GÜNTER KUNÉRT VERSEI

PONTOS EUXEINOS
Homály portyáz
s némán heverő

a hangtalan
tengeren.

Mozdulatlan állnak a felhők
s a bárkák rajta, akár a sziklák,
évezredek óta horgonyon.
A cserjék a vízpart mögött s a fák
pár örökkévalóság
óta
merednek,
rejtenek kövülten nyugvó
alakokat.
Vár a part valamire,
mi tovafújja a homályt s a felhőt,
meglódítja a bárkákat, és
fölriaszt minden ág alól minden
alvót,
a névtelenre,
a viharként
érkezőre.

EPIGRAMMA
A visszhang
szívkamráiban
hivatalnokok ülnek.
Minden
segélykiáltás
bélyegezve verődik
vissza.

ALVAJÁRÓ

ÖNARCKÉP

Odabent esti
koponyámban
lejárt lábon egy árnyék
csusszan ide-oda,
kormos kicsi lámpással a
kezében s váltig
körbe-körbe.
Ha fölismerném,
inkább
tudnám,
ki vagyok és ki nem vagyok.
Kalász Márton fordításai

„MAGYARORSZÁG LÍRAI
STEPHAN

HERMLIN

NAGYHATALOM'

A MAGYAR
IRODALOMRÓL
A
TISZATÁJNAK

NYILATKOZIK

A berlini Staatsbibliothek olvasótermében ülök, talán éppen annál az asztalnál,,
ahol egykor Lenin is dolgozott. Az egyik ablakon át az Unter den Linden-en álló
modern, ötemeletes szállodára látok, amit a napokban adtak át rendeltetésének, a
másik ablakon a háborúban megrongálódott és ma is ablaktalan romépületre. Előttem az asztalon a könyvtár 15 A 5855 számú, világosszürke kötésű vékony kötete;
Tiszta szívvel. Alatta a fájdalmasan szép négy versszak és az aláírás: József Attila.
A kötet kiadója: Stephan Hermlin, aki az 1930-as években Berlinben a fasiszták
elleni harcokban küzdött, aki 1936-ban részt vett a spanyol polgárháborúban. 1945603-

