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ADY BAUDELAIRE-FORDÍTÁSAI 

A terjedelmes Ady-szakirodalom egyik paradoxona, hogy bár igen korán, még az Új versek 
megjelenése előtt fölmerült a francia lírához való viszonyítás kérdése,1 nem sokkal később pedig a 
kérdés tárgyszerű feldolgozásának igénye is,2 a problémakör sokrétű vonatkozásait rendszerező, a 
teljes életművet áttekintő és a szövegeket előtérbe állító összefoglaló tanulmányt a kutatás mindvégig 
az elvégzendő feladatok körébe utalta. Azok a jelentős kezdeményezések, amelyek ez irányban 
tétettek, az első nagy polémiák idején szinte elvesztek az életműben önigazolást kereső, bizonyítat-
lanul hagyott előfeltevések és az anyagnak eleve hierarchizált szemléletére épülő vád- és védőbeszédek 
tengerében; az életrajz- és memoárirodalom pedig már műfajánál fogva sem vihette közelebb a kérdést a 
megoldáshoz, s a feltárt új adatok kétes hitelességével nemegyszer inkább nehezítette, mintsem 
könnyítette a tisztánlátást. 

így jött létre az a végletek között tétovázó bizonytalanság, amelyben gyökeres magyar eredetiség és 
imitáció, tájékozottság és műveletlenség, „egészséges" és „beteg" ihlet, felszabadító és eltorzító példa, 
huzamos és átmeneti hatás, keresettség és sponteneitás egymásnak ellentmondó és legtöbbször 
kifejtetlen szempontjai, sőt jelszavai hagyták a tájékozódni kívánó olvasót; s a kérdés addigi irodalmát 
szinte kimerítően áttekintő bibliográfiai cikk szerzője még 1936-ban is ezt állapítja meg: „egy 
eljövendő tanulmány feladata lesz" annak megvilágítása, hogy „mennyit köszönhet Ady a francia 
irodalomnak".3 A tárgyszerű feldolgozásról nyilván mindaddig nem lehetett szó, ameddig a francia 
lírához való viszonyítás eleve - pozitív vagy negatív, de mindkét esetben a priori - értékítéletet is 
jelentett. 

Az újabb kutatások jelentős anyaggal és új szempontokkal egészítették ki Ady francia olvasmány
élményeinek ismeretét, de azok kimerítő vizsgálatát és rendszerezését még nem végezték el; s a két 
legrészletesebb ilyen szempontú feldolgozásra nem itthon, hanem francia nyelvterületen került sor,4 

ami egyrészt a közvetlen forrásoktól való elszigetelődést, másrészt pedig a magyarul nem tudó 
olvasóközönséghez való kényszerű alkalmazkodást - mint pl. a fordítások egy részének franciára való 
visszafordítását - vonta maga után. 

Milyen szempontokat és módszereket, s milyen részfeladatokat jelöl ki a feldolgozandó anyag? 
A köztudatban gyakran szerepel együtt Baudelaire, Verlaine és Rimbaud neve, s Adyval kapcsolat

ban is nemegyszer kerülnek együvé. A három költő líratörténeti egymásutánisága lehetővé teszi, s 
egyben meg is kívánja az elkülönített vizsgálódást: azt, hogy Ady életművében először - többi francia 
olvasmányától bizonyos mértékben függetlenül - a tőle időben legtávolabbra vezető, de számára 
legjelentősebb Baudelaire-élmény nyomait keressük. 

De ez a kérdés önmagában is többszörösen összetett, s a szempontok differenciáltságát követeli 
meg. Egyrészt nem lehet közömbös, hogy a romantikához még erősen kötődő, de attól fokozatosan 

1 SZÍNI Gyula: Ady Endre. Figyelő 1905.10. sz. 
2HORVÁTH János: Ady s a legújabb magyar lyra. Bp. 1910. fl909.] 62. 
3 GEDEON Jolán: Ady és a francia irodalom. Bp. 1936. 29. 
"Andre KARÁTSON: Le symbolisme en Hongrie. Presses Universitaires de France, Paris 1969. 

József ARKY: Etude des influences littéraires francaises sur le poéte hongrois André Ady. Universite 
de Liege, Faculté de Philosophie et Lettres. Année académique 1972-1973. 



távolodó Baudelaire életművének mely szakaszához viszonyítunk; s az összehasonlítás hátterében 
egyúttal folyvást figyelnünk kell Ady költészetének a romantikához való kapcsolódásaira is. Másrészt, 
e fejlődéstörténeti szempont érvényesítése szükségessé teszi annak tanulmányozását, hogy a 
Baudelaire-versek és az Ady-fordítások megjelenése között eltelt fél évszázad milyen követ
kezményekkel járt magának a közvetítésnek a szempontjából; azaz: milyen egymásra rétegeződő 
hatások szövetéből és egyidejű jelenlétéből bontakozik ki a századvégi magyar Baudelaire-kép, amely 
Ady számára is sok tekintetben előkészítette a talajt; továbbá: franciául kezdetben nem, s később is 
csak hiányosan tudván, milyen korábbi magyar fordítások milyen jellegű átértelmezéseivel talál
kozhatott Ady; mit ismerhetett meg az eredetiből Léda közvetítésével, s hogyan értelmezte Baudelaire 
műveit ő maga. Végül pedig: a vizsgálódások tanulságai milyen mértékben felelnek meg Ady 
Baudelaire-ről tett nyilatkozatainak, vele kapcsolatos cikkeinek; s találkozásuk nyomai milyen 
arányokban élnek tovább, hatnak és módosulnak Ady lírai életművének és prózai munkáinak egészé
ben. - Megannyi feleletre váró kérdés és elvégzendő feladat, melyek együttesen és kölcsönhatásukban 
határozzák meg a rendszerezés egyszerre líra- és kritikatörténeti, filológiai és poétikai szempont
rendszerét. Közülük ehelyt a műfordítások összehasonlító elemzésével kívánunk foglalkozni, meg
kísérelve a fölvázolt szempontok érvényesítését is a tanulságok értelmezése során. 

A kritikai kiadások adatai szerint a Három Baudelaire-szonett eredetijei közül elsőként a Qoche 
féléé jelent meg (1851-ben, akkor Le Spleen, 1855-ben pedig La Qoche címmel); ezt követte a 
Destruction (1855-ben, először Vclupté címmel), majd a Fleurs du mal kötetben a Qmserie (1857). E 
verseket - s különösen az első kettőt - a romantikus költészet (Gautier és Sainte-Beuve) hatásával 
hozza összefüggésbe a Baudelaire-filológia5 A korai szövegváltozatok cím-variánsai jellemző adalék
ként világítják meg a költői tárgy felfogását; ami pedig ennek művé formálását az alakítás és a 
kifejezésmód szempontjából meghatározza, az mindhárom esetben a - hasonlatból, hallucinációból, 
ül. metaforából kibontott - látomás. Ezt nem szemlélet, hanem önszemlélet hívja létre és készíti elő, 
mely a külvilágnak csak elmosódott benyomásaiból táplálkozik az első versben, s annak egyes 
töredékeit idézi fel a másodikban. Szemlélet és önszemlélet egyensúlyát teremti meg viszont a 
harmadik szonett, mely a látomásban is megőrzi - abban szintetizálja - e kettősséget, s így az 
előzményekhez képest összetettebb szerkezetet és jelentést, újabb verstípust képvisel; ez pedig a 
romantikus hagyományoktól való fokozottabb távolodást jelez. 

A romantikához való viszony a korábbi magyar Baudelaire-fordításoknak is központi kérdése volt: 
az első hazai fordítók romantikus hajlamai, Baudelaire előtti verstípusokhoz való vonzódásai mind a 
tárgyválasztásban, mind az átértelmezések tendenciáiban meghatározó jelleggel érvényesültek. 
Reviczky és Endrődi Byron és Heine iránti rokonszenve éppoly fontos tényezője volt a magyar 
Baudelaire-kép kialakulásának, mint a dekadenciához vonzódó közvetítők (Justh, Gozsdu) és fordítók 
(így Szilágyi Géza és Bródy Miksa) felfogása. 

Ismeretesek Ady debreceni és nagyváradi korszakából való nyilatkozatai: Reviczky és Justh 
nemzedékét „isteni generáció"-nak tartja;6 Reviczky „különösen kedvelt poétája";7 Endrődi „erős 
költői tehetség";8 Puskint falja, s Heinét, Byront és Nietzschét nevezi az ő nagyjainak.9 Különösen 

s Vö. Baudelaire: Les Fleurs du mal. Introduction, relévé de variantes et notes par Antoine ADAM. 
Garnier, Paris 1966. pp. 346, 361, 408-409.; Baudelaire: Oeuvres Complétes. Texte établi et annoté 
par Y.-G. Le Dantec. Edition révisée, complétée et présentée par Claude PICHOIS. Bibliothéque de la 
Pléiade. Gallimard, Paris 1968. pp. 1532,1553. 

«Hétről-hétre. Szilágy 1900. nov. 18, In: Ady Endre összes Prózai Művei (a továbbiakban: ÖPM) 
I. Bp. 1955. 368. 

