
Következzék a fordítás: „Most nyomorom be-
telt: névtelen, mély / kínnal betölt: és mint belül
a kő, / tömör s kemény, / csak egy dolog mered
elő: / Te nagy lettél — / …és nagy lettél, / s a
kín oly nagyra nő, / a szív értését meghaladja /
túláradón. / Keresztben fekszek, át sem ér /
ölem: nem tudlak már / megszülni.”

Ez a tolmácsolás egyike a legjobbaknak Far -
kasfalvy Dénes kötetében. Felszabadult költői-
ség, könnyedség, elegancia jellemzi. Varázslatos
pillanat: a kommentátor-filológus-teológus kön-
töséből lírikus bújik elő, aki kedvét leli a szavak-
kal való játékban is (betelt-betölt) s így a vers ér-
telmét is távlatossá teszi. A beleérzés, felszabadult
líraiság, a mű átélése és pontos megfeleltetése az
igazi fordító-költő nagyságának titka, és Nemes
Nagy Ágnes ilyen fordító volt. Buda Attila találó
megfogalmazása szerint „mindig a célnyelv felől
nézte a műfordításokat, fontosabb volt számára
az eredmény, mint a forrás. Meggyőződése ösz-
szefüggésben állt avval az ideával, amely az ön-
álló alkotói és műfordítói teljesítményt nem vá-
lasztja el egymástól mereven.”

Szerencsés az a fordító, aki egy vers olvasása
közben saját arcára ismer, s annak jellemző vo-
násait is ábrázolhatja fordítása közben. Fernando
Pessoa Önlélekrajza Nemes Nagy Ágnes önval-
lomása is lehetne: „A költő színlelő-müvész. / Oly
jól ért már a mímeléshez, / Hogy tetteti a bána-
tot, / A bánatot, mit tényleg érez. // S az olva-
sók az olvasott / bánatból érzik helyesen / nem
azt a kettőt, mit a költő / ismert, de amit ők so-
sem. // S így fogas kerékszerkezetben / forgat-
ja játékát az ész, / a kis felhúzós-vasutat, mely /
a szívről kapta a nevét.”

A műfordításokat két eddig kiadatlan előadás
szövege egészíti ki. 1966-ban az Írószövetség
műfordítói szakosztálya vitát rendezett. Ennek
bevezető előadását Rónay György tartotta Ho-
gyan lép be egy költészet a világirodalomba? címmel,
s ezt követte Nemes Nagy Ágnes hozzászólása.
A kérdés napjainkban talán még időszerűbb,
mint felvetése idején. Rónay György így foglalta
össze a probléma lényegét:

„A kérdés így hangzott: »Hogyan lép be egy
költészet a világirodalomba?« Azt hiszem úgy, és
belépése akkor válik igazán valóságossá és vég-
legessé, ha egészében lép be, mondhatni, egész
testével, nem töredékesen, szemelvényesen,
hanem egyénisége, személyisége teljességével:
nem mint egyes, magányos költők szórványos
bemutatkozása, hanem mint történeti egység
ízei, színei összességében: mint költészet.

Mert egy táj nemcsak néhány csúcs, hanem ösz-
szefüggő rendszer, egy vidék egésze, hegyhátaival,
dombjaival, sőt lapályaival is, és csak úgy lesz iga-
zán élő javunk és élményi birtokunk, ha minde-

nestül bejártuk, megismertük ormai hegyi levegőjét,
de megismertük völgyei szerény flóráját is.”

Mindketten egyetértettek abban, hogy csak
úgy léphetünk be a világirodalomba, ha otthono-
sak vagyunk a sajátunkban is, s ezt elkötelezett
szeretettel, minél kifejezőbben, szebben használ-
juk. Mint Nemes Nagy Ágnes mondta a hozzá-
szólásában: legyen meg a lehetőségünk — gon-
dolom nemzetközi tekintélyünkre (is) gondolt —,
hogy megoldjuk önmagunk hatékony képvisele-
tét: „azt a következtetést igenis levonnám, hogy a
nyelvi kérdés, amely mégiscsak eléggé fontos
pontja annak, hogy külföldön mit gondolnak ró-
lunk akár kulturális vonatkozásban — a kialakult
hagyományokat értem ezen —, akár nyelvileg.

