
rûsége« kedviért”). De ezt leszá-
mítva Gergely Ágnest nem általá-
ban a fordítás érdekli, hanem az,
hogyan fordítja Blake Tigrisét
Kosztolányi és Szabó Lõrinc, Keats
görög vázához írott ódáját Tóth
Árpád, Yeats Bizánc-verseit Jékely
Zoltán vagy Swinburne szecessziós
darabját Babits Mihály.

Ennek oka pedig nem pusztán
gyakorlati megfontolásokban rejlik,
hanem abban, hogy a
könyv alapkérdése volta-
képpen nem az, mi tesz jó-
vá egy fordítást. Sokkal in-
kább az, mi tesz naggyá egy
költeményt – mi teszi iz-
galmassá, kifürkészhetet-
lenné, mi indítja akár év-
századok távlatából olvasó-
ját az értelmezésére. Ger-
gely Ágnes érdeklõdésének ezen
iránya az általa fordított versekhez
érve válik egészen nyilvánvalóvá,
hiszen a saját tapasztalat okán itt kí-
nálkozna a legegyértelmûbb lehe-
tõség a mûfordítás gyakorlati(as)
kérdéseinek tárgyalására. A Ted
Hughes és Sylvia Plath egy-egy
versével foglalkozó fejezetek azon-
ban jóval nagyobb figyelmet fordí-
tanak az angol-amerikai költõhá-
zaspár különös sorsára, mint a
technikai részletekre. Ezek a feje-
zetek nem a fordítás, hanem a meg-
értés folyamatát „dramatizálják”, az
„idegen vers megközelítését”,

ahogy a kötetbe beemelt székfogla-
ló elõadás címe fogalmaz. Nem a
fordító áll középpontban, hanem az
értõ és érzékeny olvasó, az õ talál-
kozása, sõt küzdelme a szöveggel –
miként azt Sylvia Plath felkavaró
verse, a Daddy (Apu) esetében is lát-
hatjuk.

A jó fordítás tehát azért (is) ér-
dekes, mert rávilágít arra, mitõl iz-
galmas az eredeti költemény; a for-

dító óhatatlanul állást kell
foglaljon ebben a kérdés-
ben. A fordításról való be-
széd pedig azért (is) érde-
kes, mert felszínre hozza
ezeket az állásfoglalásokat,
újabb rétegeket adva ezzel
az adott költemény értel-
mezéséhez. Ennek köszön-
hetõ, hogy számos egyéb

apró finomság mellett a Tigrisláz
egyik legnagyobb erénye az, hogy
kedvet csinál a versolvasáshoz: nem
titkokat leplez le, hanem megmu-
tatja, milyen titkok rejlenek ott,
ahol elsõre nem is gyanítanánk. Az
egyetlen kifogásunk talán az lehet,
hogy a „tíz óra” igen gyorsan elre-
pül, magyarán a könyv rövid. Az
ember szívesen olvasna további
költeményekrõl; jó volna beirat-
kozni még egy szemeszterre.

PÁPAY GYÖRGY

(Európa Könyvkiadó, Budapest, 
2008, 242 oldal, 2300 Ft)
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toszokat. Birtalan tehát úgy te-
remti meg saját mítoszát, hogy
egyúttal nekünk ajándékozza azt,
ami ezáltal sajátunkká válik. Az
ajándékozás mozzanatát erõsíti a
korábban már tárgyalt kötetcím:

Csak kékre lépj – szeretõ-féltõ
gonddal súgott jó tanács ez.

MARIK ÁLMOS

(Hungarovox Kiadó, Budapest, 2008, 
112 oldal, 1500 Ft)
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GERGELY ÁGNES:
Tigrisláz
Tíz óra a magyar 
versfordításról

A versolvasás (már annak, aki olvas
még verset) személyes ügy. Talán
ezért van az, hogy a „professzioná-
lis” olvasatok, legyenek bár teoreti-
kusan mégoly felkészültek és nap-
rakészek, gyakran mintha eltávolí-
tanák az olvasót a szövegtõl. S ezért
lehet egy-egy személyesebb hang-
vételû megközelítésnek nagyobb
esélye arra, hogy közelebb hozzon
az emberhez egy verset (sõt: a ver-
set). Egy olyan megközelítésnek,
amelynek minden sorából süt szer-
zõjének személyes érintettsége a
téma iránt.

Ilyen Gergely Ágnes Tigrisláz
címû kötete is. S nem csupán azért,
mert a szerzõ maga is kiváló mûfor-
dító, minél fogva az olvasó hajla-
mos elhinni neki, hogy tudja, mirõl
beszél. A Tigrisláz ugyanis elsõsor-
ban nem a mûfordításról szól. Szól
persze arról is, de nem a mûfordí-

tásról mint mesterségrõl, vagyis
nem arról, ami ebben a tevékeny-
ségben megtanítható és megtanul-
ható, ami elméletben átadható és
elsajátítható. Gergely Ágnes köny-
ve ott kezdõdik, ahol a mûfordítás
„technikai” része véget ér, s ahol
már az alkotásé a fõszerep. A könyv
tehát leginkább magáról a költé-
szetrõl szól, ehhez az angolszász lí-
ra néhány klasszikusát, illetve ma-
gyar fordítóikat véve alapul.

Ez persze nem jelenti azt, hogy
ne esne benne szó a fordítás számos
gyakorlati kérdésérõl, a ritmus- és
rímválasztásról, a megfelelõ szavak
megtalálásáról, az idegen nyelv és a
magyar közötti különbségek áthi-
dalásáról. Ezek a kérdések azonban
mindig konkrét versek (és fordítá-
saik) kontextusában jelentkeznek.
Az egyetlen általános, elvi jó tanács
a könyvben Kosztolányi maximája:
a fordító mindig „adja vissza” a
versnek, ha valahol valamit meg-
spórolni kényszerül (például ha
„egy »érzékien-buja« rímet el kell
ejteni a »gondolat tömör egysze-


