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Békés, szent karácsonyi ünnepeket
és áldásos, boldog új esztendőt!
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Enzo Pasqui (1920-1998) festménye / Quadro di Enzo Pasqui (1920-1998)
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Paul és Elizabeth Green (1894-1981, ...-...)

Paul ed Elizabeth Green (1894-1981, ...-...)

Úgy mondják, Ádámot s Évát a kertbe Isten teremtette,
Mondván a férfinak s a nőnek, hogy résen s jók legyenek,
Mint két gyermeket, boldog-elégedetten, atyaközelben hagyta őket.
De ők hamar vetélkedni kezdtek, aztán egymásra törtek.
Mint ahogy a Jó Könyv írja, Káin gyilkosa lett Ábelnek,
Majd pedig ezer lábnyi tornya emelkedett Bábelnek.
Múlt az idő s nemzedékek gyűlölködtek,
Hadakoztak, olyannyira, hogy az Atya Isten
Csak töprengett, ivadékaival hol hibázta el.

Si dice, che Iddio creò Adamo ed Eva pel giardino,
Siate buoni ed in allerta! – disse alla donna ed all’uomo,
Li lasciò felici e contenti, come i bambini, al padre vicino.
Però, presto si misero in gara e si aggredirono l’uno con l’altro.
Come il Buon Libro scrive, Caino divenne l’assassino di Abele,
Poi venne costruita la torre di mille piedi di Babele.
Il tempo passava e le generazioni si odiavano,
Facevano guerra tanto che il Padre Dio
Almanaccava: con i rampolli dove ha sbagliato?

Figyelmeztetésükre küldött szakállas prófétákat,
Kik, mint a villámhárító oszlopok, szívós-kemények voltak,
De az emberek gúnyolták mind és megvetették,
A háborút, a vérontást fel nem függesztették.
Hogy azok tetteikre ráébredjenek,
Rájuk pestist, egyéb járványokat lehelt,
De ők dacosan, semmit sem törődve
Egyre csak gonoszabbá lettek.

Per avvertirli profeti con la barba mandò,
Come le colonne dei parafulmini essi duri erano
Ma, la gente prese tutti in giro e li disprezzarono
Continuavano le sanguinose guerre, non si fermarono.
Per rendersi conto dei crudeli fatti loro
La peste ed altre epidemie portò.
Ma essi ostinati di nulla si interessavano
E sempre più cattivi diventavano.

Tűnődött, az egésznek véget vehetne,
Tűzbombákkal mindenkit semmissé tehetne.
Mivelhogy a szíve mindenkor áldásra kész,
Próbára kell tennie a szeretet erejét.
Kutatott a dicsőség birodalmában
Egy gyöngéd, irgalom-ajándékra vágyva.
Végül fiát választotta mintaképnek ―
Jézus Krisztust, a kicsike gyermeket.

Meditò, avrebbe potuto far fine a tutto quanto,
Avrebbe potuto far sparire tutti con bombe di fuoco.
Era però, sempre pronto alla misericordia il suo cuore
Doveva provare con la forza dell’amore.
Scrutava la patria della gloria
Per trovare un dono della misericordia.
Alla fine scelse suo figlio, Gesù Cristo,
Il piccolo bambino come modello.
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Fordítói mgj.: A fordításnál mindenekelőtt a versszöveget vettem
figyelembe, a karácsonyi dal hangjegyeit nem.
Mivel Tábory Maxim elhunyt barátjának és feleségének eredeti
szövegét és kompozícióját karácsonyi jókívánságként kaptam
Tábory Maxim az U.S.A.-beli É-Karolinában élő ny. könyvtáros,
költő és műfordító honfitársamtól, a karácsonyi ünnepekre való
készülődés miatti rövid időben nem állt módomban az énekelhető
változatot is elkészíteni. A nyelvjárásban megírt vers
nyersfordítását kérve alkottam meg ezen magyar és olasz
fordításaimat. Köszönet Tábory Maximnak, hogy a karácsonyi
elfoglaltságai ellenére készségesen és gyorsan elkészítette nekem
az é-karolinai nyelvjárásban írt szöveg nyersfordítását.

N.d.T.: Per la traduzione ho considerato prima di tutto il testo della
poesia e non le note dalla canzone natalizia.
Ho ricevuto questa poesia cantata, testo e composizione degli
amici autori di Maxim Tábory, per gli auguri di Natale dallo stesso
Tábory, mio connazionale, bibliotecario in pensione, poeta e
traduttore letterario, vivente in Nord Carolina negli U.S.A. A causa
della brevità del tempo, non ho potuto preparare la versione
cantata. Ringrazio Maxim Tábory per la traduzione grezza del testo
dialettale, inviata per mia richiesta,
che mi ha preparato
prontamente nonostante i suoi gravosi impegni natalizi.

Jean Tábory ― North Caroline (U.S.A.)
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Jean Tábory ― North Caroline (U.S.A.)

Dolgozz békéért,
odaadással,
állandóan,
politikán keresztül is.
Világbéke elérhető
diplomáciával.

Lavora per la pace
con dedizione,
costantemente,
con la politica pure.
La pace del mondo giunge
con azioni diplomatiche.

Imádkozz békéért,
buzgón,
szüntelenül,
áhitatos lélekkel.
Csak imádattal érhető el
A szív békéje.

Prega per la pace,
assiduamente,
senza interruzione,
con fervore spirituale.
Solo con l’adorazione giunge
la pace del cuore.
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Jean Tábory az angol nyelv- és irodalom tanára, pszichológus, költő, műfordító, Tábory Maxim hitvese.
Jean Tábory è docente della lingua e letteratura inglese, psicologa, poetessa, traduttrice letteraria, moglie di Maxim
Tábory.
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