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.si eteremsi wenievűm wőzre% idlöflüq jú sé igér 

-altá za "í ,dut tevle! téq-"e bbejlefgel egésbböt ómo!lút werebme zA 
-edere _ tevűm ttot%aláviq sé ttotrat wanój alatlá za _ neletpéq ósavlo sog 

"oh ,nabnoza söbmözöq meN .luro% arsátídrof ttaimE .insavlo nevle! it 
%%or a trem ,inat%aláv zéhen nebtese wos no"an tréze ,sátídrof a ne+im 

gím ,lőtiegéspé% ttetjer gáliv nelteremsi arámá% a tósavlo za ajt%ofgem 
.tréá!áih wenéteremsi vle! itedere za tjú! tsáltópráq ój a 

ólav lótsám"e za wizotratázzoh nasoro% táhet zehéte%évűm sásavlo zA 
.sétetzöbnölükgem 

 
 

 asázorátahgem sézejefiq A 
 

xttala sátídrofűm wnütré si tim ,gem wüzzén nátu wezE 
_ si azórp tehel ed ,srev tehel +ema _ sátokla imladori ne+imalav zE 

.erknüvle! tájas a esétetlütá 
-tnopme% i%évűm ed ,éázórp a tnim ,bbezehen levimalav asátídrof srev A 

.weűkétré amrof"e lób 
 
 

 e+éme% ótídrof A 
 

negedi za "í ,lőbérőb a injúbiq dut mes +éme% ózoklalgof lassátídrof A 
a tze itílne"eiq nebkétrém"an sátídrof A .izén lemme% iazah si tekevűm 

iazah a wandokaloteb si absátídrof a trézE .gem itetnü% men ed ,t!ártáh 
-edi za tős ,ebkesétídivör a ,abását%aláviq amét a sé őzre% a "í ,wemele 

.si abásátídrofel űre%"e wava% neg 

Nyíri Attila: 
 
 

Műfordításaink 
 
 

Kényszerűség-e a műfordítás ? 
 
Az általános irodalmi műveltséghez hozzátartozik az elismerésre méltó 
régi és új külföldi szerzők műveinek ismerete is. 
Az emberek túlnyomó többsége legfeljebb egy-két nyelvet tud, így az átla- 
gos olvasó képtelen – az általa jónak tartott és kiválasztott művet – erede- 
ti nyelven olvasni. Emiatt fordításra szorul. Nem közömbös azonban, hogy 
milyen a fordítás, ezért nagyon sok esetben nehéz választani, mert a rossz 
megfosztja az olvasót a számára ismeretlen világ rejtett szépségeitől, míg 
a jó kárpótlást nyújt az eredeti nyelv ismeretének hiányáért. 
Az olvasás  művészetéhez tehát szorosan hozzátartozik az egymástól való 
megkülönböztetés. 
 
 

A kifejezés meghatározása 
 
Ezek után nézzük meg, mit is értünk műfordítás alatt? 
Ez valamilyen irodalmi alkotás – amely lehet vers, de lehet próza is – 
átültetése a saját nyelvünkre.  
A vers fordítása valamivel nehezebb, mint a prózáé, de művészi szempont- 
ból egyforma értékűek. 
 
 

A fordító személye 
 
A fordítással foglalkozó személy sem tud kibújni a bőréből, így az idegen 
műveket is hazai szemmel nézi. A fordítás nagymértékben kiegyenlíti ezt a 
hátrányt, de nem szünteti meg. Ezért a fordításba is betolakodnak a hazai 
elemek, így a szerző és a téma kiválasztásába, a rövidítésekbe, sőt az ide- 
gen szavak egyszerű lefordításába is. 
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gáliv nelteremsi arknumá% "e inzára"amgem lleq lakkamlagof iazaH 
sogali"rát a trézE .tiasáko% ttozamlakla ,tétenemtalodnog ,tésédeklesiv 

.enez ianíq a "av iesitéf weregén a tnim ,wantah neűre%negedi wosátídrof 
 

a le itehlüreq mes sátídrof a "í ,innet évőtehlekézré lleq tnegedi za tzE 
.laviazah a tséze"eiq 

weletétlef so!ozib wa' inzén lemme% negedi ,indoklodnog lejjef negedI 
.agásótahrájtá worátah a tse+emalav tehtíges _ nálat _ nezE .tehel ttellem 

 
 

 eteremsi dlöflüq A 
 

-eq nokosáríeltú őlelefgem "av ,není%+eh a "av takogá%ro ilovát A 
-eltú za ed ,tájázah a aj"ahle na"u ózatu zA .inremsigem tehel lüt%er 

.i%iv lavágam si tásros a sé tájtlúm a lüvíq nélev 
 

a inzo!ámlunat není%+eh a egésőtehel 'nin eri!bböt wanótídrof A 
.si erégéstíges rátó% a ár luro% narka" sé ,tetelüretvle! ttot%aláviq 

 
.lőtiknednim letevöq tamlanávíq wos eteremsi őlelefgem wogá%ro negedI 

nekeríh ipan a lórkomallá iakirema-léd a luádlép wnudut tim nálatlá"E 
.tekümenznép a geltese ,teküvle! a ,takusorávőf A xlüvíq 

nakos no"an tásorávőf wnázah notagu˘ tlevűm A .zagi si avtídrof zE 
.lettserakuB wit%evéte%%ö 

 
 

 esédréq gásótahtídrofel A 
 

.nebtelé za tnim ,wantatum nabboj non%ávmlif wika ,werebme wannaV 
trézE .si wáknum iórí ótahtídrofel nezehen sé neXXöq wannav "ína"U 

-ema ,si wona+o wandakA .tah lüneltőre ahén asátídrof űmkemer "e-"e 
.tsétetlütá za wirűt men ttaim wujámrof we+ 

 
arsádlogem sege!él sátídrof a ilkedré si men tégésbböt wótídrof A 

tréze ,tilüvíkdner a tnim ,witere% nabboj ttünednim tsogaltá zA .atadalef 
…te"eh tnim ,gem wan%ám tobmod bböt gidnim óráv 

Hazai fogalmakkal kell megmagyarázni egy számunkra ismeretlen világ 
viselkedését, gondolatmenetét, alkalmazott szokásait. Ezért a tárgyilagos 
fordítások idegenszerűen hatnak, mint a négerek fétisei vagy a kínai zene. 
 
Ezt az idegent kell érzékelhetővé tenni, így a fordítás sem kerülheti el a 
kiegyezést a hazaival. 
Idegen fejjel gondolkodni, idegen szemmel nézni csak bizonyos feltételek 
mellett lehet. Ezen – talán – segíthet valamelyest a határok átjárhatósága. 
 
 

A külföld ismerete 
 
A távoli országokat vagy a helyszínen, vagy megfelelő útleírásokon ke- 
resztül lehet megismerni. Az utazó ugyan elhagyja a hazáját, de az útle- 
velén kívül a múltját és a sorsát is magával viszi. 
 
A fordítónak többnyire nincs lehetősége a helyszínen tanulmányozni a 
kiválasztott nyelvterületet, és gyakran szorul rá a szótár segítségére is. 
 
Idegen országok megfelelő ismerete sok kívánalmat követel mindenkitől. 
Egyáltalán mit tudunk például a dél-amerikai államokról a napi híreken 
kívül? A fővárosukat, a nyelvüket, esetleg a pénznemüket. 
Ez fordítva is igaz. A művelt Nyugaton hazánk fővárosát nagyon sokan 
összetévesztik Bukaresttel. 
 
 

A lefordíthatóság kérdése 
 
Vannak emberek, akik filmvásznon jobban mutatnak, mint az életben.  
Ugyanígy vannak könnyen és nehezen lefordítható írói munkák is. Ezért 
egy-egy remekmű fordítása néha erőtlenül hat. Akadnak olyanok is, ame- 
lyek formájuk miatt nem tűrik az átültetést. 
 
A fordítók többségét nem is érdekli a fordítás lényeges megoldásra váró 
feladata. Az átlagost mindenütt jobban szeretik, mint a rendkívülit, ezért 
mindig több dombot másznak meg, mint hegyet… 
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-%ér a ,zohsám"e wanatílnosah iatalodnog bbesege!élgel wepén a ráB 
.wanótídrof a inle"ifado lleq lénkezE .lótsám"e wenzöbnölüq wetel 

 
sé italodnog "oh , _ tnire% i!álot%oQ _ ajléc a za wansátídrofűm Ay 
Y .nestleq tsátah sonoza levitedere za latlá agásólnosah iamrof 

 
wenkeze neseteléköt tehel men lén+ema ,sátokla na+o nav lánsátídrofsreV 

.sétlöktá za :sádlogem ój lénkezE .innet tegele wenke!émletevöq a 
 

zA .nav si esétnelej _ őrétle lótsám"e _ bböt wanó% negedi wos no"aN 
a widek%elli nabbojgel a wi+ema ,inlálatgem lleq tza wanótídrofűm izagi 

.egészéhen sátídrofűm a widődzeq lezzE .ebteze!rökgevö% 
 
 

 sátokla i%évűm A 
 

-zéhen sátokla i%évűm a tó% ráp wnüstje sé ,artanallip "e gem wnujllá ttI 
serév si totadalef ó%tál wenű!!öq a ika ,őtlöq ,órí na+o naV .si lőrégés 

-aka zéhen a tá targu néde!!öq ika ,na+o nav sé ,gem ajdlo lekkétjerev 
-nabó% a ttozoglod na"oh ,tza lef wiz"ej wórízjartelé za wa~ .noko+ád 

.ttotokla "oh ,őf a za ,itniré men ze tége!él űm a ed ,ótokla ógrof 
 

-e% llecraM wedeneB _ őtlöq na+o ótídrofűm a nételüret te%étlöq A  
-rof a wa' ,izré men tázál sátokla za ,lámrof wa' ,tokla men ikay _ tnir 

. Ytiegészéhen sétnöabám 
 

-lod tréza menah ,iq izejef tépéq ttotokla lórgáliv a sé tágamnö men trézE 
évőtehremsigem te'niq imelle% negedi "e arámá% ajázah "oh ,wizog 

.ne"et 
 

sétrégem a tegéssepéq iótokla za tti wa' ,te%évűm ótokla si sátídrofűm A 
.itísette+eh egéssepéq 

 
wenőlne"e tnim ,i!!a inetrégemy "oh ,atzamlagof "ú tze olleaffaR 

. Yinnel 
 

Bár a népek leglényegesebb gondolatai hasonlítanak egymáshoz, a rész- 
letek különböznek egymástól. Ezeknél kell odafigyelni a fordítónak. 
 
