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„Hunyd be a szemed és tapogatózz…”1

 
 

A Symposion-melléklet szerkesztősége két alkalommal szentelt figyelmet a niši 
születésű  szerb  költő,  Branko Miljković  költészetének.  Ha  összehasonlítjuk  a 
többi délszláv szerzővel, akkor Miljković azok közé tartozott, akik a melléklet 
megjelentetésének rövid időtartama alatt (’61-’63) megkülönböztetett figyelmet 
kaptak a többi délszláv szerzőhöz képest. Az első közlés az 1962. január 11-i 
számban, a második ugyanebben az évben, február 8-án látott napvilágot. Először 
csak egy költeményt,  utána már kettőt fordított le Domonkos István. A közlés 
apropója  a  szerb  költő  1961.  február  12-i  halálának  (feltehetően 
öngyilkosságának)  első  évfordulója.  Ugyanakkor  a  melléklet  szerkesztősége 
második  alkalommal  nemcsak  versfordításokkal,  hanem  külön  blokkal 
emlékezett meg a második világháború utáni szerb költészet egyik meghatározó 
szerzőjéről.  Bányai  János  ez  alkalomból  összefoglaló  esszét  írt  Miljković 
költészetéről  A szó: tűz címmel, a következő oldalon pedig egy Mihajlo Blečić 
által  készített  interjú olvasható a szerb költővel.  A melléklet  szerkesztősége a 
blokknak  Utolsó  könyörgés  a  halottakért címet  adta.  Miljković  fontosságát  a 
fiatal  symposionisták  számára  az  is  jelzi,  hogy Bányai  később a  Symposion-
mellékletet  bemutató  Kontrapunkt antológiában  újraközli  az  esszéjét,  a 
címváltoztatásból az is kiderül, hogy Bányai írása valójában a szerb költő 1960-
as, utolsóelőtti Vatra i ništa [Tűz és semmi] c. kötetének kritikája.2 

 

Koncz Miljkovića

 

A  Symposion-mozgalomhoz  (Bosnyák  István  terminusa)  távolról  kapcsolódó 
Koncz István számára is jelentős költő volt Branko Miljković, erre utal a szerző 
A halott Miljković idézése című költeménye az 1969-es Átértékelés c. kötetéből.3 

Koncz első könyvét négy évvel Domonkos István Rátka és Tolnai Ottó Homorú 
versek c. első kötetei után adta ki. Ám mindkettőjüknél jóval korábban kezdett 
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hagyománytörő költeményeket publikálni. Azt is mondhatnánk, hogy a magyar 
lírában  talán  nála  jelentkezik  először  az  a  „nyelvi  fordulat”,  amit  később 
Tandorihoz és Petrihez, illetve a Vajdaságban Tolnaihoz és Domonkoshoz köt az 
irodalomtörténet.4 Akárcsak a symposionista költőket, Konczot is megérintették a 
kortársi délszláv irodalmi mozgások. Azonban míg Tolnainak és Domonkosnak 
elsősorban Miloš  Crnjanski,  Miroslav Krleža,  Radomir  Konstantinović,  Antun 
Šoljan,  Ivan  Slamnig,  Tomaž  Šalamun  stb.  szolgált  inspiratív  forrásul,  addig 
Koncznál  úgy tűnik elsősorban a neoszimbolista szerb Branko Miljković és a 
szimbolista,  illetve  avantgárd  horvát  Tin  Ujević  tekinthetők  szellemi 
gerjesztőnek. Verseket is szentelt az említetteknek. Poétikailag talán leginkább 
Miljković hermetikus verselképzelése izgatta (azzal, hogy tovább is lépett a szerb 
költői nyelvbe, illetve a költői szóba mint fenoménbe vetett hitén). Miljković a 
francia,  mallarméi  szimbolizmust,  illetve  a  Valéry-féle  neoszimbolizmust 
gondolta  tovább.  A  Nerazumljivost  poezije  [A  költészet  érthetetlensége]  c. 
esszéjében  arról  ír,  hogy:  „Mivelhogy,  amint  azt  Cassou  mondja,  a  lineáris 
megértése  eltűnt  az életünkből,  az  egész  folytonosságának formaeszményét  el 
kellett  vetni.  Amennyiben  a linearitás  az,  amely létrehozza a  formát,  akkor  a 
klasszikus  értelemben  vett  forma  többé  nincsen.  A  költészet  szabad  és 
diszkontinuitás  formái  felé  fordult.”5 Ebből  következik,  hogy  Miljković  – 
Valéryhez  hasonlóan – nem a mimetikus  valóságbrázolást,  hanem a költészet 
mibenlétét, a nyelv és a gondolat viszonyát kutatta a műveiben. Miljković ezt a 
hagyományos szimbolista és neoszimbolista, illetve az avantgárd, s ezen belül is 
elsősorban  a  szürrealista  költészeti  formák  és  megszólalási  módok 
kísérletezésével  hajtotta  végre.  Koncz  költeményei  jobban  eltávolodnak  a 
hagyományos formáktól és verses beszédmódoktól, ám verseinek hermetizmusa, 
„megszakítottsága”6 párhuzamba  állítható  a  miljkovići  elképzelésekkel,  amely 
párhuzam kimutatható az avantgárd és a neoavantgárd poétikák iránt erőteljesen 
vonzódó  Tolnai  Ottó  és  Domonkos  István  költészetében  is.  E  szerzők  korai 
művei  néha valóban nehezen megközelíthetőek, nem adják olcsón és könnyen 
magukat.  Miljković  ezt  a  hermetikusságot  –  többek  között  –  Paul  Valéry 
gondolati lírájának mintájára alkotta meg. 

 

Miljković Valéryje

 

James Lawler szerint Valérynél „[…] a gondolat a forma kérdése volt, és ezért a 
figyelmét  annak  különféle  módozataira,  s  nem  a  tartalom  vizsgálatára 
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fordította.”7 És éppen ez különböztette meg Mallarmétől, aki a „műalkotásban” 
látta  a  mentális  folyamatok  végét.8 Bányai  az  említett  Miljković-esszéjében a 
következőt állítja a gondolat, a kép és a forma kapcsán: „Miljković a dolgokat 
mint  a  gondolat  szenzációját  értelmezi:  a  gránitkőnek  már  önmagában  is 
határozott formája van, amorf testének olyan jelentősége, mely, ha pusztán csak 
érdeklődéssel  nézzük,  hangulatot  teremt.  Ez  a  hangulat  azonban  merőleges 
Miljković  költészetének képeire.  Az a szigorúság,  mellyel  Miljković  ezeket  a 
képeket  megformálta,  nem  tűrhet  meg  semmi  véletlent:  tehát  a  forma 
tökéletességét  követi.”9 Az  esszé  további  részében  Bányai  a  szimbolizmus 
tagadását emeli ki, ám mintha megfeledkezne a szürrealizmussal való kapcsolat 
kidomborításáról,  talán  azért,  mert  az  avantgárd  hagyománytörés  gondolatába 
nem fért  be  a  tradicionális,  pontosabban a  szimbolista  formatökély ideájának 
koncepciója.  Ilyen  szempontból  a  fiatal  Bányai  nem  foglalkozik  talán  kellő 
mértékben  Miljković  poétikájának  szimbolista,  neoszimbolista  és  szürrealista 
vonásaival, inkább az autonóm költői nyelv kidolgozásának módozataira figyel, 
ám  ennek  bonyolult  poétikai  összetevőire  kevesebb  figyelmet  fordít.  A 
szürrealizmus  és  a  hagyományos  versesformák  közti  kapcsolatot  Jelena 
Novaković  a  következőképpen  értelmezi  Miljkovićnál:  „A  szürrealista 
irracionalista  alapvetéseket  Miljković  lényegében  egy  racionális  esztétika 
funkciói  szerint  alkalmazza,  előnyben  részesítve  az  inspiráció  és  a  spontán 
alkotás fölötti munkát, a költői érthetetlenséget szimbolista érvekkel védelmezi, 
amelynek  okait  magában  a  nyelvben  és  annak  erőtlenségében  látja,  mert  az 
képtelen  kimerítően  kifejezni  a  gondolatok  és  érzések  túl  gazdag  világát.”10 

Bányai megállapítását a következő módon egészíthetjük ki: a gondolat, s nem a 
szimbolista  verstan  formatökélye  az,  amely  kordában  tartja  a  szürrealista 
spontaneitást és asszociációs áradást. 

 

Miljković versműhelye

 

A  szerb  irodalomtörténet  a  legtöbbször  a  paradoxont  és  a  metaforikusságot, 
illetve a hermetikusságot emeli ki Miljković poétikájában. Ez összefügg a szerző 
nyelvkritikai tevékenységével, miszerint: „A nyelv ereje kizárólag a gyakorlatias 
jelentésében rejlik. A költői beszédben ez az erő elfojtott és láthatatlan, s ezzel 
együtt át van alakítva. A nyelv többé nem a jelentésére hivatkozik, hanem arra az 
érvényességre, amit  a költő nyújt  számára. […] A költői érthetetlenség nyelvi 
okai  a  kortárs  költői  szó  azon  vágyán  alapulnak,  hogy  az  meghaladja  és 
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megszűntesse az ontos – logos dualizmusát, és hogy szóvá – lénnyé – alkotássá 
váljon.”11 Miljković  esszenciálisan  gondolkodik  a  költészet  mibenlétéről, 
számára  a  költői  szó  a  mimetikus  valóságábrázolás  tagadásán  alapul,  a 
nyilvánvaló  és  a  hasznosság-elven  működő  jelentések  meghaladásán.  Ez  a 
megközelítés  kísértetiesen  hasonlít  a  Miljković  által  is  olyannyira  kedvelt 
Maurice Blanchot filozófiájára. Blanchot a következőt állítja a mallarméi „költői 
beszéd” kapcsán:  „A költői  beszéd a  létezők hallgatását  fejezi  ki.  De hogyan 
történik ez? A létezők hallgatnak, de akkor a lét szeretne újra beszéddé válni, s a 
beszéd létezni akar. A költői beszéd már nem egy adott ember beszéde: senki 
nem beszél benne, és az, ami beszél, senki; olyan ez, mintha egyedül a beszéd 
beszélne  önmagát.”12 Azzal,  hogy  Blanchot  –  Miljkovićhoz  képest  – 
világosabban kidomborítja, illetve problémaként kezeli a mű „létére” vonatkozó 
elképzeléseit:  „A  nyelv  e  hatalmas  konstrukcióját,  e  szerkezetet,  melynek 
kiszámíthatósága ki akarja zárni a véletlent, s mely kizárólag önmagától létezik 
és önmagán nyugszik, műnek és létnek nevezzük, csakhogy ebben az értelemben 
egyiknek  sem  felel  meg.”13 A  végső  meghatározás  híján  a  hiány  fogalmára 
összpontosítja  a mű létének a természetét: „Csakhogy a szavak – mivel képesek 
arra, hogy a dolgokat hiányuk kellős közepén »keltsék« életre – e hiány uraiként 
arra  is  képesek,  hogy  ebben  eltűntessék  önmagukat  is,  hogy  csodás  módon 
hiánnyá váljanak annak a mindennek a kellős közepén, amit létrehoznak, amit 
önmaguk  felszámolásával  kinyilvánítanak,  önmagukat  szüntelenül  rombolva 
örökösen megvalósítanak […]”14 Miljković nézetei  kísértetiesen emlékeztetnek 
 Blanchot elgondolásaira, a szerb szerző számára a költészet „negatív ontológia”: 
„[…] a költészet a dolgok eltűnésének tudata. Vagy pontosabban a költészet a 
hiányzó realitás érzetét hozza létre. A költészet által létrehozott érzés az üresség 
érzete. A meghatározás, hogy a költészet negatív ontológia, önellentmondásos, 
ám nem lehetetlen.”15 

