life easy, as the grass grows on 
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the weirs")- Az ismétlések és alliterációk ugyanakkor a 
dalszerűség visszaadásában fontosak. Az utolsó félsor körül-
belül annyira nem az „igazi", mint Szabó Lőrincé: „s ma már 
csak könnyeim omlanak". Kosztolányi „s most lelkem 
keserű" és Gombos „most könnyen hullatom" fordításai a 
legtalálóbbak erre a félsorra, mert a késői, belső fájdalom-
nak adnak hangot. Az eredetiben a „tears" („könnyek") 
jelenléte nem feltétlenül jelenti a tényleges zokogást, hiszen 
az egész versre bizonyos visszafogottság jellemző. Mind-
ezekkel együtt a legjobb fordítás Szabó Lőrincé, mert 
kétfajta életfelfogás, a természetes és a mérlegelő, tépelődő 
közötti ellentétet, s annak következményét (a valószínű 
szakítást, amit a vers csak sejtet a bánatra utalással, de nem 
mond el) az eredetihez méltó és mérhető költői eszközök-
kel érzékelteti. 

Aengus, az ír mitológia Apollónja jelenik meg következő 
darabunkban, A vándor Aengus éneke címmel (The Song of 
Wandering Aengus, az 1899-es The Wind Among the Reeds 
kötetből). 

The Song of Wandering Aengus 

1 went out to the hazel wood, 
Because a fire was in my head, 
And cut and peeled a hazel wand, 
And hooked a berry to a thread; 
And when white moths were on the wing, 
And moth-like stars were flickering out, 
I dropped the berry in a stream 
And caught a little silver trout. 
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When I had laid it on the floor 
I went to blow the fire aflame, 
But something rustled on the floor, 
And some one called me by my name: 
It had become a glimmering girl 
With apple blossom in her hair 
Who called me by my name and ran 
And faded through the brightening air. 

Though I am old with wandering 
Through hollow lands and hilly lands, 
I will find out where she has gone, 
And kiss her lips and take her hands; 
And walk among long dappled grass, 
And pluck till time and times are done 
The silver apples of the moon, 
The golden apples of the sun. 

A költemény Szabó Lőrinc fordításában: 

A vándor Aengus éneke 

Fejem tüzelt, kimentem a 
nagy mogyoróbokrok alá, 
egy vesszőt lehántottam és 
szamócát kötöttem reá; 
s mikor a fehér lepke szállt 
s szikráztak lepke csillagok, 
a folyóból bogyós botom 
egy ezüst pisztrángot fogott. 
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A földre tettem: de mikor 
szítani kezdtem a tüzet, 
zizzent mellettem valami 
és hallottam a nevemet: 
a hal tündérré változott, 
hajában friss almavirág, 
nevemet mondta s elfutott 
a levegő fényein át. 

Öreg vagyok már, jártam a 
sivatagban s a dombokon, 
de kifürkészem, hova ment, 
s kézenfogom, megcsókolom; 
s virágok közt járok, s nekem 
termi majd örök ég alatt 
szép ezüst almáit a hold, 
szép arany almáit a nap. 

Yeats rímképlete itt szabálytalanabb, mint az eddigiekben 
vizsgált verseké, összhangban a vándorló kereséssel. Aen-
gus a költészet s a szerelem istene, Helen Vendler szerint a 
vers ennek jegyében a nyelv mágikus erőit mozgósítja.30 

Anaforák, ismétlések, szórímek építik fel a hatást, továbbá az 
azonos vagy hasonló hangalakok megjelenése különböző 
jelentések hordozójaként. „Wandering" („vándorlás") és 
„wand" („vessző"), „apple" („alma") és „dappled" („foltos"), 
„old" („régi") és „golden" („arany"), „hill" („domb") és 
„will" („akar") stb. ezek, amelyek a látszólag össze nem 
tartozó jelentések összekapcsolásával titokzatossá teszik a 
verset. Az idegen nyelvre átültetésben akár csak részleges 
visszaadásuk is nagy teljesítmény. Szabó Lőrincnél számos 
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költői megoldás szólaltatja meg ezt a ráolvasó erőt. Az 1. 
versszak 7. sorában például „a folyóból bogyós botom" („I 
dropped the berry in a stream") kitűnik zeneiségével. A 2. 
versszak 1-4. sorában a „tettem", „kezdtem", „mellettem", 
„hallottam" szavak hasonló hangalakjai jól érzékeltetik a 
lappangó titkot: a lány megjelenését. A „tündérré változott" 
a „t" hang kiemelt ismétlésével párja a „glimmering girl" 
sejtelmességének. A 3. versszak 1. sorában az angol „with 
wandering" alliterációja a „már, jártam" belső rímjében 
csendül meg, a 3-4. sorának alliterációi és ismétlései („will" 
- „where", „her lips" - „her hands") a „de kifürkészem, hova 
ment, s kézenfogom, megcsókolom" személyragok terem-
tette hasonló alakjaiban és alliterációiban nyernek új életet. 
Az utolsó két sorban megismételt angol névelő („the") 
megfelelője nem tehető ki a magyarban a szerkezeti eltérés 
miatt, így Szabó Lőrinc a „szép" melléknevet ismétli: „szép 
ezüst almáit a hold, / szép arany almáit a nap." 

