
H o g y a n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés miért l e t t e m a z é s z t i r o d a lo m fo r d í t ó j a ?

Középiskolás korom óta finnugor nyelvésznek készültem, s némi vargabetűvel - néhány
éves bukaresti romanisztikai tanulmányok után - az is lett belőlem. A finn és az észt iroda-
lomból hozzáférhető magyar fordításokat már a negyvenes években kisdiákként olvastam,
de sohasem gondoltam arra, hogy műfordító legyek. Ma sem tartom magam annak, leg-
alábbis nem elsősorban, hiszen az elmúlt negyedszázadban csak az egyetemi oktatás és a

finnugor nyelvészeti kutatás mellett megmaradó szabad időmet töltötte ki ez a tevékenység.
A műfordítással teljesen véletlenüIkerültem kapcsolatba. A hatvanas évek elején a

Táncsics Kiadó tervbe vette az akkor még szinte teljesen ismeretlen észt író, Lennart Meri
két útleírásának kiadását. A megbízott fordító azonban súlyosan megbetegedett, s ekkor
hozzám fordultak, hogy nem végeznérn-e el én a fordítást, hogy ne kelljen módos'tani a

kiadói tervet. Némi habozás után ráálltam, .meg is birkóztam a feladattal, s közben kedvet
kaptam a fordításhoz. Mindig azt vallottam, hogy nekünk, finnugor nyelvészeknek nem
elég tisztázni nyelvünk kapcsolatát a rokon nyelvekkel, hanem a rokon népek kultúrájának
hazai megismertetése is kötelességeink közé tartozik. Ebbe a felfogásba jól beleillett azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-
fordítás. A későbbiek során is mindig megmaradtam saját körömön belül, csak rokon nyel-
vekből, észtből, finnből, mordvinból és mariból fordítottam, de mindenekelőtt azért észtből.

Elsősorban az észt irodalom felé tájoltak családi kapcsolataim (az utóbbi harminc év
nyarait egy-kettő kivételével feleségem archaikus szülőfalujában töltöttem Észtországban)
és baráti köröm. No meg az, hogy az észt irodalom jó irodalom, sőt nagy irodalom, ha ter-
jedelemben és régiségben el is marad a magyartóI, és némileg a fmntől is. Képes Gézától
tanultam meg, hogy butaság azt hinni, csak nagy népeknek lehet nagy irodalma. Ö győzött

meg arról is, hogy a kis népek irodalma sokkal izgalmasabb. Ki merte mondani - kockáz-
tatva, hogy esetleg senki se hisz neki -, hogy a világirodalomban két nagy női költő van:
Szapphó és az észt Marie Under.

Mikor a hatvanas évek elején elolvastam Anton TammsaarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJog és igazság című ötkö-
tetes regényciklusának első részét (magyarul Orcád verítékével címen jelent meg), azzal az
érzéssel tettem le, hogy a magyar irodalomban nincs hozzá fogható regény.

Az elmúlt évtizedek arról is meggyőztek, hogy nem könnyű nálunk az észt és a finn
irodalom szószólójának lenni. Az átlag magyarnak nemcsak a gasztronómiai ízlése pörkölt
központú, s még a lazacot is csak fanyalogva ismeri el, az irodalmi ízlése is valami ehhez
hasonló. Németh László írta a harmineas évek végén a finn Frans Eemil Sillanpaa magya-
rul frissen megjelentaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS il ja című regényéről, hogy azon művek közé tartozik, melyet aligha
veszünk észre, ha nincs rajta a Nobel-díj fémjelzése, pedig remekmű.

Csak az irodalmi ínyencek számára jelentett marandó élményt az észt Jaan Krossnak

A cár őrültje címen egy-két évvel ezelőtt napvilágot látott regénye, pedig 1986-ban az él-
bolyba kel ült vele.

A magyar irodalmi ízlés nehezen tudja elfogadni az észt, a finn, de akár a svéd vagy a
norvég írók gyakran komótos lassúságú cselekménybonyolítását. El kellene addig jutnunk,
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hogy elismerjük, ez is lehet jó irodalom, s a hiba a mi készülékünkben van. Azt tapaszta-
lom, hogy egyre többen jutnak el idáig. Ebben nagy szerepe van a bővülő személyes kap-
csolatoknak, a kérdéses országok és népek jobb megismerésének.

Prózai fordításaim közül jó néhányat érdemesítettek a kiadók nívódíjra, de sajnos vers-
írói vénával nem ajándékozott mega természet. Így meg kellett elégednem a nyersfordító
hálátlan, igen-igen kevésre értékeit szerepéveI. Különösen a Jevtusenkóval, Voznyeszenszkij-

jel együtt indult észt Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo és társaik, valamint a náluk va-
lamivel idősebb Ellen Niit költészetének magyar fordítását igyekeztem előmozdítani, mivel
ők a kortárs szovjet költészet élvonalába tartoznak. Szerencsére olyan fordítóik akadtak,

mint Rab Zsuzsa, Képes Géza, sőt egy-két vers erejéig Illyés Gyula.
Sokan kétkedve fogadják a nyersfordítás alapján magyarra ültetett verseket. Természe-

tesen én is az eredetiből fordítás híve vagyok. A tapasztalat azonban arról győzött meg,
hogy lehet teljes értékű műfordításokat készíteni. Különösen, ha a két fordító állandó sze-
mélyes kapcsolatban van egymással. Így készítettük el például Rab Zsuzsával az észt népi
eposz, aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a le v ip o e g fordítását.

Az észt nép költészet fordítása mindig szívügyem volt. Kora fiatalságomtól szerettem a

népköltészetet. Később tudományos munkám folytán is szoros kapcsolatba kerültem vele.
Vikár László népzenekutató barátomrnal több mint húsz éven át gyűjtöttük a Volga-Kám a-
vidék finnugor és török népeinek dalait, s sikerült sok mindent megértenem a népköltészet
lényegéből.

Az észt és a finn népköltészet számos olyan műfajt őrzött meg, amely nálunk vagy tel-

jesen kiveszett, mint például az eposz, vagy csak nyomokban maradt meg. Így a fordítás
nálunk hiányt pótol.

Azt írtam az elején, hogyaműfordítás szabad idei foglalatosságom. Ez igaz, de néha
több volt ennél. Tudományos munkásságom is háttérbe szorította. De nem sajnálom, hogy
így történt. Meg vagyok győződve, hogy a magyar kultúra gazdagodását szolgálja az a
színárnyalat, melyet az észt irodalom nyújt számunkra.
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