
Előszó
Pilinszky János (1921–1981) a nagy európai költőknek ahhoz a nem-
zedékéhez tartozott, mint Paul Celan, Zbigniew Herbert és Yves
Bonnefoy. Mint ők, Pilinszky is egy olyan világban nőtt fel, amelyet
fizikailag és erkölcsileg is szétrombolt a második világháború és a
holokauszt. Pilinszky ezekről saját közvetlen élményei alapján írt.
Miután behívták a magyar hadseregbe, Dél-Németországban állo-
másozott a háború utolsó évében. Itt szemtanúja volt a szövetséges
foglyok éhezésének, és látta egy koncentrációs tábor rabjait is.

A hadiesemények befejeztével hazatért szülőföldjére, Magyar -
országra, ahol elkezdett írni és publikálni. Sohasem volt termékeny
költő, s így versei is lassan születtek. A koraiak nagyon személyesek:
ezekben szenvedélyes fájdalommal vizsgálja identitását és nemisé-
gét. Csak második könyvében, az 1959-ben kiadott Harmad na ponban
kezdett nyíltan foglalkozni háborús emlékeivel. A személyiség, ame-
lyik ezekben a korai könyvekből megjelenik, egy olyan emberé, aki
szinte elviselhetetlennek találja az emberi szenvedés lehetőségét,
aki szinte a bőrén hordja idegeit. Nyelvében van valami le csu pa -
szult és ártatlan, mintha nem lenne képes elviselni a létezés ször-
nyűségei fölött érzett meglepetését. Ez a sebezhetőség, és amit csak
úgy tudok leírni, mint egy adott történelmi pillanat emlékezetének
tartós traumáját, az egzisztencialista filozófia „adott-ságára” rímel
— mintha csak a költőt belevetették volna a világba és most meg-
döbben azon, amit ott talál. Lesznek olvasók, akik Giacomettire és
Beckettre fognak emlékezni, bár a legfontosabb hatások, amik Pilin sz -
kyt érték, Simone Weil aforizmáiból, Dosztojevszkij regényeiből és
Van Gogh képeiből adódnak, mindhármójukat keresztény egzisz-
tencialistának értelmezve.

Ezután Pilinszky még öt könyvet publikált és bizonyos hírnevet
szerzett Magyarországon. Három válogatás jelent meg műveiből
angolul: a Selected Poems (Válogatott versek) Ted Hughes és Csokits
János fordításában (Carcanet, 1976) — ez később The Desert of Love
(A szerelem sivataga) címen bővítve is megjelent (1989-ben az Anvil
kiadónál), a Crater (Kráter), amit Peter Jay fordított (Anvil, 1978),
vala mint egy amerikai kiadvány, a Metropolian icons (Nagyvárosi
ikonok, Edwin Mellen Press, 1995), amit Emery George fordított —
ez utóbbi közli az eredeti magyar szövegeket is. A Hughes–Csokits-
féle válogatásban a háborús versek dominálnak, Jay és George is
próbálja szélesíteni a képet, de bár Pilinszky költészete általában jó,
mégis a háborús versek számítanak kiemelkedő teljesítményének.
Későbbi művei még tömörebbek és talányosabbak, mint a koráb-
biak, de valahogy kevésbé hatnak közvetlenül. Ebben a kis váloga-
tásban ezért főként a Harmadnapon verseire koncentráltunk, jólle-
het más Pilinszky-kötetekből is vettünk bele verseket.