Mindez  hogyan  valósul  meg  Miljković  költeményeiben  és  a 
fordításokban?  Novica  Petković  „poétémáknak”  nevezi  Miljković 
költeményeiben  azokat  a  szövegrészeket,  amelyek  megbontják  a  lineáris 
versbeszédet, a mű klasszikus homogenitásának eszményét,  teret adván ezzel a 
gondolatiság  és  a  líraiság  ötvözetének:  „Nem átmenetekkel  él,  az  egyikből  a 
másikba,  közelítve  ahhoz,  ami  közös  az  elemekben,  hanem  megtartott 
különbségekkel  köti  össze  őket,  amelyeket  könnyen  észlelhetünk  a  szöveg 
szintjén. A gondolatiságot úgy vezeti a versbe, mint szöveget a szövegbe.”16 A 
mérleg ezzel a gondolatiság felé billen, a vers – Valéry felfogásához hasonlóan – 
a „gondolat” megtestesítőjévé válik:  „[…] a költészet  ezáltal  a  gondolatiságig 
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emelkedik, amelynek ő maga a tárgya.”17 A gondolatiságot az önreflexivitás foka 
határozza meg  a  versben.  Ugyanakkor  Miljković  szerint:  „A költészet  nem a 
gondolat  gondolata,  nem  is  a  gondolat  megverselése,  hanem  a  verselés 
gondolatisága.”18 Ezt az elsőre homályos és nehezen fordítható mondatot a vers 
poétikai  sajátosságaira  vezethetjük  vissza.  Miljković  számára  a  vers  önálló 
entitás,  hermetikus  tér,  már-már  fenomenológiai  kategória:  „A vers  nem élet, 
nem is a költő élete,  hanem párhuzamos az élettel.  […] Önmagát hozza létre, 
belül  rendeződik  át,  saját  vérkeringésével  táplálkozik,  megakadályozza,  hogy 
bármi is belé kerüljön és elvegye a leheletét. Védett az idő korróziójától. Kívül 
fosszilis, belül élő organizmus.”19 Miljković vers-felfogása párhuzamba hozható 
a platóni idea-tannal: a vers egy olyan abszolútum, melynek nincs, lehetetlen a 
tökéletes megtestesülése. Ezzel függnek össze a szerző következő sorai: „Nem 
félek attól az állítástól, hogy a forma megsejtése megelőzi a verset: itt a ritmus, 
kihallatszanak bizonyos rímek, itt az ötlet [O. R. kiemelése], ám még nincsenek 
szavak.  Tehát  a  vers  nem  a  szavakkal  kezdődik,  akárcsak  a  gondolat,  az  a 
szavakkal végződik. A vers valóban nyelv, de csak miután leíródik. De ki tudja, 
nem akkor szűnik-e meg versnek lenni, hogy szöveggé váljon. Amennyiben az 
írásunk  önmagunkból  fakad  és  teljesen  a  miénk,  akkor  a  vers  alkotása 
ténylegesen a megfelelő forma előkészítésére és kidolgozására vezethető vissza, 
mert minden más már létezik.”20 Azért emeltem ki félkövérrel az idézetben az 
„ötlet”  szót,  mert  a  szerb  „ideja”  szónak  az  ötleten  túl  más  konnotációja  is 
lehetséges:  idea,  eszmény,  alapgondolat  stb.  Ez  pedig  aláhúzza  Miljković 
elképzelését  az  ideális  vers  kapcsán.  Hasonló  versvéleménye  a  fiatal 
Domonkosnak  is  van,  amikor  a  verset,  illetve  annak  „ideáját”,  fogalmát 
„fetisizálja”:  „A  vers  totális:  önmagát,  értelmét  veszti  el,  ha  elemezzük; 
magyarázni annyi, mint megsemmisíteni. A vers elemzése rombolás, mert a vers 
tó,  melyben  halként  csak  jelenléted  lehet;  szem:  fényállását  kormoddal  csak 
csökkenheted.”21 Amennyiben  a  fordítást  az  értelmezői  munka  egy  speciális 
válfajának tekintjük, akkor Domonkos felfogása szerint a fordítással elvész a mű 
eredeti  értelme.  Kérdés,  hogy  az  eredeti  szövegnek  hány  értelme  van?  A 
fordításelmélet  francia  teoretikusa,  a  Biblia-fordító  Henri  Meschonnic  Szent 
Ágoston mára  közhelyessé  vált  megállapítására  hivatkozik,  miszerint  fordítani 
lehetetlen.  Ám,  amennyiben  az  olvasás  a  fordításhoz  hasonlóan  szintúgy  az 
értelmezés függvényében zajlik, kérdésessé válik, lehet-e ártatlanul olvasni? A 
dekonstrukciós  nyelvkritika  óta  közhelyszámba  megy  az  olvasói  naivitás 
nemcsak hangoztatása, de a tagadása is. Ezzel összefüggésben állítja Meschonnic 
a  következőt:  „[…]  sem  az  olvasónak,  sem  a  fordítónak  nincs  közvetlen 
hozzáférése  a  szöveghez.  Elfelejtik,  hogy senki  nem fér  hozzá  közvetlenül  a 
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nyelvhez,  csupán  a  nyelvről  kialakított  és  meghatározott  elképzelésein 
keresztül.”22 

Bármennyire is úgy tűnik elsőre, Miljković és Domonkos vers-felfogása 
nem  különbözik  annyira  a  dekonstrukciós  nyelvkritikáétól.  Eszerint  amit 
elérhetünk fordítás vagy olvasás során, az nem az eredeti vers, hanem pusztán 
annak értelmezése. Viszont a dekonstrukciótól való különbség abban áll, hogy 
Miljković és Domonkos – Benjaminhoz hasonlóan23 – feltételeznek egy tiszta, a 
költészet  által  megsejthető  állapotot,  amelyből  a  vers  születik,  de  attól 
eltávolodván, a nyelvi „testöltés” során be is mocskolódik. Ezek után figyeljük 
meg,  hogyan  semmisíti  meg  (és  alkotja  újra)  a  fordítás  általi  értelmezéssel 
Domonkos a Miljković-költeményeket. Kérdés, mennyire sikerült megőriznie az 
imént  vázolt  miljkovići  líra  hermetizmusát,  metaforikusságát,  „poétémai” 
sajátosságait, paradoxonait.

            
Domonkos Miljković-maszkja

 
I. 
 

Annak ellenére,  hogy még  nem jelent  meg  magyar  nyelvű  Miljković-kötet,  a 
szerb  szerző  magyar  nyelvű  műfordítás-története  gazdagnak  mondható.  Több 
költő, műfordító próbálkozott meg költeményeinek magyar nyelvű átültetésével. 
Nem egy antológiában  olvashatóak  a  művei,  időrendben haladva  az  elsők  az 
1963-as Jugoszláviai költők antológiájában című könyvben jelentek meg.24 Majd 
a  Napjaink  éneke.  A  modern  jugoszláv  költészet  antológiája két  kötetes 
összeállításban  (első  kötet:  1965,  második  kötet:  1967).25 A  Csillagpor című 
versgyűjteményben,  mely  Csuka  Zoltán,  a  délszláv  irodalom  egyik 
legtermékenyebb magyar műfordítója tolmácsolásainak válogatását mutatja be.26 

Majd  Fehér  Ferenc  a  Találkozások27 című  ’80-as,  illetve  Ács  Károly  ’85-ös 
munkáival találkozni a Kiásott kard28 című antológiákban. Úgy tűnik, Miljković 
költészete  ma  is  kihívást  jelent  a  műfordítók  számára,  nemrég  éppen  Radics 
Viktória műfordításai nyújtottak ízelítőt a Beszélő folyóiratban.29

Ám térjünk vissza  a  Symposion-melléklet Miljković-blokkjához,  Domonkos 
versfordításaihoz,  melyek  mindenképpen  az  első között  foglalnak  helyett,  s  a 
blokkal együtt időben reagálták le a modern szerb költészet egyik legmarkánsabb 
jelenségére.

Domonkos első fordítása a  Symposion-melléklet 1961/január 11-es számában 
jelent meg. A szerb prózavers eredetileg a költő  Vatra i ništa [Tűz és semmi, 
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1960] című kötetében látott  napvilágot.  Már a „prózavers” műfaja Baudelaier, 
Rimbaud, illetve Valéry munkáit idézi. Miljković művének címe:  O anđelu na 
zidu, s az Ariljski anđeo ciklusban található, mely a Szt. Ahilijének szentelt, XIII. 
századi  szerb  kolostor  freskójára  utal.  A  prózavers  a  koltosori  ferskó 
ekphrasisaként  olvasható.  Ugyanakkor  a  költemény  nemcsak  a  szerb 
kultúrkinccsel,  hanem Paul  Valéry halála előtt  befejezett,  1945-ös  Angyal (L’ 
Ange) című prózaversével is összefüggésbe hozható. A két mű közti  alapvető 
különbség abban áll, hogy Miljković darabja, mint azt már említettük, ekphrasis, 
így  nemcsak  a  szemléltről,  hanem  a  szemlélőre  is  reflektál,  s  e  módon 
közvetlenebbül  utal  az  észlelés,  a  befogadás  és  a  nyelv  képi  erejének  a 
problémájára. Valéryéhez képest, Miljković műve nyíltabban reflektál arra, amit 
Gottfried  Boehm  mond  az  ekphrasis  kapcsán:  „Mint  retorikai  szakág  vagy 
irodalmi műfaj, az ekphraszisz a nyelv képi erejéről, képelbeszélő képességéről 
tanúskodik.”30 Boehmnél  ez  a  képelbeszélő  képesség  kétségessé  válik.31 

Miljkovićnál  is  felmerül  ez  a  probléma:  a  hagyományos  képteológia  által 
megalkotott freskó szürreális színezetet kap, kérdésessé válik, mi az az őskép, 
amit lírai alany szemlél, s nem válik-e a képbefogadás módja maga is alkotássá. 