„A műfordításnak az a célja – Kosztolányi szerint – , hogy gondolati és 
formai hasonlósága által az eredetivel azonos hatást keltsen. ” 
 
Versfordításnál van olyan alkotás, amelynél nem lehet tökéletesen ezeknek 
a követelményeknek eleget tenni. Ezeknél jó megoldás: az átköltés. 
 
Nagyon sok idegen szónak több – egymástól eltérő – jelentése is van. Az 
igazi műfordítónak azt kell megtalálni, amelyik a legjobban illeszkedik a 
szövegkörnyezetbe. Ezzel kezdődik a műfordítás nehézsége. 
 
 

A művészi alkotás 
 
Itt álljunk meg egy pillanatra, és ejtsünk pár szót a művészi alkotás nehéz- 
ségéről is. Van olyan író, költő, aki a könnyűnek látszó feladatot is véres 
verejtékkel oldja meg, és van olyan, aki könnyedén ugrat át a nehéz aka- 
dályokon. Csak az életrajzírók jegyzik fel azt, hogyan dolgozott a szóban- 
forgó alkotó, de a mű lényegét ez nem érinti, az a fő, hogy alkotott. 
 
 A költészet területén a műfordító olyan költő – Benedek Marcell sze- 
rint – „aki nem alkot, csak formál, az alkotás lázát nem érzi, csak a for- 
mábaöntés nehézségeit” . 
 
Ezért nem önmagát és a világról alkotott képét fejezi ki, hanem azért dol- 
gozik, hogy hazája számára egy idegen szellemi kincset megismerhetővé 
tegyen. 
 
A műfordítás is alkotó művészet, csak itt az alkotói képességet a megértés 
képessége helyettesíti. 
 
Raffaello ezt úgy fogalmazta, hogy „megérteni annyi, mint egyenlőnek 
lenni” . 
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xwanó% sétrégem a emletré sejlet a im "oh ,noza rám e-watdoklodnoglE 
 

-eleB .si éótokla za menah ,segéskü% esétrégem ólavinadnom a wa'meN 
a ima ,si absám nednim wos gém sé ebételélme%gáliv ,abátalugnah a inlé 

.ettevár arásárígem űm 
 
 

 wodnog ilüröq sétetlütá zA 
 

"e wanluménle lattazála wika ,wótokla si wugam eri!bböt wótídrofűm A 
.rokesétetlütá űm negedi 

 
,sátídrofűm men gém sátídrof Ysre!y ttezeven"ú ódapat zehgevö% A 

.it%evle si tiegéspé% sátokla itedere za gém ,űh men "oh ,lüvíknoza trem 
 

.ássamlanu űm iakóJ ttotídrofel neseipég a wiláv "Í 
 

.si lóriajdnog wózoklalgof lassátídrofűm a gém lleq inló° 
:wene+I 

 
 .asátídrofel őtehtré wotadnomröq ózagáté% sé -ú%%oh , -divör A .1 
 .asádaa%%iv őtehzemletré wanátalán%ah vle! seigér A .11 
 .esétetlütá wosáló% A .111 
 (ttaim egésdivör vle! logna za luádlép lénkőtlöq) .gésűhamrof A .1111 

 
rokka ,gem wijúb %évűm ótokla ttögöm e+éme% ótídrofűm a nebi!!emA 

,tétezevle! tájas a inremsi tehel lef lunaltatahó lénsétetlütá za 
.tiámrof isézejefiq 

 
ttopaq nátu wievűm a inlégem watdut men worámladori za nebbegéR 

.zehsétí%égeiq tnim ,zohsátídrofűm a watludrof tréze ,lőbmeledevöj 
 

men natlí! "oh ,wenkügés!ekévet ú!ári ne+i za tlov za ako wisám A 
lóbmoladorigáliv a wattot%aláv tréze ,takiatalodnog a iq wéttehzejef 

.ervle! iazah tá wéttetlü tza sé ,támét ólnosah 
 

Elgondolkodtak-e már azon, hogy mi a teljes értelme a megértés szónak? 
 
Nemcsak a mondanivaló megértése szükséges, hanem az alkotóé is. Bele- 
élni a hangulatába, világszemléletébe és még sok minden másba is, ami a 
mű megírására rávette. 
 
 

Az átültetés körüli gondok 
 
A műfordítók többnyire maguk is alkotók, akik alázattal elnémulnak egy 
idegen mű átültetésekor. 
 
A szöveghez tapadó úgynevezett „nyers” fordítás még nem műfordítás, 
mert azonkívül, hogy nem hű, még az eredeti alkotás szépségeit is elveszti. 
 
Így válik a gépiesen lefordított Jókai mű unalmassá. 
 
Szólni kell még a műfordítással foglalkozók gondjairól is. 
Ilyenek: 
 
1. A rövid- , hosszú- és szétágazó körmondatok érthető lefordítása. 
2. A régies nyelv használatának értelmezhető visszaadása. 
3. A szólások átültetése. 
4. A formahűség. (költőknél például az angol nyelv rövidsége miatt) 
 
Amennyiben a műfordító személye mögött alkotó művész bújik meg, akkor 
az átültetésnél óhatatlanul fel lehet ismerni a saját nyelvezetét, kifejezési 
formáit. 
 
Régebben az irodalmárok nem tudtak megélni a műveik után kapott 
jövedelemből, ezért fordultak a műfordításhoz, mint kiegészítéshez. 
 
A másik oka az volt az ilyen irányú tevékenységüknek, hogy nyíltan nem 
fejezhették ki a gondolataikat, ezért választottak a világirodalomból ha- 
sonló témát, és azt ültették át hazai nyelvre. 
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 iegészéhen sátídrof sesrev A 
 

.tegésűhamrof sejlet a wétletevökgem lótsátídrof sesrev a nabbároQ 
-rat a ,őtehtísejlet ne!!öq gal!o%iv wnulán ze evtniket témetü srev A 

a lügéV .tadalef ű!!öq ne+i men rám asátrateb we!émletevöq imlat 
-wnüvle! a tegészéhen bbo"angel a azzoko asálálatgem mír őlelefgem 

.ttaim ó% ttozogar wos tlán%ah neb 
 

sé amrof tnelej tsávuklagem se+emalav aros nednim sátídrof sesrev Ay 
.zagi nodóm sotalánjas ze sé ,llecraM wedeneB ajtíllá _ Ytzöq molatrat 

 
:tádlép téq wnü"eV 

 
,alad i%Ő nelreV lóP wi"e zA 

.esrev .c (11 alad ijé rodnáv A) ólnosaH etőG wisám a 
 

,asádaa%%iv wognahrro ótahlálat nebvle! a lánásátídrof srev aicnarf A 
etélnelej settü"e sélesrev sekétrémődi sé semír a lén!émetlöq temén a 

(telkélleM dsál) .tsétetlütá őlelefgem a i%et énneltetehel etni% 
 
 

 ejővöj sátídrofűm A 
 

-an er"e sé amá% wólunat tevle! negedi za bböt er"e nabkniajpaN 
a e-nav géskü% :sédréq a widőtevlef tréze ,tenretni za tídóh trét bbo" 

xarsátídrofűm 
 

a wona+o névér iagássotájas wnüvle! "oh ,motahdnom tza wa' errE 
.tahdomlá si men pén sám lőrkene+ima ,wniegésőtehel 

-bböt wosátídrof őnelejgem a rokima ,ődi za za nöjle "oh ,melémer trézE 
.si téven ótídrof a ezze"ejgem ósavlo za "oh ,tza ilmedrégem egés 

 
 

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ 
 
 

A verses fordítás nehézségei 
 
Korábban a verses fordítástól megkövetelték a teljes formahűséget. 
A vers ütemét tekintve ez nálunk viszonylag könnyen teljesíthető, a tar- 
talmi követelmények betartása már nem ilyen könnyű feladat. Végül a 
megfelelő rím megtalálása okozza a legnagyobb nehézséget a nyelvünk- 
ben használt sok ragozott szó miatt. 
 
„A verses fordítás minden sora valamelyes megalkuvást jelent forma és 
tartalom közt” – állítja Benedek Marcell, és ez sajnálatos módon igaz. 
 
Vegyünk két példát: 
 
 Az egyik Paul Verlaine Őszi dala, 
 a másik Goethe Hasonló (A vándor éji dala 2) c. verse. 
 
A francia vers fordításánál a nyelvben található orrhangok visszaadása, 
a német költeménynél a rímes és időmértékes verselés együttes jelenléte 
szinte lehetetlenné teszi a megfelelő átültetést. (lásd Melléklet) 
 
 

A műfordítás jövője 
 
Napjainkban egyre több az idegen nyelvet tanulók száma és egyre na- 
gyobb tért hódít az internet, ezért felvetődik a kérdés: szükség van-e a 
műfordításra? 
 
Erre csak azt mondhatom, hogy nyelvünk sajátosságai révén olyanok a 
lehetőségeink, amilyenekről más nép nem is álmodhat. 
Ezért remélem, hogy eljön az az idő, amikor a megjelenő fordítások több- 
sége megérdemli azt, hogy az olvasó megjegyezze a fordító nevét is. 
 
 
Kispest, 2005. álom havában 
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Melléklet 
 

telkélleM 
 



:atazotláv tremsizöq téq wanásátídrof srev-nelreV A 
 
 

 lad i%Ő lad i%Ő 
 
 
 

 gokoz ,gokoZ ,gno= ajrúh %Ő 
 wonoq %ő za gnosub ,gnojaJ 
 ,ejűdegeh ,noját A 
 ,meví% lúdroz notonom tno S 
 meví% lúdrof nokonoq túB 
 .erűreseq .nójáf sÉ 

 
 ;jé za t%alluF ,geteggü' né S 
 ;réhef mocra ,geteb !ávlaH 
 aró za ah s léfjé gíM 
 ,wogokoz :tü ,worís wa' ,gnoQ 
 wopan igér wos a méle S 
 .ajótaris .léq jéq tnűT 

 
 tnigem ,we"em S ,rám inlúm ,Ó 
 tnim ,indó!áh rám inlluh X%Ő 
 tluvrále za Xlé%%erE 
 ,lével őgröz ,trava tloh tniM 
 lé% a le++em travaklef tiM 
 .dlugá%avot …lé% %%or A 

 
 cnirőL óba° dáprÁ tóT 

 
 
 

-rev so+úsgnah a mes ,sekétrémődi za mes samlakla men vle! aicnarf A 
ősleb a lüvíq némír sé néte%tempézöq ,námá%gató% tesrev a "í ,erséles 

.azzopala armallad 
 

A Verlaine-vers fordításának két közismert változata: 
 
 
Őszi dal    Őszi dal 
 
 
 
Ősz húrja zsong,   Zokog, zokog 
Jajong, busong    az ősz konok 
A tájon,    hegedűje, 
S ont monoton    zordúl szívem, 
Bút konokon    fordúl szívem 
És fájón.    keserűre. 
 
