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G. Turbet-Delof, a magyarországi Francia
Intézet igazgatója, e mintaszerű kiállítású
kötetében több esztendős munkájának kettős
eredményével gazdagította nemcsak a Petőfi
kutatást, hanem a tágabb értelemben vett
egyetemes filológiát s nem utolsó sorban a
folklórt. Szép kötete ugyanis, mint címe is
jelzi, egy csapásra két különálló munkával
ajándékozott meg bennünket: a János
vitéz legmodernebb és legsikerültebb francia
fordításával s egy hozzá csatolt történeti,
filológiai és néprajzi esszével, mely utóbbi
nem kevésbé viseli magán a korszerűség
jegyeit. Külön kell tehát tárgyalnunk a
kettőt: Turbet-Delof fordítói technikáját és
történeti-filológiai felkészültségét, módszerét,
eredményeit.
Fordítását mindenek előtt jellemzi a
romantikában oly divatossá vált egzotiku
mok kerülése. A múlt században ez a beteges
szokás visszaélésekre és helyrehozhatatlan
félreértésekre adott alkalmat. Elegendő, ha
itten csak a maga korában népszerű H.
Desbordes—Valmore-féle Petőfi-átültetések
bántó egzotikumait idézzük : Le petit bérécfie
(A kisbéres), Sur la plaine de Hévéche (A he
vesi rónán), s végül — horribile dictu! —
Silái Pischta (Szilaj Pista). Mint látjuk, az
önkényesen átírt magyar nevek álpátosza
itten már komikumba csap át. Turbet-Delof
kerüli az ilyen olcsó eszközöket. Jól ismeri
hazánkat, s hosszú évek óta abban a gon
dolat- és érzelemvilágban él, melynek leg
főbb hordozója: nyelvünk. Nyilván jól
tudja azt is, hogy a múltban a félreértett
vagy fölcserélt egzotikumok olyan betyárokat
csempésztek be a francia irodalomba, akik
„villogó gatyájukkal" ölték meg mátkájukat.
Mert ilyesmire is akad példa!
Turbet-Delof természetesen nem ezt a
fordítói hagyományt követi, hanem a Thalés
Bemard és a Henri Amiel útját járja. A ket
tős nyelvi érzület vezeti minden lépését, az
átadó és az átvevő nyelvé egyaránt. Őelőtte
már három fordítója is akadt a János vitéz
nek : A. Dozon (1877), F. E. Gauthier (1920)
és Georges-Philippe Dhas (1937). Vessük
egybe néhány példán az eredetit a két
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szélsőséggel, Dozon teljességgel prózává
oldott és Dhas klasszikus alexandrinokba sze
dett átültetésével:
Mikor őket Jancsi közeledni látta,
Alig fért meg szíve a baloldalába,
Mert így gondolkodott: „Ha befogadnának,.
De örömest mennék én is katonának !"
Dozon : „Quand Yantchi les vit s'approcher,.
á peine si son coeur put tenir en place soussa mamelle gauche, il pensait que s'ils voulaient le recevoir, lui aussi il serait heureux
de devenir cavalier".
Dhas :
Son coeur dans sa poitrine avait trop peu de
place;
II se dit, iont foyeux : „Ah, la superbe race !
S'ils voulaient m'accepter dans leur fier régi
ment
Ce serait de ma vie un vraiment beau moment".
Dozon prózája, az erőltetett „Yantchi"
névátíráson kívül erőlteti a népmesei hangu
latot is, de inkább a Perrault-mesék módján,
amidőn a jellegzetes magyar egyenes beszé
det mellékmondattá alakítja át. Dhas for
dításán ugyanazt a magyar huszár iránti
lelkendezést érezni, amelynek köszönhető
például a Rákóczi-induló becsempészése
Berlioz Faust elkárhozásába. Turbet-Delof
itt is elsősorban pontosságra törekszik, az
intellektuális megbízhatóság nemes francia
hagyományai jegyében :
Jeannot les voit se rapprocher. II peut á peine
contenir de son coeur les bonds désordonnés,
car il se dit ceci: „S'ils voulaient m'enrőler,
ah ! que j'aurais de joie de me faire sóidat!"
Minden szó pontosan a helyén van, s a mon
dat-lejtés rendkívül szerencsésen tükrözi;
az eredetit.
