
személyes
történelem

Radó György

FORGÁCSOK
-  Kapcsolataink Tragédia-fordítókkal

Jaan Kross
Az egykori Szovjetúnió nyelvei közül észtül igen jelentős Tragédia -fordítás jelent meg.
1966-ban "Költészeti napok" voltak Magyarországon és a rendezvény-sorozaton irodal

munk jónéhány fordítója vett részt.
Köztük volt az észt Petőfi-fordító Ellen Niit. Az ünnepségek szervezésében Mártával mi 

is részt vettünk, ennek során többek közt Ellen Niittel is összebarátkoztunk és meghívtuk la
kásunkra egy feketekávéra. A kis termetű költőnő együtt jött el hórihorgas férjével, s ez el
mondta, hogy Jaan Krossnak hívják, itt csak hitvesi minőségében van jelen, noha ő maga is 
foglalkozik irodalommal.

Hogy foglalkozik-e? Rövidesen megtudtuk, hogy Kross az élő észt irodalom kiemelkedő 
képviselője, és tán azért szerénykedett, mert (ezt bizalmasan sikerült megtudnunk) nemrég 
tért vissza Tallinnba egy olyan munkatáborból, ahová a "politikailag gyanús" észt értelmiségi
eket hurcolták el.

Mi Mártával nemcsak hogy fütyültünk az effajta gyanúsítgatásokra - de ezek éppen fokoz
ták rokonszenvünket - és már a lakásunkon tett látogatásukkor megkezdtük agitálni az irodal
már-házaspárt, hogy ha az asszony Petőfi mellett tette le a műfordító-garast, akkor a férj má
sik óriásunk, Madách világhírű művének észt meghonosításával arathatna hozzá méltó sikert. 
Aztán Kross érdeklődésének további tápot adott, hogy egy másik "színházi" házaspár, akikkel

*Szerzőnk írásának első részében (Palócföld 1994/2. szám) Mikola Lukas, Josef Hol- 
der, Imaoka Dzsuicsiro, Mohácsi Jenő, Kalocsay Kálmán, Avigdor Haméiri, Antonio Wid- 
mar, Vilko Novak, Toivo Lyy, Ladislav Hradský, Ctibor Štritnicyky, Roger Richard, Jean 
Rousselot, Rónai Pál, Alpha Diallo, Sivirsky Antal, Páter Fogolyán András fordítókhoz 
fűződő kapcsolataira emlékezett vissza, (a Szerk.)

285



palócföld 94/3

a pesti és balatonfüredi összejövetelek során szintén összebarátkoztak, Sütő Irén szinésznő 
és Lázár nevű férje, gazdasági-szervező szakember, szintén a Tragédia lefordítására bíztatta.

Alkotását elősegítendő, a szövegen kívül elküldtem Krossnak a mű német, francia és orosz for
dítását, ő azonban bensőbb kapcsolatba akart kerülni az eredetivel; Paula Palmeos filológus pro- 
fesszornővel, aki már a háború előtt kitűnő ismerője volt nyelvünknek és irodalmunknak, együtt 
alkották meg az észt fordítást, mely aztán 1970-ben a tallinni finnugor kongresszus ünnepi ki
adványaként látott napvilágot.

Kapcsolatunknak azonban még nem szakadt vége: Krossékat többször is meglátogattuk 
Tallinnban, és amikor híre érkezett, hogy a művet bemutaja az észt nemzeti színjátszás fő ott
hona, a tartui Vanemuine Színház, kérésünkre írószövetségünk 1971-ben a kultúrcsere kere
tében lehetővé tette, hogy megtekintsük az előadást. Élményünkről Ahogyan Madách megál
modta címmel számoltam be a Magyar Nemzetben, s hogy teljes joggal, ez egyaránt a fordító 
Jaan Krossnak valamint Epp Kaidu rendezőnőnek volt köszönhető.

Nodari Guresidze
Egy másik költői rendezvény alkalmával az ungvári Jurij Skrobinec barátunk, aki 1942- 

ben, az Erdős Kárpátok időleges visszatértekor pesti -  a Reáltanoda utcai -  középiskolába 
járt és kitónűen tudván magyarul, költészetünk termékeny fordítója lett, látogatott meg ben
nünket a lakásunkon. Ő sem egyedül: vele volt grúz delegátus-társa, Nodari Guresidze.