'FÖLDESSY Gyula jegyzete. Uo. 515. 
8 A zilahi dalkör Tasnádon. Szilágy 1898. júl. 24. In: ÖPM I. 28. 
9 A hétről. Nagyváradi Napló 1902. mára 9. In: ÖPM III. Bp. 1964. 16.; A hétről. Uo. 1902. aug. 3. 

In: ÖPM III. Bp. 1964. 121. 
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figyelemre méltó ez a kijelentése: „A vers, a romantika, óh, nagyon megejt még minket, kik alig és 
rosszul haladtuk át a romantika korát."1 ° 

Nem vállalkozhatunk itt arra, hogy Ady korszakváltásának hátterét, tájékozódásának és irodalmi 
vonzalmainak rendszerét a maga teljességében megrajzoljuk; de szempontunkból nagy jelentőséget 
tulajdonítunk annak, hogy az Uj verseket megelőző forrongás ízlésbeli összetettségében a romantikus 
lírához való viszony domináns - s egyben a következő korszakhoz bizonyos átmenetet, az életműben 
folytonosságot teremtő - tényező,11 mely jelentős mértékben árnyalja és módosítja a dekadenciáról 
kialakított felfogását, s mely erősen kihat Baudelaire-élményére és fordításaira is. 

Ezek első megjelenésének sorrendje bizonyos egyezéseket mutat az eredeti versekével. Ady először 
Két szonett címmel a Pusztulást és a Repedt harangot adta ki - névtelenül - a Budapesti Naplóban 
(1904. okt. 21.), s nem sokkal később következett a Couserie (uo. 1904. nov. 6.), ezúttal a fordító 
nevének feltüntetésével. Az első vers csakhamar ismét megjelent, ugyanabban a lapban (1905. mára 
17.), s mindhárom együtt, az Uj versekben, Három Baudelaire-szonett címmel. A kötetben az egyes 
versek cím nélkül, pusztán számokkal megjelölve szerepelnek, a fordítások megjelenésének sorrend
jében, s egyben - a Causerie hátravetésével - megközelítve a baudelaire-i kronológiát. 

A fordítások többszöri közzététele egyúttal azt is jelenti, hogy versenként két, sőt egy ízben három 
szövegváltozattal van dolgunk: Ady ui. nem minden esetben tartotta meg eredeti megoldásait, hanem 
lényeges pontokon módosított is rajtuk; s így a változtatások következményeit vizsgálva az átértel
mezés bizonyos fokozatai, tendenciái bontakoznak ki előttünk. 

Ilyen legelőször is a címek elhagyása, mely mindenképpen vesztesége a fordításoknak. Minhárom 
cím más és más típusú kapcsolatban áll a versegésszel: a Destruction a verszárás utolsó szavát előlegezi, 
s így keret-jellegű, a Cloche féléé ezzel szemben a költemény hasonlatrendszerét metaforába sűrítő 
szintetikus, a Causerie pedig a vers jelentésével ellentétes, feszültséget keltő, ironikus cím. Mind e 
hatások szükségképpen hiányoznak a magyar szövegben. 

Mi indokolhatta ezt a hiányt? A Causerie fordításának első közzétételekor Ady a vers francia címét 
tartotta meg, s ezzel, mint félmegoldással, nem lehetett megelégedve.12 A Destruction esetében 
Pusztulás volt az első variáns címe, s a fordító itt két lehetőség között választhatott, mint az a későbbi 
fordítások eltérő megoldásaiból is kiviláglik.13 A Cloche féléé ezzel szemben egyértelmű, s Ady 
feltehetőleg a következetesség jegyében, a három vers egyidejű Icözlése miatiTmondott le a Repedt 
harang címről. 

A Destruction fordítását14 mint átértelmezést összefoglalólag jellemzi az első két variáns címválasz-
tása, a Pusztulás, a másik lehetőséggel - az (ön)pusztítással szemben. A magyar szöveg alaphangját 

1 °Cyrano de Bergerac. Nagyváradi Napló 1901. nov. 10. In: ÖPM II. Bp. 1955. 278. 
1 ' Vö. HORVÁTH János Ady stílusromantikájáról tett megállapításaival: Forradalom után. MF 

1912. 207-227. 
12Pekry (Pékár) Károly 1900-ban az Enyelgést választotta magyar megfelelőül, Franyó Zoltán 

1921-ben a Beszélgetést, s Térey Sándor és Szabó Lőrinc is ezt tartotta meg (1923). Egyik sem adja 
vissza az eredeti szó ambivalenciáját, mely egyszerre jelent bizalmas beszélgetést és könnyed csevegést. 
Vö. KOZOCSA Sándor: Baudelaire Magyarországon. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Francia Nyelv és 
Irodalom tanszék. Bibliográfiák 2. Bp. 1969. 29-30. 

13György Oszkár A pusztulás (1917), vele szemben Térey Sándor A pusztítás (1923), Szabó 
Lőrinc A rombolás (1923), Szabédi László pedig A rontás (1937) címmel fordította le. Vö. KOZOCSA 
Sándor: i. m. 55-57. 

14La Destruction Pusztulás. (1) (Budapesti Napló 1904. okt. 21.) 

Sans cesse a mes cötés s'agite le Démon; örökkön hajt a Démon, űz, kísérget, 
II nage autour de moi comme un air impalpable; Halk levegőként uszkálgat körültem, 
Je l'avale et le sens qui brüle mon poumon Tüdőmbe suhan s én gyötrődve égek 
Et l'emplit d'un désir éternél et coupable. örökös, bűnös (2) szomjúságban, tűzben. 
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mindvégig a Démonnak való tehetetlen kiszolgáltatottság passzív konstatálása, s ennek megfelelően 
bizonyos ernyedt rezignáció határozza meg, lélektani következménye pedig ennek a gyötrődés, a 
kielég illetlenség és az önmegadás elbukottság-élménye és -tudata. Baudelaire versében szándékolt 
azonosulás, aktivitás (je l'avale: tüdőmbe suhan), ezzel együtt pedig bűntudat jelzi az önsorsrontás 
összetett lélektani és etikai feszültségrendszerének ellenpólusait. Rendkívül fontos e tekintetben az a 
változtatás, amelyet Ady az első két variáns szövegén hajtott végre: az első strófa negyedik sorát -
„örökös, bűnös szomjúságban, tűzben" - az Új versek között már így módosította: „örökös vágyban, 
szomjúságban, tűzben"; az eredetitől való távolodás tehát tudatos mérlegelés eredménye volt. 

A változtatásból következő távolságteremtés kettős irányultságú a fordításban. Egyrészt, a fentiek 
értelmében, lélektanilag és etikailag is redukciót jelent,15 mely egyben feszültségcsökkenéshez vezet. 
Másrészt, a kifejezés szempontjából, a redukcióval éppen ellentétes fokozás felé mutat, melynek 
eszköze itt a halmozás lesz,16 s melyre a szöveg több helyéről is idézhető példa: „örökkön hajt a 
Démon, űz, kísérget"; „Isten arcától így visz messzebb, messzebb" (az első két változatban: „mindig 
messzebb"); „Engem lihegőt, fáradtat, tépettet". Ady szóismétléssel, szinonima-sorral dúsítja föl az 
eredeti mű ökonomikusabb, tömörebb szerkezeteit, miközben annak bonyolult ellentmondás
rendszerét egyneműbbé oldja. Mindez bizonyos föllazulást eredményez Baudelaire verséhez képest, 
mind az élmény és a magatartás, mind pedig az élményhez való viszony és a kifejezés, egy szóval: a 
modalitás szempontjából. S e megváltozott modalitás szorosan összefügg mindazzal, amit a szerkezet, a 
dikció és a jelentés kapcsolatairól elmondhatunk. 

Baudelaire kulcsszavakat emel ki a versszövegből, s e kiemelések többszörös nyomatékosítással 
járnak: egyrészt nagybetűs szókezdéssel (Démon, Art, Dieu, Ennui, Destruction), másrészt e nagybetűs 
szavak sorvégi, tehát hangsúlyos elhelyezésével (egyetlen kivétel az Ennui, mely a sorközépi metszet 
előtt áll, s így egy fokkal kisebb nyomatékot kap). Jellemző továbbá, hogy e kulcsszavak három 
esetben is strófakezdő, két ízben pedig - a két háromsoros versszakban - strófazáró sorban találhatók, 
kiemelésük tehát a verssor és a versszak egységeit, sőt a versegészet tekintve is következetesnek látszik, 
mely a rendszerbe - a költemény végszava által - magát a címet is bekapcsolja. 

A többszörösen hangsúlyozott, nagybetűs főnevek sora a vers lírai gondolatmenetének strófánként 
következő fokozatait jelzi, a kulcsszavak körül bontva ki azok jelentését, melyet három versszakzáró 
sor is jelzőkkel minősít és összegez (éternél et coupable; infames; profondes etdésertes). 

Parfois il prend, sachant mon grand amour de f Art, 
La forme de la plus séduisante des femmes, 
Et, sous de spécieux prétextes de cafard, 
Accoutume ma lévre ä des philtres infames. 

II me conduit ainsi, lóin du regard de Dieu, 
Haletant et brisé de fatigue, au milieu 
Des plaines de l'Ennui, profondes et désertes, 

Et jette dans mes yeux pleins de confusion 
Des vétements souillés, des blessures ouvertes, 
Et l'appareil sanglant de la Destruction! 