Petőfi e két remek sorát :
Ha látsz tört virágot útközépre vetve,
Hervadó szeretőd fusson majd eszedbe,.

Dozon kissé kifejtve, de üde népmesei han
gulatban adta vissza : „Quand tu verras une
fleur brisée et jetée au milieu du chemin,
qu'elle te rappeíle ta maítresse flétrie par le
chagrin". Dhas fordítása itt igen szép, de
színesebb az eredetinél s Petőfi epikus terjengősségét könnyed, játszi népdallá ala
kítja :
Si tu vois sur ta route une rose mourante
Pense ä ton Ilouchka, pense á ta chére amante !
Turbet-Delof fordítása ezúttal is filológiai
pontosságú, kommentáló fordítás s még a
magyar szóképzés egyik sajátságát is érzé
kelteti (szeretőd) :
Si tu vois une fleur sur le chemin gisajite,
pense á celle qui t'aime et se fané au pays.
Petőfi legszebb strófáját, a leheletfinom
és lefordíthatatlan tündéri hangulatot, melylyel az előző fordító meg sem mert birkózni,
s jobbnak látta kihagyni, Turbet-Delof egy
szerűen ugyan, de rendkívül ízlésesen adja
vissza :
És amely világot álmaikban látnak,
Tündérország még csak árnya e világnak.
Ha a földi ember először lyányt ölel,
Ennek az álomnak gyönyöre tölti el.
Or ce divin pays ríest qu'une ombre a son tour
prés du monde que voient les fées, quand
elles révent;
et la premiere fois qu'il enlace une femme
l'homme goűie ici-bas ce bonheur nonpareil.
Igen szerencsés a Kukoricza Jancsi névnek
francia változata : Jeannot le Champi, amely
így egyben George Sand egyik regényhőse
révén is polgárjogot nyer. Egyes népi fordu
latok a legmegfelelőbb, s hangzásilag is a
legjobb francia alakban bukkannak fel:
„S kend ne akadjon fönn azon, mit más
csinál (Vous, soyez un peu moins sur le dos
du voisin), Hisz kend sem volt jobb a deákné
vásznánál (Car dans le temps, ma foi, vous
ne valiez pas eher!)".
Mesteri találat a közmondás francia átköltése :
„egyet mondok, kettő lesz belőle (parlons
pen, parlons bien)."
Előfordul, hogy a szűkszavú és parasztos
Petőfi-szöveget Turbet-Delof kénytelen bő
beszédűbbé feloldani, de ilyenkor monoszillabikus halmozással pótolja a magyar szűk
szavúságot :
A kormányos ekképp szól legényeihez
„Piros az ég alja : aligha szél nem lesz".
„Enfants, dit le patron, le bas du ciel est
rouge :
ou je me trompe fort, ou nous aurons du
vént".
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Másutt ugyanezt a hatást olyanformán adja
vissza, hogy a magyar alexandrin kettős
tagolását triméterrel helyettesíti:
Munka s ütleg között ekképp nevelkedtem.
Icilescoups, | láletravail. \ Ainsi grandis-fe.
A legnehezebb, sőt szinte megvalósíthatat
lan feladat, amely elé Turbet-Delofot a hang
súlyos magyar alexandrin állította, nem egyéb
mint a verssorok trochaizmusa. Verselésünk
ben, csakúgy mint mondatléjtésünkben, a
főhangsúly igyekszik minduntalan a sorok
és a félsorok élére kerülni. Köztudomású
viszont, hogy a francia verssornak homlok
egyenest ellenkező a tendenciája : a hangsúly
a sor- és a félsorvégek felé kúszik, s szinte
parancsolóan követeli a rímet. Ha valahol,
elsősorban itt kell megmutatkoznia a magyar
verset franciára áthangoló fordító hozzá
értésének. A francia alexandrin ilyenirányú
tendenciája már első megjelenésekor, 1100
táján nyilvánvaló :
Un jorn fut li reis Charles al saint De
nis mostier,
S'out prise sa corone, en croiz seignat son
chief...
Ugyanez töretlenül él tovább a klassziciz
mus alexandrinjaiban :
Est-ce pour me combattre ou pour me
seconder ?
