
Többnyelvűségben 

A szerkesztő megjegyzése: 
Gaál Zoltán sokoldalú. Zeneszerző, zeneművész, verseit két nyelven írja, sokféle-
képpen kertész, animátor és rengeteg más dolog mellett még táncolni is tud. Ne 
próbájuk szétválasztani ezeket a tulajdonságokat. Titok hogy, amikor verset ír, a 
kályhától, a zenétől, gazdag - magyar vagy a svéd  - nyelvéből indul ki, esetleg 
kertészkedik és valamilyen sajátos ritmusra rakosgatja magát elénk és mozgatja 
fantáziánkat. Meggyőződésem, hogy amikor verset ír, dallamot szül, és hol anya-
nyelvének, hol pedig félévszázada használt második nyelvének szavait használja 
építőanyagként. Valamiféle irodalmi Guiness rekordok könyvébe való az ő telje-
sítménye, de lehetséges, hogy a több- vagy  
a sok(k) - kultúrájú jövő világában lesz majd mindennapi az ilyen teljesítmény. 
Nevezhetjük Gaál Zoltának ezeket a verseit fordításnak? Már csak ezért sem, mert 
nem tudhatjuk, hogy melyik nyelven szülte őket, ha némely sorok magyarul, más 
részek pedig svédül buggyantak ki fejéből. 
Nemrég Brömollában a Magyar Kultúra skandináviai lovagjai bált rendeztek. Ott 
láttam táncolni Gaál Zoltánt. Angyalkával ringatózott, aki Lőrincz Borg Ágnes 
tizenéves leánya.  
Angyalka anyja az Ághegy felfedezettje, az Ághegy Könyvek sorozatban két 
könyve jelent meg. Az egyikben magyar, a másikban svéd verseit gyűjtöttük ösz-
sze. Nem kevertük, mert még annyira hihetetlennek tűnt, hogy egyiket magyarból, 
másikat svédből fordította, többet pedig csaknem azonos időben, mondhatta, egy-
szerre írta.  
Ha van kettős identitás, íme, lehetséges ilyen kétfelé kommunikáló kettős alkotás 
is.  
Egy másik kezdő versírónk anyanyelvét csiszolgatja, de franciául is tanul, nemrég 
pedig kétszer is megfordult Kínában. Kétkedve fogadtuk, öndicsérettől sem men-
tes lelkendezését, miszerint, az angolt is beszámítva, immár öt nyelven, egyelőre 
még szűk körben aratott elismeréssel, sikerrel próbálkozott versírással.  
Mi történik?! Egyetemesedünk?  
Lehet majd olyan Kosztolányink, aki nemcsak fordít, hanem maga is ír kínai és 
japán verseket? 
Mindenfelé, így az irodalomban is, alagutak, hidak, átjárók épülnek. Talán séta-
utak is, amelyeken, ha tudatos odafigyeléssel barangolunk, kedvünkre pazarul 
színes lélekszirmok nyílna  

Íme, Gaál Zoltán két nyelven írt verseiből egy  csokor: 
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