Az angol vers végén Aengus alighanem a kézenfogott 
lánnyal együtt szakítja majd a tökéletesség ezüst és arany 
almáit, hiszen rá fog találni. Szabó Lőrinc vándora viszont 
továbbra is egyedül marad, a szerelmi beteljesülés ellenére, 
amint azt a „nekem termi" is hangsúlyozza. A költő, aki 
szerint az egyes ember „oly árva, mint az isten", (Egyetlen-
egy vagy, 1930) a képzelet útján sem lépett be a teljes 
harmónia világába. 

Az ugyanerről a versről készült A vándorlegény dala 
című fordításában Képes Géza ezt a vágyott és megálmodott 
szerelmi kettőst szerepelteti: „Ránk dobja ezüst almáit a 
hold / és arany almáit a nap."31 A teljes szöveg a következő: 
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A vándorlegény dala 

A mogyorófa ligetbe futottam, 
mert fejemben láng lobogott, 
vesszőt vágtam s a végihez 
kötöttem egy horogra-szúrt bogyót. 
A réten fehér lepkék libegtek 
s az égen: lepke csillagok. 
És a bogyó a folyóba merült s egy 
kis ezüst pisztrángot fogott. 

A pisztrángot a gazra tettem, 
mentem a tüzet szítani, 
de zizzent és zörrent a gaz 
s nevemet mondta valaki: 
csillogó lánnyá lett a hal 
hajában almafa-virág 
s nevemet kiáltva elrohant 
eltűnt a tiszta légen át. 

öreg vagyok s nem nyughatok, 
vándorolok síkon, halmokon, 
meg kell találnom azt a lányt, 
megcsókolom s kézen fogom. 
Gyepszőnyegen megyünk s míg a 
világ világ: velem marad. 
Ránk dobja ezüst almáit a hold 
és arany almáit a nap. 
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Képes Géza Aengus említése nélküli címváltozata azon-
ban kiveszi a versből a legfontosabb ír elemet, s a velejáró 
varázserő egy részét. Gyengíti még az összhatást, hogy az 1. 
versszakban a „fejemben láng lobogott" keresett benyomást 
kelt, a 2. versszak 3- sorában pedig „zizzent és zörrent a gaz" 
(a „something rustled on the floor" helyén) túl zajos, a 
sejtelmesség ellen hat. Néhány sorral alább pedig az „elro-
hant" hangzik költőietlenül. (Szabó Lőrincnél „elfutott", az 
eredetiben „ran".) Egyes sorai viszont vetekednek Szabó 
Lőrincéivel, például az utolsó versszakban a 3- és 4.: „meg 
kell találnom azt a lányt, / megcsókolom s kézen fogom", 
amely erőteljesebb a korábbi fordítás „de kifürkészem, hova 
ment, / s kézenfogom, megcsókolom" változatánál. Szabó 
Lőrinc mintha továbbvinné a 2. versszak sejtelmességét, 
holott itt a kereséshez elszántság és az elképzelt megvalósu-
lásba vetett hit társul: „I will", mondja Yeats Aengusa. 
Egészét tekintve tehát Képes Géza is maradandót alkotott 
fordításával, s jobbára csak az egyéni ízlés állapíthat meg 
sorrendet közöttük. 

Yeats The Rose (1893) című kötetében található a When 
You Are Oki, amelyet Szabó Lőrinc Ha ősz leszel s öreg 
címmel fordított le, megindítóan szép lírává. 

When You Are Old 

When you are old and grey and full of sleep, 
And nodding by the fire, take down this book, 
And slowly read, and dream of the soft look 
Your eves had once, and of their shadows deep; 
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I low many loved your moments of glad grace, 
And loved your beauty with love false or true, 
But one man loved the pilgrim soul in you, 
And loved the sorrows of your changing face; 

And bending down beside the glowing bars, 
Murmur, a little sadly, how Love fled 
And paced upon the mountains overhead 
And hid his face amid a crowd of stars. 