A francia romantika kísérletezik első ízben,
hogy lazítson ezen az arisztokratikus merev
ségen. A külföldi népköltészetek megisme
rése, továbbá a művészi, főleg a rousseaués az ossziáni próza segíti hozzá egy szaba
dabban kezelhető alexandrin megteremtésé
hez. Erős népi és ossziáni hatás alatt álló
költőknél bontakozik ki a tizenkettős új
típusa, amely már egészen közel áll a magyar
hangsúlyos vershez. Lamartine alexandrinjai
talán a leginkább közelítik meg a magyar
lejtést :
Je proméne au hasard mes regards sur la
plaine...
Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes...
Oü l'étoile du soir se léve dans l'azur.
Turbet-Delof fordítói művészete itt éri el
csúcspontját. Amidőn a klasszikus francia
mondatlejtés meg a merev alexandrin csá
bításait legyűri s a romantikus vers-techni
kából átmenti mindazt, ami egyenrangú
Petőfi versművészetével, Turbet-Delof a
legjobbat adja, amit ezen a téren nyújtani
lehetett. Sorai és strófái ilyenkor teljesen
feledtetik a hiányzó rímet, amely — mint
ahogy előszavában igen helyesen kifejti —
pontatlanságra csábította volna> s egyben,
mint Dhas fordítása is mutatja, a merev
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•klasszicista rím-alkalmazást elkerülhetet
lenné tenné. íme néhány példa a teljesen
•egyenértékű franciásításra :
Szívemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája !
O perle de mon coeur, Ilouchka de mon áme!
Az idő aközben haladott sietve,
A patak habjain piroslott az este.
Le jour pendant ce temps décline á vive
allure,
Vécume du ruisseau s'empourpre aux feux
du soir
Fölkapott hirtelen egy petrencés rudat.
II ramasse soudain une perche de meule.
Kukoricza Jancsi ekképpen felele.
De Jeannot le Champi teile est donc la réponse.
Nem egyszer a virtuozitással egyenlő TurbetDelof technikája :
Vándorolgatott az én János vitézem,
Meggyógyult már szíve a bútól egészen,
Mert mikor keblén a rozsaszálra nézett,
.Nem volt az többé bú, amit akkor érzett.
Toujours vagabondant, notre ami, peu á
peu,
s'était complétement guéri de sa douleur
car, lorsqu'il contemplait la rose funéraire
qu'il gardáit sur son coeur, c'était sans nul
chagrin.
Amit e szép teljesítmény mellett kifogá
solni lehetne, úgyszólván elenyésző. A török
basát hol général des Turcs, hol pacha for
májában adja vissza Turbet-Delof, holott
a régibb hangzású bacha lenne itt a leginkább
stílszerű. Egy-két esetben bántó a cezúra
hiánya ott, ahol a francia tagolás is parancsolólag követeli (123. és 279. verssor).
Egyéb kárhoztatni valót vagy vitathatót
keresve is alig találnánk gondos szövegében.
Mindent összevéve elmondhatjuk, hogy for
dítása a Thalés Bemard és a Henri Amiel
kialakította nemes hagyomány jegyében
fogant.
Kötetének második fele történeti-filológiai
kommentárt ad. a János vitézről. A magyar
olvasónak és szakembernek feltűnő minde
nek előtt, hogy csak igen ritkán érződik meg
Turbet-Delof interpretációján a külföldi tu
dós szemléletmódja, hangvétele. Meglepő
elsősorban gondos és igen széles körű tájé
kozottsága a magyar szakirodalomban. Alap
vető monográfiáinktól kezdve a legújabb
nyelvészeti eredményekig mindent megvizs
gált, ami tárgyára tartozott. A magyar
nemzeti nyelvért folytatott küzdelem ismer
tetése kapcsán rövid kis magyar történetet
is ad, annyit, amennyi Petőfi "népiességének
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és a János vitéznek megértéséhez elengedhe
tetlenül szükséges. Ily rövid és értelmes
összefoglalásunk magyar nyelven sincsen,_ s
külön érdeme, hogy a magyar irodalmi nye'lv
reformkori kibontakozását dinamikusan, mint
harc közben lezajló hősi folyamatot ábrá
zolja. Talán ha még Szekfű Gyula Iratok a
magyar államnyelv kérdésének történetéhez című
alapvető művét is haszonnal forgatja, egy
fokkal szélesebb távlatra csábította volna
értelmes tollát történetünknek e létfontos
ságú fejezete. Egy-két elhamarkodott kité
telére kell itt felhívnunk figyelmét, mint
amelyeknek egy második kiadásból el kell
majd tűnniök. Turbet-Delof helytelenül ál
talánosítja a Berzsenyi—Csokonai körüli
magyar írók politikai magatartását antirepublikanizmussal s hűséggel a monarchia
iránt (61—62. lap). Kisfaludy Sándor mint
egy generáció irodalmi vezére nyilván csak
elírás (63. lap), valamint Széchenyi Istvánt
Magyarország nagy saint-simonistájának ne
vezni ugyancsak helytelen (64. lap). A követ
kező fejezetek Petőfiről, a János vitéz létre
jöttének külső körülményeiről s a költő inspirációs forrásai közül a közvetlenül átélt
élményekről tájékoztatnak. Ez utóbbi feje
zet kissé szűkszavúan céloz az egykorú ma
gyar életre, holott modern munkában a tár
sadalmi valóságnak a János vitézben való
tükröződésére lettünk volna első sorban
kíváncsiak. Turbet-Delof azonban busásan
kárpótol érte részletes forráskritikai elemzései
vel, melyek művének legértékesebb részletei.