A későbbi szövegváltozatok: BN 1905. márc. 17.: (3) gyilkos (5) messzebb, Új versek: (1) -
(2) Örökös vágyban, (3) gonosz (4) messzebb, (5) messzebb,; (6) lihegőt, fáradtat, tépettet, rémes (8) 
Pusztulásnak. 

1 sVö. André KARÁTSON megállapításával: „»coupable« implique dans le texte francais la 
reconnaissance du peché, ( . . . ) il deyient clair que le sens du vers hongrois ne montre pas la merne 
complexité." I. m. 95. 

16 KISS Sándor szerint Ady „az emésztő vagy sodró" szenvedélyt mélyíti a halmozással. Ady 
francia műfordításai. StudLitt III. Debrecen 1965. 68. 

Néha, mert tudja, imádom a Szépet, 
Elém a legszebb némber képét hozza, 
Képzelt okot ad, száz hazug mentséget 
S kapatja ajkam gonosz (3) italokra. 

Isten arcától így visz mindig (4) messzebb. (5) 
Engem fáradtat, lihegőt, tépettet, (6) 
El, a nagy Untság bus sivatagára. 

Zavart szemembe kap s előttem vágtat 
Piszkos rongyok és nyitott sebek árnya 
S egész véres (7) tára a Pusztulásnak . . . (8) 

12 Irodalomtörténeti Közlemények 625 



E szerkezeti egységek szabályos tagolása tehát bizonyos logikai rendet követ, a szabályos rend 
pedig a versegész merev széttöredezését, a folytonosság állandó megszakítását vonhatná maga után. 
Különösen állhatna ez a két négysoros versszakra, amelyek egyúttal egy-egy mondatnyi egységet is 
képviselnek. 

De mégsem ez történik: a címtől a végpontig egyetlen nagyívű lendület fogja egységbe a vers 
egészét. Itt válik különösen fontossá a dikció, s ezen belül is a versmondattan kérdése. 

Az első versszak négy egymásból következő - egy-egy sornyi - kijelentés mellérendelő összetett
ségére épül, melyek közül a két utolsót szorosabb szintaktikai kapocs fogja össze. A második két ilyen 
tagmondatból áll, a harmadik pedig csak egyből, s ez utóbbi - a versszakhatárt átlépve - átmegy az 
utolsó strófába is. A két, teljes versszakot kitöltő mondat utáni harmadik így két strófányira nyúlik 
meg, az egy versszakra jutó tagmondatok száma pedig folytonosan csökken. Ezzel együttjár a 
tagmondatokat szervező igei állítmányok (s'agite, nage, je Vavale et le sens qui brüle, Vemplit; prend, 
accoutume; conduit; fette) számának csökkenése - mindebből pedig a mozgások redukciója, s az 
állapot (lelkiállapot, sőt: létállapot) előtérbe kerülése, központi kérdéssé szerveződése következik. A 
kulcsszavak jelentésköre ezáltal az állapotmeghatározás és létélmény rendszerébe emelkedik, melynek 
meghatározó eleme a Démon, alapélménye a vágy és a bűntudat, s nosztalgiájának tárgya, értékteremtő 
ideálja a Művészet. - Ez az értékteremtés pedig az értékrombolást, a Démon az Istentől való 
távolodást és a semmi-élményt (Ennui), a Művészet a művészt követeli áldozatul. 

A folyamatos ív, az egy lélegzetű dikció egyik fenntartója ebben a rendszerben a mondattani 
kötőanyag, a kötőszó, mellyel összesen négy kezdődik a szonett 14 sora közül (a záróstrófa is, a 
zárósor is); s mely a megújuló lendület energiáinak szövegszervező eszköze lesz. Emellett - ellen
tétben az első versszak kiegyensúlyozottabb mondatritmusával - a középső két strófa a szórend erő
szakosabb megbolygatásával, késleltető közbevetésekkel él, az utolsó pedig hatalmas bővítmények
kel és enjambement-okkal jut el a címhez visszakanyarodó záróakkordig, melynek intenzitását immár 
teljes hitelességgel mutatja a verszáró felkiáltójel. 

Ebben a központozástól a grammatizáltságig, a versmondattól a kiemelt kulcsszavakig, a szer
kezettől a jelentésig következetesen kidolgozott szerves egységben a létélmény és az állapot
meghatározás a látomásban találja meg kifejezését: ezt teremti meg a fokozás és a lendület, ezt hívja 
létre a verskezdő hallucináció.17 

- Hogyan értelmezi át Ady ezt a szonettbe kényszerített, annak kötöttségeit feszegető látomást? 
Láttuk, hogyan csökkenti a feszültséget a jelentésrétegek redukciójával, hogyan fokozza föl a 
kifejezést a halmozás eszközeivel s lazítja föl ezáltal az eredeti vers szerkezetét, oldja modalitását. Ha 
iménti megállapításainkat a fordítással szembesítjük, annak újabb jellemző jegyeire találunk. 

A kiemelt kulcsszavak egy részének jelentése - a sorvégi nyomatékosítás megőrzése mellett -
módosul (Art: Szép; Destruction: Pusztulás), s ez kihat a versegészre is, éppúgy, mint a többi 
hangsúlyos elem esetében a megváltozott helyzet, mely megtöri a rendszert, s a betoldott jelző (a nagy 
Untság), mely minősít és a modalitást is befolyásolja. Még inkább érvényesül az átértelmezés fő 
tendenciája a strófazáró jelzők fordításában {éternél et coupable: örökös; infames: gonosz - a második 
variánsban: gyilkos - ; profondes et désertes: bús). Ady Baudelaire jellegzetes „bipoláris" jelzőit 
egyneműsítve, redukálva adja vissza; ezek feszültségteremtő kettősségéről lemondva helyettük 
bizonyos hangulati átszínezést teremt. 

A versmondat jellege és funkciói is megkülönböztetik a két szöveget. A fordításban minden 
versszakhatár egyben mondathatár is, a kétféle tagolás tehát eggyé olvad. S a tagmondatok ritmusának 
eredeti arányai is megbomlanak: módosulnak és kiegyenlítődnek a két első strófa közötti különbségek; 

17 Figyelemre méltó egyezéseket mutat a vers szövegével a hasis hatásának leírása: „Le démon vous 
a envahi; tous les efforts que vous ferez pour résister ne serviront qu'á accélérer les progrps du mal." 
Baudelaire: Paradis artifíciels. Du vin et du hachish. IV. Le hachish. In: Baudelaire: Oeuvres Completes 
336. 
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eltűnik a második kettőt összekötő enjambement. A mozgások említett redukciója, az állapotrajz 
előtérbe kerülése pedig szembetűnő mértékben megváltozik (hajt, űz, kísérget, úszkálgat, suhan, égek; 
imádom, hozza, ad, kapatja; visz; kap, vágtat): szinte valamennyi mozgásképzet felfokozottan erő
teljes, s különösen az az utolsó versszakban. A perspektíva tehát egészen más, mint az eredeti versé: ott 
az állapot, itt a történés nyer nagyobb hangsúlyt; ami ott belső feszültséget teremt, itt a végletes 
zaklatottság mozgásokba is kivetített kifejezése lesz, s a vágtatás konkrétabb képzeteket - Ady kedvelt 
lovas-motívumát - asszociálva köti meg az értelmezést, mintegy Az ős Kaján előlegezéseképpen:18 

S már látom, mint kap paripára, 
Vállamra üt, nagyot nevet 
S viszik tovább a táltosával 
Pogány dalok, víg hajnalok, 
Boszorkányos forró szelek. 

A fordítás tehát a szövegváltozatok fokozatain át jellemző elmozdulásokat mutat az eredetihez 
képest, s más lesz így a jelentés, az élmény, az önmeghatározás jellege is. Baudelaire démona 
metamorfózisok során megy keresztül: hol megfoghatatlan lebegés, hol magának az Énnek a része, hol 
asszony formáját ölti magára - mint csábító és egyben vállalt, keresett útitárs; Adynál inkább üldöző, 
mely mindig ugyanaz, s mindig a maga különálló valóságában; mely hatalmába keríti az Ént s eléhozza 
a kísértés eszközeit, mely nem csupán vezet, de visz is az elbukás felé. Ott inkább bűntárs, a vágyak for
rása, s egyszersmind a bűntudat táplálója; itt fátum, melyet csak elszenvedni lehet. 

A kiszolgáltatottságnak e tehetetlen passzivitás-tudata, az önszemlélet megváltozása másfajta hang
hordozást is teremt. Baudelaire-nél emelkedő, lendületes a vers íve, s ezt, mint láttuk, a versmondat 
teremti meg. Ady is fokoz, de másként: szó- azaz mondatrészhalmozással és a mozgásképzetek 
fölerősítésével. Ezáltal a kötőszó dikció-szervező szerepe is lecsökken, s míg a francia vers második fele 
egyetlen óriási lélegzetvételű felkiáltás, a fordítás két háromsoros versszaka két olyan kijelentés, 
melyeket nem emelkedő, hanem sokkal inkább eső mondatlejtés jellemez, mint azt az interpunkció -
különösen a két első változat szövegét lezáró három pont - is mutatja.19 

A fordítás szinte valamennyi szerkezeti kötöttséget fellazító következetessége természetesen vonja 
maga után a versforma megváltozását. Az alexandrinus helyére rövidebb, 11 szótagú sor lép, melyben a 
hatodfeles jambus néha tisztán, máskor a sorvég módosításával érvényesül; olykor a soron belül 
trochaikusba fordul, nemegyszer pedig az 5/6 osztású magyaros tizenegyesbe megy át.20 A szimultán 
ritmus e változatossága éppúgy különbözik az alexandrinustól, mint a fordítás összes felvázolt 
jellegzetessége az eredeti verstől. 