Amennyiben Miljković művét a szerb művelődés hagyománya felől nézzük, 
akkor az ikonnal kapcsolatos képteológia kérdése is felmerülhet. Lepahin Valerij 
szerint:  „A  szakrális  esemény  időn  kívüliségét,  örök  értelmét  az  ikon  a 
térviszonyok sajátos megszerkeszésével fejezi ki. […] Az ikonfestőt nem köti a 
háromdimenziós fizikai tér törvényszerűségeinek és az esztétika által megszabott 
arányoknak  az  ábrázolása  az  emberi  alakok,  az  épületek,  a  növények  stb. 
megfestésekor.  Az  ikonfestő  »átalakítja«,  »átformálja«  a  teret  annak 
megfelelően,  mit  kíván  tőle  az  ikon  és  a  szöveg  szemantikája.”32 A  szöveg 
szemantikája  az  ikonfestés  „hogyanját”  határozza  meg.  Miljković  esetében  e 
hagyományos téridő átalakítása a prózavers szürreális látásmódjával rokonítható. 
Dupla fordítás figyelhető meg a szöveg és az ikon kapcsolatában: először a szent, 
biblikus szöveg (verbális  ikon)  lesz vizuális  ikonná,  majd  ezt  fordítják vissza 
nyelvi síkra. A művészi alkotás s ezáltal a kép nyelvi szintre történő fordítása a 
profanizáció folyamataként értelmezhető. Az ikonológia ezt „metaszemantikai” 
szintnek nevezi. Lepahin szerint itt az a kérdés, hogyan hatott egy adott ikon a 
róla  író  szerzőre.  Ugyanakkor  a  „szerző”  helyett  talán  izgalmasabb  lenne 
megfigyelni a visszafordíthatóság lehetőségeit. A kérdés és vele a vizsgálat tehát 
így módosul: miként lesz a vizuális ikon költői tárggyá? Amint már említettem, 
az ikon és Miljković művei közti párhuzamot a hagyományos téridő koordináták 
megváltoztatása teszi lehetővé. Ám, míg ikonológiában ezt a metamorfózist egy 
kanonikus,  szakrálisnak  tartott  szöveg  határozza  meg,  addig  Miljkovićnál  a 
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szürrealista,  asszociatív  költői  logika  formálja  át  a  hétköznapi  világ 
törvényszerűségeit.  Boehm a  képelírást  akkor  tartja  sikeresnek,  ha  „láthatóvá 
teszi a láthatatlant,  szem elé tárja,  megmutatja azt.”33 Miután Miljkovićnál,  az 
ikonokhoz  hasonlóan,  felborul  a  hagyományos  téridő,  láthatóvá  válik  az  a 
dimenzió, ahol a tér és az idő asszociatív módon észlelhető. Miljković műve e 
módon provokálja az olvasás „kronológiai illúzióját” (Roland Barthes).

Miloslav  Šutić  szerint  Valéry  angyal-archetípusa  individuális  jelleget  ölt: 
„[…] ennek az archetípusnak az alapjain jelenik meg a teljes világ felett lebegő, 
mindentudó  szellem  parabolája,  illetve  a  dramatikus  harc  az  értelem  és  az 
érzelem, a létezés és a tudás, a valami és a minden, a tudomány és a megértés 
között.  Ám  itt  is,  ahol  az  első  pillantásra  az  angyal  vallásos  ősmintája  a 
mitológiai Nárciszéval kapcsolódik össze, a költőnek ez csak arra szolgál, hogy 
megfogalmazza  a  saját  szellemi,  alkotói  és  erkölcsi  kétségeit.  Az  ősminta 
állandósult elemei, a keresztény ikonográfia, az angyal isteni-emberi kettősége, 
döntően befolyásolják és követik a költő asszociációit.”34 Hasonló eredményekre 
jut Šutić Miljković prózaversének értelmezésekor, azzal,  hogy kiemeli a szerb 
szerző  tagadó  attitűdjét  is:  „Miljković  tehát  hű  marad  a  mitológiához  és  a 
valláshoz, ám egyidőben kimutatja a saját mitológiaellenes, illetve vallásellenes 
álláspontját.”35 Mindebből az következik, hogy Miljkovićnak a szerb pravoszláv 
angeológia pusztán kiindulási pont, amely a lírai alany paradoxitását definiálja: 
sohasem tapasztalható meg a maga teljességében.

A szerb eredeti cím: O anđelu na zidu, vagyis ’A fali angyalról / A falon lévő 
angyalról’. Ezzel szemben Domonkos már a címen változat: Falra festett angyal. 
Miljković  nem leplezi  le  a  címben,  hogy pusztán festett  jelenségről  van  szó, 
hanem az  archetípust  (angyal)  azonosítja  a  tartalmával,  a  jelöltet  a  jellel  (és 
később  a  műben  a  jelölővel).  Domonkos  megoldása  felfokozta  a  líraiságot  a 
címben  lévő  alliterációval.  A  szó  szerinti  fordítás  valóban  szerencsétlenebbül 
hangzik, Domonkos megoldása ennél költőibb. Miljković címe előrevetíti, hogy 
valaki valamiről szól majd, ezzel szemben Domonkos címe egyszerűbb, csak a 
látványt  jeleníti  meg,  a  szemlélő  és  a  szemlélt  viszonyára  való  reflektálás 
hiányzik.  Ám  a  veszteség  ellenére  Domonkos  megoldása  gazdagabb  egy 
lehetőséggel: a falra festett angyal a „ne fesd az ördögöt a falra” szólással függ 
össze. Vagyis a falra festett angyal annak jelenlétét érzékelteti, amiről szó van, 
akkor  is,  ha  Miljković  verse  az  ellentmondásra  játszik  rá:  a  metafizika 
megidézésével annak hiányával, pontosabban nyomaival szembesülünk. További 
különbség észlelhető a cím ritmikájában: az eredeti két részre oszlik, az angyal 
hangsúlyos  helyet  kap:  1.  O  anđelu,  2.  na  zidu.  Domonkos  változatának 
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merevebb  a  ritmusa,  a  három  két  szótagos  szó  spondeuszi  ritmusa  lassú  és 
kimért, a hangsúly a falon van, az angyal a végére kerül. 

A prózavers második mondatában található az újabb módosulás, amely 
nem  a  fordító,  hanem  a  nyelvi  sajátosságból  adódik.  Az  eredeti  mondat  a 
következőképpen hangzik: „Anđeo usamljen na zidu, možda on stvarno postoji u 
zidu, ali kada nije na zidu, on je sen.”36 Domonkos változata hűen adja vissza 
ezeket a sorokat: „Magános angyal a falon, lehet hogy tényleg létezik a falban, de 
ha  nincs  rajta,  árnyék  ő.”37 Az  első különbség  a  hangsúlybeli  eltolódásokban 
észlelhető:  az  eredetiben  az  angyal  szerepel  a  mondatkezdő  helyzetben,  a 
fordításban a magányosság, s így az angyal elhagyatottsága kerül középpontba. 
Viszont ez pusztán árnyalatnyi változás. Ennél talán fontosabb, hogy az eredeti 
„sen” szó Domonkosnál ’árnyék’, ám ez csupán egy konnotációja a szerb szónak, 
mely  jelenthet  még  ’alakmást’,  ’kísértetet’,  ’árnyalakot’  és  ’fantomot’.  Nem 
véletlen az sem, hogy a szerbben az ’angyal’  kezdi a mondatot,  a ’sen’ pedig 
zárja,  ezáltal  felfokozódik az  angyal  illuzórikus  mivolta,  amely a  metafizikus 
jelenség hiányának  érzékeléséből  adódik.  A következő mondatban  újabb apró 
módosítást  találni.  A szerb  eredeti:  „U svojoj  prvobitnoj  ozbiljnosti  smanjuje 
vidljivost  nekim  stvarima.”38 Domonkosnál  ez  ekként  szól:  „Eredeti 
komolyságában csökkenti bizonyos tárgyak láthatóságát.”39 A szerb „prvobitan/a/
o”  ’elsődlegest’  jelent,  az  ’eredetiség’  inkább  asszociációként,  illetve 
szinonimaként  kapcsolható  hozzá.  A következő  szerb  mondat  („Tada  počinje 
lutanje, osetim da se menja struktura mojih čula i da umesto čela imam jednu 
jedinu  misao.”40)  Domonkosnál:  „Ekkor  barangolás  kezdődik,  érzékeim 
szerkezeti  változását  érzem s  homlokom helyén  az  egyetlen  gondolatot.”41 A 
„lutanje” magyarul  ’kóborlás’,  vagyis  céltalan,  az eltévedéssel  és a kereséssel 
függ össze. Ehhez képest Domonkos megoldása, a „barangolás” mást is felidéz: 
céltudatos  cselekvést  (pl.  bebarangolni  az  erdőt).  Az  „egyetlen  gondolat” 
magányosságát  az  eredeti  szöveg  a  „jednu  jedinu”  (’egyetlen  egy’) 
hangsúlyozással  is  alátámasztja.  Ebben  a  mondatban  nem  nehéz  kihallani  a 
rimbaud-i  „minden  érzék  összezavarását”,  illetve  a  Radnóti  Miklós  által 
Kóborlásaimnak  fordított  költeményt.  Rimbaud  prózaverseihez  hasonlóan 
Miljkovićnál  is  felborulnak  a  hagyományos  érzékelési  szerkezetek,  a  valóság 
nem változatlannak,  hanem folyamatosan  átalakulónak,  fantasztikusnak  tűnik. 
Ebben a megváltozott állapotban másmilyen megismerési módok jelentkeznek, a 
dolgok, a tárgyak kontúrjai összemosódnak, csökken hétköznapi láthatóságuk, a 
látható a láthatatlannal elvegyül,  az érzékek összezavarodnak. Arthur Rimbaud 
egyik levelében a költői látnokká válás folyamatát hasonló módon ecseteli: „A 
Költő  azzal  válik  látnokká,  hogy  hosszú,  roppant,  meggondolt  munkával 
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összezavarja összes érzékeit.”42 Miljković lírai alanya is látnokká válik, amikor a 
konkrét  angyalban meglátja a „tiszta lehetőséget” és a fal  mögötti  erőket:  „Ő 
akkor  tényleg  létezik,  az  elemek  és  viszonyok  között,  melyek  a  világot 
egyengetik,  a  tiszta  lehetőségben  létezik,  mint  csoda  és  hűség  a  fal  mögötti 
erőknek.” 43 (Az „hűség az erőknek” a szerbhez képest agrammatikus megoldás.)

            Eddig tartott a prózavers első része. A második rész mintha az első 
egység kezdő mondatának variációját tartalmazná,  mert  ismét  a kristályosodás 
kezdetére  utal.  És  itt  merül  fel  szintén egy apró,  ám lényeges  módosítás.  Az 
eredetiben ezt olvashatjuk: „To mogu da objasne samo vode koje ne teku, taj 
mirni lik kada prestaje vatra i zbivanje i počinje kristalizacija.”44 Domonkosnál 
szinte  semmi  változás  nincs,  leszámítva  egy  motívumot:  „Nagy  állóvizek 
magyarázhatják csak e nyugodt  arcot,  amikor  megszűnik a tűz,  a történés s a 
tiszta kristályosodás kezdődik.”45 Ugyanis a „vode koje ne teku” nem állóvizet, 
hanem nem zajló, nem folyó, mozdulatlan vizet jelent. Az állóvíz szerbül „stajaća 
voda”, éppen ezért kisebb hibának tartható ez a változat, mert a szerb szövegben 
olyan vízzel találkozunk itt, amely nem zajlik, nem folyik, mintha megfagyott 
volna az időben. Vagyis ebben a mondatban felborul a hagyományos időfelfogás, 
s ez kihat a valóságra is, a reális helyett  az irreális, illetve a szürreális kap itt 
teret.  Domonkos  ebben  az  esetben  leegyszerűsítette  a  képet,  a  látomást 
szokványos látvánnyá tette. Az idő mozdulatlanságának érzékeltetése azért is lett 
volna fontos, mert ez magyarázza azt, hogy a nem mozgó, nem zajló állapotban 
mutatkozik meg az a nyugalom, amely az angyal arcán látható. Éppen ezért a 
„vode  koje  ne  teku”-t  lehetett  volna  akár  „mozdulatlan  vizek”-nek  fordítani, 
semmit sem veszített volna a költőiségből, és megmaradt volna a látomásossága 
is.  Ez a mozdulatlanság ugyanakkor az ellentétjével függ össze: a változással. 
Ugyanis  a  mondat  zárása  a  kristályosodás  kezdetére  utal.  Itt  megjelenik  a 
Miljković  által  gyakran  idézett  és  parafraezált  herakleitoszi  filozófia,  az 
ellentétek egységéről és a folytonos változás állandóságáról szóló tan. A változás 
és a mozdulatlanság abban is észlelhető, hogy a prózavers két egysége hasonló 
mondattal kezdődik: a „tiszta kristályosodás” mindkét esetben előfordul. 