I la ősz leszel s öreg 

Ha ősz leszel s öreg, s est közelít, 
s tűz mellett bólongsz, vedd le könyvemet, 
s olvass, lassan, s álmodd vissza szemed 
puha tekintetét s mély árnyait; 

s hogy hányan szerették az ifjúság 
gyönyörét benned, hazug s hű szívek; 
de egy férfi zarándok lelkedet 
szerette, s romló arcod bánatát; 

és suttogd el, búsongva, míg a rács 
izzik, hogy szökött meg a szerelem, 
s hogy vonta, túl az égi hegyeken, 
arcára a csillagok fátyolát. 

Az 1. versszak sorában Szabó Lőrinc sziszegő hangok 
sokasásával festi alá az emlékezést. Yeats szokatlan „sha-О " 
dows deep" összetételét az „olvass, lassan" fordítottságával 
kapjuk vissza. A 2. versszakban a „changing face" belső rímét 
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a „romló arcod" magánhangzói idézik fel. A „lelkedet" és 
„szerette" hangzásbeli közelisége a „loved" és „sóul" össze-
kapcsolását erősíti. A „love false or true" szórendjének 
archaizáló hatását a mondatszerkezet szokatlanságával tudja 
Szabó Lőrinc ismét érzékeltetni: „s hogy hányan szerették az 
ifjúság / gyönyörét benned, hazug s hű szívek." A „Murmur, 
a little sadly" fordítása az utolsó sor sziszegő hangjaival 
megint találó: „és suttogd el, búsongva". 

A vers látomás a mulandóságról úgy, hogy az elképzelt 
jövőből tekint vissza az életre, amely jórészt még meg sem 
történt, de már tudjuk hová vezet, hiszen a kegyetlen 
törvény alól a szerelem sem kivétel. Maradandónak csak az 
írott szó tűnik, mint Shakespeare szonettjeiben. A Shakes-
peare-t és Ronsardot fordító Szabó Lőrinc számára ez a 
Yeats-vers nem jelenthetett értelmezési problémát. A mű 
egyetlen mondat, amelyben sok kisebb tagolás, mellérende-
lés érzékelteti mindennek sebes léptű tovatűntét, s ez Szabó 
Lőrincnél éppúgy megvalósul, mint Yeatsnél. Ezen túlme-
nően is megihlette a mű a magyar költőt, amint egy 
töredékben maradt, most először közzétett verskezdemé-
nye mutatja: 

Nem lettél hát öreg, hogy lámpafénynél 
tűz mellett bóbiskolj és versemet 
mormold, melyen egykor dicsértelek, -
panasz nélkül viselted, amíg éltél, 
sorsodat, s mikor elérkezett 
panasztalan nézted.32 
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Yeats képeinek, gondolatainak hatása befejezetlenül nő át a 
sokat szenvedett kedves visszafogott siratásába. 

Gombos Imre fordítása Yeats költeményéről: 

Ha ősz leszel 

Ha ősz leszel, öreg, s az álmaid 
Közt száll le rád a tűz mellett az est, 
Vedd majd e könyvet, s lapjain keresd 
Ifjú szemed szétfoszlott árnyait; 

Boldog szépségedért hány jó barát, 
Hány hű s hazug szerelmes szeretett; 
S csak egy szerette vándor lelkedet, 
Csak egy borongó arcod bánatát. 

És nyújtsd az izzó tűz fölé karod, 
S mormold, szomorkásán, a szerelem 
Elillant, eltűnt túl a hegyeken, 
S arcát elfödték fenn a csillagok.33 

Ez megint jó fordítói mestermunka, de a képek, szóhan-
gulat megszólaltatása szempontjából hasonló gyengesége-
ket mutat, mint Gombos Imre előző Yeats-átültetése. A 4. 
sorban „Ifjú szemed szétfoszlott árnyait;" finoman hangzik, 
de értelmi vonatkozása megbiccen. A 2. versszakban a 
romantika elcsépelt „borongó" jelzője tulajdonít túl sok 
bánatot a valamikor ifjú asszonynak, s ezzel zavaró ellen-
tétbe is kerül a „Boldog szépségedért" félsorral. Yeats 
mulandóságra utaló „moments" és „changing" szavai nem 
nyernek visszhangot, s ez bizony egysíkúvá teszi az átköltést. 
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Az utolsó versszak azonban, különösen annak két utolsó 
sora, a mássalhangzók szépen zenélő ismétlésével mara-
dandó költői élményt nyújt az olvasónak. 