E szerves átértelmezés megváltoztatja a látomás és a valóság kapcsolatait is. A legszebb némber (la 
plus séduisante des femmes) és a gonosz (gyilkos) italok (philtres infames) konkrétabb utalásokkal s 
egyértelműbb minősítésekkel kötik a fordítást az Ady verseiből ismert mozzanatokhoz:2' tehát 
aktuális jelentést olvasnak ki Baudelaire költeményéből. Ez az aktualizálás pedig megfelel annak a 
felfogásnak, amelyet Ady a műfordításról vallott. Saját verseinek franciára fordításával kapcsolatban 
írta ezt: „Elvem: a fordítók, pláne líra-fordítók dolgába bele nem szólni, mert ha ők igaziak, akkor 
poéták is, bár rossz magyar elnevezésünk szerint fordítók, ök lássák, érezzék, mi közös az ő életükkel, 
vérükkel, szívükkel."2 2 

1 8Vö. KISS Sándor: i. h. 60. 
1 ' Az utolsó strófát emellett mondattani bizonytalanság jellemzi, s ennek következtében nem 

világos a kép. 
20Vö. GÁLDI László: Ismerjük meg a versformákat. Bp. 1961. 109. 
2 • „Ady resté plus prés de sa réalité, c'est-a-dke de i'alcool." Andre KARÁTSON: i. m. 95. 
22 Adv levele Baranyai Zoltánhoz 1911. dec. 4-én. In: Ady-Múzeum II. Szerk. DÖCZY Jenő és 

FÖLDESSY Gyula. Bp. é. n. (1924.) 209. 



A Cloche féléé fordításának2 3 elemzése során elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, hogy 
Ady fentebb látott fordítói eljárása alkalmi vagy tartós diszpozícióra, egyedi vagy lényegi sajátos
ságokra vall. 

A szonett négy versszaka ez esetben egy kettős hasonlatrendszer négy pólusának felel meg: az első a 
harang, a második a katona, a harmadik a lélek, a negyedik pedig a haldokló sebesült motívumát 
kapcsolja be a rendszerbe, mégpedig úgy, hogy az első két és a második két strófát hasonlat szervezi 
nagyobb egységekbe, melyek ellentétben állnak egymással. A kompozíció előrehaladása azonban 
mégsem egyszerűen lineáris, mivel a páratlan és a páros versszakok külön-külön is ellentét-párokat 
alkotnak, a következőképpen: 

1. harang 

i 
3. lélek 

2. katona 

4. sebesült 

A hasonlatrendszert egységbe szervező asszociáció-sor hanghatásokra épül: a harangszóhoz az őr 
kiáltása, a lélek hangjához a sebesült képe kapcsolódik. Baudelaire itt az egymásra rétegeződő képek, a 
„tableaux superposés" kompozíciós elvét követi,2 4 s jut el a külvilág benyomásaitól a szubjektív - és 
szuggesztív — látomásig. 

Ezért kulcskérdése a költeménynek a hanghatások sora, melyeket az eredetiben a chantent; cri; 
chants, voix; rále - a fordításban pedig a búgnak; cseng, dal; dalsereg, hang; hörögne sorozat visz végig. 
S már itt kezdenek előtűnni a különbségek. Baudelaire-nél a nominális, Adynál inkább a verbális 

23 La Goche féléé 

II est amer et doux, pendant les nuits d'hiver, 
D'écouter, prés du feu qui palpite et qui fume, 
Les Souvenirs lointains lentement s'élever 
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume. 

Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux 
Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, 
Jette fidélement son cri religieux, 
Ainsi qu'un vieux sóidat qui veille sous la tente! 

Moi, mon áme est féléé, et lorsqu'en ses ennuis 
Elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, 
n arrive souvent que sa voix affaiblie 

Repedt harang. (1) (Budapesti Napló 1904. okt. 2 

Édes gyötrődés (2) a pislogó lángba 
Meredni s várni téli éjben, csöndben, 
Miként szálldos (3) föl a multaknak árnya, 
Míg a harangok búgnak kint a ködben. 

Boldog a harang, mely vénhedten is cseng 
S ifjú torokkal küldi messze tájra 
Az ő (4) szent dalát, mindig hiven, (5) frissen, 
Miként őrsátor vén, hű katonája. 

Csak az én gyönge, (6) bús lelkem repedt el 
S ha hideg éjek rémét dalsereggel 
Vágyik elűzni, hangja csuklik, retten. (7). 

Semble le rále épais d'un blessé qu'on oublie Mintha egy vér-tó (8) partján, (9) elfeledten, (10) 
Au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, Holttestek után (11) sebesült hörögne, 
Et qui meurt, sans bouger, dans d'immenses efforts. Ki ott vész kínban, lenyomva örökre . . . (12) 

Módosítások a későbbi változatban (Űj versek): (1) - (2) Édes és kínos (3) száll, száll (4) Hívó, 
(5) bátran, (6) szegény, (7) retten: (8) vértó (9) partján (10) elfeledten (11) alatt (12) örökre. 

24 „Un bon tableau, fidéle et égal au réve qui l'a enfanté, dóit étre produit comme un 
monde. De mérne que la création, teile que nous la voyons, est le résultat de plusieurs créations dönt 
les précédentes sönt toujours complétées par la suivante; ainsi un tableau conduit harmoniquement 
consiste en une série de tableaux superposés, chaque nouvelle couche donnant au réve plus de réalité et 
le faisant monter d'un degré vers la perfection." Baudelaire: Salon de 1859. IV. Le gouvernement de 
1'imagination. In: Baudelaire: Oeuvres Complétes 1043. 
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kifejezés dominál; az ismétlések által a versegész más pontjai kapcsolódnak össze; s a magyar szövegben 
a kompozíció lineáris rendje nyer így erősebb hangsúlyt: a két középső strófát erősebb kapocs köti 
egymáshoz a dalsereg kettős asszociációjával, mely egyrészt a dal, másrészt a katona motívumát viszi 
tovább. 

De nem csupán e szerkezeti elmozdulás árnyalatnyi különbsége, hanem olyan lényegibb jegyek is 
meghatározzák az átértelmezést, mint a vers első felében a hanghatárokból következő hangulat, a 
másodikban pedig a megváltozó^ ÜmzemlfM—— 

Édes és kínos; meredni s várni; éjben, csöndben; száll, száll; hívó, szent; bátran, frissen; vén, hű; 
szegény, bús; csuklik, retten; kínban, lenyomva: a szó-ikerítéseknek, a megkettőzött kifejezéseknek e 
sokasága különösen az első két versszakban jellemző, de következetesen végigvonul a fordítás egészén 
is. Némi alkalmat és kiindulást ad ehhez az eredeti vers (amer et doux; qui palpite et quifume; alerte 
et bien portante; moi, mon áme), de nyilvánvaló, hogy Ady a halmozásnak mind arányait, mind pedig 
minősítő funkcióit tekintve erőteljesen fokoz. 

E távolodás az eredetitől - éppúgy, mint az előző vers esetében - ezúttal sem jellemzi olyan 
mértékben a fordítás első változatát, mint a végleges másodikat, s a korábbi variáns itt is átmenetet 
képvisel. A felsorolt szókettőzések közül több helyén más megoldást találunk a korábbi szövegben 
(Édes gyötrődés; szálldos; Az ő szent dalát; gyönge, bús), bár a halmozás már ott is meghatározó 
jelentőségű. Ady tehát úgy módosítja az első változatot, hogy annak domináns tendenciáját mélyíti el 
és fokozza tovább. 

A korrekciókra azonban más szempontból is szüksége van. A felütésben szereplő Édes gyötrődés a 
szerelmi líra közhelyeit idézi; a szálldos (a múltaknak árnya) bizonytalan, Az ő szent dalát a redundáns, 
a gyönge, bús lelkem túlságosan is erőtlen kifejezés. Azáltal tehát, hogy ezek helyére az eredeti verstől 
más szempontból távolító kettőzések lépnek, a fordítás szervessége is jelentős mértékben meg
növekszik. E szörves távolítás pedig egyrészt a hangulat teltségét fokozza, hiszen az állapotrajznak 
szinte minden elemére kihat; másrészt pedig megváltoztatja a helyzethez való viszonyt, mert átformálja 
az önszemléletét, meghatározva egyben a hangnem módosulását is. 