Ott, akkor igyekeztünk Skrobineccel vállvetve rávenni, hogy fordítsa le A z ember tragé
diájá-t. Igyekezetünk eredménnyel járt és Guresidze 1977 évi találkozásunkkor átnyújtotta 
nekünk a grúz nyelvű Tragédia kötetét.

(Ha a fordító keresztnevét Nodar alakban látjuk, halljuk, tudnunk kell, hogy ez az orosz 
vagy oroszból átvett alak magyarban helytelen; mert amint görögben -osz, latinban -us hímne
mű főnevek alanyeset-ragja, úgy grúzban -i, s ha eleink használták is a Homér és Horác ala
kot, ma már a Homérosz és Horatius a helyes -  és ugyanígy a grúz Nodari. )

Issa an’Naouri
Rövid, egyetlen találkozásból és egy levélváltásból álló kapcsolat volt, az engem barátságá

val megtisztelő, kiváló orientalistánk, az egykor Rabindranath Tagore santiniketani telepén 
is működő, egyéb tevékenységein kívül a kairói egyetemen is tanár és szépírtóként is jeles 
Germanus Gyula professzornak volt köszönhető. Ő is, mint Mártával mi, rajongott Az ember 
tragédiájá -ért és keleti kapcsolatait, valamint idehaza élvezett tekintélyét kihasználva, nem
csak hogy felkeltette Issa an’Naouri, Bejrutban élő jordániai költő-fordító érdeklődését a 
Tragédia iránt, hanem 1965-ben sikerült is őt meghívatnia hazánkba. Ekkor találkoztam vele 
az írószövetségben tartott délutáni összejövetelen, ahol Germanus professzor érveit megerő
sítve, igyekeztem az arab fordítót rávenni a mű átültetésére. Issa hajlott is szavainkra, és kö
zölte, hogy tervezett fordítását a Corvinánál megjelent, Horne-féle angol szövegből fogja el
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készíteni. (Aminek nem nagyon örültem, mert egyrészt jobban szeretem a közvetlenül erede
tiből készült fordításokat, másrészt Horne-ét nem tartom a mű legjobb angol szövegének. De
hát "szegény ember vízzel főz", ez a megoldás is jobbnak látszott, mint semmi, és Germanus 
professzor biztosított róla, hogy ő ellenőrzi majd az arab szöveg művészi hűségét, minőségét.)

A fordítói munka késett. 1966-ban írtam Issának, de válaszában közölte, hogy elfoglaltsá
ga folytán még nem fogott hozzá a Tragédia átültetéséhez. 1970 lett, mire a fordítás Bejrut
ban megjelent.

Lew Kaltenbergh
A második világháborúban a hazánkba menekült lengyelek Antall József belügyminiszté- 

riumi és Mészáros István külügyi akciói folytán itt szabadon éltek, tanultak, vagy Nyugatra 
menekülhettek tovább. Volt köztük, aki nyelvünket megtanulván, számottevő műfordítói te
vékenységet fejtett ki, így Tadeusz Fangratnak lengyel kötetei jelentek meg Petőfi és József 
Attila verseiből, a Jan Kot írói néven publikáló Adam Bahdajnak pedig székely népballadák
ból. Gyűjtemények, antológiák is megjelentek és műfordítóként szerepelt Lew Kaltenbergh 
is. Ő a Tragédia lefordításának igéretét hordozta magában.

1960. -  Márta meg én Varsóban, ott, ahol a Visztulával párhuzamos főútvonalból V-alak- 
ban kiválik egy utca, a V csúcsában lévő cukrászdában ülünk, melynek neve Mickiewicz nem
zeti hőskölteményének, a Pan Tadeusz-nak egyik szereplőnőjéé: Telimena. Velünk van Kal
tenbergh, némileg borközi állapotban (mint, úgy hiszem, életének minden órájában), mesél 
magyarországi emlékeiről és ünnepélyesen átnyújt egy nagy formátumú kötetet. Az ő műve: 
Az ember tragédiájá-nak új lengyel fordítása, a Pax katolikus kiadónál jelent meg nemrég, 
díszes alakban, Zichy Mihály illusztrációival. Gyűjteményem értékes darabja lesz -  gondo
lom.