Áprily Lajos fordítása úgyszintén Ha ősz leszel... cím-
mel34 megint nemes ihletésű, értékes magyar megszólalta-
tás: 

Ha ősz leszel 

Ha ősz leszel és öregség álmosít 
s tűznél bóbiskolsz, vedd le könyvemet, 
s álmodd vissza régi szép szemed 
szelíd nézését s mély árnyékait. 

Hányan szerették játszi gráciád, 
s csalfán vagy hűtlenül szépségedet; 
csak egy, csak egy zarándok lelkedet 
és változó arcod búbánatát; 

s míg rád az izzó kályha-rács lehel, 
mormold: a szerelem be messze ment, 
hegyormokat hagyott el odafent, 
s arcát csillagrajban rejtette el. 

Első sora azonban („Ha ősz leszel és öregség álmosít") a 
Yeatsnél és Szabó Lőrincnél található, a fokozatosságot őrző 
három egységet kettőre zsugorítja („When you are old and 
grey and full of sleep" „Ha ősz leszel s öreg, s est közelít"). 
A középső szakaszban viszont szárnyrakap fordítása, mint 
hangulati, mind ritmikai szempontból. A „Hányan szerették 
játszi gráciád / s csalfán vagy hűtlenül szépségedet" sor 
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szintén ad szintaktikai újrarendezést, mint Yeatsé és Szabó 
Lőrincé. A következő sorban viszont a „csak egy, csak egy" 
indokolatlan átköltéshez vezető ismétlése rontja az összha-
tást. Yeatsnél a „but" ellentétre utal, Áprily viszont a „but" 
(„de") szót másik („csak") jelentésében fordítja. A 3- vers-
szak egyébként igen jó fordításából az „a little sadly" teljesen 
kimaradt, ami a hangulati megragadás szempontjából hiány, 
miközben „az izzó kálvha-rács lehel" talán túl sok prózaisá-
got visz a finom képbe. 

Kardos László fordítását ugyanerről a versről Ha meg-
öregszel címmel a válogatott kötetben találjuk.35 

Ha megöregszel 

Ha megöregszel s szürke néneként 
ott bólogatsz a tűznél, könyvemet 
lapozd, idézve ifju-szép szemed 
mélységes árnya közt a puha fényt. 

S hogy szépséged s hulló mosolyodat 
hányan szerették, hány hű s ál-barát, 
de változékony arcod bánatát 
s zarándok lelked egy szerette csak. 

S míg meghajolsz az izzó rács fele, 
szomorkás kedvvel súgd: a szerelem 
elillant, elszállt tul a hegyeken, 
s csillagfüzér közt bújt meg szép feje. 
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Bensőséges hangulatú fordítás, de egyes kifejezések 
révén romantikusabbá válik, mint az eredeti költemény. Az 
első és utolsó versszakban ilyen az „ifjú-szép" hozzáadása. 
A 2. versszakban a „hulló mosolyodat" a „glad grace" helyén 
találhatjuk túlzottnak, bár a magánhangzók együttese finom 
hangzású. A 2. versszakot záró két sor szépségét („de 
változékony arcod bánatát / s zarándok lelked egy szerette 
csak") csak a „változékony" („changing") jelző esetlen 
hosszúsága tompítja. Félreérthetőség is van, hiszen a 
„changing" itt az elmúlással összhangban „változó"-t jelent, 
így fordítja Áprily, Szabó Lőrinc pedig egyenesen „romló"-
vá fokozza. Az utolsó versszak végét a „csillagfüzér" és „szép 
feje" Kardosnál ismét kicsit édeskésre színezi. A szerelem 
nála „elillant, elszállt" („Love fled/and paced") míg Yeatsnél 
„elszökött" („fled", Szabó Lőrinc ennek pontos megfelelőjét 
használja) s nem csak „messze ment", mint Áprilynál. 
Yeatsnek ez a megkapó egyszerűségű fiatalkori verse gon-
dolatilag meglepően összetetten szól az elmúlásról, a 
szerelem múlandóságán keresztül. A fordítások között az 
eredetinek a meg-megálló, a megszakításokkal, ám biztosan 
múló időre utaló ritmusát legteljesebben Szabó Lőrinc 
szólaltatja meg. A „csillagok fátyolát" („a crowd of stars" 
helyén) befejezés nála szemérmes menyasszonyt láttat az 
olvasóval, a szerelem talán örök, másutt újraébredése 
jeleként. 