A következő nagyobb eltérés a második egység  negyedik  mondatában 
észlelhető, a transzcendens arc érzékeltetésében: „Valakinek a vére vár mögötte 
arra, hogy megszülessen és felismerje.”46 Szerbül más a mondat zárása: „Iza toga 
lica nečija krv čeka da bude rođena i ona će prepoznati to lice.”47 Domonkosnál a 
vér arra vár, hogy megszülessen, és felismerje az angyal  arcát, Miljkovićnál a 
várakozás  csak  a  születésre  vonatkozik,  a  felismerés  már  bizonyosságként 
hangzik el: fel fogja ismerni azt az arcot. A szerbben a második mondatrészben a 
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vérre egy nőnemű személyes névmás utal, amit pedig fel fog ismerni, az angyal 
hímnemű főnév, az arc pedig semleges nemű. Magyarul lehetetlen visszaadni a 
nyelvtani nemek egységének ezt a szintjét. „Dotle treba sačuvati svoje oči koje 
gledaju sa nekoga zida i čuvati se oslepljenja i zaslepljenja.”48 – szól a következő 
problémás mondat, mely Domonkosnál így hangzik: „Addig is, a falakról bámuló 
szemeinket  kell  megőriznünk  a  vakulástól,  ámítástól.”49 A  kérdéses  rész  a 
személyragok  használatát  érinti.  Az  eredetiben  a  szem  a  sajátra  vonatkozik: 
„svoje oči”, vagyis saját szemek. Domonkosnál itt a többes szám használatával 
általánosítja a szemet és a nézést, talán azért, mert a saját szem a falról, vagyis az 
angyal arcáról tekint le. Ez az a pont, ahol a szemlélő összeolvad a szemlélttel. 
Domonkos a többes szám használatával kitágítja a horizontot, az eredeti inkább a 
lírai  alany  átalakulási  folyamatát  mutatja  be.  Ugyanakkor  az  eredetiben  a 
konkrétságot elbizonytalanítja a „valamely falról” való nézés („sa nekoga zida”), 
ezáltal az általános ötvöződik a konkréttal, az egyedivel. Domonkosnál „falakról 
bámuló” szemeink vannak. A különbség árnyalatnyi, alapjában nem zavarja meg 
a jelentésképződés mechanizmusát. Fontosabb módosulásnak tűnik az a mondat, 
melyben az örökkévalóság helyéről olvasunk: „Ám semmi sem nehezebb, mint 
egy falról nézni le az örökkévalóságba.”50 Miljkovićnál az örökkévalóság nem 
fent vagy lent, hanem a térben van, amire a Domonkos által pontosan fordított 
előző  mondat  ad  magyarázatot:  „Nisam  prvi  koji  se  plašim  da  ne  oslepim 
zabrinut  za  dubinu  svoga oka kad  gledam u  jezero ili  u  prostor.”51 Vagyis  a 
tekintet az előtte lévő térbe merül, ahol a következő sor szerint az örökkévalóság 
van: „Ali ništa nije teže nego gledati čitavu večnost sa nekog zida.”52 Domonkos 
ezzel  szemben  az  örökkévalóság  helyét  lent  határozza  meg,  miközben  az 
angyalos freskót fent helyezi el. Zavarba ejtő Miljković megfogalmazása: mintha 
a fal nem lenne a szemlélt örökkévalóság része, mintha egy fal választaná el a 
kettőt egymástól, az angyal pedig a közepén helyezkedik el, vagyis rajta a falon, 
a kettő közötti dimenzió közvetítő hírnökeként. A költői látnokság határátlépés: 
arra  buzdítja  a  szemlélőt,  hogy  átlásson  a  képen,  felfedezze,  mi  rejlik  a  fal 
mögött,  ebben  van  segítségére  a  freskó.  Miljković  az  egyik  esszéjében  a 
következőt állítja a költői képről: „Ebben  az értelemben a költői kép a dolgok és 
a  világ  hiányának  kezdete,  a  metafora  és  az  allegória  pedig  lényegileg 
meghatározza  ezt  a  létrejött  ürességet.  Az  életet  és  a  világot  így váltja  fel  a 
költészet.”53 E  szempontból  Miljković  angyalát  a  metafizikus  művészet 
allegóriájának is tekinthetjük, amennyiben a látomás szintjén a látható világot 
felválja a láthatatlannal.
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A  prózavers  lírai  alanya  eljut  a  kimondhatóság  határáig,  ahogy 
Domonkos a fordíthatóság határáig, vagyis addig a pontig, ahol a nyelvek közötti 
átmenet  már  lehetetlen,  ezért  saját  képzelőerőre  van  szükség  ahhoz,  hogy az 
idegen mű  a  saját  nyelven  megszólaljon,  pontosabban átalakuljon.  Domonkos 
nagymértékben híven adta vissza Miljković nehezen megközelíthető prózaversét, 
az eltérések csak akkor voltak zavaróak, amikor eltorzították   Miljković műve 
gondolatiságának elemeit.

 

II. 

 

Domonkos  következő  Miljković-fordításai  az  évfordulós  Symposion-blokkban 
jelentek meg, egy hónapra az első versfordítás megjelenéséhez képest. Ezúttal két 
költeményt  ültetett  át  magyarra.  A tengerről  mielőtt  elalszom a  Bányai  János 
esszéje, a 27. születésnapomra pedig a Mihajlo Blečić interjúja mellett olvasható. 

A  tengerről  mielőtt  elalszom Miljković  utolsó,  Tűz  és  semmi című 
kötetének záró darabja, eredetileg így hangzik:  More pre nego usnim. A verset 
azonban  nemcsak  Domonkos,  hanem  Képes  Géza  is  lefordította,  munkája  a 
Domonkoséhoz  képest  egy  évvel  később,  az  1963-as  Jugoszláv  költők  
antológiájában jelent meg. Domonkos, akárcsak az elemzett prózavers esetében: 
már a címben változtat. A szerbben a tengerhez nem kapcsolódik semmilyen rag: 
A tenger mielőtt még elalszom. Képes Géza ezt pontosan adta vissza: A tenger,  
mielőtt még álomba merülök.54 A cím az egész miljkovići poézist átható Valéry 
egyik remekművét, a  Le cimetiére marin-t55  idézi, illetve itt is megjelenik a fal 
motívuma, mint az  O anđelu na zidu című prózaversben. Miljković címe akár 
úgyis felfogható volna, hogy a halál előtti élet hullámzó, háborgó, örökké változó 
állapotát jeleníti meg. A szerb vers első versszakának első mondata: „Svet nestaje 
polako.”56 Domonkos  kihagyta  ebből  a  lassúságra  („polako”)  vonatkozó szót: 
„Tűnőben a világ.”57 Így az ő változatában a lassúság inkább érzékeltetve van, 
nincs  kimondva  (Képes  pontosabban  adja  vissza  az  eredetit).  A  következő 
mondat  azonban  teljesen  átalakult  mindkét  fordításban.  Miljkovićnál  azt 
olvashatjuk, hogy: „Zagledani svi su / u lažljivo vreme na zidu: o hajdemo!”58 

Szószerinti  fordításban:  Mindannyian  a  falon  lévő  hamis  időre  bámulnak:  ó, 
gyerünk!  Domonkosnál:  „Szemeimnek  az  idő /  valószínűtlen játék  a  falon:  ó 
induljunk”.59 Képesnél: „Szemünk meredten / nézi a gyors időt: mennyi van hátra 
még?”60 Domonkos  az  általánosat  konkréttá  teszi:  míg  Miljković  lírai  alanya 
ismeretelméleti-kritikát fogalmaz meg (mindenki az időre, az elmúlásra bámul, 
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mely  hamis),  addig  Domonkos  nem másokat,  hanem  kizárólag  az  időt  teszi 
hamissá, „valószínűtlen játék”-ká. Az eredetiben a második sort a többes számú 
felszólítás  zárja,  a  lírai  alany  megkülönbözteti  azokat,  akik  a  hamis  időt 
bámulják, s akik nem az idővel, hanem az utazással foglalkoznak. Domonkosnál 
is megvan ez a megkülönböztetés, ám inkább sejtetve van, semmint kimondva 
(Képes a miljkovići időt nem hamisnak, hanem hamar múlónak fogja fel, a zárás 
pedig nem az utazásra összpontosít, hanem a végső cél elérésére). Ez a modern 
odüsszeia a francia szimbolista költők műveit, Baudelaire Az utazás61 és Rimbaud 
A részeg hajó62 költeményeit juttatja eszünkbe: ott is a szürke kispolgári élettel 
szemben fogalmazódik meg a végtelennek tűnő utazás és keresés motívuma. 