Nyilvánvaló tehát, hogy rájuk kell hagynunk
bizonyos mértékig, hogy ők alakítsák ki, külön-
ben is nagyon frissen kialakuló műfordítói ha-
gyományaikat, de nyilvánvaló számunkra az is,
hogy bizonyos fokig nekünk is bele kell ebbe
szólnunk vagy bele kellene szólnunk legalább
annyiban, hogy ami ránk vonatkozik, az ne foly-
tatódjék nélkülünk.”

Ehhez nagy lépést tett maga is a Vándorévek-
kel, fordításainak gyűjteményével. Példáját adta
sokoldalúságának és értékismeretének, mely
abban is megnyilvánult, hogy sohasem tántorí-
totta el a nehézség, amely pedig, mint Kazinczy
mondta az Iliásznak rugaszkodva, olykor „győz-
hetetlen”. A modern költészet, amelynek Nemes
Nagy Ágnes oly hiteles tolmácsolója volt, sokkal
bonyolultabb a régebbinél, sokkal erősebb benne
„az emocionális, a képi és látomásréteg, és gyön-
gébb a racionális réteg, a fonál, a vademecum.”
Végül az ember mégis „hozzászokik a különböző
versnyelvekhez”. Ebben nemcsak a magyar nyel-
ven írt költemények, például Nemes Nagy Ágne -
séi segítik, hanem a világlíra nyelvünkre ültetett
darabjai is, amelyekben ez a nyelv az uralkodó.
Esetleg a költészet e folyvást megújuló birodal-
mában való tájékozottsága és meg-megújuló tá-
jékozódása segítette őt is abban, hogy a rémület
időszakában is az erkölcs küldötte és képviselője
lehessen. (Elfogtam volna mást, s íme, elfogtak en -
gem. Ráció Kiadó, Szépirodalmi Figyelő Alapít-
vány, Budapest, 2009)

RÓNAY LÁSZLÓ

GEROLD LÁSZLÓ: GION NÁNDOR

A Kalligram Kiadó kortárs magyar irodalmat be-
mutató Tegnap és ma című sorozatának legújabb,
huszonkilencedik köteteként jelent meg Gerold
László Gion-monográfiája. Az újvidéki pályatárs
rendkívül alapos munkája az életmű kronológi-
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ája szerint dolgozza fel a vajdasági irodalom
2002-ben elhunyt klasszikusának pályáját és írói
életművét. Munkájában saját elemzése mellett
hangsúlyos szerepet kapnak a recepció eddigi
meglátásai, a kritikusok véleményének, gyakran
eltérő álláspontjának ismertetései.

A szerző koncepciójának megfelelően Gion
Nándor első nyomtatásban publikált szövegével,
az Ifjúság Symposion című mellékletében Hely-
zetjelentés címmel megjelent írásával kezdi mun-
káját. Ennek kapcsán az Új Symposion mozgalom
korszerűsítő törekvéseit, művészetkoncepcióját is
ismerteti, elhelyezve a symposionisták közt Gion
alakját. Gerold külön kiemeli és részletesen
elemzi az író korai írásait, főként esszéit, kritikáit,
hogy láthatóvá váljon Gion kritikusi érdeklődé-
sének és szépírói készülődésének szoros kapcso-
lata. Számára a kritikaírás elsősorban a mesélésre
való képesség próbája volt: nem előadott, hanem
inkább elbeszélt. „Szeretek mesélni. Leginkább
igaz történeteket” — vallotta, s prózájának egyik
alapvető jellegzetessége valóban a történet- és
mesemondás lett. Álnéven publikált első novel-
láiban Hermesről, Arakhnéről, Izsakhárról,
Ahasvérus ról ír, mesél a görög mitológiából, a
Bibliából, az Ezeregy éjszaka meséiből ismert ala-
kokról. Ugyanakkor ezek az írások arról is szól-
nak, ami az egész életmű alapkérdése, központi
motívuma: a boldogság utáni vágyról.

