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Doszitheosz költeménye a Radnóti Miklós versfordítói pályázat függelékeként kapjon 
helyet a lapban. Az esetlegesen felébredô – várhatóan elsôsorban filológiai természetû 
– kételyek egy részét eloszlatandó a szerkesztôk támogatták az ELSÔ ÉNEK eredeti görög 
szövegének közlését. Az eredeti szöveg közlésének egyik lelkes szorgalmazója Pszeudo-
Doszitheosz fordítója volt, aki a görög szöveget gondozta, és a kész fordítást az erede-
tivel egybevetette.

Pszeudo-Doszitheosz

CARM. I
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ELSÔ ÉNEK

Lantom fájdalmas jeleket penget ki magából
– és a papír tele jelzéssel, mind lélekölôek. 
(Ártónak nevezé Glaukosz Proitosz jeleit mind,
mert az Bellerophónt el akarta veszejteni vélük.)

Nagy jóindulat az, mit kérek az én jeleimtôl:
fájdalmas vagy akár ártó jelek – itt, csak ez egyszer,
most ne emésszetek el, ne veszejtsetek el bizony engem.
Mert ki akarja a szó által meglelni halálát?
Bellerophón, aki ártó jellel ment Lükiába,
kis híján odalett, épp hogy kikerülte a vesztét.
Még derekabb lett – ettôl a szívem erôre kapott ám:
nem kis erôt fújt akkor az én kebelembe e jelzés.
Akkor idôztem a szép szigeten, mit a tenger ölelget.
Akkor e szép szigetet nem más, de a tenger ölelte,
s Küpriszt szülte nekünk, az aranykoszorús, finom úrnôt – 
díszes trónuson ül már és édes mosoly arcán...
Küproszi szép Küthereia örökké él, hiszen isten.

Hát te ne félj a dalomtól: csak rosszabb ne legyen már,
és ne bicegjen, lábra se sántítson soha jobban
Therszítésznél (nála az összes randa szeméma),
– mint amikor sátrából elôjött, s nyögve rikácsolt,
elbôdült és értelmetlen volt a beszéde.
Nem szeretem, ha a vers pampog szanaszéjjel, a szó meg
szerterikácsol, mint Therszítész, hogyha rikácsolt.
Én puha, jóízû szavakat szövök egybe (remélem)
fényes ajándékot vágyok felrakni halomba,
költeni ezt-azt földi halandók szép örömére.
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(Itt az idô, hogy végre az áldozatot bemutassuk.)
Rajta, ahogy forrásból a hûvös víz folyik, éppúgy
kedves szóval ömölj, dalom, édesen és örömünkre.

Verssorok és -lábak: ti ne járjátok ma a kánkánt!
Rajta, örüljetek itt bent, fékezzétek a dúlást – 
mert nem kedves az istennek, ha dicsekszik a versláb.
Ezt én így kijelentem, s joggal vélem: ez így lesz,
mert bizony ennek kellene mennie teljesedésbe.

Nincs más hátra, csak az, hogy örüljön a szív a dalunknak;
mert ama százkaru órjás is hogy örült a hirének:
védve Zeuszt, odaült mellé az olümposzi csúcsra.

Messzirôl érkeztem mint hosszú árnyú rakéta,
tarka dal ösvényét taposom, menekülve, örömmel.

Mezôsi Miklós fordítása

Kôrizs Imre

„DALLAMA MÁR A FÜLEMBE MOTOZ”
Radnóti hatása Vergiliusra

A metrikai és egyfajta tartalmi hûség, úgy tûnik, nélkülözhetetlen a versfordítások klasz-
 szikussá válásához – de éppen ebben van valami gyanús. Ha ugyanis elfogadjuk, hogy 
a fordítás a befogadó nyelv irodalmának, illetve a mûfordító saját mûvészetének elválaszt-
hatatlan része, akkor felmerül a kérdés, hogy – éppen ezért – nem kapcsolódik-e túl sok 
szállal a mûfordító korához, illetve munkásságához. Olyasvalami ez, mint az a „látáskény-
szer”, amelyet a mûvészettörténészek emlegetnek, hogy tudniillik a korábbi mûalkotásokat 
minden kor a maga módján szemléli, azaz jó esetben látja mindazt, amit az elôzô korok 
láttak, meg még valami mást is, de azt már nem láthatja, amit majd csak késôbb fognak 
a klasszikusokban felfedezni. Ahogy tehát a hamisítványok leleplezôdnek, mert a látás 
változásával elôtûnnek a megfestés korának kliséi, úgy egy idô után már egy mégoly 
kiváló mûfordítással kapcsolatban sem érzi senki, hogy az volna az egyetlen lehetséges, 
mintegy az eredetivel egyenértékû változat. Ez persze nem azt jelenti, hogy a mûfordítás 
elavul, hiszen a késôbbi fordítás mint mûalkotás nem feltétlenül lesz fejlettebb a koráb-
binál – mert hát fejlettebb-e mondjuk Ady költészete Aranyénál? Inkább arról van szó, 
hogy egy új fordítás szerencsés esetben olyasmit is megmutat az eredetibôl, amire a 
korábbiaknak nem volt fülük, illetve – vagy ez a kettô ugyanaz lenne? – nyelvük. Ami 
persze azt is jelenti, hogy sok más vonást ugyanakkor nem feltétlenül domborít ki – 
hiszen azok megismerhetôk a korábbi fordításokból –, vagyis ha választani kell, akkor 
inkább az újat mutatja meg, akár a jellemzô rovására is.