Aztán (ez már inkább anekdotikus motívum) az az ötletem támad, hogy a szép kiadványt 
talán felhasználhatom kedvcsinálónak egy újabb nyelvű fordításra. Hiszen a lengyel irodalom 
fordítóinak időszakosan megrendezett találkozóján vendégeskedünk Varsóban, jónéhány 
nyelv műfordítóinak társaságában. Amikor házigazdáink vasárnap délelőtt autóbuszokra ül
tetnek, hogy Zselazova Volába, Chopin szülőházába tegyenek kirándulást, mi Mártával a két 
belorusz delegátus, a költő Makszim Tank és a prózafordító Janka Bril (Jankának hívják, de 
férfi) mellett helyezkedünk el. Velem van a Kaltenbergh-féle díszes lengyel kötet, és úgy mu
togatom a mellettem ülő Brilnek, hogy felébresszem az érdeklődését. Ő azonban az illusztrá
ciókra összpontosítja figyelmét, és amikor megpillantja azt, amelyen Zichy nem leplezi a sza
bad női kebleket, kimond egy rigmust, amelyet valamely szláv nyelv ismerete nélkül is 
könnyen megérthetünk:

Poemat katolicki,
A  krastíve cicki.

A belorusz nyelvű Tragédiá -ból nem lett semmi.
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Stanislaw Hebanowski
Ez viszont komoly és kalandos kapcsolat volt.
...Lakásunkon két lengyel látogató, egy színháztörténész, a német megszállástól szenvedő 

hazája illegalitásban küzdő nemzeti színjátszásának kutatója és a Gdansk (németül Danzig, 
magyarul Dancka) városban működő Wybrzeze ("Tengerpart") Színház igazgató-rendezője. 
Ez utóbbi, Stanislaw Hebanowski, a Tragédia bemutatását tervezi, és minthogy az eddigi há
rom lengyel fordítás szövegét (Hen-Wójcikicwicz, Magyarországon élő lengyel festőművész 
1885-ben Krakkóban, Teresa Praznowska németből készült, 1892-ben Varsóban megjelent, 
éppúgy, mint Kaltenbergh túl szabadon csapongó fordítását) egyaránt alkalmatlannak találja, 
elhatározta, hoy őmaga, aki franciából -  főleg Marivaux-t -  fordít, készít színpadi szöveget: 
Rousselot fordításából, mely nagyon tetszik neki. Az én közreműködésemet szeretné olykép
pen, hogy amint egy-egy színnel elkészül, ideküldi, és én, mint a három nyelv ismerője, az 
eredetivel egybevetve, hívjam fel a figyelmét, ha valahol a kettős közvetítés folytán, túlságo
san eltért volna az eredetitől.

Vállalom, és megkezdődik sorozatos levélváltásunk.
Elkészül a fordítás. Tudtommal soha sehol sem jelent meg, Lengyelország határán kívül 

egyetlen gépiratos példánya az, amely nálam van. Hebanowski kitűzi a premiert és termé
szetesen meghív kettőnket Mártával: egy nappal korábban kell Danckába érkeznünk.

Hebanowski elküldi délelőttre a Budapest-Varsó és délutánra a hozzá csatlakozó Varsó- 
Dancka repülőjegyeket.

Ferihegyen reggel átveszik csomagjainkat, de amikor a beszállójegyet kérjük, nemet inte
nek és némán a repülőtér felett lengő fekete zászlóra mutatnak: gépünk előző nap zuhant le 
Kijevnél. A tartalék gép ebéd után fog indulni.

Egek! De hiszen Varsóban lekéssük a csatlakozást... Reklamációnkra vállvonás a válasz: ők 
nem tehetnek semmit. Taxival rohanás Pesten ide-oda. Sem az Ibusz, sem a lengyel Orbis Pes
ten nem árúsít lengyel belföldi hálókocsi-jegyet. Szállodát táviratilag rendelni -  tapasz
talásból tudjuk -  reménytelen.