Petőfinek a népdalhoz való viszonyáról, a
népdal és a népmese motívumainak a János
vitéz tematikájában és motivációjában való
jelentkezéséről Turbet-Delof idevágó fejezetei
mintaszerűek. Hálásak lehetünk a francia
tudósnak, hogy egyik legnépibb-legnemzetibb műalkotásunkkal, a francia forradalom
nagy tanítványának remekművével kapcso
latban ő végezte el az úttörő motívumtörténeti
összefoglalást. Folklorisztikánkban is a leg
gondosabb összeállítások mellett van a helye
ezeknek a jól megszerkesztett részleteknek.
Itt csupán Horváth János alapvető művé
nek (Az irodalmi népiesség története-Faluditól
Petőfiig) nemismerését hiányoljuk. Ha Hor
váth kötetében is ugyanolyan gonddal
mélyedt volna el Turbet-Delof, mint a részlet
tanulmányokban és a népdalszövegekben,
melyek áttanulmányozása terén szinte ember
feletti munkát végzett, a magyar népiesség
funkcióját és sajátos jellegét még szélesebb
távlatban tudta volna áttekinteni.
Megbízható tárgyi tudással regisztrálja a
történeti tények tükröződését a János vitéz
ben, a tatárok, a törökök és a franciák sze
repét mint a mese-motívummá alakulás
stádiumában levő, történeti alapokon nyugvó
elemet. (Itt csupán a szerecseneknek a pesti
Szerecsen-utcával és Marokkó-udvarral való

kapcsolatát érezzük merésznek.) Részletes
tárgytörténetet kapunk ezek után a János
vitéz világirodalmi és magyar előzményeiről,
az Odysseiától és az Árgirustól kezdve 7 a
középkori regények egyező fordulatain és a
Csongor és Tündén keresztül a romantika
„talált gyermek"-motívumáig, amely utóbbi
nak filológiai tárgyalása a fentebb ismer
teti népdal-egyeztetésekkel együtt TurbetDelof kommentárjának legszebb lapjait al
kotja. Itt, a „talált gyermek"-motívum elem
zése kapcsán a társadalmi valóságot is be
vonja tárgyalásába, s ennek fényénél hatá
rozza meg Petőfi népi hősének eredeti voná
sait. Az idevágó részlet (128—129. lap) el
mélyült világnézetről s Petőfi jelentőségének
oly megértéséről tanúskodik, melyet hazai
kutatásunk teljes egészében magáénak vall
hat. Kitűnő az a mód, ahogyan Turbet-Delof
szembeállítja a korabeli európai romantika
rémdráma- és rémregényszerű „talált gyermek"-ábrázolását
Petőfi mosolygó opti
mizmusával. Utolsó fejezetében a mű ere
detiségét példázza, s ilyen módon zárja le az
előzőkben szételemzett költemény értéke-

lését olyan sorokkal, amelyek a mű osztat
lan egységét ábrázolják. Mégegyszer ponto
san körülírja magyar és idegen elemeit s azt
a módot, ahogyan mindez egységes, eredeti,
minden másból levezethetetlen műalkotássá
kristályosodott Petőfi tolla nyomán. A János
vitéz epizódjainak és motívumainak ötletes
tárgymutatója zárja le az okos, színes és íz
léses monográfiát, amelyből mi magunk
szintúgy okulhatunk, mint a külföld kutatói.
