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Cseh Károly

,A velünk hozott fény: tiszta lap"
Beszélgetés Tusnády László költő-műfordítóval

- Több nyelvet beszélsz - s ez ná-
lunk, az „ egyajkú " népnél, már magá-
ban is egzotikum. Túl ezen irodalom-
és nyelvtudománnyal, filológiával is
foglalkozol, mi több: verseket írsz, for-
dítasz. Nincs-e ebben valami ellent-
mondás? Az egyik rész - a tudomány -
sokak szemében száraz; a másik épp
ennek az ellentéte: nem az agyhoz,
hanem a szívhez kötődik, s a lélek árad
benne.

- Ha az ember ezt a két területet
minél mélyebben akarja megismerni,
és nemcsak szürke adatokat halmoz fel
magában, hanem át is éli a művészet és
a tudomány szép üzeneteit, akkor ezek
nincsenek olyan távol egymástól, hi-
szen az emberi lélek részei. Umberto
Eco egyik művének a végkövetkezteté-
se az, hogy nincs titok. Én ehelyett azt
mondom, hogy sokan elvesztették a
titkot, ott keresték, ahol az nincs, vagy
úgy kutatták, ahogy nem szabad. Ra-
szul Gamzatov, a nagy avar költő sze-
rint lehet, hogy valamikor minden égi-
testet ismerünk majd, de az emberi
tehetség titok marad. Egyetemista ko-
romban úgy véltem, hogy szakom szin-
te minden fontos kérdésére már válasz
született, most inkább úgy látom, hogy
rengeteg a megválaszolatlan kérdés.

- Az irodalmi alkotások anyaga a
nyelv. Költészet és nyelvészet hogyan
kapcsolódik össze szerinted?

- A válasz legtömörebben csak
annyi lenne, hogy az egyik tudomány,
a másik művészet, de szerintem a do-
log nem ilyen egyszerű, hiszen szá-
momra a nyelv sem csak tudományos
kérdés, hanem művészi is: magukban a
nyelvekben is költészet van. Költészet
abban az értelemben, hogy minden ter-
mészetes nyelv az emberiség ősvilágá-
ból olyan titkokat villant elénk, hogy
nincs az az őskort bemutató múzeum,
amelyben annyi hajdani tárgyi emlék
lenne, mint bármelyik nyelvben. Egyik
ezt őrzi, a másik azt; beleszédül az
ember, ha arra gondol, milyen végtelen
lehetőség él még bármelyik nyelvben,

Tusnády László

ha hagyják, hogy továbbfejlődjék a
suhanó időben.

Az ember első eszközeiben ráadásul
nehezen tudjuk felfedezni az egyre ne-
mesedő emberi lényeget, a lelket, mely
Dante szerint azonos értékű a minden-
seggel. Sőt az eszközök kapcsán
eszünkbejuthat a „Gyilkos testvér bot-
ja zuhanása" és az atombomba is. A
nyelvből viszont a megváltás szava is
szól hozzánk, a „kigázolás" boldog
üzenete. Első Morante Radnóti kap-
csán írta le, hogy „a művészet a rombo-
lás tagadása", épp ezen az alapon
hangsúlyozom, hogy számomra a mű-
vészet nem lehet a pusztítás, a rombo-
lás, hanem építés, a lélek herkulesi
teremtő ereje.

- Szerinted a nyelv több, mint pusz-
ta eszköz?

- Valami képletes dolgot látok ab-
ban, hogy épp Európában szokás a
nyelv eszközjellegét hangsúlyozni; rá-
adásul olyan korban, amelyben az esz-
köz nem a lélek kiteljesedését jelenti,
hanem a lelki értékek elvesztését, ami-
kor az ember leginkább szenved attól,
hogy kaotikus idegen erők megvakítot-

tá, kifosztotta tették. Épp ezt tagadja
egy perzsa közmondás: „A nyelv a
lélek tükre." Bizony a lélek tükre,
mennyi szépség és torzulás villan
elénk naponta belőle, elég az utcára
kitenni a lábunkat, elég vonatra, villa-
mosra vagy buszra felszállnunk,
könnyen belepillanthatunk ebbe a tü-
körbe.

Súlyosan tévedünk, ha a keleti vilá-
got a napi híradásokból akarjuk megis-
merni. Hányszor és hányszor juthat az
ember eszébe József Attila bölcs és
szép gondolata: „... fecseg a felszín,
hallgat a mély". És épp ez a mélység
az, ami megfogja az ember szívét ak-
kor is, ha török vagy más keleti műve-
ket olvas. Mintha az emberiség létgyö-
kere ott mélyebb lenne, s az üzenet
nagyobb erővel törhetne elő az életes,
létet igenlő hajdaniak leikéből. Bárki
felszisszenhet, mondván, nem tudom,
hogy ez a gyökér nálunk is megvolt, a
miénk sem volt akármilyen. Hogyne
tudnám, de épp az fáj az embernek,
hogy sokan elvesztették hallásukat, s
nem figyelnek régi dalainknak létet
zengő boldogságüzeneteire. Nem az
életfa igézetében élnek, hanem a szá-
mukra csak egy lánc széthulló, értel-
metlenség-káoszba hulló szemei va-
gyunk. Bármilyen nyelvvel és kultúrá-
val foglalkoztam is, úgy éreztem, hogy
saját nyelvünkhöz, anyanyelvemhez,
önmagunkhoz jutottam közelebb. A tu-
domány, a művészet nem lehet káini
bot, nem lehet a gyűlöletnek, a megha-
sonlásnak az eszköze, hanem csakis
olyan lehet, mint a nap: sugárzó erejé-
vel az életet kell szolgálnia.