Szerencse a bajban: Jakubowski kultúrattasé a barátunk, véletlenül bent van a hivatalá
ban, véletlenül éppen nincs értekezlete, táviratozik varsói hivatalába, és amikor délután ki
szállunk a gépünkből, egy külügyi lányka fogad. A hivatal rendelésére persze van szállodai 
szoba és másnap reggelre repülőjegy Danckába. Hebanowski vár bennünket.

Délelőtt zuhog az eső; ismerjük az észt és lett partról a balti tengermellék időjárási szeszé
lyét. De nem mulaszthatjuk el, hogy tisztelgő látogatást tegyünk a lengyel hősiesség híres em
lékhelyén, a Westerplattén, ahol a második világháború kitört. Este pedig fényesen kivilágítva 
vár a színház.

Miként a harmincas években Németh Antal, ezúttal is magyar rendező kapott meghívást, 
hogy honi színháztörténeti ismeretek birtokában állítsa színpadra Az ember tragédiájá-t: Gi- 
ricz Mátyás. Az előadás előtt félrehív, hogy előre beavasson egyéni ötletébe: minthogy a lon
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doni színben Madách a vele egykorú világba vezet, az ő szándéka szerint nekünk is a mai, kor
társi világba kell elvinnünk e színben a nézőt. Furcsállom, de -  majd meglátjuk.

Szépen gördül az előadás, jók a színészek, magyar tervezésűek a díszletek, sok a jó rende
zői ötlet.

Jön a londoni szín. A Korcsmáros szavaival bármixer ügyködik, a Kéjhölgy csáb-keblein 
egy-egy B betű Brigitta Bardot-t idézi, és csupa hasonló jelmez-megoldás. Mártával nyugta
lanul várjuk a szín végét.

A (mai) társadalom képviselői párverseikkel ajkukon már sorra eltűntek a tömegsírban, s 
előlép Éva:

Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál!
Irodalmi előadásainkon Márta kedvenc monológja.
A színpadon Éva a madáchi előírásnak megfelelve, fátyolát, palástját a sírba ejti -  ámde 

ahelyett, hogy dicsőülten felemelkednék, egymás után leveti további ruhadarabjait is, míg ott 
nem áll a sír fölött anyaszült mezítelenül. Sztriptíz. Márta ujjai fájón a karomba mélyednek. 
Napokba telik, míg Danckában, majd Varsóban magához tér.

Az előadást követő fogadáson félrehúz a Lucifert játszó színész.
-  Valami nem vág össze ezzel a rendezéssel -  mondja. -  Mai helyzetben, mostani angolnak 

öltözve, hogyan mondhattam ezt a szöveget: "Ha sejtené a nép, hogy négy hajónk/ Még már 
ma révbe szálland Indiából..."

Orosz József
Mint a héber Haméiri, ő is Ady nemzedékéből, sőt ő is Érmindszentről indult, ezért indít

tatva érezte magát, hogy nagy földijének verseit fordítsa -  németre Bécsben, majd kivándo
rolván Amerikába s ott az Oregon állambeli Portlandban farmerkedve, közben a magyar köl
tészet népszerűsítése végett angol nyelvű magyar versantológiát adjon ki két kiadásban is. 
Minthogy ebben a Tragédia egy részletét is közölte, felvettük egymással a kapcsolatot és le
vélváltásunk kezdődött. Grosz az egész művet lefordította és az angol költői kifejezés (amint 
írta: "idiomatic") szempontjából Howard McKinley Corning portlandi költő által már csi
szoltatok Magyarországon sokszorsított, a kanadai Torontóban kiadott szövegét 1966 tava
szán megküldte nekem azzal a kéréssel, hogy ellenőrizzem szöveghűség szempontjából. Ezt 
szívesen vállaltam és korrespondenciánk során olykor vitatkoztunk is. Grosz, hogy szövegét 
eleve megítélje angol anyanyelvű fordító-társ, már az antológia elkészítésénél együttműkö
dött W. Arthur Boggs portlandi főiskolai tanárral, és e kapcsolatuk mindaddig tartott, amíg 
Boggsnak egy felrobbant benzines kanna a halálát nem okozta. Végülis Grosz többszörösen 
csiszolt szövege 1986-ban megjelenik Az ember tragédiája színrevitelére vonatkozó doku
mentumoknak a Nemzetközi Színházi Intézet magyar tagozata által kiadott kötetében.
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Márk Tamás
Amikor Márk Tamás - Thomas M. Mark néven coloradói professzor - 1966-ban Budapes