A modalitás tekintetében a „Csak az én szegény (gyönge), bús lelkem repedt el" sor második, 
végleges változata látszik a legjellemzőbbnek. Baudelaire tömören kijelentő, konstatáló hangneme itt 
olyan kommentárral egészül ki, mely a ténymegállapítást reflexióval toldja meg, mely tehát értelmezi, 
minősíti, s egyúttal lélektanilag is más megvilágításban tünteti fel a helyzetrajzot. Az eredeti vers 
érzelmileg semlegesebb keménysége itt oldódni kezd a fordításban, mely a továbbiak során a „hideg 
éjek rémét" sejtő rettenet, majd a kín fokozataival gyökeresen más ön- 111. helyzetérzékeléshez, 
létélményhez: végsősoron a szenvedés tehetetlen felismeréséhez jut el. 

Baudelaire-nél más az élmény, s mások annak lélektani következményei is: ott az unalom (ennuis) 
áll a rém, erőtlenség (voix affaiblie) a rettenet, s hatalmas erőfeszítés (immenses efforts) a kín helyén. 
Ez utóbbi pedig egyben a vers záróakkordja, mely a tehetetlenség állapotával áll szemben, a mozdulat
lanságra kárhoztat ottságban is, a halálban is az ellenállás — eleve reménytelen - teljes megfeszülésével. 

A gradáció tehát ezúttal is más szinten érvényesül az eredetiben, mint a fordításban. Ott az 
enjambement-nal lendületesen induló záróstrófa fölépítése, tehát egyrészt a nagyívű versmondat, 
másrészt a látomás fokozatos kibontása, a perspektíva tágulása által jutunk el a szerkezet csúcspontjára 
a verszárásban. Baudelaire az utolsó hasonlatot a hanghatásból következő asszociáció újabb és újabb 
lehetőségeinek kiaknázásával alakítja vízióvá, mindig csak egyetlen elemmel bővítve az előzményeket 
(sa voix affaiblie - Semble le rále épais - d'un blessé - qu'on oublie - Au bord dun lac de sang, — 
sous un grand tas de morts): a mondat minden bővítménye a látomás újabb részletével tágítja a képet, 
mely csak a végén áll előttünk a maga teljességében. 

Ady fokozása ezzel szemben a szókészletre és a hangulatiságra korlátozódik, s a modalitás 
oldódása, az élmény átalakulása ezúttal is meghatározza a szerkezetet és a dikciót. ő - ellentétben 
Baudelaire-rel - a teljes kép kivetítésével kezdi a látomást, s ebben helyezi el aztán annak részleteit; ez 
pedig a szerkezeti csúcsponton való korábbi túljutast, s a versszak végpontjának relatív feszültség-



csökkenését vonja maga után. (A fordítás első változatában a holttestek után hörgő sebesült képzete -
melynek forrása sajtóhiba és félreértés egyaránt lehet - egyben bizonytalanná is teszi a záróképet.) 

Mindebből szervesen következik a dikció eső jellege, s ezt az interpunkció hívebben tükrözi az első 
variánsban, mint a másodikban. Ott az utolsó előtti versszak ponttal ér véget, s a szakaszhatár és 
mondathatár egybeesésével megszűnik a nagyerejű enjambement; a záróstrófa vége pedig a három pont 
sejtelmességével oldódik nyitottabbá. A végleges szövegben Ady a pont helyére iktatott kettősponttal 
teremt mondattani folytonosságot a két versszak között; két vesszőt töröl: ezzel a dikció folyamatos
ságát erősíti; s pontot tesz a vers végére. Az írásjelek módosítása láthatólag az eredetihez való 
közeledést hivatott elősegíteni, de nyilvánvaló, hogy a központozás önmagában nem képes a hang
hordozás alaptendenciájának megváltoztatására, mely így megmarad az átdolgozott fordításban is. 

Baudelaire két versét, mint azt az eddigiek során láttuk, több hasonló megoldás rokonítja egy
mással. Még egy közös mozzanatról kell szólanunk, s ez a szókészlettel, a motívumkinccsel kap
csolatos. Mindkét szonett harmadik versszakában jelenik meg az unalom (Ennui ill. ennuis); s 
mindkettőnek záróstrófája a sebzettség (blessures ouvertes, blessé) és a vér (apparell sangknt, ke de 
sang) képzetéhez köti a látomást. 

Feltűnő, hogy e motívumok pontos, szöveghű visszaadása (Untság; nyitott sebek, sebesült; vértó) 
mellett mindkét fordításban megjelenik ugyanaz az új elem is: „hideg éjek rémét" (az ennuis helyett); 
„egész rémes tára a Pusztulásnak" (az appareil sanglant megfelelőjeként). Annál is inkább jellemző ez 
az egyezés, mivel a Pusztulás első változatában még véres szerepelt a rémes helyén: föltételezhető 
tehát, hogy a változtatás egyik indoka épp a Repedt harang analóg megoldása lehetett. S jellemző 
mindenekelőtt abból a szempontból, hogy Ady átértelmezése végeredményben azonos fordítói disz
pozíció alapján asszociálta a látomáshoz a rém képzetét, mely a modalitás átalakulásának, a rettenet, a 
döbbenet mozzanatának lélektanilag hiteles kifejezője lesz. 

S a fordítói diszpozíció azonosságát jelzi mindaz, amit a két szöveg elemzése mutatott. Ezt 
tanúsítja.jGáldjJLászlónak a Repedt harang verseléséről tett megállapítása is: „a század elején nálunk is 
divatozott a francia aTöEtndri»usnak rövidebb jambusi sorral való fordítása. Ady azonban ( . . . ) a 
rövidebb jambusi sort ( . . . ) mint saját verseiben is annyiszor, többnyire 5,6 tagolású magyaros 
tizenegyesre játszotta át. A La cloche féléé tele van kitűnő megoldásokkal: végre a legcsekélyebb 
erőltetettség nélkül, teljes természetességgel szólal meg magyarul Baudelaire gondolatmenete."2 s 

A Causerie-t26 - ellentétben a két korábbi verssel - nem a magány, s nem elsősorban az 
önszemlélet jellemzi: már címe is együttlétre, emberi kapcsolatra, dialógusra utal. Az ambivalens, 
ironikus cím itt egyúttal a vershelyzetet is megjelöli és minősíti, melyből viszont a szerkezet alap
kérdései következnek. 

2ÍGÁLDI László: A magyar Baudelaire-fordítások. In: Eszmei és irodalmi találkozások. Szerk. 
KOPECZI Béla és SŐTÉR István. Bp. 1970. 361. 

i6Causerie 
Causerie. (1) (Budapesti Napló 1904. nov. 6.) 

Vous étes un beau ciel d'automne, clair et rose! Bűvös, szép őszi ég vagy, tündöklés, rózsaszirom . . . (2) 
Mais la tristesse en moi monte comme la mer, , . , Bennem (3) a szomorúság tengere sirva árad 
Et laisse, en refluant, sür ma lévre morose s ^ vjsszafut, otthagyja fanyar, bus ajkaimon 
Le souvenir cuisant de son limon amer. y^^ emlékezetét keserű iszapjának. 
- Ta main se glisse en vain sur mon sein qui se páme; Kezed hiába csúszik alélt keblemen tova, 
Ce qu'elle cherche, amié, est un lieu saccagé Amit keres, barátnőm, marcangolt hely, üres rég, 
Par la griffe et la dent féroce de la femme. Széttépte azt az asszony (4) vad karma, éhes foga, 
Ne cherchez plus mon coeur; les bétes l'ont mangé. Óh (5) ne keresd a szivem, az állatok megették. 
Mon coeur est un palais flétri par la cohue; Palota volt a szivem s a tömeg befertőzte, 
On s'y soüle, on s'y tue, on s'y prend aux cheveux! Most benne orgiáznak, gyilkolnak, civódnak o t t . . . (6) 
- Un parfüm nage autour de votre gorge nue! Meztelen (7) nyakad (8) körül parfüm szálldos felhő 
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Ilyen először is a megszólítás, az aposztrofáló felütés; továbbá a magázás és a tegezés távolító-
közelítő váltakozása; s végül a megszólított személy állandó jelenlétének érzékelése és ennek több
rendbeli funkciója. (5 a szemlélet tárgya, s egyben az önszemlélet viszonyítási pontja; a válaszadó, 
akinek reakciói, gesztusai jelzésszerűen beépülnek a versbe, meghatározva annak előrehaladását; ő a nő 
a maga testi mivoltában; s a Szépség, a pusztító ideál. 

A kezdősor a vous és a ciel, a valódi és a fiktív szemlélet metaforikus egymásravetítésével, 
azonosításával az elsőre is átsugároztatja az utóbbit minősítő, értékhordozó jelzőket (Beau, clair, rose). 
Ezek az explicit metafora mindkét pólusára vonatkoznak, de úgy, hogy elsődleges kapcsolódásuk 
mondattanilag és jelentésük szerint is a c/e/-hez, tehát a külvilághoz köti őket; s ez az egynemű kép lép 
aztán - egységében és részleteiben is - metaforikus kapcsolatba a voltaképpeni szemlélet tárgyával. 