S én csüggeteg,    Fullaszt az éj; 
Halvány beteg,    arcom fehér; 
Míg éjfél    s ha az óra 
Kong, csak sírok,   üt: zokogok, 
S elém a sok    régi napok 
Tűnt kéj kél.    siratója. 
 
Ó, múlni már,    S megyek, megint 
Ősz! hullni már    hányódni, mint 
Eresszél!    az elárvult 
Mint holt avart,    zörgő levél, 
Mit felkavart    mellyel a szél 
A rossz szél…    tovaszáguld. 
 
    Tóth Árpád       Szabó Lőrinc 
 
 
 
A francia nyelv nem alkalmas sem az időmértékes, sem a hangsúlyos ver- 
selésre, így a verset szótagszámán, középmetszetén és rímén kívül a belső 
dallamra alapozza. 
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lavásámotál tlosá+ofeb lőtkemlezré agam a togáliv ővélgem a nelreV 
bbezehengel wi"e za esétetlütá seteléköt a wenésrev a wennE .itetlekézré 
-la gn za wa' vle! ra"am a takognahrro tlán%ahlef A .tadalef iótídrof 

-po% űdegeh a nátu ózgnahnágam sagaM .indaa%%iv ajdut lavásázamlaq 
e nasa%%oh gezer asu%%ab aknodrog a nátu ózgnahnágam +ém ,ajnár 

-nágam +ém a togásúromo% sé togássomallad a nebsrev A .nabgnah téq 
-átah so=árav wepéq a ,eséreveq iretsem wózgnahlassám "ál sé wózgnah 

.ajtísotzib agássotama+of sumtir a sé akétáj wemír a tás 
 

őtteq wisám a ,seteléköt aka%srev ősle za wa' wanásátídrof dáprÁ tóT 
.sétlöktá :asátídrof cnirőL óba° .ózmálluh sé ttezederöt 

 
 
 

 moto d no%náS 
 
 

 nekofi% tuT nol olgná% öL 
 neq ,mlb É noloiv éD 
 röh l no° moto l öD 
 náivu% öm ö` req nom %%elB 
 nái%nö ru= öD regnál üD 
 ;rölp ö= E. notonoM 
 

 
 

 év nom ö= É 
 évom óv O 
 tropmom iQ 
 álöd ,á%öD 
 ál e jeráP 
 .trom ijaF 

 
 nelreV lóP 

 
 

Verlaine a meglévő világot a maga érzelmektől befolyásolt látomásával 
érzékelteti. Ennek a versének a tökéletes átültetése az egyik legnehezebb 
fordítói feladat. A felhasznált orrhangokat a magyar nyelv csak az ng al- 
kalmazásával tudja visszaadni. Magas magánhangzó után a hegedű szop- 
ránja, mély magánhangzó után a gordonka basszusa rezeg hosszasan e 
két hangban. A versben a dallamosságot és szomorúságot a mély magán- 
hangzók és lágy mássalhangzók mesteri keverése, a képek varázsos hatá- 
sát a rímek játéka és a ritmus folyamatossága biztosítja. 
 
Tóth Árpád fordításának csak az első versszaka tökéletes, a másik kettő 
töredezett és hullámzó. Szabó Lőrinc fordítása: átköltés. 
 
 
 
        Chanson d′automne 
 
 
Le sanglots longs    Tout suffocant 
Des violons     Et blême, quand 
De l′automne     Sonne l′heure 
Blessent mon cœur    Je me souviens 
D′une langueur     De jours anciens 
Monotone.     Et je pleure; 
 
 
 
   Et je m′en vais 
   Au vent mauvais 
   Qui m′emporte 
   Deçà, delà, 
   Pareil à la 
   Feuille morte. 
 
             Paul Verlaine 
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:asátídrof ra"aM 
 aros nednim sátídrof sesrev Ay 
 tnelej tsávuklagem se+emalav 
 Yttözöq molatrat sé amrof 
lecraM wedeneB 

 
 

lad i%Ő 
 
 
 

,gnojaj %ő zA 
gnob ajá'árB 

,nokonoQ 
,gnosúb meví° 
gno= "ú a"áV 

.notonoM 
 

,gnoro% metéL 
:gnojaz márÓ 

,wot a gnoQ 
:gnorob matlúM 

,gnolot mélE 
.wogokoZ 

 
lolad lé% fú~ 

:lóla maplaT 
,ttotnor máR 

,avot s ét %iV 
nabrava tniM 
.tobmol tloH 

 
 
 

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ 
 

Magyar fordítása: 
          „A verses fordítás minden sora 
            valamelyes megalkuvást jelent 
            forma és tartalom között” 
              Benedek Marcell 
 
 
Őszi dal 
 
 
 
Az ősz jajong, 
Brácsája bong 
Konokon, 
Szívem búsong, 
Vágya úgy zsong 
Monoton. 
 
Létem szorong, 
Órám zajong: 
Kong a tok, 
Múltam borong: 
Elém tolong, 
 Zokogok. 
 
Csúf szél dalol 
Talpam alól: 
Rám rontott, 
Visz té s tova, 
Mint avarban 
Holt lombot. 
 
 
 
Kispest, 1996. március 1. 
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:alittA irí˘ 
 
 

 zohsátídrofsrev "e sétí%égeiQ 
 

nebböt (bbártáh dsál) tésrev etzemele latlá ő=eD i!álot%oQ wenétőG 
.édáprÁ tóT _ nálat _ bbetremsigel A .wáttotídrofel 

 
 

%ehjálG njÁ 
 (11 dílthaN %rerednaV) 

 
nlefpiG nella rebÜ  

, ?úR t%I 
nlefpiV nella nI 

ud t%erüpS 
;huaH nenjá muaQ 

.edláV mi negjávs njágöF iD 
edlab ,run etraV 

.hua ud t%ehuR 
 
 

ólnosaH 
(11 alad ijé rodnáv A) 

 
tecréb nednim rámmI 

,lü dne~ 
,dezré gila ,bmol wlaH 

:lüdneL 
.jé za tjahóS 

,akrádam ikreb a wivúb ráM 
arákosmen si eT 

…jléf en ,lo%gu˘ 
 
 

ra"am a telej!áih ővél nabros widosám a nabájámrof itedere srev a :séz"ejgeM) 
(intetnütlef wátko% tnékő%%evsotnop wotazotláv 

Nyíri Attila: 
 
 

Kiegészítés egy versfordításhoz 
 
Goethének Kosztolányi Dezső által elemezte versét (lásd hátrább) többen 
lefordították. A legismertebb – talán – Tóth Árpádé. 
 
 
Ein Gleiches 
(Wanderers Nachtlied 2) 
 
Über allen Gipfeln 
Ist  Ruh' , 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch. 
 
 
Hasonló 
(A vándor éji dala 2) 
 
Immár minden bércet 
Csend ül, 
Halk lomb, alig érzed, 
Lendül: 
Sóhajt az éj. 
Már búvik a berki madárka, 
Te is nemsokára 
Nyugszol, ne félj… 
 
 
(Megjegyzés: a vers eredeti formájában a második sorban lévő hiányjelet a magyar 
változatok pontosvesszőként szokták feltüntetni) 
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a asálo'ámlot őnétröt nevle! ra"am wensrev a wenne ,me%ih tzA 
a za ,wolo!áih timA .nabásádaa%%iv molatrat itedere za bbeserekisgel 

.wétrémsrev a :amrof ttozamlagofgem latlá i!álot%oQ 
 

tte+eh wosut%epana nabros ősle zA .tekétrémsrev itedere za ajtrat meN 
-a ,zamlakla tsuehort nabros widosám A .lán%ah tsuednops sé tsubmaj 

-ni% nabros widamrah A .wansuednops itedere za lelefgem erégellej +em 
.tte+eh sut%epana sé submaj ttü"e őle ludrof suednops sé submaj nét 

iasubmaj ros widötö zA .wansuednops itedere za lelefgem ros wide"en A 
wosut%epana za nabros widotah A .ótahlálat submaj sé suednops tte+eh 
,netreveq lassubmaj lán%ah tsuehort sé tsuednops tte+eh wosubmaj sé 

za nabros wideteh A .tésétetkül mádiv te%émret a a%%iv ajda men +ema 
za lügéV .tsám"e ajtláv suednops sé suihirip tte+eh wosuednops itedere 

.wansubmaj sé wansuednops itedere za lelefgem ros óslotu 
 

za tno%iV .tsáríőle ietőg a itevöq eséze+ehle wemír i-dáprÁ tóT A 
.erégév tadnom a %et temírőn tte+eh emírmíh sőre ros widamrah sé ősle 

 
 

,takoros ietőg a a%%iv ajda galimlatrat sátídrof eléf-i!álot%oQ A 
tsátídrofsrev a tzE .ázzoh widozagi nesejlet men amá%gató% ózotláv trem 

-os wide"en sé widosám srev A .wangássonávli! a atná% men nabnoza 
-ehort a nabros widötö za sé tte+eh wemírőn zamlakla tekemírmíh nabár 

(bbőséq dsál) .%et tsut%epana sé takosubmaj ebé+eh suednops sé su 
 
 

wenétőG tima "oh ,artalodnog a arra mattotuj nátu sézmele za nátuzE 
si vle! ra"am a tza ,inetnö abámrof seteléköt _ nevle! temén _ tlürekis 

-ejlet tze "oh ,gadzag na+o nav egéssepékőzejefiq wnüvle! ne%ih) .ajtahdaa%%iv 
(itehtís 

 
tdaram neltezejefeb +em? _ géskörö eléf-i!álot%oQ a "oh ,metzeré "Ú 

ttetelü% nátu sézetelrésíq ivézíT .luro% ersétí%égeiq sé tnelej tsávíhiq _ 
a ,tekétrémődi za i%ev ebmele"if +ema ,sátídrofsrev 12 ibbála za gem 

.si tekemír a sé tomá%gató% 
 

Azt hiszem, ennek a versnek magyar nyelven történő tolmácsolása a 
legsikeresebb az eredeti tartalom visszaadásában. Amit hiányolok, az a 
Kosztolányi által megfogalmazott forma: a versmérték. 
 
Nem tartja az eredeti versmértéket. Az első sorban anapesztusok helyett 
jambust és spondeust használ. A második sorban trocheust alkalmaz, a- 
mely jellegére megfelel az eredeti spondeusnak. A  harmadik sorban szin- 
tén jambus és spondeus fordul elő együtt jambus és anapesztus helyett. 
A negyedik sor megfelel az eredeti spondeusnak. Az ötödik sor jambusai 
helyett spondeus és jambus található. A hatodik sorban az anapesztusok 
és jambusok helyett spondeust és trocheust használ jambussal keverten, 
amely nem adja vissza a természet vidám lüktetését. A hetedik sorban az 
eredeti spondeusok helyett pirichius és spondeus váltja egymást. Végül az 
utolsó sor megfelel az eredeti spondeusnak és jambusnak. 
 