„Mert bármikor és bárhol üres élvezetté válhat a veszély 
is, ha józanul mérlegelt hűségből azt kényszerülünk védeni, 
amit nem szeretünk" - írja Nyugat magyarja című könyvé-
ben Gergely Ágnes.36 Az ír repülő a halálát jósolja című 
versben, amelyre mindez vonatkozik, (An Irish Airman 
Foresees His Death, az 1919-es The Wild Swans at Coole 
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kötetből) a korai álmait és múltba nézését maga mögött 
hagyó költő élet és halál együttes értelmetlenségéről ír - a 
háttér az 1. világháború. 

An Irish Airman Foresees His Death 

I know that I shall meet my fate 
Somewhere among the clouds above; 
Those that I fight I do not hate, 
Those that I guard I do not love; 
My country is Kiltartan Cross, 
My countrymen Kiltartan's poor, 
No likely end could bring them loss 
Or leave them happier than before. 
Nor law, nor duty bade me fight, 
Nor public men, nor cheering crowds, 
A lonely impulse of delight 
Drove to this tumult in the clouds; 
I balanced all, brought all to mind, 
The years to come seemed waste of breath, 
A waste of breath the years behind 
In balance with this life, this death. 
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ír repülő a halálát jósolja 

Tudom, fent a felhők fölött 
egyszer elér a végzetem; 
nem bántott, akit üldözök, 
akit védek, nem szeretem; 
az én hazám: Kiltartan Cross, 
népem: földünk szegényei, 
őket a vég, ha jó, ha rossz, 
nem sújtja s nem emelheti. 

Nem törvény, szónok, taps, tömeg, 
s nem kötelesség, a szivé, 
egyszerűen az élvezet 
hozott e dult felhők közé; 
mérlegeltem, mi volt s mi lesz, 
és ugv láttam, mindegy, mi vár: 
egyensúlyban tartja üres 
életem az üres halál. 

Az ír katona a brit hadseregben kerül bevetésre, így 
elidegenül az eredeti céltól. Szabó Lőrinc fordítása a versről 
elsősorban azért jó, mert igen leleményesen válogatja ki 
szókincsét. Szép példája ennek a következő: „Őket a vég, ha 
jó, ha rossz, / nem sújtja s nem emelheti" („No likely end 
could bring them loss / or leave them happier than before"). 
Az utolsó négy sor összetett mondata szintén joggal idéz-
hető arra, hogy a szó szerinti visszaadástól messze menve is 
(vagy talán éppen azért) milyen kitűnően, költőien meg 
lehet ragadni a gondolatot: „mérlegeltem, mi volt, s mi lesz, 
/ és úgy láttam, mindegy, mi vár: egyensúlyban tartja üres / 
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életem az üres halál." („I balanced all, brought all to mind, / 
The years to come seemed waste of breath, / a waste of 
breath the years behind / In balance with this life, this 
death.") Az ismételt „üres" a szó szerint egyébként sem 
fordítható „waste of breath" felidézőjeként telitalálat. Ki-
sebb jelentőségű ennél, amit hiányolhatunk, például az 
eredeti 3-4. sorainak végén a „hate" és „love" párhuzamát, 
amelynek az elidegenedés kiemelésében van szerepe, a 
végletek eltűnésének megragadásával. Mindamellett Szabó 
Lőrincnél a „nem bántott, akit üldözök, / akit védek, nem 
szeretem" kitűnően követi Yeats szintaktikai párhuzamát: 
„Those that I fight I do not hate; / Those that I guard I do not 
love." A 2. versszak 3- sora: ,Д lonely impulse of delight" 
nyelvileg mutatja, hogy valami más kezdődik a versben, 
mégpedig a romantikus-közösségi magatartástól végleg 
levált individuum „lázadása". Szabó Lőrinc jól követi ezt a 
hagyományellenes gondolatot az „egyszerűen" odadobásá-
val. A fordítás sűrű áthúzásokkal tűzdelt kézirata tanúsítja, 
hogy először szöveghűbb, de sutább és laposabb megoldás-
sal kísérletezett a magyar költő: „a felhők viharába csak / a 
szórakozás vágya vitt".37 A végleges fordításban az „egysze-
rűen az élvezet" nagyszerű visszhang Yeats nietzschei 
utalására, amely „kioldja a 19- századi jellegű verset a 19-
századi uralkodó eszmékből. Szabó Lőrinc fordítása ezt, az 
ő költészetével is olyannyira rokon dialógushelyzetet emeli 
ki a versből: a közösségi meghatározottságból következő 
identitászavart szembesíti a személyiség egyéni mérlegelé-
sen alapuló szabadsággesztusával."38 