- Mondj valamit a kezdetekről!
- Édesanyám tanítónő volt. Öt nyel-

vet tudott; rengeteget olvasott. Ma-
gyar, német és olasz meséket mondott
el két testvéremnek és nekem. Elég
korán bevezetett a regények világába.
A zenét és a festészetet is ő kedveltette
meg velem. Édesapám mezőgazdasági
mérnök volt. A természet iránti rajon-
gása igen korán hagy hatással volt rám.
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Mindketten szerették azt, amivel fog-
lalkoztak, s erről a gyermekeknek is
nagyon érdekesen tudtak beszélni. így
idegen volt a számomra az a jelenség,
hogy az emberbe belefagy a szó. Hálás
vagyok nekik azért is, hogy hamar
rávezettek arra, hogy beszélni öröm.
Tíztől tizennyolc éves koromig minden
nap eseményét felírtam. Régi betűim
időkövületből üzennek a hajdani ko-
romból. Szerettem kint, a természetben
írni. Gyermekkorom legboldogabb pil-
lanatai közé tartozik az, hogy ülök a
kiskertemben, és színes, tarka történte-
ket vetek papírra.

Talán a gyermekkor ábrándozása,
álmodozása hozta magával azt, hogy
kíváncsi lettem a keleti világra. Ekkor
már jól ismertem azokat a harcokat,
melyeket őseink a törökökkel vívtak.
Ám velük kapcsolatban fontos megje-
gyeznem, hogy amikor még a múlt
véres és szomorú csatáiról mit sem
tudtam, akkor édesapám diákéveit em-
legetve gyakran emlékezett meg két
török barátjáról. így hát a megértés, a
szeretet velük kapcsolatban sokkal mé-
lyebb gyökerű, sokkal ősibb rétege em-
lékezetemnek, mint a későbbi történel-
mi tanulmányaim. Beszélni élmény -
erre igyekeztem rávezetni később ta-
nítványaimat is. Ebben a gondolatban
ugyanakkor annak nagyon fontos kö-
vetkezménye, sőt követelménye is
benne foglaltatik: más számára is le-
gyen élmény, amit elmondtunk neki,
mert az öncélú szócséplés merénylet a
másik ember jó szándéka ellen.

Tizennyolc éves voltam, amikor el-
kezdtem törökül tanulni. A régi török
irodalomból vajmi keveset lehet érteni,
ha az ember nem ismeri a perzsa és az
arab nyelvet, ezért hamar kezdtem el
foglalkozni ezekkel a nyelvekkel is.
Negyedszázada, néhány fordításom
kapcsán kértem véleményt egykori
professzoromtól, Koltay-Kastner Jenő-
től. Ő az egyik változatom kapcsán azt
dicsérte, amelyikből Kosztolányi nyel-
vét hallotta. Ez a vélemény részben
fejbe kólintott, mert az a lehetőség
nekem eszembe sem jutott, jóllehet
nagyon szeretem Kosztolányi alkotása-
it. A későbbiek során már nem éreztem
és nem érzem azt a veszélyt, hogy
potyautas leszek valakinek a hajóján,
mert szerintem maga a nyelv a minden-
ségével emeli fel az embert, ha erre
méltó. A látszólagos zuhanás, a le-
pottyanás is összefügghet az adott
nyelv világával (lehetőségeivel). Ami
egyszer kudarc, az a hűség zálogaként
folytatódhat boldog megvalósulással.

Már olasz-magyar szakos tanárként
küldtem el egy fordításomat Germanus
Gyula professzor úrnak. Igen kedvesen
válaszolt, sőt ettől kezdve tíz évig,
egészen a haláláig leveleztünk. Ő hívta
fel a figyelmemet egy olasz költői pá-
lyázatra. Ezen bronz fokozatot értem
el, s „Az éj" című versem megjelent
egy coratói antológiában, olasz és ma-
gyar nyelven.

- Mit tartasz a művészet szerepé-
ről?

- Pótolhatatlan a lélek számára.

Olyan gyógyír, szellemi táplálék van
benne, melyet sehol másutt - más terü-
leten - nem találhat meg az ember.
Megszünteti a lélek szürkeségét. Én azt
hiszem, hogy a szürkeségnek két na-
gyon lényeges változata van. A legszo-
morúbb az, ha valaki belülről szürke: a
világ s benne az iskola is, akarva nem
akarva arról győzi meg, hogy nincs
benne semmi fény. Ilyenkor mondja az
olasz azt, hogy elkoptatni az életet. A
velünk hozott fény tiszta lap, amelyen
esetleg valamit fel kell mutatni, az
ünnephez vezet el. Lukács György
Dosztojevszkij szereplőiben azt a vo-
nást tartja igazán lényegesnek, hogy a
nagy esemény, a nagy nap előtt élnek.
Valahogy igazi élet előtti lét ez: ráadá-
sul tele bajjal.

- Most mivel foglalkozol, milyen
terveid vannak?

- 1966-ban kezdtem el Torquato
Tasso fő művét lefordítani. Az első
változattal megvagyok, sőt a nagy
eposz egynegyedét már tisztáztam is.
A további résznek a végleges alakját
most akarom megadni. 450 éve szüle-
tett a nagy olasz költő, és jövőre lesz
négyszáz éve annak, hogy meghalt. Ő
Zrínyi Miklós és Arany János jóvoltá-
ból jelen van irodalmunkban, de sze-
rintem nagyon szükséges egy modern s
az eredeti formát visszaadó magyar
fordítás.
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Kabai László: Csutkakúpok (Bugyogó)
25x35 cm (lavírozott tollrajz)