A Tóth Árpád-i rímek elhelyezése követi a goethei előírást. Viszont az 
első és harmadik sor erős hímríme helyett nőrímet tesz a mondat végére. 
 
 
A Kosztolányi-féle fordítás tartalmilag adja vissza a goethei sorokat, 
mert változó szótagszáma nem teljesen igazodik hozzá. Ezt a versfordítást 
azonban nem szánta a nyilvánosságnak. A vers második és negyedik so- 
rában hímrímeket alkalmaz nőrímek helyett és az ötödik sorban a troche- 
us és spondeus helyébe jambusokat és anapesztust tesz. (lásd később) 
 
 
Ezután az elemzés után jutottam arra a gondolatra, hogy amit Goethének 
sikerült – német nyelven – tökéletes formába önteni, azt a magyar nyelv is 
visszaadhatja. (hiszen nyelvünk kifejezőképessége van olyan gazdag, hogy ezt telje- 
sítheti) 
 
Úgy éreztem, hogy a Kosztolányi-féle örökség – 'mely befejezetlen maradt 
– kihívást jelent és kiegészítésre szorul. Tízévi kísérletezés után született 
meg az alábbi 12 versfordítás, amely figyelembe veszi az időmértéket, a 
szótagszámot és a rímeket is. 
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 11 1 
 

 násavah we"eh A neke"eh sagam A 
 ,nav dne~ ,nav dne~ 
 násagam wáf A neke"eh-gá zA 
 ah dezrÉ a dezrÉ 
 ;ssirf aráp A ;néh!e tjahóS 
 .argá za le wenlü wákrádaM .akrádam a nődre luti'lE 
 ,avráv gém am ráB arákosmen ,jráV 
 .si et lo%gu˘ .nétni% %nehiP 

 
 

 1111 111 
 

 neke"eh sagam A úro%ok"eh a ttO 
 ,nav dne~ ,sedne~ 
 _ nelevel _ "áv A úro%okbmol A 
 za gemeR "e nezzeR 
 ;négév wagÁ ;témsi éssiQ 
 .akrádam a tagllah nődre zA .arkáf a nődre llá% akrádaM 
 arákosmen ,jráV ,avráv tsom ahráB 
 .nétni% lo%gu˘ .gém si lo%gu˘ 

 
 

 12 2 
 

 néjetet womro zA  námro wosavah A 
 ,dne' +éM  ,nav dne~ 
 nélevel wáf A  nánoroq dlöz A 
 _ evzerÉ _  a nahuS 
 ;té% wil%o lé°  ;nézöq wáf _ "áV 
 .argá za wenlüper wákrádaM  .amrál a luklahle nődre zA 
 ,avráv "í s ,wa' jráV  aráhalav ,jráV 
 .témsi lo%gu˘  .nétni% lo%gu˘ 

 
 

 1      2 
 
A magas hegyeken   A hegyek havasán 
Csend van,    Csend van, 
Az ág-hegyeken   A fák magasán 
Érzed a     Érzed ha 
Sóhajt enyhén;    A pára friss; 
Elcsitul erdőn a madárka.  Madárkák ülnek el az ágra. 
Várj, nemsokára   Bár ma még várva, 
Pihensz szintén.   Nyugszol te is. 
 
 
 3       4 
 
Ott a hegykoszorú   A magas hegyeken 
Csendes,    Csend van, 
A lombkoszorú    A vágy – levelen – 
Rezzen egy    Remeg az 
Kissé ismét;    Ágak végén; 
Madárka száll erdőn a fákra.  Az erdőn hallgat a madárka. 
Bárha most várva,   Várj, nemsokára 
Nyugszol is még.   Nyugszol szintén. 
 
 
 5     6 
 
A havasok ormán   Az ormok tetején 
Csend van,    Mély csend, 
A zöld koronán    A fák levelén 
Suhan a     – Érezve – 
Vágy – fák közén;   Szél oszlik szét; 
Az erdőn elhalkul a lárma.  Madárkák repülnek az ágra. 
Várj, valahára    Várj csak, s így várva, 
Nyugszol szintén.   Nyugszol ismét. 
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 1112 112 
 

 nokomro ,neke"eH nőtet"eh sagam A 
 ,nav dne~ ,dne' +éM 
 nokobmol ,náf A nőtetaf ,nődrE 
 ah ,dezrÉ "e lüdzeR 
 ;éssiq gemeR ;négnel gév siQ 
 .aráf a avtagllah lü rádaM .akrádam luklahle nődre zA 
 ,am %ráv gém ahráB aráhalav táH 
 .nétni% lo%gu˘ .nétni% %nehiP 

 
 

 3 11112 
 

 %évle mí créb a ttO nokomro savah A 
 ,naklaH ,nav dne~ 
 %ége gnir gá zA nokobmol dlöz A 
 ah ,nassaL a nezzeR 
 ;nédü léq lé° ;gév "e s léveL 
 .arkáf a le wenlü wákrádaM .amrál a luti'le nődre zA 
 arákosmen ,jráV ,avráv wa' am ráB 
 .nétni% lo%gu˘ .gém et lo%gu˘ 

 
 

 113 13 
 

 nokomro sagam A néjetet womro zA 
 ,dne' +éM ,nav dne~ 
 nokobmol dlöz A nélevel wáf A 
 ,gnel :dezrÉ a dezrÉ 
 %ih ;gém gemeR ;%iv ah ,tjahóS 
 .argá za le wenlü waradaM .akrádam a luti' nődre zA 
 ,avráv "í ahráB aráhalav ,jráV 
 .si et lo%gu˘ .si et %nehiP 

 
 

   7        8 
 
A magas hegytetőn   Hegyeken, ormokon 
Mély csend,    Csend van, 
Erdőn, fatetőn    A fán, lombokon 
Rezdül egy    Érzed, ha 
Kis vég lengén;    Remeg kissé; 
Az erdőn elhalkul madárka.  Madár ül hallgatva a fára. 
Hát valahára    Bárha még vársz ma, 
Pihensz szintén.   Nyugszol szintén. 
 
 
   9      10 
 
A havas ormokon   Ott a bérc ím elvész 
Csend van,    Halkan, 
A zöld lombokon   Az ág ring egész 
Rezzen a    Lassan, ha 
Levél s egy vég;   Szél kél üdén; 
Az erdőn elcsitul a lárma.  Madárkák ülnek el a fákra. 
Bár ma csak várva,   Várj, nemsokára 
Nyugszol te még.   Nyugszol szintén. 
 
 
 11      12 
 
Az ormok tetején   A magas ormokon 
Csend van,    Mély csend, 
A fák levelén    A zöld lombokon 
Érzed a     Érzed: leng, 
Sóhajt, ha visz;    Remeg még; hisz 
Az erdőn csitul a madárka.  Madarak ülnek el az ágra. 
Várj, valahára    Bárha így várva, 
Pihensz te is.    Nyugszol te is. 
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sélemír a ,wőtehlére'lef worossrev a ttözöq tazotláv 113 a nesete%émreT 
.levéletévebmele"if wania+ába% 

 
,tamlanávíq a tza itísejlet men sátídrofsrev secneliq a sé sotah ,samráh A 

ó% a zE .tehel Ynétni%y "av Ysiy wa' ava% óslotu ros óslotu za "oh 
rebme za +em ,ó%gév a za zE .naltatahtídzomle gel!ét lőré+eh a lőrre 

.ajdagem neűmletré"e tájólavinadnom srev a ttözöq te%émret a sé 
 
 

:wetremsizöq waibbála za gém ttellem tazotláv eléf-dáprÁ tóT A 
 
 

noko'ú' a wi%gu! ttO 
.dne' a 

nokobmol a tti sÉ 
gnel gila 

.si detjes ah ,őlle% 
,rádam a tagllah si nődre zA 

rám arákosmen ,wa' jráv 
.si et lo%gu!gem 

 
 nomgi` ciróM 

 
 

nednim ekéb apu~ 
.moro 

etni% i!jahóS 
nokobmol a 

.llágem s lé% a 
.ték%éf ilü námén rádam A 

dékéb et a ;jráV 
.rám e××em 'nis 

 
 cnirőL óba° 

 
 

Természetesen a 12 változat között a verssorok felcserélhetők, a rímelés 
szabályainak figyelembevételével. 
 
A hármas, hatos és a kilences versfordítás nem teljesíti azt a kívánalmat, 
hogy az utolsó sor utolsó szava csak „is” vagy „szintén” lehet. Ez a szó 
erről a helyéről tényleg elmozdíthatatlan. Ez az a végszó, mely az ember 
és a természet között a vers mondanivalóját egyértelműen megadja. 
 
 
A Tóth Árpád-féle változat mellett még az alábbiak közismertek: 
 
 
Ott nyugszik a csúcsokon 
a csend. 
És itt a lombokon 
alig leng 
szellő, ha sejted is. 
Az erdőn is hallgat a madár, 
várj csak, nemsokára már 
megnyugszol te is. 
 
   Móricz Zsigmond 
 
 
Csupa béke minden 
orom. 
Sóhajnyi szinte 
a lombokon 
a szél s megáll. 
A madár némán üli fészkét. 
Várj; a te békéd 
sincs messze már. 
 
   Szabó Lőrinc 
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nomro i!!emalaV 

.dne' gáT 

nobmol i!!adniM 

gnerektÁ 

.lé% egnö" A 

.argá za da!!ug pénrádaM 

arákosmen ,jráV 

.jléf en ,%tahgu˘ 

 

 rodnáS seröV 

 

 

nőtet-alki% A 

.dnö' apmoT 

nőgemer lahlE 

tnöfadO 

.si etellehel lé% A 

,arágob wáf a nebber es akrádaM 

arákosmen ,jráV 

.si et %nehiP 

 

 ő=eD i!álot%oQ 

 

 

givé zít tnim ,bböt (avah telekiq .233334555567) ,ttelü%gem tazotláv 113 a nátuiM 

(avah te%é!e .2711) ,rokkE .lassátídrofsrev a lezze matzoklalgof men 

nátu sázo!ámlunat divör sé mettevőle arjú ,avgof lánko ne+imalav 

.tazotláv segelgév _ ó%tál wenőlelefgem a _ ttetelü%gem 

Valamennyi ormon 
Tág csend. 
Mindannyi lombon 
Átkereng 
A gyönge szél. 
Madárnép gunnyad az ágra. 
Várj, nemsokára 
Nyughatsz, ne félj. 
 
   Weöres Sándor 
 
 
A szikla-tetőn 
Tompa csönd. 
Elhal remegőn 
Odafönt 
A szél lehellete is. 
Madárka se rebben a fák bogára, 
Várj, nemsokára 
Pihensz te is. 
 