A vers korábbi értelmezéseiből kitekintve szembeötlik 
egy szó, amely éppen jelentésének többféle lehetőségével 
hívja fel magára a figyelmet. A „tumult" ez a 12. sorban, 
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amely itt utalhat a repülők felhők közötti kavargására, de a 
lelken belül zajló nyugtalanságra is. Egy összetett korélmény 
megszólaltatója, amely csak a káosz és töredezettség képeivel 
írható le, s amelyben már élet és halál eredeti értelme sincs 
meg. Az élvezet, amellyel Yeats repülője beleveti magát ebbe a 
meghatározhatatlan kavargásba, előrevetíti a későbbi Yeats-ver-
sek egy részének hangulatát, ahol a tragikum átélése örömhöz, 
gyönyörűséghez vezet el. Szabó Lőrinc ezt a kulcsfontosságú 
szót a porosan hangzó „dúlt" jelzőbe olvasztja, s ennek folytán 
visszalép a korélmény megragadásában az „egyszerűen" telita-
lálatához képest. Hasonlóan fordítja a „tumult" szót Méhes 
Károly is, a versről készült egyelőre kiadatlan fordításában: 

ír pilóta a saját haláláról 

Fönt valahol, felhők között, 
Tudom, elér a végzetem, 
Nem gyűlölöm, kire lövök, 
Kit védek, nem szívelhetem. 
Kiltartan Cross, szülőhazám 
Szegényei közül vagyok, 
A vég nekik egy srófra jár, 
Jöhetnek jó vagy rossz napok. 
Nem eszme, vak tömeg vezet, 
Se nem parancs, kemény ököl, 
Csakis a puszta élvezet 
Űzött e bősz felhőkbe föl. 
Fejemben minden egybehullt, 
Jövőm üresen úgy talál, 
Mint üresen talált a múlt, 
S kiadja éltem a halál. 
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A fiatal költő a 20. század elidegenítő élményeinek 
egészében próbálja elhelyezni s így újraértelmezni Yeats 
versét, amint azt legbeszédesebben 9-10. sorai mutatják. 
A „Kiltartan Cross, szülőhazám / Szegényei közül vagyok" 
(„My country is Kiltartan Cross / My countrymen Kiltartan's 
poor,") pontatlansága viszont azért észrevételezhető, mert a 
kívülállói magatartással nincs összhangban. Yeats modellje 
Robert Gregory, egy fiatal angol-ír földesúr volt, az író Lady 
Augusta Gregory fia, akinek repülőjét a háborúban tényle-
gesen találat érte. A fordítás nyelvében ugyanakkor kifogá-
solható az „egy srófra jár" nehézkessége, vagy a „lövök" mint 
rím a „között"-re. A fentiekben már jellemzett nehézségű 
utolsó négy sorra azonban Szabó Lőrincéhez hasonlóan jó 
megfelelőt talált. A „minden egybehullt" valamelyest vissza-
utal a „tumult" meghatározhatatlanságára is. 

Végül az Öregemberek bámulják magukat a vizekben 
(The Old Men Admiring Themselves in the Wateis, az 
1904-es, In the Seven Woods című kötetből) vár vizsgála-
tunkra. 

The Old Men Admiring Themselves in the Waters 

I HEARD the old, old men say, 
„Everything alters, 
And one by one we drop away." 
They had hands like claws, and their knees 
Were twisted like the old thorn-trees 
By the waters. 
I heard the old, old men say, 
,All that's beautiful drifts away 
Like the waters." 
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Szabó Lőrinc fordításában: 

Öregemberek bámulják magukat a vizekben 

Sóhajtoznak az öregek: 
„Iszonyú a törvény, 
hullunk mindnyájan, cseppre-csepp." 
Kezük karom, görbék a térdeik, 
mint parti fűzé, mely kapaszkodik, 
mert húzza az örvény. 
Sóhajtoznak az öregek: 
„Minden szép zuhan és temet, 
mint az örvény." 