ten kutatott, én, aki a Fordítók Nemzetközi Szövetségében a magyar fordításügyet képvisel
tem, Dale Cunningham amerikai delegátustól szerzett információm alapján felhívtam Márk 
figyelmét, hogy a houstoni egyetem évenként megpályázható kétezer dolláros szubvenciót tű
zött ki érdekes, egyébként aligha kiadható műfordításra.

Ezek után megszakadt a kapcsolatunk és csak hallomásból értesültem, hogy Márk felhasz
nálta az értesülést, megpályázta és meg is kapta a szubvenciót, majd valamikor 1990 körül a 
budapesti PEN-klubban tartott összejövetelen a hungarológus George Cushing professzor el
mondta, hogy a Márk-féle Tragédia -fordítás már megjelent. Én nem kaptam belőle példányt.

Hans Thurn
Amikor gyűjtöttem, minden elérhető forrásból, a Tragédia -fordítások adatait és bizonyos 

szövegrészeit, kezembe került F.E. Schultz - W. Allgayer 1956-ban Köln-Berlinben megje
lent Dramenlexikon című műve, mely megemlíti, hogy Az ember tragédiájá-i a Chronos ki
adó Hans Thurn fordításában ajánlja. A Filológiai Közlönyben megjelent cikksorozatomba 
felvettem ezt az adatot.

1965-ben pedig egy hamburgi nemzetközi fordításelméleti konferencián a fordító lélekta
náról tartott előadásomon megjelent egy férfiú és közölte, hogy ő a cikkemben említett Hans 
Thurn. Meghívására Mártával meglátogattuk kertes házában a Hamburg környéki Aumühl- 
ben; ott és több más találkozásunkkor megismertük történetét: hogy mint délvidéki sváb, 
anyanyelvi szinten ért magyarul, németül és szerbül, a Szerbiát megszálló német hadseregben 
szolgált tolmácsként, Tito Jugoszláviájában elzárásra ítélték, s ő a börtönben németre fordí
totta Ivo Andrity Híd a Drinán című regényét, ezért szabadon engedték, Hamburgba települt, 
itt az egyetem finnugor tanszékén működik. Lefordítani készül Az ember tragédiájá-t, már 
elkészült néhány részlettel, folytatja a munkáját. Figyelmeztettem, hogy a Dóczi-féle fordítás 
egykori, és a Mohácsi-féle szöveg világraszóló sikereinek emlékével aligha sikerülhet megbir
kóznia -  ő azonban annyira bízott saját németségének korszerűbb voltában és gondos szöveg- 
elemzésében, hogy nem sikerült meggyőznöm munkájának reménytelenségéről.

Aztán többször is találkoztunk, levelezgettünk is egymással, midőn pedig valamikor a het
venes években Pestre látogatott, s a margitszigeti Nagyszálló teraszán együtt uzsonnáztunk 
velük meg a Kozocsa-házaspárral, egy igen mély értelmű gondolattal ajándékozott meg: hogy 
aki el akar jutni a forráshoz, annak ár ellenében kell úsznia. Nem álltam meg, hogy ezt versbe 
ne szedjem, magyarul: "Ár ellen úszva fo lyvást/ Eléred majd a forrást." És németül is: 
"Schwimme gegen Flut und Welle/ Dann erreichest du die Quelle."