   Kosztolányi Dezső 
 
 
Miután a 12 változat megszületett, (1995. kikelet hava) több, mint tíz évig 
nem foglalkoztam ezzel a versfordítással. Ekkor, (2005. enyészet hava) 
valamilyen oknál fogva, újra elővettem és rövid tanulmányozás után 
megszületett – a megfelelőnek látszó – végleges változat. 
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ólnosaH 
(11 alad ijé rodnáv A) 

 
 

őle!le takomrO 
,dne' +éM 

nőtetaf ?%%ö zA 
tnef :dezrÉ 

;néh!e llavuF 
.akrádam a nődre luti'lE 

aráhalav s ,jráV 
.nétni% lo%gu˘ 

 
 

te%émret a ,tros a gem ajti! sut%epana téq nabáros ősle sátídrofsrev A 
a tegév tev suednops nabros widosám A .élef gé za röt leggéspé% dav 

_ rét zohágam arjú nabros widamrah A Xsrev a llágeM .wengésteis sazál 
-ana sé submaj a iq izejef tze ,esétetkül te%émret a _ si nabbassal ah 

levésérevví% ózodaka ,rebme za winelejgem nabros wide"en A .sut%ep 
-ga% a ajlábórp lakkosubmaj at%it ros widötö zA .nabájámrof suednops 

submaj nabros widotah A .tését%elélef ilóbjú metü ódaramiq nattotag 
wideteh A .téjénez ógnojju te%émret a ajtísotzib avtlávlef sut%epana sé 

ika ,rebme za _ nabájkala suehort _ ,rebme za winelejgem arjú nabros 
ros widaclo! a lügéV .lőtgév naltatahtatzotlávgem a ,lótsálúmle za léf 

tnékjahós :ersédréq ttetevlef a _ lassuednops téq _ t%aláv a gem ajda 
.nabágásólavékkörö te%émret a rebme za le wilúm 

 
. c - d - d - c - b - a - b - a :wemír őzeklelö sé -t%ereq a witevöq tsám"E 
te%émret naltazotláv má ,ólujúgem a lőbmírt%ereq widamrah sé ősle zA 

-ah a gem winelej lénmírt%ereq wide"en A .iq lüdne' ejénez wenégés"e 
crep a ilé evze+eh ebte%émret a ika ,rebme ódazál nelle nednim ,ódnal 

latlá rebme za s rét őzetél a lekkemír őzeklelö nabros .112 sé .12 A .tételé 
-lef nabros .2 zA .gem laló% egés"e őrésíkle girís teknünneb ődi ttotoqla 

őzeklelö ros .1112 a t%ér _ őzejefiq tételé i!jahós rebme nednim sé _ őpél 
.zehneletgév a ajlo'paq lavó%őtöq naltatahtídzomle neűmletré"e emír 

 

Hasonló 
(A vándor éji dala 2) 
 
 
Ormokat elnyelő 
Mély csend, 
Az össz' fatetőn 
Érzed: fent 
Fuvall enyhén; 
Elcsitul erdőn a madárka. 
Várj, s valahára 
Nyugszol szintén. 
 
 
A versfordítás első sorában két anapesztus nyitja meg a sort, a természet 
vad szépséggel tör az ég felé. A második sorban spondeus vet véget a 
lázas sietségnek. Megáll a vers! A harmadik sorban újra magához tér – 
ha lassabban is – a természet lüktetése, ezt fejezi ki a jambus és ana- 
pesztus. A negyedik sorban megjelenik az ember, akadozó szívverésével 
spondeus formájában. Az ötödik sor tiszta jambusokkal próbálja a szag- 
gatottan kimaradó ütem újbóli felélesztését.  A hatodik sorban jambus 
és anapesztus felváltva biztosítja a természet ujjongó zenéjét. A hetedik 
sorban újra megjelenik az ember, – trocheus alakjában – az ember, aki 
fél az elmúlástól, a megváltoztathatatlan végtől. Végül a nyolcadik sor 
adja meg a választ – két spondeussal – a felvetett kérdésre: sóhajként 
múlik el az ember a természet örökkévalóságában. 
 
Egymást követik a kereszt- és ölelkező rímek:  a - b - a - b - c - d - d - c . 
Az első és harmadik keresztrímből a megújuló, ám változatlan természet 
egységének zenéje csendül ki. A negyedik keresztrímnél jelenik meg a ha- 
landó, minden ellen lázadó ember, aki a természetbe helyezve éli a perc 
életét. A 6. és 7. sorban ölelkező rímekkel a létező tér s az ember által al- 
kotott idő bennünket sírig elkísérő egysége szólal meg. Az 5. sorban fel- 
lépő – és minden ember sóhajnyi életét kifejező – részt a 8. sor ölelkező 
ríme egyértelműen elmozdíthatatlan kötőszóval kapcsolja a végtelenhez. 
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tekemírőn sukiehort nabros wideteh sé widotah ,wide"en ,widosám A 
.tá+úsgnah wanájólavinadnom itedere srev a avtrateb ,matzamlakla 

,nebégés"e molatrat sé amrof a ólavinlözöq ietőg a lüse!évré "Í 
Xsrev a ze seteléköt trézE .nebsrev a nebbe davloeb"e nesevre% +ema 

 
 

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ 
 
 

 lőrsrev "e !ámlunaT :ő=eD i!álot%oQ 
 (wetel%ér) 

 
rebÜy za ,mot%aláv tésrev soro'lo! "e etőG luá"rát miesétegetjeF 

-álat ttözöq ie!émetlöq bbesiq őtlöq a te+em ,tütedzeq Y…nlefpiG nellá 
:lemmíc a lezze ,nátu (alad ijé rodnáv A) YdíltháN %rerednáVy a ,wnul 

 
 

(ólnosaH) Y%ehjálG njÁy 
 

nlefpiG nella rebÜy 
, ?úR t%I 

nlefpiV nellá nI 
ud t%erüpS 

;huaH nenjá muaQ 
.edlaV mi negjávs njálgöF eiD 

edláb ,run etráV 
Y .hua ud t%ehuR 

 
.naltatahlah sé seteléköt srev a ze "oh ,nabba ttodopallágem iknedniM 

,nabuanemlI ,nabároq sevé 1111333 ,ettötlöq né-112 rebmetpe% .11133345567 etőG 
a _ lannóri _ atrí si lef nabmo! s ,ttala asátah waniasámo!eb te%émret a 

"e ttőle alálaH .ettere% no"an agam Ő .aráják%ed záhaf ővél ne"eh 
-álgem laviákonu za nabároq sevé 115556 ,nabásut%ugua 133355567 "oh ,levvé 

-a! gecreh tsogÁ +oráQ ,nonáhlekkiQ a s ,taját iuanemli ,igér a attagot 
-sám"e rö%bböt sé ,előt tlu"álle lunaltako% ,tésrev attáltno%iv nájólar 

:táros téq óslotu attagodnom evze!!öq nátu 

A második, negyedik, hatodik és hetedik sorban trocheikus nőrímeket 
alkalmaztam, betartva a vers eredeti mondanivalójának hangsúlyát. 
Így érvényesül a goethei közölnivaló a forma és tartalom egységében, 
amely szervesen egybeolvad ebben a versben. Ezért tökéletes ez a vers! 
 
 
Kispest, 2000. szelek havában 
 
 

Kosztolányi Dezső: Tanulmány egy versről 
(részletek) 

 
Fejtegetéseim tárgyául Goethe egy nyolcsoros versét választom, az „Über 
allen Gipfeln…” kezdetűt melyet a költő kisebb költeményei között talá- 
lunk, a „Wanderers Nachtlied” (A vándor éji dala) után, ezzel a címmel: 
 
 
„Ein Gleiches” (Hasonló) 
 
„Über allen Gipfeln 
Ist Ruh' , 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch. ” 
 
Mindenki megállapodott abban, hogy ez a vers tökéletes és halhatatlan. 
Goethe 1783. szeptember 7-én költötte, 34 éves korában, Ilmenauban, a 
természet benyomásainak hatása alatt, s nyomban fel is írta - irónnal - a 
hegyen lévő faház deszkájára. Ő maga nagyon szerette. Halála előtt egy 
évvel, hogy 1831 augusztusában, 82 éves korában az unokáival megláto- 
gatta a régi, ilmenaui tájat, s a Kickelhahnon, Károly Ágost herceg nya- 
ralóján viszontlátta versét, szokatlanul ellágyult tőle, és többször egymás- 
után könnyezve mondogatta utolsó két sorát: 
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Y .hua ud t%ehuR edlab ,run etráVy 
 

ed ,inlelef wodut men gém tsom arra ,tégéspé% srev e azzoko im "oH… 
,williindut wo"av nebtez+eh sé'nere% a nabbA .men im "oh ,negi arra 

-le lannoza lüklén asátíbro' bbe+éke'gel wanámlatrat a tájámrof "oh 
-am motídrofel aró% lóró% t!émetlöq temén a "oh ,latláza ,metehtetnüt 

:arra" 
 

.tetelehel "e %ezré gila noko'ú'af a ,nav molagu! nomro nedniMy 
Y .si et %nehip arákosmen ,jráV .nebődre za wantagllah wákrádam A 

 
_ e-iremsilef nabzamlahó% a nebbe "oh ,lótmósavlo nednim mezedréQ 

-lav lleq eb wanna ,űme%ihój ikA xtésrev itnef etőG _ si na!ávlah wa' 
-ráka _ wisám "e sé ,zehitedere za tílnosah si men wa' gém "oh ,ainal 

ttoloH .azórp a ze tnim ,elev nav nabgásifa/a bbákni srev ój _ ne+im 
.ttozotláv men gelőslüq Yem%ey za ,tdaramgem Ytalodnogy a 

 
.wen+ém es tém%e za ,wenitedere wujlálat men ébböt totalodnog a eD 

,em%e na+o ,ttotahdnom %édre iaignirüt "e te+em ,ze talodnog na+O 
-nog ipannednim ,arpalőzelevel sepéq "e ttotahrí óludnáriq "e te+em 

a +em ,tneletgév a tza rámmi löf izédi men +em ,em%e tlepé'le ,talod 
-rü% wava% a ,tnű%gem tal=árav A .llavuf wnár lániaros ősle !émetlöq 

.ttözöq wniezeq a nav gevö% gedih ,tte%eveklel "E .e××ö watlomo néq 
 

-eq sé t!émetlöq a arjú löf wüstípÉ .erkelél a wnujlodnog ttőle alluh E 
a nojdú'O .ege!él a im "oh ,lavó% ,zök%eótah a enneb im "oh ,wüsser 

-liv telé za tézí nednim tá ajráj sé ,iereőtü egrüf wenejgecrep ,tset ttolah 
nabáros őslE .widődzeq lassánabbodví% samlatah srev a zE .agássomal 