A rövidke költeményben a beszélő a vizek mellett ülő 
öregek szavait hallgatja, majd leírja külsejüket, végül újra 
idézi szavaikat. A kilenc sorban három mondat három 
tercinát alkot, a rímképlet ABA CCB AAB. A 2. tercinában 
fellépő új rím (C) nem tér vissza, ugyanis csak itt kapunk az 
öregekről külső leírást: „They had hands like claws, and 
their knees / Were twisted like the old thorn-trees". (Szabó 
Lőrinc gazdagon költői fordításában: „kezük karom, görbék 
a térdeik, / mint parti fűzé, mely kapaszkodik".) Az A rímű 
sorok is összetartoznak, ismétlik a bevezető 1. és 3- sort („I 
heard the old, old men say I . . . I and one by one we drop 
away" - „Sóhajtoznak az öregek: I ...I hullunk mindnyájan, 
cseppre csepp") a 7. és 8. sorban azzal a különbséggel, hogy 
az egyetemes, majd az öregekre vonatkoztatott pusztulásra 
ítéltséget felváltja a szépség múlandóságának képzete: „I 
heard the old, old men say, / All that's beautiful drifts away", 
„Sóhajtoznak az öregek: / Minden szép zuhan és temet". 
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AB rímű sorok összeolvashatok, mintegy kiadva a vers vázát: 
„Everything alters" „By the waters" „Like the waters", s 
Szabó Lőrincnél ez is megvalósul: „Ilyen a törvény" „mert 
húzza az örvény" „mint az örvény". Az „iszonyú" jelző a 2. 
sorban azonban hozzátétel; ítéletet, minősítést tartalmazó 
szó nincs Yeatsnél, az ő minősítését a vers egésze adja ki. 
Szabó Lőrinc „Sóhajtoznak" szava szintén minősít, s ez 
megint csorbítja a mű kopár egyetemességét. 

Helen Vendler jegyzi meg a vers kapcsán, hogy itt már 
megjelenik Yeats költészetének egy későbbi, gyakori sajátsá-
ga, miszerint a cím része a versnek.39 Mikor az öregek a szép 
múlandóságáról mondják ki gondolataikat a vers végén, 
tulajdonképpen önmagukról beszélnek, ha figyelembe 
vesszük a címben leírt beszédhelyzetet. Ugyanakkor tudjuk 
a versből, hogy a szépségük múlandóságáról kántáló öregek 
csúnyák, jobban mondva félig már a természet képét 
öltötték magukra, amelybe visszatérnek. Ez az ellentét 
ironikussá, sőt groteszkké teszi a verset, amit Szabó Lőrinc 
már nem közvetít teljesen, nála ugyanis a szemlélet kettős-
sége nincs jelen, 8-9. soraiból nem érezhető, hogy az 
öregek saját, már nem létező szépségüket siratják. A „zuhan 
és temet", s maga az „örvény" egyébként is jóval erősebb, 
konkrétabb szavak, mint Yeats kifejezései, amelyek a víz 
természetesen tovasodródó mozgásának képzetére épül-
nek. Telitalálat azonban Szabó Lőrincnél a 3- sor végén a 
„cseppre-csepp" összetétel, mind a „one by one", mind a 
sorvégi „drop away" megfelelőjeként. Igen jó hangzású 
magyar versében azonban egyedül a múlandóságról ír, 
Yeats groteszk felhangja nélkül, amellyel a másik költő az 
emberiség önsajnálkozó hajlamait is gúnyolja. 
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A költemény Halasi Andor 1916-os fordításában: 

Aggok a folyóvíz tükrében bámulják arczukat 

Hallám az aggok agg neszét, 
A lét oly halvány, 
és sorba hullunk szerteszét. 
Karmos kezük volt, lábuk ó, 
Mint görbe vén töviskaró 
Vizek alján. 
Hallám az aggok agg neszét, 
Elhömpölyög minden, mi szép 
Vizek alján. 

Ez a Halasi-fordítás is meglepően jó, utolsó előtti sora 
egyenesen kiválóan idézi a könyörtelenül természetes 
változást. А В rímű sorainak (2., 6. és 9.) együttes jelentése 
azonban nem valósul meg, s , A lét oly halvány" a mai fülnek 
nem utal igazán a mulandóságra. A „hullunk szerteszét" 
pedig inkább diaszpórát láttat, mint fokozatos eltűnést az 
életből. Egészében véve azonban átmenti valamennyire 
Yeats groteszkségét, ha nem is olyan hajlékonyan költőit 
alkotva, mint Szabó Lőrinc. 