Külön felhívjuk szakembereink figyelmét
arra a tényre, hogy a költeménynek a világ
irodalom egyes remekműveivel való egybe
vetése, amely különösen az Odysseia, de leg
kivált az Ezeregyéjszaka esetében sikerült
Turbet-Delofnak (117—118., s főleg a 121.
lap a 2. számú lábjegyzettel!), nem egy
szerű pozitivista szöveg-egyeztetés. Nemcsak
az olvasó Petőfiről alkotott képünket tágítja
jelentős adalékokkal, hanem népi ihlete mellé
odahelyezi egyenrangú félnek a tudós ihle
tet, magyarsága mellé nemzetköziségét. Ez a
helyes magyarázat is termékeny hatással lesz
a további kutatásra.
Győry János

KAZINCZY FERENC: PÁLYÁM EMLÉKEZETE
Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Orosz László. Magvető könyvkiadó. Bp. 1956.
281 1. Magyar Könyvtár.
Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete című adta a gondolatot a Pályám emlékezetének
önéletrajzi munkájának ez a hatodik kiadása. megírásához, hiszen a munka első sorai is
Az alapul vett szöveg Váczy János 1903-ban így kezdődnek : „Elijedek midőn Szemere
megjelent kiadásának pontos közlése, az, megszólíta, kére, kényszerítő... mondanám
Ez az adat
ebből hiányzó részeket kiegészíti külön függe el egész közönségünknek..."
lékben a Tudományos Gyűjtemény és az talán megdőlt. Élőkerült most ugyanis az
sajtó
Abafi-féle kiadás szövege. Végül Orosz eddig kiadatlan Kazinczy-levelezés
László rövid utószava és a jegyzetrész kö alá rendezése során 1 Kazinczy 1808-ban
Cserey Miklóshoz intézett levele, mely azt
vetkezik.
Tekintsünk végig az előző öt kiadványon — bizonyítja, hogy az önéletírás gondolata
ezt elmulasztotta az utószó. A munka első legelőször magában Kazinczyban merült
kiadása a Tudományos Gyűjtemény 1828. fel: „Tegnap az a gondolat szálla-meg, hogy
évi füzeteiben jelent meg, még a szerző maga életemet írom meg születésem olta esztendőn
rendezte sajtó alá. A második kiadás ötven ként. Nem a publicum számára... hanem
év múlva 1879-ben Abafi Lajos bevezetésével, azért, mert a maradéknak kedves az, ha
szöveggondozásával és jegyzeteivel könyv Elődjeikét a legkisebb kicsinységben is
formában látott napvilágot, utána Dézsi ismerhetik... Ezt a gondolatot onnan fog
Lajos bevezetésével évszám nélkül, de két tam mert a napokban láttam, hogy Péter
B á t y á m . . . a sírásig illetődött meg, midőn...
ségtelenül a harmadik kiadásként, mert
hogy beszéljek-el előtte, azon scénára jutot
Váczy János a maga, 1903-ban megjelent
kiadását már a negyediknek nevezi, az ötödik tam, hogy a Miniszter B. Swieten Gottfried
midőn 1791-ben elmozdíttatván vallásom
kiadás pedig Benedek Marcell előszavával
miatt a hivatalból engem két izben ölelt meg,
1943-ban hagyta el a sajtót. Most tizenhárom
év múlt el az utolsó kiadás óta. Az új hato és így egyszer is két másszor is két csókot
nyomott orczámra." A gondolat e szerint
dik kiadást azért is vártuk örömmel, mert
az öt kiadvány könyvkereskedői forgalom Kazinczyé, a munka megírása a biztatgató
ban már teljesen elfogyott.
1
Váczy János Kazinczy-levelezésének 22 köte
Nem fölösleges a felsorolt kiadványok meg
kiadványában nem jelent meg, ismeretlen, k b .
jelenésének történetére utalnunk. A köztudat tes
400 Kazinczy-levél sajtó alá rendezését végzi Busa
ban úgy élt, hogy Kazinczynak Szemere Pál Margit, Csapodiné Gárdonyi Klára és Fülöp Géza.
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