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Gömöri György

Clive Wilmer, a magyar költészet 
hiteles angol fordítója

Clive Wilmer angol költő, műfordító, cambridge-i egyetemi ta-
nár, és kedves barátom. Majdnem öt évtizede ismerem, és dol-
gozunk együtt mint társfordítók. Clive a modern magyar költé-
szet egyik legkiválóbb fordítója, akit a Magyar PEN Club egyszer 
már elismert, amikor 1988-ban emlékéremmel jutalmazta. Bár 
Wilmer nem beszél magyarul, rendkívüli vershallásának, tekin-
télyes angol szókincsének és technikai tudásának köszönhető-
en hiteles angol versekké tudja formálni az általam előkészített 
vers-nyersanyagot. 2005-ben Clive Pro Cultura Hungarica-díjat 
kapott a magyar kultúra közvetítéséért. Több mint húsz magyar 
költőt fordított angolra, köztük két kötetet Petri Györgytől, egy 
kisebb válogatást Pilinszky Jánostól, több gyűjteményt saját ver-
seimből, és nem utolsósorban két kötetet az angol nyelvterületen 
nagyon népszerű Radnóti Miklóstól – ezek közül az első, a Forced 
March című kötet Artisjus-különdíjat is kapott. Clive, mint ezt 
több ízben elmondta, a versfordításokat saját költői munkássága 
szerves részének tekinti. 

Fordítói munkáján kívül nagyra tartom Clive saját költésze-
tét, amelyet a klasszicizmuson alapuló későmodernség jellemez. 
Nyolc saját kötete jelent meg angolul és egy válogatott kötet Sze-
geden magyarul Végtelen változatok címen, amelyet Szabó T. 
Anna és én fordítottunk. A szépirodalom, pontosabban a költé-
szet mellett Clive sokat írt és adott elő képzőművészeti témákról, 
és elismert szakértője William Morris és John Ruskin műveinek. 
2009-ben megválasztották őt a Guild of St. George Nagymes-
terévé, ezt a céhet Ruskin alapította 1870-ben. Bár Wilmer ma-
gyarul nem, de több európai nyelven beszél, talán a legjobban 
olaszul, és tanított Páduában és Velencében is. 
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Nagyon aktuális, hogy a PEN Club az egyik idei Janus Pannoni-
us műfordítói díjat Clive Wilmernek ítélte, mert nyomdakészen 
áll Steep Path című közös angol fordításkötetünk, ami Wilmer 
előszavával kilenc magyar költő hetvenegy versét tartalmazza 
Dsida Jenőtől a mai fiatalokig, és ami, reméljük, még ebben az 
évben napvilágot fog látni Budapesten.