Gerold Gion útkeresésének három változata-
ként mutatja be és elemzi a szerző korai regé-
nyeit. A Kétéltűek a barlangban, a Forum Könyvki-
adó regénypályázatára beadott és első díjat nyert,
Testvérem, Joáb, illetve az Ezen az oldalon című írá-
saiban már jól érzékelhetően jelen van a prózáját
annyira jellemző, a szűkebb szülőföldjéhez való
írói kötődés, a bácskai valóságanyag. Egyúttal
mindhárom mű a regényműfaj kérdéseit (regény-
novellaciklus viszonyrendszer), a korszerű re-
gényforma kihívásait is felveti. Mindezek jelen
vannak a gioni életmű legnagyobb teljesítménye-
ként számon tartott, négy kötetre terjedő családi
legendáriumban, a szenttamási sagában is, amely
Rojtos Gallai István nézőpontjából, félévszázad-
nyi időt átfogva, egy-egy sorsfordító eseményre
kihegyezve láttatja a bácskai település közössé-
gét. E tetralógia kapcsán tárgyalja Gerold a gioni
életmű vissza-visszatérő problémáját, a valóság-
ábrázolásnak a kérdését, s megállapítja, hogy
„erős valóság-tartalom és a költőiség kettőssége
jellemzi Gion realizmusát, műveiben a szürke,
hétköznapi mozzanatok a poézis magasába emel-
kednek”. A kilencvenes évek műveiben, a még
Vajdaságban megjelent Börtönről álmodom mosta-
nában, illetve a már Buda pesten írt Izsakhár című
regényében a történet szintén a reális és irreális
közötti határsávban bonyolódik, de a történelmi

közelmúlt helyett a kortárs élményanyag épül be
nagyobb hangsúllyal, s nem tartalmaz felismer-
hető családi és helyi vonatkozásokat.

Gerold külön foglakozik Gion Nándor ifjúsági
regényeivel, szembesülve bizonyos alkotások be-
sorolási nehézségével, egyszersmind felvetve azt
a kérdést is, hogy mi módon viszonyulnak egy-
máshoz Gion ifjúsági és felnőtt-regényei. Szin-
tén külön fejezetben kaptak helyet az újvidéki és
budapesti novellák, hiszen azok életművének
alapműfaját jelentik, bár szigorúan vehető no-
velláskötete csak négy van. A novellák kapcsán
Gerold még egy problémát elővesz, mégpedig a
népszerűség, a könnyen fogyaszthatóság, a ki-
adói, kritikusi, olvasói elvárásoknak való meg-
felelés kérdését.

A monográfiája szerzője utószavában az
életmű áttekintése után összegzést ad a Gion-
opus helyéről a magyarországi és a vajdasági
prózában, a gioni regionalizmusról és tradicio -
na liz musról, az írói világképről, az elbeszélési
technikájáról. Munkája válogatott bibliográfiá-
val, teljességre törekvő műjegyzékkel, életrajzi
adatokkal és fényképekkel zárul.

A színvonalas, közérthetően megfogalmazott
munka a szakma számára mindenképpen hi-
ány pótló alkotás, egymást jól kiegészítve a szin-
tén 2009-ben megjelent Elek-monográfiával
(Elek Tibor: Gion Nándor írói világa. Noran Kiadó),
ugyanakkor a kiadói szándék szerint a szélesebb
olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat.
(Kalligram, Pozsony, 2009)

ZARÁND KINGA

HORVÁTH VIKTOR: TÖRÖK TÜKÖR

Történelmi jelenetezésű kalandregényt, családre-
gényt, helytörténeti munkát, mesét olvas a „fé-
nyes arcú efendi”, ha Horváth Viktor új könyvét,
a Török tükör című regényt forgatja. Az egyes szám
első személyű elbeszélő vállaltan megbízhatatlan
emlékezete írja szöveggé a hagyományt („Elmon-
dom neked a világ kamaszkorát, az őseim törté-
netét, ahogy azt a dajkámtól, Halímától hallot-
tam” [7.]). Egy másik szöveghely a nevelőt, Szejfit
említi elsődleges forrásként („Ha ő nincs, most
nem írnék neked” [28.]). A saját életére (is) vissza-
tekintő, már élemedett korú narrátor, Ísza, Juszúf
fia, a kiszolgált katona a szájhagyományt változ-
tatja írásbeliséggé. A műveletet egyrészt önmagá-
ért, terapikus célzattal, másrészt a nyomhagyás
szándékával, az idő, a felejtés ellenében végzi
(„…írok, hogy végleg elcsitítsam magamban a
harcot, és hogy az aranykor nagy mozaikjából
megmentsek neked néhány színes kövecskét, mi-
előtt hamu borít be mindent” [5.]). A kitüntetett
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