+em ,sut%epana dav , (…nlefpiG nellá rebÜ) wanlagra! wemetü ődekleme 
-téq ,divör ,wisám a nátuza ,wizré séteis imalav ,tröt élef léc sotazkotit 
,metü za ,eví% srev a (…?úR t%I) eb anllá talujá neletrih ahtnim ,nabros úgat 

-éq arsállágem a ,rev tú%%oh sé tesőre téq ,lőtimalav evdejigem "etnim 
suednops lavó° .lélale lunaltaráv nátu taludni zA xenez a léf lőtiM .ne% 

-gedi za gém ará!ozib ,nabros wide"en sé widamrah A .tazál a el ajráz 
-srev setétnelle gidep nebkidötö za ,metü za lussal ttala asátah sádókzár 

.wenlükébiq wosuednops sé wosut%epana őleselef lassám"e za ,wekétrém 

„Warte nur, balde Ruhest du auch. ” 
 
…Hogy mi okozza e vers szépségét, arra most még nem tudok felelni, de 
arra igen, hogy mi nem. Abban a szerencsés helyzetben vagyok tudniillik, 
hogy formáját a tartalmának legcsekélyebb csorbítása nélkül azonnal el- 
tüntethetem, azáltal, hogy a német költeményt szóról szóra lefordítom ma- 
gyarra: 
 
„Minden ormon nyugalom van, a facsúcsokon alig érzesz egy leheletet. 
A madárkák hallgatnak az erdőben. Várj, nemsokára pihensz te is. ” 
 
Kérdezem minden olvasómtól, hogy ebben a szóhalmazban felismeri-e – 
csak halványan is – Goethe fenti versét? Aki jóhiszemű, annak be kell val- 
lania, hogy még csak nem is hasonlít az eredetihez, és egy másik – akár- 
milyen – jó vers inkább atyafiságban van vele, mint ez a próza. Holott 
a „gondolat” megmaradt, az „eszme” külsőleg nem változott. 
 
De a gondolatot többé nem találjuk eredetinek, az eszmét se mélynek. 
Olyan gondolat ez, melyet egy thüringiai erdész mondhatott, olyan eszme, 
melyet egy kiránduló írhatott  egy képes levelezőlapra, mindennapi gon- 
dolat, elcsépelt eszme, mely nem idézi föl immár azt a végtelent, mely a 
költemény első sorainál ránk fuvall. A varázslat megszűnt, a szavak szür- 
kén omoltak össze. Egy lelkeveszett, hideg szöveg van a kezeink között. 
 
E hulla előtt gondoljunk a lélekre. Építsük föl újra a költeményt és ke- 
ressük, hogy mi benne a hatóeszköz, szóval, hogy mi a lényege. Ocsúdjon a 
halott test, percegjenek fürge ütőerei, és járja át minden ízét az élet vil- 
lamossága. Ez a vers hatalmas szívdobbanással kezdődik. Első sorában 
emelkedő ütemek nyargalnak (Über allen Gipfeln…), vad anapesztus, mely 
titokzatos cél felé tört, valami sietés érzik, azután a másik, rövid, két- 
tagú sorban, mintha hirtelen ájulat állna be (Ist Ruh'…) a vers szíve, az ütem, 
mintegy megijedve valamitől, két erőset és hosszút ver, a megállásra ké- 
szen. Mitől fél a zene? Az indulat után váratlanul elalél. Szóval spondeus 
zárja le a lázat. A harmadik és negyedik sorban, bizonyára még az ideg- 
rázkódás hatása alatt lassul az ütem, az ötödikben pedig ellentétes vers- 
mértékek, az egymással feleselő anapesztusok és spondeusok kibékülnek. 
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-sétetkül bbesetelne"e , (huaH nenjá muaQ) wenzektnelej wosubmaj at%it 
tréza eD .witetzeré tsávgu!gem a ,tásáluvaj sédökűmví% a we+em ,les 
wujllah arjú nabros widotah A .+úsne"e za er+eh llá men gidnim gém 

tocnát-dánem !ágop a (edlaV mi negjávs njálgöF iD) ténez ógnojju za 
bbőle +em ,(iőnpap wenénetsi irokó gásmádiv sé rob a ,wan%uhhaB :wodánem a) 

séveq wa' si ze ed ,vdeq a arbbasagamgel nekkö% ttI .ttotatzárpákle 
-ah rám tsom sé ,naprota%%iv tnigem sumtir a nabros wideteh A .trat giedi 

-résíq wa' etniele we+em ,wemetü ú%%oh tremsi za wanagnoq nattozorát 
leggésttezgév sé larrogi% neltetehlelréq nabros óslotu za s ,wettet 

ttü"e lavásálúmle lad a sé ,wnünebbödgem "oh ,t!esrev a eb wizejef 
.wüzzeré si tásálúmle za wennednim sé wentelé za ,wansám imalav 

 
a tnim ,ttolah na+o ppé nálat nabágaM .ajátóq srev a ,záv ienez a tti emI 

,si tegevö% a wüjtehevőle rám lántnop a lénne eD .lüklén amrof ,talodnog 
-le"iF .ebke"ejgnah a wüjtísette+eheb takava% őzepéklej takamlagof a 

mádiv sé ódózbot a nebke+em ,(.12 sé .1) nabkoros a nabkoza ,gem wüj 
+em ,ó% nav lőrte%émret a nesetezektevöq ,wanzodnárgu wosut%epana 

élefel sé wosuednops nebke+em ,nabkoza sé tételé ólavékkörö agam a ilé 
,gem wizekélme lőrrebme za őtlöq a ,wangoro%náv wosuehort ónakkor 

.wandaram tti wődre sé womro za gím ,nenni "emle ika 
 

,Yzení%y men ,wizotláv Ytréévdeq gássotazotláv ay men táhet wétrémsrev A 
.wantagllahle wava% a tima ,tza neppé nálat ,timalav dnom nölüq menah 

za ika ,ajáki=um etőG (ótísonoza lette%émret a tnetsI za) atsietnap a zE 
-me segedi sé ódnalah a attotílláeb ebte%émret sö!özöq sé ólavékkörö 

-ví% ó"ahiq sé ttotagzi agam a tőléf lótlálah a sé tőlürö wentelé za ,treb 
.ajgnah a wilku'le lügév ,nelle sálúmle za wizokatlit abáiH .levésérev 

 
teke+em ,lavátalodnog a sé lavájámrof a ilzöq erre%"e srev a tzedniM 

,totalodnog a izepéklej enez a trem ,lótsám"e inat%alávle tehel men ébböt 
-letré wa' tnire%dner +em ,talodnog a "Í .ténez a izepéklej talodnog a s 

men lef lekkniekézré ,ilút notalat%apat) iakizifatem latlá enez a ,ló% zöhknüm 
,wiláv évőtehlekézré latlá wava% a gidep enez a ,paq tegés+ém (ótahgof 
ósavlo za námo! +em ,%el lej lőbmetü nednim ,péklej lőbmír nednim sé 

.t!émetlöq ineppéknodjalut a gem ajtokla nebéklel agam a 

Tiszta jambusok jelentkeznek (Kaum einen Hauch), egyenletesebb lüktetés- 
sel, melyek a szívműködés javulását, a megnyugvást éreztetik. De azért 
még mindig nem áll helyre az egyensúly. A hatodik sorban újra halljuk az 
ujjongó zenét (Die Vögelein schweigen im Walde) a pogány menád-táncot 
(a menádok: Bacchusnak, a bor és vidámság ókori istenének papnői), mely előbb 
elkápráztatott. Itt szökken legmagasabbra a kedv, de ez is csak kevés 
ideig tart. A hetedik sorban a ritmus megint visszatorpan, és most már ha- 
tározottan konganak az ismert hosszú ütemek, melyek eleinte csak kísér- 
tettek, s az utolsó sorban kérlelhetetlen szigorral és végzettséggel  
fejezik be a versenyt, hogy megdöbbenünk, és a dal elmúlásával együtt  
valami másnak, az életnek és mindennek az elmúlását is érezzük. 
 
Ime itt a zenei váz, a vers kótája. Magában talán épp olyan halott, mint a 
gondolat, forma nélkül. De ennél a pontnál már elővehetjük a szöveget is, 
a fogalmakat jelképező szavakat behelyettesítjük a hangjegyekbe. Figyel- 
jük meg, azokban a sorokban (1. és 6.), melyekben a tobzódó és vidám 
anapesztusok ugrándoznak, következetesen a természetről van szó, mely 
éli a maga örökkévaló életét és azokban, melyekben spondeusok és lefelé 
rokkanó trocheusok vánszorognak, a költő az emberről emlékezik meg, 
aki elmegy innen, míg az ormok és erdők itt maradnak.  
 
A versmérték tehát nem „a változatosság kedvéért” változik, nem „színez”, 
hanem külön mond valamit, talán éppen azt, amit a szavak elhallgatnak. 
Ez a pantheista (az Istent a természettel azonosító) Goethe muzsikája, aki az 
örökkévaló és közönyös természetbe beállította a halandó és ideges em- 
bert, az életnek örülőt és a haláltól félőt a maga izgatott és kihagyó szív- 
verésével. Hiába tiltakozik az elmúlás ellen, végül elcsuklik a hangja. 
 