Kosztolányi fordítása ugyanerről a versről Öregemberek 
szemlélik magukat a vízben címmel jelent meg.40 
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Öregemberek szemlélik magukat a vízben 

Hallottam, az aggok beszéltek: 
„Lassanként elmúlik az élet, 
az ár minket is tovavisz." 
Kezük olyan, mint a karom, 
s térdük, mint vén tövis az ugaron, 
mit visszaver a víz. 
Hallottam, az aggok beszéltek: 
„Eltűnik a szépség, az élet, 
akár a víz." 

Kosztolányi AAB képletűre változtatja az első tercina 
rímeit, s így az ő változatában a rímben is kifejezett váltás 
kevésbé hangsúlyos. Egyéb változtatásokat is tesz, a 2. sort 
például szótagokkal toldja meg: „Lassanként elmúlik az 
élet." Az 5- sorban „ugaron" szava kevéssé illik a „vizes" 
környezetbe. 3- sorként „az ár minket is tovavisz" nem 
nyújtja a könyörtelen elmúlás fokozatos előrehaladását 
annyira, mint Yeats és Szabó Lőrinc: „and one by one we 
drop away" és „hullunk mindnyájan, cseppre csepp." Kosz-
tolányi 1. és 7. sorában viszont Szabó Lőrinccel ellentétben 
megjelenik a szemlélődő/hallgatózó én: „Hallottam, az 
aggok beszéltek" („I heard the old, old men say"), s ez a 
groteszk hatás megközelítésében fontos, mert hangsúlyozza 
a szempontok közötti távolságot. Utolsó sorában („akár a 
víz") a rövidség nagy erény, az elmúlásra jól utal. Egyenet-
lenségei miatt azonban Kosztolányi fordítása nem éri el a 
Szabó Lőrinc-féle színvonalát. A sajátos kettősséget is csak 
részben valósítja meg, hiszen az ő címében csak „szemlélik" 
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magukat az öregek, s nem csodálják vagy bámulják, ami 
önmagukról alkotott képük milyenségére utalna. 

Aligha képzelhető el olyan fordítás, amelyben ne lehetne 
találni gyengébb pontokat a szinte mesteri megoldások 
szomszédságában is. Szabó Lőrinc Yeats-fordításaira általá-
ban jellemző, hogy a versek költőiségét átmenti, az eredeti-
nek visszhangot ad, de közvetetten rejtőző intellektuális 
többlete már időnként elhalványul nála. Az összevetések 
tapasztalataival is magunk mögött azonban nyugodtan 
mondhatjuk, hogy fordításai többsége kiállta az idő próbá-
ját. Válogatott Yeats-kötetünk nem véletlenül vette lapjaira 
nyolc fordítását. „Ő a nagy vízválasztó a magyar műfordítás-
irodalom történetében, ő az a nagy költő-műfordító, akinek 
fordítói elvei döntően befolyásolták az 1945 után kialakuló 
műfordítói gyakorlatunkat" - írja Szabó Lőrincről Szeg-
szárdy-Csengery József.41 Kortársai között ő jutott Yeats 
fordításában legtovább, mind mennyiség, mind minőség 
tekintetében, előkészítve az utat a következő Yeatset fordító 
nemzedéknek, akik között ott találjuk Nemes Nagy Ágnest, 
Gergely Ágnest, Nagy Lászlót, Orbán Ottót, Somlyó Györ-
gyöt, Vas Istvánt, s sorolhatnánk tovább. Előkészítette az utat, 
mert ahogyan Rónay György írja műfordítói munkásságával 
kapcsolatban, a Nyugat műhelyében kezdett, majd a moder-
nebb műfordítói-irodalmi törekvések irányába haladt.42 Ez a 
tendencia Yeats-fordításaiban is megfigyelhető. 

A korai Yeatshez hasonlóan szép álmokat lehet szőni 
arról, mi lett volna, ha Szabó Lőrinc tovább fordítja az ír 
költőt, s több verset ad át nekünk magyarul annak későbbi, 
híresen nehezen fordítható korszakából. Költészetük fejlő-
dése ugyanis mutat párhuzamokat. Amit a dialogikus költői 
paradigma Szabó Lőrincnél jelentkező poétikai formációja-
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ként ír le Kabdebó Lóránt egyik tanulmánya, az „akcióba 
lépő ember önmaga meghatározásáért vívott harcát"43 ki-
emelve, Yeatsre is vonatkoztatható. Megközelítően egyidő-
ben revelálnak dramatizált költői világot, s Yeats számos 
ezzel jellemezhető verse, például az Ego Dominus Tuus 
vagy az Among School Children (Iskolásg)>erekek között) 
máig nem szólalt meg magyarul. 
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