ben tért haza a száműzetésből Németországba és tevékenyen bekapcsolódott a d e mokratikus és szocialista kultúra építésébe. 1948-ban Heine-díjjal, 1950-ben és1954-ben az NDK Nemzeti díjával, 1958-ban pedig a Weiskopf-díjjal tüntették ki.
Hermlin -maga is kiváló nyelvteremtő erejű költő, de mint elbeszélő és esszéíró isa szocialista német irodalom neves képviselői közé tartozik. Nagy érdemeket szerzett modern francia és latin -amerikai költők fordításaival is.
1960-bain adta ki József Attila verseit németül. A fordítók között r a j t a kívül nem
kisebb költők szerepelnek, mint: Günther Deicke, Franz Fühmann, Peter Hacks,.
Heinz Kahlau és Max Zimmering.
Költőnk nevét — tudjuk meg a fordítások elé írt előszóból — először még a
háborúban látta a francia ellenállási mozgalom egyik illegális folyóiratában. A költemény rögtön megfogta és szerette volna tudni, hogy ki az ismeretlen költő? A h á ború után tudta csak meg, amikor Pesten járt.
József Attila német fordítóját és kiadóját lakásán keresem fel. A villaszerű,
épület emeleti ablakában nyolchónapos fiát dajkálta éppen, amikor a ház elé értem.
A földszinten a dolgozószoba és a szalon tele könyvekkel. A több mint 6000 kötet,
az egész világirodalmat felöleli a görögöktől kezdve napjainkig. A német, orosz,
francia, angol, olasz, lengyel ós magyar irodalom remekei mind megtalálhatók
könyvtárában. Hermlin jó riportalany. A feltett kérdésekre készségesen, érdekes
válaszokat ad, amelyek méltán tarthatnak igényt a magyar irodalmárok és olvasóközönség érdeklődésére. Az alábbiakban a beszélgetés lényegét adjuk vissza.
— Hányszor, mikor és milyen alkalomból volt Magyarországon?
— Gyakran. Először még 1949-ben, legutoljára 1964-ben tavasszal és ősszel is,,
a feleségemmel együtt. Autón bejártam az egész országot. Voltam Debrecenben,
E g e r b e n . . . Pesten ősszel költőtalálkozó lesz, ekkor ú j r a Önökhöz látogatok. Eddig,
azt hiszem, nyolcszor voltam Magyarországon, ahol sok őszinte, jó barátom van.
Európa minden fővárosának szállodáiban megfordultam már, de soha sehol nem
éreztem -magam olyan jól, mint a margitszigeti szállodában.
— Voltak-e nehézségei József Attila verseinek fordítása közben, és ha igen,,
milyen természetűek?
— Minden fordítás egy kicsit hazardírozás, de egyúttal sportgyakorlat is. Egyébként, hogy a kérdésnél maradjunk, nem az a nehéz, ami nehéz, hanem ami nem
fekszik, ami nem szívügye az embernek. József Attila szívügyem volt, ezért, ha
voltak is nehézségek a fordításnál, azokat, legalábbis úgy érzem, és magyar költőtársaim és a kritikusok is így nyilatkoztak róla, sikerült leküzdenem.
— Szándékozik-e a közeljövőben más magyar költő verseit is lefordítani és kiadni?
— Igen, és erről a nagy nyilvánosság még nem tud. Előreláthatólag 1967-ben
magyar költői antológiát fogunk megjelentetni, ami a magyar líra java termését:
mutatja be Janus Pannoniustól Csokonain, Vörösmartynk Adyn és Radnótin keresztül egészen Illyés Gyuláig.
— Milyen stádiumban van a munka?
— Eddig kétszáz oldalnyi fordítás kész.
— És az egész kötet milyen terjedelmű lesz?
— Több mint 300 oldalas.
— Önön kívül kik vesznek még részt a munkában?
— Egy egész költői kollektíva. A legjobb fordítók, legtöbbjük az NDK elismert:
és jónevű költője, így Günther Kunért, Peter Hacks, Günther Deicke, Uwe Gressmann, Martin Rernané, Franz Fühmann és Heinz Kahlau.
— Melyik kiadónál fog megjelenni a kötet?
— Az Aufbau Verlag fogja kiadni a Corvinával együtt.
— ö n a szerkesztője az antológiának?
— Igen. És Vajda György Mihály.
— Milyen helyet foglal el egy költő életében a műfordítás?
— Ez a költőtől függ. Van olyan, akinek az életében nagy szerepet játszott,másnál pedig csak átmeneti, futó kalandot jelentett. Németországban a fordítói
munkának nagy tradíciója van. Legtöbb klasszikus költőnk nagy fordítói tevékenységet is fejtett 'ki. Herder nem csak Európa, hanem más földrészek népeinek dalait,
is gyűjtötte és fordította. Diderot Le neveu du Rameau című művét Goethe fordítása
tette híressé. Hölderlin Szofoklésztől fordított, Schiller Shakespeare-től, Rilke fordítói tevékenysége pedig az Igor-énektől Paul Valéryig terjed.
— Milyennek látja a mai magyar lírát?
— Csak fordításon keresztül ismerem, ami annyi, mintha egy fátylon keresztül!
nézném. Nagyon tetszenek Illyés Gyula, Somlyó György, Benjámin László és Garai
Gábor versei. A magyarokat lírai nagyhatalomnak tartom.
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— És a prózáról mi a véleménye?
— Nagy írónak tartom Déry Tibort, akihez személyes barátság is fűz és természetesen jól ismerik nálunk Németh Lászlót.
— Milyennek látja az NDK és a magyar irodalom közötti kapcsolatot?
— Nem vagyok funkcionárius, így ehhez a kérdéshez csak mint az írószövetség
egyik tagja szólhatok hozzá. Nekem személy szerint igen jó kapcsolataim vannak
a magyar írószövetséggel. Sok jó barátom van a magyar írók és költők között, de
az az érzésem, hogy hivatalos kapcsolataink még jobbak lehetnének. Igen sikerültnek tartom a magyar Pen Club budapesti nemzetközi találkozóját.
*

Hermlin a Volkswagenjén visz haza a lakásomra, és útközben arról beszél,
hogy 32 éve vezet autót, már 200 kilométeres sebességgel is ment egy sportkocsin,
és egyszer 900 kilométert tett meg egy nap alatt nehéz úton. A Heine-, Nemzeti és
Weiskopf-díjas költő, akinek versei Japánban ós Kínában is megjelentek, nem költői
sikereire büszke, hanem autóvezetési tudományára.
Mennyire emberi ez a megnyilatkozása.
KÁLMÁN LÁSZLÓ

Hézső Ferenc: Magányos
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