E metaforikus átértelmezés nemcsak szó szerinti, hanem átvitt értelemben - nemcsak a látvány, 
hanem az abból következő jelképiség szintjén - is végbemegy: az ég egyúttal a baudelaire-i gouffre 
ellenpontja, a magasság, a végtelenség, az elérhetetlenség asszociálója lesz. A felütés tehát valódi és 
fiktív szemlélet, látvány-elemek és jelképiség egyensúlyát: a romantika utáni költészet jellegzetes 
összetettségét teremti meg. 

„Adynál nincs külvilág. A figyelem nem keresi, az ábrázolás nem alkalmazkodik hozzá."27 

Fordításának már első szavában fokoz (Bűvös); az értékelő-minősítő jelzőhalmozást folytatja tovább, s 
megbontja a kezdősor egyensúlyát. Az a kettős szemlélet, mely Baudelaire-nél egyetlen állítás, egyetlen 
metafora két pólusát tömörítette egységbe, itt a fiktív szemléleti elemeknek nem egymásból, hanem 
egyre inkább a valódi szemlélet tárgyából következő sorozatát hozza létre: a jelzőhalmozás mellett 
metaforahalmozást. E metaforák közül már csak az első kötődik a külvilág benyomásaihoz (Bűvös, 
szép őszi ég vagy), s az is fölfokozza az atomoszféra telítettségét; a tündöklés már az anyagtalan 
elvontság, a rózsaszirom pedig az ég szemlélet-fikciójától és jelképiségétől végképp független, új elem 
fokozatával szakad el az előzőktől. 

Kül- és belvilág, fiktív szemlélet és azt hasonlattal asszociáló önszemlélet egyensúlyát bontja meg a 
fordítás következő sora. Ady metaforája (a szomorúság tengere) itt az önszemléletbe olvasztja bele a 
tenger képét, mely Baudelaire versében a külvüág újabb, egyszerre konkrét és jelképes eleme, egyben 
pedig az égnek látvány és jelentés tekintetében egyaránt megteremtett ellenpontja, tükörképe volt. 

A betoldott határozó (sírva), az igésítés (visszafut), a jelzőhalmozás (fanyar, bús), tehát az 
erőteljesebb mozgásképzetek, intenzívebb képek és explicit kommentárok ugyanebbe az irányba 
mutatnak, s végsősoron a lírai személyesség mindent magába olvasztó túlsúlyával foglalják le és 
integrálják a külvilág elemeit. 

Másfajta szintézisteremtés tehát ez, mint az eredeti versé. A kezdőstrófa második felében ott is 
létrejön a hasonlat két pólusának egymásbaolvadása a két kép egymást átható allegorikus kifejtésében, 
de mindvégig megmarad az arány szemlélet és önszemlélet, kép és önarckép között, s nem uralkodik el 
ilyen mértékben a személyesség. Emellett pedig - míg a versszak a ciel (ég) kezdőképétől a mer 
(tenger) ellenpontján át a limon (iszap) végpontjáig halad - következetesen fenntartja a litterális szint 
és a jelképiség kettőségét is. 

Szünetjel értékű, a folytonosságot megtörőgondolatjel vezeti be a második strófát, mely ezúttal az 
emberi mozdulat válasz-reakciójának konkrétságából bontja ki a következő képet. Tegezésre váltó 
szinekdochikus (ta main) és explicit megszólítás (amié), majd távolító magázásba fordulás (ne cherchez 

O Beauté, dur fléau des ämes, tu le veux! Lelkek kemény korbácsa, óh Szépség! (9) Te akarod! (10) 
Avec tes yeux de feu, brillants comme des fétes, Lobbantsd fel ünneppiros lángjával tüzszemednek 
Calcine ces lambeaux qu'ont épargnés les bétes! A rongyokat, amiket a rablók ittfeledtek . . . (11) 

Módosítások a későbbi változatban (Űj versek): (1) - (2) rózsaszirom. (3) Bennem (4) Asszony (5) 
Óh, (6) ott. (7) Meztelen (8) kebled (9) Szépség. (10) akarod. (11) itt feledtek. 

2 'NÉMETH László: Ady összes versei. Napk 1930. XV. köt. 463. 
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plus) jelzi a versszak jelenetező kereteit. E keretek között pedig a konkrét helyzet ismét az önszemlélet 
számára jelent kiindulást, mely a gesztustól az állapotrajzig (a sein-től a coeur-ig) jut el; látomássá 
fokozza a szemléletet (a hetes így a femme megfelelője lesz); s a jelenbeli önarcképet - pszicho-
portrét2 8 - a látomás múltba vetítésével határozza meg. 

A megszólítás tegező—magázó váltakozása - s vele annak szerkezeti és jelentést módosító funkciója 
- szükségszerűen vész el a fordításban: itt már nem a fordító értelmezése, hanem a nyelvi és irodalmi 
hagyományok eltérő volta áll a változás hátterében. (Elég ezzel kapcsolatban a -századvégi magyar 
költészet - vagy akár a korai Ady - magázódó szerelmes verseire, s azok keresett modorosságára 
utalnunk; magázást a magyar szerelmi líra csak a Heltai-féle könnyed, sanzonszerű műfajokban ismer.) 

Ady betoldásai (üres rég, széttépte, éhes, óh) az időszembesítést és annak lélektani követ
kezményeit fokozzák, az egész versszakra kiterjesztve a Baudelaire-nél csak a strófa végén megjelenő 
idősíkváltást, mely ott a múltnak csak a jelenre vonatkozó konklúzióját összegezte. A fordítás így az 
állapotrajz helyett a történést állítja előtérbe, ennek intenzitását pedig az ige- és jelzőhalmozás által 
növeli. 

Az eredeti vers az önszemlélet, a jelenbeli állapotrajz metaforikus képét fokozza látomássá a 
harmadik versszakban. Ebből vált vissza a strófa utolsó sora a szemlélet újbóli konkrét érzékeléséhez, 
mely illat és látvány együttes benyomásaival - s egyben a látomás mozgalmasságával ellentétes, 
álomszerű lebegésével - idézi föl ismét az alaphelyzetet. Ezt pedig már nem a kezdősor áhítatos 
nosztalgiája jellemzi, hanem mindaz, amit azóta az önszemlélet feltárt; a jelent immár a múlt határozza 
meg: az a kettősség, melyet a költeményt tartalmazó ciklus Spleen et Ideal címe is megjelölt. Az ideál 
elérhetetlenül messze kerül, s e távolodást jelzi ismét a vous magázásba fordulása is. 

A fordítás a történés időszembesítő ellentétezését folytatja (volt, befertőzte - Most), mégpedig a 
versnek abban a szerkezeti pontjában, ahol Baudelaire már időtlen állandóságba emelte az állapot
rajzot. Ady ezzel szemben az idő- és térdimenzió hangsúlyozásával keretezi (,JWost benne orgiáznak, 
gyilkolnak, civódnak ott"), s ezáltal a jelen konkrétságához közelíti a látomást. Árnyalatnyi különb
ségnek látszik, de a perspektíva szempontjából nem közömbös az sem, hogy az eredetiben az illat vezet 
vissza a látványhoz, a fordításban pedig a szemlélet válik elsődlegessé, s az első variánsban (Meztelen 
nyakad) meg is változik. 

A verszárásban Baudelaire a szemlélet és az önszemlélet egész addigi kettősségét szintetizálja. A 
megszólítás (O Beauté) itt egyszerre kapcsolódik a kezdősorhoz (beau ciel) és az előző látványhoz 
(votre gorge nue), s készíti elő egyúttal mind a következő metaforát (durfléau des ámes), mind pedig a 
vers zárószavát (bétes), mely egyben a második versszak végére is visszautal. Ezáltal a valódi és a fiktív 
szemlélet, a látvány és a látomás minden attribútuma együttesen - a költemény valamennyi strófájára 
visszahatva - van jelen e megszólításban.2 9 A véglegessé váló tegező hangnem a verszáró felszólítást 
készíti elő, mely az önszemlélet végpontját, a látomás kitelejesedését hozza magával: a másik akara
tának való alávetettséget s az Én megsemmisülését. E felszólítás pedig a vers zárósorában hangzik el, 
miután - az állítmány késleltetésével - még egyszer, egy utolsó hasonlattal (Avec tes yeux de feu, 
brillants comme des fétes) fölvillan a látomás küszöbén is a külvilág fiktív szemlélete, melyet a valódi 
látvány konkrétuma, a női tekintet asszociál. 

2 8 VAJDA András terminusa Látomásteremtés - jelképátformálás c. tanulmányában. In: Az el nem 
ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának első szakaszából. Szerk. NÉMETH G. Béla. Bp. 1972.171. 

2 9 Vö. Hymne á la beauté: 

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abime, 
O Beauté! ( . . . ) 
L'éphémére ébloui vole vers toi, chandelle, 
Crépite, flambe et dit: Bénissons ce flambeau! 

Antoine ADAM is szoros kapcsolatot lát a két vers között: 1. i. m. 346. 
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Hogyan teremti meg Ady a verszárás szintézisét? Nála a metafora (Lelkek kemény korbácsa) nem 
átértelmezi, hanem - előrevetve - eleve meghatározza a Szépség jelentését, mely így kevésbé kötődik 
a közvetlen előzményekhez, s melynek kapcsolata - a bétes rablók-ként való fordítása által -
megszűnik a végponttal is. A rablók szó emellett nem a második, hanem a harmadik versszakra utal 
vissza. Más lesz tehát a szerkezeti kapcsolatrendszer a verszárás és az előzmények között, s más az 
egész utolsó strófa fölépítése is. E változás pedig a dikció módosulását is jelenti: ezt jelzi a zárómondat 
egyenes szórendje és ebből következő eső hanglejtése, az eredeti vers késleltetett felszólításából 
származó emelkedő ívvel szemben. 

