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Vörös István

Az eltűnt vers nyomában

Mi egy szerkesztőség feladata? Egyszerűen begyűjteni a lehető leg-
jobb szövegeket? Vagy van még valami ezen felül is? Van: Lehet. Az 
irodalom és irodalomértés formálása. Ebből a szempontból, azt hi-
szem, nem elég pusztán versrovatot fenntartani egy irodalmi lap-
ban, de el kell azon is gondolkodni, mi az értelme ennek. Hová ju-
tunk és lyukadunk ki általa? Hát a vershez. Hiszen a versrovat hőse 
(a szerzők mellett) maga a vers. Mire jó a vers? Mire jó a vers ma? Mit 
tehetünk érte, ha ő annyit tesz értünk? És tényleg annyit tesz? Hát 
gyönyörködtet, élni segít, szórakoztat, elgondolkodtat, esetenként 
történelmet csinál vagy életet ment. De csak akkor, ha tudunk ezzel 
a túlélő-felszereléssel bánni. Ha tudjuk használni. Ha tudjuk, hogy 
használni lehet. Ha tudjuk, hogy használ. Jó, tehát, ha megpróbál-
juk a vers mibenlétét, és egyes elfeledett vagy el se feledett költőink 
munkásságát újragondolni, annak van értelme. Lehet haszna. A vers 
hasznos állat. Muszáj újra megérteni, újraélni. Új jelentésekkel meg-
tölteni. Föl kell fedeznünk a hasznát. És azt, hogy állat, hogy élőlény, 
amely minél gyönyörűbb, annál rejtőzködőbb. Utána kell erednünk 
a vadonba. De nem nyíllal meg puskával, talán nem is távcsővel, ha-
nem egy oldaltáskányi eleséggel. Mivel kell a verset etetni? Figye-
lemmel, lélekkel, gondolatokkal, önmagunkkal, szeretettel, megér-
téssel vagy legalábbis megérteni akarással. Jaj annak, aki rendszerbe 
akarja foglalni a fajait, mint a madárbiológus. Jaj? Mért lenne neki jaj? 
Sose fogja megtudni, hogy semmit nem értett a versekből. De per-
sze mi honnan tudjuk a fordítottját? Honnan tudhatnánk? A vers fe-
lelőtlenné tesz. Bátor kijelentésekre ragadtatja magát tőle az ember, 
mint aki bort ivott. De ez a részegség, ha egyszer a fejünkbe szállt, 
sose múlik el. Na jó, ne legyünk fellengzősek: majdnem sose. Mos-
tanában egy egész társadalom látszik kijózanodni belőle. Egy egész 
világ? Nem lenne baj még ez se, ha ez az új, józan világ jobb len-
ne. De nem jobb. Unalmasabb, fantáziátlanabb, eszménytelenebb, 
örömtelenebb, ridegebb. Tehát el kell érni, hogy a díszkutakból is 
vers folyjon bor helyett. De csak akkor, ha már megtanulták sokan, a 
többség, hogyan kell kimerni a kútból és aztán inni belőle.

Ebben a rovatban fordítások, klasszikus (tehát feledésre ítélt?) 
versek, és a róluk való elmélkedések kapnak helyet. Elsőként Márton 
László Walther von der Vogelweide-fordításait és kommentárjait 
közöljük, melyek alaposan fölrázzák az embert irodalomban való 
alvásából. De tartogatunk még további meglepetéseket is.A
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Walther von der Vogelweide

Azt hittem sokáig hallgat a rím
Lange swigen des hat ich gedacht

Azt hittem sokáig hallgat a rím
de mint eddig nekifogok a dalnak
mert rábeszéltek barátaim
talán nem is egy dalt akarnak

na jó dalolok verselek
megteszem én ha vágyuk az
hogy bánatommal ismerkedjenek

elmondom nektek hogy mi baj van
én vagyok előidézője
egy nő keresztülnéz rajtam
pedig én csináltam hírességet belőle

nagyon fent ül a magas lovon
nem gondol rá hogy hírnevének annyi
ha a verselést abbahagyom

jaj Istenem mennyi pocskondiát kap
ha dicséretét többé nem zengem
akik most neki glóriáznak
gyalázzák majd bár ez nem vigasztal engem

ezer szív volt örömmel tele
a kedvességétől melyre fütyülnek
ha többé én sem törődöm vele

míg azt hittem enyém a kedvessége
volt-e jobb hozzá bárki mint én?
de most már mindegy ennek vége
erre számítson megmondom őszintén

ha enyhítené kínomat a hála
a hírnevem amely őt élteti
ha megöl az az ő halála

ha őt szolgálva megvénülök
hát ő sem fiatalodik
és ha a hajam nem lesz örök
ő majd egy ifjúra fanyalodik

Isten segítsen fiatal jóbarát
bosszulj meg engem friss kemény
vessződdel lásd el a vénasszony baját
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