Thurn valóban lefordította az egész Tragédiá -t. Megküldte nekem gépiratát, de a fordítá
sa sorsáról nem tudok semmit.
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Balla Ignác
Említenem kell, jóllehet igen sok idő, csaknem három évtized telt el találkozásunktól ad

dig, hogy neve a Tragédia -fordítók listájára került, és kapcsolatunknak nem is volt ilyen vo
natkozása. Balla Ignác író, újságíró 1925 óta tudósított magyar lapokat Rómából, olasz szép- 
irodalmat fordított és idővel Ignazio Balla néven már olasz irodalmárnak számított. Apám 
mint barátjának ajánlotta figyelmébe, hogy én 1933 nyarán a perugiai egyetem hallgatója le
szek. Utána Balla lakásán fogadott és beajánlott az olasz irodalom egyik nevezetes képviselő
jének, Filippo Tomasso Marinettin ek, az olasz futurizmus atyamesterének.

Marinetti szívélyesen fogadta a magyar diákot és megajándékozott Novelle con le labbra 
tinte ("Festett ajkakkal elbeszélt történetek") című kötetével, mely kézírásos dedikációjával 
(A Giorgio Radó simpatia ed auguri) egyik kincse könyvtáramnak.

Balla egy fordítótárssal, Alfredo Je rivel együtt ültette át a müvet, és bár megértjük, de 
semmiképp sem helyeselhetjük abbeli igyekezetüket, hogy a mű címét, az olasz olvasó részére 
- aki Dante La divina commedia (Az isteni színjáték, tükörfordításban: Az isteni komédia) cí
mű nagy költeményét sajátjának érzi -  leplezetlen utalással így alakították át: L'humana tra
gedia (Az emberi tragédia).

Albert Lange Fliflet
Az ember tragédiája 1979-ben Oslóban megjelent, norvég nyelvű fordításának alkotója, 

Fliflet, nem a Tragédia -fordítás, hanem az általam szerkesztett Szózat-kötet kapcsán, immár 
egyedüllétem idején, valamikor 1989-ben látogatott meg lakásomon.

Valamikor 1979-ben irodalmunk fordítóinak egy csoportjával a szatmárcsekei Kölcsey- 
mauzóleum meglátogatásakor csírázódott az a terv, hogy egy-egy kötetben jelenjék meg a 
Himnusz és a Szózat dokumentációja (költő és zeneszerző arcképe, vers és kotta kézirata, el
ső megjelenése, hat nyelven -  magyarul, angolul, franciául, németül, oroszul és spanyolul a 
történetük, valamint fordításuk 19 illetve 20 nyelven. A két kötetet én állítottam össze, meg
jelentek 1981-ben, amikor pedig 1988-ban bővített kiadásukra támadt igény, honnan, hon
nan nem, megkaptam a Szózat dán és norvég nyelvű fordítását: mindkettő Fliflet műve.

A kapott két gépirat igan zavaros volt, és eltekintve attól, hogy a dán és a norvég irodalmi 
nyelv igen hasonlít egymáshoz, én bizony a két fordítás nyomdába adásakor és a kefelevonat 
korrigálásakor -  mea culpa! -  összekutyultam sorokat meg strófákat: így jelent meg, hibásan 
a "bővített kiadás".

Fliflet a lakásomon tett látogatásakor (egyedül kellett fogadnom, mert Márta nem volt 
már) egyrészt rendbe szedte az összekavarodott két szöveget, másrészt elmesélte költő-fordí
tói múltját: így került beszélgetésünkben a Tragédiá-ra is a szó.

Elmondta, hogy a harmincas években Debrecenben tanult. Vallomásszerűen elmondta azt 
is: az ember életének, sorsának, cselekedeteinek legfőbb mozgatóját abban az érzésben tudja,
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melynek szerelem a neve; lám, őt egy magyar kislány iránti forró érzése vette rá oly mértékben 
elsajátítani nyelvünket, hogy még verset is írt magyarul; aki pedig ennyire behatol nyelvünk 
leikébe, az lehetetlen, hogy ne legyen Az ember tragédiájának fanatikus rajongója: így jutott 
arra a késztetésre, hogy lefordítsa Madách müvét norvégra.

Mindezt különös északi erővel, valóságos peergynti pátosszal hozta tudomásomra, s én 
ami a szerelem mozgató erejét illeti,- látogatásakor, midőn Márta nem volt már,- éppúgy 
azonosultam különös, ibseni pátoszával, mint a Tragédia iránti rajongásával.