CLIVE WILMER

A Passio (Worple Press,
Tonbridge, 2011) című ang-
 liai Pilinszky-versválogatás
előszava.
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Magyarból én Gömöri György segítségével fordítok, akivel először
1971-ben találkoztam. Ő szintén magyar költő, de tizenhárom évvel
fiatalabb Pilinszkynél, és ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelyik
érezte Pilinszky hatását. Az elmúlt negyven évben Gömöri és én több
mint húsz magyar költőt fordítottunk, és az angol olvasónak bemu-
tattuk Radnóti Miklós és Petri György verseit. Gömörihez hasonlóan
régi tisztelője vagyok Pilinszkynek, de sokáig nem próbáltuk fordí-
tani, mivel Ted Hughes megelőzött bennünket — és ő nem olyan költő
volt, akivel versenyezni szeretne az ember. Amikor a Hughes–Csokits
válogatás, a Selected Poems megjelent, meg kell mondanom, nem írtam
róla kedvezően. Ma már többet jelent nekem, mint akkor, de most sem
vagyok teljesen elégedett vele. Hughes nem-feledhető erővel közve-
títi Pilinszky képeit, ideges aggodalmát és verseinek látomásos han-
gulatát, de csak e költészet kulturális holdudvarának mellőzése árán.
Például Gömöri jelezte, hogy az a sor (szomszédjaik esendő testét), amit
én „Their neighbours’ fallen flesh”-nek fordítottam a Harbach 1944
című versben, keresztény konnotációt tartalmaz, de ezt Hughes egy-
szerűbb megoldása: „the falling bodies of their companions” (társaik
leroskadó testét) mintegy tényleírásként adja vissza. Továbbá Hughes
nem törődik Pilinszky rímeivel és verseinek metrumával, amelyek
szerintem meghatározó szerepet játszanak a versek jelentésére nézve
és a Harmadnapon-versek szigorúan fegyelmezett hatásában. (A ké-
sőbbi versek, mint például az Egy szép napon többnyire szabad vers-
ben íródtak, és részben a metrum hiánya az, ami miatt hatásuk ke-
vésbé erőteljes.) Az előbbiek többé-kevésbé balladás ihletésűek,
formájuk emlékeztet a népköltészet személytelen komorságára: meg-
lehet, olyan versekre, mint Blake Londonja, vagy Coleridge Öreg halá-
szára, amelyek kiindulópontul szolgáltak az én fordításaimhoz.

Ezek a különbségek közöttünk és a Hughes–Csokits fordítások kö-
zött voltak azok, amelyek végül is oda vezettek, hogy megpróbáltuk
Pilinszkyt fordítani. Meg akartuk tudni, lehetséges-e egy olyan Pi -
linszkyt átadni angolul, aki tudatosabban gyökerezik a hagyomány-
ban. Ahogy hozzákezdtünk a munkához, észrevettem azt a nehéz-
séget, amellyel versenytársaink is bizonyára találkoztak. Ennek az
oka részben Pilinszky nyilvánvaló őszintesége, ami technikai pon-
tosságában jut kifejezésre. Úgy érezzük, hogy olyan költővel van dol-
gunk, aki nem képes tetszelegni, vagy hazudni a verseiben, aminek
következtében — bár ez lehet, hogy furcsának tűnik — nehezebb őt
fordítani, mint bármelyik más költőt, akit eddig fordítottam. Versei-
nek nyelve annyira takarékos és metrumai olyan pontosak, hogy a
fordítónak nem hagynak lehetőséget az átköltésre. Itt minden szótag
számít. A magyar nyelv általában terjengősebb, mint az angol, de
ennek ellenére gyakran el kellett hagynom kifejezéseket az eredeti-
ből, ha fordításomban újra akartam teremteni a Pilinszky-strófákat.
Ugyanakkor sokkal könnyebbnek találtam a bonyolult téma vissza-
adását egy olyan versben, mint a Francia fogoly, egy formális strófa-
struktúrán belül, ahol a versnek nincs ‘objektív’ fegyelme. A Hughes–
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Csokits változatban ez a rendkívül világos vers szinte homályos ér-
telmű, amilyennek nem szabadna lennie.

Nem kívánjunk ezeket a verseket véglegesnek, sem reprezenta-
tívnak beállítani. Ezek nem mind azok a versek, amelyeket le akar-
tunk fordítani, hanem csak azok, amelyekkel szemben nem szen-
vedtünk vereséget. Fordításaink próbálják közelebb hozni ezt az
angol nyelvű világban már ismert költőt, aki megérdemli, hogy je-
lentékenynek tekintsük, és aki saját művével kapcsolatos szerény-
sége ellenére egyike a modern idők nagy költőinek.

Gömöri György fordítása

Apaének
Lányomnak

A nap lemegy. A hold följön.
Már egy éve élsz a földön.
Hangoskodsz. Csöndben vagy. Alszol.
Sosem vagy távol magadtól.

Egész vagy, és én a részed.
Rád nézek: magamba nézek.
Ha kettőt lépsz: egyet lépek.
Szirénhang bennem az élet.

Futásnak eredsz. Megállok.
Szaladnak bennem az álmok.
Visszatalálsz? Utolérlek?
Búcsúznak tőlem az évek.

Ezüstkori töredék
Mostanában gyakran gondolok az égre,
de nem merek felnézni.
A világ egyetlen. És az egyetlen út rajta 
percekből van kirakva.
Fülemet megtölti a szél morajlása.
A hang egy rég elfeledett — vagy még előttem álló —
utazást idéz. A születést. A halált.

BABICZKY TIBOR
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