A szerkezet és a dikció e lényegi változásai szemlélet és önszemlélet, látvány és látomás szintézi
sének átalakulásával járnak. Adynál metafora (ünneppiros) áll Baudelaire hasonlata helyén, s ezáltal a 
külvilág utolsó fiktív eleme is közvetlenül a látomásba olvad bele. Az eredeti vers még a verszárásban is 
végigjárta egyszer a külvilágot asszociáló, majd látomásba emelkedő szemlélet fokozatait; a fordításban 
valamennyit integrálja a'látomás. 

Mind e változások hátterét abban a fordítói diszpozícióban kell látnunk, amely kezdettől fogva 
jellemezte Ady átértelmezését. A vers elején az önszemlélet a szemléletet, végén a látomás a látványt 
olvasztja magába: a fordítás egészében eluralkodik a fölfokozott személyesség. 

Az Én és a külvilág közötti viszony e megváltozásával függ össze a fordításban Baudelaire 
kompozíciójának fellazulása, mely - mint láttuk - mindenekelőtt a vers belső kapcsolatrendszerének 
átalakulását jelenti. De jelenti egyúttal a szöveg tagolásának a műalkotás egészét szervező módosulásait 
is, ezt pedig a versmondatok ritmusának változása jelzi. 

Baudelaire-nél a mondat, a sor és a strófa egységei oly módon függenek össze, hogy e többféle 
tagolás együttese szabályos rendszert alkot. Valamennyi versszak két mondatból áll, melyek közül az 
egyik mindig egysoros, a másik pedig kitölti a strófa nagyobbik felét. A ritmust e rövidebb sorok 
helyzetének változásai teremtik meg a szonett négy- és háromsoros versszakaiban: két rövid mondat 
két hosszabbat keretez a vers első felében, s megfordítva: két hosszabb két rövidebbet fog közre a 
másodikban. Az így létrejött ritmus teljesen szabályos, a tagolás tökéletesen szimmetrikus. 

Adynál eltűnik ez a rendszer; fordításában a mondatok hosszúsága jóval nagyobb változatosságot 
mutat: hol egész versszaknyira nyúlik meg, hol pedig - mint a záróstrófában - kétszavasra csökken. 
Szabályosság helyett fokozottabb kilengések és aszimmetrikus arányok jellemzik mondatritmusát. 

Jelentős a különbség a kétféle központozás között is. Az eredeti vers nyolc mondatából öt (az első, 
valamint az utolsó négy) végződik felkiáltójellel, ezzel is tükrözve a szerkezetben végbemenő fokozást 
és a dikció emelkedését. A fordítás első változatában csak a két legrövidebb mondat kap ilyen 
nyomatékot, viszont több sor (így az első és az utolsó) is három ponttal zárul, s nem egy azzal is 
kezdődik. Ady tehát egyrészt az írásjelekkel is erősebben - nagyobb szüneteket sejtetve - tagolja 
szövegét, másrészt pedig - különösen a verszárásban - ezáltal is a dikció eső jellegét érzékelteti. 
(Baudelaire csak egyszer él a három ponttal, a l l . sor végén; ott, ahol ebegésről van szó: Un parfüm 
nage autour de votre gorge nue\ . . .) A második, végleges variánsban már minden mondat végére pont 
kerül, s ezáltal egynemubb lesz a hangnem, folyamatosabb a dikció; a mondatlejtés viszont ereszkedő 
marad. 

A verselés szempontjából a fordítás eltér az előzményektől: ott 11, itt 14 szótagos sor lép az 
alexandrinus helyére, melynek kötöttségeit Ady kétféleképpen is oldja. Egyrészt - a sorközépi „césure 
feminine" által - „szabadon kering a nibelungizált ( . . . ) alexandrinus körül",3 ° másrészt - mint 
Sík Sándor megállapította - anapesztusokat vegyít a jambusok közé, s „hogy ez nem egyszerűen 
verselési hanyagság, mutatja, hogy következetesen végigviszi mind a négy strófán."3' Ezzel pedig 
összefügg a hím- és nőrímek felcserélése is.3 2 

3 °GÁLDI László: i. h. 358. 
3«SÍK Sándor: Gárdonyi, Ady, Prohászka. Bp. é. n. (1929). 271. 
32 Vö. SZABÓ Ede: A műfordítás. Bp. 1968. 57. 
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A szabadabb metrum ezúttal is kapcsolatban áll a kompozíció föllazitásával, s végeredményben 
Ady fordítói diszpozíciójával, mely a rendszer kiegyensúlyozott szabályosságát megszüntetve egyúttal 
a szerkezet és a jelentés, a megformáltság és az élmény közötti feszültséget is fokozottan és minden 
szinten oldja.33 

A Három Baudelaire-szonett motívumanyaga és kifejezései - más Baudelaire-reminiszcenciákkal 
együtt, melyekre ezúttal nem térünk ki - tartós és folytonos élményre valló arányokban élnek tovább 
Ady prózájában és lírai életművében. 

A Destruction-X idézi az 1905. decemberében Lédához írt levél: „Hogy keressek magamnak 
»képzelt okot és száz hazug mentséget«, mint Baudelaire írja?",34 majd nem sokkal később A 
république Manche című cikk: „Charles Baudelaire szonettje jut az eszünkbe, ha Zichy hatalmas 
képére A Pusztulás géniuszának diadalára gondolunk." 

A Démon 

Szemembe kap s előttem vágtat, 
Piszkos rongyok és nyitott sebek árnya 
S egész rémes tára a Pusztulásnak. 

Valóban a Pusztítás s a Pusztulás az úr mindenütt. Ki érezhetné ezt jobban, mint aki a Duna és a Tisza 
tájáról szakadt."3 s S Ady A magyar Pimodan-bm is visszatér e versre, Baudelaire Démonát jellemezve: 

3 3 Elemzésünk tanulságai szerint a Három Baudelaire-szonett átértelmezése nem tekinthető 
egyértelműen átdolgozásnak, mint azt NAGY Sándor Ady fordításairól összefoglalólag kijelenti (Ady 
Endre költészete. Bp. 1927. 29.), mivel Ady itt jóval közelebb marad az eredetihez, mint Rictus vagy 
Verjaine tolmácsolásakor. Éppígy korrekcióra szorul viszont SZABÓ Ede véleménye, mely szerint a 
Causerie első versszaka „csak attól válik »adyssá«, hogy a hasonlatot metaforára váltja ( . . . ) s betold 
két jelzőt" (i. m. 57.); André KARÁTSONé, aki úgy látja, hogy e vers fordításának megoldásai „laissent 
a l'ensemble son identité baudelairienne" (i. m. 94.); s VEZÉR Erzsébeté, aki mindhárom szonettet 
jellemzi így: „Ha a fordítás nem is hibátlan, szellemében és stílusában hitelesen Baudelaire" (Ady és 
Franciaország. In: Eszmei és irodalmi találkozások. Szerk. KÖPECZI Béla és SÖTÉR István. Bp. 1970. 
296.). József ARKY is ezt a meggyőződést teszi magáévá (i. m. 61.), s egyúttal - indokolatlan túlzással 
- a magyar műfordítás legsikerültebb darabjainak tekinti Ady Baudelaire-fordításait: „Les versions 
adyennes des trois sonnets de Baudelaire ( . . . ) sönt les plus réussies dans toute rhistoire de la 
traduction hongroise" (uo. 55.). Dolgozatunk másrészt - olykor kiegészítésekkel - számos eddigi 
megállapítást igazol így Babits 1906. febr. 21-én Kosztolányihoz írt levelének indulatos kritikáját, 
illetőleg annak gondolati magvát: „ez a »schlafrockos« alak hálósapkában ( . . . ) betör a Baudelaire 
oszlopos arányos márványszentélyébe és cédán széttöri e kőnyelvű költő szigorú formáit" (Babits-
Juhász-Kosztolányi levelezése. Sajtó alá rendezte BELIA György. Bp. 1959. 112. Idézi KIRÁLY 
István: Ady Endre I. Bp. 1970. 328.). Megerősíti ZOLNAI Béla észrevételét: Ady a lefordított 
versekben „témát keresett ( . . . ) és önmagát fejezte ki általuk" (Ady és Paul Verlaine álma. In: Nyelv 
és stílus. Bp. 1957. 313.). Alátámasztja KISS Sándor konklúzióit, melyek szerint - egyebek között -
„felfokozott dinamizmus", s annak stílusbeli kifejezése, a halmozások jellemzik Ady fordításait (i. h.. 
65, 68.). Mindhárom versre kiterjeszti GÁLDI Lászlónak a Causerie-iől tett megjegyzését: Ady 
„páratlanul gazdag, hangulatteremtő fantáziája ( . . . ) a művészi konvergencia törvényei szerint egy
szerre minden nyelvi síkon megnyilatkozik" (i. m. 358-359.). Végül pedig indokoltnak mutatja 
KIRÁLY István összefoglaló terminusát, mely a „deklasszicizálódásban" jelöli meg az átértelmezés 
tendenciáját (i. m. 328.), és RÓNAY György összbenyomását is: „a három Baudelaire-szonett ( . . . ) 
vajmi kevéssé baudelaire-i. Elég hozzá néhány rekedtebb hang, archaikusabb és ugyanakkor nosztal-
gikusabb lejtés, valami lomhább ritmus, néhány jelzőhalmozás, és a vers egész tónusa mégváltozik; 
egészen más lesz a hangszerelés, eltűnik Baudelaire klasszikus világossága, vonalainak tisztasága, s a 
költeményt ködös, alkonyati atmoszféra árasztja el: más lesz a világa, bármilyen hű is értelmileg a 
tolmácsolás" (Ady Endre. In: A nagy nemzedék. Bp. 1971. 71.). 