Aztán távozott, és ezzel kapcsolatunk véget ért.

Sebestyén György
Most vissza éveimnek abba a szakaszába, amelyet mielőtt Márta elhagyott volna bennün

ket, engem és ezt a világot, amikor még erős voltam és fürge, mert segíthettem neki -  úgy ne
vezek, hogy élet; míg ezt, ami most van, amikor bár orvosilag mérhető bajom nincs, de minden 
nappal gyengülök, úgy nevezem, hogy az élet és halál közötti szakasz. S ha elmém küzd a szí
vemmel, mert arra gondolok, hogy jobb így, hiszen már nem bírnék segíteni neki, és hogy hová 
került volna magára maradva, ezt még elképzelni is szörnyű -  akkor a szívem ugyan sajog, de 
azt gondolom: inkább nekem fájjon, mint neki...

Node elég a magánügyből -  vissza a témához -  egy kapcsolat mértékéig, Sebestyén 
Györggyel vissza az életbe.

...Három magyar nevű osztrák íróról tudok; Ödön von Horváth, Franz Theodor Csokor és 
Sebestyén György. Az első Fiuméban született magyar diplomata-családból, a második ízig- 
vérig bécsi antináci, a harmadik magyar újságírónak indult, az 56-os Petőfi-körben vállalt 
szerepe miatt emigrált, és Ausztriában írt műveivel az irodalom ottani vezető köreibe került. 
E művei közé tartozott Tragédia-fordítása, melyet 1981-ben mutatott be a klagenfurti szín
ház. Mi Mártával akkor már az 1984-re Bécsbe kitűzött nemzetközi fordító-kongresszust e- 
lőkészítendő, többször jártunk az osztrák fővárosban, s az ottani Collegium Hungaricum ve
zetőségével megállapodtunk, hogy velük együtt részt veszünk a klagenfurti bemutatón.

Sebestyént már Pestről ismertem, 1955-ből, amikor ő a Magyar Nemzet egyik szerkesztő
je volt. Klagenfurtban a színi bemutatót megelőző napon találkoztunk és együtt vacsoráztunk 
vele meg a darabot rendező Ferkai Tamással

Szép előadás volt, csak Kepler teleszkópja és Danton szónoki emelvénye alig fért el egymás 
mellett és akadályozta Ádámot, de nagyobb baj nem történt.

Hogy a bemutató díszvendége, aki utána hivatalos fogadást adott, a magyar művelődési 
miniszterhelyettes, Tóth Dezső volt (jó irodalomtörténész, akit előbbről mint írószövetségi 
párttitkárt és a Magvető Kiadó igazgatóját ismertem) -  ez a körülmény jelzi, hogy bár a "vas
függöny" még fennállott, de már a "legvidámabb barakk" korát éltük. Sebestyén szerkesztette 
a közös magyar-osztrák kiadású, pompás Pannonia című folyóiratot is -  úton voltunk az ideo
lógiailag immár nem kettéválasztott Közép-Európa felé.
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Mi Mártával hasznát is láttuk a miniszterhelyettessel a klagenfurti fogadáson felújított is
meretségnek: három évvel később, amikor nekem szürke hályogot eltávolító műtétnek kellett 
magamat alávetnem és Márta már nem tudta magát ellátni, Tóth Dezső protekciójával kapott 
helyet a Kútvölgyi kórházban, mely akkor még a párt-korifeusoknak volt fenntartva.

Sebestyén György pedig a Magyar PEN-központ hivatalos meghívására a Kossuth klub
ban tartott előadást a Tragédia fordításáról; hárman szóltunk hozzá: Boldizsár Iván , 
Keresztúry Dezső és jómagam.

Ilyen "köztes" világot éltünk akkor, a nyolcvanas években.
Sebestyén György aztán rövidesen meghalt, én pedig, immár Márta nélkül, egyre gyengül

ve, abba a szakaszba kerültem, amelyet így nevezek: "az élet és a halál között".