Domonkos  fordításában újabb  különbségeket  észlelünk a  folytatásban: 
„Életünk határain, ha kinő / a táj, mely másé, a haldoklásé.”63 Ezzel szemben a 
szerbben a következőt találni: „Granice u kojima živimo nisu / granice u kojima 
umiremo.”64 [Életünk  határai  nem  egyeznek  a  halálunk  határaival;  Képes 
megoldása  –  az  „emberek”  betoldástól  eltekintve  -  közelebb  áll  ehhez:  „A 
határok, amik közt élünk, emberek, nem / azok, mint amik közt elér a vég”65] Az 
eredeti  egyszerűbben  hangzik,  Domonkosnál  nem  egészen  világos,  mi  célt 
szolgál  a feltételes kötőszó,  zavaros a táj  haldoklással  (nem a halálhoz!)  való 
párosítása  és  az  élet  határain  való  megjelenése.  Leegyszerűsítve,  Domonkos 
verzióját a következőképpen értelmezhetjük: az élet bár hozzánk tartozik, nem a 
miénk,  hanem  a  haldoklásé,  folyamatos  elmúlásban  létezünk.  Hasonló 
módosulásokat észlelünk a továbbiakban is: „Fanyar holttestű éj, / halott a szív, 
mozgók a mélységek.”66 Miljkovićnál viszont más olvasható: „Opora noći mrtva 
tela, / mrtvo je srce al ostaju dubine.”67 [Nyersfordításban: A holttestek fanyar 
éjjele,  /  halott  a  tenger,  ám  a  mélységek  maradnak/változatlanok/állandóak; 
Képesnél: „Halott test fanyar éjszakája, / halott a szív, de a mélységek élnek.”68] 
Az  alapvető  különbség  abból  adódik,  hogy a  nehezen  tolmácsolható  „dubine 
ostaju”  kifejezést  Domonkos  „mozgó  mélységek”-nek,  Képes  pedig  (a  halott 
éjhez és szívhez képest)  élő mélységeknek fordítja.  Ez a mozzanat  jó példája 
annak, hogy nemcsak a műfordítás, hanem az eredeti is kérdésessé válik: hogyan 
értelmezzük  a  „dubine  ostaju”  kifejezést?  Mélységek  maradnak  –  ám  hol? 
Esetleg  állandóak,  nem  érinti  őket  a  halál-élet  váltakozása,  drámája?  Vagy 
pusztán ellentétpárról van szó: a halálnak kitett élet változékonyságával szemben 
állnak a változatlan mélységek? Amennyiben a tenger metaforájából indulunk ki, 
akkor valóban azt állíthatjuk, hogy a felszín hullámzik csupán, a mélység nem. 
Ám ennek ellentmond  az,  hogy a  tenger  mélye  sem állandó,  mert  áthatják  a 
különféle áramlások. Ezért Miljković gyakori kifejezése, a „mélység”-en valami 
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metafizikai,  valóságon,  vagyis  a változatlan élet-halál  változáson túli,  nyelven 
túli  dimenziót  kellene  megsejtenünk.  Nem  véletlenül  költötte  át  a  verset  itt 
mindkét  fordító:  Domonkos  a  halállal  szemben  a  mozgást,  Képes  az  életet 
határozza meg. Ám itt jól kiviláglik az a pont, amiről már korábban is szó esett: 
Miljković eljut a nyelv határáig, mely után az üresség következne. A műfordítók 
ennek  nyomán  a  fordíthatóság  határáig  érkeztek  meg,  a  hiátust,  az  eredeti 
idegenségét sajáttá tették: a szerző halotti maszkja mögül a fordító tekint ki az 
olvasóra.  Hasonló  problémára  bukkanunk  a  versszak  záró  mondatában,  mely 
Miljkovićnál a következő módon szól: „Noćas bi voda samu sebe htela / da ispije 
do dna i  da otpočine.”69 [Éjjel  a víz önmagát  / inna ki fenékig és lepihenne / 
kezdődne].  Domonkos  fordítás  közben  eljátszott  a  variálás  lehetőségével,  ám 
ismét  túlbonyolította  a  képet:  „Az  éjjel  a  víz  önmagából  kért  /  fenékig  inni 
álomporként a kékséget.”70 A kékség mint álompor kétségtelenül izgalmas költői 
kép, kár, hogy kevés köze van az eredetihez. Képes változata pontosabb: „A víz 
ma éjjel  önmagát  kívánja /  fenékig hörpinteni,  s rá aludni  mélyet.”71 Mindkét 
fordító ’pihenésként’, ’alvásként’ fogta fel az „otpočinuti” szót. Ám a szerbben 
az „otpočinuti” kísértetiesen hasonlít az „otpočeti”-re, vagyis a ’kezdődni’-re. Az 
„otpočinuti” helyett  Miljković használhatta volna a „leći” (’lefeküdni’) vagy a 
„odmoriti  se”  (’lepihenni’)  szavakat.  Ám  az  otpočinuti-otpočeti  hangalaki 
hasonlósága  újabb  jelentés-dimenziókat  nyit  meg  a  versszak  végén:  a  
megnyugvás  nem a vég,  hanem egy újabb kezdet  lehetősége.  A herakleitoszi 
„minden változik” filozófiája alapján nincs abszolút megnyugvás, csak időleges, 
mert ki van téve a változás örök folyamatának. 

            Az  első  versszak  legszembetűnőbb  átalakítása  az  eredeti  forma 
torzulásában jelenik meg Domonkosnál.  Képes végig követte az első versszak 
keresztrímes  formáját  (változó szótagszámmal):  ababcdcd.  Domonkos  elkezdi, 
ám  nem  viszi  végi  következetesen  az  eredeti  rímelését:  abaxxcxc.  Képes 
fordításának módosulásai részben elfogadhatóak, mert az eredeti forma betartását 
tűzte  ki  célul.  Domonkos  nemcsak  tartalmilag,  hanem formailag  is  átalakítja, 
sajáttá teszi az idegen szöveget.

            A második  verszak  domonkosi  változata  már  szorosan  igazodik  az 
eredeti  rímeléséhez:  abbacdcd  (Képes  sem  változtat  a  rímelésen).  Az  első 
mondat kiválóra sikerült: „Míg a világ létezik a megismerés, utazz:”72 Miljković 
esetében  ez  kissé  egyszerűbb,  a  világ  és  a  megismerés  lazábban kapcsolódik 
össze:  „Putuj  dok  još  ima  sveta  i  saznanja:”73 [Utazz  míg  van  világ  és 
megismerés; Képes pontosan fordít, kis hozzátoldással a végén a rím kedvéért: 
„Utazz!  Míg  van  világ  s  megismerés:  van  út.”74]  Domonkos  radikálisabb 
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Képesnél  és  Miljkovićnál,  nála  a  megismerés  világtól  függ,  csak  annyiban  
létezik,  amennyiben  a  világ  is.  Itt  talán  érdemes  lett  volna  merészebben 
belenyúlni az eredeti gondolatiságába, s kanti, illetve schoppenhaueri alapokon a 
világot a megismeréstől függővé tenni. Így még inkább felfokozódna az a tudat, 
hogy a világ nem teljes valóság,  hanem értelmi  konstrukció,  s  ezúton illúzió. 
Igaz,  hogy  ez  nem  felelt  meg  az  eredeti  szöveg  sejthető  intenciójának,  ám 
másfelől  izgalmasabbá is  tette volna az eredeti  szöveget,  a fordítás az eredeti 
szintjére  emelkedett  volna.  Ezáltal  pedig  az  eredeti  nem  megdönthetetlen 
tekintélyként  meredne  a  fordítások fölött,  hanem a megvalósíthatatlan,  ideális 
költemény  egy változata  lenne  csupán,  azon  a  módon,  ahogy Benjaminnál  a 
fordítás úgy illeszkedik az eredetihez, mint egymáshoz a korsó széttört cserepei. 
Igaz,  ebben az  estben viszont  átköltésről,  nem pedig „objektív”  műfordításról 
beszélhetünk.

Domonkos  inkább  hangulati,  képi  változtatásokat  hajtott  végre,  ritkán 
formálta  át  az  eredeti  szöveg  gondolatiságát.  A  költemény  folytatása  is  ezt 
tükrözi: „a por feldíszít, tiéd lesz fény és homály.”75 Ehhez képest a szerb sor: 
„bićeš lep od prašine, spoznaćeš prah i sjaj.”76 [szép leszel a portól, megismered a 
port és a ragyogást/fényt; Képes: „Szép a por, mely belep – a ragyogás is az!”77 

Képes is és Domonkos egyaránt kihagyta a „megismerés”-t, ám ez mégsem lett 
lényegi  torzulás,  mert  az előző sor,  ha  távolabbról  is,  de az összetett  mondat 
előző sorával bent tartja a háttérben a „megismerés” fogalmát. Domonkosnál a 
megismerés  birtoklással  is  párosul:  „tiéd  lesz  fény  és  homály”.  Miljkovićnál 
„homály” helyett por szerepel, a két kép csak asszociációs úton rokonítható. S 
miként  jelenik  meg  a  megismerése  Miljković  versében?  A  „fény  és  por” 
utalásában,  s  így  az  asszociációk  útján  minden  ellentétpár  egységének 
felfedezésévé  válik.  A  következő  mondat  a  szerbben  különösen  bonyolult  a 
többször betoldások és a központozás önkénye miatt, már az első része is feladja 
a leckét: „Oslepi svojim koračajući putem, al znaj: / lažno je sunce, istinita je 
njegova putanja.”78 [Szó szerint: Vakulj meg utadon járva, ám tudd: / hamis a 
nap,  a  pályája  igaz]  Mindkét  fordító  leegyszerűsítette  az  eredeti  mondatot, 
Domonkos  képzavarhoz közeli  szintagmát  is  becsúsztatott  az első mondatrész 
végére: „De tudjad, utad hosszán, szemeid fogytán, / hogy a Napnak csak pályája 
igaz”79 Arról  nem  is  beszélve,  hogy  ritmikailag  is  sántít  a  rímpár,  mert  a 
„fogytán”  az  előző  sor  „homály”-ára  válaszol,  vagyis  Domonkos  hímrímre 
nőrímet  feletet  meg.  (Képes  megoldása  ennél  jóval  világosabb:  „Vakulj  meg 
útadon, de tudd meg, így igaz: / a nap pályája nem csal, bár a nap hazug”80). A 
szerb bonyolultsága a jelentésadás, a könnyen érthetőség ellenében hat, a magyar 
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változatok nem reflektálnak e mozzanatokra. A költemény következő mondata 
Odüsszeusz mítoszát juttatja eszünkbe: „Nek trgovci vremenom plove sa voskom 
u ušima,  /  ti  smelo slušaj  kako pevaju pustinje,  /  dok kleče bele zvezde pred 
zatvorenim morem i ima / u tebi snage koja te raspinje.”81 [Az időkereskedők 
viaszos fülekkel hajózzanak, / te bátran hallgasd a sivatagok énekét, / míg fehér 
csillagok térdelnek a zárt tenger előtt és még benned / az erő, mely szétfeszít.] 
Domonkosnál  több  változást  találni:  „A  hajózók  időnként  fülükbe  viaszt 
öntsenek,  /  te  a  sivatag  dalát  szemtől  szembe  fogadd,  /  míg  fehér  csillagok 
alázatát  élvezik zárkózott  tengerek /  s belülről vad erő dagaszt.”82 Képes vele 
szemben pontosabban adja vissza az eredeti  képeit  és ezáltal  a gondolatiságot 
is.83 Domonkosnál  nincsenek  „kereskedők”,  hanem  „hajózók”,  akiknek  csak 
„időnként” van viasz a fülükben. Ellenben a második sor Domonkosnál kiválóra 
sikerült,  a  folytatás  azonban  újabb  többletet  tartalmaz:  az  önmagában  álló 
„tenger” helyett antropomorfizált, vagyis „élvező tengerek” vannak, a csillagok 
pedig nem térdelnek,  hanem alázatosak,  az erő nem szétfeszít,  nem fájdalmat 
okoz,  hanem  nagyobbá  tesz,  duzzaszt.  Miljkovićnál  a  szétfeszítő  erő  több 
asszociációt  kelt,  mint  Domonkos  megoldása:  egyszerre  utal  Krisztusra  és 
egyben Odüsszeuszra,  akinek a szirének éneke nem csábító,  mert  a  sivatagok 
dalát hallja helyettük. Miljkovićnál, miként az O anđelu na zidu című prózavers 
esetében,  a  sivatag  gyakran  a  transzcendens  üresség  egyik  motívumaként 
szerepel.  Miljković Odüsszeusza tisztában van a szirének dalának illúziójával, 
mert az abszolút ürességre figyel, ám ez az összpontosító erő szétfeszíti belül. 
Ezáltal  lesz  Miljkovićnál  a  költő  modern  Odüsszeusz,  aki  nem a  tapasztalati 
valóságot,  hanem  a  láthatatlant  figyeli.  Ez  a  láthatatlan  pedig  az  ürességgel 
rokon. 