Mindezt a vers egyszerre közli a formájával és a gondolatával, melyeket  
többé nem lehet elválasztani egymástól, mert a zene jelképezi a gondolatot, 
s a gondolat jelképezi a zenét. Így a gondolat, mely rendszerint csak értel- 
münkhöz szól, a zene által metafizikai (tapasztalaton túli, érzékeinkkel fel nem 
fogható) mélységet kap, a zene pedig a szavak által érzékelhetővé válik, 
és minden rímből jelkép, minden ütemből jel lesz, mely nyomán az olvasó 
a maga lelkében alkotja meg a tulajdonképpeni költeményt. 
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itleq lezzök%e űre%"e +em ,wente%étlöq sukilobmi% ,semen a ajátnim srev a zE 
,totalzáv wa' ,da timalav ttezejefiq %éq men sé ,tsátah bbatlulo!obgel a 

.iq tísejlet gnah%%iv a te+em ,tognah ,inatíbba%%oh lleq gem tialanov we+em 
 

,+oráQ %á° :tésrev etőG arra"am tá wéttet namráh gidde armotduT 
nabgálivőN a ,nabátarió+of sonáJ adjaV rodnA renópS sé sojaL icóD 

-jef wesrev ttötlöktá za el wotahdnom men nebétereq mo!ámlunaT .113455567 
sé italodnog "oh ,za ajléc wen+em ,sátídrofűm a trem ,mes lőréséteget 

,nestleq tsátah sonoza nesejlet levitedere za latlá agásólnosah iamrof 
za ,sőremsi léc i%évűm a ttI .arátalág=iv mele téq e da tamlakla sönölüq 

.daram ttözöq wnüzeq ed ,nebédöq ólli sézré "e le %év men a"rát telhi 
 

wokéda+of !éde újámrof etröq ,úka! ttotíljah ,ú%%oh) nebberög sé nabkibmol etni° 
nebte%émret a rokbé"e tima ,za ttőle wnüme% gem winétröt (arásálrápel 

.wnutál 
.tehlémer takotada jú si tti wnüre%dóm itelrésíQ 

 
:wizgnah "í esétlöktá +oráQ %á° 

 
 

ne"eh ,nö"löVy 
Xdne' iM 

ne"eh-gá zA 
,gnel es őlle° 

,lojah mes űF 
…rádam a tagllah nabárkoB 

,rám arákosmen ,jráV 
YXlotahgu!gem si eT 

 
 

iazórp ősle za tnim ,lőb!émetlöq ietőg a da tebböt lüneletgéstéq srev A 
.gem itílezöq gila _ ttellem egésűh nednim _ titedere za ed ,sátídrof 

 
-oglod na+o si"av ,zehitedere za űh nodóm se+eh men "oh ,za wenne akO 
a we+em ,zőllem takotnopme% na+o sé ,woza men we+em ,wansotnof trat tak 
.tekétrémsrev itedere za itjele ttőlekenedniM .wi%et tátlovim !émetlöq 

Ez a vers mintája a nemes, szimbolikus költészetnek, mely egyszerű eszközzel 
kelti a legbonyolultabb hatást, és nem kész kifejezett valamit ad, csak vázlatot, 
melyek vonalait meg kell hosszabbítani, hangot, melyet a visszhang teljesít ki. 
 
Tudtomra eddig hárman tették át magyarra Goethe versét: Szász Károly, 
Dóczi Lajos és Spóner Andor Vajda János folyóiratában, a Nővilágban 
1862. Tanulmányom keretében nem mondhatok le az átköltött versek fej- 
tegetéséről sem, mert a műfordítás, melynek célja az, hogy gondolati és 
formai hasonlósága által az eredetivel teljesen azonos hatást keltsen, külö- 
nös alkalmat ad e két elem vizsgálatára. Itt a művészi cél ismerős, az ihlet 
tárgya nem vész el egy érzés illó ködében, de kezünk között marad. 
 
Szinte lombikban és görebben (hosszú, hajlított nyakú, körte formájú edény folyadékok 
lepárlására) történik meg szemünk előtt az, amit egyébkor a természetben 
látunk.  
Kísérleti módszerünk itt is új adatokat remélhet. 
 
Szász Károly átköltése így hangzik: 
 
 
„Völgyön, hegyen 
Mi csend! 
Az ág-hegyen 
Szellő se leng, 
Fű sem hajol, 
Bokrában hallgat a madár… 
Várj, nemsokára már, 
Te is megnyughatol!” 
 
 
A vers kétségtelenül többet ad a goethei költeményből, mint az első prózai 
fordítás, de az eredetit – minden hűsége mellett – alig közelíti meg. 
 
Oka ennek az, hogy nem helyes módon hű az eredetihez, vagyis olyan dolgo- 
kat tart fontosnak, melyek nem azok, és olyan szempontokat mellőz, melyek a 
költemény mivoltát teszik. Mindenekelőtt elejti az eredeti versmértéket. 
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-"e tte+eh wosuednops ógro%náv a sé wosut%epana ógnozál sé őtetkül A 
ite%émret robmáj "e tesrev űre%"an a we+em ,lé lakkosubmaj úgnah 

nebékedré léc a wanótídrof a "oh ,neletgéstéQ .witíkrü% ésséz"ejgem 
-őG ed ,daba% sé tehel loha ,tto ,intatzotláv si námrofsrev a nav nabágoj 

a gidep nebésrev e ,lüklén wo 'nis immes ,gés+ém izagi gés+ém e lénét 
.tetjes wa' gevö% a tima ,tza ajdnomle +em ,ge!él a nesene"e wétrém 

 
asátah tloroka" már sátídrofűm a tti sé _ modut wanábih bbo"an géM 

.attatzotlávgem si tégésűménim wemír a "oh , _ welé%eb nájpala 
 

ődek%ere) tekemírőn sukiehort ,sőre nabáros .112 sé .12 ,.1111 ,.11 a itedere zA 
-üq timalav raka inzo+úsgnah lekke+em ,lán%ah (mír úgató%téq űsétjel 

-ednim nebnelle +oráQ %á° .(edláb sé edláV) nabros .112 sé .12 a nesönöl 
za itíbbesiq men tájábiH .lé lekkemírmíh ,sukibmaj _ nese!éknö _ ttün 

sé lőbémelle% vle! ra"am a +em ,mes eteltö monif sé semen mír ősle 
-tob bbo"angeL .(ne"eh-gá sé -ne"eH) tdakaf lóbsumzietnap ietőg a 

a nesene"e +em ,(lotahgu!gem si eT) tros óslotu za metniket wanásál 
.ileret abkís negedi tsézré za sé lupala nésétréerléf !émetlöq 

 
lórgástdaráf men ,mes "av e-wnutahgu!gem "oh ,ó% tti nav lórra meN 

,lőrgésnelet!éq menah ,(erimse+i ttotahlodnog si men ehtőG sevé 1111333 sé !ágop a) 
sé luménle rebme nednim "oh ,lór'narap a lórra menah ,lőrgésőtehel men 

.wődre sé womro za tnim ,neletvén sé %el verem 
 

:si nabásátídrofűm sojaL icóD réta××iv sáltob a ze "oh ,sotaládo~ 
 
 

nökőtet"eh ,nö"löVy 
.dne~ 

nökőzem sé nokáF 
.gnel es őlle° 

,akrádam a tagllaH 
.lohes %en ne'niN 

arákosmen ,jléf eN 
Y .lotahgu!gem si eT 

 

A lüktető és lázongó anapesztusok és a vánszorgó spondeusok helyett egy- 
hangú jambusokkal él, melyek a nagyszerű verset egy jámbor természeti 
megjegyzéssé szürkítik. Kétségtelen, hogy a fordítónak a cél érdekében  
jogában van a versformán is változtatni, ott, ahol lehet és szabad, de Goe- 
thénél e mélység igazi mélység, semmi sincs ok nélkül, e versében pedig a 
mérték egyenesen a lényeg, mely elmondja azt, amit a szöveg csak sejtet. 
 
Még nagyobb hibának tudom - és itt a műfordítás rám gyakorolt hatása 
alapján beszélek – , hogy a rímek minéműségét is megváltoztatta. 
 
Az eredeti a 2., 4., 6. és 7. sorában erős, trocheikus nőrímeket (ereszkedő 
lejtésű kétszótagú rím) használ, melyekkel hangsúlyozni akar valamit kü- 
lönösen a 6. és 7. sorban (Walde és balde). Szász Károly ellenben minde- 
nütt – önkényesen –  jambikus, hímrímekkel él. Hibáját nem kisebbíti az 
első rím nemes és finom ötlete sem, mely a magyar nyelv szelleméből és 
a goethei pantheizmusból fakadt (Hegyen- és ág-hegyen). Legnagyobb bot- 
lásának tekintem az utolsó sort (Te is megnyughatol), mely egyenesen a 
költemény félreértésén alapul és az érzést idegen síkba tereli. 
 
Nem arról van itt szó, hogy megnyughatunk-e vagy sem, nem fáradtságról 
(a pogány és 34 éves Goethe nem is gondolhatott ilyesmire), hanem kénytelenségről, 
nem lehetőségről, hanem arról a parancsról, hogy minden ember elnémul és 
merev lesz és névtelen, mint az ormok és erdők.  
 
Csodálatos, hogy ez a botlás visszatér Dóczi Lajos műfordításában is: 
 
 
„Völgyön, hegytetőkön 
Csend. 
Fákon és mezőkön 
Szellő se leng. 
Hallgat a madárka, 
Nincsen nesz sehol. 
Ne félj, nemsokára 
Te is megnyughatol. ” 
 

 21 



itedere za "oh , _ esétlöktá za si bboj nebi!!e sé _ etzeré rám nabnoza Ő 
,zagi , (arákosmen _ akrádaM) ainatrat lleq gem tiemírőn őtsef neselé% 

c d d c b a b a :téséze+ehle mír itedere za nebme% lessrev wisám a "oh 
.attatzotláv er- d c d c b a b a sé attag+obgem 

 
.wenlepere% wemírőn wa' nabásátídrofűm ttetetlőre nesönölüq rodnA renópS 

 
 

nebéjetet wáf Ay 
.dne' +éM 

nebődre %égE 
gnel gilA 

,őlle% siq "E 
,tladrádam a rám inallah meN 

djam jráv si dázzoH 
Y .őj molagu˘ 

 
-töj rokka errE .wemír a tti wenetnelej tim "oh ,arra wnütehrétár nátu wezE 

arrípap si magam nebmecrep se+é%e% "e ttőleze lekkevé rokim ,ár met 
-gofe%%ö nabágássogáliv tanallip "e tima ,tza bbőséq sé tesrev a mettetev 

-ávli! a matná% men mosátídroF .matlázilana natdogu! sé negedih ,mat 
tanazzom wos +o ed ,ibbőle moráh a ráka ,tlürekis men ze trem ,wangásson 

iamrof ttetjer gidda itedere za mettőle ettet ássotadutnö +em ,enneb nav 
levienűb ődnedere sé nabágásólra" agam a ne+eh a neze "oh ,tégéspé% 

ólav élef pé% a ,metniket wentelrésíq gidnim tsátídrofűm A .lleq mönlözöq 
za tnim ,arán%ah wiláv wenőtlöq a bbákni +em ,wensévkeröt semledzüq 

.wanósavlo 
 

nőtet-alki% Ay 
.dnö' apmoT 

nőgemer lahlE 
tnöfadO 

.si etellehel lé% A 
,arágob wáf a nebber es akrádaM 

arákosmen ,jráV 
Y .si et %nehiP 

Ő azonban már érezte – és ennyiben jobb is az átköltése – , hogy az eredeti 
szélesen festő nőrímeit meg kell tartania (Madárka – nemsokára), igaz, 
hogy a másik verssel szemben az eredeti rím elhelyezését:  a b a b c d d c 
megbolygatta és  a b a b c d c d -re változtatta. 
 