Búcsúzás
Előzményekként bemutattam, hogy a Tragédia iránti rajongásunk miként fűzött össze 

bennünket Mártával - most, nem terhelve az olvasót testi bajainknak s a gyógyulások, meg
könnyebbülések örömének krónikájával, azzal kell írásomot befejeznem, hogy miután együtt 
éltük át a Fordítók Nemzetközi Szövetségének kongresszusait (1966: Lahti, 1970: Stuttgart, 
1974: Nizza, 1977: Montreal, 1981 : Varsó, 1984: Bécs, 1987: Maastricht) hazai írószövetsé
günk megbízólevelével, és együtt csavarogtunk világszerte (a Potomactól a Volgáig és azon is 
túl), majd zsűritagságom megszünte után átvehettem az új zsűri által nekem -  Csuka és Rónai 
után harmadik magyarnak (életművemért és kiemelten Szerelmes szembesítés című, 20 
nyelvből készült versfordításaimat bilingvisen tartalmazó kötetemért) a műfordítói Nath- 
horst-díjat -  mindvégig Madách és a T r a g é d i a  témáját népszerűsítve, befejezésül meg 
kell írnom a búcsúzást is.

Maastrichtbe már csak a holland légitársaság fizikai segítségével jutottunk el, utána Már
ta kórházba került, majd kiállván egy sikerült combnyaktörés-műtétet, immár ismét a Kút
völgyi gondos ápolása alatt, midőn mindennapos látogatásaim során 1988. június 27-én le- 
húnyt szemmel, a világra érzéketlenül fekve -  kómában -  találtam, arcához hajolva suttogtam 
fülébe kedvenc monológját:

Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál!...
És íme az utolsó soroknál:

...E földre csak mosolyom hoz gyönyört,
Ha napsugár gyanánt száll egy-egy arcra

-  felnyitotta a szemét és rámmosolygott. Így búcsúzott el tőlem és e világtól.
A kettőnket boldogsággal összefűző téma -  Madách és a Tragédia -  azóta bennem egye

dül él tovább. Koronatanúi a Palócföld oldalai, lásd: "A négy fogadás", "Madách és Einstein" 
meg ez a mostani közlemény -  és van még egy s más a tarsolyomban...
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nógrád Megye Közgyűlése, valamint a PALÓCFÖLD közéleti, irodalmi, 
művészeti folyóirat szerkesztősége 1994. évre országosan meghirdeti a

hagyományos
MADÁCH IMRE IRODALMI PÁLYÁZATOT

A pályázatra olyan, eddig nem publikált, máshol egyidőben be nem nyújtott művekkel lehet nevezni, amelyek el

mélyült szakmai igénnyel mutatják be valóságunk közérdekűen időszerű kérdéseit, illetőleg, amelyek Madách Imre 

korára, életére, életművére, annak utóéletére vonatkozó új gondolatanyagot, adalékot tartalmaznak.

A jeligés pályamunkákat három gépelt példányban 1994. december 1 -ig lehet benyújtani a Palócföld Szerkesz

tőség címére (3100. Salgótarján, Rákóczi út 192. Postafiók: 270.).

Kérjük, hogy lezárt, külön borítékban mellékeljék a jelige feloldását.

PÁLYADÍJAK:
1. Szociográfia, irodalmi riport, esszé, tanulmány kategóriában

I. díj: 50 000 Ft
II. díj: 30 000 Ft
III. díj: 20 000 Ft

2. Versek, szépprózai művek kategóriájában
I. díj: 50 000 Ft
II. díj: 30 000 Ft
III. díj: 20 000 Ft

Balassagyarmat város különdíja 
Salgótarján város különdíja

Eredményhirdetésre 1995 januárjában, a hagyományos Madách-ünnepség keretében kerül sor, amelyre a díj

nyertes szerzőket külön értesítéssel hívjuk meg.

A díjazott művek első közlésének jogát a Palócföld folyóirat magának fenntartja. (Csak a szakzsűri által közlés

re javasolt kéziratok sorsáért vállalunk felelőRsEséget.) A Madách-pályázat eredményhirdetését a folyóirat februári 

számában tesszük közzé.
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