Erre  a transzcendens ürességre  utal  a  költemény következő,  harmadik 
versszakának  indító  sora:  „Praznino,  kako  su  zvezde  male!”84 Domonkos  ezt 
pontosan adja vissza: „Üresség, mily parányiak a csillagok!”85 Képes az ürességet 
mintha a csillagokra vonatkoztatná: „Milyen kicsinyek a csillagok: üresség”86 A 
folytatás azonban problematikusabb, összetettebb a mondat: „Tvoj san bez tela, 
bez noći noć, / pridev je čistog sunca pun pohvale.”87 [Testetlen álmod, éjtelen éj, 
/  mellékneve  a  tiszta  napnak mely  csupa  dicséret]  A testetlen  álom az előző 
versszakban  megszólított  ürességé,  akárcsak  az  éjtelen  éj.  A  fosztóképzők 
szerbül  elöljáró  szavakkal  vannak  megoldva  („bez”),  s  mintha  a  szavak 
ürességére  utalnának,  mert  az  „éj”  szó  mögött  nincs  abszolút  referenciális 
valóság. A költemény mondatának folytatása kiragadja a szavakat a hétköznapi 
jelentéshálójukból, s jelentés helyett érzeteket, hangulatokat, szokatlan, szürreális 
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képzettársításokat keltenek. Miljković egyhelyütt a következő módon fogja fel a 
költészetben  a  szó  szerepét:  „A  szó,  ontikus  értelemben,  nem  az  érthetőség 
kérdését  veti  fel,  mert  az  érthetőség problémája  a  tükrözésre  és  a kifejezésre 
vontakozik. Ezért Mallarmé a világköltészet legérthetetlenebb költője. Ám ez az 
érthetetlenség, amint azt látjuk, nem a nyelv önkényességén, ambivalenciáján és 
elégtelenségén, hanem az eltárgyiasításán alapul. A szó mindenhatóságát hirdető 
felfogással,  pontosabban  érzéssel  szemben  áll  az  az  elképzelés,  hogy  a  szó 
semmi,  saját  magába  veszett88,  amennyiben  egyáltalán  szeretnénk  valamit 
mondani.  Eszerint  a  szónak  csak  jelentése  van,  viszont  nem  rendelkezik 
semmilyen erővel és hatalommal, amellyel önmagát megvalósíthatja. Úgy szerzi 
meg  erejét,  hogy addig tartja  vissza  önnön jelentését,  míg  az  csak szuggerált 
lehet, ahelyett, hogy nyíltan közölnék. A szó elégtelensége így lesz energiájának 
forrása. Az ilyen költészet érthetetlensége az erő és a jelentés disszonanciáján 
alapul, a következménye pedig az, hogy a szó többet mond, mint amennyit hinni 
lehet neki.”89 Ez a gondolat a most elemzett  költeményben azokon a helyeken 
nyilvánul  meg,  ahol a szavak elveszítik szokványos jelentés-dimenziójukat.  Jó 
példa  erre  a  korábban  megkezdett  „pridev  je  čistog  sunca  pun pohvale”  sor. 
Elsőre úgy tűnik, hogy a dicséret a naphoz tartozik, a nap van tele dicsérettel, ám 
ha  újra  és  figyelmesebben  elolvassuk  a  mondatot,  akkor  kitetszhet,  hogy  a 
„melléknév” van tele dicsérettel. Ám a nap attól lesz valamilyen, hogy ez esetben 
melléknevek dicsérik. Szavak nélkül a Nap semmilyen, a szavak hozzák létre azt 
az érzetet, amitől tulajdonságokkal ruházzuk fel a Napot. Ám miután a szavak 
mögött  nincs  valóság,  a  Nap  csak  látszat,  elfedi  az  ürességet.  Miljković 
költeményében  a  szó  szerepe,  hogy ezt  az  ürességet  érzékeltesse,  ezzel  függ 
össze  az,  hogy  a  „bez”  fosztó-elöljáró  szavas  mondatrészek  lesznek  a 
melléknevek,  melyek  dicsérik  a  tiszta  Napot.  Domonkosnál  ez  a  hermetikus 
mondat  a  következő  módon  fogalmazódik  meg:  „Éjnélkül  az  éj,  test  nélküli 
álmod  /  dicsért  melléknevek  a  súrolt  Napon.”90 A  szórendcsere  mellett 
Domonkos a „tiszta” melléknév helyett  a „súrolt”-at használta. Ez alapján arra 
asszociálhatunk,  hogy a  Napot  a  melléknevek súrolják  tisztára,  vagyis  a  vers 
gondolatiságát  követve:  üresre.  Képes  Géza  viszont  olyan  mértékben 
megváltoztatta  ezeket  a  sorokat,  hogy  lényegi  torzulásról  beszélhetünk, 
pontosabban Képes más „lényeget” fogalmazott meg: „álmod test nélkül, s az éj 
árny  nélkül  pereg,  /  amint  a  tiszta  nap  megszabja  s  a  tüzes  ég.”91 Képes 
Domonkossal  szemben  nem  ismerte  fel  a  „melléknév”  szerepét,  fordítása 
horizontjából hiányzik a nyílt, önreflexív nyelvkritikai feszültség. 
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A költemény folytatása  alátámasztja  az  ismeretelméleti  problematikát: 
„To što te vidim je l moja il tvoja moć?”92 [Az, hogy látlak, vajon az én vagy a te 
erőd/hatalmad?] Képes szinte szó szerint azt adja vissza, amit az eredeti: „Az, 
hogy  látlak,  az  én  erőm  vagy  a  tied?”93 Domonkos  líraibban  fogalmaz: 
„Melyikünk  hatalma,  hogy  arcod  látom?”94 A  kérdés  a  látásra,  s  így  az 
érzékelésre,  áttételesen  pedig  a  megismerési  viszonyokra  vonatkozik: 
bizonytalan, hogy a látás a valóságot látja-e avagy sem, a látvány mennyire függ 
attól, aki látja. A költemény folytatása rendkívül nehezen értelmezhető: „Prozirna 
ogrado koju sjaj savlada, / pusta providnosti koje me strah hvata, / tvoj cvet je 
jedini zvezda iznad grada, / tvoja uzaludnost od čistoga zlata!”95 [Áttetsző kerítés, 
fénytől  leigázott,  /  puszta  áttetszőség,  melytől  félek,  /  a  virágod  az  egyedüli 
csillag  a  város  fölött,  /  hiábavalóságod  tiszta  aranyból!]  Domonkosnál  ezt 
találjuk: „Csillogós szolgája áttetsző korlát, / remegésem tárgya sivár átlátszóság, 
/  virágod  egyetlen,  csillag  várostornyán,  /  színarany  veretű  hiábavalóság.”96 

Szemlátomást  az  első  sor  csak  távolról  emlékeztet  az  eredetire,  a  másodiktól 
kezdve  már  pontosabb  a  fordítás.  Az  első  sor  tehát  a  legproblémásabb,  de 
nemcsak  a  fordításban,  az  eredetiben  is  homályos  a  gondolati  síkja:  a  fény 
leigázza a kerítést, az áttetszőt, mely félelmet kelt, csillogó hiábavalósága ijesztő. 
A transzcendens fény teszi láthatóvá a hiábavalóságot, a dolgok üres mivoltát. A 
„tvoj cvet je jedini zvezda iznad grada” sor ismét áthidalhatatlan nyelvi akadályt 
jelent  a  nyelvtani  nemet  nem  ismerő  nyelvek  számára.  Miljković  a  vessző 
hiányával összemossa a két főnév nyelvtani nemét : „a te virágod az egyedüli”, a 
virág hímnemű főnév, a melléknév is rá vonatkozik, ám a folytatásban – miután 
nincs  elválasztó,  értelmező  vessző  –  az  „egyedüli”  („jedini”)  melléknév  a 
csillagra  is  vonatkozik.  Ezáltal  a  két  távoli  kép  (virág,  csillag)  asszociációs 
összetartozása felfokozódik,  a nyelvtani  nemek pedig összemosódni  látszanak. 
Ezt  egyik  magyar  fordító  sem tudta  visszaadni,  Domonkos  vesszőt  is  tesz  a 
kérdéses helyre, hogy átláthatóbb legyen az összetettsége. Képes szintén átalakít 
bizonyos  részeket,  ám  nála  minden  változtatás  az  érthetőség  javára  megy: 
„Áttetsző mezsgye, fény függvénye: ennyit látok, / puszta látszat: legyőz, lelked 
hiába óvják.  /  Város felett  égő csillag a te virágod, /  a  színaranyból  vert  vak 
hiábavalóság.”97 Nála  csak  az  utolsó  két  sor  illeszkedik  problémátlanul  az 
eredetihez  (ám  Domonkoshoz  hasonlóan  a  nyelvtani  nemekre  vonatkozó 
problémákat ő sem tudta visszaadni). Izgalmas az eredeti versszak rímtechnikája: 
ababcccc. A két egységet a megszólítás köti össze, a „Praznino” (üresség) és a 
„Prozirna  ogrado”-s  (áttetsző  korlát)  rész.  A  második  rész  két  tiszta  ríme 
(savlada-grada) keresztezi a másik kettőt (hvata-zlata), így a rímes technika itt 
olyan,  mintha  első  hallásra  a  bokorrímelés  és  a  keresztrímelés  ötvöződne. 
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Domonkos  fordított  sorrendben  ugyan,  ám  visszaadja  ezt  a  hangjátékot:  a 
„korlát”  asszonáncos  rímpárja  a  „várostornyán”,  a  tiszta  rímpár  pedig  az 
„átlátszóság”-„hiábavalóság”. Képesnél megváltozik a második rész rímképlete, 
cccc helyet cdcd van, azzal, hogy hangalakilag hasonlóak rímeket használt: látok/
óvják // virágod/hiábavalóság. Az „á-o” hangot a következő sorokban felcseréli 
az „ó-á”, s ez ad szorosabb összetartozás-jelleget a szerkezetnek, ami hasonló az 
eredetihez.