34 RÉVÉSZ Béla: Ady Endre összes levelei Lédához és a nagy regény teljes "története. Bp. 1942. 
423. 

3SBN 1906. mára 2. In: ÖPM VII. Bp. 1968. 151. 
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„Baudelaire, akinek élete hidegebb és természetesen még elegánsabb a hírénél, a Démonról dalol 
okosat. Ez a Démon nincs is, mink magunk vagyunk, de mégis van, s ez a Démon »képzelt okot ad 
száz hazug mentséget s kapatja ajkunk gonosz italokra«."36 - Idézeteink jellemzően világítják meg 
mind az élmény aktualitását, mind pedig a címválasztás tudatosságát. 

Fordításaira önérzetesen hivatkozik a Mer eure de France-nak írt levelében: „pour ainsi dire j'ai 
publié en Hongrie les premieres traductions de Baudelaire, Verlaine, e tc" 3 7 1917-ben pedig, 
Baudelaire halálának ötvenedik évfordulójára írt nevezetes cikkében3 8 a fordítás élményére emlékezik 
vissza: „írnom illik és kell a nevezetes, jubiláns, halott élőről, a líra egyik legbüszkébb, bujkálóan is 
legtisztább fejedelméről, mert neki köszönhetem életemnek talán legemlékeztetőbb, legfájdalmasabb 
és leggyönyörűbb szenzációját." E szenzáció, a ,.nagyszerű, sőt tragikus izgalom" Baudelaire „föl
ségesen merész" képének magyarra fordítása volt: „gyötrően nehéz, sőt majdnem lehetetlen" vállal
kozás. Ez magyarázza a folytatás elmaradását is, „pedig Baudelaire-t fordítani, jól fordítani, azután 
meghalni, pompás program, de nekem nem volt éhez akkor elég kedvem, s ma sincs. És ma se lehetne, 
mert Baudelaire igazán és nagyon francia, előkelő burzsoá, aki persze művész-arisztokratává verte föl 
magát s mindamellett a formáknak (a formáknak is) hódoló művésze. ( . . . ) Engem bátorított, mint 
én is cselekedtem másokkal, de a gall forma-nyűge miatt imádva is leráztam őt hamar." - A 
„szenvedő, gyászos ős" e magasztalása Ady élményének félreérthetetlen megnyilatkozásaként 
tanúsítja, hogy Baudelaire nemcsak kezdetben, hanem mindvégig „eleven valóság" volt számára. 

S ezt tanúsítja költészete is. A Destruction fordításával hozhatók összefüggésbe a következő 
versrészletek: Mikor Margita visszajött: „Vagy nem tudom mért, hozzávitt a Démon"; Mégsem, 
mégsem, mégsem: „Százszor próbáltam elűzni sejtésem S megharagvásom sötét démonait"; a nagy 
Untságot idézi föl Az áhított csömör: „Csak egyszer, csak egyszer Csapna a szívemre szent, lanyha 
csömör, Az az áldott, az a híres, az a nagy". f* 4&€>^ Ava~Í>C.\ \ ^ * 

A Cloche féléé kezdőstrófájához kapcsolódik az Elűzött a földem: „Elhalt a ködharangok hangja' 
s egész versben bontja ki az apokaliptikussá fokozott látomás vészharangjának metaforáját a Rázd \ 
szivedet: ' 

Sötéten szállongsz, vészharangod alszik 
S önmagadnak vagy bús döbbenete. 

Kongass elébe, vállald már a sorsod, 
Rázd meg a szíved, te: fájdalmas Én. 

Ha most húznád meg harangját szívednek, 
Halál-angyalok szárnya búgna kórust 

Gubbadt szíveddel, e véres haranggal 
( . . . ) Özönt késleltetsz, vén harangozó. 

Bús a harangod: Istennek harangja 

Sikoltson végsőt a bomlott harang. 

E motívum tér vissza a Ki látott engeml kötet bevezető versében is: „Szívem vájjon nem szent harang 
verője? " 

A Causerie-X idézi A könnyek asszonya: „Rózsás, remegő ujjai Most a szívembe vájnak"; „Az egész 
asszony itt pusztít, Itt, itt: az én szívemben",39 az Örök harc és nász: „örök lesz a mi nagy 

36Nyug 1908.1. 92. In: ÖPMIX. Bp. 1973.161. 
37ŐPMX. Bp. 1973. 26. 
3"Charles Baudelaire él. Nyűg 1917. II. 742. 
39Vö. KIRÁLY István: i. m. 440. 
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csatázásunk",40 A szív komédiája: „Reng a szívem: asszony csapatok Csatáznak dúlva benne"; az Ujjak 
a Szajnában: „Benyúlnak a lelkünk mélyébe Titkos, nagy ujjak, karmolok"; a Nő-kergető fényes 
hazugság: „Ugy szeretlek és úgy akarlak, Mint túlzottan kinőtt, nagy karmák Kívánják tépni a 
zsákmányt"; a Keserű imádságok Mylittához: „De az enyém a kínok adománya S a kínzatások kincse 
is az enyém"; a Talán Hellász küldött: „Asszony, szépséges és rontó"; az Egyedül a tengerrel: 
„Parfümje szálldos csókosan körül"; a Duruzslás a jégveremből: „ízek kallultak, parfüm elszállt"; Az 
Idők kedveltjei: „A Halál szent parfümé terjeng Forró, zaklatott ölünk körül",4' s a Vén faun 
üzenete: „A lelkem még ronggyá-szedettebb".4 2 

Adynak szinte valamennyi kötetébó'l idéztünk, s úgy látszik, az Uj versektől A halottak élénig, 
tehát gyakorlatilag a teljes életműben számolnunk kell a Baudelaire-élmény jelenlétével. De egyúttal a 
korábbi költeményeket is meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy eldönthessük: köztük és a fordítások 
között található-e valamilyen kapcsolat, mely szerves folytonosságot teremt az előzményekhez képest. 
S e szempontból a Még egyszer c. kötet két verse hívja föl magára a figyelmet: az Áldomás és a 
Lótusz.*3 Az első a „gyilkoló szesz", a „gyilkos, butító lé", az „öntudatrabló", alkohol, a „romboló 
isten", a „megváltó mámor" leírásával sok tekintetben előlegezi a Destruction fordításának második 
változatát, a gonosz italokra, visszajavított gyilkos italokat. A másik pedig - „Aztán felhőzni kezd a 
lelkem" sorával — a Causerie harmadik versszakához kapcsolódik: „Meztelen kebled körül parfüm 
szálldos felhőzve". A fordítás mindkét esetben korábbi vers szóhasználatával is él, ez pedig azt mutatja, 
hogy nemcsak a tárgy, hanem a kifejezés szempontjából is, s nemcsak a három szonett és a későbbi 
Ady-versek, hanem az előzmények és a fordítások között is bizonyos folytonosság állapítható meg. 

Amikor tehát Ady átértelmezi Baudelaire-t, úgy formálja át az eredeti verseket a maga hasonla
tosságára, hogy saját hangját is hallatja általuk; a szerkezet és a jelentés lényegi módosításával, s 
egyúttal élményének aktuális beleérzésével önmaga kifejezését teremti meg velük. Fordítói disz
pozíciójának rendező elve, mely egyrészt a deklasszicizáló szabálytöréseket, a fellazított arányokat, 
másrészt a modalitás és a dikció átváltozásait lélektani hitelességgel indokolja: az a felfokozott lírai 
személyesség, mely a szekunder ihleteket is integrálni képes, s amely egyben összefoglalóan jellemzi és 
meghatározza mind fordításait, mind pedig egész költészetét. 

40Vö. André KARÁTSON: i. m. 113. 
4 ' Vö. TÓTH Árpád: Ady költészetének viszonya elődeihez és a francia modernekhez. Nyűg 1919. 

I. 357. 
4 J BÓKA László A vár fehér asszonyával hozza összefüggésbe a Causerie-t: „Ady azt írja: »A lelkem 

ódon, babonás vár«, nyilván nem függetlenül attól a Baudelaire-verstől, melyet ő maga így fordított: 
»Palota volt a szívem«". Ady szimbolizmusa. ItK 1954.139. 

4 3 Az utóbbival kapcsolatban 1. BÓKA László: i. m. 130. 

636 