Spóner Andor különösen erőltetett műfordításában csak nőrímek szerepelnek: 
 
 
„A fák tetejében 
Mély csend. 
Egész erdőben 
Alig leng 
Egy kis szellő, 
Nem hallani már a madárdalt, 
Hozzád is várj majd 
Nyugalom jő. ” 
 
Ezek után rátérhetünk arra, hogy mit jelentenek itt a rímek. Erre akkor jöt- 
tem rá, mikor évekkel ezelőtt egy szeszélyes percemben magam is papírra 
vetettem a verset és később azt, amit egy pillanat világosságában összefog- 
tam, hidegen és nyugodtan analizáltam. Fordításom nem szántam a nyilvá- 
nosságnak, mert ez nem sikerült, akár a három előbbi, de oly sok mozzanat 
van benne, mely öntudatossá tette előttem az eredeti addig rejtett formai 
szépségét, hogy ezen a helyen a maga gyarlóságában és eredendő bűneivel 
közölnöm kell. A műfordítást mindig kísérletnek tekintem, a szép felé való 
küzdelmes törekvésnek, mely inkább a költőnek válik hasznára, mint az 
olvasónak. 
 
„A szikla-tetőn 
Tompa csönd. 
Elhal remegőn 
Odafönt 
A szél lehellete is. 
Madárka se rebben a fák bogára, 
Várj, nemsokára 
Pihensz te is. ” 
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mes sé ,esrev etőG mettőle tllá men ,mettegneza%%iv takoros e rokiM 
.metle"ü men ermír mes ,erkétrém 

 
"ú _ nabnoza lemmele"if naltadut nö za ,lammotaraka őlü%ef zohléc A 

-t%ereq  ótlávlef tsám"e za ,tséze+ehlemír a metzirőgem sigém _ wi%tál 
.si tégésűménim wemír a (evéviq te+eh "e) tnimalav ,tekemír őzeklelö sé 

 
tim "oh ,metdzeq inle"if rokke sé ,gem tze mattotípallá avzokládo~ 

.lekkügésdivör "av lakkugású%%oh a ,lekkiűteb a ,wemír ietőg a wanadnom 
 

tete%émret a +ema ,(nlefpiV _ nlefpiG) rö%őle iq lüdnep mírőn sőre téQ 
nabnoza nebmírt%ereq widosám A .nebégés"e tráz agam a ,azzo+úsgnah 
.amuvítomrézev !émetlöq a nakkublef rám _ nab- ud őlemír ar- ?úR a _ 

 
asátah sézré za +em ,lemmetü za ,widőleret errebme za +em ,lessézré zA 

-me za sé te%émret a ,si mír a ráj evtlöraq ,wilka'ibgem nalatravaz ttala 
.lassám"e lemíre%%ö reb 

 
trem ,dakkisle gásmonif a ze nebsrev ra"am a "oh ,menze"ej lleq ttI 

.iq itehet nebtese so+úsgnah wa' tsámvén se+éme% a wnüvle! 
 

mír a löf tagjaj nabbózárgem sé nabbójáf lénnednim nabros .112 sé .12 A 
(arákosmen _ sé _ arágob wáf :"ína"u malán) wujllah edlab _ sé _ edlaV 

za nálat ttala wnutadutnö s ,e××ö lüreq ózorátahődi "e s ózorátah+eh "e 
.ődi za sé rét a ,trésíq erédnüt bbasoktitgel téq telé irebme 

 
a sé gevö% a wa' gém bbőle tima ,tza (mír atsietnap a) mír a i%evtá rám tsoM 

.ttetedrih enez 
 

-ut a treM .tze izőteteb gidep egévros őslüq téq mír őzeklelö zA 
.mír óslotu za sé ros óslotu za ótoklasrev ineppéknodjal 

 
a tágam mattotídrofel aró% lóró% etni% ,mattatzotláv mes tűteb "e nezE 

.(si et %nehiP) lunaltadutnö nesete%émret tzednim ,si temír a 
 
 

Mikor e sorokat visszazengettem, nem állt előttem Goethe verse, és sem 
mértékre, sem rímre nem ügyeltem. 
 
A célhoz feszülő akaratommal, az öntudatlan figyelemmel azonban – úgy 
látszik – mégis megőriztem a rímelhelyezést, az egymást felváltó kereszt- 
és ölelkező rímeket, valamint (egy helyet kivéve) a rímek minéműségét is. 
 
Csodálkozva állapítottam ezt meg, és ekkor figyelni kezdtem, hogy mit 
mondanak a goethei rímek, a betűikkel, a hosszúságukkal vagy rövidségükkel. 
 
Két erős nőrím pendül ki először (Gipfeln – Wipfeln), amely a természetet 
hangsúlyozza, a maga zárt egységében. A második keresztrímben azonban 
– a Ruh' -ra rímelő du -ban – már felbukkan a költemény vezérmotívuma. 
 
Az érzéssel, mely az emberre terelődik, az ütemmel, mely az érzés hatása 
alatt zavartalan megbicsaklik, karöltve jár a rím is, a természet és az em- 
ber összerímel egymással. 
 
Itt kell jegyeznem, hogy a magyar versben ez a finomság elsikkad, mert 
nyelvünk a személyes névmást csak hangsúlyos esetben teheti ki. 
 
A 6. és 7. sorban mindennél fájóbban és megrázóbban jajgat föl a rím 
Walde – és – balde halljuk (nálam ugyanígy: fák bogára – és – nemsokára) 
egy helyhatározó s egy időhatározó kerül össze, s öntudatunk alatt talán az 
emberi élet két legtitkosabb tündére kísért, a tér és az idő. 
 
Most már átveszi a rím (a pantheista rím) azt, amit előbb még csak a szöveg és a 
zene hirdetett. 
 
Az ölelkező rím két külső sorvége pedig betetőzi ezt. Mert a tu- 
lajdonképpeni versalkotó az utolsó sor és az utolsó rím. 
 
Ezen egy betűt sem változtattam, szinte szóról szóra lefordítottam magát 
a rímet is, mindezt természetesen öntudatlanul (Pihensz te is). 
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tó%óráz téq a trem ,sábih tréza sétlöktá téq ősle za "oh ,iq winűt ttI 
,lotahgu!gem si eT) atpa'erőle ,naltatahtídzomle lőré+eh +em ,(hua uD) 

esrev a iq azzoh lavá=árav dneró% a neppé etőG .(lotahgu! si eT 
atsietnap a tnop siq "e wa' ika ,trebme za nebi!!ema ,témletré 

izűf (hua) lavó%őtöq se!ége% "e sé ajtíllá er+eh óslotu za ,nabgáliv 
-nemitpe% ódlolef a (hua sé huaH) mír óslotu zA .lenneletgév a eb"e 

+em ,\tazgnah\ drokka za za azzamlatrat tze ;ajgnah wideteh rosgnah a) drokka 
totazgnah őzejefeb ,ótatgu!gem a \Ylavásázgnah őlli men e%%öy\ lavájáicnano%%id 

ilelef tze mír "e nab- .1112 a sé ,ros .2 za ló% huaH nenjá muaQ .(izőlegem 
.hua ud t%ehuR :ár 

 
enez a wujlo'pakeb"e sé ,ó% tlov lőrételehel lé% a "oh ,wüjtjeleflE 
tnima ,si rebme et "av molavuflé% _ hua ud _ huaH :tros téq a nájpala 

za "oh ,mezré "Ú .si et ,si et _ si etelehel lé% a :llá nebgevö% ra"am a 
.asádlogem nelte"e gevö% ra"am a óhke 

 
bbesikgel wenétset srev a mattotujle trem ,tsétegetjef a mezejefeb ttI 

men ertel%ér bbórpa te+em ,giálukelom a ,gignah ,giűteb a ,giégés"e 
"ohtnima ,t+étjer nednim löf matzogob men naólavnávli˘ .wotaht%o 

-utte%émret a gem ajtahzára"am nabiasálunávli!gem wa' si tetelé za 
-na tnim ,neltetehtílezökgem +o ppé nátu weze eklel !émetlöq A .!ámod 

.wujtál nabboj sigém námo! telrésíq e tégéspé% a eD .ettőle wan 
 

-dere za errena"u ed ,wéntegetjef nodóm sám nebőrem wosám "oh ,teheL 
-ákitét%e za sé nabákitametam a gászagi za trem ,wointuj enelleq er!ém 

sé ,ta%%or sé tój ,"í matlág=iv t!émetlöq zá% woS .tehel "e wa' nab 
-ifgem ah ,wénnel godloB .intatumár erkelél a lóbámrof a tlürekis gidnim 

,miasrátórí sé ,ósavlo za énnet ávéágam si té%ér siq wa' wenmieséle" 
.tezev ttölöf wegés+ém +em ,notú za neze wenéntevöq we%évűm a 

 
 
 
 
 
 
 

Itt tűnik ki, hogy az első két átköltés azért hibás, mert a két zárószót 
(Du auch), mely helyéről elmozdíthatatlan, előrecsapta (Te is megnyughatol, 
Te is nyughatol). Goethe éppen a szórend varázsával hozza ki a verse 
értelmét, amennyiben az embert, aki csak egy kis pont a pantheista 
világban, az utolsó helyre állítja és egy szegényes kötőszóval (auch) fűzi 
egybe a végtelennel. Az utolsó rím (Hauch és auch) a feloldó szeptimen- 
akkord (a hangsor hetedik hangja; ezt tartalmazza az az akkord /hangzat/,  mely 
disszonanciájával /„össze nem illő hangzásával”/ a megnyugtató, befejező hangzatot 
megelőzi). Kaum einen Hauch szól az 5. sor, és a 8. -ban egy rím ezt feleli 
rá: Ruhest du auch. 
 
Elfelejtjük, hogy a szél leheletéről volt szó, és egybekapcsoljuk a zene  
alapján a két sort: Hauch – du auch – szélfuvalom vagy te ember is, amint 
a magyar szövegben áll: a szél lehelete is – te is, te is. Úgy érzem, hogy az 
echó a magyar szöveg egyetlen megoldása. 
 
Itt befejezem a fejtegetést, mert eljutottam a vers testének legkisebb 
egységéig, a betűig, hangig, a molekuláig, melyet apróbb részletre nem 
oszthatok. Nyilvánvalóan nem bogoztam föl minden rejtélyt, aminthogy 
az életet is csak megnyilvánulásaiban magyarázhatja meg a természettu- 
domány. A költemény lelke ezek után épp oly megközelíthetetlen, mint an- 
nak előtte. De a szépségét e kísérlet nyomán mégis jobban látjuk. 
 
Lehet, hogy mások merőben más módon fejtegetnék, de ugyanerre az ered- 
ményre kellene jutniok, mert az igazság a matematikában és az esztétiká- 
ban csak egy lehet. Sok száz költeményt vizsgáltam így, jót és rosszat, és 
mindig sikerült a formából a lélekre rámutatni. Boldog lennék, ha megfi- 
gyeléseimnek csak kis részét is magáévá tenné az olvasó, és írótársaim, 
a művészek követnének ezen az úton, mely mélységek fölött vezet. 
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