A  negyedik  versszakban  Domonkos  sok  jó  megoldást  hoz,  nagyobb 
eltérések a strófa utolsó két versszakában észlelhetőek. Hogy világos legyen a 
mondat  és a szövegkörnyezet,  az egészet  kell  idéznünk:  „Svet  nestaje polako, 
tužni svet. / Ko će naše srce i kosti da sahrani / tamo gde ne dopire pamćenje, 
pokret / gde nas ne umnožava i ne ponavljaju dani! /Iščupajte mi jezik i stavite 
cvet: / počinje lutanje kroz svetlost. Reči zaustavi! / Sutra će sigurno i kukavice 
moći / ono što danas mogu samo hrabri i pravi / koji su u prostoru između nas i 
noći / našli divne razloge drugačije ljubavi.”98 [A világ lassan eltűnik, szomorú 
világ. / Ki fogja a szívünket és a csontjainkat eltemetni / ott, hol nem ér el az 
emlékezet, a mozdulat / nem szaporít minket és nem ismétlődnek a nappalok! / 
Tépjétek ki a nyelvem és tegyetek virágot a helyére: / kóborlás kezdődik a fényen 
át. A szavakat állítsd meg! / Holnap biztos a gyávák is megteszik azt, / mit ma 
csak  a  bátrak  és  az  igazak,  /  akik  a  köztünk  és  az  éjszaka  közötti  térben  / 
megtalálták  a  másfajta  szerelem  gyönyörű  okait.]  Domonkos  szinte  végig 
pontosan és bravúros megoldásokkal  értelmezi,  költi  újra az eredetit,  mint  pl. 
ezeken  a  helyeken:  „Lesz-e  ki  szívünk  eltemeti  s  csontjaink,  /  hova  kísérni 
emlékezet se jár, / hol meddő a mozdulat s hétköznapjaink.”99 A probléma itt is a 
nehezen megközelíthető helyeken észlelhető, parafreazálva az eredetit: az igazak 
és a bátrak a szerelem okait találják meg a köztünk és az éjszaka közti térben. 
Kérdés, ezt hogyan értelmezzük? Mi lenne az a tér, ahol a szerelem okaira lehet 
találni?  A  transzcendens  létező  tere,  ahonnan  világok  teremtése  zajlik? 
Domonkos ezt a homályosságot nem oldja fel, de nem is teszi érthetőbbé, pusztán 
átalakítja: „Holnap futó gyáváknak is sikerülhet / a bátrakhoz, igazakhoz méltó 
hőstett, / kik tőlünk távol az éj terein ülve, / szerelmet terveznek, s benne hinni 
mernek.”100 Nála a tér nem a köztes létben jelenik meg, hanem  embertől távol 
(amennyiben  a  többes  számot  a  kollektív  emberi  közeggel  azonosítjuk).  A 
szerelem  oka,  mintha  az  ésszel  fel  nem  fogható  dimenzióban  lenne,  vagy 
legalábbis  túl  a  hétköznapi  világon.  Miljković külön hangsúlyozza a másfajta 
szerelmet,  Domonkosnál  viszont  arról  a  szerelemről  van  szó,  amelyben  hinni 
lehet, vagyis ő már értelmezte a másfajta szerelem fogalmát, s azt adta vissza a 
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munkájában.  Képes  ezen  a  helyen  pontosabban  jár  el,  a  különbség  inkább a 
hozzátoldásokból adódnak, a betoldásait félkövérrel jelöltem: „Holnap a gyávák 
is megtehetik talán, / mit ma a bátrak s tiszták, kik többet tudnak a szónál, / kik 
köztünk és az éj közt, fenn az ég falán, / másfajta szerelem érveit őrzik. Ó, már 
”101 A másfajta szerelmet ezzel a nyelven túl helyezte el, s a földi/égi szerelem 
platonista  ellentétpár  alapján  a  másfajta  szerelem nála  az  égi  szerelem  lesz. 
Képes már az első sorban továbbkölti az eredetit: „A világ lassan eltűnik,  mint 
ködcsapat -  ”102 A  szomorú  világból  nála  tehát  ködcsapat  lett.  Viszont  nem 
világos,  a  formakényszeren  túl,  mi  indokolta  ezt  a  változtatást?  Azzal,  hogy 
Képes  (ababacdcdc),  akárcsak  Domonkos  (ababcdeeed),  felállít  egy  rímes 
szerkezetet,  ám az nem egyezik  a Miljkovićéval  (abababcbcb,  azzal,  hogy az 
egyik  rím ritmikailag  nem pontos:  „tužni  svet”  –  „pokret”,  vagyis  hímrímre 
nőrím a válasz).  

Az utolsó versszakot mindkét fordító átalakította. A módosulás oka, úgy 
tűnik, itt is a szerb szöveg nehezen érthető soraiból fakad: „Svet nestaje. A mi 
verujemo svom žestinom / u misao koju još ne misli niko, / u prazno mesto, u 
penu kada s prazninom / pomeša se more i oglasi rikom.”103 [A világ eltűnik. Mi 
pedig teljes erőből hiszünk / a gondolatban, melyet még senki sem gondol, / az 
üres  helyben,  a  habban,  amikor  az  ürességgel  /  összekeveredik  a  tenger  és 
felsikolt  /  jelet  ad magáról sikollyal.]  Domonkos – általam félkövérrel jelölt  - 
változtatásai  a következők:  „Eltűnik a világ.  S mi  tűzben,  /  a  megszületendő 
gondolatban hiszünk, /  üres helyeken,  habban,  mikor  az űrnek /  ölén jelezve 
felsikolt a tenger.”104 Ugyanakkor izgalmasnak tűnik Domonkos variációja, mert 
az elemek keveredésére utal (a tűz keveredik a tenger vizével),  mely a végén 
szexuális  asszociációkat  kelt  (űrnek  ölén  felsikolt  a  tenger).  Vagyis  nála  az 
üresség elérése, a gondolat kezdetének megragadása a férfi orgazmussal rokon, 
amikor a magömlés pillanatában egyszerre át lehet élni a rövid idejű kiüresedést 
is.  Ezt  az  eredetiben  inkább  sejteti.  Képesnél  nincs  hit  a  megszületendő 
gondolatban: „világunk eltűnik. Csupán  a gondolat / bűvöl [kiem. tőlem], mit 
nem gondolt ki senki még: / Üres térben, a habban, hol a tenger-áradat / s üresség 
összecsap,  s  felbőg az ős-anyag.”105 Miljković költeményének a zárása erősen 
platonikus asszociációkat kelt: az égi szerelem másfajta, nem anyagi jellegű, ám 
hasonló orgazmusos érzeteket kelt. Úgy is mondhatnánk Miljković verse alapján, 
hogy gondolkodni  (és alkotni)  olyan,  mint  szeretkezni.  Vagyis  Miljkovićnál  a 
nyelvre  történő  reflexió  pusztán  kiindulópont  ahhoz,  hogy  felidéződjék  az 
alkotási  folyamat  (a  nyelv,  a  vers,  az  identitás  kiüresítése  és  megalkotása),  a 
költemény  ebben  a  folyton  hullámzó  tengerben  váltja  ki  a  rezgéshullámait. 
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Miljkovićnál a címben kiemelt tenger motívuma a transzcendens üresség egyik 
metaforája lesz. 

Az utolsó versszak rímszerkezete: abab. Képes eszerint oldja meg a saját 
verzióját.  Domonkos  a  keresztrímből  félrímet  csinál:  axax.  Ugyanakkor, 
amennyiben  megfigyeljük  az  eredeti  formához  való viszonyt,  azt  látjuk,  hogy 
egyik  fordító  sem  rímelt  pontosan  úgy,  ahogyan  Miljković.  Viszont  a  szerb 
költemény  rímtechnikája  nem  merev,  versszakonként  változik,  talán  emiatt 
engedték meg maguknak a fordítók is a viszonylagosan laza rímelést,  ebből a 
szempontból  jól  követték  az  eredeti  költemény  formai  jegyeit.  Miljković 
helyenként  jambusokat  is  használt,  s  ezt  mindkét  fordító,  ha  nem  is  azonos 
helyeken,  ám  a  költemény  egésze  szempontjából,  használták,  így  a  vers(ek) 
jambikus ritmusa is érzékelteti(k) a tenger hullámzását.  

 

III.

 

A Domonkos által fordított harmadik költemény szintén a Symposion-melléklet 
Miljković-blokkjában  jelent  meg.  S  akárcsak  az  O  anđelu  na  zidu című 
prózaverset, Domonkoson kívül más nem fordította le még a Pesma za moj 27.  
rođendan című, a szerb szerző hagyatékából előkerült darabot. 

Domonkos  a  szerb  költeményt  pontosan,  vagyis  27.  születésnapomra 
címmel jelentette meg, a Mihajlo Blečić által készített interjú kiegészítőjeként. A 
három,  Domonkos  által  magyarított  mű  közül  formailag  ez  a  darab  a 
leghagyományosabb:  öt  darab  négy soros,  tiszta  keresztrímes  versszakból  áll 
(leszámítva  két  esetet).  Domonkos  erre  a  formára  épít  a  munkájában.  Ebből 
kifolyólag  a  fordításnál  tartalmilag  kisebb  módosulások  előfordulhatnak,  ám 
zenei, ritmikai szempontból a magyar változat „jól szól”. Számos helyen kiváló 
megoldásokat  „hallunk”.  A szerb vers első versszaka: „Više mi  nisu potrebne 
reči, treba mi vreme; / Vreme je da sunce kaže koliko je sati; / Vreme je da cvet 
progovori,  a usta zaneme;  /  Ko loše živi zar može jasno zapevati!”106 [Többé 
nincs szükségem szavakra, idő kell nekem; / Itt az idő, hogy a nap megmondja 
hány óra van; / Itt az idő, hogy a virág megszólaljon, a száj pedig elnémuljon; / 
Aki  rosszul  él  vajon énekelhet-e világosan!]  Domonkos  szinte végig nagyobb 
eltérések nélkül  fordít,  s  amennyiben figyelembe vesszük a pontosan betartott 
formát, akkor ezt a munkát a fiatal vajdasági szerző legjobbjai közé sorolhatjuk. 
Kitűnő megoldásnak hat a versszak harmadik sora: „S virágok beszéde legyen 
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hallgatásunk őre.”107 A második sor így hangzik: „Hogy ütött az óra, a nap erről 
szóljon”108 Az eredetihez hasonlóan ez nem feltétlenül csak a végső órára utal, 
hanem akként is érthető, hogy az időt a Naptól kell kérdezni: az ember ideje a 
Napétól  függ,  a  Nap  határozza  meg  az  ember  életidejét.  Az  idő  fogalma  itt 
egyszerre  konkrét  és  elvont,  utalhat  a  mérhetőre  és  a  mérhetetlen  (pl.  halál) 
bekövetkeztére. A következő módosulás a záró sorban érhető tetten. Az eredeti 
címzettje általános: „Ko loše živi zar može jasno zapevati!” [Aki rosszul él vajon 
énekelhet-e világosan!] Domonkosnál önmegszólítást találunk: „Ha rosszul élsz, 
dalolhatsz-e  érthető  módon!”109 Ugyanakkor,  ez  csak  látszólag  konkrétabb  a 
szerbhez képest, a versszak egészét tekintve, miután nem világos a versbeszélő 
kiléte,  az  önmegszólítás  általános  alanyra  is  vonatkozhat.  Miljković 
központozása  meglehetősen  bonyolulttá  teszi  a  viszonylag  könnyen  érthető 
versszakot:  minden sor végén pontosvessző van,  csak az utolsó kérdő jellegű 
mondat zárásánál találunk felkiáltó jelet. Domonkosnál pusztán annyi változtatás 
található, hogy a második sor ponttal zárul,  ezáltal  érthetőbb lett  a tagolás. A 
felkiáltójellel  záruló kérdés a végén a kérdést  felkiáltássá,  vagyis  felismeréssé 
teszi: a tiszta költészet (Valéry fogalma) nem működhet tiszta élet nélkül. Vagyis 
az élet és az irodalom nem válik el egymástól ezen a ponton: hiteles művészet 
csak hiteles élettel lehetséges.

A második versszak eredetije: „Verovao sam u san i u nepogodu, / U dve 
noći  bio  zaljubljen  noću,  /  Dok  jug  i  sever  u  istome  plodu  /  Sazrevaju  i 
cvokoću.”110 Domonkos szinte majdnem végig pontos: „Álomban hittem, bősz 
viharban, / Éjjel két éjben voltam szerelmes, / Míg észak és dél közös burokban, / 
Érlelődött, vacogtak, remegtek.”111 Csupán a záró sorban észlelni kisebb, de nem 
torzító változtatásokat. Az eredetiben ugyanis nincs megismételve a „cvokoću” 
[vacognak]  szinonimával,  mint  a magyarban.  Kisebb zavart  okoz az  egyes  és 
többes szám keverése egyazon sorban, az „érlelődött” ige egyes száma helyett 
nyugodtan lehetett volna használni a többes számot. 

A  harmadik  versszakban már  nagyobban  az  átalakulások.  Az  eredeti: 
„Sanjajući  ja  sam sve  praznike  prespavao!  /  I  grom je  pripitomljen  pevao u 
staklu.  /  Ne  rekoh  li:  vatru  vrati  na  mesto  pravo,  /  A  poljupcu  je  mesto  u 
paklu.”112 [Álmodva  minden  ünnepet  átaludtam!  /  A  villám is  megszelídítve 
énekelt az üvegben. / Nem mondtam-e: tedd vissza a tüzet a helyére, / A csóknak 
pokolban a helye.] Domonkosnál ezt találjuk: „Átálmodtam minden várt ünnepet! 
/ A villám is szelíden énekelt. / Szóltam: hamutól őrzöm a tüzet, / A csók helye a 
pokolban legyen.”113 A második sorból Domonkos kihagyja az „üveg” szót, ami 
nehezen érthetővé teszi a verssort: a költemény nem támasztja alá, nem fejti ki az 
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„üvegben daloló villám” metaforát, s ez a hermetikusság már az érthetőség és 
asszociációs képzelőerő rovására megy. Talán éppen ezért döntött Domonkos az 
egyszerűbb  megoldás  mellett,  mely  nincs  távol  az  eredetitől.  A  különbség  a 
magyar  változatban az,  hogy nem adja  vissza  a  szerb verssor  bonyolultságát, 
hanem annak értelmezésével találkozunk, a magyar olvasónak ezen a ponton egy 
hagyományosabb poétika eszköztárával van dolga. A harmadik sor: az eredetiben 
önmegszólító jellegű, mintegy emlékeztetés a tűz-arkhé őrzésére. Domonkosnál 
nincs  önmegszólítás,  nála  itt  kijelentéssel  találkozunk.  A  „hamutól  őrzöm  a 
tüzet” találó kép, vagyis, a lírai alany figyelmétől függ a tűz. A szerb alliterációs 
megoldás („vatru vrati”) hangsúlyossá teszi azt, hogy a lírai alany prométheuszi 
alak, aki ellopta az örök tüzet, s az önmegszólítás arra figyelmeztet, hogy a tüzet 
vissza kell vinni az eredeti helyére. A domonkosi sorral együtt értelmezve, ez a 
hely az, ahol a tűz nem ég ki, ahol örökké lángol. Amennyiben a tűz nem kerül 
vissza,  kialszik.  Ez  a  tűz  az  éberség  egyik  metaforájaként  érthető,  mivel  a 
versszak kezdő soraiban a lírai alany az álmáról szól, az átaludt ünnepekről. A 
metaforát  tovább  gazdagítja  a  szerelmi  tűz  és  az  éberség  tüzének  a 
megkülönböztetése, azzal, hogy a lírai alany a csók helyét a pokolban határozza 
meg. A formai követelményt tekintve Domonkos betartotta azt az apró, halvány 
eltérést is, ami az eredetiben megvan: a „prespavao”-ra a hasonló végű „pravo” 
szó rímel.  Domonkosnál  ezt  azzal  oldotta meg,  hogy az eredetihez hasonlóan 
eltávolította, ám hasonló hangzásúvá tette a rímeket: „ünnepet”-„tüzet”. Mintha 
ez  a  mássalhangzós  disszonancia  azt  szolgálná,  hogy  kizökkentsen  a  rímek 
pontos csengéséből, hogy ne andalítson el a vers zenéje, s ezáltal fokozódjon fel 
az olvasói (és alkotói/fordítói) figyelem.

Az  utolsóelőtti  versszak  ismét  kevésbé  világos  képpel  indul,  nem 
kevésbé nehéz a többi rész sem: „I hlebovi se pod zemljom školuju; / Ja bih se 
želeo na strani zla tući; / Pa ipak, po milosti istorije, / Povraćajući i ja ću u raj 
ući.”114 [A kenyerek is a föld alatt iskolázódnak; / Én a gonosz oldalán küzdenék; 
/  Mégis,  a  történelem kegyéből,  /  Okádva  én  is  a  mennybe  jutok.]  Tihomir 
Brajović azt állítja Miljković metaforikus nyelvezetéről, hogy: „Alapjellemzője a 
bizarral határos  vakmerőség.”115 Max Blackra hivatkozva Brajović ezt a trópust 
emfatikus metaforának hívja, melyet nem lehet mással helyettesíteni, szószerinti 
értelmében  kell  használni.  Ennek mintapéldája  pedig az  idézett  versszak  első 
sora,  ahol  a  meteforikus  jelentés  hordozója  nem főnév,  hanem az ige,  „mely 
szokatlanul köti össze a két szemantikus mezőt, amennyiben általánosan vesszük, 
akkor  ezek  ellenkező  minőségekkel  vannak  meghatározva:  humánus  és  nem-
humánus.”116 Szerinte  azáltal,  hogy  Miljković  a  természeti  mozzanatokat 
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humánussal helyettesítette (föld alól kinövés, mint érési folyamat jelentése vetül 
az  iskolázásra  és  a  kenyérre),  új  jelentéslehetőségeket  kínál  fel  az  olvasónak. 
Domonkos kicsit módosít ezen a soron: „A cipók is földalatt jártak iskolába;”117 

Ugyanakkor  Domonkos  megőrizte  a  miljkovići  metafora  „vakmerő 
emfatikusságát”. A továbbiakban Domonkos viszonylag pontosan adta vissza az 
eredetit: „A rossz oldalán szeretnék küzdeni; / Mégis, a történelem adománya, / 
Én  is  a  mennyországban  fogok  zülleni.”118 A  „milost”  (’kegyelem’)  nála 
„adomány”,  de  ez  nem  olyan  távoli  szinonima,  hogy  nagyobb  jelentőséget 
tulajdonítsunk  neki.  Az  „okádva  jutok  a  mennybe”  Domonkosnál  kissé 
átszíneződik, kissé szegényebb lesz jelentéstanilag az eredetihez képest. Ugyanis 
„okádva  a  mennybe  jutni”  jelenthet  kijózanodást  is,  nemcsak  tagadást,  a 
miljkovići  kép  mindkettőt  tartalmazza,  s  az  olvasóra  van  bízva  a  választás. 
Domonkos inkább a tagadás felé lendíti  a jelentéshálót, mert  nála a líra alany 
mennyben fog lezülleni, ami feltételezi azt, hogy a földi életben józan életet élt, 
illetve ez a kép az egészet gúnyosan kezeli, nincs benne a miljkovići kettősség 
feszültsége.  Formai  szempontból  is  másmilyen  Domonkos  változata,  mert  ő 
keresztrímesen fordította ezt a versszakot, míg Miljković az első és a harmadik 
sort  nem  rímelteti  össze:  školuju  –  istorije.  Hangalakilag  van  ugyan  némi 
összetartozás a „j”-nek és az „o”-nak köszönhetően, ám ez korántsem asszonánc, 
mint  amit  Domonkos  használ  ezen  a  helyen:  iskolába-adománya.  Miljković 
megoldása  azért  is  szembeszökő,  mert  a  másik  két  sorvéget  tiszta  rímekkel 
csengette össze. A korábbi versszakhoz hasonlóan a jelentésbeli kizökkentéseket 
itt is zenei disszonancia követi.

Az utolsó versszakban vannak a legnagyobb eltérések, a korábbi strófák 
fényében  szinte  meglepő,  hogy  mekkorák  a  különbségek.  Az  eredeti:  „Za 
prijatelje proglasio sam hulje,  /  Zaljubljene u sve što peva i  škodi.  /  Dok mi 
zvezde  kolena  ne  nažulje  /  Moliću  se  pobožnoj  vodi.”119 [Szélhámosokat 
neveztem ki barátaimnak, / Mindabba szerelmesek, ami énekel és árt. / Míg a 
csillagok  fel  nem  törik  a  térdem  /  Istenhívő  vízhez  imádkozom  majd.] 
Domonkosnál ez a következőképpen alakult át (félkövérrel jelöltem a kérdéses 
részeket):  „Gazemberek,  ti  legjobb  barátaim,  /  Mindent  szeretek,  mi  árt  és 
énekel.  /  Vizekhez  szólnak  zsoltáraim,  /  A  csillagok  hólyagot  törtek 
térdemen.”120 A legkirívóbb változás a második sorban észlelhető, ugyanis az 
eredetiben  a  gazemberek  mindabba  szerelmesek,  ami  énekel  és  ártalmas, 
Domonkosnál  ezzel  szemben  a  lírai  alany  szeretetéről  olvashatunk,  az  első 
mondat  pedig úgy hangzik,  mintha  a lírai  alany a  gazemberekhez  szólna.  Az 
utolsó két sor sorrendje is megváltozott, továbbá elmaradt az „istenhívő” jelző a 
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„víz” előtt,  noha ez még nem akkora torzulás,  mivel  a zsoltárok bevonásával 
Domonkos visszaadta a vallásos környezetet. 

A  racionális  megközelítés  itt  is  csődöt  mond  a  vers  olvasásakor. 
Miljković  mintha  intuitív  befogadásra  szólítaná  fel  a  költemény olvasóját  (és 
fordítóját).  És ez elmondható mindhárom darabra, amit Domonkos lefordított.

 

Konlúzió

Az elemzés, összehasonlítás során azt találtuk, hogy Miljković költészete zárt, 
homályos a racionális olvasó számára. Novica Petković „poetémáknak”, Tihomir 
Brajović  pedig  „emfatikus  metaforáknak”  nevezte  a  nehezen  érthető, 
aforizmatikus  versbeszéd  trópusait.  Ez  a  fajta  hermetikus  költészet  nemcsak 
Domonkosnak  adta  fel  a  fordítói  leckét.  Képes  Géza  a  változtatásai  során,  a 
formakényszeren túl,  ugyancsak egyszerűsített  és az érthetőséget tartotta szem 
előtt. Ebből fakad, hogy mindkét fordító hol pontosan, vagyis szöveghűen, hol 
pedig átköltve adta vissza az eredeti verssorokat. Viszont mindkét fordító javára 
íródik,  hogy igyekezték  megőrizni  az  eredeti  költemények  formai  és  tartalmi 
összetartozását, komplexitását. A fiatal Domonkos nem mindig a legjobb rímeket 
használta, gyakoriak a ragrímek a munkáiban. Ám ne ítéljünk túl szigorúan sem, 
ezek  a  tolmácsolások  mégiscsak  egy  pályája  elején  álló  költő 
szárnypróbálgatásai,  melyek  később  soha  nem  jelentek  meg  kötetekben. 
Természetesen  ez  nem  jelenti  azt,  hogy  el  kellene  hallgatnunk  a  gyengébb 
megoldásokat. Ahogyan azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy kiváló 
fordítói  ötletek,  megoldások  is  találhatóak  Domonkos  munkáiban.  A  fordítás 
tapogatózás a sötétben, akárcsak az alkotás és az olvasás.

            A Domonkos István költészete iránt érdeklődők vagy kutatók számára 
izgalmas lehet ez a párhuzamos olvasás. A miljkovići költészet összetettsége, a 
vers „negatív ontológiáját” és a nyelvi működést  kiveséző attitűd rokonlélekre 
találtak Domonkosban. Ez az inspiráció, illetve párhuzam a vajdasági szerző ’63-
as Rátka című kötetében, illetőleg fiatalkori esszéiben mutatható ki legjobban.  
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